
VAN DE REDACTIE 

Dit nl.lmmer van "Het Zeskant" staat bijna geheel in het teken
van onze arbeid; de arbeid die wij allen tesamen in I.H.C.
verband verrichten. U zult lezen dat verschillende orders in 
de afgelopen weken aan de opdrachtgevers konden worden 
overgedragen. 

Enige andere schepen werden in de afgelopen tijd tewaterge
laten en gaan nu een spoedige aflevering tegemoet. U ziet: 
er wordt gewerkt! 

Nu er zoveel sprake is van tewaterlatingen kwam het artikel
tje van de Heer A. J. Bomvman van L. Smit & Zpon goed 
van pas. Hij geeft ons een uitvoerige uiteenzetting over de 
techniek van het tewaterlaten, zo als zijn firma dat gewoon is 
te doen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat onze collega's van achter de 
schrijfmachines, tekentafels en draaibaIJken er veel van kun
nen opsteken. Zij immers zijn op kantoor of in de fabriek 
werkzaam en kennen meestal de finesses van een tewaterla
ting niet. De anderen die op de werf zelf werken, kunnen in
teressante vergelijkingen maken met de door hen gevolgde 
methode. 

Wie weet valt er voor hen nog wat te leren. Vanaf deze plaats 
dankt de Redactie de Heer Bouwman voor het door hem ge
nomen initiatief. Wij wekken andere collega's op om ook 
weer eens iets te vertellen van "de manier waarop zij 't
doen"! 

Door het artikeltje "Geef ons heden ons dagelijks brood"

worden wij herinnerd aan andere tijden uit een nog niet zo 
ver voorbij verleden. Voor hoevelen onder ons was tot dan 
toe deze bede slechts een formule geweest. En helaas - of 
gelukkig - voor honderdduizenden heeft zij in de winter 
1944-1945 een werkelijke inhoud gekregen. ,,Geef ons heden 
ons dagelijks brood". Wij hebben toen de werkelijkheid van
deze bede ingezien. Zien wij dat nu ook nog? 



LANGSSCHEEPS TEWATER LOPE� 
Het tewater lopen van een schip is altijd een belangrijk 
gebeuren, zowel voor de opdrachtge,·er als voor de bou
wer. Ook trekt het gewoonlijk veel belangstellenden 
naar de werf, zoals leveranciers, familieleden van het 
personeel en omwonenden. Dikwijls worden dan allerlei 
vragen gesteld, waaruit blijkt, dat ,·elen niet weten hoe 
een tewaterlating verloopt; voor hen moge deze beknop
te beschrijving nut hebben. 

Vóór het opbouwen van een schip op de helling wor· 
den eerst de kielstoppings geplaatst, zware blokken, op 
zeer korte afstand van elkaar gelegd, in de juiste schuin
te om straks het schip in het water te doen glijden. 
De stoppings staan zo dicht op elkaar, omdat ze tijdens 
de bouw en vooral bij de tewaterlating het scheepsge
wicht moeten dragen zonder gevaar van verzakking; 
vervolgens wordt het gehele vlak ( de scheepsbodem) 
gelegd en komen er links en rechts een rij met een 
kleiner aantal zijstoppings ( kimstoppings). 

De kiel- en kimstoppings blijven de gehele bouwtijd op 
de helling staan; alleen voor het klinken of lassen aan 
de scheepsbodem ter plaatse van deze stoppings, wordt 
gedeelte voor gedeelte weggenomen en later weer aan• 
gebracht. 

Kan het schip weldra tewater gelaten worden, dan wor
den de bovenste stoppings vervangen, .in het midden 
door goten en sleden en aan de zijden door slagbed
dings, waarover straks het schip wegglijdt. l\Ien gaat 
hierbij als volgt tewerk: 

De keggen en bovenste stoppingblokken van de kiel
stopping worden telkens over een lengte van ± 4 m 
weggehaald. De sleden, die onder de gehele kiellengte 
van het schip komen te liggen, bestaan u.it stukken van 
± 4 m lengte. Elke slede wordt schoongemaakt, aan de 
onderkant ingevet, op de kielstoppings gelegd en tegen 
de kielplaat aangedrukt en tijdelijk onderstopt. Zo kan 
men dus een hele ,er.ie sleden telkens één voor één 
onder het schip brengen. 

Nu is het de beurt aan de goot. waarvan de bovenkant 
eerst voorzien wordt van een flinke vetlaag. \ roeger 
gebruikte men hiervoor talkvet en daarop groene zeep; 
tegenwoordig heeft men echter een ander product. 
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Is de vetlaag klaar, dan wordt de tijdelijk aangebrachte 
onderstopping, waarmede <le slede tegen de k.ielplaat 
gehouden werd. vern,;jderd, de goot, ook ca. 4 meter 
lang. onder de slede geschoven en slede met goot wor• 
den samen door scherpe keggen stevig omhooggeramd; 
daar blijven ze zitten. Dit gaat zo door totdat de goot 
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, an de voorsteven af tot aan de waterkant gelegd is. 
Zouden er intussen geen voorzorgen genomen zijn, dan 
zou het schip wel eens ontijdig kunnen proberen hoe 
glad die vetbaan wel is. Maar gelukkig, ongeveer hal
verwege staat de ,,klink" er borg voor, dat het schip 
niet te vroeg tewater glijdt. Deze klink is in fig. 5 
getekend in zijn eenvoudigste vorm, t.w. een schoor
klink met keggen; eerst als de keggen weggeslagen 
worden. valt de klink. 
Tegenwoordig zijn er ook andere uitvoeringen, welke op 
een afstand bediend kunnen worden. b.v. door degene, 
die het schip doopt. 

· adat de afloopgoot gelegd is, volgen de slagbeddings
welke dienen om het omslaan van het afglijdende schip
te beletten. Door wind. gewichtverdeling, of b.v. wan
neer het schip gedeeltelijk tewater is gekomen, kan de
stroming het schip zijdelings doen overhellen. Wanneer
echter alles goed in z'n werk gaat, raken balk en slede
van de slagbedding elkaar niet. 2\1eestal wordt de slag
bedding aangebracht even binnen de kimstopp.ings,
waarop het schip rust tot het ogenblik van het afglij
den is aangebroken.
De sleden van de afloopgoot en van de slagbed<lings
worden nu stevig aan elkaar en aan het schip vastge
maakt.
Wanneer dit alles gebeurd is, wordt als laatste voorbe
reiding de fles champagne aan het voorschip opgehan
gen en een bordes voor de kop van het schip geplaatst
om de genodigden een geschikte plaats te geven. 
Nu kan het grote ogenblik aanbreken, althans - bij 
hoog water ( of bij L.S.Z. liever nog, als de ebstroom
even is .ingetreden.) 

De hoogte van het water aan het einde van de ajloop
baan ( dus boven de schoeiing) speelt een grote rol; is 
deze namelijk te gering, dan bestaat de kans dat het 
schip gaat dompen, d.w.z. het schip rust dan niet over 
de gehele lengte op de goot, doch het afglijdende ach
terschip zakt in het water weg, terwijl het voorschip 
wordt opgelicht, zodat het schip draait en .,schuurt" 
over de schoeiing. Dit is uiteraard gevaarlijk voor de 
beschadiging van het vaartuig, maar tevens voor de 
schoeiing. 
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Maar goed, aan alle eisen is voldaan .... 
Nu gaan we het schip tewater laten. De kimstoppings, 
waar het schip nog op staat, worden één voor één weg
geslagen; het gehele schip komt op de middengoot te 
rusten. 
Daar valt op het laatste sein de klink weg en . . . . het 
schip begint te glijden. Een tikje zenuwachtig werpt de 
<loopster de fles champagne tegen het schip. ,,Goede 
vaart" is haar wens, ondersteund door sirenes en pu
bliek. 
Nauwelijks is het schip in de rivier gegleden of de 
zware ,,peur" begint het achterschip om te trekken. (De 
,,eur is een opgeboste ketting welke in de rivier is ge
legd en met een staaldraad aan het achterschip beves
tigd was). 

Langzaam zwaait het schip in de lengterichting van de 
rivier, sleepboten schieten er op af en in korte tijd ligt 
het nauwelijks "bevrijde" schip weer met stevige staal
draden aan de meerpalen vast. 

Het bovenstaande geeft in grote lijnen de gang van 
zaken weer bij L. Smit & Zoon. 
Er zijn echter verschillende punten, die op andere ma
nieren uitgevoerd kunnen worden, b.v. grotere schepen 
lopen op 2 of 3 goten af, omdat de drukken op l slede 
te groot kunnen worden. 

De tijdstippen, waarop de hoogwaterstand bereikt wordt, 
zijn wel normaal bekend, doch b.v. onder invloed van 
sterke wind vooraf nooit volkomen zeker. Dat is dan 
ook de reden, dat de afgesproken tijd voor het tewater
Jaten wel eens niet gehandhaafd kan worden, doch dat 
eenvoudig op intrede van de eb gewacht moet worden, 
zoals bij de "Pierre Durepaire". ( CO. 35) 
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Het tijdstip van aflopen in verband met hoogwater en 
de stroomrichting speelt echter bij sommige werven, die 
niet afhankelijk ·zijn van eb en vloed, in het geheel 
geen rol; die kunnen dus op elk gewenst tijdstip hun 
schip tewater laten. 

Het afremmen kan ook nadat het schip de af!oopbaan 
verlaten heeft zo gebeuren, dat aan weerszijden één of 
·meer peuren zijn bevestigd, die het schip afremmen in
de aflooprichting. Het gewicht van de peuren is af
hankelijk van de grootte van het schip, maar tevens van
de lengte der baan, die het schip tewater nog af kan
leggen, b.v. in verband met de breedte van de rivier. 

Weer elders laat men het vaartuig zijn vaart remmen in
een bed van rijshout, dat van tevoren in het verlengde 
van de afloopbaan is aangebracht. Ook de manier, 
waarop de goten en sleden worden aangebracht zal
waarschjjnlijk op de zes !.H.C. werven, ja wellicht op
iedere werf wat uiteenlopen, maar principiële verschil· 
!en zullen zich toch niet in belangrijke mate voordoen. 

A. J. Bouman. 
(L. Smit & Zoon) 

WAT,WEET 

V A N D E I. H. C.? 

u 

(VI) 

Wat ons speciaal opviel bij het spreken met een teke
naar-constructeur over de betekenis van de !.H.C., was, 
dat toch iedereen wel naar zijn eigen geaardheid hier
over spreekt. 

In dit geval was het de constructeur die vooral de na
druk legde op het uitwisselen van ervaringen. 

"
Kijk", zei hij, ,,een van onze grote 1·ijkdommen is, dat 

wij zoveel tientallen jaren ervaring hebben in het con
strueren van baggerproducten. Al deze ervaring. die 
natuurlijk niet in één persoon verenigd kan zijn, hebben 
wij op tekeningen, enz., vastgelegd. Ons tekenarchief 
is dan ook een kostbaar bezit. En nu hebben wij plot
seling, door de samenwerking in I. H.C.-verband, niet 
alleen meer de beschikking over ons eigen belangrijke 
archief, maar ook over dat van de 5 andere bedrijYen. 
Dit moet onherroepelijk leiden tot een geweldige ver
betering van onze producten, al zal het vaak op onder
delen zijn. 

Als wij nu iets maken, nemen wij de beste ervaringen 
van 6 bedrijven hij elkaar en bouwen daarop voort." 

Wij konden deze gedachtengang wel begrijpen, evenals 
het enthousiasme, waarmee deze constructeur dit alles 
vertelde. 

"Hierdoor kunnen wij", aldus onze ,constructeur, ,,in de 
allereerste plaats onze klanten van dienst zijn. Zonder 
dat zullen wij tenslotte geen werk houden. En aange
zien het werk toch altijd nog het belangrijkste is in de 
onderneming, geloof ik, dat ook in dit opzicht de !.H.C. 
voor het personeel uitsluitend voordelen kan opleveren. 
Wel hoop ik", zo besloot onze constructeur, ,,dat wij 
meer en meer in de gelegenheid zullen zijn om de pro
ducten die wij samen maken, in de werkelijkheid te 
gaan behljken. De onderdelen die wij tekenen en in ons 
eigen bedrijf in elkaar worden gezet, kunnen wij na
tuurlijk gaan zien en U weet, dat is erg belangrijk om 
het contact met de werkelijkheid levend te houden. 
Maar, wij tekenen ook wel voor andere bedrijven in ons 
I.H.C.·verband en het blijft voor mij dus een wens, ook 
in die gevallen het eigenlijke werk te kunnen behljken." 

In deze opmerking leek ons wat te zitten, en het zal 
zeker op de bevoegde plaatsen de aandacht hebben. 
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C. 0. 121

Cutterzuiger "FRIGG
" 

In April 1949 werd door de Deense Waterstaat aan de 
I.H.C. opdracht verstrekt voor de bouw van een cutter
zu.iger. Dit vaartuig is in September j.l. gereed geko
men en wij plaatsen hierboven een foto van de zuiger. 
genomen vóór het vertrek naar Denemarken. 
De opdracht tot de bouw werd uitgevoerd door Werf 
.,De Klop" onder centraal opdrachtsnummer 124. De 
hoofdafmetingen van het schip zijn 32.50 x 6.80 x 2.80 m 
terwijl de aandrijving van de gehele baggerinstallatie 
geschiedt door een tweetal M.A.N.-dieselmotoren. 
In het bijzijn van een vertegenwoordiger van de Deense 
Waterstaat hebben de beproevingen plaatsgevonden op 
de rivier de Merwede. Deze beproevingen mogen vol
ledig geslaagd genoemd worden, zodat hierna de over
dracht, zeer tot tevredenheid van de opdrachtgeefster, 
plaats had. 
Na aan de werf te zijn zeeklaar gemaakt, is de zuiger 
door L. Smit & Co.'s Internationale Sleepdienst naar 
Tkyboran gesleept en is daar inmiddels gearriveerd. De 
I.H.C. kan weer trots zijn op dit stuk werk, dat mede 
de naam van de Nederlandse scheepsbouw, speciaal op 
baggergebied, zal weten hoog te houden. 

C. O. 97

Profiel- en bakkenzuiger "WIRON''
Na een geslaagde proefvaart werd de op nevenstaande 
foto afgebeelde tot profiel- en bakkenzuiger omgebouw· 
de wagenveerpont in de maand September tot volle te-

vredenheid overgedragen aan een Nederlandse aan
-nemer. 
Het betreft hier een door de fa. van der Hoeven aan
gekochte wagenveerpont. waarvan het casco werd �er
lengd, waarna het tot zéllvarende zuiger werd ingericht 
door "De Klop". 
Het vaartuig, met hoofdafmetingen 45 x 13.70 x 3.90 m 
heeft 2 schroeven, welke door dieselmotoren worden ge
dreven. Ook de gehele baggerinstallatie wordt gedreven 
door middel van dieselmotoren. 
Met deze aanwinst is wederom een modern werktu.ig 
aan de Nederlandse baggervloot toegevoegd, hetwelk 
naar wij hopen, de Nederlandse naam op baggergebied 
in binnen- en buitenland zal uitdragen. 

C.. 0. 1 06 en C. 0. 14 J 

,,MATADI" en "MARGRIET"
Bij L. Smit & Zoon werd 19 October j.l. met goed ge
volg te water gelaten de zelfvarende stoom-hopperzand
zuiger "Matadi", in aanbouw voor de Belgische regering. 
Het schip heeft een lengte van 67.50 meter en is uitge
rust met een stoommachine-installatie van 1100 ipk, die 
zowel voor voortstuwing als voor aandrijving van de 
baggerpomp dient. 

In September j .1. is het zusterschip "Mateba" na een 
voorspoedige reis in de Belgische Congo aangekomen. 
Ook de "Matadi

" 
is bestemd voor het uitvoeren van 

baggerwerk aldaar. 
Voorts werd op 26 October 1950 van dezelfde werf de 
profiel- en bakkenzuiger "Margriet" te water gelaten. 
Deze zuiger is bestemd voor de Sliedrechtse baggeronder-

neming KALIS, welke in de eerste helft van deze eeuw 
zeker een 50 à 60 baggerwerktuigen ,,an allerlei type aan 
onze werf in opdracht heeft gegeven. 

GEEF ONS HEDEN 

ON D-\GEI IJK� BROOD 
Waarde I.H.C.-ers, ik weet niet hoe het met jullie ge
steld is. maar wel bij mij, als ik 's avonds aan een een
voudig maar degelijk maal zit, komt nog vaak de her
innering bij mij op aan de herfst van 1944 en de hon
gerwinter welke daarop volgde. 
Zoals U wel zult weten, komen er in het leven minder 
aangename dingen voor, die maar al te gauw vergeten 
worden. En toch, de herinnering zal altijd ergens 
blijven. 
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Wij kennen het gebed, waarin ·voorkomt de ene regel: 
Geef ons heden ons dagelijks brood. Een gewone regel, 
maar dan toch een regel, die in de herfst van 1944 een 
diepe betekenis droeg. Toen werd het een smeking. 
Herfst 1944. Een mooie dag. Twee dagen tevoren is 
onze centrale vernield. Als i"k bij de trieste ruïne sta, 
dan komt er een gevoel van schaamte in mij op omdat 
ik ook de twijfelachtige eer geniet ·tot een beschaafd 
mensenras te behoren. 
Ik word ruw uit mijn overpeinzing gewekt door de stem 
van de ,Hondekop", een Edelgennaan. Als ik bij hem 
ben, draagt hij mij een· smerig p. . . . karwij op. Daar 
ik hongerig ben, heb ik er net zoveel zin in als een 
dief in 't hangen. Zodra de "Hondekop" verdwijnt, druk 
ik mij in een schuilkelder. Als ik echter een half uur 
als een boeddha op mijn navel heb zitten staren, ver• 
veelt mij dat. Ik ga de werf eens rond. Op de helling 
vind ik een ploegje van mijn collega's. Het gesprek gaat 
over aardappelen en tarwe. Hun plan was om met de 
zeilsloep naar Rozenburg te gaan, maar de Bauleiter 
weigerde. Dies werd ik erop uitgestuurd. Buiten ver• 
wachting kreeg ik toestemming met de boodschap: 
Nicht zurück heute Abend. Konzentrationslager, Todes• 
strafe. 
Twee man roeien. Wij varen. Daar ik van navigatie net 
zoveel verstand heb als een Eskimo van televisie, draag 
ik Willem het commando over. 
Als de wind aanwakkert, hjisen we de zeilen. Met een 
kalm gangetje naderen wij de mond van de Noordgeul. 
Op dit moment tekenen zich witte condensstrepen af 
tegPn de strakblauwe lucht; 10 à 12 Britse jagers. Eén 
gaat in duikvlucht naar beneden; een ratelend snelvuur. 
De jager trekt zich loodrecht op. Nu zijn ze vlak boven 
ons. Ik zie de gezichten van mijn maats wit worden. Ik 
heb maar één gedachte: laten ze ons alsjeblieft niet 
voor Edelgermanen houden, want hoewel het leven nu 
niet bepaald rooskleurig is, voel ik er weinig voor om 
als een zeeftrommel thuis te komen. Tot ons geluk ver• 
dwijnen ze. Wij zijn in de Noord geul;. op beide oevers 
een wilde vegetatie. Troepen wilde eenden op door• 
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trek: ik herken al gauw vier soorten eenden. Mijn stro
pershart gaat open bij het zien van al die vette kluiven. 
Willem stuurt de sloep tussen zalmsteken en paling
fuiken. Ik bekijk mijn makkers één voor één en het valt 
mij op dat wij nu eens een eenheid vormen, de eenheid 
van de honger. 
Bij een steiger maken wij de boot vast. Een man blijft 
achter voor bewaking. \'oor ons een lange weg. Op een 
zichtwijdte tekenen de rode pannendaken van boerde
rijen zich af. Als een troep bannelingen sjokken wij 
voort. Bij de eerste boerderij gaan we het erf op. Wij 
vragen aan de boer of hij ons aan aardappelen kan 
helpen. Nee, is het antwoor<l, wel aan kriel. Ik vul mijn 
zak met kriel, geld wil hij niet hebben. Mijn collega's 
zijn allen al weg, tarwe halen bij een andere boer. 
Tk heb geen haast, een dampende ketel met kriel heeft 
nu mijn aandacht. Even later prop ik me vol met ge
kookte krielaardappelen in gezelschap van 4 dikke zeu
gen. Ik voel mij als een verloren zoon. Als ik mijn 
riem op het laatste gaatje heb vastgemaakt, verdwijn 
ik om tarwe te halen. Voor 20 cent krijg ik een kop 
tarwe. Bij een bakker in de buurt ruilen wij de tarwe 
voor een brood van zes pond. Bepakt als muildieren 
komen wij bij de sloep. Met een {linke wind die ons 
zeil bol doet staan, gaan wij huiswaarts, allen blij met 
het behaalde resultaat en zo was ons gebed verhoord. 
Herfst 1944. 

M. v. L. (Werf Gusto).

-FOTO'S
van de maand 

Verlaten schaapskooi van Buurloo 
C. Haan (Verschure)

C. 0. 110

Tewaterlating "Vlaanderen I"

Op Donderdag 19 October liep om 11 uur bij J. & K. 
Smit's Scheepswerven de "Vlaanderen 1" van stapel; in 
aanbouw voor Belgische rekening. 

Het vaartuig zal Zeebrugge als thuishaven krijgen, om 
daar de haven op diepte te houden. 
De nieuwe zuiger zal een sleepzuiger zijn, met de zuig
buis achter, en kunnen zuigen tot 15.50 m. diepte. De 
specie wordt in het laadruim gestort door 2 laadbuizen. 
De inhoud daarvan bedraagt 1250 m3, welke in 15 tot 20 
minuten gevuld kan worden. 

De pomp wordt gedreven door een SMIT·M.A.N. Diesel
motor en de voortstuwing van het schip geschiedt door 
2 schroeven, elk gedreven door een SMJT.M.A.N. Die3el
motor. Zodoende zijn in de machinekamer drie grote 
SMIT-M.A.N. Dieselmotoren van het type R 55 (pomp
motor met oplading, dus RB 55). Ook de grote hulp• 
motor is een SMIT.M.A.N. Totaal 1950 pk. 

De afmetingen vau het schip zijn 70.- meter totale leng
te, 13.20 meter breedte en 5.50 meter holte. 

gen. Op bijgaande foto zi�t U het schip tewater glijden. • 

De snelheid bij volle lading zal 9 knoop ongeveer bedra- $
Het is de bedoeling om halverwege 1951 de zuiger af te 
leveren. 
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