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MET DE 
Als kroon op het werk van iedere scheepsbouwer staat de 
proeftocht van een schip. Daarin t!indt hij de beloning van 
pe!e maanden hard en ingespannen u.'erken: voor het eerst 
komt he! schip, .:ijn schip, buiten de pieren en steekt de neus 
in de golven, ccrste kennismaking met de omgeving waan·oor 
het gebouwd en uitgerust is. 
Op helling staande, is het een grote massa inertstaal; ook na 
de stapcl!oop, waarbij llet .:oals de term luidt ,.aan zijn na
tuurlijk clement wordt toel'ertrouwd", is het schip nog niet 
tot lerert gcwekt. Ilet ge:oem t•an generatoren, llet .:achte 
dreunen ran de hoofdmotor, llet geloop door de rcr!ichte 
gangen, het rammelen ran sen·iesgocd in de kombuis, kortom 
het samenstel ran ge!uiden, waaruit men dadelijk roe!t dat 
een schip lceft, komt pas kort r66r de proeftocht. 
Geen p!c;:ierrcisje. Maar .:oals het woord ,.proe!tocht'' reeds 
aangee/t, het is geen ple:::ierreisje. Intcgen-
dee!, het gehele schip in al :::ijn onderdelert 

HEl 
duisternis vergemakkeliJkt. Van de waakzaamhe1d hier boven 
hangt vee! af: de Noordzee is een druk vaar- en viswater. 
Tussen trawlers van meerdere natJOnaliteiten, die langzaam 
aan hun treil hangend vooruit schommclen, zockt de ,Straat 
Singapore" voorzichlig cen weg. Elk schip al was het ecn 
notedop, is op hct radarschcrm zichtbaar. Nicttcmin kunnen 
waakzaamhcid en ervaring van de officieren nict gemist 
worden, zoals helaas in hel r eccnte verleden mccrmalen is 
gcblckcn bij ernstige ongelukken. De tcchnische hulpmiddelen 
hoc vcrfijnd ook, bliJvcn loch altijd ,hulp"-middclcn, een 
vcrlcnging van de zintuigen van de mens, die in dit proces 
de \'Oornaamste schakel is. 
Enfm, \'OOI' de leek blijft er niets andcrs over dan tc ver
trouwen op de kundigheid van de officieren en naar de kooi 
te gaan om in slaap gewicgd tc worden. Het is cen fcit dat 

men op zcc vee! bctcr slaapl dan aan de 
wal! 

en installatics wordt beproefd, en gr6ndig 
beproefd. Ullcraard mag niets aan her toe
t•al ot·crgelaten u:orden, aange:ien dit later 
tot onget·allen aanleiding .:ou kunnen 
gel'en. 

PROEFTOCHT Dl' volgende morgen blijkt dat de ovc1·stcck 
al Zl'l'r voor~pocdig IS verlopcn· de gemctcn 
tniJI bij Ncw-Biggin wordt m de morgen 
aangelopen m plaats van in de middag, 

IMPRESSIES 

Zod1·a a ile dcclnemcrs aan boord zijn en de sleepbolen vast
gcma.tkt hcbben, begint het bcproevcn volgens ccn vooraf 
opgemaakt plan: de noodverlichling wordt geprobeerd. Oil is 
hct eerstc punt van ecn lange lijst. Een nict minder belangrijk 
dee! wordt nog op de Watenvcg a fgcwcrkt: de sloepcnrol. 
I eder begecft zich naar zijn slocp, gchuld in het kleurige 
oranje zwcmvest. Hel is een fraai gczicht om iemand zich te 
zien wringcn in een kindcrzwemvcst om daarna trots rond 
te stappcn met het opschrift , KIND" op zijn rug. Enfin, klcinc 
vergissmgcn komen wei mecr voor' 

Pro e t• c n . 

Zo bcgmt dan voor de ,Slt·aat Singapore" op woensdag 4 sep
tember het cerste dee! van d e proefvaart. 
Er zijn namclijk mecrdcre installaties en apparaten, waarvan 
d e deugdclijkheid de ccr!>le dag gedemonslreerd wordt in het 
bijzijn van de vertegenwoordigers der ondcrleveranciers, die 
daarna van boord gaan. Hct meest spcctaculaire is wei de 
bept·oeving van het ankcrgerci. Met dondercnd lawaai wordt 
op beide ankers 60 vadem kctting uitgevierd, om dcze daarna 
tegelijk of ieder afzonderlijk weer in te hieuwen, waarbij de 
snelheden die de ankerlier bereikt, gcmcten wordt. Stuur
p l'Oeven en manoeuvrccrprocven, in het biJZIJn van Schccp
vaart-Inspcctic en Class1ficatieburcau vullcn de rest van de 
middag, waarna de steven gcwend en Hock van Holland 
wordt aangclopcn. 
De kust is nauwclijks u it het gezicht gcwccst, een vcilighclds
maatrcgcl, die de gczagvocrder necmt op de eers te dag van 
cen proefvaart. Mocht cr icts gebcuren. dan is cr immcrs 
al tijd sncl gcnoeg assis tentic te krijgen. 
Op de Watcrweg wordt hct gezelschap uitgedund : ecn be
hoorlijk dec! der meer dan twcehonderd dcclnemers scheept 
zich in op cen sleep boot, terwijl met behulp van twee andere 
schepcn het schip wordt gczwaaid: een m anoeuvre, die nog 
niet zo ccnvoudig is als men op he t ccrstc gczicht zou zeggen. 
Zodra d e ,Straat Singapore" dwars ligt, lijkt de Watcrwcg 
maar vcrbazend smal, vanaf de brug bczien. 

1v a a r E n g e L a n d. 
D\\ a1·sui t gcstuwd door een snelle ebstroom wordt het schip 
voo1·zich tig door de twee s leepboten gedraaid, de trossen wor
den losgegooid en na een laatste groet aan de sleepboten, die 
zo langzamerhand goede bekenden zijn geworden, gaat de 
,Straat Singapore" in de late middag het zeegat uit voor d e 
oversteek naar Engeland. Steeds wordt volgens programma 
gewerkl. Het aanlal toeren van d e hoofdmotor wordt syste
m~.tisch opgevoerd , tcrwij l bij e lk toerental vele gegevens 
worden gemeten: brandstofverbruik, vermogen, verschillende 
tempcraturen en drukkcn. In de helder verlichte m achine
kamer is het een gezellige bedrijvigheid door a l dcze werk
zaamheden. Een gehee l a ndere sfeer heerst boven op de brug. 
waar a lles donker is he tgeen 't voortdurend uitzien in d e 

zoals verwacht werd. 
Nu bcgint de hoofdschotel van de procf

vaal t: het .. runncn" op de mijl. De bedoeling van dit op de 
miJI varen is hct metcn van de snclheid bij een bcpaald aantal 
toeren van de schroef. Dcze metingcn worden dan vcrgelekcn 
met de door hct Nedetlands Schccpsbouwkundig Proefstalion 
te Wageningen met bchulp van cen model gevondcn prognose. 

Gemeten mijl 
Om de vcrgelijking goed tc kunnen trekken, moet het schip 
op nagenoeg dezelfdc diepgang ~ebracht worden. Dit be
tekenl voor een schip als de . .Straat Singapore", dat aile 
ballasttanks gevuld zijn en nog bijna 1600 ton zand in diverse 
ruimen gcbracht i~. Voorts moel de scheep,huid zo glad mo
gelijk zijn; vandaar de dokking kort voor de procfvaart. 
Voorts meet er liefst zo weinig mogelijk wind en zeegang zijn, 
tenemde de locstand in de slccptank zoveel mogclijk te kun
nen benaderen. 
De mijl moet dus beschut blijven en toch voldoende water
diepte hebben. AI deze voorwaarden maken, dat hct aantal 
plaatscn voor een gcmeten mijl vrij bepcrkt 1s. 
In het troostelozc en grauwc landschap bij New Castle-on
Tync staan 4 masten, twce aan t wce op een afstand van 
precies 1 zeemijl. dus 1852 meter. 
De scheepssnelheid wordt opgcgeven m knopcn, dat ZIJn zee
miJlen van 1852 meter per uur. (Om de verwaning n.l. wat 
groter te maken bcstaan nog de volgende .,zeemijlen": 1 zee
mijl 1 -1 geografische mijl 1855 meter. 1 zeemijl 1 ad-
miralty knot 1853,15 meter. 
Hct schip moet nu precics evenwtjdig aan hct meellraject 
langs de kust varen. Op hel moment dat het begin van d e 
mijl gepasseerd wordl, ziet de waarnem er de beide m asten 
aan het begin in ecn lijn. Dit wordt vergemakkelijkt door 
twec lampen op iedere mast die hij door de kijker in een lijn 
zict schuiven. Met de chronometer wordt de tijd lusscn begin 
en eind van de ,run" gemeten , waaruit direct de snelheid van 
het schip wordt gevonden. 
In de machinekamer wordt tijdens de run hc t vermogen ge
meten Is dit geschied, dan kan het schip gedraaid worden 
om aan een nieuwe run le beginnen. Dit draaien mag vol
s trekt met te snel geschieden , aangezien iedere koerswijziging 
s nelhe1dsverltezen met zich mee brengt. Met de uitlOOp aan 
beide kanten van het meellraject is tedere run een tochtje 
van 5 tot 8 miJI (als men het heel precies doet!). Bij ieder 
toerenta l wordt een aantal - minstens 4 - runs gemaakt. 
Het is n.l. z6 da t er nog een snelheids-belnvloed ende factor 
1s: de stroom. Deze 1S niet constant en zeker niet te voor
spcllen. Om deze slroominvloed uit de snelhcidsbepaling weg 
te knjgen, maakt men een vierlal runs, beurtelings met 
stroom mee en tegen stroom in. Men zou nu uit deze vier ge
vonden snelheden het gemiddelde kunnen nemen. Er is echter 
ccn methode die betere resultaten geeft, n .l. ,het gcmiddelde 
der gemiddelden" (mean of means). Men neemt het gemid
delde van de 1e en 2e run. van de 2e en 3e run en van d e 3e 



en 4e run. Van de drie aldus 
verkregen gemiddelden mid-z E E GAT U I T dell men wee1· de le en 2e, 
evenals de 2e en 3e, zodal er 
nu nog lwee getallen zijn, die 
na middeling de snelheid vee! 
nauwkeuriger geven dan de 
eerstgenoemde methode. Dil 

berusl op het feil dal de (onbekende) slroomsnelheid tamelijk 
gelijkmatig ve1·andert. 

Taai dagje 

Inlussen hebben de waarnemers (VOOI alle zekerheid meer
dere, n.l. een van het Proefslation te Wageningen, een van 
de Rederij en een van de Werf) een taai dagje. Ongeveer om 
de drie kwartier moeten ze een paar maal hun stopwatch 
indrukken en daarna weer geduld oefenen tot de volgende 
meting. De in lotaal gemaakle 16 runs, waarvan de Jaalsle 
mel een lergend slakkegangelje, nemen de gehele dag in be
slag, zodal hel avond is voordat de ,Slraat Singapore" de 
kolenhopen van New Castle uil hel gezichl verliesl en weer 
richling Holland koersl. E1· wordl nog even opgebeld naar 
New-Biggin om hel einde van de metingen aan te kondigen: 
de lichlbakens kunnen worden uitgedraaid . Het lypisch 
Engelse, laconieke antwoord: ,Thank you" besluit dit be
langdjke programmapunt. 
Laat in de middag van de volgende dag wordt hel volgende 
reisdoel bereikt: de rede van Vlissingen. Onder hel wakend 
oog van Michie! de Ruyter komen enkele specialisten van de 
Marine aan boord. Het schip wordl heen en weer gevaren 
over een meelspoel, die tegenove1· Vlissingen op de bodem 
van de Schelde ligl en waarmee de verticale magnetische 
component van hel schip gemeten kan worden; gegevens van 
belang voor de ganssing-installatie, waarmede hel schip in 
oorlogstijd gevrijwaard moet blijven van hel gevaar van mag
netische mijnen. 

Vlagvehwtsseling op de ,Straat Singapore". De vlag van de 
KJCPL begint de reis naar het topje van de mast. 

Bewij s geleverd! 
Het is donker als hel schip weer zeewaarts gaat, teneinde in 
de nachl v66r de Hollandse kust te varen tot de morgenuren 
wederom een aantal beproevingen mogelijk maken (in de ma
chinekamer is men nog steeds bezig hel omvangrijke pro
gramma af le we1·ken). 
Draaicirkels worden gevaren en de afstand, nodig om het 
schip te stoppen. wordl gemeten. 
Er wordt mel de automalische stuurinrichling geexcerseerd, 
scheepstrillingen worden gemeten teneinde na te gaan of 66k 
op dil gebied de uilvoering overeensteml mel de vooraf ge
maakle berekening. Zo verstrijkt de morgen en komt weder
om Hoek van Holland in zichl. Sleepboten Joodsen hel schip 
voorzichtig door het drukke verkeer in de Rolterdamse haven. 
Nadal de eersle ti·os is vastgemaakl koml hel gevoel van te
vredenheid na een dergelijke geslaagde proeftocht: de ,Straat 
Singapore" heeft bewezen een deugdelijk zeeschip te zijn, 
waarop allen, die er aan hebben meegewerkt, trots mogen 
zijn! 

OVERDRACHT ,STRAAT SINGAPORE" 

Er stond vrijdagmorgen 27 september j.l. een stevige 
bries op de Lloydkade in Rotterdam, toen onze werf
vlag werd gestreken en het dundoek van de Koninklijke 
Java-China Paketraart Lijnen wapperend omhoog ging. 

De vlaggen kruisten elkaar onberispelijk, haLverwege 
de mast van de ,Straat Singapore", weLk schip wij op 
dat ogenblik - het was omstreeks elf uur - ofjicieel 
overdroegen aan genoemde rederij. Deze vLotte vLagver
wisseLing mocht gezien worden als een symbooL van de 
pretttge samenwerking tussen rederij en werf bij de 
bouw van dit vaartuig, zo bleek uit de toespraken, die 
later in de comfortabele rooksaLon werden gehouden 
door de heer C. Hoenderkamp, directeur van ,De Mer
wede" en drs. L. Speelman, directeur t•an de KJCPL. 

Hoewel de ,Slraal Singapore" wemelde van de Chinezen, ging 
vrijdag geen vuurwerk aan de loespraken vooraf, zoals bij de 
overdrachl van de ,Slraat Madura", waar door het geklap 
van dondet·bussen en roljes deslijds alle boze gceslen werden 
uitgebannen. Na de plechligheid begroelte de heer Hoender
kamp hel gt·ote aanlal genodigden en brachl dank aan allen 
die bij de bouw hun medewerking hadden verleend, zoals 
hoofdingenieurs, ingenieurs en loezichthouders van de 
KJCPL, leveranciers, onderaannemers, ,penvoeder" e.a. 
Mel lof gewaagde spreker van de prellige samenwerking bij 
hel tolslandkomen van dil eerste vaarluig dal ,De Merwede" 
bouwde voor deze 1·ederij. Nadal de hecr Hoenderkamp kapi
lein Ezendam zijn gelukwensen had aangeboden, sprak hij 
de besle wensen uil voor een gclukkige vaarl van de ,Slraal 
Singapore". 
V66r drs. L. Speelman, direcleur van de KJCPL hel glas hief 
om de overdrachl mel een dronk le beklinken, gewaagde hij 
van de zeer gunstige indruk, die hel schip bij hem gemaakt 
had. De rederij wilde het dus graag overnemen. Ook deze 
spreket· deed uitkomen, dal men elkaar bij de uitwerking van 
de bouwplannen goed had begrepen, zodat alles in goede har
monic verliep en van een preltige samenwerking gesproken 
kon worden. De laalsle tijd heeft men wei ,poot aan" moeten 
spelen om op lijd klaar le komen, doch alles is tot volle te
vredenheid geregeld. De heer Speelman dankte ook hen die 
aan de bouw hadden medegewerkt. 
De ,Slraat Singapore" zo onthulde deze spreker, is het ne
gende schip dat de KJCPL na de oorlog in nieuwbouw heeft 
overgenomen. Over deze plechtigheid viet echter een scha
duw. omdat een ander schip van de rederij bij Honkong op 
de roben was gelopen. 
De directeur droeg ve1·votgens de nieuwe aanwinst over aan 
kapilein Ezendam en wenste hem en zijn officieren behouden 
vaarl. 
Zalerdagmiddag 28 september is de ,Straat Singapore" naar 
Hamburg vertrokken om daar vracht in te nemen. Het schip 
zou daarna terugkeren naar Amsterdam om vandaar uit te 
varen voor de grote reis naar hel verre Oosten . 



T e c h 11 i s c h c g e g e t' e n s : 

Hieronder \'et melden wij nog een aanlal technische gegevens 
over ons bouwnummer 544: 

De hoofdafmetingen van de ,.Sh·aat Singapore" zijn · 

Lengle over allcs 138.40 m. Lengle tussen de loodlijnen 125.88 
m. Bt ccdle 18.82 m. Holle tot ,.C" dek 10.89 m. Holte tot ,.0" 
dek 8.10 m . Diepgang 7.33 m. Laadvermogen 7450 ton. 

Hct ~chip is van het z.g. shelterdektypc. De kiel wcrd op 6 
augustus gelegd en op 23 maart 1957 werd de doopccrcmonie 
door Mevr. Wiebenga-Bernau verricht, waat na hct schip viol 
van stapcl liep. De vier laadruimen, twee voo1 en twee achter 
de opbouw, gcven het schip een ruiminhoud van 10.700 m3 
balen en 110.000 m3 graan. 
Deze laadruimen kunnen worden gesloten mel snel manoeu
vreerbare Mac Gregor luiken. Verder zijn er vier dteptanks 
voor hel vervoer van eetbare olie en een tank is ingericht 
voor vloeibare latex. 
Het laad- en losgerei bestaat uit twee masten met viet· laad
bomen welke 3 ton eventueel 6 ton hijsvermogen hebben en 
zes laadpalen met acht laadbomen welke 3 ton hijsvermogen 
hebben 
Aan hel voorfront van het dekhuis midscheeps bevinden zich 
eveneens lwee laadbomen met 3 ton hijsvermogen. 
Aan de voormast bcvindt zich tevens een laadboom met 15 ton 
htJsvermogen. 
Het geheel is uitgerust met 3 tons laadlieren van het fabr. 
v. d. Giessen door welke firma eveneens de ankerlier en de 
vC!'haallier zijn geleverd. 
Op het tussendek ztjn vtet koel- en \'rieskamers ingericht 

SCHEEPSBOUW IN 
I n de moderne scheepsbouw hoort men vee! pralen over 
secliebouw en werforganisalie, a ls m iddel om de bouwtijd van 
schepen te bekorten. Wie die bouwtijden over een periode van 
zegge vijflig jaar nagaal, ziet een enorme bekorling van hel
lingstijden. Oat dit mogelijk is geworden door uitgebreide 
locpassing van het electrische lassen, de secliebouw en vooral 
met behulp van moderne outillage en organisalie, zal alleen 
een nurks onlkennen. 
Des le ongelofelijker zal mijn verhaal klinken, wanneer ik 
verlel dat het record in bouwtijden door ons nog lang niet 
is geslagen, want hel ligt nog steeds veilig in handen van 
mensen die honderden jaren gel eden leefden en werkten! 
Om maa1 meleen met de deur in huis te vallen: deze 
scheepsbouwmeesters hebben het gepresteerd om in een dag 
(schl'ik ntet; een volle dag) een compleel schip op stapel te 
zetten, te watet· te Iaten en zeil- resp. roeiklaar te maken. 
En dan nog echt geen klein scheepje, neen, voor die dagen 
een van de grootsten welke de zeecn bevoeren. 

GALEI EN 
Venetie was in die dagen een van de grootsle manlteme 
cen tra ter wet·eld. Voor de zeeslag biJ Lepanto tegen de Tur
ken, zag Venetie kans om ver over de honderd galeien (hel 
toen toonaangevende scheepstype) op zee te hebben. Wat dit 
betekende zal beter begrepen worden als we eersl eens zo'n 
ga lei wat nader bezien. Het ,-:as cer. vaa.tl!ig, dat hoofd
zakelijk door roeiers werd voortbewogen; een regelrechte 
afstammeling van de oude Griekse en Romeinse oorlogl>
schCJ:en. Met dil verschil, dat op een galet aile roeiriemen 
even hoog lagen, terwijl de Grieken en Romeinen er in ge
slaagd waren met meerdere rijen riemen bot•en elkaar te 
t·oeien De Romemen hadden zelfs tot vijf en meer rijen boven 
elkaa1. Hoe dit mastbos van roeiriemen werd bewogen, zonder 
dat alles direct m de war raakte, is een vraagstuk dal al vele 
geleerden aan het schrijven heeft gezel, maar waarvan men 
loch eige!'llijk hel ware nog altijd niet weel. Vast staat, dat 
een onmenselijke disctpline hierbij de voo1 naamsle rol 
spcelde1 Op de l\ltddeleeuwse galeien hield men het cchtet 
btJ een llJ nemen. Een normale galei had een Iengle van 30 
tot 50 meter en een breedte van 5 tot 7 meter. De hoofdma
chine bestond uit ongeveer 25 paar riemen, die elk een Iengle 
hadden van ongeveer 15 meter. Elke riem werd bediend door 
3 tot 4 man (bij heel grole galeien ging men tot 8 man pet 
riem), zodal de gehele mcnselijke motor ongeveer 150 man 
omvatte. Oat deze t·oeiet·s weinig ruimte ter beschikking 
hadden, behoeft geen beloog: een blik op de hoofdafmetingen 

\'001' het ven•oer van ladmg welke aun bederf onderhevtg is. 
De koehnslallatie leverde de firma Grasso en de isolalie werd 
verzorgd door de firma Nieuwburg. 
De dubbele bodem, de wmglnnks, voor- en achlerpiek zijn 
geschikl voor brands to f. wate1, ballast- en drinkwater. 
De .. Sh·aat Singapore" btedt d.m v. ViJf gerieflijke hullen 
plaals aan lien passagier:;, wclke tevens een rooksalon, eel
salon en zilsalon ler be::.chikkmg hebben. 
Deze salons zijn een ontwerp \'Un de binnenhutsarchtlect Van 
Tienhoven en werden uitgevoerd door de firma Mutters. Oil 
geheel is, evenals de vet blijven \'an de officieren, aircondt
tioncd. Deze inslallatie 1s aangebracht door de ftrma Brons
werk. 
De verblijven voor de bemanning zijn in hct achterschip 
ondergebrachl. 
Vo01· de voortstuwing zorgl een Smit-B. en W. motor, met een 
vermogen van 6800 APK bij 114 omw. min. 
Verder zijn opgesleld drie Werkspoor TMA 276 hulpmotoren 
van 405 EPK bij 37:> omw. welke zijn gekoppcld aan een 
dynamo. 
Als noodaggregaal een Samora 2S108 motor van 20 PK bij 
1000 omw. 
Hel geheel is door ,.De Merwede" mgebouwd. 
De stuurmachine IS van het eleklrische hydt·aulische type 
fabr. Hastie met viet· rammen. 
De elektrische inslallalte ts door de Firma v. Rielschoten en 
Houwens uitgevoerd. 
De radio-installalie geleverd doot Radio Holland, omvat 
radio, telefonie, radat, radionchlingzoeker en echolood. 
Er ziJn twee aluminium reddingbolen aan boord, elk plaats 
biedend aan 99 personen. 

DE MIDDELEEUWEN 
ts voldoende. Ze leefden geheel op hun roeiersbankje, meestal 
er aan vastgeketend. Welke ijselijke sanitaire toeslanden daar 
geheersl hebben is bijna ondenkbaar! Men leest in beschrij
vingen dan ook dal een galei onder de wind duidelijk te 
ruiken was. Oil lijkl niet onwaarschijnlijk, het bovenge
noemde in aanmerking genomen! 

DE ZWEEP 
Tussen de roeiersbanken was een smalle gangplank voor de 
opzichters, die de animo voor het roeien gaande hielden mel 
behulp van de zweep. Hel roeitempo werd aangegeven mel 
'n trommel, en wee degene, die dit tempo met bijhouden kon. 
Op het achlerschip leefde de kapitein in een rutme kajuit, 
terwijl er voorts plaats was voor de roerganger en een plat
form voor de bediening van de driehoekige lalijnzeilen, die 
echler aileen mel achlerhjke wind gebruikt konden worden 
aangezien de slabiliteit niel grool was. 
Zonder verder op technische details in te gaan, kan gezegd 
worden dal de galeien, Iichte, scherpe schepen waren, met 
uitzondering van de construclie van de dolboom, waar de 
riemen in steunden. De enorme ruk, die 150 roeiers tegelijk 
aan hel schip gaven, vroeg daar een stevige conslruclie. 

GEWELDIGE ARSENALEN 
Om nu een vloot van zegge 100 galeien (en Venetie bezat er 
in de glorielijd nog vee! meer!) op zee te hebben, was een 
eno1 me organisatie vereisl. Denk aileen maar eens a an het 
tolale aantal riemen dat nodig was· 100 x 50 is 5000 stuks, 
waarbij nog een vrij grool percentage reserveriemen geteld 
moet worden! En elk 15 meter lang, sterk genoeg om door 
ten minsle 3 mannen geroeid le worden zonder te zwaar te 
zijn. Denk eens aan de honderden masten (waarvan elke galei 
er gewoonlijk twee voet l en rondhouten die voorradig moe~
ten zijn in de geweldige arsenalen te Venettc. 
Teneinde oorlogs- en slormschade snel te kunnen verhelpen 
had men complete constructiedelen van het kleinste blokje 
lot ankers, stevens e.d. in voot-raad! 
Oat dit gecompliceerde maritieme apparaat kon !unclioneren, 
was aileen te danken aan een ver doorgevoerde organisatie, 
het geheel zou anders een chaos zijn geworden. 

WEDDENSCHAP 
Het is dus niel le verwonderen dal hel in voorraad maken 
van scheepsonderdelen het idee van ,.prefabrication" in de 
hand werkle en zo kon hel gebeuren dat op zekere dag een 
weddenschap wet·d afgesloten, dal de werf in Venetie in een 
dag een galei zeilklaar zou afleveren. 



Men kan slechls bewondering hebben voor het organisatie
vermogen van de scheepsbouwmees ters, die kans zagen een 
onafgebroken sh·oom mensen te dirigeren, waarvan elk zijn 
eigen laak had en zijn eigen onderdeeltje aanbracht. 
Het klinkt ook voor onze oren die aan het horen over tech
nische krachlloez·en gewend zijn, ongeloofwaardig maar bij 
hel vallen van de nacht dreef de galei zeilklaar voor het 
arsenaal! 
Trotse scheepsbouwmeester! Hij moet er van overtuigd zijn 
geweest dat niels zijn prestatie zou kunnen evenaren, nog in 
geen eeu wen! 
Als de moderne techniek het nut van verdoorgevoerde 
organisatie denkt te ontdekken, kan deze onbekende man er 
ons aan herinneren, dat wij het slechts her-ontdekken. 

eersle P ~~ L tJ<Mr nieuwe he/Lng 
Vrij onverwacht deelde de aannemer mede, dat woensdag
middag 18 september j.l. begonnen kon worden met het slaan 
van de palen voor onze nieuwe reparatiehelling. Daarmede 
bereikten wij de tweede fase van dit omvangrijke werk aan 
de Sluis. 
In hetzelfde tempo waarmee men de palen aangevoerd en de 
heimachine klaargemaakt had, werden de bedrijfsleiders, 
hoofdbazen, procuratiehouders en een tweetal !eden van de 
Ondernemingsraad naaz· het terrein ontboden. De directeur, 
de heer Hoenderkamp, verzocht daar aan de heer Bol, be
drijfsleidei· van de reparatiewerf, de eerste paal te slaan. 
Laalstgenoemde kweet zich dermate vlot van deze taak, dat 
de directeur hem kon toewensen, dat al het werk in het nieu
we bedrijf van gelijk gehalte mocht zijn! 
Hoewel de hier gebruikte heipalen indrukwekkende exem
plaren zijn, met een gewicht van niet minder dan acht ton 
en een lengte van lwinlig meter, verloopt het heiwerk vrij 
snel. De vierkante belonnen palen worden uit Arkel aange
voerd op lz·a ilers die tegen een stootje kunnen, maar loch niet 
meer dan twee palen kunnen laden. 
Aangezien op de kop af 684 van deze gevaarten voor de on
derbouw nodig zijn, zu!Len dus welgeteld 342 maal de auto's 
met hun zware Last moeizaam naar de Sluis komen, hetgeen 
voor het verkeer nogal eens enige moeilijkheden oplevert. 
Vooral op de kruispunten hebben de wagens het te kwaad, 
want het bochtenwerk is met een dergelijke belading verre 
van gemakkelijk. 
Inlussen wordt nu met bekwame spoed het werk voortgezet 
en men behoeft geen al te aandachtige beschouwer te zijn, 

Het gezelschap dat bij het slaan van de eerste paal aanwezig 
was, bij de heimachine. 

Met grote 
voortvarendheid 
kweet de heer Bol 
zich van zijn taak: 
de paal 
kreeg er 
duchtig van Langs. 

om te zien hoe de situalie ter plaatse wot·dl. Als het blok 
neersuist, de heimachine davert en bulldozers hun krachten 
meten met de reusachtige voorraden zand, terwijl andere 
heiers het stalen damwand aanbrengen, voelt iedere voorbij
ganger zich gelmponeerd door het krachtsvertoon dat de uit
breiding van ons bedrijf voorafgaat. Wat aan de Sluis is prijs 
gegeven aan natuurschoon wordt thans vergoed door schoon
heid van een geheel andere aaz·d, welke ieder boeit die eniger
mate ontvankelijk is voot· de dynamiek van zulk een schouw
spel. 
Water verder gaat gebeuren, hopen wij binnenkort te berich
ten. Intussen kan gemeld wor·den, dat ook met de bouw van 
het utiliteitsgebouw goede vorderingen wordt gemaakt. Op 
dezelfde dag dat aan de Sluis de eerste paal werd geslagen, 
wapperde op deze betonnen honingraat de driekleur, ten 
teken dat de hoogste verdieping was bereikt en het tradi
tionele ,pannebier" geschonken kon worden. Ook op de gang 
van zaken bij dit bouwwerk komen wij in een van de vol
gende nummers terug. 

Opleiding in eigen bedrijf 
Door verschillende groepen werknemers bij ,De Merwede" is 
via de Ondernemingsraad de wens naar voren gebracht een 
nadere vakopleiding te mogen volgen. Dit streven werd aan 
de Directie voorgelegd, die na bespreking in de Onderne
mingsraad voile medewerking en steun toezegde. Een zestig
tal lassers en ijzerwerkers gaf zich op voor de cursus, zodat 
er kennelijk belangstelling genoeg is. Het ogenblik van begin
nen met de diverse opleidingen is thans gekomen, vandaar 
vooz·af nog enige toelichtingen. Uiteraard wordt ieder resul
taat s lechts verkregen door ervoor te werken, hetgeen ook 
hier geldt. Van de deelnemers wordt dus niet aileen enthou
siasme in het begin verwacht, maar ook de vaste wil om de 
cut·sus tot een goed einde te brengen en zich hiermee een op
leiding eigen te maken die men voor zijn gehele verdere Ieven 
gebruiken kan. 
De ijzerwerkers zijn in twee groepen gesplitst die reeds in de 
volgende week zullen beginnen. 
Omdat het niet eenvoudig is een avond le vinden waarop 
niemand iels anders te doen heeft zijn de groepen als volgt 
vastgelegd: 
Groep A (deelnemers ontvangen persoonlijk bericht) op 

dinsdagavond 8 oktober a.s. te 20.00 uur in de cantine. 
Groep B (deelnemers ontvangen persoonlijk bericht) op 

donderdagavond 10 oktober a.s. te 20.00 uur in de cantine. 
Hct ligt in de bedoeling een tweetal uren Jes te geven. 
Voo1· materiaal wordt gezorgd, lerwijl de cursus gegeven zal 
worden door hel Ins tituul ,Holland" te Slikkerveer. 
De eerste avond kunnen levens wensen kenbaar gemaakt 
worden over eventuele andere dagen en beginuren. 
Eventuele gegadigden die zich nog niet opgegeven hebben 
worden verzocht zich in verbinding te stellen met de secre
laris der ondernemingsraad, de heer L. Vonk. 
Voor de lassers is de opleiding nog in voorbereiding. In de 
week van 7 t.m. 12 oktober zal een selectie van de groep die 
zich heeft opgegeven, door een van de experts van de fa. 
Philips worden uitgevoerd. Het ligt n.l. in de bedoeling ook 
deze groep naar bekwaamheden te splitsen. 
Op aller verzoek is nu de mogelijkheid geschapen nadere vak
bekwaamheid op te doen. Grijp deze kans daarom aan en 
bedenk dat voor iedere opleiding geldt het devies: 

,Aanpakken en vol houden!" 



de heksectie van de "VAN HEEMSKERK" 
In hel begin van deze maand is de dnJvende bok ,Labor" 
van Zwijndrccht naar Hardinxveld gekomen, om de heksectie 
van de ,Van Heemskerk" in de lakels le nemen. Op dinsda6 
10 september - de datum reeds maanden van tevoren in het 
bouwschema vastgesteld - was het namelijk zo ver, dat deze 
sectie kon worden aangebracht. 

Ott transport ran derttg ton ij::er kost geu·oon!ijk heel U'at 
ltoofdbrekens, maar ook ditmaa! heeft de p!oeg het er goed 
afgebrac:ltt. 's Morgens om 11 uur werd een begin gemaakt 
met de werkzaamheden en ruim vijf uur later kon de ,.Labor" 
inrukken en was het schip voor.::ien van de heksec:tie, door 
leken kernachtig omschret•en a!s de ,.kont" t•an een t•aartuig. 

In de bouwput, waar de op maat vervaardigde sloelen reeds 
gereed slonden. hebben ijzerwerkers en lassers ongeveer 
veerllen dagen nodig gehad, om de vele "Iaten waaruit zo'n 
sectie 1s vervaardigd, samen te voegen. Zij bouwden als het 
ware een slukje schip kant en klaar, mel indelingsschotten en 
piekdek, C-dek en kampagnedek, zodat later dil gedeelte 
achter aan het schip ,geplakt" kan worden en prccies aansluit. 
Het komt bij dergelijke werkzaamheden aan op een combina
lte van kmcht en uiterste nauwkeurigheid, zo is ook ditmaal 
weer gebleken. 

De ,Labor" nam een indrukwekkende last in de takels, want 
de seclie, samengesleld uil ten minsle 25 platen, heeft globaal 
genomen afmelingen van ongeveer 10 x 15 meter, het gewicht 
is 30 ton en hoewel het hijsvermogen van de bok het vijfvou
dige bedraagt krijgt men loch de indruk dat zo'n krachlpalser 
er behoorlijk zwaar aan lillen moet. Dat lillen Is lrouwens 
ook niel zo eenvoudig. Op het dek van de seclie worden ge
woonlijk drie hijsoren gelasl, waar de drie stroppcn houvast 
vinden, die tezamen een spranl- of broekstuk vormen. De be
langnjksle funklie hebben de hijsoren aan de zijkanlen, want 
daaraan word t de sec lie in hoofdzaak opgelakeld. Vandam· 
dat eerste nauwkeurig hel evenwichlspunt wordt berekend, 
\'.:,01· men d<:z~; uH.m - en dau p1ct.:i~::. op de jui::.tc plaats 
aanbrengt. Met de derde strop kan men dan manoeuvreren 
en te bestemder plaatse de sectie in de ju1sle stand brengen; 
.. op hoogle lichten", zoals dal heel. 

Aldus geschiedde het ook dilmaal. De bok ging behoedzaam 
op reis naar de in aanbouw zijnde ,Van Heemskerk", waar 
een ploeg van een man of acht de lang niet gemakkelijke op
dracht kreeg om het gevaarte in ontvangst te nemen en te 
stellen. Dew Wl'rkzaamheden maken op een leek nogal indruk. 

De bok .,Labor" met de lteksectie in de take!s. 

want die ziet tot ziJn verbazing, hoe het achterdeel van zo'n 
schip in aanbouw er maar een bl·etje bij sch1jnt te hangen 
achter het roe1· en de .. hennl·gntskokc1·", welk woord een bui
tenstaander nog meer in \ 'l' l wat 1 mg b1 cngt ! 

Scheepsbouwers we
ten echle1· wei raad 
met hel schijnbaa1· al 
le ve1· uitstekendc 
achterste van cen 
schip. Er komen stel
pla ten mel keggen 
aan te pas en lenvijl 
het geheel mel t1 ck
slangen in de ju1s ll 
posil1e wordl ge
brachl, slaagt men (;t 

m de eerste \'erbm
ding tot stand tc 
brengen. De scct1e z1t 
dan nog ,koud" tegen 
de rest van het schip 
aan, maar zodra met Her IS ge!u~ I De lteksecr ie is aan het 
grote nauwkeurigheid sdi•P bet·estigd. 
is vastgesteld dat het 
geheel in de juiste positie is, kunnen de lassers met hun 
werkzaamheden beginnen. 
Om het sectie voorlopig enige sleun le geven, komen e1 
schoren onder. Het zal spoedig zover z1jn, dat de ,Van 
Heemskerk" een onverbrekeliJk geheel vorml, en als dit 
nummer verschijnt is waarschijnliJk de ,.kollerdatum" 
reeds aangebroken. Men zal dan beginnen met d1t secure 
werk door de kollerbaar te Iaten draaien en tot op 1 100 mm 
nauwkeurig het asgat uit te boren. Voor dit precisiewerk 
heeft men wei een dag of vier nodig en twee ploegen lossen 
elkaar daarbij af. Is dat eenmaal gebeurd, heeft men de 
sch1·oefkoker ingeperst en de schroef gesteld, dan kunnen wij 
langzamerhand aan een tewaterlattng gaan denken. Als da
tum is vastgesteld zaterdag 2 november a.s .. 's middags om 
14.15 uur. Dat er heel wat aan voorafgaat v6or de champagne 
op de boeg schuimt, is ook weer gebleken bij het transport 
van deze heksectie, dat overigens tot volle tevredenheid is 
verlopen. 

"'X ;r. X> 

l 'oor rl e ::irl ;eu 

De Ondernemingsraad heeft hel bestuu1 van hel Steun
fonds verzocht in het vervolg de vakantieloeslag van de !e
den, die reeds Ianger dan ccn jaar ziek zijn, le willen verzor
gen. 
D1t verzoek heeft hel bestuur natuurlijk direct ingewilligd 
en daarom volgt hieronder de veranlwoording: 
Ingekomen 1° • van de vakanltetoeslag . . ........ f 727,49 
Uitgekeerd aan een zestal zieken . . . . . . . ........ f 698,92 

Over f 28,57 
Het resterende bedrag is uitgegeven aan een fruitmand voor 
cen negental zieken, aangevuld met een bedrag uit hel Steun
fonds. 
Uil de binnengekomen reacties is wei gebleken, dat de gift 
uv onder op prijs wordt gesteld. 
',tmens hen danken wij U daat·om van harte voor dit mede

l~:ven. getoond met uw zieke collega's. 

llet bestuur ran het Steunfonds 

. \ n u!Jt'!fte lrl 

!\let mgang van 21 septembe1 J.l. is de heer A. P. Robbe aan
lCsleld als baas op onze nieuwe reparatiewerf. Met ingang 
v .. n 1 oktober j.l. is de heer R. C. G. Harsveld aangesteld a ls 
arbeidsanalist. Zijn werkzaamheden zullen aanvangen in de 
tinm.c1loods. 



Ook op de r1v1er IS radar een be langr ijk hulpmidde l 
Radar, in zee- en Luchtvaart aL lang geen nieuwtje meer, 
wordt ook gebruikt als waardevoL huLpmiddeL voor de scheep
vaart op de grote rivieren. Een vijfentwintigtal vaartuigen op 
de Rijn, de Donau en de Po is aL voorzien van een speciale 
rivier-radarapparatuur, die het navigeren ook bij mist en 
duisternis mogeLijk maakt. Zwitserse tankers varen nu in acht 

dagen van Pernis naar BazeL en terug. Dank zij /let kleine 
scherm in de stuurhut kunnen zij dag en nacht onderweg zijn. 

Aan rivierradar· worden heel speciale eisen gesteld. De schaal 
van het beeld moet zo groot zijn, dat plaatsbepaling ten op
zichte van de wal en ten opzichte van andere schepen ook op 
korte afstanden mogelijk is. 
Na uitgebreide proefnemingen, die drie jaar hebben geduurd, 
is de Engelse Decca Radar Ltd. er in geslaagd een apparatuur 
te ontwikkelen die deze hoedanigheden heeft. Met deze radar 
aan boor·d kan een schip, zonder dat er enig zicht is, op tien 
a vijftien meter· nauwkeurig zijn eigen plaats op het schema 
aflezen. 
Op de ,Navigator", een voor de proefnemingen en demon
straties omgebouwd politiebootje, heeft Decca Iaten zien 
waartoe deze nieuwe vorm van radar in staat is. In de ge
blindeerde kajuit werd het hele rivierbeeld in Iicht en donker 
op een r·onde gasplaat van 23 centimeter diameter ,geprojec
teerd". 

Takel-test 
Op plaatsen waar iels gehesen of bijgetrokken moet worden, 
gebruiken we in 't algemeen een kraan. Daar waar echter 
geen kraan aanwezig is, moeten we wat anders benutten. Er 
wor·dt dan meestal een take! bijgehaald en daar gaat het deze 
keer over. 

-l< 

De fabrikanten van deze nuttige apparaten streven er naar, 
om deze zo Iicht mogelijk (in gewicht) te construeren. Wan
neer wij dus een last van b.v. 1000 kg moeten hijsen, zal een 
take! voor dit doe! misschien 10 kg wegen. Naarmate de lasten 
zwaarder zijn zullen ook zwaardere takels gebruikt moeten 
worden. Het lijkt er echter op, dat tal van mensen hier niets 
van begdjpen of niet willen begrijpen. Die hangen in een 
take! voor een gewicht van 11 

2 ton rustig 3 ton en roepen er 
dan een mannetje bij om te helpen trekken. Het resultaat is 
dan vaak dat de boel kapol wordl getrokken. l ets dergelijks is 
nog niet zo lang geleden op ons bedrijf gebeurd. Wanneer 
zo'n take! dan kapot is of slipt, wordt hij in een hoek gegooid 
en zij die er daama gebruik van maken, hebben kans op on
gelukken. 
Geloof gerust, dat takels en diverse andere hijsgereedschap
pen van bekende merken en fabrikaten, van prima kwaliteit 
en constructie zijn. Wanneer echter bepaalde onderdelen 
kapot of versleten zijn, dient men hiervan melding te maken. 
De mensen van de afdeling reparalie doen hun best de ge
reedschappen zo goed mogelijk te herstellen en zij die er mee 
werken moeten er op hun beurl zo goed mogeLijk mee wer
ken! 

V66r· het gerepareerde gereedschap in roulatie komt, wordt 
het in bijzijn van twee neutrale personen getest. Wie echter 
ziet hoe afgetakeld somm ige takels er uit zien, wanneer ze 
voor reparalie binnenkomen, kan nauwelijks geloven dat men 
het gewaagd heeft daar duizend of tweeduizend kilogram en 
misschien nog wei meer aan te hangen! 
Ieder dienl mee te helpen om dergelijke dingen te voorkomen. 
Takels die niet gebruikl worden, moeten niet ergens blijven 
slingeren, waar zij liggen te roesten. Dit is funest voor het 
ger·eedscha p. 

Gebruik dus uitsluitend een take!, geschikt voor de last die 
er mee gehesen moet worden. 
Probeer geen 4 ton te hijsen met een 2-tonner! Ge helpl er 
uzelf of missch ien een collega met het ziekenhuis in. 

Als een kleine witte stip bevond zich de .,Navigator" in het 
m;dden van dit beeld. Er om heen waren de Maasoevers, het 
Noordereiland, de bruggen en aile grote en kleine schepen te 
.:ren, welke zich over het drukke vaarwater bewogen. Alles 

- en daL is het waardevolle van deze rivierradar - met 
grote nauwkeurigheid. Tien meter in werkelijkheid was als 
ccn milimeter op het scherm af te lezen. 
OeJ• ning vererst 
Voorwaard..: voor het varen op rivierradar is aileen dat de 
r1<1n die Pr gebruik van maakt ter plaatse goed bekend is. Hij 
mc•et zir·:, kunnen oricnteren op het vlak met de witte vlek
ken, ,.n dat vraagt wei enige oefening. 
De apparaLur heeft zes bereiken: van 800 meter tot 10 kilo
meter. De e<:rste daarvan is verreweg de belangrijkste. Aileen 
op brcdc:·c wateren zal men gebruik kunnen maken van een 
antic ·e ~chaal, waarbij hel radar-,oog" verder, maar minder 
n·1uwkeuri ;,: ziel. 

Bij de proefnemingen kwam men inderllJd te staan voor een 
typisch probleem: hoe moest men het schip sturen als het 
zichl zo slecht was, dat geen verkenning op de wal mogelijk 
v as? Een kompas bleek te tr·aag. Een oplossing werd gevon
dtit m een apparaat, dat men bochtaanwijzer noemde. Het 
ge<:It de draaiing van het schip aan door middel van een wij
zer, die naar· links of rechls uitslaal. 

Tewaterlating op rolletjes 
AI hebben nieuwe technische vindingen ook de scheepsbouw 
niet onberoerd gelaten, met bijvoorbeeld als gevolg dat nu -
in tegenstelling tot enkele decennia geleden - schepen in 
hele, tevoren in de scheepsbouwloodsen gereedgemaakte, 
secties worden opgetrokken, op een punt is, althans voor het 
lekenoog, weinig veranderd, namelijk in de wijze waarop de 
tewaterlating van een casco pleegt te geschieden. Men weet 
dal wanneer het casco eenmaal zo goed als voltooid is, wan
neer het voldoende stevigheid heeft gekregen door het in
bouwen van steunbalken en de dekken, onder het schip een 
slede, - net zo lang als het schip - wordt opgetrokken uil 
zware houten balken en hoe deze slede vervolgens mel staal
draden tegen het schip wordt vastgezet. Daarna wordl onder 
de slede de zogenaamde goot gebouwd, welke voorzien wordt 
van hcllingvetten opdat de slede- met hel daarop vastgezette 
schip - op het gewenste ogenblik viol kan afglijden. 

Op verschi llende momenten tijdens het afglijden kunnen vrij 
grote belastingen ontstaan, zowel in het schip als op de hel
ling, en men streeft er dus naa1 het afglijden snel te doen 
geschieden. Snel afglijden brengl echter weer andere gevaren 
mel zich. Door de geweldige wrijving wordt het vet uit de 
goot geperst, goot en slede worden heel, er kan zich rook ont
wikkelen, ja de goot kan zelfs in brand vliegen. Hoewel men 
hier te Iande, dank zij de grote ervaring en de toepassing van 
nieuwe hellingvetten, op dit punt nooit vee! moeilijkheden 
heeft gekend, is het loch wei interessant kennis te nemen 
van een nieuw systeem van tewaterlating met behulp van 
een metalen slede, uitgevonden en ontwikkeld door de Mit
subishi Nippon Heavy-Industries Ltd., dat naar het oordeel 
van de Japanse patenthoudster niet aileen van teclmisch 
gezichtspunt uit (geringere druk en weerstand) maar ook van 
economisch slandpunt uit (geringere kosten) aanzienhjke 
voordelen zou opleveren boven de klassieke methode. 

Het hele systeem bestaat uit 2000 tot 3000 staten kogels, e lk 
3,52 inch in diameter en gescheiden gehouden door een aantal 
,afstandbewaarders", welke !open in op de helling bevestigde 
rails. 

Bedoelde metalen sleden worden reeds in Japan toegepast, 
zodat gezegd kan worden, dat de tewaterlatingen aldaar zowel 
letterlijk als figuurlijk op rolletjes gaan!" 

,Hoofd en hand" Ui tg. P.B.N.A. 



CJ1ieuw._, 
VAN DE PERSONEELSVERENIG ING 

De hel'fst met zijn velc regenbuien is weer over ons land gaan 
rcgcren en maakt een verblijf in de buitenlucht minder aan
gcn.-.am, zodat ieder na de dagtaak volbracht te hebben zoveel 
mogelijk zijn vermaak zoekt in de veilige beschutting van het 
louis. 
lets dcq:(elijks geldt ook voo1· de Personeelsvereniging, die 
tcgen de winter de beschuttmg van het Werf Merwedegebouw 
. weii:l. 

Het rerliefde trio 
Op woensdag 16 oktober a.s. roept de Personeelsvereniging 
INJ.. r. en genodigden op voor de eerste ontspanningsavond, 
\'• C'lkt: gchcel wordt verzorgd door de afdcling toneel. Deze 
h1 ent;t dan het vrolijkc toneelspel in drie bcdrijven ,Het ver
liddc trio", gcschrcven door Herman de Vries, voor het voet-
:tcht. • 
Ab om 8 uur de gordijnen openschuiven kan men ecn kijkje 
r.t.men in hct woom:crtrck van de gebrocdcrs Bnlnd; drie 
\'nJgczcllen die Cl' met hun huishoudster cen zccr apartc 
lcvcnswiJZC op na houdcn. Daarin komt echter wei emge ver
~>PdCI ing, nu de entice van cen meisje, dochter van een oude 
hc:<endc van de familie. Aan verwikkelingen ontbrcekt hct 
ct .• :-~ nict. Welke? Dit hoopt de toneelgroep op 16 oktober te 
l.ttcn zien. Zij wenst u thans reeds enkele genocglijkc en zor
r,cluzc uren toe. 

nc rolvcrdeling m dtt stuk ts als volgt: 
:3urcnd Brand . . . . . . ............ . 
Koos Brand, zijn tweclingbroer .. . 
J.tcob Brand, zijn JOngstc broe1 . . 
Gerard Vermeulen, de huisarts . . 
Betty Versteeg, apothekers-assist. 
Frans Kok, bediende van Barend 
Dora Bakkum, huishoudste1· ..... . 
Nel van Dijk, dicnstbode ........ . 
Kees de Bruin, loopjongen ... ... . . 
Regie ... ... . . . . ....... .. .. . .. . 

M. v,m dct Pol 
B. Vogel 
W. de Gruijtcr 
.1. de Rijcke 
mevr. J. van Tilbotg 
G. Combe 
mevr. J. Dubbeldam 
mcj. J. van Houwclingen 
P. van der Giessen 
J. de Rijckc 

Tussen het eerste en het tweede bedrijf liggen 14 dagen, het 
derde bedrijf speelt op de verjaardag van Barend en Koos. 
De aanvraagformulieren voor plaatsbewijzcn zijn op 4 okto
ber uitgereikt en moeten uiterlijk op woensdag 9 oktober bij 
de portier worden ingeleverd. Bij voldoende deelname zal het 
bestuur voor vervoer naar Sliedrecht en Gorkum zorgen. 
U1treiking der plaatsbewijzen geschiedt op vrijdag 11 oktober. 
Aanvang van deze toneelavond 8 uur, zaal open 7.30 uur. 
Omdat zich enkele moeihJkheden hebben voorgedaan, konden 
de ontspanningsavonden in september nog niet gehouden 
worden. De datum voor de eerste avond is nu definitief vast
gesteld op vrijdag 11 oktober. Het bestuur hoopt op een tlinke 
opkomst en vee! animo bij de diverse onderdelen. 

Postzege!c!ub 

Dl' afdeling filatelte heefl haar eerste clubavond in het nieu
wc seizoen er wee1 opzitten. Op 6 september zijn we n.l. weer 
ge!'tDrt in de Werf Merwede Stichting. De stemming op deze 
av0nd was prima. 

Er werd tamelijk vee! geruild. zodat verschillende !eden hun 
overcomplete dubbele zcgels om konden zetten in zegels, die 
m•g in hun verzameling ontb1 a ken. 
In gezamenlijk overleg werd besloten ecn nieuwe regeling te 
trcffen voor het gebruik van onze driedelige catalogus. Het 
\H rdt nu zo, dat 1eder lid die z1ch hiervoor opgeeft bij toer
bcurt een dee! van de catalogus thuis kriJgt. Hij mag dit dee! 
\'eertien dagen gebruiken en moet het dan doo1·geven aan een 
volgend lid. Voor in de catalogus zal een hjstJC met namen 
worden aangebracht, waarop men direct kan zien aan welk 
lid het boekwerk moct worden doorgegeven. 
Wei b het nodig, dat, wil deze rcgcling m de praktijk voldoen. 
ieder er voor zorgt de catalogus op tijd aan het volgende lid 
door te geven . 
De verzamelaars op de wed die nog geen lid zijn zouden we 
".lien vragen, kom eens op onze clubavond kijken. Het ver
n:icht tot niets en U kunt ecns rustig kennis maken met de 
collega·s-postzegelvet zamelaars np .. De Merwede". 

Ill: NII:UW I: 

rijwielstalling 
Op 18 septembet j.l. is de nieu\\ e rijwielstalhng m gebruik 
genomen. Er is plaats \'OOr 5 a 600 rijwielen of bromfiet~en. 
Voldoende ruimte dus vom· aile l'ijw1Clen en bromfietsen van 
het gehele personeel. Het 1s daar·om Jamme1·, dat enige werk
nemers geen gehoor hcbben gcgeven aan ons verzoek geen 
njwielen meer te plaatsen tegcn de ~cheepsbouwloods, het 
hck of de oude stalling. 
De fietsen ku nnen nu allen binnen staan, zodat een tangere 
h.: .·~nsduur ve1·zekerd IS. 
Ooi<: van poiitie-zijde is ons mcerdcrc malen op deze onhoud
bn.c toestand gewezen. 
Verkeersopstoppingen kwamen dagcliJks meerdere malen 
voor, omdal onze opdrachtgcvers. ve1tegenwoordigers, enz. 
hun auto gedeellelijk op de riJbaan moesten Iaten staan van
wcge de rijwielen d1e tcgen de loodsen geparkeerd stonden. 
Bovendien maakt het een l'Ommelige indruk. 
Daar het thans met meer nodig is op de dijk te stallen, is het 
vanaf heden verboden rijwielen tegen de scheepsbouwloods, 
het hek of de oude stalling te plaat.en. Noodgedwongen zullen 
de rijwielen dan du., zondcr meer worden verwijderd. 
In de rijwielstalling zijn \'iet dubbele standaards geplaatst. 
De eerste rij is bestemd voor de bromfietsen. 
De tweede rij voor de njwielen waarvan de berijders in de 
schafttijden thuis gaan eten. 
De derde en vierde l'IJ en de z1jkanten voor de overige l'ij
wielen. 
i'.v.·are bromfietsen en motorfietsen kunnen onder de afrit 
·,·orden geplaatst. 
In verband met de gevaarlijke boeht onder aan de afrit, is 
het verboden van de afrit te f1etsen of te brommen. Het is 
eveneens verboden brommend de stalling te verlaten, daar 
::lc gasdampen binnen blijven hangen. 
B1j de ingang is een bord geplaatst met de volgende tekst: 
,Stalling in deze bergplaats geschiedt op eigen risico. De 
directie stell zich niet aansprakelijk voor beschadigingen of 
diefstal van eigendommen uit deze stalling." 
Dit bord is geplaatst omdat velen niet op de hoogte zijn met 
de. wettelijke bepalingen. Wij adviseren u daarom uw riJ
wlelen of bromfietsen op slot te zetten. 

person alia 

Geboren: 
3-9-'57. AagJe, d. v. N. van Wmgerden en A. Romeyn 
7-9-'57: Paulus, z. v. J. Putters en P. Bot 

17-9-'57: Cornelis, z. v. A. Hartkoorn en L. de Jong 
29-9-'57: Johannes, z. v. P. Janssen en A. Kamerman 

Gehuwd: 
22-8-'57: A. Muilwijk en mej. J. C. van Eldik 

6-9-'57: P. C. van den Berg en meJ. M. A. van Eaten
burg 

20-9-'57: W. N. T. Schroder en mej. J. Kamsteeg 
30-9-'57: P. Gennissen en J. G. Nauta 

Ult dtenst getreden : 
6-9- '57. A. J. Weusthof, Iasser 
1-9-'57 H. W. Korevaar, ttmmerman 

In dtenst getreden: 
I' 7-'57: P. A. Bor, leerhng-hechter 

10-7-'57: C. de Jong, aank. ijzerwerker 
12-7-'57: R. de Zeeuw, leerling-ijzerwerkel 
15-7-'57: E. E. Heymering, lcerling-hechtel 
'5- 7-'57: Chr. Heymering, schilder 
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