
VAN DE REDACTIE 

Dit is weer eens een heel interessant Zeskant. Laten we meteen 

maar met de deur in huis vallen: de tekenwedstrijd! Dit is iets 

geheel nieuws, nog nooit vertoond! en laten we er meteen bij

zeggen: onze verwachtingen zijn hoog gespannen. Na wat wij 

bij vorige wedstrijden hebben meegemaakt weten wij, dat zeer 

vele I.H.C.-ers met Het Zeskant meeleven en wij verwachten 

ool;c nu weer tal van inzendingen. Zij moeten voor 20 April bij 

de betrokken firmaredacteur zijn ingediend. 

De bijdrage van de secretaris van een der fabriekskernen be

hoort de belangstelling van elke welmenende I.H.C.-er te krij

gen; hier wordt een ernstige poging gedaan om opbouwend 

werk te verrichten. 

Als het zo doorgaat met inzendingen voor de Fotorubriek, zal 

deze uitgebreid moeten worden. Alle inzenders hartelijk dank 

voor de gezonden foto's, een klein beetje geduld, iedereen komt 

aan de beurt, ,,U fotografeert, wij drukken". Maar laten zij, 

die nog niet inzonden, nu niet achter blijven. De stroom foto's 

moet blijven doorvloeien ! 

Van verschillende zijden vernamen wij, dat het artikel over het 

walsen van platen zeer ingeslagen was; met des te meer plezier 

plaatsen wij daarom thans het slot, met dank aan de Hoog

ovens voor de medewerking. 
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voor dikke platen van de Hoogovens 
(vervolg) 

De richtmachine bestaat uit twee horizontale rijen, dicht 
naast elkaar gelegen rollen. Eén rij boven en een rij on• 
der, zig·zag geplaatst, d.w.z. zo, dat de bovenrollen ver
sprongen liggen ten opzichte van de onderrollen en er 
half tussen vallen. De hele partij bovenroUen kan in een 
sterk frame op en neer bewogen worden en wordt zo in• 
gesteld, dat de plaat gedwongen is de zig-zagvormige 
weg om de rollen te kiezen. De plaat, die zich om iedere 
rol been moet buigen, ondergaat een rekkende werking, 
waardoor oneffenheden geëgaliseerd worden, en komt 
behoorlijk vlak uil de machine, wannèer zij .hij het wal
sen tenminste niet al Le veel gemaltraiteerd is. 
Platen van 3 tot 25 mm. liggen in dikte te ver uiteen om 
op één richtmachine Ie behandelen, vandaar dat er twee 
zijn, één met 7 riclltwalsen van 210 mm. middellijn voor 
de dikke plaat en één met 13 richtwalsen van 130 mm 
voor de dunne plaat. 
De volgende bewerkingen, die de plaat ondergaat, ge
beuren in koude toestand en dus is het nodig te zorgen. 
dat afkoeling plaats vindt tot op een temperatuur, waarbij 
de plaat met handschoenen of handzakken aangepakt kan 
worden. Het koelen gebeurt gewoon aan de lucht en er 
is dus niets anders nodig dan een installatie waarop de 
plaat de nodige tijd kan blijven liggen. Doordat het 
koelen vooral van dikke plaat lang-,:aam gaat - 90 
minuten voor 25 mm dikte - beslaan de koelbanken, 
waarop de plaat in dwarsrichting op rollende keuingen 
langzaam getransporteerd wordt, een hele oppervlakte, die 
niet in de breedte van één hal onder te brengen is, zodat 
het laatste gedeelte van de walserij uit twee hallen naast 
elkaar bestaat. Een derde is thans in aanbouw. Aan het 
begin van de tweede koelbank, die de platen weer naar de 
eerste hal terugvoert, is een inrichting, waarmee de platen 
ondersteboven gekeerd kunnen worden - de platentuime
laars - om het tot zover naar beneden gekeerde oppervlak 
van de plaat te kunnen inspecteren. 
Nu de plaat voldoende afgekoeld is, rest nog het op maat 
knippen. Allereerst worden de randen geknipt. Na het 
knippen moet de plaat de gewenste breedte hebben en bij 
h�t walsen moet dus met een zekere toeslag voor knipver
lies gerekend worden. Vandaar, dat het gekozen voorbeeld 
2035 mm. breed gewalst is. om een geknipte plaat van 
1800 mm. breed te kunnen maken. Die toeslag moet wel 
ongeveer zo groot zijn. omdat de rand van de plaat in z ·11 
geheel ook enigszins .,sabelvorrnig"' kan zijn. 
Door de plaat door twee draaiende cirkelvormige messen 
door te voeren, die op een afstand gejjjk aan de gewenste 

plaatbreedte van elkaar staan, worden de randen in één 
doorgang over de gehele lengte afgeknipt, waarna de plaat 
bij de dwarsschaar belandt, die voor bet knippen op de 
goede lengte zorgt. Ook hier treedt een verlies van beteke
nis op, want de blokken zoals zij van de staalfabriek komen, 
hebben aan de bovenzijde een z.g. slechte kop, die bij het 
gieten niet te vermijden is, en die voor een goede plaat 
niet gebruikt mag worden. Vandaar, dat de plaat op een 
lengte van 15.9 m gewalst is om een netto plaat van 12 m 
te verkrijgen. De dwarsschaar is een z.g. guillotineschaar 
van het gebruikelijke type; een bovenmes, net zo lang 

als de pl,aat breed ii;, dat ooder een kleine helling staat 
en van boven naar beneden door de plaat gedrukt wordt, 
die er onder geschoven is en die op het ondermes rust. 
Veionderstel, dat het een doodgewone plaat betreft, dan 
is hiermede de fabricage klaar. Wanneer de plaat niet 
rechthoekig, maar b.v. trapeziumvormig moet zijo, komt 
de langschaar, die geheel geJjjk is aan de dwarsschaar, 
maar anders opgeS-teld, nog aan de beurt. Dit is ook 't ge
val wanneer de randen van een plaat dikker dan 18 mm. 
gekipt moeten worden, want zo'n zware plaat kan de ro
terende schaar niet meer verwerken. 
De vraag zal misschien opgekomen zijn, waardoor de 
grootste lengte die op deze installatie gewalst wordt, kan 
worden bepaald, want in tegenstelling Lot de grootste 
breedte, die door de breedte van de walsramen gegeven 
is. is dit nog niet ter sprake gekomen. De lengte van de 
plaat waarmede gerekend moet worden is een factor, die 



op allerlei plaatsep weerkeert en van grote invloed is op 
de lengte van de rollenbaan, waarover )1ct transport van 
de plaat gebeurt. In de eerste plaats komt dit tot uiting 
bij de afstand tussen duo- en quartowalstuig en verder 
b.v. bij de verrijdbare rollenbaan, breedte van de koel
banken, afstanden tussen de scharen. De grootste lengte 
van de plaat vóór dat deze geknipt is, is vastgesteld op
16 meter en er zijn 332 rollen van 3 meter lengte nodig
om de plaat van het begin van de walserij naar het eind
Ie brengen.
Van zo'n zware walserij met omkeerbare walsen is de elec-

triscbe installatie nog een bijzondere vermelding waard. 
Het zou ons te ver voeren wanneer wij daar uitvoerig op in 
zouden gaan. 
Wij hebben dus nagegaan hoe het uitwalsen van één blok 
tot een bepaalde plaat in zijn werk gaat en wij hebben 
daarbij buiten beschouwing gelaten alle overleg, vakken
nis en oplettendheid, die nodig zijn om een sterk va
rierend walsprogramma en met allerhande verschillende 
blokafmetingen en met allerhande qualiteitseisen en keu
ringsmaatregelen baas te worden. 

IETS OVER DE MORELE OPBOUW 

* 
1 N HET RED R IJ PS L E J. H N 

In ons Zeskant wordt steeds veel geschreven over wat er 
zoal gebouwd en tot stand gebracht wordt op de I.H.C.
werven. Verschillende soorten van schepen en baggerma· 
teriaal. 
En het zijn natuurlijk van alles, wat er gepresteerd wordt, 
nog maar enkele onderdelen, welke vermeld worden. Dat 
het personeel van de gezamenlijke bedrijven van al die 
dingen op de hoogte gehouden wordt is héél goed, want 
iedere goede werker heeft er behoefte aan om eens even 
zo nu en dan naar zijn werk te kijken, wát hij nu gepres
teei:d heeft en hóe het er uitziet en wát voor resultaten 
met dat werk bereikt kunnen worden. 
Dat overzien van het werk kan hij de rechtgeaarde arbei
der l1oofd- of handarbeider, eén gevoel van grote voldoe
ning teweeg brengen en hem daardoor aanzetten om met 
nieuwe moed, lust en ijver iedere dag weer opnieuw zijn 
taak en opdracht uit te voeren. 
Zó wordt er dus door het Zeskant ook een morele invloed 
uitgeoefend op de mensen uit de 6 bedrijven, wat onge
twijfeld ten goede moet komen aan de arbeid zelf. 

Na de oorlog is er in de bedrijven al ontzaglijk veel ma
terieel opgebouwd; ja, van de materiële gevolgen van de 
oorlog is niet veel n1eer te zien. 
En gelukkig maar! 
Er viel echter ook in het bedrijfsleven, op de werven en in 
fabrieken een geestelijke oorlogsschade te constateren. 
Zo goed als alle mensen zijn tijdens de oorlog, wat men 
noemt, uit het lood geslagen, uit hun evenwicht geraakt. 
Verschillende oorzaken zouden daarvoor aan te wijzen 
zijn. De voornaamste is m.i. wel, dat er zo goed als op 
alle bedrijven remmend op de productie gewerkt werd, 
om. daardoor de Duitsers tegen te werken. De. leiding op 
de bedrijven was dan ook in verhouding daarmee. De 
discipline raakte in verval, de bazen keken zo krap niet 

meer, als ze tenminste niet door de moffen achter d'r 
broek werden gezeten. Enfin, we kennen dat allen, niet
waar?! 

Maar dit alles heeft geestelijke gevolgen gehad, dat kan 
niet anders en dat is .... schade! 
M.i. kan er van deze schade nog niet gezegd worden, dat
er niet veel meer van te zien is. Die schade is echter veel
ernstiger, omdat ze de geest van de mensen heeft aan
getast. 
Men zegt weleens, dat de verhoudingen van werkgevers 
en werknemers gedurende en na de oorlog gelukkig zijn
veranderd, verbeterd. Er is meer een nauw contact over
alllerlei zaken tussen patroon en arbeiders en dat niet 
alleen tussen de organisaties van werkgevers en werk
nemers, maar meer direct in het bedrijfsleven van elke
dag. Ja, dat is wel veel ten goede veranderd! 
En deze verandering moet dan ook ten goede komen aan
het algemeen welzijn. Dat wil voor ál de Zeskant mensen
zeggen, van hoog tot laag, zowel voor de heren onderne
mers, die de Zeskantwerven en fabrieken op touw heb
ben gezet en dagelijks opnieuw in bedrijf houden, als voor 
al degenen die in dienst zijn van deze ondernemers, dat 
zij aUen regelmatig de vruchten plukken van de harte
lijke samenwerking in de bedrijven.
Dit alles nu kan alleen goed gaan en blijven gaan, wan
neer een ieder z'n plaats kent, waarop hij staat. Het is 
logisch, dat er altijd zal zijn de verhoL1ding van heer en 
knecht, van één, die het te zeggen heeft en één, die moet
gehoorzamen. 
Hier is dus cle kwestie van het gezag in het bedrijf. Waar 
gezag is en waar dit gehandhaafd wordt, daar is orde en 
pas, waar orde is, daar kan harmonieus samengewerkt
worden.
En nu heb ik wel eens horen beweren, dat er thans is:

"een crisis van het gezag in het bedrijfsleven". Dat wil 
zoveel zeggen als: de gezagsverhoudingen in het bedrijfs· 
leven zijn of worden fundamenteel ondergraven. 
Is dit zo, dan zal dat in in de toekomst catastrofale ge
volgen hebben. Ik wil nu niet dieper op deze kwestie 
ingaan, want misschien zegt men: daar is ons Zeskant 
niet voor. 
Maar er doen zich wel eens dingen voor in de bedrijven, 
die in feite wijzen op een veranderde mentaliteit wat be
treft de gezagsverhoudingen. 
Hoe kunnen vele menschen niet spreken over de bazen 
en chefs die over hen gesteld zijn?! Nu kan men zeggen: 
och, dat is die mensen maar in de mond geslagen, maar 
neen, dat zit meestal dieper. 
En dat blijkt nogal eens een keer, wanneer ze een kwestie 
hebben met hun meerdere. 
Het komt nogal eens voor, dat men in zo'n geval meent. 
dat men alle uitlatingen en dergelijke zich kan permit
teren tegenover z'n baas. En dat gaat toch niet! 
Men moet steeds bedenken, dat zij met gezag over ons 
bekleed zijn, dat zij over ons gesteld zijn. En als men 
meent ,dat een baas of chef, of al was het de directeur 
zijn boekje te buiten gaat of onrechtvaardig is, dan is 
er tegenwoordig altijd een geordende weg om iedere zaak 
behoorlijk uit te zoeken en op te lossen. 
Maakt daarom de verhoudingen nooit stuk door onbe
hoorlijke uitlatingen of door dreigementen, maar "blijf 
altijd heer in het verkeer". 
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Want als men de grenzen der welvoegHjkheid heeft over
schreden, dan is men z'n recht kwijt en is soms voor 
beide partijen de enige oplossing: ontslag. 
Dat kan voor ,·ele arbeiders vandaag al betekenen misère 
op velerlei manieren. 

En degenen, dfo gezag over ons hebben, (ja, zo moeten 
we dat principieel zien) kunnen eens rnor een keer wat 
door de vingers :r.ien, maar uit hoofde van gezagshandha
ving gaat dat niet altijd. 

. ,In een land. waar de koning een kind is, worden de 
onderdanen slap". Dit spreekwoord is in de geschiedenis 
altijd werkelijkheid geweest. 
En met dezelfde kracht geldt dit voor het bedrijfsleven! 

L. J. de W.
(Secr. Kern, Werf Gusto, Slikkerveer) 

SCHETS- EN 

REKENPUZZLE 

Gegeven zijn het voor- en bovenaanzicht van een kerkje 
( zie bijstaandc tekening). 

Elk vierkant vakje stelt een vierkante meter voor. Punten 
en lijnen buiten de ruitjes getekend, staan een halve 
meter van de ruitlijnen af. 

Gevraagd wordt: 

a) Maak een schets van (1) Linker·, (2) Rechter-, (3) 
Achter- en ( 4) Onderaanzicht, op de aangegeven 
plaats.

b) Hoeveel schuine vlakken zijn er z i chtb a a r  in (.5) 

het Bovenaanzicht, idem ( 6) het Linkerzij aanzicht, 
idem (7) het Rechterzijaanzicht, idem (8) het Ach
teraanzicht?

c) (9) Hoeveel m1 oppervlakte heeft de spits van de 
grote toren? (10) Idem, de kleine toren? (11). Hoe•
veel 111 2 oppervl. hebben de schuine vlakken van het
kerkdak? 

d) (12) Hoeveel m2 omsluit de omtrek van de ge
hele kerk met torens en verdere uitbouw ( zie uw on
deraan zicht) 
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Onderoanztcht. 
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OPMERKINGEN 

Stippellijnen behoeven niet geschetst te worden, alle en 

aanzichtslijnen. 
De opgaven moeten geschetst worden op een afzonderlij k
vel papier Teken vooraf de ruiten-indeling. De teke Il-

schaal is geheel vrij. 
Bij de beantwoording van de vragen, moet duidelijk h et 

nummer van de vraag vermeld worden. 

Rechter zUa.onzic.h t achteraanzicht. 

!}J.ot.W.-

Inzendingen worden ingewacht tot 20 April bij Uw Firm a-

redacteur. 

Onder de goede (meest goede) oplossers worden prijz en 
verloot. 

Maak een duplicaat van Uw in te zenden werk, daar, t er 
rs correctie van eigen werk. in een der volgende numme 

de oplosslllg afgedrukt zal worden. 

DER BEDRIJVEN 

Het verslag van de op 20 Jan. j.1. gehouden kernvergade
ring, waarmede het personeelsorgaan van \"erschure be
gint, brengt ons op de hoogte van enkele interne aange
legenheden dezer firma. Vervolgens wordt een plaatsje 
afgestaan aan het zilveren jubileum van de heer Wees· 
man. W. S. beschrijft het gebruik van hardmetalen ge• 

-: 
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reedschap, terwijl G. B. een praatje houdt over het wer
ken van de radio. De schrijver stelt zich voor een reeks 
artikelen te gaan schrijven over wat er alzoo gebeurt als 
men de knop van zijn radio inschakelt. 
In de rubriek ,.Doe het veilig' wordt door de Arbeid�in
speetie de explosie behandelt op een scheepswerf in het 
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Zuiden van het land, welke veroorzaakt werd door het in 
brand geraken van een acetyleen dissous cilinder. Zij be
antwoordt daarbij de vragen: ,,Wat moet ik doen als een 
fles in brand geraakt" en "Hoe komt het dat een fles in 
brand geraakt. 
De vaste rubrieken Schaken, Klaverjassen en Een praatje 
over het boek vinden ook in het Februari-nummer een 
plaats. 

Conrad-Stork geeft een foto van het echtpaar B. Sanders. 
zulks naar aanleiding van het 40- jarig jubileum van ge
noemde heer. 
In haar rubriek Veiligheidssnippers komt deze firma met 
een wedstrijd in het opzoeken van een aantal veiligheids
fouten in een tekening, welke eveneens afgedrukt wordt. 
Aan de 3 beste inzendingen wordt een prijs toegekend. 
Wie nu zijn ogen goed de kost geeft, kan vooruit. Er moe
ten 40 fouten in voorkomen. Voor het jongenskamp 1950 
van werknemers tot 20 jaar is een groeiende belangstel
ling. 
Uit het artikeltje over het Jubileumfonds blijkt, dat op 
dit bedrijf f 0.05 per weck op het loon wordt ingehouden, 
om de 25- en 40-jarige ambts jubilea op passende wijze te 
kunnen vieren. 

Werf Gusto heeft haar eerste artikelt je van een zwarte 
rand moeten voorzien. Het is een in memoriam gewijd 
aan Lud. Ger Holtkamp. 

Ook deze werf spreekt in de veiligheidsrubriek over gas
flessen. Van geheel andere aard is het artikel met ge
dichtje over meeuwen. De onbekende schrijver is onder 
de indruk gekomen van het spel dezer dieren en slaakt 
deze verzuchting: ,,0, Schepper, geef ons ook deez' vrede. 
en deez' goddelijke losbandigheid". 
P. J. M. bespreekt de techniek van het schilderen om in 
een gedicht over Klinker het bewijs te leveren dat ook 
andere dingen dan zijn penseel alleen zijn andacht heeft. 
De rubriek muziek heeft het over toonladders en mu
ziekschrift. 
De woning-nieuws-rubriek van Gusto bevat dit maal 13 
aanbiedingen voor woningruil. 

Bij J. & K. Smit herdacht de ketelmaker Aart Herwig 
zijn 40-jarig huwelijksfeest. 
De kern schrijft een artikel over de werktijd, waarin een 
beroep gedaan wordt op het personeel om zijn volle mede
werking te betonen bij de zo noodzakelijke oovoering van 
de door de werknemers-vakbeweging beloofde verhoging 
van de arbeidsproductiviteit. Gezien de economische 
toestand van ons land, mede door de steeds scherper wor· 
dende concurrentie op de markt van Japan en Duitsland 
worden ook wij gedwongen alle midddelen in het leven 
te roepen, daartegen het hoofd te kunnen bieden. 

... 

Het firma-nieuws bevat verder een lezens-waardig artikel 
over de modelbouwclub ener Rotterdamse firma, waarin 
ieder die daarvoor voelde zij 11 hobby naar persoonlijke 
smaak en voorkeur kan uitleven. De leden vervaardigden 
zelf, met door het bedrijf beschikbaar ge,teld materiaal, 
14 draaibankjes. Gezamenlijk heeft de club ± 8200 vrije 
uren, verdeeld over 3½ jaar, aan deze gedurfde onderne
ming besteed. De club zal aan het bedrijf uit erkentelijk
heid voor verleende steun 2 draaibankjes aanbieden, 
welke bankjes in de productie voor klein-presiciewerk 
zullen worden opgenomen. 

De doorlichting is bij J. & K. weer achter de rug. De 
resultaten kunnen nog niet medegedeeld worden, wel is 
bekend, dat er geen gevallen voor nabehandeling zijn. 

L. Smit & Zoon vermeldt in haar orgaan eveneens iets
over de ook daar plaats gehad hebbende doorlichting. De
cijfers zijn ook daar nog niet bekend, hoewel aangenomen 
kan worden, dat het aantal personen, hetwelk voor nader
onderzoek in aanmerking komt, nog geen kwart procent 
bedraagt. De dokter is clan ook zeer tevreden. De militai
ren in Indonesië kunnen deze Kinderdijkse werf blijk· 
baar niet vergeten, getuige de correspondentie die hier
over in het orgaan opgenomen wordt.

De sleepboot "Noordzee" van L. Smit & Co., welke op 
deze werf gebouwd werd, heeft zich volgens een kort 
verslag goed gehouden, na 4 maanden in de weer geweest 
te zijn. 

De vroegere sociale verzorgster Mej. van Dijk, welke 
meerdere artikelen in het algemeen gedeelte geschreven 
heeft, geeft er in haar nieuw artikeltje getiteld "Mist" 
blijk van, dat zij de kunst van schrijven nog niet heeft 
verleerd. 

De Klop opent haar artikelen-reeks met het afscheid van 
haar magazijnmeester de heer A. van der Vlies, welke 
na 33-jarig dienstverband het bedrijf met pensioen heeft 
verlaten ... Uren, dagen. maanden, jaren vliegen als een 
schaduw heen". Van der Vlies geeft in een dankbetui
ging zijn erkentelijkheid weer voor ontvangen steun en 
medewerking. 
Gédégé drukt in z'n gedicht in Sliedrechts dialect uit, dat 
alle leden van het personeel, ook de man van het kantoor 
een arbeidskracht is. ,,Allen zijn zij arbeidskrachten, wer
ken voor dezelfde zaak. Als de klinker en de sjouwer, 
ieder in zijn eigen taak." 

Een foto van de stapelloop van de Sàntos-hopper C.O. 
122. verlucht het firma-nieuws.
Met een artikel over de nieuwste sociale voorziening, de 
werkloosheidwet, eindigt deze werf. 

v.d. Wiel 
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FOTO'S 
van de maand 

Hoepelmakerijen langs 't "Kleine Diep" 
te Sliedrecht. 

Deze twee foto's plaatsen wij met bijzonder veel plezier. 
Ze zijn interessant (hoepelmakerijen langs 't Kleine Diep 
te Sliedrecht), ze zijn heel aardig gemaakt, en ze zijn ac
tueel (sneeuwfoto's, terwijl Uw redacteur dit schrijft jak· 
kert de jachtsneeuw langs de ramen). Ze werden inge
zonden door de heer P. Vlot van De Klop. 


