
4e Jaargang No 6 Juni 1950 

DE REDACTIE 

Wanneer Uw redacteur bij een tropische temperatuur deze 
maandelijkse inleiding schrijft denkt hij 't eerst aan het ar
tikeltje over "Bosbranden"; dat komt wel heel goed van })as. 
Op de kleine oppervlakte, die in ons land met bos beplant is, 
moeten we erg zuinig zijn. Maar ook elders neemt het brand
gevaar hij grote droogte toe; ieder helpe mee om ongelukken 
Le voorkomen. 

Wat weet U van de IHC? Erg nieuwsgierig waren wij - en 
zijn wij nog - wat U hierop zou antwoorden. Verschillende 
IHC-mensen hebben wij deze vraag gesteld en een van de ant
woorden staat op blz. 44. Leest U dat stukje vooral. Het zal de 
samenwerking ten goede komen tot voorbeeld van ons allen. 

De laatste weken hebben wc gelukkig een flink aantal orders 
kunnen bemachtigen. Misschien hebt U er al iets over in de 
dagbladen gelezen. Het zijn drie sleepboten voor het Suez
kanaal die bij De Klop gebouwd zullen worden, vier hopper
cutterzuigers voor Rusland met bijbehorende pijpleidingen 
waaraan De Klop, J. & K, en LSZ gaan werken. De andere 
werven zullen hieraan echter ook meewerken door het leveren 
van machinerieën e.d. LSZ gaat bovendien twee boten voor 
300 passagiers bouwen voor Turkije en V1:rsd1ure drie 
schepen voor 700 passagiers voor hetzelfde land. Het vooruit
zicht op verdere bestellingen in de naaste toekomst lijkt 
gu,nstig. 
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(v�rvolg) 

Behalve de hierboven aangestipte algemene begrippen, 
willen wij het nog even hebben over enkele bijzonder
heden, welke wellicht Uw aandacht hadden of zullen 
hebben hij het bezien van een scheepsvorm. 
De enige jaren geleden gebouwde Turkse passagierssche
pen hadden wel een zeer vreemde voorsteven, nl. een bulb
steven. 
Hiermede bedoelt men een steven, welke scherp is op -de 
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Fig. C. Vooraanzicht van schip met bulbsteven in aan
bouw. U ziet duidelijk: scherp op de waterfi,jn (wa,ar de 
platen bij el kaar komen) en naar onder toe breder 

wordend. 

geladen diepgangslijn en daaronder weer vol wordt; een 
soort knobbel. die natumlijk geleidelijk verloopt, want 

elke plotselinge overgang is met het oog op de stroming 
verkeerd. 
Waarom wordt af-en-toe een dergelijke vorm toegepast, 
bij snelle schepen, waar men juist een scherpe voorste
ven zou verwachten? 
Dit is ook een verschijnsel dat samenhangt met de golf. 
weerstand. De boeggolf, hekgolf en de door de bulhste
ven opgeroepen bulbgolf k11nnen nu elkaar vergroten, dus 
energie opslokken en zo nadelig samenwerken. of elkaar 
gedeelteJ;jk opheffen, hetgeen voordelig is. Deze golf
systemen zijn weer afhankelijk van de snelheid. 
Zodoende is er bij een bepaalde snelheidsgraad een voor
deel te boeken voor de bulbsteven. 
Deze geeft een kleine golfweerstand. De bulh is dus in 
bepaalde gevallen voordelig. Dat voordeel is echter nim
mer groot, n.l. slechts 1 à 3% van de gehele weerstand. 
Een bijzondere vorm is nog de Maier·vorm, met sterk 
overhangend voor- en achterschip, om een klein wrij vings
oppervlak te krijgen en een gelijkmatige toe- en afvloeiing 
van het water langs de romp. 
Uit oogpunt van gedrag op zee, zoals stampen, slingèren 
en snelheid behouden bij tegenlopende zeeën komen weer 
andere vraagstukken naar voren. Het schip met scherpe 
einden zal natmulijk veel meer stampen, want het steekt 
haar neus dieper in de zee voor er voldoende opdrij
ving verkregen wordt om het weer op te beuren. 
Grote snelheid en goede stampeigenschappen gaan daar· 
om niet samen. 
Torpedobootjagers (de snelste scheepstypen die er zijn) 
zijn meestal zeer scherp vóór en gaan geweldig te keer 
met deining. 
Om zo lang mogelijk het voordek droog te houden en 
dekruimte te winnen worden de spanten boven de wa
terlijn sterk naar buiten gebogen (het z.g. ,,uitwaaien"). 
Hier doet zich evenwel weer het nadeel voor, dat het 
vaartuig bij zeegang snelheid verliest. 
De die11st welke het schip te doen krijgt, spreekt ook 
een belangrijk woordje mee in de vorm. Zo hebben we 
slibzuigers met de bun in het midden, of met de bun 
achter. 
Onderzeeboten, welke door de grote duikdiepte (tegen
woordig tot 120 m onder water) een druk van 12 kg/ 
cm2 moeten kunnen weerstaan, worden daartoe het beste 
rond uitgevoerd. 

Fig. D. Achterschip van vol dubbelschroe/schip met 
2 roeren. 

Daarentegen moet het grote slagschip vast op het water 
liggen niet te veel stampen en slingeren en toch snel 
zijn. 
Het grote, snelle passagiersschip moet aangenaam zijn 
in haar bewegingen op zee. 
Een vrachtboot moet zoveel mogelijk lading vervoeren 
en is dus meestal vol. 

Fig. E. Grote riuierskepboot. Geringe diepgang, zo 
laag mogelijke bovenbouw voor bruggen. Daarvoor een 

lang plat vaartuig. Niet zeewaardig. 
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Fig. F. Zeesleepboten, laag achterdek voor de sleep
tros, hoog voorschip voor accomodatie en zeewaardig
heid. Lange masten voor goede radio-apparatuur; radio
richtingzoeker, monitor ( waterkanon) voor hulp aan 
brandende schepen. 

Een veerpont moet een zo groot mogelijk dek-oppervlak 
hebben, evenals het vliegkampschip. 
Een pont moet aanleggen aan een steiger, het vliegdek
schip niet; bovendien is dit zeer snel en moet uiteraard 
zeewaardig zijn. 
Welk een verschil in vorm tussen deze twee schepen is 
hiervan het resultaat! 
Zo kunnen wij nog lang doorgaan met opnoemen, maar 
men zal wel begrijpen, dat elk type min of meer een 
eigen vorm heeft, omdat die aan de eigenschappen is 
aangepast en het .beste voldoet. 
Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat een scheeps
vorm geen fantasie is, maar een vanzelfsprekend nit
vloeisel van de eisen aan het schip gesteld. Des-

alniettemin eist het grote ervaring en kennis om ook 
voor elk type de beste vorm te ontwerpen, zodanig dat 
men werkelijk kan zeggen: ,,dit is de gunstigste vorm 
voor dit scnip met die en die eisen". 
Een belangrijk htt!pmiddel hiertoe is het experiment, 
dus de modelproef, uitgevoerd in de sleeptank. Niet al
leen komt het verschil in vormen voor schroefschepen 
naar voren, doch wij zien het reeds met kano's. 
De brede comfortabele toerkano moet ruimte bieden 
voor bagage, terwijl de race-kano zeer smal is en zelfs 
zo smal kan zijn, dat men net als met een fiets even
wicht moet houden om niet te kapseizen. 
Zeeboten moeten wij ook nog even noemen. Het volle 
beurtschip moet zoveel mogelijk inhoud hebben en snel
heid pas op de tweede plaats en het zeiljacht moet 
snelheid ontwikkelen en nog wat logies bieden. 
De eisen welke aan de stabiliteit van zeiljachten gesteld 
worden, tevens in verband met de wateren welke ermee 
bevaren zullen worden, hebben grote invloed op de vor
men van onze schepen. 
Een jacht voor de Zeeuwse stromen heeft veel forsere 
vormen en meer vrijboord dan de slanke scheren kruiser. 
Wij hopen dat wij U een inzicht hebben gegeven van 
de omstandigheid dat elk schip de vorm heeft welke als 
"van zelf" voortvloeit uit de eisen welke de dienst aan 
het schip stelt. 
Daarom hebben ijsbrekers, zeeslepers, lnxe motorjach
ten, veerponten enz. enz. hun specifieke vorm, welke naar 
omstandigheden de beste is. 

Ir. C. de Groot - J. & K. Smit. 

ALS HET BOS BRAlVJJT!J!. 

Het is misschien wèl een fantastisch schouwspel, zo'n 
hel van loeiende, sissende en fluitende vlammen. De 
rode vuurtongen lekken aan de stammen van de hoge 
bomen, dansen in de kruinen en kruipen door het on
derhout. Maar deze pracht wordt duur betaald! In de 
kolkende rook die alles omhult, kraakt het brandende 
hout en klinkt de dreun van vallende stammen ... . 
In een minimum van tijd wordt een prachtig bos één 
grote woestenij van as en verkoolde boomresten. Hon
derden, misschien duizenden meters in het rond is alles 
zwartgeblakerd en verschroeid. De schade loopt in de 
tienduizenden en het ergste van alles: de Eerste Hulp 
heeft zijn handen vol.. 
Misschien lijkt dit alles U een beetje overdreven. Maar 
denkt U eens aan het volgende: In de nazomer van 1949 
woedde er in Frankrijk een geweldige bosbrand die aan 
bijna honderd mensen het leven kostte. Honderden hec-

laren bos verbrandden en de aangerichte schade beliep 
vele honderdduizenden guldens. Op meerdere plaatsen 
overtrof de verwoesting tengevolge van deze brand ver
reweg de oorlogsschade. De oorzaak was misschien wel 
een achteloos weggeworpen sigarettenpeukje of een 
brandende lucifer. 
Gelukkig kwamen er totnogtoe bij ons dergelijke grote 
bosbranden niet voor. Niettemin loopt de jaarlijkse 
schade door bosbrand in Nederland altijd nog in de 
honderdduizenden guldens. En we kunnen van ons scha
mele bosbezit eigenlijk niets missen! 

Hoe groot zal de schade dit jaar, in deze vacantie, weer 
worden? Dat kan mede van U afhangen. De meeste bos
branden ontstaan door achteloosheid. Door peukjes en 
door lucifers! Al te vaak vergeet men dat men van 
één boom weliswaar een millioen lucifers kan maken, 
ma:ar dat een hLcifer, brandend, veel gemakkelijker een 
millioen bomen kan vernietigen. Dat onheil kan goed
deels worden voorkomen; de schade kan beperkt wor
den, wanneer ieder eraan meewerkt. Denk eraan: 

led're bos- of heidebrand 

Schaadt het schoon van Nederland! 

En het schoon van Nederland is van ons allemaal, ook 
van U! 
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Onderstaande schets stelt \'Oor een monument waarin een 
beeld geplaatst moet worden. Van dit monument is ge
geven, dat het vooraanzicht en het bovenaanzicht aan 
elkaar gelijk zijn, d.w,z. men ziet van voren en van bo
ven hetzelfde. Het beeld wordt hier buiten beschouwing 
gelaten. Verder is gegeven dat het beeld niet staat in 
een doorlopend gat en alle vlakken plat zijn. (dus niet 
gebogen!) De breedte van het monument is 10 m, de 
hoogte is 10 m, de inhoud is 496 kubieke meter en A 
is gelijk aan B. Gevraagd wordt: Hoeveel vierkante 
meter verfoppervlakte heeft het momunent? Hierbij wordt 
met het beeld zelf, alsmede de fundatie onder de grond 
geen rekening gehouden. De berekeningen, samen met 
eventueel gemaakte schetsen, worden tot 17 Juli 1950 in
gewacht bij Uw fimiaredacteur. U doet toch zeker mee? 
Ook deze keer worden voor de goede oplossingen 
prijzen b;<schikbaar gesteld. 

r * WAT WEET U VAN DE I. H. C. ? * �t
Eerlijk gezegd waren wij erg benieuwd wat de mensen, 
die in onze fabrieken werkzaam zijn, op deze vraag 
zouden antwoorden. Wij zijn naar verschillende perso
nen gegaan en hebben deze vraag gesteld. 
Het bHjkt, dat er wel wat leeft op dit gebied en hun 
reacties waren over het algemeen zodanig, dat wij hier
over graag wat willen vertellen. 

Ons eerste gesprek voerden wij met een bankwerker, 
die al eruge jaren in ons bedrijf werkzaam is. 
"Oh," zei hij, ,,dat zaakje zit goed in elkaar. Het is 
een samenwerking van een zestal bedrijven, die alle
maal al een hele ervaring hebben opgespaard en die nu 
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gezamenlijk werken. Ik voor rruj vind het erg van be
lang, dat de concurrentie tussen deze bedrijven nu ach
terwege kan �lijven." 

Natuurlijk kwam in ons praatje ook ter sprake in hoe· 
verre of hij meende dat zijn werk anders was gewor
den door de I.H.C. 
"Mijn werk niet", was zijn opmerking, ,,of het moet 
zijn dat er op nog grotere nauwkeurigheid wordt aange
drongen, wat natuurlijk nodig is als wij niet alles op 
één plaats in elkaar zetten". 

Op onze vraag of hij veel werkte voor I.H.C.-opdrachten, 
deelde hij ons mede, dat hij vaak C.O.-nummers onder 
handen had. ..en", zei hij, ,,C.O. betekent: Centrale 
Opdracht. Ja, ik merk er dus nogal wat van". 
latuurlijk konden wij niet nalaten hem te vragen, wat 

hij verwachtte van de I.H.C. voor wat zijn eigen werk 
betrof. 
,.Dat is gemakkelijk gezegd", zei hij. ,.Ik hoop dat wij 
door deze samenwerking er in zullen bHjven slagen veel 
werk aan te trekken en vooral ook mooi werk van hele 
grote, or,�ers, zoals b.v. het prachtige baggerwerk in
Donzere. 
Bij deze wens konden wij ons natuurlijk van harte aan
sluiten. 
Dit gesprek gaf ons tenslotte de indruk dat deze mede
werker wel het een en ander wist van de I.H.C. en zich 
er graag voor zal blijven inspannen. 

... l,J fu D N 

(Ontleend aan het "Centraal Orgaan voor het 
Bouwbedrijf") 

Een deskundige op het terrein van de Afrikaanse die
renwereld heeft de Zuidafrikaanse regering aangera
den om maatregelen te nemen tegen de dreigende uit
roeiing van de nijlpaarden. 
Hij is nameHjk tot de bevinding gekomen. dat deze nijl· 
paarden een belangrijke rol spelen hij de regulering 
van de waterlopen. 
Zij verrichten het werk van baggermolens door de vaar' 
geulen van de rivieren open te houden en beletten de 
rnrzanding van rivieren en riviertjes. 
"Bij alle plannen voor de bescherming van de bodem 



en de waterlopen in Zuid-Afrika z-0u men rekening 
moeten houden met de Nijlpaarden", zegt deze deskun
dige. En verder stelt hij vast: ,,Waarschijnlijk komt 
men heel wat goedkoper uit met het tegengaan van de 
verwoestingen die de nijlpaarden inderdaad hier-en-daar 
aanrichten, dan met zelf de baggerwerken uit te voeren, 
die door het uitroeien van deze dieren noodzakelijk zou
den worden. 
De Redactie heeft uit doorgaans goed geïnformeerde 
kringen in de omgeving van de Zuidafrikaanse regering 
vemomen, dat deze regering de raad ter harte heeft 
genomen. Zij overweegt zelfs een grote uitbreiding van 
het nijlpaardenpark. Men fluistert dat tekenafdelingen 
van enige THC-vennoten thans bezig zijn met het ont
werpen van enige nieuwe modellen nijlpaarden, hoewel 
de Directies weigerden dit te bevestigen. Wij slaagden 
erin een foto op de kop te tikken van een proefmodel 
dat in het l.H.C.-Laboratorium te Delft geconstrneerd 
moet zijn. 

Het Mei-nummer van ]. & K. Smit opent met de ver
melding van enige decoraties, ju-bilea en een 35-jarig 
huwelijk. De bruidegom kreeg ten geschenke een bon
bonzakje met uitjes. Daar is hij dol op. 
Daarna lazen we dat de Kinderbijslag met terugwer
kende kracht is verhoogd met 5%, wat we al wisten, en 
dat volgens de Minister van Financiën de loonbelasting 
tot 1 Juli a.s. berekend mag worden zonder rekening te 
houden met deze verhoging, wat we nog niet wisten en 
haast niet konden geloven. 
De loonberekening is langzamerhand een kunststuk ge
worden. die een middelmatig mens met een middelma
tig stel hersens niet meer geheel kan volvoeren. Wat je 
denkt dat je krijgt, krijg je niet en wat je denkt wat 
je niet krijgt, krijg je ook niet. En toch houden we 
allemaal over, niet waar? 
J. & K. Smit sluit met een interessant artikeltje over 
doorlichting. We nemen aan dat er mensen zijn die 
daartegen bezwaren hebben en zich daarom eraan ont
trekken. We hopen echter dat ze zich ervan bewust zijn
dat ze niet alleen zichzelf, maar juist ook anderen aan
besmetling blootstellen. Misschien dat ze dan over hun
bezwaren kunnen heenstappen. 
Bij L. Smit & Zoon eveneens enige onderscheidingen en 
voorts een oproep van de Directie aan de gepension
neerden voor een uitje op kosten van de Directie. Een
ander soort uitje, natuurlijk dan die waar die bruide
gom van J. & K. zo gek op is.
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Enige proefmodellen van nijlpaarden 
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We zagen de oplossing van een kruiswoordpuzzle. Wij 
hebben altijd ontzag voor de oplossers van die dingen, 
maar dat is nog niets, vergeleken bij de eerbied die wij 
voelen voor de ontwerpers van dit soort hersengymnasti
sche toeren. 
Bij Werf Gusto heeft men een commissie - natuurlijk 
een commissie - gevormd om het 

"
Zeskant" populair 

en leesbaar te maken, lazen wij. Pot voor de Redactie! 
Verder gingen er ook daar een paar man met pensioen. 
De Gusto-schilderclub organiseert een tentoonstelling. 
waar Gustolingen de producten van hun hohhies kunnen 
exposeren. Tenslolle is er een artikel over de namen 
Castor en Pollux. Zo heetten twee bergingsvaartuigen 
welke Gusto bouwde voor het Suezkanaal. Castor en 
Pollux waren twee tweelingbroeders, zonen van Zeus, 
de Griekse oppergod. Deze twee Zeuszonen werden ge
acht hen die in nood verkeerden, maar speciaal zee
lieden, bij te staan. Geen gekke naam voor twee ber
gingsvaartuigen. 
Ook het Conrad-Stork Nieuws vermeldt een Koninklijke 
onderscheiding en wel voor de II eer J. Keppels. Interes
sant is het verslag van een hoormeester in Frans Equa· 
toriaal Afrika. Het geeft ons een indruk van de moei
lijkheden welke te overwinnen zijn bij de exploratie van 
dit gebied. En een vieze beesten, <lat ze daar hebben. 
Vleermuizen zo groot als honden, menen wij te weten. 
Geef ons maar het Haagse Bos, waar wij altijd op de 
paadjes kunnen en zelfs moeten blijven . 

Het "Hoofdartikel" van De Klof) handelt over "Van 
Zilver tot Goud". Dit heeft geenszins betrekking op 
vervalsing van edele metalen. Het beschrijft de verschil
lende consumptiew:ijzen van haring; en meer speciaal 
het roken van dit gedierte. De plaats der handeling 
speelt ergens in de woeste kuststreek achter IJmuiden, 
waar men haring schijnt te roken. (Wij roken slechts 
shag en Zondags sigaretten). We leren dat haring ge
noten kan worden als rolmops, zure, pan- en zoute ha
ring, spek-, stroo-, zalm- en gezouten bokking, Harder
wijk; wijzelf voegen hieraan toe: haring in blik in 
tomatensaus, haringsla en rauwe haring. Dit laatste 
voor de zeerobben onder onze lezers. Wat je van haring 
al niet maken kunt. 
In de "Schakel" van Verschure merkten we op een be
spreking van een hoek, geschreven door de voormalige 
Commissaris van Politie te Amsterdam: .,De Commis
saris vertelt". Hopelijk vertelt-ie niet teveel. 
De leerlingen van de opleidingen zullen op 22 Mei een 
excursie gaan maken naar de Silo te Wanssum. Deze 
is indertijd door Verschure gebouwd. 
Enige technische artikelen behandelen het meten van 
spanningen door middel van rekstrookjes en de golf
lengte van electrische trillingen. Dit laatste is het vierde 
in de reeks "De Weg der Electronen". Verder worden
uitgebreid vermeld de resultaten welke bereikt werden 
door de klaverjas-, voetbal- en schaakclubs. Een uitge
breid jaarverslag werd opgenomen van de Stichting In
validiteitsfonds Verschure. 

FOTO 

van de maand 

PLOEGENDE BOER 
lnge:onden door C. /. v. Reyendam, Werf Conrad 
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