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Dit blad is het personeelsorgaan van de
Industrieële Handelscombinatie Holland,
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt
Iedere maand op de Ie woensdag na de
vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. Holland verenigde
bedrijven vindt gratis plaats. De Inhoud
is beschermd krachtens de Auteurswet.
Firma-redacteuren: G. Martens (Conrad-Stork), M. WInk (Werf
Gusto),
W. C. Boer (De Klop), A. Heystek
(J. & K. Smit), J. Koutstaal (L. Smit
& Zoon) en R. Lafèbre (Verschure).
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NEGENTIEN VIER E N Z E S T I G
Herinneringen en voornemens — van beiden
zijn er altijd veel, wanneer het nieuwe jaar begint. Wat ons werk bij I.H.C. Holland betreft
zijn de herinneringen aan 1963 in 't algemeen
goed. Er is werk geweest voor ons allen, het is
bekwaam en met volharding uitgevoerd. Op
dez: toewijding en bekwaamheid zal ook in de
toekomst niet minder een beroep worden gedaan. Het zal er namelijk in de komende tijd
om gaan, minstens te behouden wat werd bereikt. Mede door de in december verkregen
opdrachten, zijn de vooruitzichten, wat de
werkgelegenheid betreft, voor 1964 vrij gunstig.
Men kan echter een steen hoog in de lucht
gooien, maar watmeer het bij die inspanning
blijft, zal hij onherroepelijk weer naar beneden
komen. Zo is het ook in onze bedrijven. Er is
veel bereikt, mede dank zij Uw inspanningen.
Ook de onderlinge samenwerking der Zes Vennoten bleef zich gunstig ontwikkelen.
Op technisch en commercieel gebied heeft
I.H.C. Holland thans een belangrijke plaats in
de wereld. Op sociaal gebied is eveneens veel
tot stand gekomen. Wij denken bij dat laatste
niet alleen aan de arbeidsvoorwaarden, die na
de oorlogsjaren aanzienlijk verbeterd zijn, maar
ook aan de plaats, die U inneemt als medewer-

kers in de letterlijke zin van het woord: medewerkers, die zich mede verantwoordelijk weten
voor de gan.g van zaken en die als zodanig ook
worden gewaardeerd.
Zoals gezegd, blijft echter niets in stand, wanneer het niet bewust in stand wordt gehouden.
Voor de komende tijd betekent dit, meer nog
dan voorheen, de uiterste inspanning van ons
allen in het dagelijkse werk. Het betekent ook,
dat ieder van ons zich een intensief denkend,
meelevend deel voelt van het geheel, waarin wij
zijn geplaatst.
Wanneer wij zó werken, mogen wij de hoop
koesteren, dat alles wat werd bereikt, in 1964 i n
stand kan blijven en zo mogelijk tot nog hogere
bloei kan komen: werk voor I.H.C. Holland
uit alle werelddelen, mèt onze verworvenheden
op maatschappelijk gebied.
Slecht wanneer wij zó werken zal een ieder de
voldoening in zijn werk kunnen vinden, die werkende mensen nodig hebben om te komen tot
een evenwichtig bestaan, dat weer bijdraagt tot
het levensgeluk. Het geluk, dat wij U aan het
begin van dit nieuwe jaar weer van harte toewensen.
Ir. W. C. den Hartog
(directeur L . Smit & Zoon)

Ir. F. C. RAUWENHOFF:

Een groot werker in een wijde wereld
Op de dag van het afscheid werd via de mededelingenborden bij I.H.C.-vennoot ConradStork bekend gemaakt, dat H . M . de Koningin
ii'. F. C. Rauwenhoff had benoemd tot Officier
in de Orde van Oranje Nassau.
Vanuit een groepje medewerkers, dat deze aankondiging stond te lezen, kwam de spontane
reaktie: „daar heeft de Koningin nou eens echt
goed aan gedaan". Het was misschien niet een
opmerking die i n ons parlement gemaakt zou
worden, maar zij tekende wel de sfeer van het
afscheid, dat op die 18e december werd genomen van een zeer geziene directeur.
Ook tijdens de afscheidsreceptie die 's middags
in de kantine werd gehouden voor zakenrelaties
en voor het eigen personeel, kwam tot uiting
welk een bijzondere plaats ir. Rauwenhoff van
zijn directiezetel heeft gemaakt.
Het woord „zetel" moeten we overigens niet
letterlijk nemen. I r . Rauwenhoff reisde meer
dan dat hij „zetelde". Terecht werd hij de
I.H.C.-wereldreiziger nummer 1 genoemd. Van
waarlijk ontelbare reizen, vooral naar het Verre

Oosten,
mensen
dienen.
geweest

bracht hij werk mee voor de vijfduizend
die bij I.H.C. Holland hun brood verWerk, dat in de laatste jaren goed is
voor miljoenen arbeidsuren.

Terwijl de jaren verstreken, zag men de energie en de vitaliteit van ir. Rauwenhoff niet afnemen. Integendeel.
I n 1962 moest hij een reis door India plotseling
afbreken om i n Nederland een ernstige operatie
te ondergaan. Enige rust zou na die operatie
wel wenselijk zijn, zou men zo denken. Maar
niemand kreeg de gelegenheid om dit tegen de
heer Rauwenhoff te zeggen — zeer korte tijd
na de operatie was hij alweer terug i n India,
en dat i n 't heetst van het seizoen.
Voordat hij aan zijn studie in Delft begon, heeft
ir. Rauwenhoff indertijd de opleiding tot marine-officier in Willemsoord gevolgd. De hoofdtradities van de marineman heeft hij ook i n zijn
civiele loopbaan altijd hoog gehouden: fair play,
rechtvaardigheid, recht door zee. Door zijn bijzondere persoonlijke kwaliteiten heeft ir. Rauwenhoff deze tradities rijke inhoud gegeven.
Ook nu hij zich uit de ,,actieve dienst" teruggetrokken heeft, zullen talrijke relaties overal
ter wereld en de medewerkers uit het eigen bedrijf blijven denken: „van deze man hebben
wij veel geleerd, op velerlei gebied". E n wij hopen nu maar dat hij toch nog niet helemaal afscheid van de I.H.C. heeft genomen.
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UIT ONS MIDDEN
In dienst getreden:
18-11-'63

H . M . P. Verhagen,

18-ll-'63
18-ll-'63
25-11-'63
25-ll-'63
25-ll-'63
25-ll-'63
25-ll-'63
25-ll-'63
25-ll-'63
4- 12-'63
5- 12-'63
9-12-'63
10-12-'63
12-]2-'63
17-12-'63
17- 12-'63
18- 12-'63
18-12-'63
23-12-'63

verfspuiter SB.
A . J. M . Nuiten, klinker SB.
S. Veldhoven, plaatwerker App. B .
W. H . de la Rie, pijpfitter St. B.
D . M . Olie, pijpfitter St. B.
J. van Lachnit, pijpfitter St. B.
A . W. Majoor, pijpfitter St. B.
G. Liefhebber, pijpfitter St. B .
C. J. Duyster, pijpfitter St. B.
M . Gastro Montes, fraiser M B .
W. Groenendijk, lasser St. B.
J. Tellez Canales, boorder M B .
H . Vara Prieto, kraanrijder App. B .
J. Schouw, hulp-contr.werker St. B .
J. Escalera Rodriguez, lasser SB.
E. van Loy, bankwerker M B .
M . Spork, lasser SB.
C. Boekman, lasser SB.
H . van 't Pad, pijplasser St. B.
E. H . Goudman, lasser SB.

Terug uit mil. dienst:
25-ll-'63

J. Mulder, bankwerker M B .

Geboren:
23-ll-'63
30-ll-'63
2-12-'63

Harry Frans, zoon van E. Monaten
en K . S. W. Monaten-Knoop.
Edith, dochter van P. Bijl en H . M .
Bijl-Schustek.
Cornelis Jacobus, zoon van J. v. d.
Welle en J. v. d. Welle-Smits.

DE OUDE GARDE
C. Sla
Op 29 november 1963 keerde onze medewerker de heer C. Sla de Werf Gusto de rug toe;
voorgoed! H i j ging met pensioen na een diensttijd van ruim 24 jaar. De heer Sla is bij de
afdeling Scheepsbouw werkzaam geweest als
aanslaander-transporteur. Voor hem is de tijd
aangebroken om van zijn welverdiende rust te
gaan genieten.
Na zijn 24 dienstjaren bij de Werf Gusto wensen wij hem nog vele dienstjaren bij de Oude
Garde toe.
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DANKBETUIGINGENi

Van de Omroepvereniging V A R A is het volgende schrijven binnengekomen:
Aan allen, die een financiële
bijdrage zonden ten bate van
onze Sint
Nicolaas-Speelgoed-actie.
L.S.,
Wij erkennen hiermede de goede ontvangst van
Uw financiële bijdrage voor onze SpeelgoedActie en geven U de verzekering, dat wij voor
Uw blijk van medeleven buitengewoon erkentelijk zijn.
Mede daardoor zal het ons mogelijk zijn om
in tehuizen en pleeggezinnen verblijvende landgenootjes, wier aantal van jaar tot jaar stijgt,
een onvergetelijke dag te bezorgen. U wilt ons
wel verontschuldigen voor het feit, dat wij voor
de aanhef van deze brief de collectieve vorm
hebben moeten gebruiken.
Het is ons n.1. in verband met het veel omvattende werk, dat onze actie nu eenmaal met
zich meebrengt, onmogelijk om alle namen en
adressen nog eens afzonderlijk te vermelden.
U kunt er zich evenwel van overtuigd houden,
dat Uw daadwerkelijke steun door ons op hoge
prijs wordt gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Th. Beerens,
Leider VARA-Speelgoed-Actie
Ondergetekende betuigt bij deze zijn hartelijke
dank aan het Geschenkenfonds en de Personeelsvereniging voor de mooie geschenken, hem
aangeboden bij het verlaten van de Werf wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd.
G. Put
IN MEMORIAM
J. SCHRIJNDER
Op 25 december 1963 is in de leeftijd van 54 jaar overleden onze medewerker, de heer J. Schrijnder. Reeds
lange jaren was de heer Schrijnder, die
in 1949 bij de Montage-afdeling in
dienst kwam, niet meer in staat zijn
werkzaamheden te verrichten. Na een
langdurig lijden is thans het einde gekomen.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kind, die wij de kracht toewensen, dit verlies te dragen.
De heer Schrijnder zal in onze gedachten voortleven als een goed vakman en een prettig collega.
Hij ruste in vrede!

Het nieuwe jaar
Terwijl we voor de schrijfmachine zitten om het firma-gedeelte van
Het Zeskant ,,in elkaar te draaien", klinken uit de radio de Nieuwjaarswensen van heinde en ver. De gezagvoerder, officieren en bemanningsleden
van de ,,Kneuterdijk" wensen alle familieleden en bekenden een gelukkig
en voorspoedig 1964! Officieren en bemanning van het ss ,,Boerendijk"
wenst familieleden en bekenden... Ja, ja we weten het al! Een gelukkig 1964.
E n dan al die radiosprekers: Dames en Heren,
Alvorens U een uiteenzetting te geven over de
betekenis van de miereneieren voor de opvoering van de productiviteit, is het mij een behoefte U allen een zeer gelukkig en voorspoedig 1964 toe te wensen. Het gonst om ons heen
van goede wensen. En nu zitten we te werken aan
het januari-nummer van Het Zeskant. Eigenlijk
hoort daar een Nieuwjaarsartikel in. Zo'n gedegen stukje over goede voornemens en flink
aanpakken. Maar we zijn bang, dat de lezers
zullen zeggen: Oh, alweer een Nieuwjaarsartikel. Nou, dat geloven we wel. Volgende bladzijde! En daarom zien we er maar van af om
zo'n gedegen stukje te schrijven.
We willen volstaan met U allen van deze plaats
onze welgemeende goede wensen voor het
nieuwe jaar aan te bieden.
E n verder gaan we onze vriend J. O. M . een
beetje concurrentie aandoen met de publicatie
van een plaatje (met bijschrift), dat we uit de
„Werkspoor-Courant" knipten.

„Bij wat U i n 1964 boven het hoofd hangt,
zou ik een helm opzetten!"

Commissie Jubileum-geschenk
Hieronder volgt een verantwoording van het
financiële beleid van de Commissie voor het
Jubileum-geschenk.
Ontvangsten:
Bijdragen beambten Schiedam en
Slikkerveer
Bijdragen beambten en fabriekspersoneel Geleen
Bijdragen fabriekspersoneel
Schiedam en Slikkerveer

ƒ 8800,—

Totaal ontvangsten

ƒ 15417,75

ƒ 4755,86
ƒ

1861,89

Uitgaven:
Honorarium G. Romijn
Gehonoreerde adviezen

ƒ 14000,—
ƒ
207,—

Totaal uitgaven
Saldo

ƒ 14207,—
ƒ 1210,75

De Commissie heeft zich beraden om aan dit
batig saldo een passende bestemming te geven.
Uit de talloze mogelijkheden heeft zij uiteindelijk gekozen voor een schenking aan het K o ningin Wilhelmina-Fonds voor de Kankerbestrijding.
Namens de CommissieJubileum-Geschenk,
G. H . Hermse

De
ARAMCO 55
kraan
Als er bij de Werf Gusto iets gebouwd wordt,
ot dat nu een schip is, of een kraan, of een
hefponton of iets anders, dan is het altijd zó,
dat men op een gegeven ogenblik het eindresultaat kan zien. Een kraan zien we wegvaren; een schip gaat proefvaren en wordt overgenomen; een hefponton zien we dagelijks op de
werf groeien. Dat we een kraan bouwen, die
we niet te zien krijgen, komt niet zo heel dikwijls voor. D i t nu is het geval geweest met de
,.,Aramco"-kraan, die wel bij de Werf Gusto
is gebouwd, maar die in stukken naar Griekenland is vervoerd en daar in elkaar is gezet.
Deze kraan, die bestemd is om in de Perzische
Golf in de olie-industrie te gaan werken, is er
echt een, die er wezen mag. De lengte van de
ponton bedraagt pi. min. 100 m; de hoogte van
de kraan is niet minder dan 40 m. En de hijscapaciteit is 250 ton.
Het is een mooi stuk werk geworden, zoals de
lezer op bijgaande foto's kan zien.

Idee 8 A. Maris
Strekken van perplexplaten voor de Sicomatbrandmaehine. Dit idee is reeds toegepast en
voldoet goed.
Premie: ƒ 25,—.

Idee 9 D. Zwarts
Lichte en gemakkelijk verplaatsbare dommekracht. Het ontworpen gereedschap is reeds in
gebruik en voldoet goed. De technische uitvoering ervan kan nog iets verbeterd worden.
Premie: ƒ 25,—.

VERGADERING
14 oktober 1963

IDEEENBUSCOMMISSIE

Idee 16 (1961) G. Kammers
Solderen van sneldraaistalen plaatje op beitelschacht. Dit idee is destijds beloond met een
aanmoedigingspremie van ƒ 5,—. Het blijkt
achteraf een hogere waardering te verdienen,
al wordt het niet veelvuldig toegepast.
Aanvullende premie: ƒ 20,—.

Idee? (1962) H. Kok en A. Maris
Diverse verbeteringen bij het werken met de
Sicomat-brandmachine. De voorgestelde werkwijzen geven een verbetering en zijn uitvoerbaar.
Premie: ƒ 50,—.

Idee 5 C. van Dijk
Prismakijker voor controle van wanden van
cylinders e.d. Dit idee is zeer goed. Het ontworpen gereedschap wordt dagelijks gebruikt en
voldoet uitstekend.
Premie: ƒ 100,—.

Idee 6 H. C. van Elswijk
Lassen van K-naden van de schuiven voor de
Rijkswaterstaat. Dit idee is reeds toegepast en
voldoet goed.
Premie: ƒ 50,—.

Idee 11 L . de Jong
Opbergkast voor zaagstaten en gereedschap.
Het idee is reeds uitgevoerd en voldoet goed.
Premie: ƒ 1 0 , - .

Idee 12 L . de Jong
Geleiding voor lintmaat aan de zaagmachine.
Het idee is reeds uitgevoerd en maakt nauwkeuriger meten mogelijk.
Premie: ƒ 10,—.

Idee 13
J.H.vanGils
Vereenvoudiging van de luchtapparaat van de
hoonmachines. De voorgestelde wijziging is zeer
goed en geeft een besparing op de materialen.
Premie: ƒ 75,—.

Idee 14 D.v. d. Blom
Branden van tanden in paalplaten op de Statosec-brandmachine. Het idee is goed en uitvoerbaar en geeft een besparing op de werkuren.
Premie: ƒ 2 5 , — .

De ideeën nos. 4, 7 en 10 kwamen niet voor
een beloning in aanmerking.

(0)
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Bedrijfsschool
De leerlingen van de Bedrijfsschool bereiden zich zeer
ernstig voor op de komende schoolvoetbal-wedstrijden.
Er worden regelmatig oefenwedstrijden gespeeld. Dat
gebeurt zaterdagmorgens op het voetbalveld van de
Werf. De jongelui amuseren zich best met deze wedstrijden, maar toch missen ze iets. Ze zijn er zo alleen
op dat voetbalveld! Ze zouden het zo prettig vinden
als er eens wat supporters aanwezig zouden zijn.
We weten het nog heel goed uit onze eigen jonge jaren: je speelde veel prettiger als er veel
mensen langs de lijnen stonden dan wanneer
er niemand te zien was. Spelen we niet allemaal
een heel klein beetje „voor de tribune"?
Mannebroeders, we hebben de vrije zaterdag
en wat doen we dan? Stofzuigen! Een manier
om daaraan te ontkomen? Naar de voetbalwedstrijden van de Bedrijfsschool gaan kijken.
Zaterdagmorgens om 10 uur!

E n nu nog een paar uitslagen:
Leerlingen MB—Leerlingen SB
6—2
Leerlingen MB—^Oud-leerlingen
3—5
Leerlingen SB—Cadetten
7—^1
Leerlingen MB/SB—Oud-leerlingen
1—2
Leerlingen MB—School v. werkende jongens
niet doorgegaan.

Premie afdelingskas
Halverwege het jaar 1963 heeft het Bestuur van de Afdelingskas zich genoodzaakt gezien aan de Bedrijfsvereniging voor te stellen de premie voor
de Ziektewet

te verhogen van 5,6 jo tot 7,0°\o. Ware dit niet gebeurd, dan

zou er over 1963

een belangrijk tekort zijn ontstaan, dat dan in 1964

weer zou moeten worden ingehaald.
Voor het jaar 1964 zijn nieuwe berekeningen
gemaakt, met het resultaat, dat het Bestuur
van de Afdelingskas aan de Bedrijfsvereniging
kon voorstellen de premie voor het jaar 1964
vast te stellen op 6 % . De helft van deze premie komt ten laste van de werkgever en de andere helft ten laste van de werknemer.

De voorgestelde premie van 6 % is inmiddels
door het Bestuur van de Bedrijfsvereniging
goedgekeurd, zodat het werknemersaandeel in
de premie in 1964 3 % zal bedragen. Vergeleken met de premie over het 2de halfjaar 1963
is dit dus een verlaging met 0,5 % .

1 eigen
handen dooi»

VEILIG WERKEN!

VAN H E T V E I L I G H E I D S F R O N T
Hoe vindt U deze reserve-band? Een collega, die mij dit
plaatje bezorgde, noemde zoiets op zn sappig Amsterdams
,,een thuisbrengertje". Mensen van de Werf Gusto, hoe
staat het met Uw ,,thuisbrengertjes"? Als het er net zo mee
gesteld is als met de afgebeelde band, zorg dan dat daar
gauw verandering in gebracht wordt.
Verder wens ik Uen Uw gezin een voorspoedig en veilig 1964!
J. O. M .

St. Nicolaas bij de P.V. Slikkerveer
Op verzoek van het bestuur der P.V. kwam Sint Nicolaas met zijn knecht op
maandag, 1 december j . l . , naar Slikkerveer om hier met de kinderen van onze
leden zijn verjaardag te vieren. Om half zeven vroeg onze Voorzitter de kinderen
om stil te zijn. De Sint was nog niet gearriveerd, maar in afwachting van zijn
komst zouden er een paar leuke tekenfilmpjes gedraaid worden. Dat deze in de smaak
vielen viel duidelijk op te maken uit de reacties tijdens de vertoning. De tractatie
van chocolademelk met speculaas ging er graag in.
Opeens een paar bonzen op de deur, stilte onder de kinderen, eventjes maar, toen met begeleiding van piano het liedje: Sinterklaasje, kom
maar binnen met je knecht!
En ja, hoor: daar kwam de Sint wuivend en
handjes gevend de zaal binnen en de kinderen
maar zingen.
Na in een gemakkelijke stoel te hebben plaats
genomen vertelde de Sint weer een mooi verhaal
over zijn nieuwe knecht. En toen kwam het
grote boek! Nu, het viel allemaal nog wel mee;
de stoute kinderen kregen goede raad, waarbij de humor niet ontbrak.
Na het vertrek van de Goedheiligman nog een
prachtige film van de komieken Stan Laurel
en Oliver Hardy, waarin de kinderen meeleefden „tot en met" en ten slotte het uitdelen

van de cadeautjes. Het Bestuur was in sommige
gevallen afgeweken van de traditionele geschenken, die bij een bepaalde leeftijd worden gegeven en had hierin voor sommige leeftijden verandering gebracht.
A l met al mogen wij terugzien op een mooie,
gezellige avond. Genietende kinderen (en ook
ouders!), wat moeten we nog meer?
De heer Nieuwenhuis was weer geweldig, niet
alleen voor de kinderen, maar zelfs ook voor
de ouderen. Hartelijk dank! Ook dank aan
Mevr. Vos voor haar prima begeleiding van de
kinderen. En, om niemand te vergeten, hartelijk dank aan allen, die er aan meewerkten om
deze avond zo prima te doen slagen.
Hierbij nog een foto van de avond: Sint Nicolaas met de kleinste kinderen.
Een lid.

SAMENWERKING
IN I.H.C. HOLLAND
Research is doorgaans een aanval op de toekomst en de I.H.C.-vennoten zijn op dit gebied
voortdurend i n de aanval, omdat het offensief
meestal de beste verdediging is.
Tijdens de oorlog gaf de B.B.C. vele berichten
door over grote aantallen schepen, die dank zij
nieuwe bouwmethoden en -technieken slechts
zeer kort op stapel hadden gestaan en die i n de
vaart uitstekend voldeden. Er was kennelijk in
de vrije wereld iets nieuws gaande op het gebied
van de scheepsbouw en de Nederlandse scheepsbouwers beseften heel goed, dat zij zich na de
oorlog die nieuwe technieken zo spoedige mogelijk eigen zouden moeten maken. Maar niemand wist, hoeveel investeringen en hoeveel onvoorziene risico's dat zou vergen. Het stond de
meeste scheepsbouwers echter heel helder voor
de geest, dat er vele onderzoekingen zouden
moeten worden verricht en sommigen van hen
was het ook al duidelijk, dat die onderzoekingen wellicht beter in gezamenlijk verband konden worden ondernomen.
Nu bracht de oorlog thans dit ene geringe voordeel, dat er tijd te over was voor besprekingen en als gevolg van die besprekingen besloten zes scheepswerven te gaan samenwerken.
Het waren bedrijven van ongeveer dezelfde al-
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lure en met ook ongeveer hetzelfde produktieprogramma.
Het is waar, dat ieder bedrijf daarmee een zekere mate van zelfstandigheid verloor en dus
niet langer een volledig zelfstandig leven kon
blijven voeren, maar al te straf mag men de samensmelting toch ook weer niet zien. Daarom
koos men de vorm van een vennootschap onder
firma.
Het doel was: direct na de oorlog de technische
achterstand inhalen en de nieuwe risico's gezamenlijk dragen. Voor deze beslissing was grote
fantasie, gepaard aan nuchtere werkelijkheidszin nodig; eigenschappen, die op deze zes werven al vele jaren het produktie-programma hadden bepaald.
Zij hebben thans hun technische kennis en ervaring geheel gebundeld, niet slechts in een laboratorium te Delft, maar ook in vele teehnische commissie's. Bovendien is er een gezamenlijk beleid op het gebied van exportbevordering,
fabricage, inkoop, calculatie, normalisatie enz.
Het is reeds dikwijls gebleken, dat de klant de
eerste is, die profiteert van deze bundeling, niet
alleen door de gezamenlijke technische kennis
der zes vennoten, maar ook omdat door normalisatie een snellere en doelmatiger produktie
mogelijk is.
De tendens tot concentratie is tegenwoordig i n
de meest uiteenlopende bedrijven zeer duidelijk
te zien. N u automobiel-industrieën, bedrijven
werkend op het gebied der elektronica en de
chemie zich aaneensluiten tot gigantische ondernemingen, wordt dit wel eens als iets beangstigends gevoeld.
Wat I.H.C. Holland betreft: de daarin aaneengesloten bedrijven mogen dan wel een forse
onderneming vormen, maar elk bedrijf heeft nog
steeds zijn eigen autonomie, zijn eigen werksfeer en zijn eigen leiding. Men kan dit zonder
meer zien als een gezonde situatie.
Over de wijze, waarop i n I.H.C. Holland wordt
samengewerkt, hopen wij onze lezers in de volgende nummers van Het Zeskant wat meer te
vertellen.

In drie kwartier van romp tot schip
„Je kunt er zó mee wegvaren" was het voldane
commentaar op de werf van I.H.C.-vennoot L .
Smit & Zoon, toen i n drie kwartier tijd het
complete dekhuis met alles erop en eraan —
mast, radar, lichten, kaartentafel etc. — kant
en klaar aan boord van de Geopotes VlII was
gezet. N u had dat wegvaren de tijd nog wel,
want het schip was juist te water gelaten, maar
de gedaanteverwisseling was toch treffend. Het
gebeurt ook maar zelden, dat bij een zo groot
schip als de Geopotes VIII het dekhuis aan
boord wordt gebracht. Er kwam een bok van de
fa. V. d. Tak aan te pas, die het dekhuis oppikte bij de aluminiumfabriek van I.H.C.-vennoot J. & K . Smit te Krimpen aan de Lek, waar
het was gebouwd.
Het transport naar L.S.Z. en de manoeuvres
in de werfhaven met het bijna honderd ton
zware gevaarte leverden weinig moeilijkheden
op. Voor een goede ontvangst zorgden de
L.S.Z.-medewerkers Den Boef, Van 't Hof, Lakerveld, en De Ruiter, onder leiding van baas
Van der Ham. Z i j moesten i n recordtijd de
voorbereidingen treffen voor het opvangen en
het vastzetten aan boord. Toen het dekhuis i n
de bok op hen aan kwam en nog een kwart slag
moest worden gedraaid, bekroop hen een kleine
vrees, die onder woorden werd gebracht met de
opmerking: „die bokkeschipper zal toch wel
weten wat de voorkant en wat de achterkant
is" . . . maar de bokkeschipper wist het precies.
Op de hierbij afgedrukte foto's kunt U zien hoe
een en ander in zijn werk ging.
De tewaterlating
Bij de tewaterlating, twee dagen eerder, liet de
Geopotes VIII nog even zien dat zusterschepen
elkaar niet alles behoeven na te doen. Ging de
Geopotes VI indertijd al van de helling voordat
het applaus was verklonken, de VIII had veel
minder haast. Het water was trouwens ook kouder dan toen de VI er in ging.
Aan boord van de Pieter Galand, waarop naderhand een rondvaart werd gehouden met de
genodigden, bedankte ir. W. C. den Hartog de
doopvrouwe, mevrouw G. L . C. van Dijk-Zeehuisen en allen, die bij de bouw van het schip
betrokken zijn. Mevrouw van Dijk bedankte met
een geestige toespraak en zette de traditie voort
door aan ir. J. Schram een wimpel aan te bieden, die later op de Geopotes VIII gehesen zal
worden.
Namens de Koninklijke Maatschappij tot het
Uitvoeren van Openbare Werken „Adriaan V o l ker" N . V . sprak ir. J. Schram, mede op grond
van de ervaringen met de Geopotes VI, zijn
vertrouwen uit i n de toekomstige prestaties van
de nu te water gelaten zuiger.

Tot degenen die bij de plechtigheden i n 't bijzonder werden genoemd behoorde de heer C.
de Kluiver, chef tekenkamer Scheepsbouw bij
L.S.Z. De Geopotes VI is namelijk het laatste
schip geweest, waaraan de heer De Kluiver
heeft meegewerkt; hij is inmiddels gepensioneerd.

„De vijfhonderd vol"
Het is wel een aardige gedachte, dat het jubileum-bouwnummer CO 500 op een emmerbaggermolen valt. De emmermolen is immers het eerste mechanische werktuig in de baggergeschiedenis geweest en ook in de begintijd van I.H.C.
Holland heeft hij een belangrijke rol vervuld.
Een rol overigens, die nog lang niet is uitgespeeld, al wordt tegenwoordig veel baggerwerk
met zuigers gedaan. Ook een emmermolen kan
een modern werktuig zijn: de CO 500 zal daarvan weer een voorbeeld geven. De molen, die i n
opdracht van de Baggermaatschappij Bos &
Kalis N . V . te Sliedrecht en i n samenwerking
met de technische dienst van deze maatschappij
wordt gebouwd, krijgt een emmerinhoud van

835 1. De pontonafmetingen zijn 50x 11,50 x
3,95 m, de baggerdiepte varieert van 16 tot 22
m. De CO 500 lijkt veel op de Foremost Southampton, die wij in 1961 bouwden voor een Engelse dochtermaatschappij van Bos & Kalis.
Een belangrijk punt van verschil met de Foremost Southampton is echter, dat op de CO 500
alle aandrijvingen hydraulisch zijn. Ook de ladderconstructie is anders. De ladder scharniert
om de boventuimelaaras en het is mogelijk, het
onderstuk van de ladder te vervangen door een
langer gedeelte.
Twee 495 pk dieselmotoren drijven de hydraulische pompen en de generator aan.
Vennoot-bouwer is L . Smit & Zoon. De datum
van aflevering is vastgesteld op 30 april 1965.

-J)e grote dag van de ram en de bok
Maandagochtend, half acht. Niets is donkerder
dan een december-ochtend tegen de kerst. E n
dan moet het nog maandag zijn óók. A a n de
Punt bij L . Smit & Zoon is het ook donker en
het is er evenzeer maandagochtend als overal
in dit land. Duisternis te land, ter zee en in de
lucht. Maar nu worden aan de Punt lichten ontstoken op het voorterrein. A l wie binnenkomt
kan de Bélier zien liggen, de duwboot die i n de
grote hal op de Punt is gebouwd en die vandaag via de steiger met behulp van een bok
te water zal worden gezet. Vrijdagavond is de
Bélier al buiten gebracht, maar het te water zetten en wegbrengen naar de werf zal vandaag
gebeuren.

Maandagochtend, acht uur. De heer Nugteren
en zijn medewerkers regelen het verkeer aan de
Punt. Je kunt er niet meer zo maar een auto
neerzetten, want straks wordt een trekhelling
dwars over de weg geplaatst. Ook de woningen
aan de Puntweg worden daardoor van de buitenwereld afgesloten. De boel gaat dicht. E n
nog steeds is het donker.
Maandagochtend, negen uur. Men zou kunnen
zeggen, dat de ochtend gloort. De medewerkers
van L.S.Z. aan de Punt, bezig met het klaarmaken van de helling waarover de Bélier straks
in de armen van de bok zal glijden, hebben er
minder ingewikkelde woorden voor. Maar ze
zijn wel blij dat het licht wordt, eindelijk. Het

blijft wel koud, maar je kunt tenminste zien
wat je doet.
Maandagochtend, tien uur. De bok is aangekomen, hij ligt voor de steiger als een drijvende
toren, zeker veertig meter hoog. De toeristen,
die 's zomers aan de Kinderdijk komen en alles
fotograferen wat los en vast zit, zien zulke torens in de regel over 't hoofd. Enfin, daarvoor
ben je toerist. Er wordt hard gewerkt aan het
verder klaarmaken van de helling, het gaat nog
om een paar meter, maar er mag zelfs geen fout
van een milimeter worden gemaakt. Er moet
straks een gewicht van 180 ton over glijden.

met de duwboot is gesteld. Het is er een i n drukwekkende bende. Er moet nog veel timmerwerk gebeuren en ook in de motorkamer moet
nog het een en ander worden gedaan. Toch zal
de duwboot voor Nieuwjaar in Parijs moeten
zijn. „Lukt best", zeggen de mannen die er
mee bezig zijn. „Doen we dit zó en dat zó en
dan mag jij over een week komen kijken, dan
is het klaar en goed ook".

Maandagmiddag, één uur. De bok kan zich
schrap zetten, de duwboot gaat komen. De helling tussen hal en steiger is aan alle kanten gecontroleerd, er wordt hier en daar nog wat vet
gesmeerd uit grote drums. Niemand kan zeggen, dat het in Kinderdijk geen vetpot is. De
kraanwagen, die de Bélier straks met een lier
over de helling naar de bok zal trekken, staat
klaar.

Maandagochtend, elf uur. De bakker en de
melkboer vinden hun weg versperd. „Loop
maar om", is de welgemeende raad die zij van
de — in winterkou — zwetende hellingbouwers
krijgen. Zij gaan via de fabriekshal naar hun
wachtende klanten verderop aan de Puntweg.
Maandagochtend, half twaalf. De laatste loodjes zijn loodzwaar. Met de mobiele kraan worden de laatste balken gelegd. Het keggen vereist nog meer precisiewerk. Wanneer het niet
secuur gebeurt kan de Bélier straks in de tuin
van mevrouw Roorda of op het huisje van de
portier terecht komen. De spanning van het
werk heeft iedereen toch wel te pakken. Het is
een van die karweien waarbij de man op het
werk, wie hij ook is, laat zien dat hij natuurkrachten kan bedwingen. Over natuurkrachten
gesproken: het begint te sneeuwen. Als het zo
door gaat hebben we straks geen hellingvet meer
nodig, dan glijdt de duwboot zo wel naar de
steiger toe, waar de bok geduldig wacht.
Maandagochtend, twaalf uur. Stukje eten, slokje
drinken. Lekker, want het is toch wel koud.
Wie wil, kan de ladder die tegen de Bélier staat
opklimmen om te kijken, hoe het binnenshuis

Maandagmiddag, twee uur. Het leven van de
duwboot hangt niet aan een zijden, maar aan
een stalen draad. Aan die stalen draad trekt de
lier uit alle macht. Onder goedkeurend gemompel van de aanwezigen komt er beweging in de
boot. Voor het eerst en hopelijk voor 't laatst
in haar leven wordt de duwboot getrokken.
Maandagmiddag, drie uur. Denk niet dat het
zomaar wat glijwerk is — met 180 ton staal
kun je niet spelen. Voetje voor voetje gaat de
Ram (het Nederlandse woord voor de Franse
naam Bélier) naar de bok. Het zal een treffende ontmoeting worden.
Maandagmiddag, vier uur. Het is een treffende
ontmoeting geworden. Triumferend is de bok
met de ram aan de draden van zijn sik naar de
werf gevaren. Daar is de duwboot in korte tijd
verder klaargemaakt voor vertrek overzee naar
Parijs en voor de zware dienst op de Seine. Om
het wachtende werk waarlijk als een ram op de
horens te nemen.

