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Bok waar ga je met 
die kraan naar toe? 

EEN KRANIG 

STUK WERK! 

Dat vroegen de toeschouwers 
bij Smit Kinderdijk zich begin 
maart af bij het zien van een 
kranig stuk werk. De „ lucht re is" 
van de werfkraan ging van de hel
ling Zuid naar het nieuwe terrein 
aan de Lek, waar de staaivoor-
raad wordt opgeslagen. Eens wa
ren hier een voetbalveld en een 
garagecompiex van een autobus
bedrijf. Beide moesten naar elders 
verhuizen. Het ongeveer 11/2 ha 
grote terrein werd vervolgens op
gehoogd. Daarvoor werd 85000 m^ 
zand gestort. Een klein gedeelte 
van het nieuwe terrein is bestemd 
voor staaiopsiag, de rest blijft ge
reserveerd voor eventuele iood-
senbouw. 

Het overbrengen van de staaivoor-
raad naar de nieuwe opslag is no
dig in verband met de bouw van 
een 115 meter lange afbouwkade 
aan de Noord, een werk dat, ais 
het even kan, nog dit jaar klaar 
moet zijn. 

Een nieuwe afbouwkade is nood
zakelijk, omdat de huidige kade bij 
de helling Noord, waar schepen 
worden afgebouwd, onvoldoende 
plaats biedt wanneer straks de 
helling met 12 meter verlengd 
wordt. Deze verlenging is nodig 
in verband met de aanpassings-
werken, die moeten worden uitge
voerd ais gevolg van de wijzigin
gen in waterstanden en -stromin
gen, die ontstaan ais de zeearmen 
zijn afgesloten. Het Deltaplan I Er 
bestaan nog tal van onzekerheden 
over wat precies de gevolgen zui
len zijn, ais in het Deltagebied het 
directe contact van onze rivieren 
met de zee een halt is toegeroe
pen. Dit betekent, dat het treffen 
van maatregelen om aan de ge
wijzigde omstandigheden het hoofd 
te bieden een moeili jke zaak is. 
Niet alleen voor de verschil lende 
werven — zoals ,,onze" Smit Kin
derdijk en ,,onze" De Klop — 
maar ook voor de overheid, die in 
principe financiële steun heeft toe
gezegd. 

Ondanks onzekere factoren zijn er 
bepaalde werkzaamheden, die ge
woonweg moeten gebeuren. Bij 
Smit Kinderdijk is dat de bouw 
van de nieuwe afbouwkade en de 
daarmee verband houdende ver
huizing van de Ijzeropsiag. 
Op het nieuwe terrein komt over 
een paar maanden een nieuwe 
magneetkraan. Om zo lang toch 
veie ..hijsjes" te kunnen maken, 
moest een heiiingkraan ti jdeli jk 
van plaats veranderen. 



IN HET LAND 

Na een reis van zo'n 19 uur vliegen nam ik met een „arrigat-
gosaimas" en ,,sayo nora" afscheid van de breed glimlachende 
en altijd knikkende en buigende, zeer charmante stewardessen. 
Door de ,,Argus"-ogen van de Japanse immigratie- en douane 
beambten doorgelicht en gewogen, stortte ik mij in een wriemelen
de mierenhoop van allemaal giimiachende en luid snaterende 
mannetjes en vrouwtjes. 
ineens stond ik voor een drietal heren die mijn gezicht met een 
pasfoto vergeleken en toen zij enige gelijkenis ontdekten, vroegen 
,,Miesterr Wittomakkers ?" 
Na de gebruikelijke uitwisseling der visitekaartjes vergezelden 
deze heren mij naar buiten. 
Terwijl wij op de auto wachtten, werd ik nogmaals bekeken, m'n 
lengte geschat (± 2 meter) en mij verontschuldiging gevraagd 
voor het bed dat men voor mij had besproken. 
Het was n.l. zeer moeilijk geweest om een Europese hotelkamer 
voor mij te bespreken, maar men had tenslotte een Japanse kamer 
met een Europees bed van Japanse afmeting in een Japans hotel 
kunnen bemachtigen. (Het viel gelukkig nogal mee: ik heb die 
avond slechts tweemaal m'n hoofd gestoten i) 
De volgende dag met de ,,New Tokaido Line" naar Osaka was 
een sensatie. Met een snelheid van 225 km/uur (af te 
lezen op een snelheidsmeter in de restauratie) schoot deze trein 
door tunnels en over bruggen en bruggetjes, door rijstvelden en 
thee-plantages, langs veie duizenden op- en tegen eikaar hangen
de houten en golfplaten huizen en huisjes. 
Van Osaka naar Kobe verliep de reis iets minder sensationeel, 
maar daar tegenover stond weer de taxi-rit van station naar werf. 
Door middel van een voortdurend bumper aan bumper gevecht 
bracht de chauffeur met een ,,voi gas/vol remmen" rijstijl, ons 
naar de werf. Nog niet helemaal bekomen van de lange vliegtocht 
en alle Tokyoindrukken, waaronder het Japans/Europese bed, 
moet ik er beslist groen en geel hebben uitgezien, toen ik een 
diepe zucht slakend uit de taxi stapte. 
Onvermoeibaar, ais schijnbaar iedere Japanner, nam mijn bege
leider mij direkt mee naar de Kaiyo. Het werd een wandeling van 
zeker 10 minuten over deze immens grote werf. 
Maar daar was ie dan: de Kaiyo ofwel ,,S.E.P. - No. 1", het door 
Kawasaki met de op 26 juni 1968 verkregen i.H.C.-iicentlerechten 
gebouwde hefeiiand. 

Het is een 4 potig eiland geworden van 42 meter lang, 24 meter 
breed en een holte van 3,75 meter. 
De palen zijn 2 meter in het vierkant, 53 meter lang en voorzien 
van de ons zo bekende en vertrouwde tandiijsten. 
Door twee dieselgeneratoren van 200 KVA van elektrische energie 
voorzien, brengen de hydraulische systemen dit platform met een 
snelheid van 11,6 meter per uur omhoog en worden de palen ge
heven met 19 meter per uur, terwijl de stand van het platform 
gecontroleerd wordt met behulp van twee trim-indicatoren. in de 
controle-kamer vindt men verder nog een C.O.P. (= Oentraai be-
dienings paneel) en een bureau. 
Dit is alles voor zover het de bovenste verdieping van de opbouw 
betreft, terwijl men de ,,Dining-room (met twee tafels en houten 
banken) een etage lager vindt. 
Weer een etage lager vinden we de keuken, een douche en twee 
toiletten waarna, onderdeks de machinekamer en de ,,Bed-room" 
met 16 kooien. 
Op 11 oktober gingen we met de Kaiyo voor het eerst ,,staan" i 
Men had zich hierop wei degelijk voorbereid en o.a. voor het 
vijzelen iedere stap op papier gezet. 



V A N DE E E U W I G E G L I M L A C H 

Ook de diverse pubiiciteitsmedia waren uitgenodigd en het eiland
je stond dan ook vol met bezoekers, allen gewapend met min
stens één fi lm- of fotocamera. 
De nieuwe locatie lag 200 meter verderop, aan het einde van 
helling no. 4. 

Met behulp van 3 sleepbootjes werd het ponton naar deze locatie 
gesleept en in positie gebracht. 
Het vijzelen werd verricht door een Japanse ,,Jackman", die zijn 
orders ontving van de ,,regisseur". Deze regisseur las de com
mando's uit het vooropgestelde schema, brulde deze orders via 
de ioudhaiier over dek en de Jackman reageerde klakkeloos. 
Het was voorwaar geen dikdoenerij of geldingsdrang die mij er 
toe bracht om enkele malen in te gri jpen. 
Dit ingrijpen werd direkt geaccepteerd, maar de adviezen die ik 
op tafel legde waren minder welkom: in hun programma-schema 
stond het anders, dus 

De volgende dag werd mij pas gevraagd wat er allemaal fout was 
gegaan, waarom en hoe het dan wél moest. 
De zogenaamde taaibarrière (men spreekt er géén of zeer slecht 

Engels en mijn kennis van de Japanse taai beperkt zich tot: Dozo, 
Arrigato, Hay en Soyonora) werd overbrugd door een schoolbord 
met veel krijt. 

Een en ander is in ieder geval wei duidelijk geweest, want de 
officiële beproevingen verl iepen zonder incidenten en tot een 
ieders tevredenheid. 
Enkele dagen vóór de officiële overdracht vertrok ik weer uit 
Kobe met bestemming Tokyo, waar ik zondag 9 november na de 
heer H. Smulders op het vl iegveld te hebben begroet, de thuisreis 
aanvaardde. 

Op 11 januari was ik echter weer op weg naar dit prachtige en 
bijzonder interessante land. 
De Kaiyo werd naar zijn eerste werkiocatie gesleept. 
Op 14 januari was het zover en na een sleep van pim. 24 uur over 
150 km kwamen wij aan te Sakaide op het eiland Sj ikoku. 
Men heeft plannen om het eiland Sjikoku door middel van bruggen 
en/of tunnels te verbinden met het grote Japanse moederland. 
Nu werd de Kaiyo ingezet om bij Sakaide de bodem te onderzoe
ken en men doet dit door proefboringen, waarvoor men twee boor-
torentjes aan de Kaiyo heeft gehangen. 

De werkzaamheden verliepen voorspoedig en na 10 dagen kon de 
Kaiyo verhaald worden om 100 m verderop z'n werkzaamheden 
voort te zetten. 

Na enige dagen toezicht te hebben gehouden vertrok ik naar 
Kobe voor een bespreking op de werf van Kawasaki. 
De volgende dag per New Tokaido Line naar Tokyo en twee 
dagen later (2 februari) stapte ik weer in het K.L.M. vliegtuig naar 
Amsterdam, nadat ik nog even snel op het vl iegveld van Tokyo 
m'n pokken-vaccinatie had moeten laten vernieuwen. 

Op weg naar huls betekende tevens vertrek uit Japan, een zeer 
boeiend en interessant land waar ik had leren inzien, dat die 
wriemelende en snaterende mierenhoop bestond uit bijzonder 
sympathieke, gastvrije en vooral leergierige mensen met een gl im
lach, die echt is. ik had echter tevens ontdekt, dat men dit schijn
baar onvermoeibare volk nooit, maar dan ook nooit écht leert 
kennen. 

A. J. J. Wittmaekers 



SCHIJNWERPER OP DE ADMINISTRATIE 

De aanleiding tot het opstellen van dit artikel is het verschijnen 
van het I.H.C. Holland Jaarverslag 1969. Dit is namelijk een bij
zondere prestatie geweest, waarbij de administratieve groepen in 
ons concern een belangrijke rol speelden. Vooral dank zij hun 
medewerking is het mogelijk gebleken het jaarverslag sneller dan 
ooit tot stand te brengen. 

Een bijzonder woord van dank aan hen is dan ook op z'n plaats. 

Wie zijn het ? 
In ons concern zijn een vrij groot aantal mensen betrokken bij 
de een of andere manier van administratie. Het is zelfs niet over
dreven om te stellen dat wij allemaal wei ergens aan de admini
stratie meedoen. Het invullen van werkstaten, het behandelen 
van magazijnbonnen, het opgeven van overuren, het aanvragen van 
vakantie uren; het zijn zaken waar we allemaal regelmatig mee 
te maken hebben. En deze zaken spelen allemaal een rol in de 
administratie. Mensen die er in het bijzonder mee te maken 
hebben zijn b.v. tijdschrijvers, magazijnbeheerders, inkopers, 
boekhouders en uiteraard administrateurs. Niet in de laatste 
plaats moeten wij hier de mensen van het I.H.C. Holland Com
putercentrum noemen, waar alle administratieve gegevens samen
stromen. 

duktie-eenheid weet nu zijn taak. Het is echter niet voldoende 
om te weten wat die taak voor een bepaald jaar zal zijn, je moet 
onderweg ook steeds weten of je hem goed uitvoert. De leider 
van de produktie-eenheid moet snel en regelmatig kunnen zien, 
hoe de voortgang van zijn plan is. 
Het zal U duidelijk zijn, dat voor dit hele spel een groot aantal 
gegevens nodig zijn. Er moet steeds informatie zijn. En daarvoor 
zijn er op al onze bedrijven de administratieve groepen. Zij zor
gen er voor, dat alle nodige informatie wordt verzameld, wordt 
verwerkt en wordt verstrekt, informatie verzamelen bij de leider 
van elke produktie-eenheid (soms door de leider zelf). Deze 
informatie volgens bepaalde spelregels doorgeven aan het Com
putercentrum. Daar wordt de informatie zeer snel verwerkt en in 
de vorm van overzichtelijke staten ter beschikking gesteld van 
elke leider van een produktie-eenheid, die dan kan vaststellen 
hoe hij er voor staat. Dat wil zeggen, de werkelijkheid, die blijkt 
uit de informatie, wordt vergeleken met het plan, dat hij aan het 
begin van het jaar opstelde. Cp die manier weet hij precies waar 
hij aan toe is. Hij kan beslissingen nemen om zijn plan op de 
juiste wijze te blijven uitvoeren. Dreigt het mis te gaan dan moet 
hij maatregelen nemen; maar hij weet welke, want hij is op de 
hoogte van de stand van zaken. 

Principe: decentralisatie 

Het principe van de I.H.C. Holland bedrijfsvoering is decentrali
satie, ook in de administratieve sector. Decentralisatie maakt het 
mogelijk dat de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen 
daar komen te liggen waar de feitelijke werkzaamheden worden 
verricht. Daar is immers ook de meeste kennis voor die beslissing 
aanwezig. Er kan sneller worden gewerkt, omdat niet alle details 
naar boven behoeven te worden doorgegeven en niet gewacht 
behoeft te worden op een beslissing, die een hoger geplaatste 
pas kan nemen ais hij alle bijzonderheden weet. 
Decentralisatie betekent het geven van verantwoordelijkheid aan 
leiders van kleine produktie-eenheden, zoals chefs en bazen. 
Het vereist echter ook een grote mate van vertrouwen van de 
topleiding in degene aan wie het werk wordt toegewezen. 

Hoe beslissingen nemen 

Zonder ai te ver in te gaan op de spelregels van decentralisatie, 
willen wij hier wei duidelijk stellen dat de belangrijkste regel is, 
dat aiieriei beslissingen over de goede gang van zaken in een 
kleine produktie-eenheid, In die kleine kring zelf genomen moeten 
worden. Daarvoor- moet de leider (chef of baas) van die eenheid 
beschikken over gegevens, op grond waarvan hij bepaalde be
slissingen kan nemen. Voor zijn eenheid is van te voren een 
plan opgesteld wat hij, bij voorbeeld in het komende jaar, zal 
kunnen doen. Zijn plan komt, samen met dat van andere eenheden 
bij de bedrijfsleiding. Verschillende bedrijfsplannen worden sa
mengesteld tot een plan van een produktgroep. De plannen van 
de produktgroepen komen bij de Raad van Bestuur. Na eventuele 
wijzigingen wordt dan een totaal I.H.C.-plan voor een bepaald 
jaar goedgekeurd. Dan Is het plan een taak geworden. Elke pro-

Het jaar rond 

Alle gegevens die op bovenstaande wijze tot stand komen, worden 
eveneens in geld omgerekend. Dat geeft aan het einde van het 
jaar de informatie voor het samenstellen van een jaarverslag. 
Natuurlijk komen daar ook nog andere administratieve werkzaam
heden aan te pas. Financiële order-administratie, vermogensadmi
nistratie, crediteuren- en debiteurenadministratie, alle admini
stratieve groepen spelen samen om te komen tot het ,,afsluiten" 
van een jaar. Met behulp van de computer is het mogelijk dat 
twee weken na afsluiten van het jaar alle informatie bekend is. 
De verslagen van de werkmaatschappijen worden dan opgesteld 
en komen samen bij het I.H.C. Hoofdkantoor. Daar worden ze 
samengesteld tot de I.H.C.-jaarstukken. Bij ai de administratieve 
werkzaamheden wordt het hele jaar door een belangrijke rol ge
speeld door een groepje mensen, die we de controleurs zouden 
kunnen noemen. Dat is de interne Accountants Dienst van I.H.C. 
Holland. Zij controleren alle stukken, zowel die van de werkmaat
schappijen als die van I.H.C. Holland ais groep. 

Na het gereedkomen van de cijfers schrijft de Raad van Bestuur 
een jaarverslag in woorden, waarin de gang van zaken wordt 
bekend gemaakt, inmiddels zorgt de Publiciteitsafdeling ervoor 
dat het geheel gedrukt en in een aantrekkelijk jasje wordt ge
stoken. 
Dan is het jaarverslag gereed en kan iedereen, die dat v/enst 
kennis nemen van het resultaat van het werk in onze onderneming. 
Een onderneming waarin modern vooruitstrevend wordt gedacht; 
waar iedere medewerker een stuk verantwoordelijkheid krijgt 
toegewezen om mee te werken tot het behalen van een goed re
sultaat. 



I.H.C.HOLLAND 

ONS WERKEN IN 1969 



O N S W E R K E N IN 1969 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, willen 
wij ook nu de belangrijkste gegevens uit het 
jaarverslag van I.H.C. Holland in Het Zeskant 
opnemen. Dit verslag heeft betrekking op het 
jaar 1969; de publicatie ervan vond deze 
maand plaats. 
Op grond van de resultaten van ons werken 
in 1939 stelt de Raad van Bestuur in het jaar
verslag voor om het dividend te verhogen van 
12 naar 13%. Dit voorstel is door de Raad 
van Commissarissen overgenomen en wordt 
op 29 april as. voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. Indien ook 
de aandeelhouders zich hiermee akkoord ver
klaren betekent dit dat niet alleen het dividend 
wordt verhoogd, maar ook de ..winstpot" voor 
alle medewerkers van I.H.C. Holland groter 
wordt dan vorig jaar. 

Hoe ziet het jaarverslag er uit? 

Een commissie van mensen uit beurs- en be
drijfsleven kent elk jaar aan een aantal onder
nemingen prijzen toe voor de goede verzor
ging van het jaarverslag. Er zijn elk jaar drie 
bedrijven in Nederland die zo'n prijs kunnen 
krijgen. De prijs heet de ,,Henri Sijthoff pr i js". 
Hij wordt niet alleen toegekend op grond van 
het verschijnen van een fraai en duidelijk 
jaarverslag, maar vooral ook door de totale 
openheid van de onderneming gedurende het 
gehele jaar. In de groep bedrijven met een ver

mogen van 20 tot 100 miljoen gulden kreeg 
I.H.C. Holland vorig jaar deze prijs toebe
deeld. De tastbare vorm van de prijs bestaat 
uit een beeldje, ,,het beursmannetje". 

De Indeling en presentatie van het verslag 
over 1969 wijken niet veel af van die over 1968, 
waarmee de prijs werd gewonnen. Aan het 
jaarverslag 1969 is weer veel zorg besteed en 
wij durven te zeggen dat het een goed verslag 
geeft van de gang van zaken in ons gehele 
concern. 

Nu de inhoud 
Eerst de belangrijke cijfers om snel een indruk 
te krijgen van de resultaten. 
Dan in woorden en enkele cijfers het verslag 
van de Raad van Bestuur. Dan volgt het ,.pre
advies" (voorstel) van de Raad van Commis
sarissen aan de aandeelhouders. 'Vervolgens 
de jaarstukken, dat wil zeggen uitvoerige ci j
fers met het resultaten-en vermogensoverzicht 
van de gehele I.H.C.-groep en daarna de ba
lans en winst- en verliesrekening. Deze cijfers 
zijn voorzien van uitgebreide toelichtingen. 

Hierna komt het organisatieschema, waaruit 
blijkt welke ondernemingen samen het resul
taat tot stand brengen. Dan komen vergeli j
kende cijfers van de resultaten over de afge
lopen vijf jaren, een overzicht van het belang
rijkste in 1969 afgeleverde materieel en een 
opsomming van het werk onder handen, dus 
de opdrachten die we per 1 januari 1970 nog 
moesten uitvoeren. 



Algemeen 

De Raad van Bestuur begint met de medede
ling dat de winst over 1939 ten opzichte van 
1988 is gestegen met 15,2%. De verkopen 
hebben zich volgens de gemaakte plannen 
ontwikkeld en voor sommige produkten zijn 
die zelfs overschreden. De meeste van onze 
produkten worden gemaakt op werven en 
zijn drijvend materieel. Toch zijn het geen nor
male schepen, die bestemd zijn voor het ver
voer van passagiers en lading. Onze bedrijven 
richten zich dan ook niet specifiek op de tra
ditionele scheepsbouw. 

In 1969 werden drie nieuwe ondernemingen 
opgericht. R. J. Brown & Associates (samen 
met een aantal Amerikaanse deskundigen), 
die voor de olie-industrie opdrachten uitvoert 
op het gebied van adviezen, tekenwerk, toe
zicht etc, kortweg genoemd: englneering-op-
drachten. 

Voor de verkoop, installatie en verankering 
van éénpunts meerboeien werd Single Buoy 
Moorings Inc. (S.B.M.) opgericht. Beide on
dernemingen zijn ondergebracht bij de pro
duktgroep offshore. 

De Marine Mining Division bij Verschure werd 
omgezet in een naamloze vennootschap: Mi
ning and Transport Engineering N.V. Deze 
onderneming verricht werkzaamheden met 
betrekking tot de engineering op het ge
bied van ertswinning, ertsscheiding en mas-
sagoederenoverslag en is ondergebracht bij 
de produktgroep mijnbouw en transport. De 
produktieafdelingen van Verschure werden 
toegevoegd aan de produktgroep bagger. 

Met ondernemingen in India en Australië wer
den samenwerkingscontracten aangegaan 
voor de bouw van baggermaterieel. Wij leve
ren daarvoor de ontwerpen en de onderdelen. 

In Japan werd een hefeiiand gebouwd naar 
onze tekeningen en de verwachtingen voor 
verdere opdrachten daar zijn gunstig. 
Het I.H.C. Holland Computercentrum kreeg in 

1939 een eigen kantoorruimte aan de Industrie
weg te Rotterdam. 
De werkzaamheden van het Computercentrum 
zijn in volle gang, zodat de voor de leiding en 
bedrijfsvoering benodigde overzichten snel 
kunnen worden verstrekt. (Hoe dit gaat en het 
grote nut hiervan kunt U lezen in een apart ar
tikel in dit Zeskant op pag. 46). 

Van elke gulden aan opdrachten in 1969 kwam 
ongeveer 70 cent uit het buitenland. Op 31 de
cember 1969 bedroeg de totale orderporte
feuille 336 miljoen gulden. Daarmee zijn de 
I.H.C.-bedrijven in 1970 goed van werk voor
zien. 

Personeel en persoonlijke 
verantwoordelijkheid 

In het jaarverslag 1968 werd al opgemerkt dat 
het moeilijk is om voor alle I.H.C.-bedrijven 
een centraal personeelsbeleid te voeren. Elk 
bedrijf heeft een eigen historie en eigen regio
nale belangen. Niettemin is in 1969 gestreefd 
naar een aantal algemene beleidslijnen voor 
een centraal personeelsbeleid. In 1970 wordt 
hieraan verder gewerkt, speciaal op het ge
bied van de problemen rond de harmonisatie 
van de arbeidsvoorwaarden, de werving van 
personeel, de opleiding en training van de 
medewerkers, de doorstroming van kaderper
soneel en het bevorderen van de communica
tie tussen de personeelsafdelingen van de be
drijven onderling en met die van het hoofd
kantoor. De Raad van Bestuur is ervan over
tuigd, dat vooral de aandacht aan de proble-



men rond de harmonisatie van de arbeidsvoor
waarden uiteindelijk zal leiden tot verbetering 
van het arbeidsklimaat in ons concern. 

Speciale zorg wordt besteed aan de ontplooi
ing van de persoonli jke verantwoordeli jkheid. 
Inzicht in het bedrijfsgebeuren, kostenbesef 
en beslissingsbevoegdheid moeten daar wor
den gebracht en gegeven waar men er direct 
mee heeft te maken. 
Mede met het oog op het komende wetsont
werp inzake de ondernemingsraden zal wor
den voortgegaan met het verstevigen en uit

bouwen van het goede contact binnen de on
dernemingsraden. 

Het totaal aantal I.H.C.-medewerkers bedroeg 
per 31 december 1969 4402. 
Aan alle medewerkers brengt de Raad van 
Bestuur dank voor de bijdrage die zij, soms 
onder moeilijke omstandigheden, hebben ge
leverd tot de goede gang van zaken in de 
onderneming. 

Produktgroep Bagger 

in 1969 werd veel aandacht besteed aan de 
verdere opbouw van de produktgroep bagger. 
Opvoering van de efficiency en scherper om
lijnde taakstelling in de bedrijven hebben bij
zondere belangstelling gehad. De bestaande 
plannen om het ontwerpen, de fabricage en 
de verkoop van haggeronderdeien en meet
instrumenten in een aparte afdeling onder te 
brengen, zijn in dit jaar verwezenlijkt. 

De afmetingen van sleepzuigers worden de 
laatste jaren steeds groter. Het is moeilijk be
vredigende resultaten te behalen op deze 
grote werktuigen. De overheid in andere lan
den verleent meer steun ten behoeve van de 
bouw van deze sleepzuigers. Mede daardoor 
kunnen wij zeer moeilijk een goede prijs be
halen. 

De Klop te Sliedrecht, die gestandaardiseerde 
demonteerbare cutterzuigers bouwt, heeft zijn 
assortiment uitgebreid. Het bedrijf was In 1989 
goed van werk voorzien. 

De produktie en verkoop van Baggeronderde-
ien is wederom gestegen; produktie op voor
raad wordt nagestreefd. 

De afdeling Lagersmit was goed van werk 
voorzien. 

De vraag naar onze PerspIJpen was in 1939 
zeer goed te noemen. 

De research van Smit-Bolnes dieselmotoren 
heeft geleld tot een verhoging van het motor
vermogen, waardoor de marktpositie werd ver
sterkt. Het in licentie bouwen van M.A.N.-
motoren is uit financiële overwegingen stop
gezet. De service-activiteiten en de nalevering 
van reservedelen blijven echter gehandhaafd. 
Smit Engineering was het gehele verslagjaar 
volledig bezet, zowel met opdrachten van 
eigen ondernemingen als met opdrachten van 
derden. 

Ook in het komende jaar wordt een volledige 
bezetting met deze werkzaamheden verwacht. 





waaronder diverse samenwerkingscontracten 
met buitenlandse werven vallen. 
De activiteiten op het terrein van research en 
ontwikkeling zijn onverminderd voortgezet; in 
het bijzonder ten behoeve van haggeronder
deien en Smit-Bolnes dieselmotoren. Het cen
trale laboratorium van I.H.C. Holland, het Mi
neraal Technologisch Instituut (M.T.I.) was in 
het afgelopen jaar vol bezet, zowel met re-
search-opdrachten van onze eigen onderne-

Produktgroep Offshore 
In 1969 werden twee grote draaikranen met 
hefvermogens van 800 ton afgeleverd. Deze 
kranen worden gebruikt voor het plaatsen van 
vaste platforms en andere grote installaties 
in zee voor de olie-industrie. Inmiddels is een 
serie gestandaardiseerde kranen van dit type 
ontwikkeld, die in de loop van 1970 op de 
markt gebracht zal worden. 
De Raad van Bestuur vermeldt met voldoening 

mingen als met opdrachten van derden. 
Als belangrijkste aanschaffing in 1969 zijn te 
noemen: 2 carrouselbanken (resp. 7,5 m en 
4,5 m draaidiameter). 

Geli jkti jdig met de uitvoering van de aanpas
singswerkzaamheden, ten gevolge van de 
Deltawerken, zal tot samenvoegen van diver
se afdelingen van de scheepsbouw worden 
overgegaan. Een nieuw werf-plan en een 
nieuw machinefabriek-plan zijn bij Smit Kinder
dijk in voorbereiding. 

dat I.H.C. Holland eind 1939 van de Franse 
firma Somaser de opdracht mocht ontvangen 
voor de bouw van een zelfverend boorschip, 
het eerste speciaal voor dit doel ontworpen 
schip van dit type. 

In het algemeen zijn de produktie-afdelingen 
van de produktgroep offshore In 1939 goed 
van werk voorzien geweest. Behalve de eer
der genoemde zware kranen, de meerboeien 
en offshore platforms werd deze bezetting 
voor een deel gevonden in de bouw van bag-



gerwerktuigen. Hoewel deze situatie niet on
bevredigend is, wordt verwacht dat in de toe
komst het grootste deel van de produktlecapa-
citeit met offshore produkten zal worden bezet. 
De investeringen in 1939 beperkten zich in 
hoofdzaak tot het instandhouden van het pro-
duktie-apparaat. Voor Gusto-Staalbouw werd 
op de werf te Schiedam een grote Stelcon 
vloer gelegd ten behoeve van de bouw van 
welljackets. 

zaak casco's voor jachten en zwembadonder
delen. De aflevering van de casco's ontwikkel
de zich gunstig. De zwembadonderdelen om
vatten verstelbare zwembadvloeren, zwem
badelementen en kleuterbaden. Zij worden op 
de markt gebracht onder de naam ,,Polyma-
rin". 
Bij De Machinefabriek Noordwykerhout 
(D.M.N.) werd voortgang gemaakt met de 
ontwikkeling en fabricage van eigen produk-

Produktgroep Mijnbouw en Transport 
Zoals wij reeds eerder mededeelden zijn de 
produktiebedrijven van Verschure te Amster
dam ondergebracht bij de produktgroep bag
ger. De afdeling Engineering heeft verschil
lende opdrachten uitgevoerd, waaronder twee 
tinzuigers met wasinstallaties voor Thailand. 
De produktie van de reparatie-afdeling, de 
Oranjewerf zette zich in stijgende lijn voort. 
De bouw en de inrichting van een nieuwe 
machinefabriek werden in 1969 voltooid. De 
afdeling polyesterbouw vervaardigt in hoofd-

ten. Zo werden in samenwerking met of via 
het Technisch Bureau Mechanisering en Auto-
matisering-Europe N.V., waarin D.M.N. voor 
50% deelneemt, nieuwe licentiecontracten uit 
Engeland en Duitsland verkregen voor de ver
koop en fabricage van reverse jet stoffilters, 
krimptunneis — ontwikkeld voor palletverpak
king — en andere produkten ten behoeve van 
de mechanisering en automatisering van pro-
duktielijnen in de voedingsmiddelen- en pro
cesindustrie. De verkoop van de reeds in li
centie verkregen roterende doseersluizen 



steeg aanzienlijk en de vooruitzichten voor dit 
produkt zijn gunstig. Ook werd een hernieuwd 
meerjarig contract voor de levering van ma
chines voor de golfkartonindustrie gesloten. 
De eerste beweegbare stalen vloeren voor 
zwembaden werden met succes in gebruik ge
nomen en nieuwe opdrachten konden worden 
genoteerd. 

Het resultaat van ons werken in 1969 

Dank zij aller inspanning konden kostensti j
gingen in 1989 worden opgevangen. Dit heeft 
er toe geleid dat de netto winst met 15,2% is 
gestegen. Het dividend is verhoogd van 12 
naar 13%. Dit betekent dat ook de winstuitke
ring aan het personeel is gestegen. U ziet dit 
in nevenstaande tabel. 
In 1969 werd in totaal een bedrag van 243 mil
joen gulden omgezet, waarmee een bruto 
winst van 21,2 miljoen gulden werd behaald. 
Er is een bedrag van 3 miljoen gulden aan de 
algemene reserve toegevoegd. Deze bedraagt 
thans In totaal 56,8 miljoen gulden. Een hoog 
bedrag zult U zeggen. Maar vergeet niet dat 
een bedrijf zijn ondernemerskansen vergroot 
door een goede reserve. Je zou kunnen zeg
gen: met geld kan je geld maken; de banken 
willen slechts dan geld aan je lenen als je er 
goed voor bent. En in deze ti jd is er enorm 
veel geld nodig. Contante betaling voor door 
ons geleverde werktuigen komt niet veel 
meer voor. De klanten vragen kredieten, vaak 
voor een groot aantal jaren. Die kredieten 
moeten wij kunnen verstrekken, anders krijgen 
wij geen opdrachten meer. En om die kredie
ten aan onze klanten te kunnen geven hebben 
wij geld nodig van de banken. De banken ge
ven dat geld alleen, als wij in ieder geval over 
een goede reserve beschikken. Vandaar die 
toevoeging van 3 miljoen aan de algemene 
reserve. Dan is er de post belastingen van 
4,9 miljoen gulden. Een naamloze vennoot
schap moet van de netto winst (schone winst) 
46% aan belasting betalen. Dat betekent dat 
van elke schoon verdiende gulden 46 cent 
,,ten algemene nutte" komt. Het bedrag dat 

dan nog over is, 6,5 miljoen, wordt gelijkelijk 
verdeeld tussen de aandeelhouders en de 
werknemers. Dit jaar is er 3,25 miljoen gulden 
ter verdeling beschikbaar voor 4402 medewer
kers. 

1969 1968 

Waarde van de produktie ƒ 243 milj. ƒ 242 milj. 

Lonen, salarissen en 
overige personeelskosten f 75,9 milj. f 70,0 milj. 

Orders in portefeuille f 336 milj. f 272 milj. 

Bruto winst f 19,6 milj. f 17,8 milj. 
Rente e.d. f 1,6 milj. f 2,1 milj. 

f 21,2 milj. f 19,9 milj. 
Afschrijvingen f 6,7 milj. f 6,7 milj. 

f 14,5 milj. f 13,2 milj. 
Belastingen f 4,9 milj. f 4,7 milj. 

f 9,6 milj. f 8,5 milj. 
Toevoeging aan aig. res. f 3,1 milj. f 2,5 milj. 

f 6,5 milj. f 6,0 milj. 
WInstdeiIng personeel f 3,25 milj. f 3,0 milj. 

Dividend aandeeih. f 3,25 milj. ƒ 3,0 milj. 

Vooruitzichten 

Het verslag van de Raad van Bestuur eindigt 
met enkele opmerkingen over de vooruitzich
ten, die wij hier letterlijk aanhalen; 

„Wij voorzien op lange termijn een verdere 
groei van de activiteiten binnen onze produkt
groepen. Onze bedrijven zijn in 1970 goed van 
werk voorzien. Op grond van de huidige voor
uitzichten verwachten wij in het lopende boek
jaar (1970) wederom een gunstig resultaat." 



D I E P V R I E S M O L E N IN P O L E N 

De heer C. J. E. Bloemendaal van Verschure bracht eind december 
een bezoek aan de door onze Amsterdamse coiiega's voor Poien 
gebouwde emmermoien Rozgwiazda. De strenge koude was daar 
vroeger ingevaiien dan anders en daarom kon hij een paar „ i jzige 
fo to 's" voor ons meebrengen ! 

Het werkterrein van de Rozgwiazda ligt bij Swinoujscie, een haven
stad aan de monding van de Swine, vlak bij de grens tussen Poien 
en de D.D.R. in een vijfdaagse werkweek baggert de molen in 
continudienst in de haven en een enkele maai op zee tot ongeveer 
2 km uit de kust. Voor de specie van fijn zand gebruikt men de 
grote 800 i emmers, in de winter wordt zo lang mogelijk doorge
werkt. Maar toen het kwik zakte tot 20 graden Celcius onder nul, 
was het afgelopen met baggeren i Te veel ijs op de molen bracht 
de stabiliteit van het vaartuig in gevaar en door het direkt op
vriezen van de specie konden de stortgoten niet meer bewogen 
worden I 

De Rozgwiazda werd toen overgebracht naar de haven van 
Stettin om te overwinteren, in maart ging men weer aan de 
slag. 

Hartverwarmend in dit kille verhaal is de wetenschap dat het 
Staatszeebaggerbedrijf van Polen zeer tevreden is over de presta
ties van dit i.H.C.-produkt, de emmermoien Rozgwiazda. 



VAN BEVERS EN REUZEN 
Drie Koningen 

Mr. Luiz Conzaga Fernandez da Siiva, vertegenwoordiger van de 
Braziliaanse firma, waarvoor wij — zoals u in Het Zeskant van 
verleden maand hebt kunnen lezen — een diepzuigende Giant 
bouwen, huiverde in zijn toch niet zo dunne jas. Uit de Zuid-
Amerikaanse zon op bezoek in een land, waar de winter niet van 
wijken wist, vlei het niet mee een aantal Beaver Kings aan het 
werk te zien. Cnder een grauwe hemel, waaruit af en toe een 
striemende sneeuwbui omlaag kwam, ontmoetten wij, in het 
zuiden van ons land, drie oude bekenden uit de grote Beaver-
famiiie. 

Bij Gilze was het de Stad Oldenzaat, die met een tot 20 meter 
verlengde zuigbuis ais profieizuiger werkt in een zandput. Rustig 
grommend verslond deze Beaver kuub na kuub goed zand. Veel 
moeilijker had de Herman Reef het in een put in de buurt van 
Bavei. Aan profieizuigen vlei hier niet te denken. Slechts met 
cutteren kon de grond, zand èn leem èn kiel, worden verwerkt. 

Het was zwoegen voor deze King. Het verpalen viel ook niet mee; 
met wrikken liet de spud zich millimeter voor millimeter lostrekken. 

De derde King troffen wij aan in een put bij Riei, ten zuiden van 

Tilburg. Het was de Marcel, die behalve zand, ook leem en kiel 
cutterde. 
De grond die de drie ,,Koningen" baggeren, is bestemd voor de 
aanleg van een nieuwe rijksweg tussen Breda en Tilburg. Wie de 
bestaande driebaansweg tussen deze twee steden wei eens heeft 
gereden, zal de nieuwe verbinding t.z.t. met vreugde begroeteni... 

Weg door meer 

Een van onze relaties, N.V. Aannemers- en Handelsbedrijf Van 
Cord in Werkendam gaat dit jaar een belangrijk werk voltooien: 
de aanleg van een gedeelte van Rijksweg 50, tussen de N.C. 
Polder bij Lemmer en Et. Nicoiaasga. Ongeveer 7 km van deze 
weg loopt dóór het Tjeukemeer. Dit bleek minder kostbaar te zijn 
dan de weg óm het meer aan te leggen, in dit geval zou men veie 
onteigeningsprocedures hebben moeten voeren (terwijl het water 
staatsbezit is) èn zou men méér hebben moeten doen aan grond
verbetering (in het meer behoefde slechts 72 tot 1 meter dikke 
iaag veen te worden weggebaggerd). 

Toch was het allerminst een gemakkelijk karwei. Het zand voor 
het opspuiten van het wegiichaam werd in het meer gewonnen. 

1 2 



maar was hier en daar haast onbereikbaar door een iaag taaie 
keiieem i 

Een werkzaam aandeel in het winnen van meer dan 2 miljoen m^ 
zand hebben drie Beavers, de King Theodorus de Rooy en 
Terneuzen; en de Cub Piccolo. 
Een bijzonderheid in dit wegvak zal de vaste brug zijn, midden 
In het meer, die maar liefst 13 meter boven de waterspiegel komt. 
Dan kunnen de zeiiers ongehinderd het wegverkeer kruisen i 

Reuzenkop voor Joegoslavië 

Op een werf in Joegoslavië wordt gewerkt aan de bouw van een 
zuiger, die wat afmetingen betreft, groter is dan ,,onze" Oiant. 
De cutter met iaddergedeeite en aandrijving, alsmede hydrauli
sche apparatuur werden door I.H.C. geleverd. Het betrof een 
cutterkop, type Oiant 4600. De zending, die met eikaar zo'n 
32 ton woog, ging onlangs, geladen op een zg. kuilwagen, per 
spoor naar Joegoslavië. 

(Luchtfoto Aero-cameraj 

Foto 1 Zand slurpen bij Gilze 
Foto 2 Ploeteren in zand, leem en kiel 
Foto 3 Een Beaver King in een nog winters landschap I 
Foto 4 Wegaanleg door het Tjeukemeer 
Foto 5 De Beaver Cuh , ,P iccolo" is nu aan het werk hij 

Lemmer, ook voor de aanleg van Rijksweg 50 
Foto 6 32 ton haggeronderdeien naar Joegoslavië 



50 JAAR BIJ 
SMIT KINDERDIJK 

Vrijdag 27 februari was voor 
onze draaiersbaas, de heer 
F. Kooijman, een zeer bijzon
dere dag. Hij was die dag ja
rig, herdacht zijn meer dan 50-
jarig dienstverband en nam af
scheid in verband met het be
reiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd. 

Op 4 maart 1918 trad hij op 
13-jarige leeftijd als leerling 
draaier bij L. Smit & Zoon in 
dienst, om 7 jaar later over 
te stappen naar J. & K. Smit, 
om daar onder leiding van 
zijn oom, baas 0. Kooijman, 
te gaan werken, in 1947 werd 
hij ais baas in de draaierij aan
gesteld. Zijn jubileum hadden 
we eigenlijk eerder moeten 
vieren, maar door gezinsom
standigheden kon dat toen 
niet doorgaan. Nu was het 
dan zo ver. 

in het Ontspanningsgebouw 
werd hij door onze directeur, 
de heer A. J. Bouman, toege
sproken en gehuldigd, in bij
zijn van zijn vrouw en kinde
ren. Hierbij waren ook tegen
woordig zijn chef ir. J. A. 
Stam en de heren A. v.d. En-
de, 0. v.d. Put, Joh. van Es en 
van afd. Personeelszaken de 
heer J. Bakker, 's Avonds 
maakten velen van de gele
genheid gebruik om de jubila
ris en zijn vrouw de hand te 

F. Kooijman 

drukken. Hierbij waren ook 
verschillende reeds gepensio
neerde collega's aanwezig, 
waaronder ook de heer Bron. 
Hier was het de heer A. 
v.d. Ende die hem toesprak 
namens de collega's en hem 
cadeaus aanbood. Het is voor 
de heer Kooijman en zijn ge
zin een geweldig fijne dag 
geworden. 
Wij wensen hem heel veel ge
lukkige jaren toe en danken 
hem voor alles wat hij voor 
ons bedrijf heeft gedaan en 
voor de hartelijkheid en de 
vriendschap die velen van ons 
van hem hebben genoten. Het 
ga je goed Kooijman ! 

50 JAAR BIJ 
SMIT KINDERDIJK 

Op dinsdag 3 maart wapper
de de vlag met het cijfer 50 
in de mast voor onze baas 
van de kunststofafdeiing de 
heer O. Verzee. De burge
meester van Nieuw-Lekker-
iand richtte ais eerste het 
woord tot de jubilaris en deel
de hem mede dat hem bij be
vordering het ere-teken in 
zilver verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau was toe
gekend. 

Hierna sprak onze directeur, 
de heer A. J. Bouman, de ju
bilaris toe waarbij hij dank 
bracht voor alle activiteiten 
die de heer Verzee in de voor
bijgegane 50 jaren in ons be
drijf heeft verricht. 

G. Verzea 

De wijze waarop hij zijn werk 
heeft gedaan heeft onze grote 
waardering. De jubilaris is in 
verschillende afdelingen werk
zaam geweest. Zoals bijna 
alle jongens begonnen ais na-
geiheter, werd hij na een half 
jaar maatheiper, later ijzer
werker om daarna terecht te 
komen in het magazijn, en 
toen in de koperslagerij. Hij 
is ook nog scheepsmaker ge
weest, ijzergieter, kopergieter. 
De laatste jaren is hij in onze 
afdeling kunststofbewerking 
de man die voorop loopt. Bij
na 10 jaren bekleedt hij daar 
de functie van baas. Een res
pectabel aantal activiteiten. 
Kort geleden is een dochter 
overleden en dat wierp een 
schaduw over de feestvreug
de. Toch is het voor Verzee 
en zijn gezin een dag gewor
den, waaraan hij nog vaak zal 
terugdenken. Wij wensen hem 
veel gezondheid toe om zijn 
werk nog enige jaren met op
gewektheid te kunnen ver
richten. 
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EEN LOFFELIJK GETUIGSCHRIFT 

Onze garantie-medewerker en globe-trotter Mees Boer 
heeft in 1969 geruime tijd in Zuid-Korea doorgebracht. 
Hij moest ervoor zorgen dat een I.H.C. Super Glant perfekt 
zou gaan functioneren en dat, ais hij weg zou zijn, de 
Koreanen zelf ais goede baggeraars zouden kunnen op
treden. 
Het is hem gelukt ! in bijgaande oorkonde staan tal van 
lovende woorden. U kunt ze zelf lezen I 
Mocht U moeilijkheden met het handschrift hebben, dan wil 
de afdeling publiciteit van het hoofdkantoor U graag de 
vertaling verschaffen. U vraagt er maar om. 



PERSONALIA 
D.M.N. 
In dienst getreden: 

2-3-70 C. van 't Padje - Afd. Bankwerkerij 

Terug uit mil i taire dienst: 

9-3-70 H. Schaddé van Doorn - Afd. Produktie-slijperij 

Gehuwd: 
26-2-70 P. L. Heemskerk, afd. Produktie-slijperij met 

Mej . C. Ransdorp 
GUSTO 
In dienst getreden: 
19-2-70 B. Binnema - volontair MB 

1- 3-70 W. F. Barbilay - uitvoerder Montage 
2- 3-70 A. Uithol - iasser Slikkerveer 
2-3-70 F. LIamas Juanes - draaier 
2-3-70 C. R. V . Heusden - bankwerker/monteur 
2-3-70 Th. V . Hattem - bankwerker/monteur 
2-3-70 R. Walden - iasser 
2-3-70 F. J. W. Tijnagel - lasser 
4-3-70 I. Carralero Janez - hulp-ijzerwerker 
9-3-70 E. A. Frey - pijpfitter 
9-3-70 Th. J. V . Gils - lasser 

10-3-70 L. Th. V . Essen - machinist Skadi 
16-3-70 W. A. H. M. Vossen - Ie medewerker afd. 

Pers. zaken 
16-3-70 T. Braaksma - correspondent 
1-4-70 D. Alken - hulp-elektriciën 
1- 4-70 C. B. J. Delhaas - medewerker Int. Organisatie 
6-4-70 P. Lissenberg - bankwerker 

Geboren: 
28-2-70 Elizabeth M., dochter van H. L. de Ridder en 

M. W. P. de Ridder-Willems 
2- 3-70 Reinier V., zoon van J. J. Lissenberg en A. 

W. J. Lissenberg-Adelmund 
•.1-3-70 Wi lko, zoon van W. Ommering en R. J. S. 

Ommering-Dartei 
14-3- 70 Al lan, zoon van D. Vos en C. H. M. Vos-Rost 

Gehuwd: 
24- 3-70 D. de Vos met A. D. Bongers 
25- 3- 70 R. Munnik met A. den Heyer 

DE KLOP 
In dienst getreden: 
2-3-70 P. Miener - Boekhouder 
2-3-70 Mej . A. Dubbeldam - kantoorbediende 

23-3-70 8. Korporaal - El. lasser 
23-3-70 J. J. V . Wouwe - Tekenaar 

In mil i taire dienst: 
10-3-70 H. Adriaanse - Draaier 

Terug uit mi l i taire dienst: 
9-3- 70 C. V . Eek - Bankwerker 
9-3-70 IJ. C. de Haas - Bankwerker 
9-3- 70 G. G. Peters - El. lasser 

Gepensioneerd: 

31-3- 70 C. A. de Zwart - Souschef tekenkamer SB 

Geboren: 
4-3- 70 Johannes Petrus Theodorus - zoon van P. J. 

C. J. V . Heumen en C. L. M. Markeze 

SMIT-BOLNES 

Gepensioneerd: 

27-2-70 C. J. Klinke, lichtdrukker TK 

Geboren: 
13-3-70 Cornelia Elizabeth Catharina, dochter van 

P. M. v.d. Aarsen en C. W. Deurloo 

SMIT KINDERDIJK 

In dienst getreden: 
2-3- 70 R. Kuiper - Volontair Metersmit 
2-3- 70 L. G. Teixeira Marcelo - Lasser 
2-3-70 J. Kramer - Lasser 

17-3- 70 R. Nunes Mayo - Boorder 

Ui t mi l i taire dienst: 
25- 2-70 C. L. de Zwart 

6-3-70 A. Vink 

Met pensioen: 
27-2-70 T. Kooijman - Bedr. bur. MP 
27-2- 70 A. N. V . d. Beek - Administratie 
6-3- 70 P. den Boef - Buitenbankwerker 

10-3-70 D. Versluis - Metersmit 
20-3-70 J. Breedveid - Bedr. bur. spec. constr. 

Geboren: 
26- 2-70 Danny, zoon van J. Dekens en H. T. W. M. 

Lotte 
1-3-70 Antonio, zoon van F. Martin Ruiz en M. San-

chez Jimenez 
9-3-70 Rosalie, dochter van ir. G. J. Zeegers en M. 

Kouwenhoven 
16-3-70 Marinus, zoon van M. Broekhuizen en S. L. 

E. V . Eden 

Getrouwd: 
19- 2-70 B. Verhey en M. Jonker 
13-3- 70 J. Voegt en J. Klop 
20- 3-70 E. v.d. Kooi en C. Ritmeester 

Overleden: 
23-2-70 C. Slagboom - gepensioneerd, 83 jaar 
27- 2-70 J. Vermeulen - gepensioneerd. 88 jaar 
17-3-70 G. Rijkee - gepensioneerd, 67 jaar 

VERSCHURE 
In dienst getreden: 

1- 3-70 H. M. v.d. Lugt Vos - telefoniste Afd. Oranje-
werf 

2- 3-70 K. C. V . Stavel - tuiger hell ingwerker afd. 
Scheepswerf 

2-3-70 G. Dekker - voorman polyesterwerker afd. 
Polyboat 

2- 3-70 C. Heertjes - elektrisch lasser afd. Scheeps
werf 

5- 3-70 H. A. N. Bouhanoune - polyesterwerker afd. 
Polyboat 

6- 3-70 1. M. Schoemaker - directie-secretaresse 
9-3-70 J. Amado Fraga - scheepsmetaal bewerker 

afd. Oranje Werf 
9-3-70 S. Fijma - tekenaar-constructeur afd. teken

kamer Inbouw 
9-3-70 R. H. Wi l lems - elektrisch lasser afd. Oranje-

werf 
16-3-70 P. 1. Groenveld - polyesterwerker afd. Poly

boat 
16-3-70 G. Meun - leer!, draaier afd. Leerschool 
16- 3-70 A. A. de Vries - timmerman afd. Polyboat 
17- 3-70 W. 1. Themen, pijpenmonteur afd. Scheeps

werf 
17- 3-70 K. 1. Moeken - onderhoudsmonteur afd. Oran-

Jewerf 
18- 3-70 1. C. Reynier - elektrisch lasser afd. Scheeps

werf 
25-3-70 Ahmed Bazou Ahmed - hakker afd. Scheeps

werf 
25-3-70 Mohamed Ahmed Elmfadel - transporteur afd. 

Scheepswerf 

In mil i taire dienst: 
10-3-70 G. 1. C. Vlasbloem - tekenaar afd. Machine

bouw 
3- 3-70 W. 1. van Blijderveen - scheepsbeschieter 

afd. Scheepswerf 

Gepensioneerd: 

30-3-70 1. J. Faber - plaatconstructiewerker 

Geboren: 
23-2-70 Johannes Matthijs, zoon van T. G. Steur en 

E. M. van Vlaanderen 

Overleden: 
28- 2-70 A. den Ouden - gepensioneerd bankwerker 

8- 3-70 A. Theuerzeit - gepensioneerd timmerman 
9- 3-70 W. C. van Krimpen - gepensioneerd steker 

14-3-70 H. Kraaier - gepensioneerd kraandrijver 
23-3-70 H. Claassen - plaatconstructiewerker 

IN MEMORIAM 

J. W. ZUIDGEEST 

H. CLAASSEN 

W. VAN AKEN 

Op donderdag 12 maart j. l . ontvingen wij de droeve tijding dat was overle
den onze Gusto medewerker de heer J. W. Zuidgeest in de leeftijd van 
60 jaar. Gedurende bijna 30 jaar was de heer Zuidgeest bij ons werkzaam 
als brander in de afdeling scheepsbouw. 
Wij hebben hem in deze periode leren kennen als een goed medewerker 
en een prettig collega, die moeilijk uit onze gemeenschap is weg te 
denken. 
Gnze gedachten zijn bij de kinderen en verdere familieleden, die wij veel 
sterkte wensen in deze moeilijke dagen. 

G. P. A. van Wieringen Ing. 

Dinsdag 17 maart werden wij eveneens opgeschrikt door het ontstellende 
bericht dat was overleden onze Gusto medewerker de heer W. van Aken. 
De heer Van Aken — die de leeftijd van 60 jaar bereikte — was ruim 28 
jaar bij ons bedrijf werkzaam als brander in de afdeling Scheepsbouw. 
Het is moeilijk voor te stellen dat deze goede medewerker en prettige 
collega niet meer in ons midden zal terugkeren. 
Gnze gedachten gaan uit naar Mevrouw Van Aken, die plotseling werd 
geconfronteerd met dit grote verlies. 
Wij wensen haar en de verdere familieleden veel sterkte toe in de ko
mende tijd. 

G. P. A. van Wieringen Ing. 

Na een langdurige ziekte overleed toch nog onverwacht op 23 maart 1970 
de heer H. Claassen, medewerker van de plaatconstructiewerkpiaats bij 
Verschure-Amsterdam. 
De overledene, die de leeftijd van 46 jaar bereikte, was iemand met een op
gewekt karakter, waaraan hij een grote ijver en werklust paarde. Hij was 
dan ook bij de collega's en superieuren zeer gezien, 
in de moeilijke jaren van zijn ziekte waren het zijn doorzettingsvermogen 
en de goede zorgen van zijn echtgenote, die hem steeds weer met ver
trouwen deden voortgaan. 
Nu hij er niet meer is, heseffen wij welk een smartelijke verlies Mevrouw 
Claassen en haar kinderen getroffen heeft. Wij wensen hen sterkte. 

Namens de afdeling: A. F. Buis 



^ H I ' S (nDERF 

Het behoort tot de goede gewoonten om, wanneer men als auto
mobilist een ,,onbemande" auto schade berokkent, bv. bij par
keren, een briefje met naam en adres onder de ruitenwisser van 
de aangeredene te schuiven. Gebeurt dat niet, dan zegt dat alles 
over de mentaliteit van degene, die de schade veroorzaakte. Over 
wat er op zo'n briefje geschreven zou kunnen worden bestaan 
natuurlijk grapjes, in het blad ,,De Essofoon" lazen wij er een. 
Vri j vertaald uit het Engels luidt de tekst: ,,ik heb zojuist uw ge
parkeerde auto aangereden. Enkele mensen die het zagen ge
beuren, kijken naar mij. Zij denken, dat ik nu netjes mijn naam en 
adres voor U opschrijf. Dat hadden ze gedacht i " 

Om nog even bij het onderwerp automobilisme te bli jven: in 
Gusto Berichten lazen wij , dat het uiteindelijk niet is toegestaan 
om auto's neer te zetten op de middenberm van de Maasdijk. 
Reden: de middenberm is niet verhard, terwij l verharden niet mo
gelijk is in verband met de komende werkzaamheden aan de 
Deltadijk. Via deze rubriek zijn ook de i.H.C.-ers, die wei eens bij 
Gusto op bezoek komen, gewaarschuwd. Opdat het geen ,,bon" 
kost I 

En wees nu niet zo f lauw om te vragen, waar moet ik dan m'n 
auto parkeren ? 

Alle pogingen van de actieve personeelsvereniging van Smit & 
Bolnes ten spijt, op één punt is ze door haar leden schaakmat 
gezet. Er komt ni. géén schaakvereniging, zoals op de Jaarver
gadering was voorgesteld. ,,Twee leden hebben zich aangemeld, 
wat voor een tiental toch altijd nog acht te weinig is." 
Reken maar na! 

Over narekenen gesproken: ,,Bij de uren-verantwoording op Uw 
saiarissiip van de komende betaling zuilen de dagen 27 maart en 
30 maart worden omgewisseld. Dus 27e = 30e; de 30e = 27e 
maart. Het is maar dat U het weet i " 
Aldus Gusto Berichten. Voor ons bleef Goede Vri jdag = Goede 
Vri jdag en 2e Paasdag = 2e Paasdag i 

Een vri jdag, die met wantrouwen wordt beleefd, Is vri jdag de der
tiende. Smit Nieuws no. 102 verscheen op 13 maart en ja hoor: 
prompt twee opvallende fouten ! in Smit Nieuws no. 103 werden 
ze gecorrigeerd. Met ais commentaar: ,,Eigenlijk hebben wij nooit 
veel waarde gehecht aan de gedachte, dat wanneer vri jdag op de 
dertiende van de maand valt, er een heleboel dingen niet goed 
behoren te gaan. Dat doen wij nog niet." 
Zó gauw laten ze aan de Kinderdijk de moed niet zakken 

Gusto Berichten meldde: ,,Een van onze jeugdige medewerkers 
is een verwoed knutselaar. Voor deze hobby is hij op zoek naar 
een stuk massief eikenhout. Mocht U toevall ig een oud ledikant, 
een oude kast of tafel hebben van deze houtsoort, geeft u dan 
even een seintje aan de afdeling Personeelszaken." 
Denk niet te licht over dit soort knutselaars. Ze bereiken nog wel 
eens de gelederen van ideeënbuswinnaars. Zoals die inzenders 
bij Smit Kinderdijk, waarover het Smit Nieuws vertelde: ,,in een 
bedieningslessenaar, zoals bij Metersmit gemaakt, zitten wei 200 
draden en elke draad heeft ca. 10 codecijfers. Dat betekent, dat 
per lessenaar 2000 codecij fers op draadjes moeten worden ge
schoven. Tijdrovend werk en pijnlijke vingers op de koop toe. 
Een ,,automaat" met behulp van fietsspaken in eikaar gezet, 
bracht de oplossing." 
Zo zie je maar weer i 

Dacht u dat alleen u wat aan Het Zeskant had ? Niks hoor i Gok 
een kat uit het oosten van het land. De baas van deze poes is een 
familielid ven een onzer collega's en dus komt daar ons Zeskant 
ook in huis. Nu woont er in die stad een visboer, die om een of 
andere reden graag het Zeskant leest. Zó graag zelfs, dat de 
volgende ruilhandel ontstond: hij elke maand het blad, poes elke 
keer gratis en voor niets viskoppen. 
Lekker Zeskant, miaauw 

in Verschure's Informatiebrief — eindelijk weer eens verschenen ! 
— lazen wij het volgende: ,,Bij de afdeling opleidingen heeft 
leermeester Verbruggen van de leerafdeiing scheeps- en ap
paratenbouw na een langere afwezigheid wegens ziekte zijn 
werkzaamheden kunnen hervatten. Het blijkt nu, dat zijn naam 
niet voorkomt op de telefoonli jst van de scheepswerf." 
Uit het oog, uit het hart I 

Niet alleen de verkoop van motoren Interesseert onze collega's 
bij Smit & Bolnes, ook de omzet uit de ,,eigen" pomp heeft de 
voile beiangsteii lng. Dank zij het Smit & Bolnes Nieuws bli jven 
wij ook hiervan volledig op de hoogte. Er was zelfs een prijs, 
toen de 10.000 liter werd overschreden. Die ging naar een collega, 
,,die zichzelf zo goed bij de pomp bedacht heeft". Wie nu mocht 
denken, dat het gaat om een zeifbedieningszaakje, heeft het mis. 
Integendeel, men heeft voor de pompdienst steeds méér mensen 
nodig, zo blijkt uit een ander bericht: ,,Wanneer er medewerkers 
zijn, die de pompbedienden eens willen aflossen (zij doen het al 
vanaf september 1969) dan kunnen zij zich opgeven ". 
Ze maken daar in Zierikzee gewoon een spelletje van dit af
lossen : pompje verlos 




