


Dit blad is het personeelsorgaan van de 
Industrieële Handelscombinatie Holland, 
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt 
iedere maand op de 1e woensdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsle
den van de in I.H.C. Holland verenigde 
bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud 
is beschermd krachtens de Auteurswet. 
Firma-redacteuren: G. Martens (Con
rad-Stork), M. Wink (Werf Gusto), 
W. 0. Boer (De Klop), A. Heystek 
(J. & K. Smit), J. Koutstaal (L. Smit 
& Zoon) en R. Lafèbre (Verschure). 

L e t z e s k a i X i t 
BIJ DE V O O R P A G I N A 

Had U gedacht dat een snijkop zo 
groot zou zijn? Nu moeten we er 
wel bijzeggen dat deze snijkop-
pen (waarom zouden we het En
gelse woord „cutter" gebruiken?) 
bestemd zijn voor vrij grote zui
gers. De foto is gemaakt bij ven
noot J. & K. Smit. 
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„Eén jaar leertijd 
leertijd voor de CO 503" 
Snüh 
Het ontwerp en de opdracht voor de CO 503 
zijn voor een snijkopzuiger van forse afmetingen. 
Vijf maanden na de datum van de opdracht moet 
de zuiger reeds afgeleverd worden door vennoot-
bouwer J. & K. Smit, doch nog zonder snijkop-
ladder, spuds en ankerbomen, echter wel met 
een accommodatie voor vier man. 
De CO 503 wordt dan ook dit voorjaar aan zijn 
Belgische eigenaar afgeleverd als een bijzonder 
sterk opjaagstation en zal als zodanig ook een 
jaar lang dienst doen. 
In de ponton, die 50 x 12,50 x 3,75 m meet, zul
len dan twee pompen staan met een capaciteit 
van 6500 m^/uur ieder; zij worden aangedreven 
door twee niet-omkeerbare 9-cylinder viertakt 
dieselmotoren van 2200 pk bij 275 omw/min. 
Tezamen zullen deze pompen via een 750 mm 
persleiding (300 m drijvend, 3500 m walleiding) 
bij een opvoerhoogte van 6 meter een opbrengst 
van 800 m^/uur geven. 
Vóór hij zelfstandig aan het werk mag, zal de 
CO 503 dus eerst een leertijd van een jaar als 
"hulp" moeten doormaken. 
Hij zal bewijzen stevig gebouwd te zijn en longen 
als een karrepaard te hebben; zijn Veritas-certi-
ficaat staat er trouwens borg voor dat hij vol
ledig met de grote kerels mee kan werken. 

Volwassen 
Hij krijgt de kans om eerst de kunst af te kijken; 
daarna komt hij terug naar de werf om de rest 
van zijn gereedschap in ontvangst te nemen. 
Een 16-cylinder dieselmotor van 1830 pk zal 
dan de generatoren aandrijven die de stroom 
leveren voor een 1000 pk snijkopmotor en de 
motoren voor de stapspud bedienen. 
De snijkopladder geeft hem een maximum bag-
gerdiepte van 20 meter, ankerbomen en spudbok 
worden geïnstalleerd en de accommodatie wordt 
geschikt gemaakt voor 22 man. 
Et voila: de CO 503 is dan gereed om als een 
volwassen, zelfstandige snijkopzuiger aan het 
graven te gaan. 



De „Storhavn" 
had er eerst 
geen zin in 

We moesten er wel een beetje vroeg bij zijn, want 
de klant had te kennen gegeven, dat hij de tewa
terlating gefilmd wilde zien. 
Onze cameraman keek bijzonder triest toen hij 
in Slikkerveer, bij Gusto de Storhavn op de hel
ling zag liggen. Het ponton van deze lepelbagger 
voor Noorwegen deed zijn uiterste best er nog 
wat fleurig bij te liggen, maar dat valt in een 
koude mist op een donkere winter-voormiddag 
helemaal niet mee. 
De cameraman mompelde iets van: "volle lens
opening, haast geen scherptediepte...". Op onze 
bezorgde vraag of er nog iets van terecht zou 
komen klonk een gebrom van "nou ja, we zullen 
wel zien...". 
Terwijl deze geboren pessimist, die toch altijd 
weer met fijne films voor den dag komt, zijn 
spullen ging uitpakken en opstellen, zagen wij 
de heer A. J. Lemson aan komen wandelen. 
Door zijn collega's werd hij met een hoeraatje 
begroet en hem werd steeds weer gevraagd of 
hij eens in z'n handjes wilde klappen. 

De heer en mevrouw Sund worden toegesproken door 
de heer Smulders. 
Maar Lemson was wel wijzer. In zijn handen 
droeg hij de, met frisse bloemen omgeven, cham
pagnefles. Voor Uw Zeskantredacteur is Lemson 
een vertrouwde figuur. Als er bij Gusto een te
waterlating is, dan kun je deze specialist op het 
gebied van het breken van champagneflessen 
haast altijd ontmoeten. En een specialist is hij, 
want de laatste jaren klapt bij Gusto de fles 
steeds bij de eerste poging! De fles wordt daartoe 
aan een soort beugel boven een rail aan de boeg 

van het schip bevestigd. Die beugel wordt door 
een koord omhoog gehouden. Als de doopvrou-
we dit koord verbreekt valt de fles en spat 
in honderden stukken uiteen. De doopcere-
monie is voltooid en dan glijdt het schip te water. 
Dat dopen ging op vrijdag 24 januari heel vlot. 
De charmante doopvrouwe mevrouw Kr. Sund 
verrichtte haar taak met vaste hand. Maar het 
schip wilde niet meteen de helling af. Wij 
vroegen naderhand aan Lemson wat er aan 
geschort had; was de klink misschien blij
ven steken? Nee, die ging vlot los, misschien was 
't vet wat hard of zat er hier en daar wat ijs 
tussen. Per slot van rekening was het ponton 
nog erg licht. Na een paar minuten gleed de 
Storhavn vorstelijk naar beneden en luid loeiend 
en fluitend pakten de sleepbootjes het schip 
kordaat beet en weer enkele minuten later lag 
de lepelbagger-in-wording langs de afbouwkade 
om voltooid te worden. 
Onze gasten hadden ondertussen nagewuifd, 
hoed gezwaaid en handen geschud. De Gusto-
harmonie speelde voortreffelijk beide volkslie
deren en... gebeurt was het alweer. 
Onder een pittige mars wandelden Noren en Ne
derlanders naar de ontvangsthall, waar een 
warme kop koffie misschien welkomer was dan 
de traditionele champagne. 
Op de werf keerde de rust terug. De normale 
geluiden van het werk overstemden het feestge
druis. Een paar Slikkerveerdertjes van een jaar 
of zes plukten wat anjers en tulpen uit de ver
siering van het toegangspad en brachten die naar 
hun moeder. Bij Gusto was weer feest geweest... 
De heer Lemson en de fles. 
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Werk aan de winkel 
m m 

,,i'i"ee ÉHierprise" 

„Joyful Enterprise" 
Toen bijna twee jaar geleden bij Werf Gusto 
bijzonder hard aangepakt is om de veerboot 
Free Enterprise op tijd voor het Paasseizoen 
in de vaart te krijgen, dankte de Directie allen 
die aan de bouw meegewerkt hebben voor deze 
prestatie. Zij hebben niet alleen vlot werk, maar 
ook goed werk geleverd. Dat dit werk ook in 
Engeland gewaardeerd is, blijkt uit een nieuwe 
opdracht die wij thans van Townsend Brothers 
Ferries Ltd. ontvangen hebben, de CO 502. 
Inderdaad, een tevreden klant is een goede 
klant. Wij van onze kant, kunnen ons verheu
gen in het duidelijke succes, dat deze klant met 
de Free Enterprise heeft behaald. Het zou 
ons niet verbazen als hij na de Free Enter
prise deze nieuwe veerboot de Joyful Enter
prise zou willen noemen. Niet slechts dat een 
geslaagde onderneming vreugde verschaft, maar 
de naam heeft ook iets van het luchthartige dat 
aan vakantieplannen eigen is. Want ook deze 
nieuwe veerboot zal vakantiegangers tussen En
geland en het vasteland gaan vervoeren. 
Het schip, dat evenals de Free Enterprise bij 
Werf Gusto gebouwd zal worden en dat in het 
voorjaar van 1965 in de vaart moet komen, zal 
in vele opzichten gelijkenis met zijn voorganger 
vertonen. 
Er zijn echter ook duidelijke verschillen. Eén 
der voornaamste is wel dat de CO 502 niet al
leen in het hek, maar ook in de boeg een deur 
krijgt, zodat auto's zonder keren dóór het schip 
kunnen rijden; de veerboot is dus van het zo
genaamde „roll-on, roll off" type. 
Ook de afmetingen verschillen van die van de 
Free Enterprise, de lengte is 107 meter en 

er zullen méér auto's en passagiers vervoerd 
kunnen worden, respectievelijk 180 en 1000. 
De twee Smit-M.A.N. 12-cylinder viertakt mo
toren, die door vennoot J. & K. Smit worden 
geleverd, geven een gezamenlijk vermogen van 
7700 pk. Zij drijven twee verstelbare schroe
ven aan en geven het schip een snelheid van 
ongeveer 19 mijl per uur. 
Vier 280-kW generatoren worden aangedreven 
door vier hulpdieselmotoren van 400 pk ieder. 

Twee stuurhuizen 
De nieuwe veerboot krijgt twee stuurhuizen, 
één voor het varen vooruit, en één voor de vaart 
achteruit, waarbij een snelheid van 14 mijl per 
uur wordt bereikt. 
De Free Enterprise is vorig jaar tijdens de 
winterbeurt bij vennoot Verschure voorzien van 
een „flume stabilizer", om het ongerief van het 
slingeren voor de passagiers zoveel mogelijk te 
beperken. Ook de CO 502 wordt hiermee uit
gerust. 
Een ander punt van overeenkomst is de bijzon
der grote manoeuvreerbaarheid, die voor een 
dergelijk schip natuurlijk van het grootste be
lang is; het wordt dan ook evenals de Free 
Enterprise voorzien van een elektrisch boeg-
straalroer en van een groot boegroer. 
Het accent komt bij een veerboot naast zee
waardigheid, manoeuvreerbaarheid, snelheid en 
praktische laad- en loswijze van de auto's natuur
lijk ook sterk op de accommodatie te liggen. 
Om duizend passagiers een prettige vaart tus
sen Engeland en Frankrijk te bezorgen zijn 35 
stewards en stewardessen aan boord. De totale 
bemanning bestaat uit 82 opvarenden. 
De pasagiers kunnen zich verpozen in bars, ca
fetaria's, koffiebars, salons en eetzalen. Verder 
komen er natuurlijk winkels, balies voor toe
ristenverenigingen en kantoren voor immigra
tieautoriteiten aan boord. 
De Free Enterprise heeft zich in haar twee 
vaarseizoenen geliefd gemaakt bij honderddui
zenden vakantiegangers; wij zijn ervan over
tuigd dat zowel de eigenaar als wijzelf ook met 
haar grotere zuster eer zullen inleggen. 

„Mormugao" 
Inmiddels is ook de sleephopperzuiger voor 
Mormugao (India), waarover langdurig onder
handeld is, een opdracht geworden: de CO 483. 
De zuiger, die een hopperinhoud van 1500 ms 
heeft bij hoofdafmetingen van 72,75 x 13,40 x 
5,95 m, is al de zevende van het bekende type 
waartoe ook b.v. de H.A.M. 302 en de M.O.P.-
D. 1 behoren. De Mormugao-zuiger wordt ge
bouwd bij vennoot L. Smit & Zoon. 



Werfbeeld 
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PERSONALIA 
In dienst getreden: 
23-12-'63 A. Alonso Fuster, boorder MB. 

2- 1.'64 W. H. M. Pahlplatz, praktikant MB. 
2- l-'64 P. L. Wieffering, praktikant MB. 
2- l-'64 A. Mosquera Lopez, bankwerker 

MB. 
6- l-'64 J. Perez Loeilla, boorder MB. 
8- l-'64 S. A. Kruithof, eonstr. werker St.B. 
8- l-'64 A. M. v.d. Griend, eonstr. werker 

St.B. 
8- l-'64 M. B. A. Pegels, eonstr. werker St.B. 
8- l-'64 A. Casado Gonzalez, hulpsamen

steller SB. 
13- l-'64 J. Westerbeeke, lasser SB. 
14- l-'64 L. Andeweg, pijpfitter St.B. 
Terug uit mil. dienst: 
6- l-'64 C. J. Lemson, seheepsbesehieter SB. 

13- l-'64 J. A. Bockkom, modelmaker MB. 

Hierbij betuig ik mijn hartelijke dank aan de 
Directie, Mevr. Bebelaar en collega's voor de 
vele blijken van belangstelling bij mijn ziekte 
ondervonden. 

C. T. Knijpers. 
Hierdoor betuig ik mijn hartelijke dank aan de 
Directie en de maatschappelijk werkster voor 
het prachtige kerststukje en de boekenbon, die 
ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis mocht 
ontvangen. Tevens mijn hartelijke dank aan het 
Bestuur van het Zonnewiel voor de mooie doos 
fruit, die ik bij mijn thuiskomst ontving. 

J. Ram. 

Mede namens mijn vrouw betuig ik hiermede 
mijn hartelijke dank aan Mevr. Bebelaar, bazen 
en collega's voor de blijken van belangstelling, 
waar onder een mooi kerststukje met boekenbon 
en een mooie fruitschaal, die door ons zeer op 
prijs worden gesteld. 

Fam. Keegel. 

Gehuwd: 
20-12-'63 M. A. van Loon met A. K. 'W. 

Huurman. 
9- l-'64 A. H. de Bondt met A. L Godde. 

Geboren: 

3- l-'64 
4- l-'64 
8- l-'64 

Amalia Johanna Jacoba, dochter van 
J. Norder en A. J. Norder-de Jong. 
Marinus Gerardus Dirk, zoon van 
M. Biljouw en J. A.Biljouw- de Jong. 
Eric Nico, zoon van C. A. Marinus 
en M. P. L. Marinus-Oomen. 

DANKBETUIGINGEN 
Hierdoor betuig ik mijn hartelijke dank voor de 
vele goede wensen, die ik ter gelegenheid van de 
jaarwisseling mocht ontvangen. Mijnerzijds wens 
ik U allen een voorspoedig 1964. 

Mevr. C. Bebelaar. 

Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn harte
lijke dank aan de Directie, Mevr. Bebelaar, chefs, 
collega's en alle andere personeelsleden voor de 
vele blijken van belangstelling en de geschenken, 
die ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienst
verband bij de Werf Gusto mocht ontvangen. 
Zij allen hebben deze dag voor ons tot een on
vergetelijke gemaakt. 

Van het Koningin Wilhelminafonds voor de 
Kankerbestrijding werd het volgende schrijven 
ontvangen: 

Amsterdam, 14 januari 1964. 
Aan het Personeel van de 
N.V. Werf Gusto v/h Fa. A. F. Smulders, 
SCHIEDAM. 

Geachte Dames en Heren, 
Wij ontvingen Uw schrijven van 6 januari j.1. 
Het is ons een behoefte U dank te zeggen voor 
de prachtige gift van ƒ 1210,75, welke wij moch
ten ontvangen tot versterking van de middelen, 
zo dringend nodig voor een verantwoorde kan
kerbestrijding in Nederland. 
Uw beslissing, het resterende bedrag van het door 
U bijeengebrachte jubileumgeschenk voor Uw 
firma te bestemmen voor onze vereniging, heeft 
ons opnieuw gesterkt in de wetenschap, dat er 
velen zijn, die zich willen inspannen voor een 
gezamenlijk doel, de voorkoming en leniging van 
veel pijn en verdriet. 
U allen nogmaals van harte dankzeggend, ver
blijven wij met vriendelijke groeten, 

hoogachtend, 
Nederlandse Vereniging tot steun 
aan het Koninging Wilhemina fonds, 
(w.g.) W. F. Ridder van Rappard, 

Directeur. 

H. Dijkstra. 



Jubileum H. Dijkstra 
De heer H. Dijkstra vierde op donderdag, 9 ja
nuari 1964, zijn zilveren jubileum. Hij was toen 
25 jaar aan de Werf Gusto verbonden. Die dag 
werd hij, vergezeld van zijn echtgenote, door de 
Directie ontvangen en toegesproken door de 
heer Mr. H. Smulders. Deze wees er op, dat de 
jubilaris bekend staat als een uitstekend vakman, 
op wie altijd kan worden gerekend. Bij hem is de 
leiding van de onderhouds-electriciëns in goede 
handen. 
Spreker dankte de heer Dijkstra voot hetgeen hij 
in de afgelopen 25 jaar voor de Werf Gusto 
heeft gedaan en wenste hem van harte geluk met 

G. Put. 
De heer G. Put, die op 29 maart 1943 bij de 
Werf Gusto in dienst trad en bij de Werf te 
Slikkerveer werkzaam was, heeft op 6 december 
1963 afscheid genomen. Hij had op 8 october 
j.1. de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en 
gaat nu van zijn welverdiende rust genieten. 
Wij wensen hem gaarne nog vele goede jaren toe. 

zijn jubileum. Hij speldde de jubilaris hierna 
het zilveren Gusto-insigne op en overhandigde 
hem een gouden horloge en een geschenk onder 
enveloppe. Vervolgens reikte de heer Smulders 
namens de Nederlandsche Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel het vererend getuigschrift 
met de bijbehorende zilveren legpenning van 
deze Maatschappij uit. 
Aan Mevrouw Dijkstra overhandigde hij een 
doos bonbons. 
De bijeenkomst werd besloten met een praatje 
bij een kopje koffie en een bezoek aan de mo-
dellenzaal. 

De heer C. van Gils, die op 1 december 1947 bij 
de Werf Gusto in dienst is gekomen en laatstelijk 
als corveeër te werk gesteld was, is eveneens 
overgegaan naar de Oude Garde. Ook voor hem 
is de tijd van rusten aangebroken. 
Moge hij nog vele jaren deel van de Oude Garde 
uitmaken. 

De oude garde 
C. van Gils. 



OVERZICHT ONGEVALLEN 1963 (Schiedam) 
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VEILIGHEID 
IN 

1963 

Was 1963 voor ons een 
veilig jaar? Hebben wij 
van ons bedrijf een vei
lig bedrijf gemaakt; een 
bedrijf, waarin het "vei
lig werken" op de eerste 
plaats komt? Kijkt U 
zelf maar; hieronder 
volgt een overzicht van 
het ongevalsgebeuren in 
1963. 

God. No. 
a 
cd 

ca é < 
O 
B 

00 cO 
C 
O 

00 Andere oorzaken 01 Indringen van voorwerpen, klemmen en stoten 
02 Uitglijden, vallen enz. van personen 
03 Vallen van voorwerpen 04 Verschuiven van stapels 05 Voertuigen 06 Hefwerktuigen 
07 Handgereedschap (stekend, snijdend, slaggereedschap) 
08 Handgereedschap (div.) 10 Straling (elec. lassen) 12 Branden aan 
13 Hete stoffen 14 Vergiftiging (lasdampen) 18 Verspanende werktuigen 
19 Machines-houtbewerking 99 Verkeer van en naar fabriek 

— 1 — 1 — 
ft, 

0,23 
22 8 
23 11 6 — 

6 — 

g Sf O-S 
% 6,5' 
% 12,1 
% 11.6 % 19,6 

2 
4 — — 
2 3 - -1 — — 6 — — 

0,23 % 
0,47 % 
0,58 % 0,23 % 2 1 

14,0 34,3 
8,8 17,0 

3 1 1 2 16 1 — 1 

0,47 % 0.23 % 0,23 0,23 26,7 

43,0 
3,0 

% 178,0 
11,4 

TOTAAL: (ongev. met verzuim) 94 29 1 8 11 16,6 % 13,4 

Schiedam: 
143 (155) ongevallen met 1910 (1205) dagen; 
Slikkerveer: 
13 (29) ongevallen met 133 (254) dagen; 
Geleen: 
67 (78) ongevallen met 593 (731) dagen. 
De tussen haakjes vermelde cijfers zijn die van 
1962. 
Gelukkig kwamen er geen dodelijke ongevallen 
voor. 
Slikkerveer heeft het aantal ongevallen in het 
afgelopen jaar radicaal voor meer dan de helft 
doen verminderen. Bravo! Zou de veiligheids
competitie, die in januari 1963 van start ging, 
daarvoor een stimulans zijn geweest? Doorgaan, 
heren; U hebt door veilig te werken al heel wat 
leed en pijn bespaard. 
Schiedam was minder gelukkig. Het aantal on
gevallen is weliswaar verminderd, maar ernst 
van het letsel, uitgedrukt in de verzuimdagen, 
steeg aanmerkelijk. Het betreft hier ongevallen, 
waarvan het grootste percentage had kunnen 
worden voorkomen. 
Geleen blijft in dalende lijn. Alleen ligt het aan
tal ongevallen, dat in de fabriek in Geleen voor
kwam, naar onze mening veel te hoog; zeker in 
vergelijking tot Schiedam en Slikkerveer. 
Ieder ongeval heeft een oorzaak, maar vaak 
kunnen we zelf de oorzaak van een ongeval voor
komen. Laten we met ons allen zorgen, dat 1964 
een veilig en dus een gezond jaar wordt. JOM. 

1 lanuari t/m 31 December 1963 Gem. personeels bezetting (weekloners) Totaal aantal ongevallen met verzuim 
aantal ongevallen x 100 Ongevallen freq. 
gem. personeelsbezetting Totaal aantal verzuimdagen gemiddeld verzuim per ongeval 

860 
143 
16,6 % 

1910 
13,4 

CODERING VAN DE LETSELS 1963 (Schiedam) 

CODERING VAN DE LICHAAMSDELEN (Schiedam) 

Cod. No. Soort der verwonding aantal verzuimdagen gem. 

01 Verse wonden 30 457 15,3 
02 Geïnfecteerde wonden 2 9 4,5 03 Verse brandwonden 3 16 5,3 
04 Contusies (kneuzingen) 54 594 11,0 
05 Distorsies (verstuiking en ver

scheuring gewrichten) 12 123 10,3 06 Luxaties (verrekking en ver
scheuring gewrichtsbanden) 1 68 68,0 

07 Fracturen 4 299 74,8 08 Oogletsels 26 174 6,7 
09 Hersenletsels 8 162 20,3 10 Letsels in korte tijd 1 3 3,0 
11 Bijzondere letsels 2 5 2,5 
12 Beroepsziekten 

TOTAAL 143 1910 13,4 

Cod. No. Lichaamsdeel aantal verzuim
dagen gem. 

1 Vinger 23 455 19,8 
2 Hand 9 289 32,1 3 Pols 3 64 21,3 
4 Onderarm 1 6 6,0 5 Elleboog 1 35 35,0 
6 Bovenarm 7 Schouder 6 76 12,7 
8 Teen 10 95 9,5 9 Voet 18 166 9,2 

10 Enkel 4 50 12,5 11 Onderbeen 7 52 7,4 
12 Knie 6 48 8,0 
13 Bovenbeen 2 7 3,5 
14 Heup 3 39 13,0 
15 Romp 11 158 14,4 16 Oog 27 166 6,1 17 Hoofd 12 204 17,0 

TOTAAL 143 1910 13,4 



OVERZICHT ONGEVALLEN 1963 (Slikkerveer) OVERZICHT ONGEVALLEN 1963 (Geleen) 

Cod. No. 
d 
d 

i 
N 

H 4> 
Tl ÖI 

\J\J CYllUCiC d\JlZiCl.N.dl 
U I l l l U n i l g C l l Vall VUUl w c i p c i i , 

Kiciuiiieri C U s s L o i e i i < 

j 3,68 % u,^ U Z uiigiijuen, vdiicu eiiz. 
% 

V a l l p c l a U I l C I l I 
i 

0,74 % 13,0 0 ^ X/Qll̂ an \7Qn \7rtr\t*Ti7PT*f̂ pn U J V a l l e 11 Va.11 v u u i w c i p c i i 2 1,47 % 18,5 
U I V C L a U l l L l l v e i l Va.11 a L a p c i a U J V U C I l U l g C i l 

O f i T-ToT\X70T"l7'l'ni (TOTl 

UO XTdWClKlUlgCll 
1 0,74 % 3,0 

t i l rs n H rïO*-oo/i ox>li 1 t̂  f ol'ol̂ o tl j-l 

u / xianagcrceascnap LsicKcna, 
c7n 11 /H on /i d o /moi-ooTi c/i n o ti 1 

a n i j a e n a , s i a g g e r e e a a L - n a p ) 
u o x x a i i u g c i c c u a u i i a p ( ^ u i v . y 1 0,74 % 11,0 l O Q f T-o 1 til n /̂ olo/̂  loccon^ 
l u o L x a i i i i g ^ c i c L , i d a a c i i ^ 1*7 RrotiiHoti Q «a tl i Z OlallUClI aall 

13 Hete stoffen — — 
14 Vergiftiging (lasdampen) 
18 Verspanende werktuigen — 
19 Machmes-houtbewerking 1 0,74 % 13,0 
99 Verkeer van en naar fabriek 2 1,47 % 12,5 
TOTAAL; (ongev. met verzuim) 13 9,5 % 10,0 

1963 1 Januari t/m 31 December Gem. personeels bezetting (weekloners) Totaal aantal ongevallen met verzuim 
aantal ongevallen X 100 Ongevallen freq. 

136 13 

gem. personeelsbezetting 
Totaal aantal verzuimdagen 
gemiddeld verzuim per ongeval 

9,5 % 
133 10 

CODERING VAN DE LETSELS 1963 (Slikkerveer) 
Cod. No. Soort der verwonding aantal verzuimdagen gem. 

01 Verse wonden 1 . 7 7,0 
02 Geïnfecteerde wonden 
03 Verse brandwonden 04 Contusies (kneuzingen) 5 67 13,4 
05 Distorsies (verstuiking en ver-

scbeuring gewrichten) 
06 Luxaties (verrekking en verscheuring gewrichtsbanden) 2 7 3,5 
07 Fracturen 1 13 13,0 08 Oogletsels 2 5 2,5 
09 Hersenletsels 2 34 17,0 10 Letsels in korte tijd 
11 Bijzondere letsels 
12 Beroe^jsziekten 

TOTAAL 13 133 10,2 
CODERING VAN DE LICHAAMSDELEN (Slikkerveer) 

Cod. No. Lichaamsdeel aantal verzuim
dagen gem. 

1 Vinger 3 31 10,3 
2 Hand 3 50 16,7 3 Pols 
4 Onderarm 
5 Elleboog 
6 Bovenarm 7 Schouder 1 4 4,0 
8 Teen 9 Voet 

10 Enkel 1 6 6,0 
11 Onderbeen 1 3 3,0 12 Knie 
13 Bovenbeen 
14 Heup 
15 Romp 16 Oog 2 5 2,5 
17 Hoofd 2 34 17,0 

TOTAAL 13 133 10,3 
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19 Machines-houtbewerking 99 Verkeer van en naar fabriek 6 3,37 % 6,5 
TOTAAL: (ongev. met verzuim) 67 37,6 % 8,85 

1 Januari t/m 31 December 1963 Gem. personeels bezetting (weekloners) = 178 
Totaal aantal ongevallen met verzuim = 67 aantal ongevallen x 100 Ongevallen freq. = 3,76 % gem. personeelsbezetting 
Totaal aantal verzuimdagen = 593 gemiddeld verzuim per ongeval = 8,85 

CODERING VAN DE LETSELS 1963 (Geleen) 
Cod. No. Soort der verwonding aantal verzuim

dagen gem. 

01 Verse wonden 11 88 8,8 
02 Geïnfecteerde wonden 2 24 12,0 
03 Verse brandwonden 9 127 14,0 
04 Contusies (kneuzingen) 14 111 7,9 
05 Distorsies (verstuiking en ver

scheuring gewrichten) 2 17 8,5 06 Luxaties (verrekking en ver
scheuring gewrichtsbanden) 4 59 14,7 

07 Fracturen 3 94 31,3 08 Oogletsels 20 41 2,05 
09 Hersenletsels 1 6 6,0 10 Letsels in korte tijd 
11 Bijzondere letsels 1 26 26,0 
12 Beroepsziekten 

TOTAAL 67 593 8,85 
CODERING VAN DE LICHAAMSDELEN (Geleen) 

Cod. No. Lichaamsdeel aantal verzuimdagen gem. 

1 Vinger 12 92 7,7 
2 Hand 3 69 23,0 3 Pols 1 2 2,0 4 Onderarm 
5 Elleboog 1 19 19,0 
6 Bovenarm 7 Schouder 1 11 11,0 
8 Teen 3 52 17,3 9 Voet 1 14 14,0 

10 Enkel 7 74 1,1 
11 Onderbeen 2 31 15,5 12 Knie 5 19 5,8 
13 Bovenbeen 1 7 7,0 
14 Heup 1 1 1,0 
15 Romp 3 118 39,3 16 Oog 20 41 2,5 
17 Hoofd 6 43 7,1 

TOTAAL 67 593 8,85 



OUTWARD 
BOUNDSCHOOL 
In de laatste oorlog bleek, dat bij grote scheeps
rampen in de geallieerde convooien een groot 
aantal opvarenden niet was opgewassen tegen de 
ontberingen, die uit deze rampen voortvloeiden. 
Om hier wat tegen te doen werd in Engeland 
een instituut opgericht, waarin leerlingen een op
leiding kregen om bij eventuele rampen mentaal 
hiertegen bestand te zijn. Gezien de ervaringen 
en de resultaten van deze opleiding besloot men 
het instituut ook in vredestijd te handhaven. Het 
instituut kreeg de naam "Ontward Bound-
sehool". Outward bound betekent "gereed om 
uit te varen". De gunstige resultaten van deze 
school in Engeland waren voor een aantal grote 
Nederlandse bedrijven aanleiding om het idee 
voor Nederland over te nemen en ook hier zulk 
een school te stichten en haar jeugdige werkne
mers daar een cursus te laten volgen. Voor dit 
doel werd het kasteel Moermond in Renesse 
aangekocht en werden leerkrachten aangetrok
ken. Dit kasteel staat op een groot terrein, even 
buiten het dorp tegen de duinen aan. 
Wat is nu eigenlijk een "outward boundschool"? 
De O.B.-school heeft tot streven om het "per
soonlijke" van iedere cursist naar voren te bren
gen en hem daarvan bewust te maken. Dit ge
beurt, door hem in clubverband (clubjes van 
± 7 jongens) door middel van lichamelijke in
spanning, sport en handwerkzaamheden te doen 
komen tot een inzicht van zijn eigen "ik". 
Afkomst of opleiding spelen hierbij geen rol. 
De clubjes of teams zijn met opzet gevormd met 
een gemengde samenstelling en de jongens kie
zen na enige dagen hun eigen leider. De andere 
jongens in het team krijgen allen bepaalde func
ties, zoals brandweerman, nieuwsman, weerman 
enz. Dit zijn echter neventaken naast het normale 
teamwork. Dit teamwork kan uit alles bestaan: 
b.v. keukencorvee, gracht uitbaggeren, zeiltocht. 

I 

wegenaanleg, kamperen, dijkwacht bij storm, 
hindernisbaan nemen, diverse sporten enz. Bij 
al deze bezigheden wordt sterk de nadruk ge
legd op samenwerking. De gehele cursus duurt 
± vier weken en de jongens blijven deze tijd 
achterelkaar op de school en komen dus niet naar 
huis. Zij krijgen een uniforme werkkleding, zo
dat zij bij opdrachten hun eigen kleren en schoe
nen niet behoeven te gebruiken. 
De deelnemers slapen in het kasteel op kleine 
slaapzalen. Denk echter niet, dat de jongens ver
wend worden. 's-Morgens om 6 uur moeten zij 
er uit en een kwartier later is er al een veldloop 
en als het weer het enigszins toelaat in ontbloot 
bovenlijf. Na het ontbijt worden zij de gehele 
dag in een straf tempo bezig gehouden en in de 
eerste week zijn zij echt blij als ze om 10 uur 
naar bed mogen. U zult denken, dat dit allemaal 
wel erg op een militaire opleiding lijkt. Ja, in
derdaad lijkt het er wel wat op, maar het is geen 
kadaverdiscipline, geen in de houding staan of 
marcheren. 
Alles is op basis van vrijwilligheid en nogeens: 
met een zeer sterke nadruk op samenwerken. 
De eerste leerlingen van de Werf Gusto zijn nu op 
deze cursus. Wij vertrouwen, dat zij met hun 
ervaringen het bovenstaande zullen bevestigen. 



"/KV 

Slijpen, slijpen, slijpen! 
De haakse slijpmachine is al een aardig ingeburgerde slijpmachine in ons bedrijf 
geworden. Op vele plaatsen ziet men hem gebruiken en ... misbruiken! 
Over dit laatste, dus het m/ibruiken, wilde ik 
even met U praten. Er zijn namelijk twee dingen, 
waar U speciaal op letten moet bij deze machines: 
Ie. Altijd met een hoek op het werk slijpen; deze 

hoek is 35 a 45°. 
2e. De machine moet 8600 toeren maken. 
3e. Zorg, dat de machines iedere dag wordt ge

smeerd (oliereservoir steeds vullen). 
Waarom deze drie punten? Om de volgende re
denen. 
Ie. Als U de machine te vlak houdt kan hij niet 

goed op toeren komen en bovendien slijt de 
steen verkeerd op, waardoor deze kan af
breken. 

2e. De slijpstenen zijn zó gemaakt, dat zij goed 
afnemen als ze ± 8600 omwentelingen per 
minuut maken (80 m/sec). 

Gaat U nu flink hard op de machine duwen, 
dan loopt het toerental terug en neemt de slijp
steen minder goed af. Dus: hoe harder U duwt, 
hoe minder de machine doet. Als U twijfelt aan 
het goede toerental, dan kunt U dit in de werk
plaats bij monteur Lemson laten controleren. 
3e. Olie is voor deze machine net zo onontbeer

lijk als water in de Sahara. Bij deze hoge toe
rentallen slijt alles enorm. En slijtage is 
krachtverlies; en krachtverlies is minder 
toeren; en minder toeren is Ja, U weet 
het al, hè? 

Dus, heren slijpers, houdt deze punten in de 
gaten. U hebt er zelf gemak van. 

deR. 

(0) 15 



PERSONEELSVERENIGING 
SLIKKERVEER 

Op 11 januari j.1. was het weer de belangrijke, 
traditionele dag voor de P.V.-leden: de contact
avond- 1964-Slikkerveer! 
Hoewel afwijkend van vroeger gehouden avon
den is deze avond toch ook niet alleen een zeer 
geslaagde, maar ook succesvolle avond gewor
den. Persoonlijk juich ik het initiatief van de 
harde werkers van het Bestuur toe, ons dit jaar 
te verrassen met een bezoek aan de Grote 
Schouwburg te Rotterdam-Zuid, waar de ope
rette "In 't witte paard" van Ralph Benatsky 
werd opgevoerd. 
Ik meen, dat het bezoek aan deze mooie uitvoe
ring bij ieder zéér in de smaak is gevallen. 
Persoonlijk heb ik genoten van het begin tot het 
eind. We mogen zeker terugzien op een succes
volle avond. Een woord van dank aan het Be
stuur is dan ook zeer op zijn plaats, gezien het 
vele voorbereidende werk, dat voor het totstand
komen van zulke avonden nodig is. 
Bravo, Bestuur! Ga door op de ingeslagen weg. 
Met dank voor Uw vele werk teken ik. 

Reporter. 

SH1P-BUILWN6 
CORP. 

"Er schijnt toch met onze vol-automatische 
scheepsbouwmachines iets niet in orde te zijn". 

Bedrijfsschool 

De bedrijfsschool gaat door met voetballen! Een 
wedstrijd tussen Gecombineerde Bedrijfsschool 
Ie jaars en Gecombineerde Bedrijfsschool 2e 
jaars, kon geen doorgang vinden. 
Wel door ging de wedstrijd: Gecomb. Bedrijfs
school 2e jaars tegen Gecomb. Bedrijfsschool 
3e jaars. De uitslag was 3—8. 

Op het programma staat nu nog een ontmoeting 
van de gecombineerde Bedrijfsschool SB en MB 
tegen V.V. RODA. 
Supporters zijn altijd hartelijk welkom! Laatst
genoemde wedstrijd zal al gespeeld zijn als U 
dit blad ontvangt. Maar U weet het: zaterdag
morgens om 10 uur, op het terrein van de Werf 
Gusto (fabrieksterrein Maasdijk). 



Drie pijlers vormen een 
hechte basis voor de 
Technische Commissie (T.C.) 
"Beschouwend, inspirerend, coördinerend". Met 
deze woorden tekent ir. J. H. Schneider, secre
taris van de Technische Commissie, het werk 
van de T .C , die tot de oudste commissies van 
I.H.C. Holland behoort. Leden van deze werk
groep zijn technische directeuren en onder-direc
teuren van de werven en daaraan toegevoegd 
zijn de directeur van het M.T.I., de elektrotech
nische adviseur en het Hoofd van het Technisch 
Centrum. 
Beschouwen, inspireren, coördineren. Het be
schouwen bestaat onder meer uit het kennis ne
men van belangrijke technische stukken uit eigen 
kring en van buiten. Daarop volgt het uitwis
selen van inzichten en ervaringen en vooral het 
uitwerken van gedachten en "invallen". Een be
langrijk punt is daarbij het verwerken van erva
ringen, opgedaan met I.H.C. materieel. De rap
porten van onze garantiemedewerkers zijn voor 
de T.C. dan ook lectuur van de bovenste plank. 
Het is van belang, dat in die rapporten niet al
leen wordt vermeld dat "bepaalde moeilijkheden 
zijn opgelost", maar dat gepreciseerd wordt waar 
het nu eigenlijk in zat, opdat het bezwaar bij een 
volgend schip kan worden vermeden. 
Verder is er de gezamenlijke bespreking van be
stekken, die grote mogelijkheden biedt tot het 
uitwisselen van ervaringen op de werven onder
ling. Ook bij de technische beproeving van ge
bouwd materieel ontmoeten de leden van de 
T.C. elkaar. Zij wisselen hun kritiek en hun 
waardering uit, vooral de kritiek en dan in op
bouwende zin. 
Weer even terug naar de vergaderzaal: het be
hoort ook tot de taak van de T .C , belangrijke 
buitenlandse literatuur te bespreken en nieuwe 

constructies in een vroeg stadium onder de loupe 
te nemen, waarbij - weer - praktijkervaringen op 
de voorgrond staan. 
Verdieping van inzicht 
Beschouwen, inspireren, coördineren. Nu is het 
inspireren aan de beurt. Daarbij vindt de T.C. 
een taak in het steunen van de vennoten bij het 
streven naar verbetering van constructies. Dit 
houdt ook het stimuleren van proeven bij venno
ten en M.T.I. in. Het gaat daarbij om het verdie
pen van het inzicht, nodig om het eigen produkt 
steeds te verbeteren en om de concurrentie de 
baas te blijven. 
Een hoofdstuk apart vormt de normalisatie, 
waarbij de T.C. ook betrokken is. Hierover wordt 
in het artikel over de Normalisatiecommissies 
meer verteld. Voorts behoort tot het inspirerende 
werk van de T.C. het bevorderen van kostprijs
verlaging van constructies. 
Van hoeveel belang die kostprijsverlaging is -
daarover kunt U bijna elke dag wel iets in de 
krant lezen. 
Voor algemeen gebruik 
Het coördinerende werk van de T.C. speelt zich 
voor een belangrijk deel af op het gebied van 
de research en de ontwikkeling. 
Een van de leden is de directeur van het I.H.C.-
laboratorium. Een ander lid van de T.C. is te
vens voorzitter van de ontwikkelingscommissie. 
Mede door deze contacten kan de T.C. het ont
wikkelingswerk voeden en op de hoogte blijven 
met de vorderingen. 
Ook met de algemene documentatie heeft de 
T.C. te maken. Bij het woord "documentatie" 
moeten we niet denken aan stoffige folianten, 
opgeborgen in stalen kasten. Integendeel: hier 
betekent documentatie het vastleggen van erva
ringen om die toegankelijk te maken voor alge
meen gebruik. Ook gegevens die aan de wereld
literatuur zijn ontleend krijgen daarbij een plaats. 
Beschouwen, inspireren, coördineren - op al die 
terreinen van werkzaamheid heeft de T.C. in de 
afgelopen vijftien jaren een klinkende naam in 
I.H.C.-verband - en ook daarbuiten - gekregen. 
Hoewel, gekrégen is eigenlijk het juiste woord 
niet. Wie iets krijgt heeft het voor niets. In het 
werk dat de T.C. doet moet er echt wel iets voor 
worden gedaan. 



Werk voor: WERK AAN DE WINKEL 
Het kan er zo heerlijk eenvoudig staan, in onze Zeskant-rubriek ,,Werk 
aan de winkel": CO 504, 505, 506, drie sleepzuigers voor Rusland. De 
bouw zal twee jaar vergen. Wie van de Zeskant-lezers staat er bij stil dat 
in dit geval bijvoorbeeld het verkrijgen van de order ook bijna twee jaar 
heeft gekost: aanvraag ontvangen in mei 1962, contract getekend in de
cember 1963. 
Dikwijls vergeefs 
Vrijwel altijd zit aan het verkrijgen van een order 
een ontstellende hoeveelheid werk en voorbe
reiding vast, vooral in tijden van felle concur
rentie; niet voor niets wordt gesproken over 
"een order in de wacht slepen". 
In de voorgeschiedenis van iedere order komen 
talloze besprekingen voor: specialisten op vele 
gebieden werken aan contract-clausules en aan 
kredietvoorwaarden, er wordt onderhandeld met 
onderleveranciers, reclame-materiaal en films 
spelen hun rol, er moet gereisd worden, gere
kend, geïmproviseerd, telegrammen vliegen de 
wereld rond, op de werven werken constructeur, 
calculator en vele anderen tot diep in de nacht 
omdat de nogmaals herziene offerte de deur uit 
moet. 
En al dit veeleisende, koortsachtige en dikwijls 
vergeefse werk dient om "werk aan de winkel" 
te krijgen en te houden. 
Voorgeschiedenis 
Geen twee orders komen op precies dezelfde 
wijze tot stand, maar de voorgeschiedenis van 
CO 504, 505 en 506 is misschien een goed voor
beeld. 
Eigenlijk begint het al in december 1960 met de 
aanvraag van een Russische klant, Sudoimport, 
een aanvraag voor sleepzuigers van het type 

Johannes Gahrs, de zuiger die op dat tijdstip bij 
Werf Gusto in aanbouw is. 
Nadat vele tussentijdse vraagpunten duidelijk 
zijn gemaakt kan in maart 1961 de offerte inge
zonden worden. 
Dan volgen spannende weken, zelfs maanden: 
wat zal de concurrent aangeboden hebben, hoe 
liggen de prijzen? In dit geval duurt het negen 
maanden: in december 1961 krijgen wij te horen 
dat de klant met ons in Moskou onderhandelen 
wil als wij onze offerte eerst aan willen passen 
aan inmiddels naar voren gekomen aanvullende 
eisen. 
"Dus het zit er tóch nog in ". 
Er wordt weer gerekend en getekend en met een 
zucht van voldoening wordt een maand later 
opnieuw een dikke map naar Moskou gezonden, 
de wéér herziene offerte. Weer twee maanden 
later, maart 1962: goed nieuws. Een lange brief 
met opmerkingen over onze aanvullingen, maar 
tóch, een uitnodiging om te komen praten. 
En zo gaan dan op 24 april 1962 ir. Van Beelen 
en ir. De Kat naar Moskou. Na vier dagen keren 
zij terug met vele rapporten en notities en met 
het bericht dat de zaak wel iets verder is, maar 
dat er tóch weer aanvullende gegevens gezonden 
moeten worden. Dat gebeurt dan in mei. 
Nog dezelfde maand vertrekt ir. Van Beelen op
nieuw, ditmaal in gezelschap van ir. R. Smulders. 



Zij hebben reden om hoopvol gestemd te zijn, 
maar 
Onmogelijk 

tijdens gesprekken in Moskou blijkt dat 
een Franse werf een offerte heeft ingezonden met 
prijzen die beduidend lager liggen dan de onze. 
Als men weet hóé onze calculatoren gezwoegd 
hebben op frakties van procenten kan men be
grijpen hoe ontmoedigend een dergelijke klap 
kan zijn. De Franse concurrent heeft van zijn 
regering subsidie gekregen, zoals dat ook in di
verse vormen in andere landen gebeurt. 
Onder deze omstandigheden is onze onderhan
delingspositie natuurlijk onmogelijk geworden en 
de onderhandelaars reizen terug met lege han
den. Eéns te meer hebben wij de ervaring opge
daan dat wij veel kosten, tijd en inspanning heb
ben besteed aan een project dat op niets uitloopt. 
Toch ? 
Werk aan de winkel moet er komen, en dezelfde 
inspanning wordt besteed aan andere projecten. 
Maar intussen blijkt dat onze vorige aan
bieding en onze goede reputatie door vroegere 
leveranties zóveel indruk op de klant hebben ge
maakt dat hij ons een aanvraag stuurt voor een 
aantal sleepzuigers van een kleiner type. 
In grote lijnen herhaalt zich nu de historie: 
september 1962: offerte ingestuurd 
november 1962: vragenlijst ontvangen naar aan
leiding van offerte; nog dezefde maand onze 
antwoorden hierop. 
maart 1963: opnieuw vraagpunten, en vrijwel 
direct daarop onze antwoorden. 
16 mei 1963: ir. Van Lunteren vertrekt naar 
Moskou. Hij heeft daar een eerste gesprek en 
krijgt te horen dat ook de offertes van acht con
currenten overwogen worden (deze acht concur
renten zijn óók in Moskou aanwezig ). 

1 juni 1963: ir. Van Lunteren keert terug met 
een standaard-contract en natuurlijk ook met 
vele notities en rapporten. 
79 juni 1963: naar aanleiding van zijn opmer
kingen wordt een herziene offerte ingezonden. 
29 juni 1963: ir. Van Lunteren opnieuw naar 
Moskou. 
24 juli 1963: terug voor uitwerking van vraag
punten. 
30 juli 1963: brief naar Sudoimport met herzien
ingen van offerte. 
31 juli 1963: ir. Van Lunteren stapt opnieuw in 
het vliegtuig naar Moskou. Een week later moet 
hij schrijven: "Heb pas één bespreking kunnen 
hebben". 
De spanning stijgt maar laten wij Uw zenu
wen ontzien. Het verhaal gaat verder, vol teleur
stellingen en nieuwe onderhandelingen, maar wij 
nemen hier één fikse sprong naar de happy end-
ing: 
14 november 1963: telegram van Sudoimport dat 
zij bereid zijn over veertien dagen de onderhan
delingen voort te zetten. 
20 november 1963: ir. Van Beelen en ir. Van 
Lunteren vertrekken opnieuw naar Moskou. 
10 december 1963: CONTRACT GETEKEND. 
Nachtwerk 
"Nadat het contract getekend was gingen de con
structeurs aan het werk. Uit de honderden teke
ningen groeiden langzamerhand... enzovoort". 
Zo zal begin 1966 misschien iemand in Het Zes
kant de geboorte van de CO 504 beschrijven. 
Maar laten wij bedenken dat vóór het contract 
getekend was al elj verschillende algemene plan
nen gemaakt waren; een groepsleider/construc
teur had zijn vakantie moeten onderbreken om 
verder te werken aan het project, tekenaars en 
constructeurs hadden al héél wat nachtwerk ver
zet, en nog vele, vele anderen hadden al hun 
krachten gegeven om van dit project een order, 
een CO-nummer te maken. 
En als dus laat in de avond de lichten op het 
kantoor branden, of als een vliegbiljet en een 
reisverzekering besteld worden, dan is dit om 
over enige jaren werk aan de winkel te heb
ben. En werk aan de winkel is nodig om brood 
op de plank te hebben 



Dhr. C. de Munnik 

dhr. J. E. F. Schiffer dhr. J. Groeneweg dhr. C. Spruyl dhr. A. van Dillen dhr. A. van Beek dhr. G. Koppedraayer dhr. A Th. Officier 

Hier ziet U de juiste oplossing van de puzzel 
die in het deeember-nummer was bijgesloten. 
Hoewel het aantal inzendingen vrij behoorlijk 
te noemen is, was dit toch beslist minder dan 
vorig jaar. Naar onze mening komt dit doordat 
de puzzel toch wel wat moeilijker was dan wij 
ons hadden voorgesteld. Misschien juist daarom 
hebben de liefhebbers er van gesmuld. 

Dan gaan we nu de felicitatiehand toesteken 
aan de prijswinnaars. De hoofdprijs is voor de 
heer C. de Munnik, gepensioneerde van Ver-
schure. Voor U dit jaar de 15 gulden, mijnheer 
De Munnik; U weet er vast wel raad mee. 

De prijzen van ƒ 10,— zijn voor: 
Conrad-Stork - dhr. J. E. F. Schiffer, machine

bankwerker 

Werf Gusto - dhr. J. Groeneweg, scheepsbe-
schieter 

De Klop - dhr. C. Spruyt, tijdschrijver 

J. & K. Smit - dhr. A. van Dillen, beambte ta
riefbureau werf 

L. Smit & Zoon - dhr. A. van Beek, werkvoor
bereider M F 

Verschure & Co. - dhr. G. Koppedraayer, be
drijf stekenkamer Scheepswerf 

Bureau LH.C./M.T.L - dhr. A. Th. Officier, 
secretariaat. 
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