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WAN DE RBDAUTIE 

Dit nummer gaat veel over CO's, op de meeste bladzijden 

komt U CO tegen, er staan zelfs foto's van vijf CO's in dit 

Zeskant. U weet toch wat CO betekent? CO wil zeggen Cen

traal Opdrachtnummer; elke bestelling die de I.H.C. binnen

sleept wordt met een CO-nummer versierd. We zijn nu al 

haast aan nummer 170 toe, niet zo gek, vindt U wel, in nog 

geen vijf jaar. 

En dan zijn er nog de CO-nummers voor bestellingen op 

reservedelen en diverse kleine leveranties, de zogenaamde 

kleiJ1e CO-nummers; deze beginnen met CO 6000. 

Onze wakkere agenten in Brazilië hadden, ondanks hun vele 

werk, toch nog tijd om een bijdrage voor Het Zeskant klaar 

te maken. Wij zijn hun daarvoor zeer dankbaar, en het doet 

ons veel plezier, dat wij, na het artikel van onze vertegen

woordiger in Chili in het vorig nummer, er nu een uit Bra

zilië kunnen plaatsen. 

Heeft U onze artikelenserie "Wat weet U van de I.H.C." ge

volgd? Zo niet, dan heeft U zichzelf te kort gedaan; eveneens 

moeten alle ouders en jongens het ernstige artikel lezen op 

de eerste bladzijde, dat is het ten volle waard. 

Het minst geslaagd is dit keer de rubriek "Foto's van de 

maand", maar wie zijn schuld is dat? 



.. 
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De vakopleiding In de seheepsbouw 

Wanneer Uw zoon de lagere school gaat verlaten, wordt 
de vraag, .,Wat moet mijn zoon worden'?" acuut. Het 
ligt voor de hand dat dan dikwijls een ken.ze gedaan 
wordt uit de beroepen die men kent. of uit beroepen 
waan•an men een bepaalde zijde aantrekkelijk vindt. 
D� combinatie "aanleg + mogelijkheid"' is voor een 
11iet-dcskundigc moeilijk zodanig te onderzoeken, dat een 
objectief oordeel wordt verkregen. 

Zijn de ouders niet in staat zich een oordeel te vormen 
over de aanlPg van het kind. dan kan men bij deskun
digen-psychologen, bureaux van beroepskeuze, zich over 
die eigenschappen laten voorlichten. Veelal is dit ad
, ies vrij ruim. 
Zal de o,·enveging tot de beroepskeuze meer oven,·ogen 
zijn. dan dient de kennis van de aanleg van het kind 
nog aangevuld te worden met de kennis van de moge
lijkheden in het beroep. 
F.en van de factoren hierbij is: Zal het beroep waarvoor 
het kind aanleg heeft. voldoende kansen bieden voor een
bestaam,mogelijkheid? 

In .. �fodedelingen". een publicatie van het Centraal Bu
ieau voor de .Stali�tiek. \'ind ik in dit verband de vol
gende geg<;vens: 

In 1948 verlieten 91.530 mannelijke leerlingen het lager 
onderwijs. Van deze leerlingen wensten 53.69ï een in
richting van voortgezet dagondenl"ijs te volgen. 
Van de 53.697 vervolgdagondcrwijs ,•erlangende manne
lijke leerlingen lieten zich 42°� inschrijven aan een 
Ambachtschool en 58% inschrijven aan een 1\1.U.L.O. of 
H.B.S., Gymn. Lyceum e.d. 42% koos dus een vak en 
58�� een meer intellectuele opleiding. 
In de bedrijven is de verhouding 1 hoofdarbeider tegen 
7 vakarbeiders. dus rond 12�o tegen 88% ! 

Duidelijk is dus dat het aankweken in een verhouding 
van 58% tegen 42% catastrofale gevolgen zal hebben 
voor de hoofdarbeiders en het zal voor hen zeer moei
lijk, zo niet onmogelijk zijn om straks in het arbeids
proces te worden opgenomen in een passende functie. 
Het grote overschot kan nooit in de vrije beroepen een 

plaats vinden. 

Wat betreft de vcrz;idiging van de arbeidsmarkt, ver• 
slrekte Het Gewestelijk Arbeidsbureau te Rotterdam mij 
welwillend de volgende gegevens: 

Geheel werkJQze 

valide ai::-beiders 

1'1etaalindustrfo 
Ongeschooldeu 
Kantoorpersoneel 

.langer dan een half jaar werkloos 

tot a1 Leeftijd 25-39 40-48 ouder 

Wf"):'kl. 19-24 j. jaar jaar 50 j. 

57f 1 2 3 
1917 2 11 lï 133 
5 4 24 27 68 

totaal 

6 
163 
ll9 

Deze 6 arbeiders in de metaalindustrie, de 163 onge
s<·hoolden en de 119 kantoorbedienden waren alle meer 
dan 6 maanden als werkzoekenden ingeschreven. Deze 
opgave dateert van 28 Febr. 1950. 

Onder de 573 werkl!)Le arbeiders in de metaalindustrie 
,ijn geen zelfstandige vakbekwame arbeiders. Alle vak
bekwame arbeiders. die door omstandigheden van werk
gever moeten Ve)'andercn. hebben binnen één week een 
andere werkgever. 
0 p deze peildatum was het werkloos percentage in het 
Gewest Rotterdam iets minder dan drie procent. 3°:, is 
geheel normaal. De vraag naar arbeidskrachten was ge
zond. Werkloos waren alleen 573 niet-zelfstandige ar
beiders en 1917 on11eschoolden. Onder de 514 werkloze 
kantoorbedienden. eol1ter zijn volkomen volwaardige ar
beidskrachten, die tevergeefs emplooi zoeken. 

Wij weten dat ieder gaarne voor zijn kind die opleiding 
wenst, waarvan de mogelijkheid niet uitgesloten i�. dat 
zij op een hogere s1 rt van de maatschappelijke ladder 
komen te staan da, wijzelf bereikten. 
Maar laten wij da rbij dit bedenken: Verlangen wij 
voor onze kinderen 

I 
een intellectuele opleiding tenvijl 

slechts een geringCJ kans bestaat dat zij een positie 
kunnen verwen•en orereenkon1stig die opleiding. dan is 
er veel kans dat zij te groot zullen zijn voor een servet 
en te klein voor een tafeUaken, en veel minder geschikt 
om daarna nog volwaardig vakman te worden. Een door
en-door vakbekwam arbeider, die tot in zijn vinger
toppen de finesses v n het vak aanvoelt en vokomen ter 
zake kundig over dr problemen van zijn vak oordelen 
kan is alleen hij, die vanaf zijn jeugd in het vak is ge
groeid. 
fa men niet te spoe�lig gencigd het kind "te laten leren·• 
Het is niet zo mocilijk,<le conclusie uit bovenstaande ge
gi;vens af te leiden: 

· 1. de opleiding in een mk ;al raak meer mogelijkheid

openen 

2. De direct vanaf de lagere school opgeleide jongen

heeft i:eel meer kansen een volwaardig vakman te 
worden en heejt :ich de beste kansen geschapen om 

in een periode wn werkloosheid niet het arbeids

proces te worden uitgestoten.

3. H ee/1 een jongen aanleg uoor va kar beul dan zal hij

daarin ook de meeste leuensureugde vinden.

Wat mij altijd is opgevallen is, dat vele daarvan een 
werkkrin,g vinden in de scheepsbouwbedrijven, zonder 
nochtans enige kennis van het schip te hebben. 
In Rotterdam heeft men deze moeilijkheid opgelost door 
een s1>eciale School v!)Or de Scheepsbouw te stichten. 
Daar wordt niet alleen opgeleid voor scheersbouwer (op 
de werven ijzNwerker genoemd) een vak dat tot dusver 
vrijwel aan de aandacht van de scholen was ontgaan, 
maar ook voor �d1eep�beschieter, scheepselectricien. 
mach. bankwerker. lichtmetaalbewerker, (aluminium
meubelmakerl scheepspijpfitter. autogeen- en electrisch 
lasser. De gehele opleiding is gespecialiseerd in de rich
ting van een werkkring in de scheepsbouw. 
\' oor alle vakken geldt dit: de leerlingen worden ver• 
trouwd gemaakt met de rnkterminologie in de scheeps
bouw gebruikelijk. De scheepsbouwer, de scheepsbe
schieter worden de beginselen van het uitslaan op de 
�pantenvloer bijgebracht en het lezen van scheepsbouw
kundige tekeningen. 

De scheepsbouwkundige opleiding is veel meer veelzijdig 
dan men oppervlakkig beoordeeld zou veronderstellen. 
Daarom biedt deze opleiding veel mogelijkheden. 
Dit overdenkende, meen ik dal Rotterdam hiem1ecle een 
belangrijke stap gedaan heeft om de opleiding in de 
scheepsbouw meer tot zijn recht te laten komen. Ons 
volk is altijd een volk geweest van zeevaarders ei;i 
scheepsbouwers. Genieten we niet als zodanig overal ter 
wereld bekendheid? 

Misschien kan dit Rotterdamse initiatief bier en daal' 
in ons land navolging vinden en daardoor medewerken 
aan verruiming van de werkgelegenheid. 

I. H. van Schelven. 



en. h11n i:rad1t 

Enige tijd geleden plaatsten WtJ een artikeltje van de 
Heer Teeuw over de bn//eljacht in Belgisch Congo. 
Thans geven wij U hieronder een verslag van zijn 
wederwaardigheden met krokodillen. 

ln de rivieren van Belgisch Kongo zijn zeer veel kroko, 
<lillen; dat weet iedereen. En dat dit zeer gevaarlijke 
dieren zijn weet haast ook iedereen. Maar over de kracht 
van deze dieren zou men verbaasd staan wanneer men 
daar nog nooit staaltjes van had gezien ... of gehoord! 
1 k wil niet nalaten U hier iets te vertellen daarover: 
Het gebeurde eigenlijk in Portugees Angola aan de lin-
1.noever van de Beneden-Kongo. Een grote hond van de
plaatselijke Adminjstraleur (ambtenaar van het Binnen
lands Bestuur) was op zekere dag verdwenen en nergens 
meer te vinden. Wij stelden een nauwkeurig onderzoek
in en concludeerden aan de hand van sporen welke wij
aantroffen in het oeverzand van de rivier dat het beest
door een croco in het water was gesleept. ( Croco is de 
Congolese afkorting van krokodil). 
De Administrateur die zeer op zijn hond gesteld was 
7iedde van woede en stelde zich voor wraak te gaan ne
men op de volgende wijze. Allereerst trok hij op jacht 
en maakte een grote antilope buit, een z.g. ,,antilopc
cheval" (paardantilope) welke inderdaad niet zo heel 
veel kleiner is dan een paard. De gehoornde kop van dit 
dier moest dienen als lokaas voor de croco. Deze werd 
bevestigd aan een kleine dreg met weerhaken en een 
staaldraad van 16 mm dik - een behoorlijk kabeltje 
dus - en deze werd weer vastgemaakt aan een boom. De 
dreg met zijn vervaarlijke haken zal goed verborgen in 
de kop van de antilope. Nu was de beurt aan onze vriend
cl.: croco . . . . Reeds in de eerste nacht werden we ge
wekt door de wachtsman welke wij hadden uitgezet. De 
croco was gekomen en had zich van het aas meester 
trachten te maken. Zo vlug als we konden renden wij er
heen: de Administrateur gewapend met een groot geweer 
om te kunnen afrekenen met de moordenaar van zijn 
hond. Helaas, we kwamen al telaat ! De krokodil had zijn 
maaltijd met smaak beëindigd en was er al vandoor ge
gaan. Kop met horens en dreg en al had hij meegenomen. 
De staaldraadkabel was eenvoudig afgeknapt. Aan de spo
ren in het zand konden we nieuemin zien dat hij toch 
enige onprellige momenten had doorgemaakt. 
Enige dagen nadien werd de croco opgevist een tiental 
kilometers verder stroomafwaarts. Het stalen gevalletje 
heel hem wel wal zwaar op de maag gelegen en uiteinde
lijk de dood veroorzaakkt. De dreg en het andere eindje 
kabel konden nu tenminste naar de eigenaar terug. 

Nadat de beproevingen op de Lek en op zee een sncce, 
waren gebleken is op 30 Augustus j.l. vertrokken van 
de Werf L. Smit & Zoon te Kinderdijk de zelfvarencle 
Hoomhopperzuiger "Mateba'" (CO 105) met bestemming 
Belgische Congo. 
Dit schip is bijna 68 meter lang. met een hopperinhoud 
van 800 kubieke 'meter en is uitgerust met een stoom
machine van 1100 pk. De ketels worden met olie ge
stookt. 
De opgezogen baggerspecie kan in làngszij liggende bak
ken worden geperst of in het eigen hopper-ruim. Van 
daaruit kan de lading door kleppen in de bodem worden 
gelost of op de vaste wal door een persleiding geperst. 
Op dezelfde werf staal nog op stapel de "MATADI"' 
(CO 106) een zusterschip van de "Mateba". Dit schip 
zal binnenkort te water worden gelaten. Wanneer ook 
de .. Matadï' zal zijn afgeleverd, zullen weer twee werk
:tukken om trots op te zijn in den Vreemde kunnen ge
tuigen van de prestaties van de Nederlandse scheepsbouw 
in hel algemeen en van de I.H.C.-vennoten als bagger
$peciali�ten in het bijzonder. 
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KLANKEN UIT 

Dit artikeltje werd geschreven donr de vertegenwoor• 
digers van de /.H.C. in Branlië. Hij laat. on� zien dat 
er in Brazilië nog wel iets anders wordt gedaan dan 
samba dansen en koffie drinken. 

Voor de meesten Uwer. schrijft onze vertegenwoordiger, 
is de naam Brazilië slechts een vaag begrip van een ver 
ven,·ijderd tropisch warm land. met koffiebruin ge• 
kleurde mensen die het leven van de vrolijke kant be
zien, samba-n1uziek en schone senhoritas. Verder weet U 

nog iets - misschien - van de ondoordringbare oer• 
wouden, de koffieJJlantages, romantische kusten met 
palmbomen en dan houdt Uw kennis waarschijnlijk 0JJ. 
1u, eigenlijk bent U dan niet eens zover bezijden de 

werkelijkheid. Dit enorme land. dat een oppervlakte 
heeft groter dan de Verenigde Staten van Noord-Arne· 
rika, is inderdaad van een overweldigende uitbundige 
schoonheid, een mysterieuze attractie en soms oven,·cldi
gende vrolijkheid. De kwestie is dat men zich moel kun
nen aanpassen aan afwijkende levensomstandigheden en 
zich hier thuis moet kunnen voelen. Als U dat niet kunt 
i" dat vast en zeker niet de schuld Yan Brazilië. 
Hoewel het overgrote deel van dit uitgestrekte land dun 
en niet bevolkt is, valt dat niet dadelijk op aan degene 
die het land via een der grote havens binnenkomt en 
daar zijn bezigheden vindt. Eerst op reizen door het land 
heen. per vliegtuig maar eerst recht op de begane grond 
treft U de leegte van dit geweldigc•gebicd. Niet \"oor 
niets heet Brazilië een land rnn de toekomst! 
Maar in de grote steden zoals Rio de Janeiro (de fe. 
derale hoofdstad met twee millioen inwoner,) en Säo 
Paulo (de groot"te industriestad van Zuid-Amerika met 
eveneens bijna twee millioen inwoners) heerst een in
tensief bedrijvig zakenleven. Dit uit zich onder meer door 
een ongelooOijk snelle groei van bepaalde woon- en 
zakenwijken waar in een tiental jaren letterlijk hon• 
derden wolkenkrabberR ,an tien tol twintig verdiepingen 
zijn verrezen. 
Deze steden hebben hierdoor het moderne aanzien van 
twü1tigste eeuwse metropolen verkregen, welke indruk 
nog wordt verhoogd door het zeer drukke auto,·erkeer in 
de fraaie avenidas. Hier. en in enigszins mindere mate 
in de kleinere. doch zich ook gunstig ontwikkelende 
hoofdsteden der Braziliaame deelstaten. zoals Porto 
Alegre, Belorizonte. Recife, e.a. weerspiegelt zich on
tegenzeggelijk de groei van Brazilië naar de economische 
J)Otcntie van internationale grootheid die het hoopt te 
worden. 

Het liidt geen twijfel dat dit land meegetrokken door 
l:ncle Sam in het hedendaagse complex van wereldbe
langen van allerlei 

1
ard, in z:ijn ontwaken mogelijkheden 

ontplooit die bij leven en webjjn vele millioenen mensen 
een goed bestaan ziillen kunnen bieden. 
In het binnenland kenmerkt deze ontwikkeling zich 
onder anderen door de aanleg van tal van nieuwe spoor• 
lijnen en autowegcti. vele honderden kilometers lang, 
door het bouwen vap hydro-electrisch.e werken en vooral 
van talrijke grotere en kleinere diesel-el ... ctrischc insta!• 
laties voor hel verlichten van kleinere plaat�en en het 
verstrekken van en1rgic aan locale industrietjes. 
Om de ontplooiing van het binnenland achtereenvolgens 
mogelijk te maken en te benutten. dienen eerst de havens 
in orde te komen, waar langs de gehele Bra,iliaanse 
kust verreweg het i:;rootste deel der bevolking leeft. De 
regering heeft daa-rfoe een omvangrijk plan uitgewerkt 

,J 

dat ten dele reeds in uitvoering is. Zo ontvangt de ha'l7en 
van Santos. de grootste haven van Zuidamerika, binr1en. 
kort een baggermolen met vier zelfvarencle hoppers om 
de haven op grotere diepte te brengen en te houden 
alsmede een grote 150 tons drijvende kraan. Dit materiaal 
is op cle werven van de I.H.C. gebouwd of nog in bouw. 
(CO 117-122). Andere havens komen eveneens aan de 
beurt om Le worden voorzien van kranen en/of bagger. 
materieel en wij hopen dat de I.H.C. in deze leveringen 
een goed aandeel zal krijgen. 

Niet alleen de regering zelf doch ook vele particulieren 
zijn zich hier de laatste jaren gaan interesseren voor 
baggerwerk en land opspuiten wal voor de oorlog hier een 
onbekend verechijnsel was. Men beschikt uiteraard nog 
slechts over weinig ervaring en het is aan geen twijfel 
onderhevig dat niet alleen door het leveren van materieel 
doch vooral ook door het instrueren van de Braziliaanse 
techniei een dankbare taak voor de Nederlanders is weg
gelegd. Deze taak kan resultaten opleveren, vruchtbaar 
voor beide partijen, zowel voor de hier zeer gewaardeerde 
Nederlanders al� voor dit jonge prachtige land. 



WAT 

VAN DE 

WEET U 

I. H. C.? (IV)

Wij hebben ons gesprek over de I. H.C. ook gevoerd met 
een brander, en, het moet ons van het hart, deze 
.,brandde" erg los. 

.,Nou," zei hij. ,,deze samenwerking gaat er alleen maar 
om, om de heren fabrikanten meer winst te bezorgen. 
Ik merk er niet veel van en het kan mij niet veel schelen 
ook." 
Wij waren uiteraard nogal verbaasd over zoveel onver
schilligheid. en vroegen of hij wel eens gedacht had aan 
de voordelen voor de werknemers. 
.,Het kan mij niet schelen," zei hij, .. of ik werk voor de 
een of voor de ander. als ik maar werk." 

Toep zijn wij echt een beetje kwaad geworden en hebben 
geprobeerd hem duidelijk te maken, dat de I.H.C. mis
schien een taak kon hebben voor ons allen, in het aan
trekken ,·an werk. 
Dat bleek inderdaad bij deze man een gevoelige snaar 
te zijn. Hij maakte zich op dit punt veel zorgen en toen 
"ij samen verder dachten over het werk van de I.H.C., 
over het uitwisselen van ervaringen, het gezamenlijk 
voeren van reclame, het beter kunnen werken, e.d., en 
door dit alle� het beter kunnen concurreren, wal toch 
altijd nog noodzakelijk blijft. toen werd hij wel wat kal
mer en bij de volgende sigaret was hij eigenlijk al een 
verdediger van de l.H.C. Hij wist er niet veel van (hier
bij moet opgemerkt worden dat hij ook nog niet lang bij 
ons is), maar het gehele gesprek prikkelde zijn interesse 
zodanig, dat het vraaggesprek al spoedig andersom ge
draaid was en hij ons zat te ondervragen. 
]lij wilde van alles weten: welke bedrijven er waren -
dat konden wij hem gauw vertellen; hoeveel mensen er 
totaal in de T.JI. C.-bedrijven werkten. enz. Toen wij het 
aantal 6000 noemden, keek hij erg op en toen wij het 
even hadden over de Centrale Opdracht-nummers, wist 
hij zich plotseling te herinneren dat hij niet lang geleden 
aan een C.0.nummer had gewerkt. 
Neen, in dit geval was het ongetwijfeld de ondervraagde 
die het meeste leerde. 

Wij hebben afgesproken da I hij een en ander nog een.; 
zal volgen en dat wij later nog een� op dit toch zo be

l· 
langrijke onderwerp te, ug zullen komen. 

��-

Er waait. zo denken wij, een nieuwe wind door de firma
nicuwscn. Er is een tijdelijk andere oriëntering, wellicht 
veroonaakt door de zomerse koelte en hooikoorts. Wij 
voor ons eigen gebruik noemen dit verschijnsel .. excur
sivisme 

.
, en constateerden het vooral bij redacteuren van 

personeelsorganen en penningmeesters en zo. Vooral bij 
drukkend zomerweer uit het zich door bepaalde dwang
handelingen, zoals het bijeenstoppen van groepen men
sen speciaal in autobussen en dergelijken. Zowel de 
penningmeester als de redacteur schijnen zekere ge
voelens van behagen te scheppen in deze dingen. De een 
krijgt er zijn uitgaanskas mee leeg en de ander zijn 
krant mee vol. 

Bij Gusto excurseenlen een twintigtal technici naar 
Verschure voor bezichtiging van de drijvende kraan ( CO 
117) voor Santos. Deze was door hen ontworpen en ge
Lekend en nu wilden ze 'm weleens zien ook. Het trof 
goed dat-ie bij Verschure gebouwd was, want nu kon 
er geëxcurscerd worden. iettemin is dit een mooi voor
beeld van harmonische �amenwerking in I.H.C. verband. 
Om de Gustolingen de harmonie nog beter op het hart 
te binden kregen zij nog een stukje muziektheorie. Voor
al dat gezegde over toonladders dalend met mollen trof 
ons. Wij droomden daarvan. Wij zagen onszelf dalend 
mei de mollen (of elf' mollen met ons, Gusto?) steeds 
maar dalend langs toonladders honderden meters diep, 
op excursie (natuurlijk: excursie!) in de Staatsmijnen. 
Levensgrote mollen waren het; bruine. wc zien ze 1,Óg 
,·(lor ons. Zulke dromen zijn. dunkt ons, eerste verschijn
selen van excu rsivisme. Het gaat -wel weer over. als de 
blaren vallen. 

Bij .,De Klop" togen de jongelingen naar Rotterdam. 
Ahoy". weet U, met een apostrophe (dat is c�n soort van 
aanhalingsteken. De kloppende jeugd bezocht bovendien 
het Scheepvaartkundig (en Luchtvaartkundig) l\foseum 
te Rotterdam. 

Hetzelfde. d.w.z. Ahoy". werd bezocht door de jonge ar
beiders van L. Smit & Zoon en J. & K. Smit. Een week 
later kregen zij een uitstapje naar Schi1>hol. Deze uit
stapjes vulden twee extra-snipperdagen voor dt> jeugdige 
arbeiders welke zodoende op verantwoorde wijze besteed 
werden. 
De gepensionneerden bleven ook niet vrij van het ,.ex
cursivismc"' en werden onthaald op een tochtje naar 

Alphe
,
1,1 aan de Rijn en de vogeltentoonstelling "Avi

fauna , 

Bij Verschure ging men, d.w.z. de visploeg, twee dagen 
op stap. Hoe kan het anders? Er werden goede presta
ties geleverd (hoofdzakelijk goed, voor de vissen). Men 
schat dat minder dan vier vissen ten propi vielen aan 
onze Mokemse collega's. Sommige waarnemers spreken 
zelfs over vijf of zes, maar "�j achten dat overdreven. 

Ook bij Werf Conrad - en Stork Hijsch N.V. - ont
waarden wij de symptomen van de gevreesde zomerûekte. 
De· jongens gingen naar een kamp, een jongenskamp zo
gezegd en het moet hun best bevallen zijn. We zagen 
enige foto"s overlopend van glundere gezichten. De nog 
jongere kinderen ( van de personeelsleden?) �ngen op 
8 Augustus .... U raadt het nooit .... op excursie en 
weer anderen waren dat al geweest op 24 Juni j.1. maar 
hadden dat totnogtoe geheim gehouden. Gaarne zouden 
wij U nog meer willen vertellen maar we lazen niets 
meer over tochtjes e.d. 

Belangstellenden doen wij op hun verzoek gaarne enige 
prospectussen toekomen van touringcar-bndernemingen. 
Daar staan d"r nog in; man, man, om van te water
ta11den. 

Dit is de plaats van de 
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