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Voor de tewaterlating van de 

Antwerpen IV worden de laat

ste voorbereidingen getroffen. 

Sleepzuiger Antwerpen IV te water gelaten 30 

Een "laatste hap" met uitstel 

WERK AAN DE WINKEL 

Op 23 maart kon de directie van Smit Kinderdijk aan het personeel bekend maken 
dat de Hollandsche Aanneming Maatschappij N.V. aan I.H.C. Holland opdracht had 
gegeven voor de bouw van een sleephopperzuiger. In grote trekken zal het schip 
lijken op de P. C. S. van Hattem. De lengte - ruim 113 meter - zal 3,50 meter meer 
zijn, waardoor de laadruiminhoud 4800 m3 gaat bedragen. Met de twee zijzuigbuizen, 
elk met een diameter van 1000 mm kan tot op een diepte van 30 meter worden ge
baggerd. 
De brug zal zeven meter meer naar voren worden geplaatst, in vergelijking met de 
P. C. S. van Hattem. In de pompkamer zullen - voor het eerst op een schip van de
H.A.M. - zandpompen van het gestandaardiseerde I.H.C.-type worden geïnstalleerd.
In de machinekamer komen twee Smit-Bolnes hoofdmotoren, die door middel van een
verhoogde oplaaddruk bij 275 omw/min elk een vermogen van 3700 pk zullen ont
wikkelen. Het schip zal niet worden voorzien van boompijpen.
De H.A.M. 308, de zevende sleepzuiger die in dertien jaar tijd door de H.A.M. bij
I.H.C. Holland werd besteld, moet in september 1968 worden opgeleverd.
Verheugd over deze nieuwe opdracht van een oude klant is men bij Smit Kinderdijk
meteen aan de slag gegaan!

26 

32

het 

zeska:nt 

Dit blad is het personeelsorgaan van 
de lndustrieële Handelscombinatie 
Holland, gevestigd in Rotterdam. Het 
verschijnt iedere maand op de 1 e 
woensdag na de vijftiende. Uitreiking 
aan personeelsleden van de in 1.H.C. 
Holland verenigde bedrijven vindt 
gratis plaats. De inhoud Is beschermd 
krachtens de Auteurswet. 
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OP NOORDZEE 

Op uitnodiging van de H.A.M. zijn wij vlak voor Pasen een dag de gast geweest van 
schipper Teun van der Hel en zijn mannen op de P. C. S. van Hattem. De sleepzuiger 
had toen bijna haar eerste grote karwei voltooid: het graven van een proefgeul in 
de Noordzee voor Hoek van Holland. U weet het: om over enkele jaren tankers tot 
225.000 ton naar Rotterdam-Europoort te kunnen laten varen is het nodig in de bodem 
van de Noordzee een brede, diepe geul te baggeren. 
Want zonder dat is de aanlooproute voor de reuzentankers te ondiep! 
Voortvarend als 's werelds grootste havenstad wil zijn besloot Rotterdam alvast 
een twee kilometer lange proefgeul te baggeren; om te zien hoe dit zou gaan en om 
Rijkswaterstaat door middel van peilingen in staat te stellen een indruk te krijgen 
van eventuele aanslibbing. 
Op 14 november verleden jaar begon de sleepzuiger P. C. S. van Hattem aan dit 
belangrijke werk. Het proefvak lag 7 tot 9 kilometer in zee en werd over een breedte 
van 150 meter tot op een diepte van 25 meter minus N.A.P. uitgebaggerd. 
Met behulp van Decca "Hi-Fix" - een bijzonder navigatiesysteem - kon de P. C. S. 
van Hattem tot op de meter nauwkeurig midden op zee baggeren. Er werd dag en 
nacht gewerkt van maandagochtend tot vrijdagmiddag. En bij weer of geen weer! 
Het is zelfs voorgekomen dat de loodsboten naar binnen gingen en de P. C. S. van

Hattem bleef doorzuigen . 
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Het opgebaggerde zand werd of in zee gestort bij de Indus-boei, een kilometer of 
vier ten noordoosten van het proefvak, of binnengebracht in Hoek van Holland en 
gestort in het Beer-kanaal in Europoort, waar een profielzuiger het zand vervolgens 
opzoog en verder perste naar het nieuwe industrieterrein: de Maasvlakte. 
De sleepzuiger heeft tijdens dit werk gedurende 14 dagen een slippertje gemaakt 
naar een punt, ongeveer 22 kilometer uit de kust. Daar bevonden zich z.g. "mega
ribbels", een soort duintoppen op de zeebodem, die door hun hoogte ook een be
lemmering vormen voor de scheepvaart met reuzentankers. Door de P. C. S. van

Hattem werden de toppen van deze duinen af gezogen, tot ook hier de diepte 25 me
ter onder water bedroeg. 
Tijdens ons bezoek was de sleepzuiger bezig met het afwerken van het proefvak, 
de randen werden nog wat bijgeschaafd. 
Inmiddels heeft de regering besloten om Rotterdam te helpen bij het maken van de 
vaargeul in de Noordzee, die een lengte van ongeveer 12 kilometer zal krijgen. 
Peilingen hebben uitgewezen, dat het met het aanslibben van het proefvak tot nog 
toe erg meevalt. De weg naar Rotterdam-Europoort kan dus voor de super-super
tankers worden vrijgemaakt. 
In het succes van het voorbereidend werk hebben schipper van der Hel en zijn 
mannen met de P.C. S. van Hattem een belangrijk aandeel gehad. Of, om in de termen 
van de megaribbels te spreken: zij hebben de spits afgebeten! 
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Aan een aantal medewerkers van Smit 
Kinderdijk zijn rijwielen ter beschikking ge
steld om zich sneller te kunnen verplaat
sen .. 
Een van deze rijwielen is in een onbewaakt 
ogenblik verbouwd om een beter overzicht 
te krijgen. 

T. Korteland
Afd. Koperslagerij

Op 21 februari j.l. overleed onze gepen
sionneerde ponser de Heer J. Blonk in de 
ouderdom van ruim 88 jaar. 
De teraardebestelling vond plaats te 
Krimpen aan de Lek op zaterdag 25 febru-· 
ari. Wij wensen zijn dochter, die hem 
steeds heeft verzorgd, van harte sterkte 
toe om dit verlies te kunnen dragen. 

Op dinsdag 28 februari j.l. overleed onze 
gepensionneerde bankwerker, de Heer 
Joh. Bitter in de ouderdom van 70 jaar. 
De begrafenis vond plaats op zaterdag 
4 maart op de Algemene begraafplaats te 
Schiedam. 
Wij wensen mevrouw Bitter sterkte toe, 
om dit verlies te kunnen dragen. 

Op 25 februari j.l. overleed in het Rusthuis 
"De Rozenburcht" te Capelle aan de IJssel 
onze gepensionneerde ijzerwerkersbaas 
de Heer G. Bouwman in de ouderdom van 
93 jaar. De teraardebestelling vond plaats 
op woensdag 1 maart op de algemene be
graafplaats te Krimpen aan de Lek. 
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IDEEËNBUS 
Idee 30 Inzender W. Speksnijder 
Inzender heeft het voorstel gedaan om de 
supports, waar de branders op gemon
teerd zijn, van de machine waar hij aan 
werkt, te verlengen. 
De machine heeft nu veel meer mogelijk
heden die een behoorlijke besparing te
weeg brengen. 
Het idee is goed en reeds uitgevoerd. 
Beloning f 45,-

Idee 31 Inzender C. Versluys 
Inzender stelt voor, om z.g. overpiksluitin
gen te gebruiken; dit zijn twee aan elkaar 
gelaste sluitingen. 
Een gedeelte van de aldus gemaakte slui
tingen kan door Arbeids Inspectie gekeurd 
worden en daarna in gebruik genomen 
worden. 
Het is dus handig hulpmiddel voor o.a. bui
tenbankwerkers. 
Beloning f 15,-

Idee 33 Inzender A. Klootwijk 
Bij het steken van vorken moest men tot 
nu toe viermaal steken. Inzender heeft nu 
een baar uitgedacht om 4 beitels tegelijk 
op te spannen, om zodoende veel sneller 
te kunnen werken. 
Het voldoet zeer goed. 
Beloning f 165,-

Idee 34 Inzender S. Veenstra 
Inzender heeft een verstelbare mal uitge
dacht waarin snel en eenvoudig de frames 
zijn te lassen voor de bedieningskasten 
die Metersmit maakt. 
De mal werkt zeer goed. 
Beloning f 30,-

Idee 38 Inzender J. v. Steenis 
Inzender heeft voorgesteld de bevestiging 
van septers voor relingwerk aan boord te 
wijzigen. 
Het idee is reeds toegepast op de "Ant
werpen IV" en bevalt zeer goed. 
Beloning f 30,-. 

IN MEMORIAM 

J. Blonk Joh. Bitter G. Bouman

GROOT WE 

VAN A.V 
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GROOT WERK 

VAN A.V.I. 

In het algemeen gedeelte vindt U het ver
slag, gemaakt van de feestelijke tewater
lating van de "Antwerpen IV". Daarin wordt 
al melding gemaakt van het commando 
dekhuis, dat onze A.V.I. vrienden gemaakt 
hebben. Wij ontvingen daarvan nog enige 
gegevens en foto's, welke wij gaarne in 
ons firma gedeelte plaatsen. 
30 oktober 1966 werd een begin gemaakt 
met het op de vloer zetten. Wegens de 
hoogte, kon de gehele bovenbouw niet in 
de loods worden samengesteld. Daarom is 
dit gedeelte op 24 december naar buiten 
gebracht. 
Het bovengedeelte, dat bestaat uit wan
den op het accommodatiedek, brugdek, en 
stuurhuis met peildek, was reeds in pa
nelen klaargemaakt op de lasvloer. 
Toen er ruimte in de loods kwam, omdat 
het onderstuk naar buiten was gebracht, 
is begonnen van de klaargemaakte pane
len het bovengedeelte te maken. Dit ziet U 
op 2 maart j.l. in de bok hangen, voor plaat
sing op het ondergedeelte. 

Op de tweede foto ziet U de bovenbouw 
met vlag op 21 maart 1967, de datum waar
op het schip CO 574, te water is gelaten. 
Dit bovenstuk staat te wachten op plaat
sing aan boord, wat 29 maart j.l. is ge
schied. 
De planning was dus goed. 

Behalve de wanden en dekken, zijn een 
groot aantal onderdelen reeds op de bo
venbouw aangebracht, zoals Railingwerk, 
trappen, deuren, ramen, sanitaire leidin
gen, leidingen voor hydrauliek, enz. 
Het totale gewicht bedraagt omstreeks 
70 ton. 

A. Sanders.
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Op maandag 27 februari j.l. herdacht onze 
electrisch lasser, de Heer C. de Keizer, 
het feit, dat hij 40 jaar geleden bij ons 
kwam. Begonnen als nagelheter, werd hij 
na enige jaren maathelper, later ijzerwer
ker, om in de dertiger jaren zich te bekwa
men in het lassersvak. De Heer De Keizer 
is één van onze lassers van het eerste uur. 
Op de jubileumdag heeft de jubilaris, in 
het gemeentehuis van Alblasserdam ont
boden, van de burgemeester het ereteken 
in brons, verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau, ontvangen. Aldus getooid 
met de koninklijke onderscheiding, ver
scheen de jubilaris met zijn vrouw en zoon 
op het kantoor in de daksalon. Onze direc-

De Heer C. Mudde, baas van de lagergie
terij, sloot de maand februari feestelijk af. 
Hij herdacht op 28 februari het feit, dat hij 
veertig jaren onafgebroken in de gieterij 

teur, de Heer A. J. Bouman heeft hem toe
gesproken en geluk gewenst met de on
derscheiding. Hierbij waren tegenwoordig 
de Heren Ir. J. A. Stam, P. Sprong en J. Bak
ker. 

De jubilaris ontving, behalve een envelop
pe met inhoud, het gouden firmaspeldje 
met brillant en een miniatuur draagmedaille 
van de koninklijke onderscheiding. 
Wij hopen, dat de Heer De Keizer nog vele 
jaren prettige herinneringen aan dit jubi
leum zal bewaren. Wij wensen hem veel 
gezondheid toe om met opgewektheid zijn 
werkzaamheden te kunnen blijven ver
richten. 

heeft gewerkt, eerst in de kopergieterij, 
waaruit hij als voorman terecht kwam in de 
lagergieterij, waar hij reeds ettelijke jaren 
zijn bazenstaf zwaait. En hoe! Op dinsdag 

28 februari was er de gelegenheid om e
dat eens duidelijk te zeggen. 
's Morgens om 11 uur verscheen hij r--. 
zijn vrouw en 2 kinderen op het kar;· 
in de daksalon. 
De burgemeester van Nieuw Lekke - _ 
was ook aanwezig om aan de jubilari 
koninklijke onderscheiding in zilver. 
bonden aan de Orde van Oranje as 
uit te reiken, nadat hij hem op harte 
wijze had toegesproken. 
Hierbij waren ook tegenwoordig onze 
recteur, de Heer A. J. Bouman, en voorts : 
Heren A. Gort, A. A. Vliegenthart e 
Bakker. 
De Heer A. J. Bouman wenste de jubi a ·:: 
geluk met deze dag en sprak er zijn vre -
de over uit, nu eens in de gelegenhei 
zijn om aan Mudde uiting te geven va 
waardering voor zijn werk en persoon. 
blijk daarvan ontving de heer Mudde. 
halve het gouden firmaspeldje met bri a� 
en een miniatuur draagmedaille van de 
ninklijke onderscheiding, een gouden po -
horloge en een enveloppe met inhoud. 
Het is voor onze jubilaris een prettige a_ 
geworden, waaraan hij, naar wij hope 
nog heel lang zal terugdenken. 
Wij wensen de Heer Mudde naast de o 
gewektheid, die wij van hem gewend ·· 
veel gezondheid toe voor zich en zijn ge 
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was ook aanwezig om aan de jubilaris de 
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uit te reiken, nadat hij hem op hartelijke 
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recteur, de Heer A. J. Bouman; en voorts de 
Heren A. Gort, A. A. Vliegenthart en J. 
Bakker. 
De Heer A. J. Bouman wenste de jubilaris 
geluk met deze dag en sprak er zijn vreug
de over uit, nu eens in de gelegenheid te 
zijn om aan Mudde uiting te geven van de 
waardering voor zijn werk en persoon. Als 
blijk daarvan ontving de heer Mudde, be-, 
halve het gouden firmaspeldje met brillanf 
en een miniatuur draagmedaille van de ko
ninklijke onderscheiding, een gouden pols
horloge en een enveloppe met inhoud. 
Het is voor onze jubilaris een prettige dag 
geworden, waaraan hij, naar wij hopen, 
nog heel lang zal terugdenken. 
Wij wensen de Heer Mudde naast de op
gewektheid, die wij van hem gewend zijn, 
veel gezondheid toe voor zich en zijn gezin. 

Op dinsdag 14 maart j.l. wapperde de vlag 
met het cijfer 40 in onze vlaggenmast, ter 
ere van onze baas in de afdeling Alumini
um (A.V.1.) te Krimpen aan de Lek, de heer 
A. C. v.d. Graaf.

Op die dag herdacht hij het feit, dat hij als 
14 jarige jongen bij ons kwam als nagel
heter op de werf te Krimpen aan de Lek. 
Eige jaren later werd hij maathelper, waar
uit van lieverlede een IJzerwerker groeide. 
De veranderingen in het bedrijf zijn niet 
aan de heer v.d. Graaf voorbijgegaan. In 
1943 werd het personeel van de werf van 
Krimpen aan de Lek verplaatst naar Kin
derdijk. De heer v.d. Graaf bleef er niet 
lang, want na enige jaren verhuisde hij 
weer naar Krimpen aan de Lek, om als 
een van de eersten mee te helpen de nieu
we afdeling Aluminium op gang te brengen. 
We denken dan vooral aan de bouw van 
de twee mijnenvegers. 

Op de dag van het jubileum verscheen de 
heer v.d. Graaf met zijn vrouw en zoon in 
het kantoor te Kinderdijk, waar zijn vrouw 
in de hal een boeket bloemen werd aange
boden. 
In de daksalon was de Burgemeester van 
Bergambacht aanwezig die de jubilaris 
kwam huldigen, in verband met zijn 40 ja
rige trouwe dienst en om namens H.M. de 
Koningin het ereteken in zilver, verbonden 
aan de Orde van Oranje Nassau uit te 
reiken. 
Hierna sprak onze Direkteur, de heer Ir. W. 
W. Kalis baas v.d. Graaf toe en overhan
digde hem het firmaspeldje met de brillant,
een miniatuurdraagmedaille van de Konink
lijke onderscheiding, een gouden pols
horloge en een envelop met inhoud.
Hierbij waren tegenwoordig de Heren A.
van Krimpen, A. Sanders en J. Bakker.
Wij wensen de heer v.d. Graaf nog vele
jaren toe, waarin hij met opgewektheid en
veel plezier zijn werk zal kunnen blijven
verrichten.
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PERSONEELS 

VERENIGING 

Op vrijdag 24 februari gaf de P.V. haar 
laatste ontspanningsavond van het sei
zoen. De voorzitter opende de bijeenkomst 
met een welkomstwoord tot de weer goed
gevulde zaal en in het bijzonder tot Ir. W. 
W. Kalis en Ir. en Mevr. den Hartog, die
dit seizoen ook veel blijk van belangstel
ling gegeven hadden.
De voorzitter eindigde zijn toespraak on
der applaus met een woord van dank aan
enkele bestuursleden, die in hun vrije tijd
het toneel aangepast hebben aan de ver
bouwing.
Daarna werd met medewerking van Boele's
toneelgezelschap een blijspel opgevoerd,
dat een waar succes voor dit gezelschap
was. Alle medewerkers waren goed op hun
rol ingespeeld en met de jonge Kees (een
meisje) en Theo als middelpunt, waar het
geheel zich om afspeelde, kwamen er veel
dolle scenes, die de lachspieren los maak
ten.
Als blijk van waardering voor het vlotte
spel overhandigde de voorzitter in zijn
dankwoord aan het gezelschap, een taart
die met gejuich begroet werd.
Deze avond is besloten met een gezellig
bal, o.l.v. de Melody Makers; er werd dank
baar gebruik van gemaakt.
Het Bestuur der P.V. stelt het zeer op prijs,
als er vanuit de leden ook suggesties
voor eventueel te houden avonden voor
het nu komende seizoen gedaan worden.
Het Bestuur, dat ook gedeeltelijk moet be
staan uit jongere krachten, hoopt in de ko
mende jaarvergadering te mogen rekenen
op de volle medewerking van de leden. Het
kost U alleen maar een beetje vrije tijd.
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Het Bestuur 
Secretaris 

P.V.

PERSONEEL 

VERENIGI 

Vrijdag 17 maart hadden we een gezelli 
bejaardenavond. Wel waren er "slee 
een 100 bejaarden, niet zo veel als ande 
maar het was gezellig. 
Ook op deze avond was mevrouw den ar
tag aanwezig; zij verving haar man, e 
buitenlands-bezoek had. Aanwezig ware 

ook de heren Bakker en Doedeijns va 

personeelszaken. Het was een harte i 
weerzien van velen, die elkaar niet meer 

gezien hadden, sinds de bejaardenreis va� 

september 1966. 
De muziekvereniging "Apollo" begon et 
een pittige mars, na afloop mocht zij ee 
applaus van een dankbaar publiek in o -
vangst nemen. 
In de pauze liet de koffie zich goed sma e 
en het praatje en sigaartje deden het be 
Ook de oude foto's die speciaal voor deze 
avond bijeengezocht waren, wekten bij e
len een herinnering. 
Na de pauze toonde de heer J. Slob o s 
oud-Lekkerland op het scherm, die ook o 
een voortreffelijke wijze de dia's toelich -e. 
Het was ook leuk om de reakties uit 0 

zaal te horen. 
Tijdens de volgende pauze, waarin ee 
konsumptie aangeboden werd, zijn de stoe

len nog eens een beetje korter bij elkaa

geschoven en werd gezellig over "vroe

ger" gebabbeld. 
a de film met de walsen van Straus e 

een korte lachfilm zijn de oudjes weer naar 
huis gebracht. 
Het bestuur is allen hartelijk dankbaar voo 
de medewerking, die het mocht ontvange 
om onze mensen een genoeglijke avond e 
bezorgen. 

HET BESTU 



P.V.

PERSONEELS 

VERENIGING 

Vrijdag 17 maart hadden we een gezellige 
bejaardenavond. Wel waren er "slechts" 
een 100 bejaarden, niet zo veel als anders, 
maar het was gezellig. 
Ook op deze avond was mevrouw den Har
tog aanwezig; zij verving haar man, die 
buitenlands-bezoek had. Aanwezig waren 
ook de heren Bakker en Doedeijns van 
personeelszaken. Het was een hartelijk 
weerzien van velen, die elkaar niet meer 
gezien hadden, sinds de bejaardenreis van 
september 1966. 
De muziekvereniging "Apollo" begon met 
een pittige mars, na afloop mocht zij een 
applaus van een dankbaar publiek in ont
vangst nemen. 
In de pauze liet de koffie zich goed smaken 
en het praatje en sigaartje deden het best. 
Ook de oude foto's die speciaal voor deze 
avond bijeengezocht waren, wekten bij ve
len een herinnering. 
Na de pauze toonde de heer J. Slob ons 
oud-Lekkerland op het scherm, die ook op 
een voortreffelijke wijze de dia's toelichtte. 
Het was ook leuk om de reakties uit de 
zaal te horen. 
Tijdens de volgende pauze, waarin een 
konsumptie aangeboden werd, zijn de stoe
len nog eens een beetje korter bij elkaar•: 
geschoven en werd gezellig over "vroe
ger" gebabbeld. 
Na de film met de walsen van Straus en 
een korte la�hfilm zijn de oudjes weer naar 
huis gebracht. 
Het bestuur is allen hartelijk dankbaar voor 
de medewerking, die het mocht ontvangen 
om onze mensen een genoeglijke avond te 
bezorgen. 

HET BESTUUR 
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10 JAAR 

BRUIDJES 

VAN 

LAGER SMIT 

28 februari 1967 was de grote dag voor 
Mej. Vliegenthart, laborante bij Lagersmit. 
Die dag werd zij Mevr. Gijsen-Vliegenthart. 
Enige echtgenotes van Lagersmitters, en 
dames, die bij Lagersmit werkten, voor ze 
in het huwelijksbootje stapten, wilden nog 
wel eens graag "de bruid zijn", en tevens 
laten zien, hoe de mode in tien jaar kan 
veranderen. 

Door de storm enigszins verwaaid, ver
schenen 6 bruidjes op de receptie van de 
jonggehuwden, onder het motto, 10 jaar 
BRUIDJES van LAGERSMIT. 
Natuurlijk was er weer eens één van de 
grappenmakers van Lagersmit opgedoken, 
die stilletjes het bord veranderde, zoals op 
bijgaande foto te zien is. 
Met hoeveel genoegen en plezier de da
mes hun bruidstoiletten weer droegen, 
ziet U op de groepsfoto. 

20 (6) 

�., 
, 

\ 

.. . 

�

BRUIDJES 

VANLAGERSMIT 

V.l.n.r. De dames.

Gijsen -Vliegenthart, de Kan - Kalis, de 
Bruijn - Schoneveld, de Jong - van Krim
pen, Vliegenthart - den Boef, Gort - Hors
man en Steehouwer - Broere. 

• 
BEPROE 

"PR 201 VE E 

OP 

IJSSEL E 

De ouderen onder ons weten het nog ze� 
jongeren hebben het van-horen-zegge · 
slecht weer kon het geducht spoken op de -
derzee. Toen kwam in 1932 de Afsluitdij 
"zee" werd een "meer" en er werd beg 
met de aanleg van de IJsselmeerpolders. 
Noordoostpolder en de polder Oostelijk _ 
land vergrootten ons land met ruim 100.00C 
Er bleef echter nog een flink stuk IJsse 
over, waarop het bij windkracht 7 tot 8 be -
niet rimpelloos blijft. 
Dát ondervonden onze collega's van Verse 
toen enkele weken geleden de cutterz 
Pr 207 Venezia werd beproefd. In de storrr 
het IJsselmeer, dicht onder de Noordholl 
kust. Aan de ene kant het silhouet van En 
zen met de "drommedaris", aan de andere 
in de verte een zuiger en enkele draglines, 
horende bij de activiteiten rond de aanleg 
de polder Markerwaard. 
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BEPROEVING 

,,PR 201 VENEZIA" 

OP HET 

IJSSELMEER 

De ouderen onder ons weten het nog zelf, de 
jongeren hebben het van-horen-zeggen: bij 
slecht weer kon het geducht spoken op de Zui
derzee. Toen kwam in 1932 de Afsluitdijk. De 
"zee" werd een "meer" en er werd begonnen 
met de aanleg van de IJsselmeerpolders. De 
Noordoostpolder en de polder Oostelijk Flevo
land vergrootten ons land met ruim 100.000 ha. 
Er bleef echter nog een flink stuk IJsselmeer 
over, waarop het bij windkracht 7 tot 8 bepaald 
niet rimpelloos blijft. 
Dát ondervonden onze collega's van Verschure, 
toen enkele weken geleden de cutterzuiger 
Pr 201 Venezia werd beproefd. In de storm, óp 
het IJsselmeer, dicht onder de Noordhollandse 
kust. Aan de ene kant het silhouet van Enkhui
zen met de "drommedaris", aan de andere kant 
in de verte een zuiger en enkele draglines, be
horende bij de activiteiten rond de aanleg van 
de polder Markerwaard. 

Tussen de voortjagende wolken scheen af en toe de zon. Grauwe golven met schuim
koppen kletsen tegen de ponton van de zuiger. De wind maakte dat iedereen zich 
goed vasthield bij het op- en afklimmen van de trappen naar het bedieningshuis op 
de voorbak. De water-modderstraal uit de perspijp verwoei tot een grote grijze wolk. 
Bij en op het dekhuis van de zuiger bevinden zich stangen voor het bevestigen van 
zonnetenten. Niemand, die dáár behoefte aan had! Integendeel, er was zelfs een 
verwarmingsmonteur aan boord om voor de overnachtende bemanningsleden een 
leefbaarder klimaat te scheppen. Maar ja, de Pr 201 Venezia is dan ook bestemd 
voor zonniger streken, met als eerste werkdoel de haven van Venetië. 
"Eigenlijk geen werkbaar weer" vond baggerbaas Mes, die 's middags het bakboord
anker niet durfde hijsen uit angst dat de zuiger op drift zou raken. Het zat allemaal 
niet erg mee in het begin: het slechte weer, de ondiepte van het water, zodat de 
spuds maar een eindje omlaag wilden, de cutter die nauwelijks belast werd bij het 
draaien in een modderbrei, wat technische onvolkomenheden. 
Hartverwarmend was natuurlijk wél voor de Verschuremensen dat de eerste ont-
moeting tussen Ajax en Dukla Praag was geeindigd in een 1-1 gelijkspel ..... . 
Naderhand werd de zuiger nogmaals beproefd, nu in rustig water bij de Oranjewerf. 
Wanneer U dit leest is de Pr 201 Venezia onderweg naar de Italiaanse stad waarnaar 
deze cutterzuiger werd genoemd: Venetië. 
Wij hopen U over het werken daar over enige maanden meer te vertellen. 
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SLEEPZUIGER 

,,ANTWERPEN IV" 

TE WATER GELATEN 

Kinderdijk, 21 maart 

Vandaag precies een jaar geleden werd op de
zelfde plaats de sleepzuiger P. C. S. van Hattem 
te water gelaten. Nu wapperen hier weer de 
vlaggen. De Nederlandse driekleur, de Belgische 
tricolor en de vlaggen van Ackermans & ·van 
Haaren, I.H.C. Holland en Smit Kinderdijk. 
Antwerpen IV staat er op de boeg van de grijze 
romp, die hoog uittorent boven een nog lege ere
tribune. De fles hangt al aan een kleurig lint. 
Vandaag wordt niet aan het schip gewerkt. Er 
hangt een sfeer van wachten op het Grote Ge
beuren. 
Dan, tegen twaalf uur, komen de eerste toeschou
wers. Medewerkers van tekenkamers, werkplaat
sen en werf. Ze komen kijken naar hun schip, in 
de bouw waarvan straks een belangrijke fase 
wordt afgesloten. 
Voor de slagboom verdringen zich vooral veel 
jongeren, maar pas om twaalf uur laat portier 
Ligtvoet de jeugd het terrein op. De vele door 
I.H.C. Holland en Smit Kinderdijk uitgenodigde
gasten hebben zich in Rotterdam ingescheept
op de Pieter Caland. De witte plezierboot meert
aan de werf. Directeur Ir. W. C. den Hartog be
geleidt de doopvrouwe, Mevrouw M. E. H. van
Aalst-van Haeren naar de tribune. De andere
gasten volgen. Onder hen o.m. burgemeester
H. R. Nieborg van Nieuw-Lekkerland met zijn
echtgenote, de heer M. J. Keyzer, voorzitter van
het college voor de scheepsbouw, stafleden van
Ackermans & van Haaren en Smit Kinderdijk en
leden van de Ondernemingsraad.
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De klap, waarmee de fles tegen de romp kapotslaat en het applaus dat daarop volgt 
worden direct overstemd door het dreunende geweld waarmee de laatste stoppings 
worden weggeslagen. Het lijkt of de geweldige massa kreunt. 
Nóg wordt het schip vastgehouden. De laatste stoppings vallen weg. Langzaam en 
statig glijdt de Antwerpen IV te water. 
Kabels trekken het schip gehoorzaam om, recht in de stroombaan. Sleepboten varen 
op hun prooi af en maken vast. Nu de spanning, die bij elke tewaterlating voelbaar 
is, voorbij is wenst men elkaar geluk, niet alleen op de tribune, maar ook bij de 
helling. Even later zien wij de heer Leo Smit op baas Poirot toestappen en hem 
stevig de hand drukken. 
Dan schepen de gasten zich weer in op de Spidoboot. 
De andere toeschouwers gaan naar huis of naar hun werk terug. Slechts weinigen 
blijven kijken hoe de sleepboten voorzichtig het nieuwe schip naar de afbouwkade 
leiden. 

De veertigste 

In zekere zin kan van een "jubileumschip"" 
gesproken, want de Antwerpen IV is <>: 
tigste baggervaartuig dat door de I.H.C. -:: 
werven voor het Belgische aannem· 
Ackermans & Van Haaren wordt gebo 
eerste was de hopperzandzuiger S 
56 meter lang en ruim 8 meter breed, 
laadruiminhoud van 530 m3 en een 
mogen van 450 pk. Dat was in 1895! 
Het spreekt vanzelf dat Ir. den Hart _ 
toespraak tijdens de lunch aan boord 
Pieter Caland op dit belangrijke feit nade 
De Schelde Il was een zelfvarende hopper-: · 
gebouwd volgens een door Smit ontwo 
teem. Met een laadruiminhoud van 5000 

-

Antwerpen IV tien maal zo groot als de 
en ...... 200 maal zo duur! Zo verzandde -

kwart eeuw de betaalmiddelen! 
Vele schepen van de firma Ackermans 
Haaren werden in Kinderdijk gebouw 
bij Werf Gusto en, kortgeleden, de Nam

Klop. lr den Hartog zei het als een ·· 
vreugde te beschouwen, dat het "jubile 
de Antwerpen IV, van de Kinderdijkse 
Hl betreurt daarom des te meer de a 
van de heer Jean Ackermans, in leven 
van de Raad van Beheer, voor wie d" 
kroon op zijn levenswerk geweest zou 
die deze feestelijke gebeurtenis niet hee'- -
beleven. "Wij zullen hem steeds in vrie 
en liefde gedenken". De heer den Hart 
iedereen die aan de bouw van dit s 
werkt, vooral het eigen personeel, ma 
collega-medewerkers in de I.H.C. 
Ir. den Hartog wendt zich vervolgens to 
vrouwe, mevrouw van Aalst-van Haeren, e _ 
haar als herinnering aan deze dag een 
aan. "Ik hoop", zo zegt hij, "U in goede_=-: 
heid welkom te mogen heten op de er:' "" 
komt kijken wat er van Uw petekind is ge -
Het had niet veel gescheeld of mevr; _ . 
Aalst had door ziekte niet aanwezig kunn- : 
In dat geval zou haar kleindochter, me, -
Marieke Jurgens, als "plaatsvervangster" _ 
getreden. Als een soort troostprijs krij 
de heer den Hartog ook een herinnering 

Voortgang 

De heer H. Ackermans, president-afgeva 
en beheerder van het Belgische aanne..- · 
drijf zegt vandaag met diepe ontroering e 
heid voor het eerst na het overlijden 
vader bij een gelegenheid als deze he 
voeren. Hoe trots en fier zou zijn va "' 
wie het beste nog niet goed genoeg wa 
Antwerpen IV zijn geweest. "Helaas, de 
lijke voorzienigheid heeft het anders g 
daar moeten wij ons bij neerleggen". 



potslaat en het applaus dat daarop volgt 
e geweld waarmee de laatste stoppings 

_ ige massa kreunt. 
e stoppings vallen weg. Langzaam en 

- echt in de stroombaan. Sleepboten varen
ing, die bij elke tewaterlating voelbaar

- e alleen op de tribune, maar ook bij de
it op baas Poirot toestappen en hem 

e Spidoboot. 
� naar hun werk terug. Slechts weinigen 
· 

het nieuwe schip naar de afbouwkade 

De veertigste 

In zekere zin kan van een "jubileumschip" worden 
gesproken, want de Antwerpen IV is het veer
tigste baggervaartuig dat door de I.H.C. Holland 
werven voor het Belgische aannemingbedrijf 
Ackermans & Van Haaren wordt gebouwd. Het 
eerste was de hopperzandzuiger Schelde Il, 
56 meter lang en ruim 8 meter breed, met een 
laadruiminhoud van 530 m3 en een stoomver
mogen van 450 pk. Dat was in 1895! 
Het spreekt vanzelf dat Ir. den Hartog in zijn 
toespraak tijdens de lunch aan boord van de 
Pieter Caland op dit belangrijke feit nader ingaat. 
De Schelde Il was een zelfvarende hopperzuiger, 
gebouwd volgens een door Smit ontworpen sys
teem. Met een laadruiminhoud van 5000 m3 is de 
Antwerpen IV tien maal zo groot als de Schelde Il 
en ...... 200 maal zo duur! Zo verzandden in drie-
kwart eeuw de betaalmiddelen! 
Vele schepen van de firma Ackermans & Van 
Haaren werden in Kinderdijk gebouwd, andere 
bij Werf Gusto en, kortgeleden, de Namur bij De 
Klop. lr den Hartog zei het als een bijzondere 
vrnugde te beschouwen, dat het "jubileumschip" 
de Antwerpen IV, van de Kinderdijkse werf komt. 
Hl betreurt daarom des te meer de afwezigheid 
van de heer Jean Ackermans, in leven voorzitter 
van de Raad van Beheer, voor wie dit schip de 
kroon op zijn levenswerk geweest zou zijn, doch 
die deze feestelijke gebeurtenis niet heeft mogen 
beleven. "Wij zullen hem steeds in vriendschap 
en liefde gedenken". De heer den Hartog dankt 
iedereen die aan de bouw van dit schip mee
werkt, vooral het eigen personeel, maar ook de 
collega-medewerkers in de I.H.C. 
Ir. den Hartog wendt zich vervolgens tot de doop
vrouwe, mevrouw van Aalst-van Haeren, en biedt 
haar als herinnering aan deze dag een geschenk 
aan. "Ik hoop", zo zegt hij, "U in goede gezond
heid welkom te mogen heten op de werf als U 
komt kijken wat er van Uw petekind is gemaakt". 
Het had niet veel gescheeld of mevrouw van 
Aalst had door ziekte niet aanwezig kunnen zijn. 
In dat geval zou haar kleindochter, mejuffrouw 
Marieke Jurgens, als "plaatsvervangster" zijn op
getreden. Als een soort troostprijs krijgt zij van 
de heer den Hartog ook een herinneringscadeau. 

Voortgang 

De heer H. Ackermans, president-afgevaardigde 
en beheerder van het Belgische aannemingbe
drijf zegt vandaag met diepe ontroering en droef
heid voor het eerst na het overlijden van zijn 
vader bij een gelegenheid als deze het woord te 
voeren. Hoe trots en fier zou zijn vader, voor 
wie het beste nog niet goed genoeg was, op de 
Antwerpen IV zijn geweest. "Helaas, de Godde
lijke voorzienigheid heeft het anders gewild en 
daar moeten wij ons bij neerleggen". 

"Ons bedrijf", zo zegt de heer Ackermans, "heeft altijd aan de spits gestaan in de 
ontwikkeling van baggermolens, cutterzuigers en rotsbrekers. Mede, gezien de uit
breiding van activiteiten, vooral in het buitenland, kost het veel inspanning om ook 
wat het materieel betreft bij te blijven. 
Nu werd het echter tijd, dat de firma ook ging beschikken over een sleepzuiger en 
wel een van zulke capaciteiten en mogelijkheden, dat het zal kunnen deelnemen aan 
grote werken als het uitdiepen van haventoegangen. Dat deze beslissing precies op 
het juiste ogenblik is genomen wordt bewezen door het feit, dat de Antwerpen IV 
straks in September meteen aan het werk zal kunnen gaan!" 
De heer Ackermans besluit zijn toespraak met woorden van erkentelijkheid voor de 
nauwe samenwerking met 1.H.C. Holland en met Smit Kinderdijk, en met woorden 
van dank tot de doopvrouwe. 

Teamgeest 

Mevrouw van Aalst-van Haeren zegt het erg te betreuren dat haar neef, de heer 
Jean Ackermans, de plechtigheid van vandaag niet meer heeft mogen meemaken. Zij 
wijst er op, dat hij een man was met een briljante geest en met gevoel voor humor, 
die zijn besluiten weloverwogen nam. Zij brengt in herinnering in welke goede ver
standhouding de familieleden onder leiding van haar neef altijd bijeen waren. En 
hoe de heer Jean Ackermans dan immer de anderen van zijn ideeen en opvattingen 
wist te overtuigen, niet om der wille van het gelijk willen hebben, maar omdat hij 
gelijk h"ad. Mevrouw van Aalst is er van overtuigd, dat zijn opvolgers in dezelfde 
teamgeest en met dezelfde eerbied voor elkaars werk vóórt zullen gaan. 
Opnieuw wordt vervolgens door de aanwezigen op de Antwerpen IV een dronk uitge
bracht. 
Tijdens de feestelijke terugtocht naar Rotterdam vaart de Pieter Caland eerst een eind 
de Lek op en terug. Niet alleen kunnen vooral de Belgische gasten op die manier 
"onze" beroemde molens bewonderen, maar tevens kunnen de genodigden in Krim-

. pen aan de Lek een blik werpen op het met vlaggen versierde stuurhuis van de 
Antwerpen IV. 
Zo deelt ook Smit Kinderdijk-dochter, de "A.V.I.", die het bouwde, mee in de vreugde 
rond de tewaterlating van de nieuwe sleepzuiger. 
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EEN 

,,LAATSTE HAP" 

MET UITSTEL 

"Onvoorziene omstandigheden voorbehouden kan op dinsdag 28 februari het laatste 
materiaal worden gestort voor de uitbouw van de pieren van de IJmuidense haven
mond" - zo luidde de aanhef van een uitnodiging van het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat aan de Nederlandse pers om de "laatste hap" van de kraaneilanden 
Lepe/aar en Kraanvogel mee te maken. Nu, de omstandigheden wáren onvoorzien! 
Een zuidwester storm met windkracht 8 à 9 en uitschieters in windkracht 10 en 11 
maakten de kraaneilanden onbereikbaar en het nemen van de "laatste hap" onmo
gelijk. U hebt het waarschijnlijk wel op de televisie gezien, hoe die dag meters hoge 
golven over de nieuwe pieren sloegen. Roerloos, als buitennissige vogels, met hun 
acht poten stevig in het opgezweepte water, lieten de kraaneilanden de zoveelste 
storm om en onder zich heen gaan. "Onwerkbaar weer" noemen de mannen van Wa
terstaat zoiets. De kraaneilanden kunnen er wel tegen, maar de aanvoer van materiaal 
is niet mogelijk. Vergeet niet, dat de koppen van de nieuwe zuid- en noordpier res
pectievelijk drie - bijna twee-en-een-halve kilometer ver in zee steken! 
Verleden voorjaar - de nieuwe zuidpier was toen zo goed als klaar - streken de 
Kraanvogel en de Lepelaar neer aan de noordkant. In snel tempo - soms wel 50 à 
60 meter per week - werd de noord pier verlengd. De taak van de kraaneilanden was 
veelzijdig: stenen en betonasfalt sorteren, profileren met behulp van de poliep
grijper, uitgieten van asfalt, plaatsen van betonnen elementen, etc. 
Zes november - deze datum weten de pierenbouwers nog heel precies! - kwam er 
een eind aan het vlotte opschieten. Het blééf slecht werkweer tot ...... begin januari. 
In deze periode werden de kraaneilanden alleen gebruikt om na een storm de schade 
aan het nieuwe pierlichaam te herstellen. 
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Weggespoelde stenen werden opgezocht en 
weer netjes op hun plaats gelegd. "Sommige 
stenen kwamen ons steeds bekender voor", 
grappen de mannen van Waterstaat, die weten 
dat de strijd met de zee een sport is, waarbij je 
af en toe verliezen moet incasseren. 

Sinds begin januari kon anderhalve maand weer 
"normaal" worden gewerkt. Toen was het weer 
mis. Alle plannen voor een feestelijke "laatste 
hap" werden door de wind, die van geen wijken 
wist, weggevaagd. Eind maart verzuchtten de 
mannen van Rijkswaterstaat "drie dagen mooi 
weer en we zijn er". 
Wanneer U dit nummer van ons Zeskant onder 
ogen krijgt, zal de "laatste hap" eindelijk wel 
zijn genomen. 

Vandaar dat wij onder dit artikel zetten: 
wordt vervolgd. 

PERSONEELSORGAAN VAN 1.H.C. 

het ze� 
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