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CUTTERZUIGER „AKANSWARIE" 
A F L E V E R I N G , BEDRIJFSKLAAR M A K E N E N IN 

BEDRIJF S T E L L E N T E PARANAM (SURINAME) 

Na zijn terugkomst uit Suriname, hebben wij een praatje gemaakt met 
onze bedrijfsleider, de heer K. Korver, die belast is geweest met het be
drijfsklaar maken en het in bedrijf stellen van bovengenoemde cutterzuiger. 
Hij vertelde ons het volgende: 
,,liij vertrok op 26 juli j l . van Schiphol per K.L .M. via Lissabon en de 
Kaapverdische eilanden naar Suriname, waar ik op 27 juli 's morgens aan
kwam. Boven de oceaan vlogen we op grote hoogte, waardoor we niets 
te zien kregen, zelfs geen enkel schip. 
De K.L.M.-vogel landde op het vliegveld ,,Zanderij", ongeveer 50 km 
van Paramaribo, welk vliegveld door de Amerikanen is aangelegd. Na 
begroeting door enkele heren van de Surinaamse Bauxite Maatschappij, 
werd direct doorgereisd naar Paranam, ca. 50 km van het vliegveld ver
wijderd. 
De ,,Akanswarie" was reeds twee dagen eerder te Paramaribo aange
komen en direct verder gesleept naar Paranam, waar ik de zuiger in goede 
staat aantrof. 
Ze had uitstekend weer gehad tijdens de sleepreis en was weinig aange
groeid; alleen het dek was wat roestig, hetgeen spoedig verholpen was. 
Bij de vrijgave van de zuiger door de douane te Paramaribo werd niet 
de minste last ondervonden, zodat hij direct naar Paranam kon vertrekken, 
waar een douane-ambtenaar nog even kwam kijken. 
De overname en de beproevingen van de zuiger hadden een vlot verloop 
en bij de in bedrijf stelling werd door de S.B.M. een avondje georganiseerd 
om dit feit officieel te memoreren. 
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Paranam, dat slechts een nederzetting is 
im van de Surinaamsche Bauxite Mij.... 

Paranam, dat slechts een nederzetting is 
van de Surinaamsche Bauxite Maat
schappij, ligt 35 km van Paramaribo 
aan de Suriname-rivier, middenin de 
bossen en is gebouwd op oude citrus-
en katoenplantages. Deze cultures zijn 
echter geheel verdwenen na de afschaf
fing van de slavernij. Hoewel het land 
erg vruchtbaar en rijk is, was het niet 
meer mogelijk voldoende arbeidskrach
ten aan te trekken voor het bewerken 
van de plantages. 
De „Akanswar ie" werd bedrijfsklaar 

gemaakt op de Suriname-rivier aan, de steiger te Paranam en daarna door 
de Para-doorsnede, een doorvoerkanaal, versleept, waartoe twee bruggen, 
met behulp van een dragline die op een lichter was geplaatst, moesten 
wordep' gelicht, om te komen op de plaats waar ze moet werken, namelijk 
het Onoribo-project. Hier moet een deklaag van 10 a I I meter klei 
worden verwijderd van de bauxiet-houdende terreinen, hetgeen voor de 
„Akanswar ie" anderhalf jaar werk betekent. 
Als de kleilaag is weggebaggerd en de bouwput is leeggepompt, kan pas 
met de ontginning van de bauxiethoudende gronden worden begonnen. De 
bauxiet wordt losgemaakt door middel van springstoffen, door draglines 
opgeschrapt en afgevoerd, om verder te worden gewassen, gedroogd en 
via transportbanden naar de zeeschepen te worden getransporteerd voor 
verscheping naar de U.S.A. 
Behalve drie Hollandse baggerbazen, bestond het personeel van de zuiger 
uitsluitend uit inlands personeel, waaronder een goede verstandhouding 
heerste. 
De zuiger draaide 24 uren per dag, waartoe 3 ploegen elk 8 uur dienst 
deden, 's Zondags werd er niet gewerkt. 
Gedurende de twee maanden, die ik in Suriname doorbracht, kon ik con
stateren dat de houding van de bevolking ten opzichte van Nederland zeer 
goed was en werd ik overal zeer welwillend ontvangen. 
Als illustratie van de goede 
gezindheid van de bevolking 
kan ik U nog vertellen dat op 
een van mijn autotochten een 
oud mannetje ons liet stop
pen en verzocht of hij meé 
mocht rijden. Toen hij de auto 
verliet vroeg hij of hij iets 
moest betalen, hetgeen na
tuurlijk niet nodig was. Hij 
verzocht daarop vooral aan 
Suriname te blijven denken. 

Hier moet een deklaag van 
10 a 11 meter klei worden 

verwijderd. 
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. . . overal zeer welwillend Paramaribo . . . met weinig 
ontvangen.... gebouwen . . . . 

Paramaribo maakte op mij een enigszins vervallen indruk, met weinig 
stenen gebouwen; alles is opgetrokken van hout. Slechts een paar hotels 
zijn op Europese leest geschoeid. Verder weinig cultureel leven. 
De bevolking bestaat, behalve de Hollandse groep, voornamelijk uit Creo
len, Portugezen, Javanen, Chinezen, Hindustani, etc. 
De omgangstaal is Taki-Taki, een mengelmoesje van Hollands, Engels en 
Spaans, 
De bevolking voedt zich met rijst en vis, welke laatste ze zelf meestal 
vangen. 
Verder wordt er veel gejaagd op klein wild, want ieder is in, het bezit 
van een geweer." 
Wegens familie-omstandigheden moest de heer Korver zijn verblijf te 
Paramaribo bekorten en keerde per K.L .M. via dezelfde route weer naar 
Nederland terug. 
Wi j vertrouwen dat de ,.Akanswarie" de goede naam van de I.H.C.-
producten ook in Suriname zal weten hoog te houden. 

vD. (]. & K. Smit) 

Paramaribo 
druk . . . . 
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MONTAGE EN OPLEVERING VAN EEN 
BAGGERMOLEN IN FRANS-GUINEA 

Om behoorlijk nauwkeurig te zijn: de I.H.C. ontving van de Société 
Nationale de Travaux Publics te Parijs in december 1954 de opdracht 
voor het bouwen van een bijzondere stationnaire baggermolen en in april 
1955 de opdracht voor het bouwen van nog zo'n zelfde baggermolen. 
De eerste baggermolen was bestemd voor Tamatave (oostkust eiland 
Madagascar) en de tweede voor Conakry in Frans Guinea. 
De technische gegevens van deze beide baggermolens zijn: 

Lengte ponton 
Breedte ponton 
Holte ponton 
Emmerinhoud 
Normale baggerdiepte 
Ma_x. baggerdiepte 
Normale capaciteit 
Max. capaciteit 
Aandrijving 

28.— m. 
7.— m. 
1.80 m. 

185 liter 
3.— m. 
5.—• m. 

120 mVuur 
200 mVuur 
diesel-electrisch. 

I», 

•c is 

Baggermolen met hulpponton. 

Elk der beide molens heeft een hulpponton, afmetingen 13.— x 10.—• x 
1.80 m., dat ten opzichte van de molen kan zwenken. 
Tussen de baggermolen en dit hulpponton is een bandtransporteur van 
20,51 m. lengte gemonteerd, welke de molen met het hulpponton scharnie
rend verbindt. 
Haaks op deze eerste transporteur is een tweede bandtransporteur opge-
.steld, die de opgebaggerde grond op de wal stort. 
Deze transporteur is in een bok onder een helling opgehangen en uit sec
ties van pijpconstructie, niet alleen voor gewichtsbesparing doch ook 
voor eenvoudige hermontage, opgebouwd. 
De lengte van deze laatste transporteur bedraagt voor de molen van 
Tamatave dertig meter en voor die van Conakry veertig meter. De band
breedte is duizend mm. 
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E U R A T O M 
Tegelijk met de Euromarkt is Euratom in een verdrag vastgelegd. Euro-
markt en Euratom zijn in hun wezen nauw verwant. Het gaat ook bij 
Euratom om de bevordering van een ontwikkeling, die nodig is en die elk 
van de zes landen waarschijnlijk onvoldoende tot haar recht kan doen 
komen. 
De groei van produktie, werkgelegenheid en welvaart is afhankelijk van 
de energie, die beschikbaar is. Energie wordt op het ogenblik verkregen 
uit drie bronnen: steenkool, olie en waterkracht. Jarenlang heeft Europa 
in hoofdzaak met steenkool kunnen volstaan. Maar deze tijd is al lang 
voorbij. De groei van industrie en verkeer berustte reeds in de jaren vóór 
de oorlog grotendeels op de olie. Zo'n grote vlucht heeft de toepassing 
van aardolie genomen, dat de betekenis van steenkool wel eens wordt 
onderschat. Het kan niet genoeg worden gezegd, van hoeveel betekenis het 
ook in de komende tijden blijft. 

De in West-Europa aanwezige stcenkoolvoorraden zijn nog wel voor enige 
eeuwen voldoende, maar de jaarlijkse opbrengst van de mijnen is te ge
ring om maar in de verte de toeneming van het energieverbruik te kunnen 
opvangen. 
De waterkracht is een nuttig energiemiddel, maar de grens der mogelijk
heden ervan is reeds nu zichtbaar. Olie vult het tekort aan: voor hoelang 
en met hoeveel zekerheid? Ook wanneer wordt aangenomen, dat de wereld
voorraden aanmerkelijk groter zijn dan waarop ze nu worden geschat, kan 
er ternauwernood een beeld van een grote toekomst op worden gebouwd. 
En nog onlangs heeft West-Europa ervaren, hoezeer politieke moeilijk
heden deze „levensader" kunnen afsnijden. Een andere vraag is nog, in 
hoeverre Europa op de duur in staat is, de buitenlandse betaalmiddelen 
te verdienen, die nodig zijn om een steeds toenemende oliestroom te be
talen. 

In deze zich nu reeds aftekenende impasse moet de atoomenergie uitkomst 
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brengen. De verkrijging van het „splijtbare materiaal" (de atoomstof) is 
niet zo moeilijk en niet zo kostbaar; kostbaar is wel de toepassing ervan 
voor energie-opwekking op grote schaal. De Euratom-autoriteit zal de 
beschikking krijgen over het splijtbare materiaal en dit verkopen in de zes 
landen; maar bovendien zal ze op alle mogelijke wijze de toepassing op zo 
economisch mogelijke wijze alsmede de opleiding van de nodige technici 
moeten bevorderen. Het gaat er om, dat de grote eisen, die aan een snelle 
ontwikkeling van de energie-opwekking met splijtbare stof moeten worden 
gesteld, gemeenschappelijk worden vervuld. Kapitaal, bekwaamheid en 
efficiënte toepassing kunnen berusten op de som der vermogens van allerlei 
aard in de zes landen gezamenlijk. 

Een groot voordeel is ook, dat klein-Europa als een eenheid kan optreden 
tegenover andere staten en statengroepen. Met inspanning van alle krach
ten en in samenwerking met anderen moet worden getracht omstreeks 1967 
in klein-Europa atoomcentrales gereed te hebben met een capaciteit van 
15 miljoen kWh ter instandhouding van het economisch evenwicht. Met 
samenvoeging van alle krachten is het klein-Europa mogelijk, economisch 
in de opgang te blijven. Het zal, vooral in de begintijd, Euratom moeten 
zijn, die de kloof overbrugt tussen het enorme commerciële risico, dat de 
stroomleveranciers met de bouw van atoomcentrales op zich nemen, en het 
algemeen belang dat een zo snel mogelijke totstandkoming van deze cen
trales eist. 
In algemeen begrijpelijke taal heeft de Beweging van Europese Federalis
ten (Alexanderstraat 2, Den Haag) over dit onderwerp een brochure 
,.Atomen voor Europa" het licht doen zien. 

Sj. V . d. S. 

Op de kleintjes letten 
Wat hier volgt is niet bestemd voor mensen, die eens een avondje uit 
willen en dan een ,,oppas" nodig hebben om op de kinderen te letten. 
Met het opschrift ,,Op de kleintjes letten" bedoelden we heel iets anders. 
Het valt steeds weer op, hoe ontzaggelijk veel materiaal, voedsel en andere 
dingen — en dus ook geld — vermorst worden terwijl het mogelijk was 
er een nuttig gebruik van te maken. Om te beginnen in de huishouding. 
Hoe dikwijls laat moeder de vrouw of een van de kinderen de waterkraan 
niet een klein eindje openstaan, zodat er water uit blijft lopen, dat in de 
gootsteen verdwijnt. Niemand heeft er wat aan; het water verdwijnt zon
der enig nut te hebben opgeleverd. Het gaat gewoon verloren. Maar niet 
alleen de kraan blijft lopen. Ook de watermeter loopt door en aan het 
eind van de maand is de rekening voor het geleverde water hoger dan 
nodig is. We laten nu helemaal in het midden, wie die rekening moet be-
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talen en we spreken er zelfs niet over, of het vermorste water op de 
rekening tot uitdrukking komt. Maar het water is weg, zonder nuttig ge
bruikt te zijn. En aangezien het maken van leidingwater, hoe dan ook, 
geld kost, is er geld vermorst. 
En dan het elektrische licht. Blijft er niet dikwijls nodeloos licht branden 
in een gang of een hal? En blijft niet dikwijls een elektrische kachel of 
strijkbout stroom verbruiken zonder dat het nodig is? Maar die elektrische 
stroom moet betaald worden. 
En hoe staat het met het gas? Blijft er niet dikwijls een pitje branden 
zonder dat er iets op staat? 
En dan ons voedsel. Grote stukken brood en hele schalen aardappelen 
gaan naar de schillenman. Er is bijna niemand, die nog denkt aan de 
hongerwinter. Toen hebben we tegen elkaar gezegd: ,.Weggooien van 
voedsel zal bij mij nooit meer voorkomen". 
Toen, ja, toen! Maar nu? Bedenk eens of we met een half broodje minder 
ook niet hadden, kunnen volstaan; het scheelt gauw een paar dubbeltjes, die 
beter besteed hadden kunnen worden. 
Wat voor de huishouding geldt, geldt ook voor de fabriek. Ook daar 
behoort men spaarzaam met materiaal en gereedschap om te gaan. Maar 
het wordt dikwijls vermorst met hetzelfde gemak, waarmee men thuis het 
licht laat branden. En soms nog gemakkelijker, omdat de baas het toch 
betaalt. Ook op de kantoren en tekenkamers wordt kostbaar materiaal ver
morst. Wie thuis niet op de kleintjes let, leeft duurder dan degene, die 
dat wel doet. Wie niet op de kleinejs let moet zich dingen ontzeggen, 
die een ander zich kan permitteren. 
Zo is het ook in het bedrijfsleven. Ook daar moet men op de kleintjes 
letten, wil men b.v. machines kunnen aanschaffen, die de concurrenten 
ook hebben. Op de kleintjes letten behoort bij een gezond bedrijfsbeleid. 
Dat betekent niet dat men overal moet beknibbelen, maar wel, dat er 
voor gezorgd moet worden, dat er van materialen en machines een nuttig 
gebruik wordt gemaakt. Het op de kleintjes letten is een belangrijke factor 
bij het economisch gezond maken en houden van een onderneming. En van 
een huishouding. Uiteindelijk is dat ook in het belang van de werknemer. 
Wi l t u hiermede in uw dagelijkse werk rekening houden? En kijkt u thuis 
dan nog even of het licht niet onnodig brandt? 
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Onderwerp van de maand Oktober: 

Bij het betreden van de gangway ziet men een grote houten helm met de 
waarschuwing: „Helm opl" 
Waarom helm op? Mij niet gezien Krijg je hoofdpijn van. Zijn te zwaar. Ik 
wil niet voor gek lopen. Enz. enz. 
Ja, ja, die onveilige werkers zijn geniaal in het opsommen van schijnbaar 
aannemelijke verklaringen; verklaringen, die in de praktijk niet steekhou
dend zijn. Verklaringen, die moeten dienen ter verontschuldiging van het 
feit, dat zij geen gebruik maken van de persoonlijke beveiligingsmiddelen. 
Laten we bij onze actie „Helm op" blijven! Gij, onveilige werkers, vraagt 
eens aan uw collega K. van Kampen van de afdeling Machinebouw of het 
dragen van een veiligheidshelm op plaatsen, waar boven uw hoofd ook 
door anderen wordt gewerkt, onzin is!! Hij zal het u anders vertellen. 
De veilige werkers zullen van iemand, die diverse goede raadgevingen niet 
op wil volgen, die zonder veiligheidshelm op gevaarlijke plaatsen werkt en 
dus het risico loopt iets op zijn hoofd te krijgen, direct zeggen: Wie niet 
horen wil, moet voelen. 
Onze vriend Van Kampen is zeker geen onveilige werker van professie; 
praktisch de gehele dag draagt hij zijn veiligheidshelm. Maar Van 
Kampen moest (en daar komt dan het verschrikkelijke woord, de oorzaak 
van meer dan 80 % van de ongevallen) ,,even" een vulstukje halen en hij 
zette ,,even" zijn helm af. En dat ,,even" bezorgde hem een gapende 
hoofdwond doordat er een stuk gereedschap naar beneden viel. Gelukkig is 
het nog goed afgelopen; het had erger kunnen zijn. 
Dus, onveilige werkers, die geen helm dragen, luister! Jullie vriend Van 
Kampen kreeg een ongeval doordat hij ,,even" zijn helm afzette. 
Uw kans om een ongeval te krijgen is veel groter, omdat u de gehele dag 
zonder veiligheidshelm werkt. Uw risico om in het ziekenhuis terecht te 
komen is honderdmaal groter dan dat van uw collega Van Kampen. 
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„Zelfbescherming" wil zeggen, dat u zich moet beschermen tegen letsel en 
dat kunt u doen door, waar nodig, gebruik te maken van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen, die bij de magazijnen verkrijgbaar zijn. 

J. O. M . 

handen door 

VEILIG werken! 
VEILIGHEIDSINSTITUUT „ . 

P.S. Vlak vóór het verzenden van de kopij voor het Zeskant naar de 
drukker kwam de mededeling binnen, dat een aan boord werkende werk
nemer, die ook even zijn helm had afgezet, door een draaiende boortol bij 
de haren is gegrepen en half gescalpeerd werd Met de helm op, had hem 
dit niet kunnen gebeuren. Waarom die helm dan ook afgezet? A l is het 
maar ,,even"? J. O. M . 

PAS OP! 
Het blijkt nodig te zijn opnieuw de aandacht te vestigen op het gereedschap. 
Bij het gebruik van hamers, beitels en slagletters zijn enkele werknemers 
gewond door afspringende staalsplinters. Bij navraag en controle bleek dan, 
dat het gereedschap niet aan de gestelde eisen voldeed. 
Om aan een ieder duidelijk te maken, waar het om gaat, volgen hier de 
eisen, waaraan het gereedschap moet voldoen. 

I. Hamers. 
A. Het slagvlak van de hamer mag geen scherpe randen hebben. 
B. De hamerkoppen mogen geen scheuren vertonen. 
C. Alleen hamers, voorzien van het laboratoriummerk, mogen worden ge

bruikt. 
D. Hamers, die aan deze eisen niet voldoen, moeten worden omgeruild. 
Opmerking: Het voorgaande houdt dus in, dat men niet zelf aan de 

hamers mag slijpen. 

II. Handbeitels. 
A. De koppen van de beitels moeten afgerond zijn. 
B. De hardheid van de kop mag niet hoger zijn dan 40 Rockwell-C. 

Dit is een waarde, door het laboratorium proefondervindelijk als ge
vaarlijk vastgesteld 

C. De snede van de beitel mag geen scheuren of andere onvolmaaktheden 
vertonen. 
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D. De hardheid van de snede moet boven 52 R-C liggen. Ook deze 
waarde is door het laboratorium vastgesteld. 

E. Als de beitels aan bovengenoemde eisen voldoen, worden ze voorzien 
van een waarschuwingsetiket en wordt het laboratoriumstempel erin 
geslagen. 

F. Beitels zonder merk mogen niet worden gebruikt en moeten omgeruild 
worden. 

III. Slagletters en -cijfers. 

A. De hardheid van de kop mag niet hoger zijn dan 40 R-C. 
B. De kop moet afgerond zijn. 
C. Goedgekeurde series krijgen, een diamant-indruk of ander ijkmerk op 

de voorzijde van de schacht. 
D. Slagletters en -cijfers zonder dit merk mogen niet meer worden 

gebruikt. 

Bij niet voldoen aan deze eisen is het gereedschap onbetrouwbaar. De 
magazijnen hebben van het gereedschap een goedgekeurde voorraad en 
kunnen geen ander dan dit uitgeven. Wacht niet tot uw baas het u komt 
zeggen. Dat kan te laat zijn! Wacht ook niet tot u in de Verbandkamer 
bent gebracht. Dan bent u te laat! 

Doe het morgenochtend!! L . Wassink. 

B E Z O E K VAN D E VEIÜQttEIDSCOMMISSIE 
AAN DE W E R F VERSCHURE T E AMSTERDAM 

Vrijdagmorgen, 4 oktober 1957, om 8 uur vertrokken de leden van Gusto's 
Veiligheidscommissie naar Amsterdam, om een bezoek te brengen aan de 
werf van Verschure & Co., een der l.H.C.-vennoten. Nadat er nog enige 
deelnemers bij het Centraal Station te Rotterdam waren opgenomen ging 
de bus richting Amsterdam. 

Het weer liet ons niet in de steek; de zon was zelfs het grooste gedeelte 
van de dag present. In de hoofdstad aangekomen ging het heel kalm aan, 
in verband met de vele verkeerslichten, die we moesten passeren. Met het 
IJ-veer (de tunnel is nog niet klaar) naar de overkant en zo kwamen we 
ongeveer kwart over tien het terrein van de werf Verschure opgereden. 
Onder het genot van een kopje koffie, dat ons werd aangeboden, werd 
kennis gemaakt met verschillende medewerkers van Verschure ö Co., 
waarna de bedrijfsleider, de heer Bloemendaal, ons namens de Directie 
hartelijk welkom heette. Hij merkte op, dat het bedrijf van Verschure ö 
Co. niet zo groot is als de Werf Gusto. Het bedrijf is rondom door andere 
bedrijven ingesloten en daardoor is er geen enkele mogelijkheid tot uit
breiding. Gevolg daarvan is, dat het bedrijf op drie verschillende plaatsen 
is gevestigd Eerst zouden wij de machinefabriek bezichtigen; daarna de 
Oranje-werf, waar de scheepsbouw gevestigd is. 
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De heer Bloemendaal sprak de hoop uit, dat na de rondleiding door de 
deelnemers opmerkingen met betrekking tot de veiligheid zouden worden 
gemaakt. 

Onder leiding van enkele medewerkers begon toen de rondgang over het 
bedrijf. Bij de machinale bewerking waren er in een betrekkelijk kleine 
ruimte nogal wat machines bijeen gebracht. Toch gaf dit geen' aanleiding 
tot een opeenhoping van materiaal en werkstukken, omdat de aan- en 
afvoer goed geregeld was. De leerlingopleiding was doelmatig ingericht en 
voorzien van goede gereedschappen We keken vol bewondering naar de 
werkstukken in uitvoering. 

Bij de Oranje-werf aangekomen werden wij binnengeleid in een geheel 
nieuw gebouw. Daar troffen we aan: de verbandkamer, de was- en kleed
gelegenheid en op de bovenverdieping de cantine. Het geheel zag er keurig 
verzorgd uit. 

Ook de Koperslagerij was pas geheel vernieuwd en zeer modern ingericht. 
Rond de in aanbouw zijnde schepen zagen we enkele mooie buisstellingen. 
Het viel ook op, dat er weinig rommel rond de schepen lag. 
Op ons uitgangspunt teruggekeerd, stond de koffiemaaltijd gereed, die wij 
ons op uitnodiging van de heer Bloemendaal goed lieten smaken. 
Bij de gedachtenwisseling werden enkele onveilige situaties aangestipt, 
waarna de heer Olde Monnikhof zijn waardering uitsprak over de voor
uitgang, die in vergelijking met een vorig bezoek thans te constateren 
viel. Namens het gezelschap dankte hij de Directie van Verschure & Co. 
voor het gastvrije onthaal en voor de prettige rondleiding. Na een hartelijk 
afscheid was ons volgende doel het Veiligheidsinstituut. 
Hier werden wij rondgeleid door de heer Kuiper, die ons speciaal die 
beveiligingen onder de aandacht bracht, waarmede we op een werf dage
lijks hebben te maken. Daarbij wist hij tal van voorbeelden te vertellen 
van verkeerd en onveilig werken. Er werd nog een zeer goede film ver
toond, waarbij het verkeerde van het onverschillig en achteloos staan 
tegenover de veiligheid uitstekend uitgebeeld werd. 

Nadat de chauffeur ons langs de vele op de smalle grachten geparkeerde 
auto's onbeschadigd in het centrum van de stad had gebracht, werd de 
warme maaltijd gebruikt. Aangelokt door het mooie weer, werd de tijd, die 
nog over was, besteed om even een kijkje in de stad te nemen. Daarna 
werd de bus opgezocht en ging het weer huiswaarts. 
•Wij willen hier de Directie hartelijk dank zeggen, dat zij de Veiligheids
commissie de gelegenheid bood deze excursie te maken. Ten slotte nog een 
woord van dank aan de heer Olde Monnikhof voor de goede en prettige 
leiding, die hij aan het gezelschap gaf. 

s. 
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3̂ et ^erde geóiackt 

Simon Willem Ouwens Herman Ouwens Jr. 

In de vorige aflevering van Het Zeskant schreven we enkele regels over 

het dienstverband van de familie Ouwens. We hadden toen geen gelegen

heid meer om foto's van de familieleden af te drukken Maar u vindt ze 

nu hierboven. 

In het midden Herman Ouwens Sr., die in 1890 in dienst trad en dus op 

het tijdstip van zijn pensionering in 1932 liefst 42dienstjaren achter de rug 

had. Hij kwam in dienst op de werf te Slikkerveer. Ongelukkigerwijs kreeg 

hij in het laatste jaar van zijn diensttijd nog een ongeval, waarvan hij een 

stijve hand overhield. Dit blijkt echter op zijn gezondheid verder geen 

invloed te hebben gehad. Hij is echter nog steeds in het bezit van een 

gouden horloge en een gouden ketting, als aandenken aan zijn werk bij de 

Werf Gusto. 

Links van Herman Sr. ziet u Simon Willem, die tal van tegenwoordige 

werknemers zich nog goed zullen herinneren. Hij heeft zijn vader over

troefd, want hij heeft 53 dienstjaren gehaald. 
Rechts de afbeelding van Herman Jr., die nog steeds in dienst is. Nu al 
17 jaar lang. 
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D F O U D E Q A R D E 
L. de Ruiter. 

Op 12 oktober 1957 heeft de heer L. de Ruiter de Werf Gusto verlaten 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op 2 april 1937 
is hij bij de werf in dienst getreden, maar hij is niet onafgebroken tot zijn 
pensionering in dienst gebleven, omdat hij op een gegeven ogenblik 
wegens werkvermindering moest worden ontslagen. Van 7 maart 1940 af 
heeft zijn dienstverband echter onafgebroken voortgeduurd. De 12de 
oktober j l . bereikte hij de leeftijd van 65 jaar. Een bijzondere bekendheid 
verwierf hij door zijn lidmaatschap van de schildersclub Beati, waar hij 
zich voornamelijk toelegde op het schilderen van zeegezichten. 

G. van Buuren. 

De heer G. van Buuren verliet eveneens op 12 oktober de werf als ge-
pensionneerde. Hij trad op 7 oktober 1931 als aanpikker in dienst van 
de Werf Gusto en is daar tot het bereiken van de 65-]arige leeftijd ge
bleven. Na een diensttijd van ruim 26 jaar gaat hij op zijn lauweren rusten. 

J. Polak. 

De derde, die ons op 12 oktober 1957 verliet, is de heer J. Polak, die 
op 11 oktober j.1. 65 jaar werd. Hij kwam voor het eerst bij de werf in 
dienst op 19 juni 1911 en wel als schilder, maar werd op 10 maart 1917 
wegens werkvermindering ontslagen. Op 15 september 1919 kwam hij 
echter terug, maar nog niet voorgoed, want de 20ste november 1937 werd 
hij wederom het slachtoffer van werkvermindering. Ditmaal duurde de 
onderbreking niet lang; op 12 februari 1938 stapte hij het hek weer binnen 
en is toen tot 1957 bij de werf gebleven. Alles bij elkaar een kleine 45 
jaren diensttijd. 

J. M. V. d. Weghe. 

De heer J. M . v. d., Weghe verliet de werf op 12 oktober 1957. In ver
gelijking met de anderen van de oude garde is hij nog maar „een broekje", 
want hij is pas op 25 mei 1949 in dienst gekomen en wel als bankwerker 
bij de montage-afdeling. Op tal van montages heeft hij gewerkt. Zijn ge
zondheidstoestand leidde er echter toe, dat hem de laatste jaren ander werk 
moest worden opgedragen en zo kwam, hij als nachtportier in de por
tiersloge terecht. Nu is ook voor hem de tijd van rust aangebroken. 

A. Valk. 

De heer A. Valk verliet op 26 oktober 1957 de werf met pensioen. De 
10de augustus 1905 stapte hij als 12-jarige jongen de -werf op als leerling
timmerman. En dat dienstverband werd eerst verbroken toen hij de leeftijd 
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van 65 jaar bereikte! Ruim 52 jaren heeft hij zijn beste krachten aan het 
bedrijf gegeven. Voorwaar geen kleinigheid. 
Wi j wensen de heren De Ruiter, Van Buuren, Polak, Van der Weghe 
en Valk gaarne toe, dat zij nog lange tijd en in goede gezondheid van 
hun rust zullen mogen genieten. 

Op zaterdag, 12 oktober 1957, was er een afscheid bij de schilders. Jan 
Polak stond voor de ploeg om een ieder voor de laatste maal de hand 
te drukken, alvorens de werf te verlaten. Hij ging n.1. als 65-jarige op zijn 
lauweren rusten. De ,,koffie-met-koek-sfeer" polijstte de weemoedige 
braampjes van het afscheid weg en Jan mocht van de schildersploeg enige 
fraaie cadeau's in ontvangst nemen, een speech van de baas slikken en 
veel prettige woorden van z'n collega's horen. 
Als de Werf Gusto in de jongeren dezelfde kwaliteit terugontvangt als ze 
in de ouderen, zoals Jan, verliest, dan zal de Werf, gezien de staat van 
dienst van Jan Polak, nog lang draaien en goed! 
Dat hij nog vele jaren, met zijn familie, mag blijven genieten van zijn 
pensioen, in gezondheid en levensblijheid, is de wens van allen, die Jan 
kennen en waarderen. 

AFSCHEID 

P. J. M . 

UIT ONS MIDDEN 
ïn dienst getreden: 
30- 9-57 C. H . van Velzen 
7-10-57 J. Bezemer 
7-10-57 A. J. M v. d. Bulcke 
9-10-57 H . P. Buter 

10- 10-57 J. V . Duivenbode 
14-10-57 J. A . M . Kapiteyn 
14- 10-57 G. Reede 
15- 10-57 H . L. G. V . d. Berg 
16- 10-57 J. M . Baggen 
17- 10-57 G. M . V . Geene 
18- 10-57 K. V d. Linde 
21-10-57 J. Hckke 
21-10-57 E. H . van Stijn 
21-10-57 A. D. van Kralingen 
28-10-57 J. van Renswoude 
4-11-57 J. Ch. Haack 
4-11-57 J. A. Klaasen 
4-11-57 Th Trijzelaar 

11- 11-57 M . J. Schoenmaker 
15-11-57 Mej. Entrop 

draaier M . B. 
magazijnbediende 
nachtportier 
raontagewerker 
montagewerker 
montagewerker 
sjouwer Slikkerveer 
montagewerker 
hulp-ijzerwerker S.B. 
montagewerker 
tractorbestuurder S.B. 
buitenbankwerker M.B. 
jongste bediende Postafdeling 
nachtportier 
opruimer M.B. 
montagewerker 
lasser S.B. 
lasser S.B. 
constructiewerker App. bw. 
jongste bediende, afd. Inkoop 
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Geboren: 
24-10-1957 Lena Maria, dochter van W . A. van Diggelen en H . van 

Diggelen-Ooms. 

28-10-1957 Marja, dochter van M . H. van Dijk en J. van Dijk-van de Bos. 

Gehuwd: 
3-10-1957 M . Visser met J. Verwaal. 

l > A X K B E T r i O I N G r . A 

De gepensionneerden van de Werf Gusto betuigen hierdoor hun harte-
lijkc dank aan de Directie voor de brandstoffen, die zij mochten ontvangen. 

Mede namens mijn vrouw dank ik de Directie voor het mij toegewezen 
pensioen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Mejuffrouw Heijnen 
zeg ik dank voor het vele werk, dat zij voor mij heeft gedaan, en de 
bazen, collega's en houten-scheepsmakers voor het mooie cadeau, dat 
ik van hen mocht ontvangen. 

A . Valk. 

Ondergetekende betuigt hierdoor zijn dank aan alle bazen van de afdeling 
C.B., de lassersbaas en zijn voorlieden, het Jubileum-fonds en zijn vele 
vrienden voor de aardige attentie, hem bewezen bij zijn vertrek als ge-
pensionneerdc. 

G. van Buuren. 
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P . V . S I . I K K P R V P P K 
Zoals uit het volgende stukje reeds blijkt, is het feestje voor de kinderen 
in kannen en kruiken. Als dit achter de rug is, gaan we al weer aardig 
opschieten naar onze jaarlijkse contact-avond. Verleden jaar gooide het 
Bestuur het roer om en week het af van de traditie van het werken met 
eigen krachten. Over deze avond is natuurlijk nagekaart en gelukkig was er 
toen opbouwende critiek. De leden hadden, toen ze hoorden, dat we van 
koers veranderden, hun verwachtingen erg hoog gesteld. De avond zelf 
was prima; eerlijkl Maar het was een cabaret-program en de een houdt 
daarvan en de ander niet. 
Dit jaar krijgen we een revue. Eindelijk, hoor ik al zeggen. Ja, u krijgt 
nu een programma, waarin u alles vindt: ernst, humor, muziek, zang, 
enfin, voor elk wat wils. We hopen de spijker nu precies in het midden 
te hebben geraakt. 
Zegt u nu niet: Ik geloof het wel; ik blijf maar thuis; het zal wel weer 
niets wezen. 
Dat is niet eerlijk; dat is moeilijkheden uit de weg gaan. Neen, u moet 
nu eens komen! 
Het Bestuur doet zijn best, het door u gestelde vertrouwen niet te be
schamen, maar dan moet u ook uw volle medewerking geven. Dus, als u 
al eens een keer of verschillende keren bent weggebleven, stap dan nu 
eens over de schotjesgeest heen en kom. En zeg dan daarna uw mening 
aan de bestuursleden. 
Het programma, dat u gebracht zal worden op 28 januari 1958 (noteert u 
die datum vast, want dat is de datum; van de contact-avond), zal tijdig 
bekend worden gemaakt. Wat denkt u b.v. van een jongleur met zijn 
snelle toeren? En van een xylofoon-duo? Meer zeggen wij er voorlopig 
niet van. In het volgende Zeskant meer' B. 

Ht. JVicolaasfeest P . V . S l i k k e r v e e r 
Als dit Zeskant verschijnt is het bijna zover, dat Sint Nicolaas voor de 
kinderen van onze leden arriveert. De samenstelling van het programma'tje, 
dat rond het bezoek van de Goed Heiligman is opgebouwd, stelde ons 
evenals de vorige jaren voor een moeilijke keus. We willen er niet te veel 
over schrijven, maar alleen in grote trekken even vertellen, wat de be
doeling ervan is. 
Evenals het vorig jaar moeten we het feest op een avond houden, daar we 
nog steeds niet over het schaftlokaal kunnen beschikken. Onze cantine 
ziet er op het ogenblik n.1, zó uit, dat je niemand kan ontvangen of hij 
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moet een ketelpak of overall aan hebben. Maar dat komt ook wel weer in 
orde. We gaan dus weer naar Café Sport (Heijman). 
Het speelgoed, dat de Goed Heiligman zal uitreiken, is weer door de leden 
van onze vereniging zelf gemaakt. Was er de vorige keer een poppenkast, 
een film of iets dergelijks, thans hebben we het weer in een andere 
richting gezocht. De kinderen zullen een pracht-avond hebben! 
Wat of wie er dan optreedt? Nou, er komen fietsbellen, toeters, trommels 
e.d. aan te pas. 
Dus, leden, attentie! 
Woensdag, 4 december 1957, Sint Nicolaasfeest! 
Plaats: Bovenzaal P. Heijman. Zaal open: 6.00 namiddag. 
Aanvang: 6.30 uur namiddag precies. Beker of kom medebrengen! 

Op woensdag, 16 oktober 1957, werd in Gebouw Irene de jaarlijkse leden
vergadering gehouden, voor de laatste maal onder leiding van onze voor
zitter, de heer M . Wink. ZoaLs u reeds in de betreffende convocatie heeft 
kunnen lezen heeft de heer Wink wegens gezondheidsredenen zijn functie 
van voorzitter en bestuurslid moeten neerleggen. Gezien zijn grote ver
diensten voor de vereniging werd hem door de ledenvergadering het ere
lidmaatschap van de Personeelsvereniging aangeboden, hetgeen door hem 
werd aanvaard. 
Ook van deze paats past een woord van dank voor hetgeen de heer Wink 
in een reeks van jaren in het belang van de P.V. heeft verricht. 
De vergadering, die — zoals gewoonlijk — slecht werd bezocht, had een 
vlot verloop. In de vakatures in het léestuur werd voorzien door de be
noeming van: 

de heer Nieuwenhuis tot voorzitter; 
de heer Ververs tot Ie secretaris; 
de heer Bijloo tot 2e secretaris. 

Daar de heren Tromer en Waterreus als bestuurslid werden herkozen, be
staat het bestuur, met inbegrip van de heren Bastian, Licht en Mulders, 
uit 8 personen. 
De verschillende punten van de agenda gingen zonder veel moeite onder 
de hamer door en de vergadering kon op ,,een nette tijd" worden gesloten. 

N . 
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JOEGO-SLAVIË 
De 30ste october 1957 hield de heer Simon de Waard, de meeste van 
onze leden al van vroegere lezingen bekend, een lezing met lichtbeelden 
en film over het onderwerp Joegoslavië. Een land, waarvan — naar wij 
aannemen — de meesten onzer weinig afweten; een land, dat enerzijds 
voor het toerisme geheel openstaat, maar dat anderzijds toch min of meer 
van de buitenwereld is afgesloten. 

De heer De Waard begon met het vertonen van diapositieven in prachtige 
kleuren (lantaarnplaatjes, zeiden we vroeger) van enkele grote steden, die 
geheel naar westerse trant zijn gebouwd. Toch is het stadsbeeld op be
paalde punten afwijkend van wat wij gewend zijn. Zo is er maar heel 
weinig autoverkeer. In de grote steden gaat men goed gekleed, maar als 
men wat zuidelijker in het land komt, wordt de kleding steeds primitiever 
en komen de schapenvellen in de plaats van de textiel. Een uitzondering 
daarop vormen de oude klederdrachten, die op de feestdagen nog steeds 
worden gedragen en die bijzonder mooi zijn. De mooiste stukken waren 
door de heer De Waard gefotografeerd en onze leden hebben bij de aan
blik daarvan zeker genoten. 

De heer De Waard heeft ook nog het een en ander over de bevolking 
verteld. Het was hem opgevallen, dat de bewoners, ook in de armste 
streken, zeer hartelijk en gastvrij is. Overal werd hem schliwowitz (prui-
menjenever) aangeboden. 
De politieke situatie van het land kan openhartig worden besproken en 
verschillende studenten hebben de spreker onomwonden verklaard, het met 
het huidige bestuurssysteem niet eens te zijn. Misschien wel al tijdelijke 
maatregel om de vrij ongediciplineerde bevolking aan orde en regelmaat 
te wennen, maar toch zeker niet voor de lange duur. 

Joegoslavië, zo vertelde de heer De Waard, bestaat eigenlijk uit zes 
volksrepublieken, zoals Servië, Bosnië, Montenegro enz. Elk van deze 
republieken heeft een eigen volksvertegenwoordiging en een eigen presi
dent. Maar het geheel wordt overkoepeld door de landsregering met maar
schalk Tito aan het hoofd. Deze regeringsvorm heeft bewerkstelligd, dat 
aan de onderlinge veten tussen de verschillende bevolkingsgroepen, waar 
moord en doodslag vroeger aan de orde van de dag waren, paal en perk is 
gesteld, hetgeen echter nog niet betekent, dat de verhouding tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen thans vriendschappelijk is te noemen. 
Na de pauze vertoonde de heer De Waard zijn kleurenfilm, die hij op tal 
van punten nader toelichtte. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de P.V.-leden, die de avond bezochten, 
een mooie en leerzame avond hebben gehad en dat de leden, die geen 
kaarten hadden aangevraagd, veel gemist hebben. W . 
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W I E D E S C H O E S r P A S T . . . 
De jaarvergadering van de Personeelsvereniging is weer achter de rug. 
Het was een gezellige vergadering, die in een gemoedelijke sfeer werd ge
houden. Maar aan de andere kant, neen dat was niet prettig! Het was 
droevig, verdrietig, akelig 
Als u het meegemaakt had — maar u was er niet — zouden u de tranen 
in de ogen zijn gesprongen; u zoudt met de vuist op tafel hebben geslagen 
en verontwaardigd het woord hebben gevraagd om er tegen te protesteren. 
U weet dat allemaal natuurlijk niet zo, omdat u er niet was. Maar vraag 
het maar eens aan degenen, die er wél waren. Dan zult u horen, dat het 
gewoonweg verschrikkelijk was. 
Indien u er geweest zou zijn — maar u was er niet! — zou u natuurlijk 
ook niet behoeven te vragen, wat het geweest is. 
En dat is nu het gekke, dat, als u er wél geweest was, er geen aanleiding 
zou hebben bestaan met de vuist op tafel te slaan. 
Want het droevige, verdrietige en akelige was het feit, dat U niet ter 
vergadering bent gekomen! 

] . P. M . 

S c h a a k v e r e n i g i n g „ « I J S T O " 
Na een rust van ruim drie maanden is de schaak
vereniging weer met frisse moed begonnen. Er 
werd gestart met een algemene ledenvergadering 
op 6 september j.1. Volgens het jaarverslag van de 
secretaris is het ledental in het afgelopen jaar ver
meerderd met 7 personen. Als de laatsten traden 
toe de heren Elswijk en Overdevest. Evenals de 
andere nieuwe leden worden zij van harte welkom 
geheten in de vereniging. 
Op de vergadering werd besloten voortaan met 
twee tientallen in de N.R.S.B.-competitie te spelen 
en alle leden in de gelegenheid te stellen eens aan 

zo n wedstrijd deel te nemen. 
Het afgelopen seizoen is er weer duchtig geschaakt. De uitslag van de 
clubcompetitie is geworden: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
15. 
15. 
16. 

J. v. d. Meer . . . 
C. Ammerdorffer 
J. van Putten . . . 
F, Heusdens 

V . Beekum ... 
Winkel 
Ernst 
Gunneweg 
Vis 

H. 
K. 
H. 
R. 
W . 
M . Heinemans 
J. Eekman 
J. Noordam ... 
j Pelgrim 
L. RoUof 
M . Pluijmers .. . . 
J Huijgens 

Gesp. 
15 
12 
13 
13 
14 
12 
10 
5 
7 

11 
16 
5 

16 
2 
1 
9 

Gew. 
11 
9 
7 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 

Gel. 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
O 
O 
O 
1 
1 
O 
O 
O 
O 
O 

Verl 
3 
2 
4 
4 
6 
5 
5 
1 
1 
7 

12 
2 

13 
O 
O 

Pnt. 
11.5 
9,5 
8,0 
8,0 
7,5 
6,5 
5,0 
4,0 
4,0 
3,5 
3,5 
3,0 
3,0 
2,0 
1,0 
1,0 

Gem. 
0,77 
0,79 
0,62 
0,62 
0,54 
0,54 
0,50 
0,80 
0,80 
0,32 
0,22 
0,60 
0,19 
1,00 
1,00 
0,11 
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Voortaan wordt in de. clubcompetitie ook met twee groepen gespeeld. 
De twee hoogstgenoteerden uit de tweede groep promoveren naar de eerste 
groep, waar zij de plaatsen innemen van de twee laagstgenoteerden uit de 
eerste groep, die dus naar de tweede groep degraderen. Als de financiële 
toestand het toelaat zullen er voor elke groep twee prijsjes beschikbaar 
worden gesteld. 
Inmiddels zijn er alweer twee competitiewedstrijden voor de N.R.S.B. ge
speeld en wel: 
Gusto I—S.C.S. III , op 18 oktober 1957 en 
Gusto II—Wil ton Fijenoord I I I op 25 oktober 1957. 
Beide wedstrijden werden thuis gespeeld. De voorlopige uitslag van Gusto I 
—S.C.S. III is —43̂ , met 2 afgebroken partijen, die met een beetje 
geluk door Gusto gewonnen kunnen worden. De uitslag van Gusto I I — 
Wilton Fijenoord I I I is 2—8. W . F . heeft Gusto dus een goedpassend 
broekje aangemeten. Gedeeltelijk kwam dit ook, doordal: Gusto I I maar 9 
schakers disponibel had; bij het begin stonden we dus al met 1—O achter! 

De afzonderlijke uitslagen van beide wedstrijden waren: 
Gusto I—S.C.S. III 

1. J. Pluijmers—P. Maas afgebroken 
2. J. V . d. Meer—J. v. d. Velde afgebroken 
3. C. Ammerdorffer—W. Hoegee 1—O 
4. H . v. Beekum—J Bonneman 1—O 
5. R. Gunneweg—P. de Waal 0—1 
6. E. Hendriks—H. Groen 0—1 
7. M . Pluijmers—P. Smit 1—0 
8. H . Elswijk—J. v. d. Brugge 0—1 
9. J. Eekman—H. Boele 3̂ —3̂  

10. J. Pelgrim—C. Meijer 0—1 

Gusto II—Wilton Feijenoord I I I : 
1 —J. Kole 0—1 
2. H. Ernst—G. v. Leeuwen 3̂ 2—Yi 
3. F. Heusden—W v. d. Ree 1-0 
4. W . Vis—L. v d. List 0—1 
5. K. Winkel—T. van Drie! 0—1 
6. H . Elswijk—M. Klop 0—1 
7. L. Rollof—W. Tennissen 0—1 
8. J. Pelgrim—L. Klop Yl—Yi 
9. M . Heinemans—H. van Gilde O—I 

10. J. Huijgens—W. Troost 0—1 

2—8 
Zo ziet u aan de ene zijde ,,himmelhoch jauchzend" en aan de andere 
kant „zum Tode betrübt". Als Gusto I I in afdeling I V van de N.R.S.B. 
voor vol wil worden aangezien, dan zal het toch uit een ander vaatje 
moeten tappen. Maar ja, één veldslag beslist nog geen oorlog. Een beetje 
rare vergelijking, want er is geen vredelevender persoon dan een schaker. 
Behoort u ook tot deze pacifisten? Meldt U dan aan als lid van Gusto's 
Schaakvereniging, want ,,Schaken is goedkoper dan u denkt". 

F. H . 
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Haaks op de eerste bandtransporteur is 
een tweede opgesteld. 

(Vervolg Algemeen Gedeelte) 

De C O . nummers en de 
scheepsnamen zijn: 
C O . 340/341 — „Alaotra no. 
6" bestemd voor Tamatave en 
C O . 350/351 — „Kapachez 
no. 7" bestemd voor Conakry. 
De molens zijn gezamenlijk 
door Werf Conrad & Sterk 
Hijsch N.V. te Haarlem en 
door Verschure & Co's 
Scheepswerf en Machinefa
briek N.V. te Amsterdam 
gebouwd. 
Omdat er voor de eerste bag
germolen een zeer korte le
vertijd was vastgesteld is het 
ponton na het gereedkomen 
in gedeelten naar Tamatave 

gezonden en daar weer tot éép geheel in elkaar gezet. Alle overige delen 
zijn daarna naar Tamatave gezonden en door monteur Bongers van Con-
rad-Stork samengebouwd, beproefd en opgeleverd. Een beproeving in 
Holland was dus niet mogelijk, maar dit bleek evenmin een bezwaar. 
Voorwaar een groot succes voor de I.H.C, 

Met de tweede molen is het echter enigszins andersi gegaan. Deze is in 
Haarlem samengebouwd en op de ,,Mooie Hel" beproefd (zie ,,Het Zes
kant" van febr. '56) en daarna geheel gedemonteerd per vrachtschip naar 
Frans Guinea verzonden. 
Mij was verzocht om de „Kapachez no. 7" met de heer Bongers samen te 
bouwen, te beproeven en op te leveren en zodoende vertrok ik op 26 
februari 1956 van Schiphol en w,erd ik na een vlucht van ca. vijftien 
uur op het vliegveld Conakry door hem verwelkomd. Dit werk zou in de 
haven van Conakry gebeuren en omdat de heer Bongers twee weken eer
der gearriveerd was, was de montage reeds ver gevorderd. Wij zouden 
o.i. nog ca. veertien dagen nodig hebben voor de verdere afbouw en 
beproeving en dan zou ook deze opracht weer tot het verleden behoren. 
Dat kwam echter geheel anders uit, want het terrein waar deze molen 
zou gaan werken lag circa 250 km het land in. Conakry is een aardige 
havenplaats met enkele prachtige hotels en flats hoofdzakelijk voor de 
Europeanen, want de negerbevolking woont hier in gegolfd plaatijzeren 
en houten schuren. 

Volgens de in Haarlem uitgewerkte plannen zou voor het transport zo 
weinig mogelijk gedemonteerd en alleen het nodige zeevast gezet worden. 
De Franse leiding had echter tegen een dergelijk transport, dat gedeeltelijk 
over zee moest, veel bezwaren en durfde het op die manier niet aan, zodat 
alls behoorlijk zeevast op het bagger- en hulpponton gezet moest worden. 
Dit karwei vergde ongeveer twee weken. 
De sleepboot, die het transport zou opknappen bleek wel een oud beestje, 
doch prima in orde te zijn. Bouwjaar 1903 en gebouwd tc.Alblasserdam. 
Twee dagen na het vertrek van de sleep vingen wij per vrachtauto onze 
reis naar de plaats van bestemming aan en wel naar het negerdorp Bou-
gounia, zoals reeds hierboven gezegd circa 250 km van Conakry. Onder 
normale omstandigheden zou de rit zes uur geduurd hebben, maar van 
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De emmers komen omhoog 

normale omstandigheden 
was hier geen sprake. De 
reis duurde circa twaalf 
uur en ging over zeer 
slechte wegen onder een 
brandende tropenzon. 
Voorwaar geen pretje. 
Geheel onder het roest
bruine stof van de wegen 
kwamen wij in Bougounia 
aan. 
Het verblijf, een van klei 
opgetrokken woning met 
rieten dak, dat ons werd 
aangewezen was gelukkig 
voorzien van een douche. 
Voor de watertoevoer 
dienden tien olievaten op 
een stelling, welke door 
twee negerjongens met 
emmers uit een diepe put 
met water gevuld werden. 
Deuren en ramen had on
ze woning niet, zoda' 
alles vrij in en uit kon lo
pen en vliegen. Echt tro
pisch dus. 
Tot driemaal toe hebben 
wij een, zij het dan lichte, 
typhoon meegemaakt. 
Voor ons waren ze echter hevig genoeg om er angstig van te worden T i j 
dens zware regenval, die met elke typhoon gepaard ging, bleek boven
doen, dat ons dak lekte. Eén keer heb ik de nacht zelfs op het hoofdeinde 
van mijn bed moeten doorbrengen, omdat dat het enige droge plekje in 
de woning was. 
's Avonds om acht uur was het tijd om te eten. Een kleine motor met 
dynamo zorgde dan gedurende plus minus anderhalf uur voor licht, een 
dagelijks terugkerend feest voor muggen en ander vliegend gedierte, dat 
bij duizenden om. de lamp vloog. 
Wi j waren nog maar twee dagen in Bougounia toen de tam-tam aankon
digde, dat de sleep de rivier was opgevaren. Na aankomst hiervan zijn 
wij direct begonnen met het losbranden van de zeevasten en het transpor
teren van de diverse delen, waarna vanzelfsprekend de montage volgde, 
welke voornamelijk met de hand moest gebeuren. 
Er werd een twintigtal palmbomen gekapt, waarop de masten van de 
transporteur gelegd werden. Met hoog water en bovendien met flinke 
stroming werd het hulpponton voor de wal getrokken en de masten in de 
daarvoor bestemde gaten gedrukt. Vervolgens werden met een takel en 
door middel van een staande palmboom de einden van de masten drie 
meter omhoog getakeld en verder met de lier doorgetrokken tot ze recht 
stonden. Dit werk moest heel vlug gebeuren, want met een uur zakte het 
water weer 33^—4 meter. 
Met de ons ter beschikking staande gereedschappen en materialen verliep 
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de rest van de montage gelukkig vrij vlot, zodat wij na een verblijf in de 
rimboe van ongeveer 23/2 maand de molen konden opleveren. De bevol
king was met het werk dat wij hier verricht hadden bijzonder ingenomen. 
Van heinde en ver kwamen de dorpshoofden met hun gevolg naar het 
vreemde ding kijken. 
De molen moet hier in zes a zeven jaar heel veel werk verzetten. Het land 
is doorkruist met hoofd- en zijrivieren, waarin het water met eb en vloed 
op en neer gaat en in de drie tot vier maanden durende regenperiode kun
nen de rivieren het water niet afvoeren, ook al omdat verschillende rivie
ren in de loop van de tijd door rotsblokken zijn geblokkeerd. Het is nu 
de bedoeling, dat de molen zoveel mogelijk van deze versperringen op
ruimt, overal voldoende doorstroomruimten maakt en geheel nieuwe kana
len graaft. 
Nog even iets over de natuur in dit prachtige land.; In het gedeelte waar 
wij ons bevonden was het erg mooi en nog volkomen woest. Groot wild 
is hier niet, maar wel wilde zwijnen, waarop wij dan ook wpl jacht heb
ben gemaakt om weer eens een lekker stukje vlees te eten inplaats van 
het taaie bokkenvlees, dat wij hier normaal voorgeschoteld kregen en dat 
alleen met vork en bijl te nuttigen was. 
Voor slangen moet je hijer terdege oppassen. Er komen hier drie soorten 
voor, waarvan er één zeer gevaarlijk is, omdat voor de giftige beet, die 
na twee minuten reeds dodelijk werkt, geen tegengif bestaat. 
Apen zie je hier bij honderden en het leuke is, tenminste overdag, dat ze 
haast net als honden blaffen, 's Nachts is dat minder prettig om te horen 
en een „koest", waarmede wij onze hond tot bedaren weten te brengen, 
heeft hier totaal geen uitwerking zoals U zult begrijpen. 
Aan de oevers van de rivieren liggen dikwijls krokodillen met een lengte 
van vijf tot zes meter. Op een zondag hebben wij er jacht op gemaakt en 
als buit een behoorlijk exemplaar aan boord gebracht. Voor de aanwezige 
Fransen was dit heel wat. Zi j zijn er namelijk dol op om de huid als 
jachttrophee mee naar huis te nemen. Voor de inboorlingen was het feest 
omdat zij dol op het vlees zijn. 
A l met al is de montage van deze baggermolen een interessant werk ge
weest en wij hopen, dat ook deze molen, die door de I.H.C. in het buiten
land weer tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers geleverd werd, 
nog vele jaren nuttig werk zal mogen verrichten. 

W. G. O, (Verschure) 

P U E R T O c A i ö i b L L W 
De mensen van Conrad Stork en van LSZ hebben deze naam nu al zo 
dikwijls gehoord en gezien, dat het misschien dienstig kart zijn eens iets 

te vertellen van deze zee
haven in Venezuela en van 
het belangrijke werk, dat 
ons CO. nr. 346, de cutter
zuiger „HAM 206", daar 
uitvoert. 
Puerto Cabello, de tweede 
zeehaven van Venezuela, 
ligt rond een soort wijde 
baai, welke door riffen 
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De .M.AM. 206" klaar voor de reis naar Venezuela. 

goeddeels van de zee is afgesloten; de enige toegang tot deze baai is door 
een kanaal van 100 m breed en 12 m diep. Om deze baai liggen verschil
lende kaden met werkplaatsen, opslagplaatsen enz., ook liggen er enkele 
eilandjes in de baai. 
In 1954 besloot de regering van Venezuela een eerste droogdok in 
de baai te laten maken. Daarvoor moest er in de baai, landwaarts in, 
en dwars door een eilandje heen, een kanaal van 125 m breed, 
12 ra diep en 2000 m lang gegraven worden; vervolgens een wijde kom 
met een straal van 200 meter, waarin de schepen gemakkelijk voor en na 
het dokken kunnen draaien en keren, en dan tenslotte het droogdok no. 1 
zelf. 
Alleen al voor het kanaal moet ongeveer 8.000.000 m* zand, klei en rots 
gebaggerd worden. 
Het dok wordt 232 m lang, 34 m/28 m breed en 12 m diep. De plaats er
voor ligt in een rotsachtige zone; ze is daar uitgekozen, omdat deze bodem 
veel meer stevigheid voor het dok geeft dan welk bouwmateriaal ook, 
terwijl uiteindelijk de kosten nu ook lager zullen zijn. De bedoeling is dat 
oorlogsschepen, vrachtschepen, tankers e.d, er gedokt kunnen worden. 
Een tankboot van 30.000 ton zal er betrekkelijk gemakkelijk droog gezet 
en gerepareerd kunnen worden. 
De toegang tot het dok kan worden afgesloten door een drijvende deur. 

Als deze op haar plaats is ge
bracht wordt ze gedeeltelijk met 
water gevuld, zodat de deur 
rechtop komt te staan. Zodra 
men het dok gaat leegpompen, 
drukt het zeewater de deur stijf 
dicht tegen de dokwanden. Om
gekeerd als een gedokt schip klaar 
is, wordt het zeewater door 
grote afsluiters in het dok toege
laten en na verloop van tijd gaat 
de dokdeur vanzelf drijven. Zon
der ballast weegt de dokdeur 
243.000 kg; voor ballast heeft men 
218 ton water nodig. Dit gevaarte 

HAVENGEBIED VAN PUERTO CABELLO 
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is door Krupp in Rheinhausen bij Duisburg gebouwd, daarvandaan de Rijn 
,.afgedreven" naar Maassluis en van Maassluis naar P. Cabello gesleept. 
Rondom het dok en de kom ervóór worden keermuren en kaden gebouwd, 
en op de daarbij behorende terreinen worden kranen, werkplaatsen, vak
scholen, spooraansluiting, verkeerswegen enz. gemaakt. 
Men verwacht, dat deze industrialisatie een gunstige invloed zal hebben 
op de werkgelegenheid en 's lands welvaart, mede omdat in de buurt van 
Puerto Cabello een olie-raffinaderij gebouwd wordt en waarschijnlijk 
allerlei secundaire industrieën zich in P.C. zullen vestigen. 
Van grote betekenis is daarbij, dat bij gunstige ontwikkeling van deze 
opzet, de Regering wil overgaan tot aanleg van een scheepsbouwwerf met 
droogdok no. 2, eveneens aan het nieuwe bekken gelegen. De werf krijgt 
twee hellingen, één voor schepen voor 1500 ton, met een kraan van 25 
ton, terwijl dok no. 2 van iets kleinere afmetingen dan no. 1 zal zijn. 
Overigens stelt de uitvoering van het huidige project reeds hoge eisen 
aan mensen en materieel. Zo moeten 700.000 m^ rotsgrond opgeblazen en 
door lepelschepwerktuigen verwijderd worden. De eerste ontploffing be
werkstelligde de President van Venezuela op 9 oktober 1954; door druk op 
een knop aan boord van een corvet, op vijf mijl afstand, ontplofte 48,8 
ton dynamiet, waardoor 170.000 m^ rots losgescheurd werd. Voorts moet 
een electrisch krachtstation van 6500 pk gebouwd worden, de wegenaan
leg, druklucht, drinkwater en riolering, telefoon en bebakening en zoveel 
dingen meer moeten op elkaar ingesteld en op tijd gereed zijn. Geen won
der dus, dat men grote waarde hecht aan de regelmatige voortgang van 
het geweldige werk, dat de , , H A M 206" daarbij moet verzetten. 
Het was voor de Hollandse bemanning van de zuiger een prettige dag, 
toen 1 october 1957 de sleepboot „ B A R E N T S Z Z E E " keurig de haven 
binnen kwam en vlak bij de zuiger de dokdeur veilig afleverde. Zuiger en 
sleepboot zijn door LSZ gebouwd en de heer Kristelijn, eerste machinist 
van de , , H A M 206", was zo onder de indruk van de ontmoeting der beide 
Hollandse scheepsbouwproducten, dat dit artikel mede aan zijn bericht
geving over dit feit te danken is. J. K. (LSZ) 

Puerio Cabello 



KIJKJE OVER BUURHAN's SCHUniNG 
De mens, dat blijkt ons uit het J. & K.-firmanieuws, is dikwijls niet lui 
genoeg. Tevelen onder ons volharden erin de dingen zó te doen, als zij 
ze altijd gedaan hebben, resp. zoals de voorschriften zeggen, dat ze gedaan 
moeten worden. Er moeten meer ideeën voor verbeteringen aan de hand 
gedaan worden, vindt de redaktie. Lezers, U moet die zaak eens vanuit 
het luiheidsperspektief bezien. Als U nu eens een manier vond om datgene 
wat U moet doen met aanmerkelijk minder inspanning te verrichten. Dat 
zou een reuze-idee zijn 

Als we allemaal iets uitvonden, dat de door ons te leveren energie tot 
de helft beperkte, zouden we al naar gelang van persoonlijke aanleg het 
dubbele van vroeger produceren of maar half zo lang werken. Onze voor
keur gaat uit naar het laatste. Dan zouden wij mede gaan aanzitten in 
de wedstrijden van De Klop's visclub; geen zes maar zestig wedstrijden 
per seizoen. En wij winnaar, met 15 kilo bovenmaatse vis 

Conrad-Stork confronteert ons met de controlevoorschriften en wat dies 
meer zij, ingeval van ziekte. Van oktober tot maart moeten de zieken 
's avonds na zes uur thuis zijn. Van maart tot oktober blijkbaar niet. 
W i j blijven er maar de voorkeur aan geven om in deze laatste periode 
ziek te zijn, niet al te ernstig, maar toch te ernstig om te werken. En 
's avonds na zes uur niet thuis! En U maar betalen aan de ziekengeldkas... 

LSZ verzorgt voor zijn — of moet dat zijn: haar. of: hun? — personeel 
het collectief studeren bij een bekend instituut. W i j vernemen uit doorgaans 
niet geheel-onbetrouwbare bron, dat onder de deelnemers er verschillende 
zijn, die in overleg met LSZ een cursus ..Schuttingkijken" volgen. Als 
J. & K.'s ideeënbus in vol bedrijf komt, verwacht men zoveel arbeidsbe
sparing, dat geoefende schuttingkijkers dringend nodig worden. Om de 
tijd te doden 

Bij Verschure is men daarvoor nu goed ingericht. De in bloemrijk proza 
in „De Schakel" beschreven nieuwe cantine lijkt een oord te zijn, waar 
het goed toeven is. W i j zijn eerlijk gezegd blij, dat wij niet bij Verschure 
werken. Met moeite zouden wij ons kunnen losmaken van de moderne, 
makkelijke stoelen om keurige tafels op een colovinyl vloer, om van het 
uitzicht door de tachtig grote ramen maar te zwijgen. In een dergelijke 
prettige omgeving kwamen ook wij hoogstens tot wat lichte administratieve 
bezigheden, zoals dat in de advertenties heet 

Zeer zeker zouden wij dan niet komen te verkeren in de omstandigheden, 
die Gusto ons zo levendig schildert in een artikeltje over de veiligheid. 
Denkt U er 's avonds aan, dat door Uw niet-denken Uw collega die dag 
per ziekenauto naar huis gebracht had kunnen worden. Dit is de beste 
paradox, die wij sinds jaren gelezen hebben. Denk er maar eens op door... 
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