
VAN DE REDACTIE 

Ook dit nummer is weer voor een belangrijk gedeelte gewijd 
aan het werk dat de I.H.C. uitvoert en de moeilijkheden, 

welke daarbij ontmoet kunnen worden. 

De Heer F. Ch. v. Rauwenhoff, Directeur van Werf Conrad en 
Stork Hijsch te Haarlem, geeft ons in een artikeltje een beeld 
van de moeilijkheden, waarvoor de I.H.C. verkooporganisatie 

zich geplaatst zie� in het Verre Oosten. Men moet heus er 
wat voor over hebben om aan zijn trekken te komen. 

Bij Gusto hield de schilderclub "Beati" een tentoonstelling, 

die zeer in de smaak gevallen is. Zozeer zelfs, dat de Directies 
van de werven in Kinderdijk de tentoongestelde schilderijen 

op 14 October in Kinderdijk hebben laten tentoonstellen. 

Het artikeltje over de drijvende kraan voor Santos laat ons 
weer iets ûen van onlangs gereedgekomen werk. Wanneer 
deze kraan, samen met de hoppers, welke enige maanden 
geleden werden afgeleverd en de baggermolen, welke nog 

moet afgeleverd worden, eenmaal aan het werk is, kunnen wij 
er trots op zijn. Alleen in deze haven zullen zes grote I.H.C.
constructies getuigen van het land aan de Noordzee. 

Tenslotte willen wij er op wijzen dat wij nog steeds foto's 

kunnen plaatsen; tekeningen en gedichten, kortom alles wat 
ertoe kan bijdragen om "Het Zeskant" - nog - aantrekke

lijker te maken, is van harte welkom. Doe ook eens wat voor 
,,Het Zeskant". 
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De verkooporganisaties van de 1.H.C. moeten regelmatig 
worden uitgebreid en verbeterd, om steeds meer pijlen 
op onze boog te hebben voor het verkrijgen van op
drachten uit het buitenland. Hoewel reeds heel veel 
landen door de l.H.C. bewerkt worden en vertegenwoor
digers aldaar zijn aangesteld. moeten wij met onver
moeide ijver, door persoonlijke bezoeken en door inten
sieve reclame onze naam over de gehele wereld bekend 
maken. 
Speciale moeilijkheden levert dit op in de landen, waar 
een geheel andere mentaliteit heerst dan in Europa. Het 
Verre Oosten, met zijn grote verscheidenheid in gods
dienst, levensopvatting en taal, geeft hierbij zijn eigen 
problemen. 
Bij voorkeur zoekt de I.H.C. in deze landen een agent 
die het land door-en-door kent en de taal spreekt. Zo 
beeft de I.H.C. in India als vertegenwoordiger een In
dische firma. 

India (een gedeelte van het voormalige Brits-Ind,ië), 
beeft een bevolking van 337.000.000 mensen (Nederland 
10.000.000) en een oppervlakte van 1.246.800 vierkante 
mijlen. ( ederland ongeveer 12.874 vierkante mijlen.) 
L>e vier grootste handelscentra zijn Calcutta, Bombay.
)ladras en ew Delhi, welke elk een bevolking hebben
van 1.5 tot 4 millioen inwoners.

De voornaamste havens zijn Calcutta, Bombay en Ma
dras, welke alle zeer ver uit elkaar liggen en dus niet 
gemakkelijk Le bereiken zijn. Dit is echter niet de enige 
moeilijkheid! Er is een hemelsbreed verschil tussen de 
bevolking uit de verschillende provincies. De Bengalees, 
de Madrasser. de Bombayer, enz ... . .  zijn mensen van 
geheel verschillende instelling. 
De bevolking is. verder ingedeeld in verschillende ,,kas• 
ten", afhankelijk van geboorte, ontwikkeling, enz., die 
bun positie in de maatschappij bepalen. Deze kasten 
zijn streng van elkaar gescheiden en mogen dikwijls 
geen contact met elkaar hebben. Tenslotte is er het ver· 
schil iu godsdienst, van Mohammedanen en Hindoes, die 
ook vaak in fanatieke vijandschap tegenover elkaar staan. 

De levenswijze van de Indiër wijkt ook verder heel 
sterk af van de onze. Als voorbeeld moge dienen hoe de 
maaltijd bij een hooggeplaatste Indiër wordt gebruikt. 
Toen schrijver dezes in de kamer van een Indiër, voor 
het aan tafel gaan zat te praten, werden hem door een 
Indische bediende de schoenen uitgetrokken en boulen 
muiltjes (net groot genoeg voor een jongen van 10 jaar) 

aangedaan. Al sloffende naar de "eetkamer" werden de 
muilen voor de deur neergezet en ging men op "kousen
voeten" naar binnen. 

In de .eetkamer'' tond�n ongeveer tien lage marmeren 
ronde tafelt jes met grote platte bladen en een kroes. 
Achter de tafeltjes een half rond kussen waarop men met 
gekruis.te benen ging zitten. 

Het Indische (niet he Indonesische!) eten is geheel 
vegetarisch. l\len begint met een soort pannekoekjes met 
langs de randen van het bord allerlei groenten op diverse 
wijzen tot balletjes, sliertjes, enz., klaar gemaakt. Men 
eet met de vingers l'an de linkerhand en het is verwon
derlijk hoe men met deze ene hand een stukje van de 
pannekoek afneemt en hierin de groente wikkelt, om 
daarna het geheel in zijn mond te stoppen. Interessant 

om eens mee te maken, maar een Hollandse boterham 
is lekkerder! 
Na het eten liet men ons een ander vertrek zien, waar 
een geweldig kussen van ongeveer 3 bij 3 meter op de 
grond lag. Na de maaltijd legt men zich hierop plat 
neer om een goede spijsvertering te bevorderen. 
Grenzend aan India heeft men het Mohammedaanse 
Pakistan, dat op het ogenblik in zeer grote politieke 
en godsdienstige moeilijkheden met India leeft. 
Een vertegenwoordiger die zelf Mohammedaan is, kan 
nooit tegelijk vertegenwoordiger zijn of autoriteiten be
zoeken in streken waar Hindoes leven. In India, dat 
in 1947 zelfbestuur kreeg, zijn nog vele Engelsen in de 
hogere betrekkingen van de havenbesturen, fabrieken, 
enz., hoewel deze meer en meer door Indiërs worden 
vervangen. 

Het spreekt wel bijna vanzelf dat in de tijd, dat India 
nog een Britse Kolonie was, al het baggermateriaal voor 
de havens door Engelse firma's werd geleverd. Het is 
dan ook voor de I.H.C. een grote voldoening dat zij voor 
het eerst een order voor de haven van Calcutta voor een 



baggermolen, 2 hoppers en 1 hopperzuiger mocht ont
vangen, in heftige concurrentie tegen de Engelsen. 
Maar we zijn er nog lang niet. Goede reclame en vele 
bezoeken door de vertegenwoordiger moeten steeds weer 
de naam van de !.H.C. in alle havens bekend doen wor
den. Dit gaat langzaam, kost bovendien zeer veel geld, 
want India is duur en de afstanden zijn zeer groot. 
Bovendien heeft men er weinig haast, de bezoeken aan 
de Indiërs moeten goed voorbereid zijn en men moet 
eerst het vertrouwen zien te winnen, alvorens kans te 
verkrijgen op een opdracht. 

In Siam heeft de !.H.C. een vertegenwoordiger in de 
hoofdstad Bangkok. Bangkok heeft een bevolking van 
ongeveer de helft Siamezen en de helft Chinezen. Onze 
vertegenwoordiger is een Chinees, die een grote techni· 
sche handelszaak heeft waar alle mogelijke technische 
artikelen worden verkocht, o.a. naaimachines, petro
leumlampen, electroden, Dieselmotoren, enz., enz. 
Bovendien is hij eigenaar van tinontginningen in Siam 
en werkt samen met de Billiton Maatschappij. In dit 
land hangt wel veel af van de relaties die de vertegen
woordiger onder de verschillende autoriteiten heeft, 
maar niet minder van het ontwerp dat men hun kan 
voorleggen. 
De Siamezen zijn er n.l. zeer tuk op het meest moderne 

DE TE TOONSTELLI 

Op de Werf Gusto bestaat wel een zeer speciale afdeling 
van de personeelsvereniging, n.l. de "Beati". Dit is een 
groep amateur-kunstschilders, die ieder jaar op de werf 
een tentoonstelling van hun producten organiseren. Dit 
was hun lustrum-tentoonstelling en ter gelegenheid daar
van stelden zij hun collega's met andere hobbies ook in 
staat iets te exposeren. 

baggermateriaal te krijgen. Ook hier _maakten de om
schrijvingen en foto's van de moderne sleepzuigers van 
de I.H.C., zoals de M.O.P. 224-C (CO 32) en de 
,,Borneo" (.CO 70) een goede indruk. Wij zullen allen
hopen, dat de inschrijving voor een sleepzuiger ten 
dienste van het baggeren in de monding van de rivier 
bij Bangkok, ook voor de J.H.C. succes zal hebben, niet
tegenstaande de zeer grote concurrentie van o.a. 14 Ja
panse werven. 
Onze vertegenwoordigers moeten op de hoogtè zijn van 
de producten die de I.H.C. vervaardigt en reclame
materiaal bezitten om dit onder de eventuele bestellers 
bij hun bezoeken uit te reiken. Zij moeten een goede 
reputatie bezitten en bij voorkeur van zodanige "stan
ding", dat zij bij hun cliënten en de officiële autoritei
ten een goede ontvangst genieten. 
Wanneer zij de banen geëffend hebben en de onder
handelingen rijp geworden zijn voor een gedetailleerde 
bespreking, dan gaan de I.H.C.-directie$ en rngemeurs 
er zelf naar toe om hun aanbiedingen te verdedigen. Dat 
daarbij de ontwerpen in zijn geheel en de constructies 
van de details een grote rol zullen spelen, spreekt wel 
van zelf. 
Zo werkt 
gaat niet 
het zeker. 

de !.H.C. in de verre Oosterse landen. Het 
altijd even gemakkelijk, maar interessant is 

F. C. v. Rauwenhoff. 

' 

G VA "BEA'f l 
Deze tentoonstelling werd voor ons een openbaring, niet 
zozeer vanwege de prachtige inrichting en zelfs niet 
alleen om het tentoongestelde zelf. Hier werd in de 
eerste plaats een wil tentoongesteld. De wil van vele 
eenvoudige werkers om hun vrije tijd zin-vol te besteden. 
Het geëxposeerde omvatte de meest uiteenlopende din
gen: scheepsmodellen, handgeknoopte tapijten, 'poppen, 
munten postzegels, aquaria foto's, tekeningen en uit
eindelijk schilderijen. 
Deze schilderijen waren vervaardigd door onze collega's 
van de Gusto en ze hadden alle eer van hun werk. In 
hun dagelijks leven mogen ze bankwerker zijn, lasser
tekenaar of zelfs scheepsschilder, maar in hu,n vrije tijd 
trachten zij beeldend kunstenaar te zijn. 
De een slaagt hier beter in dan de ander; dat spreekt 
vanzelf. Wat hier nog een aarzelend zoeken is, is bij de 
ander reeds volgroeid tot een eigen stijl en een eigen 
visie. Sommigen van deze schilders maken gebruik van 
een goed afgestemd kleurengeheel en hun prestaties ge• 
tuigen van een behoorlijk technisch kunnen. 
Ook de andere inzenders gaven vaak iets fraais te ge
nieten en "kladschilders" zagen wij er niet hij. Het

geheel getuigde van een ernstig streven. Opvallend was 
wel dat alle exposanten zich beperkt hebben tot het 

"naturalisme". Ze schilderen alles - ongeveer - zoals 
ze het zien. .,Moderne" experimenten zagen wij er niet 
bij, maar misschien komt dat nog. 
Al met al was de tentoonstelling zeer geslaagd en we 
kunnen de "Beati" -leden slechts aanraden op deze weg 
voort te gaan. 
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DE ZIEL 
1n de ban der techniek 

Na,ar aanleiding van een boek met bovenstaande titel 
deed de Heer W. Belgrave van Verschure ons enige 
opmerkingen toekomen waarvoor wij gaarne een plaats
je inruimen. 

Zelden, aldus de Heer Belgrave, b�n ik meer geboeid 
geweest dan bij het lezen van dit werk. Hoewel geen 
zuiver .,technisch� boek behoort dit boek gelezen te wor
den door iedereen van hoog cot laag die in de techniek 
"erkzaam is. In dit werk immers wordt een poging on
dernomen om de technische wereld. die zeventig procent 
Yan de werkende mensheid omvat. de weg der bezieling 
te wijzen. 
De aanleiding tot het schrijven van dit boek was de gro
te kloof welke bestaat tussen de gedachtenwereld van de 
theoloog, de filosoof en van allen die zich aan het geestes
leven wijden . ... en de wereld van de technicus. 
1 n dit boek leidt de schrijver ons binnen in de technische 
wereld en tracht ons te overtuigen van haar betekenis en 
�choonheid. Hij interes�eert ons voor de aard van de 
technische scheppingsarbeid en de geestesgesteldheid 
van de tchnicus. 
Het boek bestaat uit vijf delen waarin de diepere zin en 
zending van de techniek en het feit dat deze techniek 
haar stempel Op de mensen drukt besproken worden. Ver
der bespreekt de schrijver de geest van de man van de 
techniek, de toegang tot de techniek langs theologische 
en filosofische weg en tracht vorm te geven aan een 
nieuw ideaal voor onze tijd. 
Het werk is voorzien van een aantal voortreffelijke foto's 
die de stand der techniek van voorheen en thans voortref
felijk weergeven. Uit deze foto's wordt het al duidelijk 
dat de techniek haar stempel op geest en lichaam drukt. 
Duidelijk komt uit het werk naar voren dat de vreugde 
na succesvol werken, de bli jdschap waarmede .. men" 
goedkeuring toont voor de resultaten, wel prikkels vor
men tot voortzetling van het werk, maar geenszins op 
zichzelf het "einddoel'· vormen. Immers, wie op deze 
wijze zichzelf zoekt. doet een greep in de lucht. Onver
schillig in welke richting der techniek men werkzaam 
is, telkenmale zal men bij lezing en herlezing van dit 
boek geconfronteerd worden met onloochenbare feiten. 
Wij bevelen dit boek dan ook ter lezing aan ieder aan. 
Hetzi j dat hi j leeft in en uit een bepaalde overtuiging, 
hetzij dat hij zoekende is, iedereen zal ook zonder de 
schrijver altijd op de vbet te volgen, zich door lezing van 
dit boek innerlijk kunnen verrijken. 
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DRJjVENDE KRAAN VOOR SANTOS (CO 117) • 

Deze kraan, die, zoals bekend, voor de haven van Santos 
werd gebouwd, is onlangs daar aangekomen. Hij zal 
daar worden gebruikt voor het behandelen van zware 
lasten, o.a. voor het verplaatsen van de in Santos aan• 
wezige of nog te installeren walkranen. 
Zoals 1tit fig. 1 blijkt, is hij uitgevoerd als derrickkraan, 
d.w.z. dat· de arm scharnierend op een geconstrueerde 
toren of klok is gemonteerd. Door middel van trekstan
gen is de arm verbonden aan een ballastkist, die be·
wogen kan worden met behulp van zich aan de achter
zijde van de klok bevindende draadspindels. In de bal
lastkist bevindt zich ca 30 ton zwaarspaat. Het gewicht
van de kist met ballast is zodanig bepaald dat het eigen
gewicht van de arm gebalanceerd is, wanneer deze in de 
middenstand staat. De spindels worden aangedreven
door een stoommachine die in de ponton is opgesteld. 
Door deze constructie is het mogelijk de arm op ver
schillende vluchten in te stellen.
In de arm zijn drie takels opgehangen; twee hoofd takels 
voor een hefvermogen van 75 ton elk en een hulptakel 
aan de spits, voor een hefvermogen van 50 ton. Alle takels 
worden door afzonderlijke, in het ponton opgestelde,

lieren aangedreven. Aan de hoofdblokken kan een 
balans opgehangen worden, terwijl het mogelijk is de 
twee 75 tons lieren te koppelen. Hierdoor is de kraan 
in staat 150 ton te hijsen, en wel op een sprei van 10 m 
buiten boord. De hijshoogte bedraagt hierbij 28,50 m. 
Op een sprei van 15 m kan 100 ton gehesen worden. 
Wanneer de arm geheel is uitgederrickt kan men aan 
het hulpblok 50 ton hijsen hij een sprei van 25 m en een 
hijshoogte van 27 m. In opgederrickte stand van de arm 
bedraagt de hijshoogte van het hulpblok 47 m. De arm 
kan derricken met last. Er is op gerekend, dat bij het 
vervoer van walkranen, deze vóór de klok op het dek 
aeplaatst kunnen worden. De knik in de arm is het ge
�olg van twee, door de opdrachtgevers gestelde eisen. 
De eerste was dat de kraan, onbelast en bij hoogste 
stand van de arm onder een zich op ca. 52 rn boven 
water bevindende hoogspanningskabel moet kunnen 
passeren en de tweede was de max. sprei van het hulp
blok. Bij het ontwerpen bleek dat aan deze voorwaarden 
alleen kon worden voldaan door de arm te knikken, het
geen een vrij ingewikkelde constructie van de arm, wat 
betreft de ophanging van de hoofdblokken, noodzakelijk 
maakte. 
De bediening van de kraan geschiedt vanuit een aan de 
voorzijde van de klok opgehangen stuurhuis. In dit huis 
zijn alle hefbomen en handwielen voor de remmen, 
stoomafsluiters, koppelingen enz. opgesteld. Ook is er 
een standaanwijzer aanwezig. waarop automatisch de 
max. sprei voor een bepaalde last wordt aangegeven. 
zodat de kraandrijver precies kan ,ien hoever hij kan 
gaan. 
Het stuurhuis bevindt zich boven i,, de klok, waardoor 
de kraandrijver een goed zicht op z'n werk heeft. 
Zoals gezegd bevinden zich de hijslieren en de derrick
machine in de ponton. Daarin zijn ook de stoomketel, 
brandstoftanks. verblijven enz. ondergebracht Voor het 
transport overzee is de arm gedemonteerd en in twee 
stukken op het dek bevestigd. Ten einde de hermontage 
in Santos mogelijk te maken, moet een in Santos aan
wezige drijvende bok ( die inmiddels de respectabele 
leeftijd van 50 jaar heeft bereikt) worden omgebouwd. 
Hiertoe moest nog "even" een nieuwe bovenbouw wor� 
den vervaardigd die met de CO 17 werd meegestuurd. 
Fig. 2 geeft een beeld van de laatste faze van de mon
tage van de arm. De arm is reeds in de scharnieren op 
de klok bevestigd. De drijvende bok trekt nu de arm 
aan de spits omhoog, ten einde de scharnieren van de 
trekkers op hun plaats in de ballastkist te brengen. 
Het ontwerp van de kraan stamt van Gusto, die ook alle 
tekeningen en de ponton vervaardigde. Verschure ver
vaardigde de bovenbouw en de mechanische delen. Door 



de samenwerking van deze twee werven, een samen• 
werking die uitstekend was, was het wederom mogelijk 
een mooi stuk werk af te leveren. 
Ongetwijfeld zal ook deze kraan er toe bijdragen de 
goede naam van de !.H.C. te bevestigen. 

WAT WEET U 

V A N D E 1. H. C. ? (V) 

Nadat wij zoveel mannen hadden gesproken over de 
I.H.C., vonden wij het prettig ook eens met een typiste
een gesprek te kunnen voeren. 
Eerlijkheidshalve moet het ons van het hart dat zij, mis
schien hebben wij het wel ongelukkig getroffen, niet de
meeste belangstelling voor de !.H.C. had.
Natuurlijk, zij wist dat de I.H.C. bestond en zij wist
precies te vertellen dat het kantoor van de I.H.C. ge
vestigd is in Den Haag, Verlengde Tolweg 2, en zij wist
ons precies te vertellen, met naam en adres, welke 6 
bedrijven in I.H.C.-verband samenwerken, want, zij moest
er veel naar schrijven.
Op onze vraag, of zij veel van de I.I-I.C. bemerkte in
haar werk, brak zij ogenblikkelijk los, door, wij zouden
haast zeggen een beetje spinnig, te klagen over de vele
brieven die zij moest typen. ,,Gelukkig", zei ze, ,,is dit
door onze telex wel heel wat minder geworden, maar 
het is toch altijd nog ontzaglijk veel en het zijn altijd 
de I.H.C.-dingen, die maken dat wij zo dikwijls op het
laatste nippertje klaar zijn, of te laat klaar zijn.
Wij hebben geprobeerd haar duidelijk te maken, dat wij
dit nu niet zo erg konden vinden, als daar tegenover 
voordelen stonden.
"En, ziet u die voordelen ook?", vroegen wij. Of zij het
deed om ons te vleien weten wij niet, maar toen begon
zij te spreken over ,,Het Zeskant" en wij hebben de
zwenking meegemaakt en haar gevraagd, of zij dan nu 
eens haar oordeel wilde zeggen over "Het Zeskant".
.,Nou", was het antwoord, ,,ik vind het knal dat wij zo
nu en dan kunnen kijken naar foto's van allerlei werken,
die wij klaar gemaakt hebben, vooral als ik ook brieven
over dat werk getypt heb"
Ja, dit Zeskant vond zij toch wel een belangrijk voordeel
van de I.H.C.
Toen wij tenslotte nog weer terugkwamen op economi
sche problemen, die wij door middel van de 1.H.C. beter
aankonden, toen heeft zij niet meer gesproken, alleen
maar heftig "ja" geknikt. En aangezien onze krant geen
film is, kunnen wij het hier alleen maar zeggen. 

Zo lazen wij dan, voor u uiteraard, dat (eigen) firma· 
nieuws van "De Klop" en daarin dat roemruchte artikel: 
"Zorg dat u in een goed vel steekt". De huid van de 
mens is een soort van ideale verpakking, zegt de Klopse 
schrijver en die verpakking moet verzorgd worden. Met 
water en Palmolive, menen wij. Maar waarom, 0 Klop, 
ondanks die ideale verpakking, dan in jas en vest ge· 
kropen (of draagt u rok en blouse, en zo)? Is dat mis• 
schien een kwestie van gewoonte? Wij voor ons, snakken 
ernaar in de herfstlichte avonden te dwalen, door Slie• 
drecht langs "De Klop" of door het Haagse Bos in onze
ideale verpakking. Ons ideaal is de ijsmuts op, wanten 
aan, een bontjas, poolschoenen en oorkleppen. En onze 
Dulcinea aan onze zijde .... 

,,Sloof je niet uit", zegt iemand in het Conrad-Stork. 
Nieuws en dat doen wij dan ook niet. (In datzelfde num
mer dat wij gelezen hebben voor uw genoegen, staat een 
artikeltje over voetballen. Is zeventien goals in vier 
wedstrijden soms geen uitsloverij?). En toch: ,,Sloof je 
niet uit"? Wij hebben daarop eens verder gelezen dan 
die kop en kwamen erachter dat bedoeld werd ,,,Sloof 
je wèl uü!" Wij generen ons vaak, zegt het artikel, om 
ons uit te sloven; om anderen behulpzaam te zijn, des• 
noods ongevraagd. Wij, burgermannetjes, vinden dat 
een beetje gek en willen er niet voor aangezien worden 
ergens een wit voetje te halen. Zo zijn wij ook wel (een 
weinig). Laten we ons in de toekomst maar eens (een 
keertje) uitsloven. Allemaal witte voetjes halen bij 
iedereen .... 

In dat nieuws van Gusto - u weet wel: waar de jenever• 
bomen groeien - schrijft een meneer over zijn vacantie
genoegens. Hij ging - u raadt 't nooit - ... bij ging ... 
kikkers vangen. Gewone kikkers en salamanders. Het 
jachtinstinct in ons, mensen, sterft nooit. Onze voor
ouders joegen op de holenbeer en de oeros, en wij, 
d.w.z. sommigen onder ons, althans één van ons, jaagt 
op kikkers. Niet met pijl en boog, maar met "gebbe" en
schepnet (Wat is een gebbe?). Zo is de mens van de 
twintigste eeuw, een schepnet in de ene hand . . . . en 
een atoombom thuis op zolder. Een stier, zo'n zware, vol 
van de traditie van stieren van eeuwen her - uit de tijd 
van de oeros, zogezegd - kon dat niet aanzien. Hij 
daagde de kikkerjager tot de jacht, een jacht op grof 
wild. Maar de mens van de twintigste eeuw jaagt niet 
grof. Toen werd die stier grof en joeg.... Dàt is de 

mythe van de 20e eeuw. Die stier - afstammend van de 
oeros - joeg op een mens. Eens, in de dertigste eeuw, 
vrezen wij, zullen stieren op mensen jagen, iedere dag, 
met een schepnetje. Zo'n schepnetje en een gebbe, mis
schien. En de kikkers zullen lachen. 

Verder lazen wij in het nieuws van J. & K. weer over 
jubilea, over afscheid en vertrek. Dat stemt ons altijd 
een beetje weemoedig. Zo'n afscheid van een baas, het 
vertrek van een machinist, of een jubileum. . . . Het is 
altijd iets dat .,voorbij" betekent. Een werkkring, een 
samenwerking soms, een leven misschien, het gaat alle
maal voorbij en dan blijft alleen nog maar de herinne• 
ring; maar de wereld draait verder. Vandaag is het af
scheid van Baas van Genderen van J. & K., morgen 
Jansen en over twintig jaar wijzelf. Dan zijn er voor ons 
bloemen - hopen we -, een fruitmand of een enve· 
Joppe met inhoud en dan is het weer voorbij. Volgende 
week Jansen en over twintig jaar u misschien of wij
zelf .... 

"De Schakel" van Verschure geeft een slotartikel over 
,,De Weg der Electronen". Wij zijn blij dat het zover is. 
Niet dat wij iets tegen electronen hebben, maar de 
wereld is toch al zo onveilig met die atoombom. En dan 
nog al die electronen langs de weg. Het wordt trouwens 
alweer zo vroeg donker ook. In de gebruikelijke boek· 
bespreking lazen wij dat de Nederlanders 500 millioen 
gulden aan sterke drank hadden gebruikt. Vijf tientjes 
per man, vrouw en kind. Het lijkt ons wat veel; zelfs 
voor ons, stille drinkers. Het artikel dringt aan op het 
kopen van meer boeken, ofwel het meer kopen van 
boeken. Dat gaan we dan maar doen. Op ieder boek een 
fles en op iedere fles een boek; en dan langzaam aan 
meer boeken . . . . en minder flessen. Steeds minder .... 

"Jaap" van L. Smit & Zoon maakte een vacantiereis naar 
Denemarken. Het is 'm daar goed bevallen, zegt-je. En 
wij weten uit onze ( eigen) ervaring hoe gemoedelijk 
die Denen zijn. Niets geen wilde Noormannen; vindt 
je niet, Jaap? Jaap heeft zijn hart - de rest van zijn 
hart, dan - verpand aan de Deense politie. Zo beleefd 
en helemaal geen Wild West bewapening. Maar in 
Denemarken roept men "Houdt de dief!" - als het $
nodig is - en in Holland roepen ze " Houdt de agent!" •"'· 
- ook als. dat helemaal niet nodig is -; dat is het 
verschil. 
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