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Vrijdag 12 oktober was het een belang
rijke dag voor Kinderdijk. H.K.H. Prinses 
Beatrix kwam de tewaterlatingsceremonie 
verrichten van de 9000 pk zeesleepboot 
„Zwarte Zee" bestemd voor L. Smit & Co's 
Internationale Sleepdienst en gebouwd op 
de werf van onze vennoot J. & K. Smit. 
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Dit blad is het personeelsorgaan van de 
[ndustrieele Handelscombinatie Holland, 
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt 
iedere maand op de Ie woensdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden 
van de in l . 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. C. Boer (De Klop) , A. Heystek 
(J. & K. Smit ) , J. Koutstaal (L. Smit 
& Zoon) en R. Lafèbre (Verschure). 

DEZE MAAND 

KOM EENS WAT DICHTERBIJ! 

De heer A. Th. Officier, employé van l.H.C. Holland, was 
kennelijk bang om door de hond gebeten te worden. Wij 
hebben onze drukker gevraagd een gedeelte uit zijn foto 
weer te geven. Zo komt de bedoeling er goed uit. Een 
mooi, heuvelachtig landschap met een lange kudde schapen. 
De foto werd gemaakt met een eenvoudige camera, maar 
ook daarmee kunt u fotograferen „van dicht bij". 
Vooral als de lens niet helemaal scherp tekent, laat dan 
wat u wilt kieken de zoeker helemaal vullen. 
Uw oog kan een storende omgeving wegwerken, de lens 
ziet alles! , ' 
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Tewaterlating 
ZWARTE ZEE 

Links onder: Dor ine Leis biedt Hare Ko
ninklijke Hoogheid een fraai boeket aan. 
Rechts onder: De Kleine Commissie uil de 
Ondernemingsraad wordt aan H.K.H. voor
gesteld. 

H.K.H. PRINSES BEATRIX IN KINDERDIJK 
We wisten, dat we een bijzonder feestelijke gelegenheid tegemoet gingen. Maar 
we hadden niet verwacht, dat het al vanaf de brug over de Noord een ware vlag-
genzee zou zijn. Van de hoogste kranen, uit welhaast elk raam en In de hand van 
ieder kind stak het vrolijk wapperende rood, wit en blauw. Hoe dichter we bij de 
werf van J. & K. Smit kwamen, des te meer mensen zagen wij onderweg naar de 
feestelijke tewaterlating van de nieuwe Zwarte Zee. 
Deze sterkste sleepboot ter wereld, met maar liefst 9000 pk aan boord, zou door 
H.K.H. Prinses Beatrix tewater worden gelaten. Aan dit evenement was heel wat 
organisatie vooraf gegaan. Voor de bezoekers was een grote, naar achteren oplo
pende tribune gebouwd. Televisie, film en radio hadden eigen podium en ook 
voor de talloze fotografen was een verhoogd werkterrein opgesteld. Er was voor 
gezorgd, dat onze oud-medewerkers en hun familie een goed plekje hadden om 
alles te kunnen volgen. Hun tribune bevond zich tegenover de In kleurige uniformen 
gestoken leden van de muziekvereniging Apollo, die hun beste beentje hebben 
voorgezet. Het cantlnegebouw had een gedaanteverwisseling ondergaan, opdat 
met het ontvangen van de gasten geen moeilijkheden zouden ontstaan. 
Wij kunnen ons voorstellen dat heel wat mensen met zenuwachtig kloppend hart 
de gebeurtenissen tegemoet zagen. 



Precies om half vier kwam de hofauto aanrijden. De com
missaris van de Koningin in de Provincie Zuid-Holland 
Mr. J. Klaasesz en de burgemeester van Nieuw-Lekkerland 
de heer H. R. Nieborg ontvingen onze Kroonprinses. Zij 
was gekleed in een korte bontmantel, waarbij zij een mo
derne, uit veren samengestelde toque droeg, die haar bij
zonder charmant stond. Haar innemende glimlach stal on
middellijk ons aller harten! 
Nadat Ir. W. van Beelen en de heer P. E. E. Kleyn van 
Willigen aan Haar waren voorgesteld, begaf het gezelschap 
zich naar het kantoorgebouw. 
Voor de hoofdingang bood Dorine Leis een prachtig boeket 
aan. 
Het hoge gezelschap, waarbij zich ook Z.E. drs H. A. Kort
hals, Minister van Verkeer en Waterstaat had gevoegd, 
heeft daarna vanaf het dakterras genoten van het prachtige 
uitzicht. De Kinderdijkse molens waren allen in werking. 
Ondertussen hadden alle toeschouwers een plekje gezocht 
om van het schouwspel van de tewaterlating te kunnen ge
nieten. 
Een deel van onze lezers zullen vrijdag- of zondagavond 
op de televisie gezien en gehoord hebben dat Prinses Bea
trix de plechtigheid op een allervriendelijkste wijze ver
richtte. 

Voordat de champagnefles tegen de boeg uiteenspatte had 
de ramploeg alle stoppings en keggen weggeslagen. Toen 
kon H.K.H. door een druk op de knop de laatste beletse
len wegnemen en de Zwarte Zee gleed vlot tewater. 
Voordat zij zich naar de ontvangstzaal begaven bezochten 
onze Prinses en haar gevolg nog de afschrijfvloer. In de 
hal van de brandsnijmachine werd met deze machine een 
demonstratie gegeven, die Haar zeer interesseerde. Daar
na werd de kleine commissie uit de Ondernemingsraad aan 
Haar voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor 
de heren J. van Asperen, C. van der Dussen, C. Pater en 
W. van Zeist een belangrijk moment was. 
Inmiddels hadden alle genodigden in de ontvangstzaal hun 
plaats ingenomen en nadat ook Hare Koninklijke Hoogheid 
was gezeten kon Ir. W. van Beelen zijn dankwoord uitspre
ken. Hij bood de Doopvrouwe tot slot een prachtige broche 
aan. Vervolgens was het woord aan de heer P. E. E. Kleyn 
van Willigen, oudste directeur van L. Smit & Co's Sleep
dienst. Hij besloot met het aanbieden van een model van 
de Zwarte Zee, waarin een cheque was gelegd, bestemd 
voor het Nationaal Poliofonds. 
Toegejuicht door vele duizenden verliet daarna het hoge 
gezelschap Kinderdijk. 

ROTSKLEPBAKKEN TE WATER EN BEPROEFD 
Een goede Franse relatie droeg l.H.C. Holland op, in een 
uitzonderlijk snel tempo twee 400-tons rotsklepbakken te 
bouwen. Dat is nu tussen de bedrijven door gebeurd en 
wel bij De Klop en Verschure, die ieder een bak voor hun 
rekening namen. Beide vaartuigen (CO 469 en 470) zijn 
dezer dagen te water gelaten en meteen beproefd, alles met 
goed resultaat. 
De hoofdafmetingen van de bakken, die een beuninhoud 
van 250 ms hebben, zijn 38,20 x 9,70 x 3,40 m. De klep
pen in het laadruim worden hydraulisch bediend. 
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Het is vrijdag, 14 september 1962, kwart voor elf. Op het 
fabrieksterrein vóór de hal van de Machinebouw is een 
muziektent verrezen en daar zit Gusto's muziekgezelschap. 
In de Machinehal is een groot aantal personeelsleden ver
enigd; een geroezemoes van stemmen overstemt de mu
ziek. Toch horen we er het Wilhelmus doorheen klinken. 
Als de laatste tonen van het volkslied verklonken zijn, 
neemt de heer Mr. H. Smulders het woord. 
De heer Smulders heet de aanwezigen welkom en zegt er 
verheugd over te zijn, dat zovelen aan de uitnodiging voor 
deze bijeenkomst gevolg hebben gegeven. Daaruit blijkt, 
dat bij zeer velen grote belangstelling bestaat voor het be
drijf, waar zij werken. 
Het bedrijf bestaat thans 100 jaar en in die periode is veel 
gepresteerd en zijn tal van belangrijke objecten door de 

op de werf aanwezig was, opgemeten en aan elkaar gepast 
en van dit materiaal is het schip gebouwd. De Marine
mensen vonden toen, dat de Zeehond veel van een lappen
deken had! 
Dan zijn er de crisisjaren 1930—1936 geweest en de twee
de wereldoorlog, die beiden het bedrijf geruime tijd lam ge-

Hoe vol het was 

OCHTENDRECEPTIE 

Werf afgeleverd. Wanneer we op deze 100 jaren terugzien, 
aldus spreker, kunnen we een gevoel van trots niet onder
drukken. Het bedrijf is gegroeid en heeft een wereldnaam 
gekregen. Zeker, er zijn ook tijden van terugslag geweest 
en hij denkt hierbij aan de eerste wereldoorlog, toen soms 
slechts met de grootste moeite en soms ook helemaal niet 
aan materiaal te komen was. Spreker herinnert zich uit die 
tijd de bouw van de Zeehond voor de Marine. Het mate
riaal voor dit schip moest uit het buitenland komen, want 
in die tijd hadden we in Nederland nog geen hoogovens. 
Maar het kwam niet. Men heeft toen ieder stukje ijzer, dat 

Het woord is aan Mr. H. Smulders 
legd hebben. Na de laatste oorlog was er niet veel meer 
over dan een paar leeggeroofde en uitgeplunderde hallen. 
Spreker heeft toen niet kunnen voorzien, dat die hallen er 
vandaag zo keurig zouden uitzien. E r is wél veel veranderd. 
Ook op sociaal en economisch gebied. Na de laatste we
reldoorlog is er veel meer dan vroeger gedaan aan research; 
de werkmethoden zijn verbeterd, maar de traditie is ge
handhaafd. 
Uit het verleden moeten we de kracht en het inzicht putten 
om de Werf Gusto onder Gods zegen tot een boeiend be
drijf te maken tot heil van het bedrijf en zijn personeel. 
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Hierna is het woord aan de heer J. J. Bieze, die, sprekende 
namens het gehele personeel, het volgende zegt: 
Heren Directeuren en Commissarissen der N.V. Werf Gus
to, dames en heren personeelsleden van de Werf Gusto te 
Schiedam, Slikkerveer en Geleen, wij zijn hier thans bijeen 
om het geschenk van het gezamenlijke personeel aan het 
jubilerende bedrijf aan te bieden. 
Het moment, dat onze werf zich zal scharen in de kleine 

steld, zult U moeten toegeven dat ik niet heb overdreven. 
Het vervaardigen van deze speciale werktuigen, de veel
soortigheid van het werk eist van alle werkers van hoog 
tot laag grote elasticiteit van geest. Het werk wordt hier
door voor de medewerkers aantrekkelijk en geeft de zo on
misbare arbeidsvreugde. En dit geeft op zijn beurt de ver
bondenheid van de werkers met Werf Gusto. De vele ge
pensionneerden, die hier aanwezig zijn, bevestigen wel mijn 
stelling. 

GESCHENK 
PERSONEEL 

De heer Bieze 
biedt het geschenk van 

het personeel aan 

rij van de 100-jarige werven is thans aangebroken. Met dit 
100-jarige jubileum wordt wel het bewijs geleverd van de 
deskundigheid van de bedrijfsvoering en de bekwaamheid 
van haar werkers in het verleden en in het heden. 
De werf begon als een kleine machinefabriek en groeide uit 
tot een werf met wereldnaam. Eerst een klein bedrijfje dat, 
toen de techniek zich in de vorige eeuw begon te ontwikke
len, de machines maakte die toen nodig waren. Hieruit 
groeide het huidige bedrijf, dat zich in hoofdzaak ging spe
cialiseren in het vervaardigen van baggerwerktuigen en kra
nen. Vooral met zijn baggerwerktuigen en kranen verwierf 
Werf Gusto zich een wereldnaam. Geen probleem op het 
gebied van baggeren en hijsen van zware lasten is te groot 
of Werf Gusto durft het aan te pakken en weet het op te 
lossen. De schrijver van een artikel over Werf Gusto in het 
blad van de Schiedamse Gemeenschap drukte het kernach
tig uit: „Werf Gusto bouwt alles wat drijft". Waaraan ik nog 
zou willen toevoegen: „En nu zijn wij zover, dat wij er 
poten onder zetten om het er weer uit te tillen". Als U de 
rij van foto's en modellen ziet van in het verleden en in het 
heden uitgevoerde werken, die in het kantoor zijn opge-

Hiervan uitgaande is het dan ook niet te verwonderen, dat 
toen Werf Gusto zou gaan jubileren, bij het personeel de 
wens opkwam het bedrijf een geschenk aan te bieden. Dit 
jubileum is immers een hoogtepunt in het bestaan van Werf 
Gusto. Het personeel wilde dit jubileum extra luister bij
zetten door het aanbieden van een geschenk namens het ge
zamenlijke personeel. 
Een commissie Jubileum Geschenk ging aan het werk. Het 
begin was moeilijk, zoals alle begin moeilijk is, maar het 
ging gelukkig steeds beter. De bedragen, die de personeels
leden wilden offeren om een passend geschenk aan te bie
den, waren van dien aard, dat de commissie met vertrou
wen en enthousiasme verder kon gaan. 
De besprekingen met de Directie hadden tot resultaat, dat 
zij bereid was een gedeelte van het terrein te reserveren voor 
een geschenk en wel het terrein direct achter het hoofdge
bouw. De commissie was zeer gelukkig met juist dit ter
rein; dit terrein ligt immers midden in het bedrijf. De Di
rectie was echter niet alleen bereid om dit terrein te reser
veren, maar was tevens bereid om de aanleg van dit terrein 
voor haar rekening te nemen. Hiervoor zij haar hartelijk 
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DE MAQUETTE VAN HET GESCHENK 
VAN HET PERSONEEL 

dank gebracht. Dit aanbod betekende immers voor de com
missie, dat zij veel meer mogelijkheden zou hebben. Pierre 
Jansen, de conservator van het Stedelijk Museum, werd 
bereid gevonden om ons te adviseren. Hiervoor ook aan 
hem van deze plaats onze hartelijke dank. Dit advies heeft 
er toe geleid om met de beeldhouwer Gust Romijn bespre
kingen te openen over het ontwerpen van een plastiek. 
De heer Romijn heeft veel belangstelling voor dit ontwerp 
en daarom werd aan hem de opdracht verstrekt, waarbij wij 
hem vrij lieten in de keuze van zijn ontwerp. De heer Ro
mijn toog aan het werk en wij wachtten gespannen af wat 
er uit de bus zou komen. Enige weken geleden is de heer 
Romijn klaar gekomen met zijn ontwerp. Toen hij ons de 
maquette toonde, waren wij zeer verrast over hetgeen hij 
had gewrocht. Wij zijn gaan studeren en hebben ons laten 
adviseren en zijn toen unaniem tot de conclusie gekomen, 
dat het ontworpen plastiek een sieraad voor Werf Gusto 
zal zijn. 
Tot onze grote spijt is het niet mogelijk gebleken het ge
schenk op tijd klaar te krijgen. De commissie is er zich ter 
dege van bewust, dat dit heel erg jammer is. Na 100 jaar 
niet op tijd. Nu zult U genoegen moeten nemen met de ma
quette, die U straks getoond zal worden. De heer Romijn 
heeft echter een hele mooie plaquette vervaardigd, zodat U 
toch een heel goede indruk van het plastiek zult krijgen. De 
maquette is vervaardigd in een schaal 1 : 4 . 
Het plastiek in zijn definitieve vorm, waaraan hij heel hard 
gaat werken zoals de heer Romijn ons mededeelde, wordt 
gemaakt van roestvrij stalen platen. 
Een belangrijke rol is verder toebedeeld aan het water, dat 
aan de voorzijde wordt opgenomen door bakken en aan de 
achterzijde wordt afgegeven en neerklettert in een bassin. 
Op de maquette is het water niet te zien, dat zult U er bij 
moeten denken. De hoogte van het plastiek wordt 6 meter. 
Het plastiek wordt geplaatst in een bassin met water. Om 
het bassin wordt een plantsoen aangelegd. Voor het ont
werp van dit plantsoen heeft de Directie de tuinarchitect der 
Gemeente Schiedam, de heer Schipper, aangetrokken, een 
waarborg dat het een mooi plantsoen, passend bij een mooi 
plastiek, zal worden. 
Zo dadelijk bij aanschouwing van de maquette zult U vra
gen, wat stelt het nu voor, wat wil het plastiek uitbeelden? 
U mag, wat dit betreft, Uw gedachten de vrije loop laten. 
Het plastiek pretendeert niet iets te willen uitbeelden. Wat 
er wei in zit, dat is dynamiek net ais in dit bedrijf. Het 
plastiek wil een sieraad zijn op het terrein van Werf Gusto. 
Het wil tussen de hoog opgaande muren van de hallen Uw 
aandacht vangen en U een genoegen laten beieven door zijn 
speelse lijnen, zijn afwisselende iichtrefiexen en zijn altijd 
levendige waterstralen. 
Moge het voor U, leden van de Directie en Commissarissen 
tevens een teken zijn van het medeleven en de vreugde van 
Uw medewerkers met dit jubileum van Werf Gusto en te
vens een blijk van vertrouwen in Uw leiding en de toe
komst van Werf Gusto. 
En mag ik thans de heer Smulders verzoeken het ge
schenk te willen onthullen, waarmee dan tevens het ge
schenk aan U wordt overgedragen. 
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Hierna spreekt de heer Van Putten namens de gepension
neerde personeeisieden. Hij wijst er op, dat, zodra de da
tum van het eeuwfeest van de Werf Gusto bekend werd, de 
gepensionneerden, die veie jaren in dit bedrijf hebben door
gebracht, de koppen bij eikaar hebben gestoken. Zij heb
ben, evenais de nog in dienst zijnde personeeisieden, een 
commissie gevormd voor het aanbieden van een jubiieum-
geschenk. 
Er is echter wei een verschil tussen de gepensionneerden en 

GESCHENK GEPENSIONEERDEN de personeeisieden van thans. De gepensionneerden zijn 
namelijk verre in de minderheid en dat brengt mede, dat zij 
ook met een veel bescheidener geschenk komen. Met een 
monument, ais door de in dienst zijnden aangeboden, zou
den de gepensionneerden alleen kunnen komen ais ze alle
maal 100 jaar werden. 
Spreker biedt de Directie een geschenk aan, bestaande uit 
vier kristallen asbakken en een tafeiaansteker, bestemd voor 
de zaai in het kantoorgebouw. De gepensionneerden geven 
hierdoor uitdrukking aan hun grote dankbaarheid jegens 
de Directie en zij denken daarbij niet alleen aan de kolen, die zij regelmatig ontvangen, en niet alleen aan een Kerst-De heer van Putten spreekt namens de gepensioneerden , , , geschenk, maar vooral aan de jaarlijkse boottocht! 
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Vervolgens is het woord aan de heer J. Th. Nieuwenhuis, 
voorzitter van de Personeeivereniging Gusto, die zegt: 
Geachte Directie, Heren Commissarissen, 
Dames en Heren, 

GESCHENK 
PERSONEELSVERENIGING 

Het is mij een eer U namens het bestuur en leden van de 
Personeei-vereniging en haar onderafdelingen onze welge
meende gelukwensen aan te bieden ter gelegenheid van de 
viering van het 100-jarig bestaan van de Werf Gusto. 
Een dergelijk feit mag een unicum in een mensenleven 
worden genoemd, dit te meer omdat wij U thans ais jubi
laris tegenover ons zien, terwijl meestal het tegenoverge
stelde het geval is. 
In de thans achter ons liggende 100 jaar hebben velen hun 
beste krachten aan dit bedrijf gegeven. Ai deze mensen 
hebben, van hoog tot laag, op hun manier met eikaar een 
gemeenschap gevormd. 
Niet altijd even harmonieus misschien, maar in de loop der 
jaren is toch wei het besef gegroeid, dat een gemeenschap, 
waarin men prettig en in goede verstandhouding samen
werkt, zowel de onderneming ais de daarin werkende mens 
ten goede komt. Van deze gedachte uitgaande hebben en
kele aan het bedrijf verbonden personen op 23 november 
1938 het volgende ter kennis van hun collega's gebracht: 
„Hiermede berichten wij U dat heden in een vergadering 
van enige Uwer mede-geëmployeerden in principe is over
gegaan tot de oprichting van een vereniging, die de naam 
zal dragen van: „Personeel Vereniging Gusto". 
Doelstelling zoals voorlopig besproken en vastgesteld is: 
Een nauwer contact waardoor prettige samenwerking van 
het personeel onderling, zodat een goede gang van zaken 
bevorderd wordt, zowel in het persoonlijk belang van het 
personeel zelve, ais in het belang van de N.V. Werf Gusto, 

De heer Nieuwenhuis brengt de gelukwensen van 
de P.V. over 

en dit doei te bereiken door het organiseren van lezingen en 
verhandelingen en van gezellige personeeissamenkomsten 
in ruimere zin." K. Liebeek Sr., C. J. Plat, Reynart, v. Wie-
ringen, Bakker, Middendorp, Veenendaai. 
Enkelen van de zo juist genoemden zijn inmiddels overle
den. Zij zijn het geweest, die de stoot hebben gegeven tot 
oprichting van onze vereniging en die de gemeenschapsge
dachte in de praktijk wilden toepassen en uitdragen. 
Onze vereniging heeft in de bijna kwart eeuw van haar be
staan steeds op Uw daadwerkelijke belangstelling en steun 
mogen rekenen. 
Wij zijn U daar zeer erkentelijk voor en wij geven U de 
verzekering, dat wij zuilen blijven trachten de zo juist ge
citeerde gedachte waar te maken in ons dagelijks leven en 
ons werk. 
Wij hebben gemeend het niet alleen bij woorden te moeten 
laten en verzoeken U een geschenk van onze vereniging en 
onderafdelingen, bestaande uit een zilveren tafeiaansteker 
en een kristallen schaal, te willen aanvaarden. 
En moge ik dan besluiten met de hoop uit te spreken dat 
de Werf Gusto over 100 jaar haar tweede eeuwfeest in goe
de weistand mag vieren. 
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GESCHENK LEERLINGEN 

uf nee, tiiuinsma spreekt namens de leerlingen 

Dan treedt de heer A. F. Bruinsma voor de microfoon, die 
verklaart, dat bij het 100-jarig bestaan van de Werf Gusto 
de leerlingen, die bij de Werf in opleiding zijn, ook van hun 
belangstelling willen doen blijken. Zij willen dat doen door 
het aanbieden van een geschenk, dat door henzelf is ver
vaardigd. Op hun verzoek heeft de heer P. J. Mulders een 
ontwerp gemaakt voor een draadfiguur, dat naast de firma
naam de jaarcijfers 1862—1962 draagt. In de draadfiguur 

De dooi- de leerlingen vervaardigde draadfiguur 

worden de voornaamste objecten, door de Werf Gusto ver
vaardigd, uitgebeeld; de schepen, de baggermolens, de brug
gen enz. Dit alles wordt in de omhooggaande lijn overkapt 
door het thans in bewerking zijnde object, het kraaneiland. 
Spreker verzoekt de Directie dit jubileumgeschenk van de 
jeugd te willen aanvaarden en er een bestemming aan te 
willen geven. 

DANKWOORD 

Hierna is wederom het woord aan de heer Mr. H. Smulders, 
die het woord richt tot de heer Bieze. Ik ben, aldus spreker, 
met grote dankbaarheid vervuld jegens het personeel, dat 
door het aanbieden van een monumentaal plastiek, blijk 
heeft gegeven van zijn verbondenheid met het bedrijf. Ais 
het plastiek op het terrein achter het kantoorgebouw zal 
zijn opgericht, zal het een genoegen zijn er naar te kijken. 
Het zal het bewijs zijn, dat ook op een scheepswerf schoon
heid op zijn plaats is. 
Zich tot de heer Van Putten richtend, zegt spreker ten 
zeerste getroffen te zijn door het door de gepensionneerden 
aangeboden geschenk. De heeft Van Putten heeft een ge
voelige snaar aangeraakt; spreker geeft de verzekering, dat 
de Directie zeker zal denken aan de gepensionneerden, die 
zovele jaren hun beste krachten aan de Werf hebben gege
ven. 
Tot de heer Nieuwenhuis zegt spreker, dat het hem niet 
bekend was, dat de Personeeivereniging reeds in 1938 werd 
opgericht. Wei is hij er van overtuigd, dat de Personeei
vereniging een goede band tussen bedrijf en personeel 
vormt, en veel goed en belangrijk werk heeft gedaan. Voor 



het aangeboden geschenk betuigt spreker zijn harteiijke 
dank. 
Ten siotte dankt spreker de heer Bruinsma, die ais leer
meester aan de Bedrijfsschool, zich de tolk heeft gemaakt 
van de leerlingen. Hij stelt het bijzonder op prijs, dat de 
leerlingen deze draadfiguur hebben willen vervaardigen en 
aanbieden. Hij geeft de verzekering, dat de vakopleiding 
van de jeugdige arbeiders hem bijzonder ter harte gaat en 
hij weet, dat die opleiding bij de heer Bruinsma in goede 
handen is. 
Spreker dankt alle leerlingen voor hun medewerking en 
deelt mede, dat hun geschenk een plaats zal krijgen in de 
cantine. 

Hiermede was het officiële gedeelte van de receptie ten 
einde. De menigte, die in een halve cirkel om de Directie 
en de Raad van Commissarissen opgesteld gestaan had, ver
spreidde zich door de feestelijk versierde machinehal. Er 
waren verversingen, er waren sigaren en sigaretten, er wa
ren hartige hapjes, waaraan de feestgangers zich te goed 
konden doen. Actieve personeeisieden en gepensionneerden 
ontmoetten eikaar. Mensen uit Schiedam, Slikkerveer en 
Geieen ontmoeten eikaar. Een praatje hier en een praatje 
daar. Het was net één grote familiereünie. De Directieleden 
krijgen honderden handen te schudden; allemaal geluk
wensen. 
We waren er toevallig getuige van, dat een van onze Spaan
se medewerkers de heer Harry Smulders geluk wenste met 
het jubileum — in het Spaans natuurlijk — en prompt in 
het Spaans antwoord kreeg. De man glunderde met zijn 
hele gezicht! 
Een receptie van half elf tot twaalf uur, eindigt nooit om 
twaalf uur. Het is dan ook ruim half één geworden. Maar 
het was dan ook zo gezellig! Onze Spaanse medewerkers 
voerden bij de muziek van de muziekvereniging of van een 
harmonica volksdansen uit, die veel bijval oogstten. 
Het 100-jarig bestaan is voor het personeel een echt feest 
geweest. 

MIDDAGRECEPTIE 
Veel rust hebben de Directie en de Raad van Commissaris
sen die 14de september niet gehad, 's Middags te 3 uur be
gon de receptie voor de genodigden. Reeds direct om drie 
uur begonnen de belangstellenden in ons eeuwfeest binnen 
te stromen en die stroom heeft tot vijf uur vrijwel constant 
voortgeduurd. Opdrachtgevers, leveranciers, onderaanne
mers, collega's, gemeentebestuur, metaaibond enz. enz. Wie 
waren er allemaal? Ja, daar kunnen we heus niet aan be
ginnen. Ten eerste omdat we lang niet aiie mensen ken

den, die er waren en ten tweede, omdat er dan aan de op
somming haast geen einde zou komen. Want het was druk! 
Het gehele terrein achter het kantoorgebouw was ais par
keerruimte ingericht en daar stonden, volgens mededeling 
van de parkeerwachters, op een gegeven ogenblik twee
honderd en vijftig auto's! 
We telden in de machinehal ongeveer vijf en dertig bloem
stukken. En dan nog een tafel vol geschenken. Dat is mis
schien niet zo heel veel, maar men mag daarbij niet verge
ten, dat de Directie verzocht had geen bloemen te sturen, 
maar het daarvoor bestemde geld te storten op de giroreke
ning van „Gezinszorg"; een nuttige instelling, die daardoor 
zeker wei iets minder zorg zal hebben. 
Een receptie van drie tot vijf uur, is nooit om vijf uur af
gelopen. Het was dan ook ongeveer half zes toen de laatste 
gasten de Werf verlieten. 
Het was ene drukke dag voor de Directie en de Ra ad van 
Commissarissen en voor de dames Smulders en Conijn. 
Maar het was een mooie dag! Een dag, die ons allen lang 
in herinnering zal blijven. 

GEDENKBDEK 
„De som der delen" is de titel van het gedenkboek, dat ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Werf Gusto is 
uitgegeven en dat ook aan aiie personeeisieden, die daar
voor in aanmerking wensten te komen, is uitgereikt. Een 
zeer toepasselijke titel. De Werf Gusto bestaat uit Scheeps
bouw, Machinebouw, Apparatenbouw, Aiuminiumbouw 
(Poiyesterbouw), Staalbouw, Kraanbouw, Onderhoud, Be
wakingsdienst, Tekenkamers, Administratie enz. De som 
der delen is de Werf Gusto. Er zijn Directieleden, stafbe
ambten, beambten en werklieden; de som der delen is de 
Werf Gusto. 
De titel van het gedenkboek drukt wei zeer goed uit, dat 
het werk van de Werf Gusto het resultaat is van samen
werking; dat het inderdaad is „De Som der Delen". 
Dit door Max Dendermonde geschreven boek geeft een 
uitvoerig overzicht van „Hoe het groeide". Maar bovenal 
ook van „Hoe het nu is". Het wil niet alleen een boek zijn 
van gedenken, maar ook van vooruitzien naar de toekomst, 
naar de volgende honderd jaar. 
Het is, we mogen dat gerust zeggen, een heel mooi gedenk
boek geworden. Typografisch bijzonder mooi verzorgd; 
voorzien van talloze foto's, waarvan verschillende in kleu
rendruk. Het geeft een duidelijk beeld van het kleine stekje, 
dat uitgegroeid is tot een machtige eik! Het geeft een beeld 
van het werk van de Werf Gusto. Van ons werk! En we 
zijn er allemaal een beetje trots op. Er is geen twijfel aan, 
of dit boek zal door de personeeisieden met aandacht wor
den gelezen. Er is geen twijfel aan of zij zuilen dit boek 
vol trots aan vrienden en kennissen laten zien. 
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Gusto's muziekvereniging op de plaats rust 

De drumband van Gusto's muziekvereniging deed ook mee 

FEESTLIED 
Ja, het was een groot feest op de personeelsreceptie. Maar 
het was er zó druk, dat enkele punten van het programma 
niet tot uitvoering konden komen. Zo was er een groep, 
die zich voorgenomen een eigengemaakt feestlied voor te 
dragen. Heiaas voor de maker ervan, de heer T. Plat, is 
het er niet van gekomen. We willen echter niet nalaten be
kendheid te geven aan het lied, dat — indien er meer tijd 
was geweest — voorgedragen had zuilen worden! 
Hier volgt het: 

14 SEPTEMBER S EEUWFEEST | 14 SEPTEMBER 
1862 I GUSTO I 1962 

De Gusto bestaat nu Honderd jaar. 
Daarvoor zijn we bij eikaar 
En vieren nu een feest zoals het nimmer is geweest. 
Refrein: 
Falderie, Faidera, 
Voor Gusto Hiep, Hiep, Hoera. 

Voorheen was A. F. Smulders Scheepswerf en Machine 
bouw. 

Maar nu draagt deze zaak de naam Gusto trouw. 
Refrein: 
Falderie, Faidera, 
Voor dc Gusto Hiep, Hiep, Hoera. 
In sneiboten en zeiljachten is de naam Gusto in het 

buitenland bekend 
En de moderne schepen van Gusto zijn op zee in hun 

element. 
Refrein: 

• ^ • • - ^ 
De naam Gusto staat overal bekend, 
Om Tinbaggermoien en Bruggebouw, 
Ook in drijvend eiland waren zij pikeur. 
Stelden in constructie nooit teleur. 
Refrein: 

Wij hopen dat de Gusto nog veie jaren zal bestaan 
En dat het in het komend jaar opdrachten zal regenen gaan! 
Het maakt de Gusto dan heel groot 
En wij hebben dan ons brood. 
Refrein: 

^* 

Wij wensen de Directie toe 
Veel gezondheid met eikaar 
En dat zij met de Gusto dan. 
Op mag gaan naar de 150 jaar. 
Refrein. 
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Hij blaast z 'ii partijtje mee! 

Het is ons een behoefte onze harteiijke dank te betuigen aan aiie 
personeeisieden, die door hun werkzaamheden, in weike vorm ook, 
hebben bijgedragen tot het weisiagen van de feestelijkheden ter ge
legenheid van het 100-jarig bestaan van de Werf Gusto op 14 sep
tember 1962. 

De Directie 



KONINKLIJK 
BEZOEK 
AAN SCHIEDAM 
De dag vóór het jubileum van de Werf Gusto was Schie
dam ook reeds in feeststemming, n.l. wegens het bezoek 
van H.M. de Koningin. Een bezoek van de Landsvrouwe, 
hoe belangrijk dit ook voor de betrokken gemeente moge 
zijn, is geen aangelegenheid, die in Het Zeskant vermeid 
zou moeten worden. Wij zouden het dan ook niet vermeid 
hebben, ware het niet, dat de Werf Gusto een zeker aandeel 
in de festiviteiten heeft gehad. Er was namelijk besloten, dat 
de activiteiten van de Schiedamse bevolking en van het 
Schiedamse bedrijfsleven door middel van een aantal praal
wagens aan de Koningin zou worden getoond. En daar was 
de Werf Gusto natuurlijk ook bij! Voor dit doei hebben 
Baas Booy en de zijnen met voile overgave een acht meter 
hoge maquette gebouwd van een der twee kraaneilanden, 
die thans voor de Rijkswaterstaat worden gebouwd. Deze 
maquette is op een wagen gezet en zó in de stoet meegere
den. Om de werkelijke afmetingen van het kraaneiland 

goed te laten uitkomen, werd op dezelfde schaal een ma
quette van de Rotterdamse Euromast gemaakt en naast 
het kraaneiland geplaatst. Het bleek toen, dat de top van 
de kraan en die van de Euromast vrijwel op dezelfde hoog
te stonden. 
De klap op de vuurpijl van het voor Hare Majesteit opge
voerde pieinspei was de triomfantelijke opkomst van dit 
Gusto-pronkstuk, begeleid door Gusto's muziekvereniging, 
die een daverende mars blies ter begeleiding van de op het 
torenhoge model geschilderde woorden: 100 jaar Gusto! 
Trouwens, zonder de velen te kort te doen, die hebben 
meegewerkt om het jubileum en de Gusto-bijdrage aan de 
feestiviteiten rond het Koninklijk bezoek te doen slagen, ver
dient onze Muziekvereniging toch wei een extra vermel
ding; evenais baas Hermans en Dirk v. d. Beek, die van het 
vroege ochtendgloren tot middernacht in de weer waren om 
de Gusto-praaiwagen veilig door de drukke stad te loodsen. 
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VEILIGHEIDSCOMPETITIE 
Het vorige jaar, om precies te zijn op 22 november 1961, 
is in het bedrijf een aanvang gemaakt met de zgn. veilig
heidscompetitie. Deze competitie, waarbij het er om gaat 
een zo groot mogelijk aantal werkdagen zonder arbeids-
onderbreking tengevolge van ongevallen te behalen, ein
digde op 7 september 1962. 
Op 7 september 1962 vond een bijeenkomst plaats van alle 
betrokkenen uit de afdelingen, die 200 veilige dagen op 
het score-bord hadden gekregen. In die bijeenkomst werd 
het woord gevoerd door de heer F . Smulders, die er op 
wees, dat 19 afdelingen het hebben gepresteerd om 100 en 

zou nog verder willen gaan en aan een ieder vragen: Span 
U nog meer in ten bate van de veiligheid! Spreker hoopt, 
dat straks alle afdelingen van het bedrijf aan deze compe
titie zullen mee doen en dat hij nog vele malen bijeenkom
sten als deze zal mogen bijwonen, tot heil van ons allen! 
Ten slotte wenste de heer Smulders alle aanwezigen van 
harte gelijk met het bereikte resultaat. 
Hierna werd overgegaan tot de verloting van de voor deze 
competitie beschikbaar gestelde wisselbeker. Hiervoor kwa
men de hierboven met name genoemde afdelingen in aan
merking. De Bedrijfsschool Machinebouw ging met de be
ker strijken! 
Vervolgens werd aan de deelnemers van de ploegen met 
200 veilige dagen een geschenkje overhandigd. 

De winnende ploeg w 

Een praatje 
bij de kofie. 

meer veilig gewerkte dagen op te brengen; zes van die af
delingen brachten het zelfs tot 200 veilige dagen. Het zijn 
de afdelingen Leerlingopleiding M.B. (Bs. Heusdens); Po-
lyester-boven (Bs. Beider en Bs. Hofman); Smederij en 
schilders (Bs. Mulders en vrm. v. Leeuwen); Scheepsbouw-
binnen hal 2 en 3 (Bs. van Aalten en Bs. de Jong) en de 
Mallenvloer (Bs. v. d. Berg). Slechts vijf afdelingen hebben 
de 100 dagen niet kunnen bereiken. Spreker vindt dit wel 
jammer, maar hoopt, dat die afdelingen het volgende jaar 
meer succes zullen hebben. 
Het resultaat is van dien aard, dat spreker een viering van 
deze dag gemotiveerd acht en hij hoopt, dat dit ook de vol
gende jaren het geval zal zijn. De deelnemers aan deze wed
strijd kennen de regels van het spel en spreker behoeft 
daarover nu niet meer uit te wijden. Maar hij wil wel zeg
gen, dat hij deze bijeenkomst, die een jaar van veilig wer
ken afsluit, bijzonder prettig vindt. De veiligheid in het be
drijf heeft niet alleen een economische achtergrond; maar 
het belangrijkste is toch dat door het veilig werken voor de 
werkers in het bedrijf menselijk leed wordt voorkomen. 
Lit deze Veiligheidscompetitie is wel duidelijk gebleken, 
dat — al werken we dan ook in een bedrijf waarin onge
vallen nooit helemaal te voorkomen zijn — het toch mo
gelijk is met wat goede wil en wat overleg de veiligheid 
op het werk te bevorderen. 
Spreker gelooft en hoopt, dat een ieder in het bedrijf zich 
voor het veilig werken zal willen blijven inspannen. Hij 

De heer F. Smulders reikt de beker uit. 

Veilig werken 
Aantal 

Afdeling Baas veilige 
dagen 

Apparatenbouw De Jong 91 Apparatenbouw 
Albers Bankwerkerij Pronk 139 

Leerl. opleiding MB Heusdens 200 
Mach. bewerking MB Koopmanschap 175 
Koperslagerij (Buiten) Houmes 146 Koperslagerij (Buiten) Rotscbeidt Koperslagerij (Binnen) Suurland 140 
Polyester (boven) Beider 200 

Hofman Polyester (beneden) Verweij l 79 
Schop ) 
V. SijU Timmerwinken Geene 180 Romijn 

Modelmakerij de Ridder 35 Smederij-Schilders V. Leeuwen (vrm) 200 
Mulders 

Scheepsbouw Hal 1 V. d. Blom 200 
Scheepsbouw Hal 2 de Hertog 11 
Scheepsbouw Hal 4 Moonen 141 Scheepsbouw Hal 4 V. d. Poel 150 
Scheepsbouw Mallenvl. V. d. Berg 200 
Transporteurs (binnen) V. Katwijk 46 Onderhoud Schafer 150 Leerl. opleiding SB Bruinsma 180 
Bankwerkerij Mourus 110 
Leerl. opleiding Hout Slabbekoorn 180 Electriciëns Dijkstra 129 
Scheepsbouw Hendriks 165 
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DE OUDE GARDE 

UIT ONS MIDDEN 

In dienst getreden: 

30-8-'62 J. Stello, lasser S.B. 
30-8-'62 J. H. L. Moonen-v.d. Rijt, werkster 

l-9- '62 G. V . d. Woude, tek.-constr. Tekenkr. K.B. 
l-9-'62 T. Boks, 11. tekenaar Tekenkr. K.B. 
3-9-'62 E. Lans, volontair M.B. 
3-9-'62 L. Q. Schwagermann, volontair M.B. 
3-9'62 J. A. H. Wolffers, volontair Onderhoud 

3-9-'62 H. V . Tol, II. bankwerker M.B. 
3-9-'62 C. Boender, 11. draaier M.B. 
3-9-'62 R. A. Munnik, 11. draaier M.B. . 
3- 9-'62 D. Vos, 11. bankwerker M.B. 
4- 9-'62 G. P. J. Boeters, volontair M.B. 
4-9-'62 D. C. R. Boonzaaier, constr.bankwerker St.B. 
4-9-'62 C. J. A. Morianner, constr.bankwerker St.B. 

10-9-'62 J. Homan, 11. tekenaar Tekenkr. K.B. 
10-8-'62 Mej. J. van Roon, kantoorbediende Tekenkr. 

K.B. 
17-9-'62 T. van Belle. 11. plaatwerker S.B. 

24-9-'62 A. HoUenberg, 11. scheepsbouwer S.B. 
24-9-'62 H. J. de Vreede, 11. koperslager M.B. 
24-9-'62 A. Havenaar, transporteur S.B. 

Geboren: 
14-8-'62 Martin, zoon van M. Palyama en A. A. Paly-

ama-Nieburg. 
17-8-'62 Anja Maria, dochter van G. Anemaat en J. M. 

Anemaat-Pronk. 
24-8-'62 Linda Johanna, dochter van A. J. Laheij en M. 

P. Laheij-Wasman. 
24-8-'62 Maria Johanna Antonia, dochter van J. M. van 

Dongen en A. G. M. van Dongen-Hofmans. 
28-8-'62 José, dochter van J. Barzilay en A. Barzilay-

Leentvaar. 
l l -9 - '62 Wilhelmina Johanna Antonia, dochter van P. 

M. M. de Vries en K. de Vries-Droog. 
13-9-'62 Jeffrey Nilianus, zoon van W. B. Risterum en R. 

Ristemw-van Hattem. 
17-9-'62 Albert Louis, zoon van L. M. A. F. Simon en 

E. M. Simon-de Vries. 

P. van Amersfoort 
De heer P. van Amersfoort kwam op 12 december 1941 
bij de Werf Gusto in dienst en werd tewerkgesteld als boor-
der bij de afdeling Scheepsbouw. Later was hij in die afde
ling werkzaam als kabeltransporteur. Op 29 augustus j.1. 
breikte hij de leeftijd van 65 jaar en de 28ste september 
d.a.v. verliet hij, na 21 dienstjaren, de Werf als gepension
neerde. 
Wij wensen hem toe, dat hij nog vele jaren van zijn pen
sioen zal mogen genieten. 

A. Bruggeling 
Voor de heer A. Bruggeling was op 28 september 1962 het 
tijdstip voor toetreding tot de Oude Garde aangebroken. 
Hij is op 5 september 1949 bij de werf in dienst gekomen 
als transporteur-aanslaander. Ook hem wensen wij gaarne 
een goede levenavond toe. -

A. van Popering 
De heer A. van Popering trad op 1 juni 1942 bij de Werf 
Gusto in dienst als voorslager bij de afdeling Scheepsbouw. 
De 25ste juli 1962 bereikte hij de pensioengerechtigde 
leeftijd en op 21 augustus 1962 verliet hij de werf als ge
pensionneerde. Moge hij nog vele jaren deel uitmaken van 
de Oude Garde. 

H. C. P. de Groot 
Het pensioen van de heer H. C. P. de Groot ging in op 
14 mei 1962. Maar reeds lang daarvóór had hij wegens 
ziekte zijn werkzaamheden moeten staken. Half november 
1959 is hij voor het laatst in actieve dienst werkzaam ge
weest; toen volgde de ene ziekte op de andere. Tot zijn 
pensionnering. Wij wensen hem een goede levensavond toe. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van onze 
gepensionneerde werknemer, de heer Hubertus de Graaf, 
in de leeftijd van 78 jaar. 

IN MEMORIAM H. SCHIPPER 
Op 12 september 1962 bereikte ons het bericht van 
het overlijden van onze medewerker, de heer H. 
Schipper. De heer Schipper is van 26 juni 1939 af in 
dienst van de Werf Gusto geweest als meubelmaker
timmerman. Reeds geruime tijd geleden had hij zijn 
werkzaamheden wegens ziekte moeten staken. We 
hoopten op een herstel van gezondheid en een terug
keer in ons midden. Het heeft niet zo mogen zijn. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kind. 
Hij ruste in vrede. 
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100 JAAR WERF GUSTO 
Eigenlijk is dit opschrift niet juist. Het begon in 1862 niet 
met de Werf Gusto, maar met de firma A. F. Smulders; 
de naam Werf Gusto is later gekomen. Het was in het 
jaar 1862, dat de heer A. F. Smulders in 's-Hertogenbosch 
een zaak begon, die in de loop van 100 jaar zou uitgroei
en tot een van de meest bekende werven van ons land, n.l. 
de N.V. Werf Gusto v/h Fa. A. F. Smulders, te Schiedam. 
De heer A. F. Smulders begon met een, laten we maar ge
rust zeggen, ,,fabriekje", waar in hoofdzaak stoommachi
nes voor de poldergemalen werden gebouwd. Het eerste 
exemplaar van deze produktie kan men tegenwoordig nog 
zien in de modellenzaal van de Werf Gusto. Er staat een 
blinkend gepoetste koperen plaat bij met het opschrift: 
„De eerste stoommachine gebouwd door den Heer A. F. 
Smulders, 's-Hertogenbosch, 1862". 

In de inodeitenzaal van Werf Gnslo is hel allerprilste begin van een honderdjarige geschiedenis te bewonderen. De inscriptie op het blinkend gepoetste koperen bord luidt: "Eerste stoommachine gebouwd door den heer A. F. Smulders, 's Hertogenbosch, 1862". 

Ja, het bedrijf was toen in 's-Hertogenbosch gevestigd. 
Maar tien jaar later was het fabriekje van weleer reeds zo
danig uitgegroeid, dat naar een ruimere huisvesting moest 
worden uitgezien. Deze werd gevonden in Utrecht en daar
heen werd het bedrijf in 1872 overgebracht. 
Inmiddels was de produktie niet tot stoommachines beperkt 
gebleven; neen, er werd van alles aangepakt: gasfabrieken, 
hijskranen, baggermolens en nog veel meer. Toen reeds 
had het bedrijf het stempel van veelzijdigheid gekregen, 
dat het 100 jaar door zou blijven dragen. Vooral de bag
germolens gaven het bedrijf een internationale bekendheid, 
want het baggermaterieel ging de hele wereld door. Zo 
hebben b.v. de Smulders-baggermolens een belangrijk aan
deel gehad in het ontstaan van het Panama-kanaal. 
Baggermolens zijn varende werktuigen. De casco's voor 
deze schepen kon de firma Smulders echter niet zelf ma
ken en dit deel van het werk werd dus aan derden uitbe-

Dhr. A. F. Smulders, 
oprichter van de 
Werf Gusto 

steed. Maar waarom zou het casco eigenlijk niet zelf ge
maakt kunnen worden? Als men maar over een werf be
schikte, zou het best kunnen. Daarom werd in 1894 be
sloten het bedrijf naar Slikkerveer over te brengen, waar 
men de beschikking kreeg over de werf „De Industrie". 
Daar kon men toen de gehele baggermolen zelf maken. 
Het succes bleef niet uit en reeds in 1905 werd de werf te 
Slikkerveer te klein. En weer werd uitgezien naar een be
tere huisvesting. 
De keuze viel op Schiedam, waar een geheel nieuw en 
volkomen modern bedrijf werd ingericht voor de scheeps
bouw, de machinebouw en de staalbouw. 
Terloops zij opgemerkt, dat de vestiging van de Werf Gusto 
voor de gemeente Schiedam niet ongelegen kwam, omdat in 
die tijd de jenever-industrie sterk was teruggelopen en er 
in Schiedam een grote werkloosheid heerste. Velen kregen 
toen de gelegenheid in de scheepsbouw hun brood te gaan 
verdienen. 
Men zegt wel eens: „IJzer trekt ijzer aan". Ook in Schie
dam is dat het geval geweest, want tal van metaalindustrieën 
hebben zich na 1905 in Schiedam gevestigd. 
Al mogen hef pontons dan "werktuigen der toekomst" genoemd worden, zelfs in hun ultra-moderne constructie doen zij nog denken aan voorwereldlijke dieren, aan reusachtige mastodonten. De top van dit kraaneiland, bij Werf Gusto in aanbouw voor de Rijkswaterstaat, reikt nog boven de Euromast uit!! 



Als er feest is bij de Werf Gusto 
De Werf Gusto heeft zich hoe langer hoe meer gespeciali
seerd en het waren steeds bijzondere objecten, die er ge
bouwd werden. Baggerwerktuigen In allerlei soorten; hijs
kranen, zowel rijdende als varende; bruggen In velerlei 
soorten enz. 
Naast de vestiging In Schiedam bleef ook de werf In Slik
kerveer In gebruik. Voorts kwam er nog een vestiging In 
Geleen, waar men zich specialiseerde op het gebied van 
mljnbouw-lnstallatles. Gusto Staalbouw leverde verschillen
de fabrieken voor de Staatsmijnen en bouwde o.m. de 
schacht van de Beatrlx-mljn, waarvan de exploitatie kort 
geleden werd stilgelegd. Maar ook In andere delen van het 
land was Gusto Staalbouw werkzaam. We denken aan de 
hoogovens in IJmulden, de sodafabrleken In Delfzijl, de 
beurshal in Rotterdam, de Deltawerken, de elektrische cen
trale in Den Haag en nog veel meer. 
Sedert 1905 is het bedrijf gestadig gegroeid, al waren er 
ook wel tijden van teruggang. De crisisjaren 1930—1936 
en de oorlogsjaren 1940—1945. In die jaren moest het 
bedrijf worden ingekrompen als gevolg van de omstandig
heden. Maar In belde gevallen Is, zodra de tijden weer nor
maal werden, de uitbreiding met kracht ter hand genomen. 
Na de oorlogsjaren zijn veel belangrijke en Interessante 

objecten tot stand gekomen of nog In uitvoering. We noe
men daarvan: 
— de grootste portaalkraan van Europa voor de bouwput 

In het Haringvliet (gemaakt In samenwerking met Con-
rad-Stork en Verschure); 

— het booreiland Seashell; 
— de draagvleugelboten, die een snelheid van 70 km/uur 

kunnen ontwikkelen; 
— de veerboot Free Enterprise, die dienst doet tussen 

Engeland en Frankrijk; 
— de basculebrug voor Van Brlenenoord te Rotterdam; 
— twee hef pontons met kranen voor de Rijkswaterstaat; 
— de metalen binnenwand voor Nederlands hoogste 

schoorsteen, een gevaarte van 175 m hoogte; 
— zware, zelfvarende kranen voor Londen en Calcutta. 
En dan natuurlijk de baggerwerktuigen. De baggervaar-
tulgen vormen een hoofdstuk op zichzelf. Daarover zou 
wel een boek zijn te schrijven! 
Na de Tweede Wereldoorlog Is er nog Iets bijzonders In het 
leven van de Werf Gusto voorgevallen. Gedachtig aan de 
woorden „Eendracht maakt macht" is men er toe overge
gaan met vijf andere werven te gaan samenwerken. l .H.C. 
Holland werd geboren! Conrad-Stork, Verschure, J. & K. 
Smit, L. Smit & Zoon, De Klop en Werf Gusto. Technische 
kennis en ervaring werden gebundeld. Er kwam een labora
torium In Delft (M.T.I.); er werd genormaliseerd; er werd 
samengewerkt. En er kwam ook een gezamenlijk perso
neelsorgaan, „Het Zeskant". 
Wij prijzen ons gelukkig In „Het Zeskant" onze hartelijke 
gelukwensen aan onze jubilerende vennoot Werf Gusto 
te kunnen aanbieden. Moge de Werf Gusto groeien en 
bloeien tot in lengte van jaren. 

SCHEEPSBOUW IS EEN KUNST 
EN DE LICHTDRUKKER 
WEET ER VAN 
MEE TE VERTELLEN 

Iemand die helemaal niets met de scheepsbouw te maken heeft denkt wel eens, dat een nieuw schip heel eenvoudig tot stand komt. Zet maar een knappe ingenieur aan een tekentafel en na verloop van tijd kan hij het schip aanbieden. De lichtdrukker, die het schip in al zijn stadia van wording door zijn machine ziet gaan, weet, dat er heel wat meer komt kijken. Nee, een schip ontstaat stellig niet uitsluitend op de tekentafel van de ontwerper. Hij maakt een voorlopige lijnen-tekening. Aan de hand daarvan wordt een model vervaardigd dat in het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation wordt onderzocht. Het plan ondergaat daarna vaak nog allerlei wijzigingen, waaraan het kritisch oog van de scheepsbouwer en reder niet vreemd is. Dat is nog maar het begin, want nu gaat men op de grote tekentafels zwoegen aan een bijna eindeloos tekenwerk. Werktekeningen stromen bij honderden naar de opdrachtgever en naar het classificatiebureau ter keuring en vervolgens weer naar de eigen werf. 
Bovendien gaan er vele naar de onderaannemers, die voor de uitvoering ervan zorgen. 
Aanvankelijk waren het de weliswaar zeer belangrijke, doch in aantal nog beperkte constructieplannen, voorlopige en definitieve lijnentekeningen die voor de vermenigvuldiging een beroep 

doen op de iichtdrukkerij. Soms duurt het wel een half jaar na het gereedkomen van de eerste tekeningen, voor de kiel van het schip wordt gelegd. Hoe meer de bouw van het schip op papier begint te vorderen des te groter wordt het aandeel van de lichtdrukker er in. 
Het werk van de lichtdrukker op een scheepswerf is bijzonder gevarieerd. Hij ziet de eerste hoofdtekeningen van het schip. Later, wanneer de tekenkamer bezig is met de technische uitrusting ervan, komen weer heel andere tekeningen door zijn machines. 
Tenslotte zal hij aan zijn rusteloze lichtdrukapparaat ook nog de ontwerpen van scheepsbetimmering, inrichting van hutten en salons en van alles wat tot de afwerking van een modern schip behoort, ter reproductie toevertrouwen. 
Scheepsbouw is een kunst, een spel met lijnen en ruimte Maar ook is scheepsbouw harde realiteit en een uiterst belangrijke industrie met "ups and downs", die een ware graadmeter zijn voor de welvaart van het land. 
Het is voor de lichtdrukker een grote voldoening mee te werken aan het bouwen van wéér een nieuw schip op zijn werf, of het nu een hopperzuiger is of een kustvaarder, een tanker of een vrachtschip. Hij, de lichtdrukker, komt er altijd aan te pas 
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AANTAL LEERJONGENS BIJ „DE KLOP" 
DRIEMAAL HOGER DAN VOORHEEN 
„Je zou een soort rattenvanger van Hameln moeten heb
ben, die maar op de fabrieksfluit hoeft te blazen om nieu
we leerjongens bij tientallen door de poort naar binnen te 
laten komen . . . " 
Dat Is een stille wens In vele bedrijven, telkens wanneer het 
nieuwe cursusjaar van de leerscholen begint. Tal van leer
scholen zijn en blijven onderbezet. Het lijkt soms wel een 
raadsel waar de duizenden jongens, die leder jaar van school 
komen, blijven. 
Bij onze vennoot „DE KLOP" schijnt nu toch zo'n won
derdoener In actie geweest te zijn. In snel tempo Is het aan
tal leerjongens In de leerscholen opgelopen van 12 tot 35, 
een verdrievoudiging dus. Voor een bedrijf met ca. 250 
mensen In de werkplaatsen is dat een bijzonder resultaat. 
Alleen al door deze toeneming moet de leerschool scheeps
bouw worden uitgebreid met een vloeroppervlakte van 160 
m 2 . Ondanks deze uitbreiding heeft „DE KLOP" het aan
nemen van nieuwe leerlingen dit jaar moeten beperken. 
Aan verschillende nieuwe gegadigden voor de machine
bouw werd geadviseerd zich tot de andere l.H.C.-vennoten 
In de omgeving te wenden. „DE KLOP" was vol! 
GEEN „WONDER" 
Kijkend naar de omstandigheden waarin veel andere be
drijven in onze branche verkeren, kan een buitenstaander 
geneigd zijn, van een „wonder" te spreken. Bij „DE KLOP" 

zelf denkt men er heel anders over. Wanneer we het goed 
begrepen hebben, Is het voornamelijk een kwestie van voor
lichting geweest. Vroeger werd niet veel bekendheid gege
ven aan het werk van de afdeling vakopleiding bij „DE 
KLOP". Dat was jammer, want van meet af aan Is In deze 
afdeling werk gedaan dat op een bijzonder hoog peil stond. 
Minstens vijf directeuren van lagere technische scholen, een 
groot aantal leraren en nog veel meer hoofdwerktuigkundi
gen die hun eerste opleiding bij „DE KLOP" hebben ge
had, kunnen daarvan getuigen. 
Markant was ook het feit, dat veruit de meeste jongens 
na het beëindigen van hun opleiding bij „DE KLOP" ble
ven werken. Het percentage over de laatste tien jaar loopt 
tegen de 70. Maar zoals gezegd, men deed zijn werk In alle 
bescheidenheid en veel ruchtbaarheid werd er niet aan ge
geven. 
In het nu bijna afgelopen jaar werd echter besloten de 
trom wat meer te roeren en de mensen In Slledrecht en om
geving Iets te vertellen over het werk, dat In de leerscholen 
van ,,DE KLOP" wordt gedaan. Leraren en leerlingen van 
de L.T.S. In Slledrecht werden, nadat hun eerst enkele 
I.H.C.-flIms waren getoond, uitgenodigd voor een bezoek. 
Hun conclusie was: wij hebben nooit geweten dat „DE 
KLOP" zo'n leerzaam en ook zo'n prettig bedrijf Is. Ook 
met de ouders werd contact gezocht. Het resultaat Is al 
vermeld. Vastgesteld mag worden, dat „DE KLOP" In feite 
thans krijgt was het bedrijf, gezien zijn positie In Slledrecht, 
toekomt. 
GOEDE ONTVANGST 
Bekwame leermeesters, die niet alleen het werk, maar ook 
onze jonge generatie van haver tot gort kennen, zorgen 
ervoor dat de uitbreiding van het aantal leerlingen goed 
wordt opgevangen. Met gepaste trots kunnen zij erop wij
zen, dat van de jongens die In militaire dienst moeten, ge
middeld 90 pet. terugkomt bij de oude baas. Er bestaat al
le aanleiding om aan te nemen, dat ook de leerjongens die 
nu zijn gekomen zich thuis zullen gaan voelen. Tegelijker
tijd zal dit zeker door de ouders nog worden aangemoe
digd, omdat men In Slledrecht en omgeving In toenemende 
mate te zien krijgt, op welk hoog niveau de opleiding bij 
„DE KLOP" staat. 

Bekwame leermeesters 

Werkstukken „uit de kunst" Het diploma verdiend 
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"maken. Een gewone radio is tegen-"woordig een massaprodukt, maar "een installatie om zelf te zenden "(en natuurlijk ook te ontvangen), "daar kun je nog eer mee inleggen. "En je krijgt toch wel ergens een "andere kijk op de dingen als je "zo geregeld met mensen uit aller-"lei landen kunt spreken alsof het "je buurlui zijn. En als zendamateur "is iedereen ook eigenlijk je buur-"man " 

NIET EENVOUDIG 
Het is echter niet zo eenvoudig om "ieder's buurman" te worden. Studie van de electronica is natuurlijk nodig, dan volgt een examen bij de PTT in Den Haag. Vereist is bijvoorbeeld dat men telegrafie-sig-nalen kan opnemen en seinen met 

PAoRI 
EEN VRIEND UIT VERRE STREKEN 

"Tegenwoordig gaat het bijna hele-"maal met de luidspreker. Alleen als "ik 's avonds laat of 's nachts doorga "zet ik de koptelefoon op, want je "moet natuurlijk aan je gezin en aan ,,de buren denken". Deze woorden komen uit de mond van de Baas Constructiebouw die bij Werf Gusto bekend staat als Baas v. d. Blom, of vollediger: de heer D. v. d. Blom. Velen, zeer velen, in Nederland en buiten onze grenzen, zelfs in andere werelddelen, kennen hem echter onder een andere naam: PAoRI. Het klinkt als één van die namen die de bewoners van de lieflijke en gastvrije Zuidzee-eilanden aan geëerde of beminde bezoekers toekennen; het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen: "Vriend uit verre streken". 

En in zekere zin betekent het dat ook, want PAoRI zijn de roepletters van de radio-zendamateur v. d. Blom. 
Als wij hem vragen hoe hij tot deze fascinerende hobby gekomen is, blijkt hij op echt Schiedamse manier nogal terughoudend te zijn: "Och, "je wilt zelf ook wel eens iets 

een snelheid van tenminste twaalf woorden per minuut. Als dit alles met goed gevolg achter de rug is, krijgt de nieuwbakken zendamateur zijn "call", zijn roepletters, en onder die naam zullen allen hem kennen die op de wonderlijkste uren van de dag of de nacht contact met verre of nabije streken oproepen. "Het aantal zendamateurs op elk uur "van ieder etmaal is onvoorstelbaar "groot, dat is trouwens te merken "aan de QSL-kaarten. "QSL???" 
"Als ik bijvoorbeeld met een vriend "in Rotterdam werk en een amateur "in Londen vangt dat op, dan kan "hij ons een uitvoerig rapport sturen "over de kwaliteit van de ontvangst "en over zijn eigen apparaten, want "de gegevens over die apparatuur "zijn voor ons natuurlijk altijd erg "interessant. Die aanstaande zend-"amateur in Londen krijgt dan een "QSL-kaart. Sommigen maken er een "hobby van zulke QSL-kaarten uit "alle delen van de wereld te verza-"melen". 
De heer v. d. Blom zit echter niet altijd thuis over zijn apparatuur gebogen. 
"Je kunt er ook mee naar buiten. 
"Laatst verwachtte ik een bezoeker 
"uit Den Haag, die had een draag-
"bare installatie bij zich, en omdat 
"hij de weg hier niet wist, heb ik 
"hem helemaal tot voor mijn stoep 
"kunnen loodsen zonder van mijn 
"stoel op te staan. In juni hebben wij 
"ook een "field day", een soort in-
"ternationale contactdag. 
"Wij gaan er dan echt op uit en 
"werken in een boot, in een tent, of 
"waar dan ook buiten. Je moet dan 
"natuurlijk voor je eigen elektrische 
"stroom zorgen, met een accu of met 
"een motor." 

SPORTIEF EN NUTTIG 
Zendamateurs hebben trouwens vele mogelijkheden om hun hobby in het vrije veld te brengen, zoals bij de vossejachten, waarbij een zendamateur zich op een onvindbare plaats nestelt, bijvoorbeeld in een hoge boom, ergens in een bos, in een onbewoonde streek. 
De jagers hebben draagbare peil-ontvangers en trachten daarmee de vos op te speuren. 
Maar dikwijls ook is het bittere ernst: 
"U leest toch ook wel eens in de "krant dat een speciaal medicament "door tussenkomst van een radio-"amateur via de K.L.M. nog nét op "tijd ergens is afgeleverd? En vorige "week nog, toen dat vliegtuig een "noodlanding op de Atlantische "Oceaan moest maken, waren het "zendamateurs die belangrijke con-"tacten tot stand brachten. Trouwens, "denk maar eens aan de watersnood: "toen in het rampgebied alle ver-"bindingen verbroken waren, zorg-"den de zendamateurs voor de ver-"bindingen om de hulpverlening tot "stand te brengen." Het is voor zend-amateurs altijd leuk om de contacten, die zij via seinsleutel of microfoon gelegd hebben te bestendigen. De heer v. d. Blom zegt: 
"Enige jaren geleden kreeg de Schie-"damse muziekvereniging O B K "gasten uit Denemarken, eveneens "muzikanten. Deze gasten werden "toen bij OBK-leden ingekwartierd. "Op een zondagmiddag kwam er "iemand bij me binnenlopen en ver-"telde dat hij OZ4B0 was. Hij had "uit Denemarken zijn call-boek mee-"genomen en ging nu bij de Schie-"damse zendamateurs een bezoek af-"leggen. De letters OZ4B0 vertelden "me, dat hij een Deense zendama-"teur was. Na de begroeting werd 

"de zendapparatuur bekeken en in-"geschakeld en er werd verbinding "met zijn land gemaakt. Uit zijn "verhaal bleek, dat hij machinist "was bij een bierbrouwerij in Kopen-"hagen. Zo ontstaat er door deze "hobby een band over de gehele "wereld, die de zendamateurs ver-"bindt." 




