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De operatie Baanhoek is weer uitstekend geslaagd. De foto wont het nwment. 
waarop de ,Van Heemskerck" de nauwe doorvaart tussen de pijle1·s achter : ich laat en 
koers zet naar Rotterdam. Op pagina 2 is een t•erslag van ltet transport opgenomen. 



ccVAN HEEMSKERCK» PASSEERDE 
Er heerste donderdaumorgen 13 maart J.l al llroeu eert sfeer 
t•an onzekerlteid in de kantoren en op het terrein !'an ons 
bedryf. Gaat de .. Van Heemskerck" of gaat 'ie met, dat u·as 
de t•raag die wder ran hoog tot laag in 1e morgenuren be
Zig hield. Het transport naar Rotterdam ts afhankelvk t•an 
tal ran factoren en de belangrtjkste rraag tt·a~ u·el of de 
weersomstandigheden gunsttg zouden zvn De rooruilztchll'n 
u•aren t•rij somber. Her KN.M .1. had sneeutcbutljes t•oor
speld en irt bepaalde delen ran her land kon gerekend wor
den op windkracht 7, helgeen beslisl II' rel'l is roor een 
:::eeschip dat met de grootsle nauu·keurigheid tussen ttcee 
pijlers ran een brug doorgeloodst moe! u•orden 

In hotel Ponsen te Dordrecht vergaderden zoals gcwoonhJk 
de direcltes van onze w<>rf, de Sleepdienst en de fa. Penn en 
Baudutn met de veranlwoordelijke deskundigen van de Ne
derlandse Spoorwegen. die pas laat hun beslissmg namen 
Omstreeks negen uur ratelde de telefoon. Hel gmg door 1 Het 
zusterschtp .. Van der Hagen'' was reeds vcrtrokken van de 
werf van BtJker's Aannemmgsbedrijf te Gorinchem en toen 
de .. Van Heemskcrck·· goed en wei gezwaaid was (hctgeen 
ditmaal nogal vlot verliep) doemde het reeds op in de lic.:hte 
neve!. 
Met de windkracht vtel het 
mec. Kapitein 8 \'an den 
Heu\•el van de slecpdienst 
P Smtt Jt. tc Rotterdam. 
dtc wcct met cen aantal 
~leepboten \\'ds utlgerukt 
om het kan\ ct op zich te 
ncmen. hep tn zt.tn rutge jas 
op de brug te tJsberen en 
gar onzc nautische adviseur 
kapilein A C. Valk uit 
Zwijndrcc.:hl volkomen ge
lijk, locn dtc hel briesJC uil 
l zuidooslcn op windkt·achl 
dtic schattc De dcrdc gc
l.dg\ ucrdct op dL brug wa~ 
kapilein W. F. Huijding. al 
Jarenlang in dicnst van de 
K.P.M .. die best tc spreken 
was ovet dczc nieuwe aan
winst en in Sliedrechl vt·o
hJk de koffiekop hief om et 
cen dcnkbeeldige toast mec 
uit tc brengen. toen hij ZtJn Kapitem B. t•an den Jleut·el 
\kTouw op de dtJk in 't oog 111 acue mel zvn u·alkie talkie 

reeg. 
Et· warcn dus drie kapiteins op ccn schip en hoewel het 
spreckwoord zegt dat twee al tc vee! is, verliep op de7.c brug 

DOE MEE AAN DE DOORLICHTING 
Op maandagmtddag 14 apnl en dtnsdagmorgert 15 april a~ 
:at 111 de kanline door Betudo weer een onder::oek worden 
ingesleld op T.B C 
Dar dit periodieke ortder::oek nog steeds noodzakeltik i~ moge 
bltiken tdl onderstaand orer::icht, dat tt•erd rerslrekl door 
her districts-consultatiebureau te Dordrecht 
.. De Nederlandse tuberculose cijfers. die de laagste 7.iJn in de 
wereld, brengen ons m de verleiding hieruit de conclusie te 
trekken, dat de tuberculose in ons land als ziekte heeft afge
daan. ondanks het feit, dat er btjna 600 mensen pet· jaar ster
ven aan tuberculose en er ongeveer 8000 aan ztek worden. 
Deze conclusie is echter voorbarig omdat btj elke mfectie
ziekte, behalve de bestnjdingsmiddelen nog andere factoren 
btJ de daling van het ziektecijfer een rol spelen en wei : 
1. soctaal-economtsche omstandigheden van de bevolking : 
2. lecfwiJ7.C van de bevolkmg, de volksopvoeding en volks

voorl ich ling; 
3. de gene igd he id van de bevolking om aa n de be~tr ij ding m ee 

te w erken . 

GEVAAR VOOR BESMETTING 
Bovendien is door de daling van de tubercultne tndcx van de 
bevolking en het daarmede teloor gaan van de natuurliJkC 
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alles in de beste harmonic. Voor de toeschouwers aan weers-
7.ijden van de rivier vie! et· ditmaal vee! te genieten. Het was 
een imposante aanblik, om de twee 5400 tonners kot·t na 
elkaar met een malig gangetje tc zten passeren. De ,.Van 
Heemskerck" werd getrokken door de Aftika en de Amerika, 
terwtjl ook de Groenland af en toe cen duwtJC in de goede 
nchting gaf Voor de ,.Van det· Hagen" gaven de sleepboten 
Australie en Engeland hun bcstc (paarde) krachten en dat zijn 
er nogal wat. De wmd hield zich dus rusltg, maar het aange
kondigde sneeuwbuitje liet geen verstek gaan en bij tussen 
pozen vielen de vlokken zo dicht, dat het zicht s lecht werd. 
Zoals gewoonlijk waren echter weer snelle motorschepen van 
Waterstaat en Politic te water present, die o.m. een oogje op 
het scheepvaartverkeer hielden. Aan boord van een dezet 
vaartuigen bevonden zich een Clink aantal fotografen en bo
vendien was een cameraman van de televtsie op het spectacu
laire schouwspel afgekomen. Zaterdagsavonds hebben duizen
den kijkers op het scherm de operalte Baanhoek gadegeslagen 
en de krantenmensen werkten zelfs zo vlug, dat in de avond
bladen van donderdag reeds foto's te zien warcn van de door
vaart. 
Bij de bet·uchte brug waren de omstandigheden anders dan 
volgens de berekeningen was tc verwachten. De aanhoudende 
hoge waterstand was cr de 001 zaak van, dat de vloed om
streeks elf uur met tot dit punt doonette. Gewoonlijk wordt 
dtt ttJdstip (dus ongevel'r hoog water) gekozen, omdat een 
Iichte tegenstroom de be~tunng \'Un de schepen vergemak
kehJkt. Et· stond nu echter nog een .,lekkcr ebbetje" en de 
sleepbootkapiteins moesten daar terdege rekening mee hou
den Kapitein B. van den Heuvel gaf hen instructies via de 
walkie talkie en had daar nict vee! woorden voor nodig, om
dat deze mannen hun vak vcrstaan. 

Omstreeks 11. 15 uur was het karwct voot .. ons" schtp at zo 
goed als achter de rug. Iloewel het moment van de doorvaart 
altijd weer een element van spanning brengt, zowel op het 
schip als aan de oever, werden de zenuwen niel al te zwaar 
op de proef gesteld. Dank zij de hoge waterstand behoefde 
men zich niet vee! zorgen tc makcn over de s tecn\'Oet die 
onder de waterspiegel verborgen is, en kon het schip aan 
weerszijden een flinke speling houden. Toch slaakte menigeen 
cen zucht van opluchtmg, toen de ,.Van Heemskerck" de brug 
het fraaigebouwde achterstc toewendde. Zowel jhr. S. G. van 
Weede. een \'an de directeurcn van de KPM, die zich aan 
boord bevond. als onze dtrecteut de heet C. Hoenderkamp die 
aan de wal het verloop volgde, prezen zich waarschijnhjk ge
lukkig dat het ZO\'Cl' was. 
Voor walkaptlem Van den Heu\·el was het echtet nog niet 
afgelopen. HtJ daalde een touwladdet af. liet ztch door een 
van de sleepboten naar de .. Van der Hagen brengen en wist 
ook het zusterschip veihg tussen de pi]lers door te loodsen. 

selectie, waardoot WIJ van een groot dee! van de bevolking 
wisten, dal zij een verhoogde weerstand tegen een infectie 
met tubet·celbactent.'n had, het gevaat· ontstaan dat wij in aile 
leeftijdsgroepen personen met een !age weerstand tegen deze 
infectie krijgen 
Een hjder aan open tuberculose gaat daardoor een steeds 
groter gevaar voor de bevolking opleveren 
Het bevolkingsonderzoek ts de aangewezen methode, om de 
gehele be\·olking te bereiken . 
Oat ook de directe resultaten van dtl onderzoek in het district 
Dordrecht te denken geven. bli)kt wei utt de ci)fers over de 
drie laatste jaren: 

1955 
1956 
1957 

Onderzochte personen : 
68.161 
55.740 
55.205 

IN ALLER BELANG 

waarvan actief 
16 (6 open) 
23 (7 open) 
19 (I open) voorl. ci)fers 

Ondanks het door vcrschillcndc oot·zaken teruglopen van het 
totaal aantal onderzoc.:htcn in vcrgeliJking met 1955. ts het 
aantal actieve hjders grotcr Bovcndien ts met aileen het aan
tal actieven, dal direct gcvonden wordt, van belang, doch ook 
hct aantal dub-actieven en inactievc gcvallen, die dikwijls na 
verloop van liJd, activiteitsverschtJnsclen gaan vertonen. 
Tcnslotte blijkt uit de voorlopig beschikbare gegevens ovet 



BAANHOEKBRUG 
EN MAAKTE PROEFTOCHT OP NOORDZ EE 
llct bleef echtcr in Dordrecht. De .. Van Heemskerck" zette 
koers naar Rotterdam en had ook vcrder een voo1·spoedige 
rcis. De bruggen in Alblasserdam en Rotterdam leverden 
gecn moeilijkhedcn op. De OP\'arenden waren cchtcr vrij laat 
thu1s, omdat mctcen gcp1ofitccrd werd van de gelegenheid om 
kompas en nchhngszockcr te compenseren, waartoe het o.m 
nod1g was dat het sch1p geruime tiJd om de kompaspaal heen
draaide als een kat om de hete briJ. DaarblJ werd het geduld 
wei op de proer gcsteld, maa1· bij zoveel reden tot levreden
heid kon niemand daar bezwaar legen maken 

Zonniye JJror(t'fHU' t t'fUI fie .. I n u llrruttd.·rrr l .-" 

Binnen cen week na de geslaagde ~-eis naar Rotterdam, n.l. op 
woensdag 19 maart j.L hcefl de .,Van Heemskerck" in tegen
woordigheid van direche en hoofdingcnicurs de1 K.P.M. zo
mede de direcleur en stafemployes onzer wed een uitgebreide 
technische proeftocht gemaakt op de Noordzee. Zoals gebrui
kelijk maakten op de ee1·ste dag een aanlal genodigden de 
reis mec. Ditmaal genoot een zeer groot gezelschap gastvnJ
hcid, waaronder ticnlallcn m uniform gestoken jongelui die 
voor de K.P.M. in opleiding zijn op een zeevaarlschool en 
1jverig indrukken opdeden. Kapitein W. F. Huijding voerde 
ZIJn meuv .. e schip voor hel eerst buiten de pieren en hij had 
daa1- kenneliJk plezieJ' in De omstandigheden waren trouwens 
gunsllg. Het was schie1· bladslil en de zon gaf fleur aan deze 
fcestehJke vaarl, zodat het mel de kou wei mee viel. 

Er IS op dezc woensdag vcel lof gehool-d ovc1· het door .. De 
Menvede" gebouwde sch1p, dat dan ook met veel zorg is afgc
wcrkl De gasten waren vooral opgelogcn over de fraa1e eel
en rooksalon, speciaal beslemd voor de lwaalf passagicrs en 
ovc1 de comfortabele mrichling van huttcn en verbhjven. De 
salons zijn onlworpcn door de bekende architect de heer Van 
T1enhoven, die op hct gebied van scheepsmrichting zijn spo
ren heefl ve1·diend. Opvallend veel aandachl is besleed aan 
afwerkmg van de wandcn( met een fraaie honmgraalmotief m 
de eetsalon) verlichhng en meubilering Hel gcheel kon ler
stond op de juiste waarde geloetsl worden, omda t er ter bc
slemder plaalse druk gerookl en goed gegeten werd. Maar 
vo6r de Chinese bedienden rijst mel sa t(• op tafel brachlen, 
waren er enkele proeven uitgevoerd, o.m. mel de ankerlie1 en 
was volgens voorschrifl s loepenrol gehouden, waarbiJ allen 
z1ch m het gele zwemvest hesen en aanlraden bij hun stoep 
Niel <lllccn op de brug, maar ook in de machmekamer wordl 
op zo'n dag hm·d gewcrkl Wie zich tot dicp m hct domein 

het Jaar 1957, dat zowcl m hcl district Dordrecht als elders in 
het land, een tocnamc 1s tc conslaleren van hct aanlal acllevc 
gevallen. Voor district Dordrecht IS dit ten opzichlc van 1956 
cen toename van 33° o." 
Daar deze doorlichling in ons allcr belang plaals vindl ver
trouwen w1j cr op. dat gccn enkele werkncmer z1ch zonde1 
geldige reden zal onttrekkcn aan dit onderzoek. 

NUTTIGE WENKEN 
De uren, waarop de dool'iichtmg plaats vmdt zullcn nog nader 
worden bekend gemaakl. 
Men wordt verzochl precies op de aangegeven tijd te komen 
en het volgende in acht te nemen: 
Na binnenkomsl z1ch te ontdoen van werkkleding, colbert, 
vest, pullover, overa ll of andere werkkleding. 
U behoert zich niet \'Crdcr te ontk lcden. m1ls z1ch boven de 
taille geen knopcn of andere hardc voorwcrpen, van wclke 
s<lmenstelling ook. bevmden 
Knoop of rilsslUJtmgen midden op borst of rug of boven op de 
schouders ZIJn gecn bczwaa1·. 
Men \'ermlJde overhemden met knoop~IUJtmg op de borstzak
ken, alsmede kledmgstukken, welkc van nylon ziJn \'Cr\'aar
digd. 
Verwijder tlJdlg bretels, dasklcmmcn e.d. 
Het niet opvolgcn van deze aanwijzingen kan Uw foto w.Jdr
deloos maken 

van de scheepswerktu1gkund1gen waagde. vond overal de 
mannen op hun post biJ de imposantc Stork Diesclmotor van 
4800 PK. de telcgraaf, de dne hulpmotoren \'an 285 PK en tal 
van andere machines en mstrumcnten De gchele installatie 
1s door onze mensen mgt•bouwd, cvenals die van hct zusier
schip ,Van der Hagen" 
's Middags werden voo1 de Schcepvaartinspeche en Bureau 
Ventas manoeuvreerprocven gchouden, stuurprocven en een 
beprocving van de handstuurmachinc. Voor de ecrstc dag 
wcrd hct loen wcllctjcs gcachl en omslrceks 5 uur was het 
sch ip lerug in Rotterdam, waa1· de gastcn dcbarkccrden. Zij 
haddcn niel aileen gcnotcn \'an cen prachlig zccreisje, maar 
kll·gcn bo\·end1en hcl \'ollc pond van indrukwckkcnde pano
r:.ma aan de oevers van de Walcrwcg, dat allljd weer boeit 
dnor de enorme bcdrijvighcid De .. Van Hccmskcrck" hee!t 
metecn wce1 koers gczet naar Hoek \'an Holland en zou vol 
.P.Cns rlan omstrccks 7 uur 's m•onds wcc1 op 7.Ce ZIJn. 

De overdracht ~al plaats t•inden op de zaterdag voor 
Pasen, dar IS dus 6 april, bli U'erf Gusto te Schtedam 
aan de kade. Daarna :al het schip spoed1g uttvaren. 
ll et zustersrhip ,Von Linschoten", gebouu·d bu Gusto, 
is reeds met ren ladtng auto's op u·cg t'an Bremen 
naar Kaapstad. Bmnenkort zullen ook de ,Van Spit
bergen en de ,Van der Hagen" u·ordf'rl o!'ergenomen. 

',an O<' O\'erdracht \'an het m.s ... Van Hcemskcrck" hopen wij 
vcrslag te gcven in ons \'olgendc nummer_ 

Vanuit :ijn standploars Ill cle mast moakte cmze fotograaf 
de~e Joto, die u•eer et•ns een geheel andere kvk geeft op 
her spl:'ctac-ulair<' gebeurl:'n. 
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WtJ hebben weer ecn schip zien 
vertrekken. Op een nevelige. kou
de morgen werd de ,.Van Heems
kerck" losgemaakt en vlot ge
?.waaid; even later zetten de 
sleepboten koers in de l'ichting 
Baanhoek, met het hoog op het 
water driJvende zeeschip achtcr 
zich aan. Het schip is dan prak-
1 isch klam voor proeftocht C!1 

overdracht en zo'n vertrek be tc
kent voor de meesten van on,; hct 
definitieve afscheid van een ob
ject, waaraan maandenlang geza
menlijk 1s gewerkt. De kans 1s 
groot, dat ZlJ het nooit terugz!Cn, 
want K.P.M.- en K.J.C.P.L.-. che
pen gaan ver van de thuishaven 
Amsterdam hun tn1jecten varen 
en keren vaak nimmer terug in 
het vaderland. Zodra het uit het 
gezicht verdwenen was verplaat
ste de aandacht zich weer naar 
het \'Oigende bouwnummer: het 
trotse passagiersschip voor de 
.. Oranjelijn" (MiJ. Zeetransport 
n.v.) dat de naam za l dragen van 
cen van de Prinsessen en behoort 
tot de belangl'ijkste opdrachtcn. 
waat·mee w1j tot op heden doot de 
Rotterdamse rederij werden ver
eerd. Onze fotogt·aaf aan boord 
van de .. Van Heemskerck" maakte deze prachttge opname van 
een schip in aanbouw, welke een duidelijk beeld geeft van de 
indrukwekkende afmetingen en de stand van de werkzaam
heden. Er blijkt ook utt dat een mestige scheepsromp op de 
hellmg een eigen schoonheid heeft. die o.m. tot uiting komt in 
het hjnenspel en de slanke vormen. Naarmate zo'n schip 
groeit schijnen de mensen die er aan werken klemer te wor
den, maat niettemin gmeit tezelfdertiJd hun gevoel van vol-

doening, ovet· wat dom hUJ1 gezamenhjke inspanning tot stand 
komt. Deze ge\•oelens zullcn straits een hoogtepunt bereiken, 
als in de a .s. zomermaanden de tewaterlating zal plaats vin
den en het wcrkstuk op de helling. fris m de verf en vloeiend 
van li]n. tal van g(;nodigden en belangstellenden een indruk 
zal geven van hetgeen de scheepsbouwers op .. De Merwede" 
presteren. 

WIE KRIJGT HET DUBBELTJE PER DAG? 
toeslag op 

l.inderbijslag 

We komen nog even terug op ons vot·ige arlikeltje over de 
toeslag op de kinderbtjslag. Inmiddels zijn er n.l. meer biJZOn
det·heden bekend geworden over de bet·ekening en de betaling 
ervan 
We schreven reeds, dat de toeslag geldt voor aile werknemers. 
waarvan het loon in een bepaald kwartaal beneden hel ge
middelde van I 16,- per dag blijft. We moelen hiervoor utt
gaan van hel brulo bedrag, dal iemand in een kwartaal ont
vangen heeft en dat delen door het aantal loondagen van dat 
kwartaal. Voot dat bruto bedrag, tellen aile inkomsten mee: 
aileen hel bedr·ag van de vakantietoeslag blijft builen be
schouwing. Dus gratificaties, winstuilkeringen, huurloeslag, 
overwerk, premie afrekeningen enz. tellen a llemaal mee voor 
de vaslstelling van het bruto loonbedrag. 

VOORBEELD 
Laten we veronderslellen, dat iemand in het eerste kwartaal 
1958 ( 843,- bruto loon verdiende. In diezelfde liJd ontving 
hij f 237,- ziekengelduitkering en de tweede 3° o winsluilke
ring over het boekJaar 1955 1957 ten bedrage van I 135. . 
In tolaal dus een brulo bedrag van f 1.215,-. Delen we dit 
bedrag nu door het aantal loondagen, n.l. 78, dan krijgen we 
dus 1215 gedeeld door 78 is per dag I 15,58. We zien dus, dat 
deze persoon uit ons voorbeeld onder de grens van f 16, 
per dag blijft en dus voor de toeslag van 10 cent per dag pet 
kind in aanmerking komt. Had hij in hetzelfde kwat·laal 
J 33,- meer verdiend b.v. door extra overwerk of iets derge
I!Jks dan zou hij niet voor de toeslag in aanmerking zijn ge
komen. 

EEN WEEK LATER 
Voor we in het vervolg de kinderbijslag kunnen gaan uilbe
talen moeten we dus voor iedereen die recht op kinderbijslag 
heeft een berekening gaan maken om te kunnen zien of hij al 
of niet voor de toeslag in aanmerking komt. Het za l wei dui
delijk ziJn, dat dtt weet· de nodige tijd vergt en men moet er 
daamm mee rekenen. dal d e uiibeta ling van d e Kinderbijslag 
in hc i a lgem een een week late r za l plaats hebben dan lot nu 
toe gebrutkclijk was. Over het 1e kwartaal 1958 zal de uitbe
taling in het gunsligste geval op I I april kunnen plants vin-
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den. Immers eerst moet de loonbetaling van 4 april (de laatsle 
loonweek van het kwarlaal) achter de rug ztjn voor we hel 
gemiddelde dagloon over dal kwartaal kunnen gaan uitreke
nen. Wij rekenen er op, dat iedereen hiervoor begrip zal 
tonen, daar het uttsluitend een gevolg is van de toegenomen 
\\'erkzaamheden 

BELASTING BETALEN 
Tenslotte nog een neteltge k\\ estie. Over de toes lag moet be
lasting belaald wot·den, tenmmste doot hen die voor minder 
dan vier kinderen kinderbijslag ontvangen. 
Van de belaslinginhouding O\'er de normale kinderbijslag 
merkte men nooit iets omdat bij de opslelling van de tabellen 
voor de loonbelasting al 1 ekening was gehouden met het recht 
op kinderbijslag. De belasling over de kinderbijslag zat dus 
verwerkt in het bedt·ag aan loonbelasling, dal normaal per 3 
maanden op het afrekening,staatJe vermeld was. 
Over de toeslag die nu in bepaalde gevallen gegeven wordt is 
echter belasling verschuldigd volgens het zogenaamde bijzon
dere larief. Volgens d1t taricf zi)n mensen mel vier of meer 
kinderen \TlJgesteld. deze ontvangen het dubbeltje per dag 
pet kind dus in zljn geheel. Wanneer men I, 2. of 3 kindet·en 
heeft moet men belasting betalen. Voor de mensen met I kind 
bedraagt de belasting 7,3" u, met 2 kinderen 3.6'" en met 3 
kinderen 1,8', van dt> toeslag. Bij deze mensen wordt de be
lasting rechtstreeks van de toeslag ingehouden. Zij ontvangen 
dus aan hel einde van het kwartaal een bedrag aan de loeslag 
waar de belasting reeds af is. 

HET LOKET 
Met \Tagen over dll ondct \'-erp !< ,m men terecht op de afde
lmg loonadministratie 
We vermelden nog t>\'en de l!jden waarop het loket van deze 
afdeling is opengesteld. van maaodag t m vnjdag van 08.30-
08.45 uur: van 12.00 -·12.30 uur en van 17.15- 17.30 uur en op 
zaterdag van 08.30 08.45 uur en van I 1.30-- 12.00 uur. 
W!C cens even ergen, rustig O\'t'r praten wil. kome dan bij 
voorkeur in het begin van de week. Op vrijdag en zaterdag 
ziJn er n.l. m de regel zoveel loonproblemen te behandelen, dal 
er van een ruslig gesprek niet vee! terechl koml. 



HET KRIMPEN IN DE SCHEEPSBOUW 
In de moderne sclleepsbouw is de toepassmg !'an Lasconstruc
ttes een bekend verschvnseL geworden. Wv weten aLLen dat 
bU ons de meeste schepen bijna gelweL geLast worden ult
get·oerd. ALLeen bij speciaLe constructiedeLen ::oaLs b.v. strm
gerlloekstaaL of in llet gevaL dat de rederv speciaLe eisen 
steLt bi} ons is dat !'an toepassing op nieuwbouw 546, het 
passagtersscllip roor de OranjeLt}n, u•aar op eert bepaaLde 
pLaats m het sdnp de spanten aan reeL besclladiging bLoot 
staan wordt gebnuk gemaakt ran gekLonken verbm
dingen 
Nu brengt het electrisch lassen vele voordelen met z1ch mee. 
b.v. wat betreft sterkte, waterdichlheid. mogehjkheid tot 
uitgebreide sectiebouw en dergelijke, maar zoa ls met vele 
dingen het geval is zijn er ook nadelen aan verbonden. Hel 
voornaamste nadeel is wei de vervorming van het materiaal. 
IJzerwerkers verkeren niet in de gelukkige omslandigheid 
van de timmerman, die er de schaaf eens over heen haalt, als 
ergens een bobbeltje zit. Toch moet ook de ijzerwerker ziJn 
werkstuk zo glad mogelijk afleveren. En h1er komt dan het 
tegenwoordig onmisbare krimpen m het gedmg. De werf die 
er pnjs op stelt een kwaliteitsproduct af te leveren, dient 
lerdege op dit krimpen te !etten. 

EEN EXPERIMENT 
De leek, d1e dit voor het eerst ziet gebeuren en le horen klijgt 
dal men ijzer laat krimpen door hel warm te maken, vraagt 
zich verbaast af hoe dit mogeliJk is: hiJ heeft 1mme1·s altijd ge
leerd dat ijzer biJ verwarming juisl uitzet Hoe zit dat nu? 
Als ijze1· verwarmd wordt, gaat het dan uilzetten of krimpen 
Ilet antwoord op deze vraag is nogal merkwaardig: allebei 1 

D1l maakt de zaak dus niet vee! duidelijker. maa1· om te \'er
ldarcn wat er aan de hand is, zullen we ecn denkbeeldig ex
penment gaan uitvoeren, aan de hand van de hierbij afge
dt·ukte tekemng. 
In figuur 1 is cen staaf iJzer getekend op steeds ande1 e tem
pcraturen. Bij de veertien verschtllendc tocstanden ~~ m de 
staaf een lhermometc1 gctekend, welkc de lemperaluur aan
geeft. We stellen ons voor dat het ondercinde van de slaaf 
wordt vastgchoudcn, let wijl de bovt.:nkant \'I ij han 01:!\\egcn 
Laten we nu cerst toestand I bekijken; de staaf hee!t een be
paalde Iengle en is normaal op kamerlemperatuur, dus 20 
graden C. Nu wordt de slaaf verwat md tot b.v. 250 g1 aden C. 
(toestand 2) en inderdaad, de Iengle neemt toe. In de figuut 
is dtt op wal ovcrdreven schaal voorgestcld , om de vcr
schijnselen duidelijker te Iaten uilkomen. Wordt de staaf op 
hogcre temperaluur gcbracht (b.v. 500 gradcn C. in tocstand 
3) dan wordt de Iengle nog groler Dit gaat regelmalig door, 
lot de staar m toestand viet op 720 graden C. is gekomen 
Verhoging van de temperatuur tot 8<10 g1 aden C geefl dan 
opeens een verkorting. Welke 001 zaak dtl heefl zullen we 
hict mel verder uiteenzctlen want dit ts ecn vnJ ingcwtk
kcldc malerie. 
Vanaf toestand vijf (8<10 graden C.) gcdraagt de staaf zich 
keurig en wordl weet net)es regelmalig Ianger bij hogere 
tcmpcraturen. Laten wiJ nu vanaf loesland zcvcn (1000 gra
dcn C.) de staaf afkoelen, dan zicn we dcze regelmalig kor
tcr worden. Een uitzondcnng is et· wcc1. thans tussen 720 
graden en 640 graden (toestand 10 en Ill. waarna het tjzer 
in toestand vecrlten weer op kamerlemperatuur IS gekomen 

MERKWAARDIGE EIGENSCHAP 
Maar dank zij de twec .. spt·ongelJes" btJ opwarmen en af
koelen, is cr iels met het materiaal gcbeurd, zodal de lengte 
blijvcnd korlet· is geworden! Deze verkorling is in figuur I 
btJ A aangegcven 
Van deze merkwaardige eigenschap van tjzcr maakt de 
schccpsbouwer nu geb1 uik a is h ij door krimpcn het matc
riaal strak wil kti)gen. Ecn warmgestookle pick (zoals we 
nu weten tot bovcn 8<10 graden C.') zal dus in elkaar krim
pen na afkocling en daarom aan 7.1Jn omgeving .,trekken " 
De hJCrbiJ optredende materiaalspanningen ZIJn zcer hoog en 
zekcr voldoende om bulten op platen vlak te llekken enz. 
Hoe kan men nu weten, dat hct materiaal hoog genoeg ver
hil is? Daar is een ccnvoudig antwoord op te geven. Een 
warmstook-plekje. dat in de schaduw donkerrood is, hecfl 
zo ongevee1 de julstt• temperatuur. Er is echter ecn nadeel 
aan het krimpen verbonden, dat vooral zichtbaar wordl op 
ghmmend geschilderde constructiedelen zoals wanden, huid 
e.d. Tijdens het opwarmen en weer afkoclen van cen warm-

stook-plek wordl hel materiaal fors aangepakt door de op
tredende hoge spanningen. E1· b hjft dan cen dunnere nng, 
mel daa1 in een dikkl'l e pick over, m doorsnede ongeveer 
zoals gctekend in figuur 2. Het dikteverschli IS weliswaar 
met groot. maa1 blJ ghmmende wanden duidehJk zichtbaar. 

TAL VAN SYSTEI\lEN 
De laatste jaren 1s mL·n ztch allerwege sterk gaan interes
scren voor het knmpen en er ZIJn ook talloze systemen ont
staan. Bekend is de normale mamer met ronde warmstook
plek)es, d1e al dan mel met water of Iucht worden afgc
koeld (,gcschrikt"). Voor hel werk onder de hand word l wei 
de Aga-brander die ook biJ ons in gcbruik is - toege
past. Hierbij is om een cirkelvormige rij brandergaaljes een 
ring van waterstraalljes aangebracht. Door de grote hoe
\'eelheid water, kan dit aan boord nogal eens ecn vieze boel 
geven. Een Amerikaans systeem. waarbij geen vakmanschap 
vereist is, bestaat uit het slaan van een aantal vakjes van 
30 x 30 em., met de smellijn, waarna op iedet snijpunt een 
warmstook-plekje wordt aangebracht. Oil systeem geeft 
echter niet allijd de beste resultaten. Hct werd vecl toege
past in de oorlog, toen men voo1 de noodzaak stond om zan
del vaklieden loch schepen te bouwen. 
Een in Duitsland ontwikkelde methode. speciaal bestemd om 
dl' vervorming te1 plaatse van stijlen, balken e.d weg te 
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werken. funct10nneert met drie dicht naast elkaar aange
brachte branders. Dezc .. hooivork" ' bcwcegl men zodanig, dat 
de middelste brander lnopt over de plaat aan de andere zijde 
van hct aangebrm:htt• profiel. de twee andere branders aan 
weerszl)den daarvan. Mtsschten dat htermel' bij ons in de 
lot•komst nog l'ens gt•t•xperimcnteerd kan worden Een uit 

( L"erL"oLg op pag 6) 
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Op woensdagavond 16 ap,il as. gaan de deuren van de 
Werf Merwedestichling weer open. om !eden en gasten van de 
Personecbvcrentging te ontvangen voor een ontspanniOgs
avond. HICrvoor ZIJn de omstandigheden gunstiger geworden, 
nu de zaal voorzien is van meuwe stoelen en een verhoogde 
vloer in het achlergedeelte, zodal hel gezicht op achterhoof
den tot hel verleden behoorl. Ook het prognlmma belooft een 
goede avond. Bet wordt aangeboden door de !eden, die zich 
hebben verenigd 10 de toneelgroep. Zij brengen het toneelstuk 
in driC bedrijven (zcven taferelen) ,Meeuwen boven Sorrento" 
op de planken en gelet op de ijver waarmee gerepeteerd is, 
vall daat heel wat van le verwachten. Hel stuk speelt in 
kringen van de Engelse marine in de tweede wereldoorlog, op 
een klein eiland voor de Schotse kusl, niet ve1 van de beken
de basis Scapa Flow. Op dit eilandje (niet vee! meer dan een 
grote, kale rots) heeft de marine een basis ingericht voor het 
beproevcn \'an nieuwe en moderne wapens. Voor de hier ge
plaatste manncn 1s dtl een \'I'IJ gevaarlijke stlualie, met kans 
op voortijdigc ontploff10gen van het experimentele oorlogs
tuig. In het stuk maken wij kennis met een aantal malrozen, 
die tezamen cen nog onbekende opdracht moeten gaan uil
voeren en daarvoor enige liJd mel elkaat van de builenwereld 
ziJn afgesloten. D1t roept uiteraard spanningen op. Het toneel
sluk geeft daat een indruk van en is boeiend genoeg. om de 
aanwezigen voortdurend in spanning te houden De regie 
hecft de heer Th. Vogel. 

Uilre1k10g aanvraagformulieren. vrijdag 4 april. 
Inleveren aanvraagformulieren t m 9 april 
Uitreiking plaatsbewijzen : vrijdag 11 april. 

( ven>oLg !'an pag. 5) 
Finland afkomsllg systcem maakt geen gebrutk van warm
stook-plekjes, maa1 van zigzags gewijs aangebrachte stro
kcn van plm. 15 em. lengte. Dit heeft het voordeel, dat de 
,verdikkingen" vee! geringer zijn, terwiJI de ,trek" werking 
v:~n zo'n stmok vee! gmter is dan dte van L>en plekie Om 
sneller tc werken worden dan meestal twee aan elkaar ver
bonden branders inge~chakeld. zodat twee zigzagplekken te
gelijk getrokken kunnen worden. 
Het blijkt dus. dat e1· 1 utme keuze is wat betreft systemen 
en methoden. We hopen met dil artikeltje dan ook bereikl 
te hebben, dat de ,.strekkers" hun werkzaamheden zu11en 
opvallen als cen belangnjke factor om de kwaliteit van de 
hier gebouwdc schepen op te voeren, zodat wij met gerecht
vaardigde trots steeds fraaiere vaartuigen aan de op
dt·achtgevers kunnen overdragen. In het grote geheel kan 
een zo'n warm gestookt plekje vee! bijdragen tot verwezen
lijking van dit doc!! 

Het gebeu1 t de laalsle liJd tc vee!, dat men op het werfterrein, 
in gebouwen of op schepen wat vindt (??) en doodkalm m ee
neemt! Lood. kope1, verf. tegels en tal van andere werfgoede
ren behoren onder die zogenaamde gevonden voorwerpen, 
waarvan nimmer een opgave volgt Het is duidelijk, dat hier 
geen sprake is van vinden. doch dat daarop een ander woord 
van toepassing is diefstal. ZiJ die zich daaraan schuldig rna
ken worden streng gestraft, ontslag en vervolging kunnen er 
de gevolgen van zijn 
Het is jammer dat WIJ hiertegen moeten waarschuwen, maar 
orde en tucht dienen gehandhaafd te blijven. De goedwillen
den onder ons personeel en zij vormen gelukkig de over
grote meerderheid- zullen dil direct toegeven. Aan de ,.vin
ders" van deze voorwerpen geven wij de raad: 
DOE DIT NIET MEER 
en voorkom daarmee narigheden . Laat alle materialen, ge
reedschappen enz. op de werf ZiJ ztjn uw eigendom niet. 

dt> avondcursussen 

IJZERWERKERS 
willen gediplomeerd worden 

Het is een normaal verschtJnsel, dat 10 het voorJaar een einde 
komt aan de verschillende avondcursussen die gedurende de 
wintermaanden gegeven worden. Meeslal slaken de leerlingen 
een hartgrondige zucht van verlichling, als de laatste les
avond er op zit. 
Het komt dan ook maar zelden voor dat door de cursislen 
gevraagd wordt of het ook mogehjk is, om in de zomermaan
den gewoon door te gaan. BJj de ijzerwerkers van de Mer
wede, die in de afgelopen wintcrmaanden een cursus volgden 
m vaktekenen, was dal wei hel gcval. Vrijdag 21 maart heb
ben z1j hun examenwerk gemaakl voor de cursus die nu af
gelopen is. Daarvoor was door verschillenden hunner al ge
vraagd of het mogelijk was om verder te gaan. Dit verzoek 
is door de direclie ingewilligd. Onder Ieiding van de heer 
Noorlander gaan deze mensen nu in opletdmg voor het Be
meteldtploma, waarvoo1 ze dan hopehJk de volgende zomer 
examen kunnen doen. We wensen deze doorzellers van harte 
succes! 
Bij de deelnemers aan de .. startcursus scheepsbouw" bleek 
enig misverstand te bestaan over het al of niet doorgaan van 
deze cursus gedurende de zomermaanden. Om alle misver
stand te vermijden Van begin af aan is het de bedoeling ge
weest deze 47 lessen m een jaar af te werken. Aileen in de 
maanden juh en augustus wordt gedurende vier weken ge
stopt met hel oog op de vacanties Voor de meeste deelnemers 
zijn lrouwens de zomermaanden gunsliger om 's avonds nog 
eens naar de Merwede le komcn, dan de wintermaanden. 
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