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BIJ DE VOORPLAAT Geen foto ditmaal, maar opvallend het nieuwe IHC-merk, zoals U dat met ingang van 1 mei overal zult tegenkomen. 
Meer over het hoe en het waarom van de nieuwe „huisstijl" van onze groep leest U in onderstaand artikel. 

HERKENNEN OM GEKENDTE WORDEN 
IHC HOLLAND KRIJGT EEN „NIEUW GEZICHT" 

IHC Holland staat op het punt een belangrijke stap te doen. Om 
de organisatie van het bedrijf èn de presentatie ervan naar bui
ten aan te passen aan de eisen van deze ti jd. Natuurli jk wordt 
zoiets niet zómaar gedaan, in één klap. Daar gaat een ontwikke
ling aan vooraf. 
Het is goed om in dit verband de klok eens even terug te draaien. 
Naar de tijd toen IHC Holland geboren werd. 

Het begin 

Nog ti jdens de 2e Wereldoorlog werden plannen gemaakt om 
onmiddell i jk na het beëindigen van de vijandeli jkheden in Azië de 
t inwinning in Indonesië te hervatten. Voor dit werk had men in de 
kortst mogelijke ti jd zes grote tinmolens nodig. De bedrijven, 
die vóór de oorlog al dergeli jk materieel hadden gebouwd, hoop
ten alle deze grote opdracht te mogen uitvoeren. Maar: alleen, 
ieder voor zich, zou dat niet gaan. Slechts in samenwerking zou 
de bouw in de door de opdrachtgever gewenste korte tijd kunnen 
worden uitgevoerd. Aldus geschiedde. De samenwerking kreeg 
een naam: IHC Holland v.o.f. 

Zes baggeremmers 

een verkoopkantoor in Den Haag. Van daaruit werd de bagger
industrie in de wereld bewerkt. Onze kennis en onze ervaring op 
het gebied van het bouwen van baggermaterieel werd van daar
uit bekend gemaakt. Inderdaad, het ging alléén om baggermate
rieel. Toen er dus een handelsmerk moest komen werd direct ge
dacht aan het bekendste symbool uit het baggerbedrijf: de bag-
geremmer. Er waren zes vennoten, dus zes baggeremmers ver
enigde men in het handelsmerk. Het eerste model werd maar kort 
gebruikt. Het was weinig gestyleerd en grafisch niet bepaald 
mooi. Zó zag het eruit: 

De samenwerking beviel zo goed, dat de zes deelnemende be
drijven besloten ermee door te gaan. IHC Holland v.o.f. kreeg 



Nadat het merk wat strakker was gemaakt kwam het er zó uit te 
zien: 

Het nieuwe organisatorische „gezicht" van onze groep vindt z'n 
weerslag in de presentatie naar buiten. 

Dit merk is vele jaren gebruikt. Nu gaat het veranderen. Want in 
al deze jaren is er in de IHC zèlf zo het een en ander veranderd. 

Fusie en divisies 

De naoorlogse ontwikkelingen op industrieel en economisch ge
bied maakten het nodig voortdurend attent te blijven op noodza
kelijke aanpassingen. De band „IHC Holland v.o.f." — waarbij 
elke partner de mogelijkheid had er zomaar uit te stappen — 
moest nauwer worden aangehaald. Een volledige fusie volgde. 
In september 1965 werd IHC Holland v.o.f.: IHC HOLLAND NV. 
Ook andere specialiteiten van onze bedrijven dan het bouwen van 
baggermaterieel werden ingebracht. Om tot een afbakening van 
taken en verantwoordelijkheden te komen werd ons totale produk-
tieprogramma gesplitst in drie groepen, divisies genaamd. Er 
kwam een Bagger Divisie, met Kinderdijk als „hoofdkwartier", 
een Offshore Divisie, met Schiedam als ,,hoofdkwartier" en een 
Mijnbouw en Transport Divisie, die haar specialistische kennis 
op het gebied van ertswinning en -transport vanuit Amsterdam 
ging uitdragen. 

Betekende dit alles het eind van de weg? Zeker niet! Hoewel het 
ons niet slecht ging in de afgelopen jaren was er geen enkele 
aanleiding op onze lauweren te gaan rusten. Onze President van 
de Raad van Bestuur, Mr. H. Smulders, zei het in zijn Nieuwjaars
boodschap in Het Zeskant van januari: 

,,Ons beleid is erop gericht ieder in onze bedrijven een eigen, 
persoonlijke verantwoordelijkheid te geven. Dit komt tot uitdruk
king in het medebewaken van een gedeelte van onze bedrijfs
kosten. Alleen wanneer ieder voor zijn deel zich van deze verant
woordelijkheid bewust is, zal het mogelijk zijn de stijgende lijn, 
die onze groep dit jaar kenmerkte, ook in het komende jaar te 
handhaven". 

Eigen verantwoordelijkheid 

Meer dan voorheen zal dus de nadruk worden gelegd op de eigen 
verantwoordelijkheid van de bedrijven. Elk bedrijf zal een apart 
,,winstcentrum" zijn in het grote IHC geheel. Elk bedrijf zal z'n 
eigen zaakjes zo goed mogelijk moeten runnen. 
Dat betekent een zelf-bewaken van de bedrijfs- en produktiekos-
ten. Maar ook: een eigen verantwoording in het naar buiten toe 
optreden. De specialisatie, zoals die tot uiting komt in de ver
schillende divisies en de instelling van de ,,winstcentra" leidden 
tot een herstructurering, een her-indeling. 
Het nauwer verband tussen de werkmaatschappijen (vroeger zei
den wij ,,de werven") en de IHC Holland-groep zal blijken uit een 
aantal nieuwe benamingen, die worden ingevoerd. Voortaan zult 
U moeten wennen aan: 

IHC Smit NV 
IHC De Klop NV 

IHC Verschure NV 
IHC Gusto NV 

Nieuw handelsmerk 

Na de fusie werd het handelsmerk met de zes baggeremmers 
gehandhaafd. Maar het gaf niet meer een juiste weerspiegeling 
van de ,,persoonlijkheid" van onze IHC groep. Een bekend Brits 
bedrijf, Allied International Designers in Londen, kreeg opdracht 
een nieuw handelsmerk te ontwerpen. Maar ook: een nieuwe 
,,huisstijl", dat wil zeggen een vorm waarin IHC zich voortaan 
naar buiten gaat presenteren. In brieven en brochures, in formu
lieren en firma-aanduidingen, op schepen en gebouwen, op suiker
zakjes en visitekaartjes. Dit betekent inderdaad een grote ingreep. 
Net zo min als je gauw de herkenningsmelodie van je band ver
andert, wijzig je het handelsmerk van je bedrijf. Men is eraan 
gewend, men weet wat het is en waar het voor staat. Tóch gaan 
de baggeremmers nu plaats maken voor een moderner merk. 

Vóórdat dit nieuwe merk tot stand kwam was er veel overleg en 
denkwerk. Er werd van uitgegaan, dat wij doorgaans robuuste 
dingen bouwen. 

Van I.H.C. tot IHC 

Omdat wij — zeker in het buitenland — meer nog als ,,IHC" dan 
als ,,I.H.C. Holland" bekend zijn, gingen de ontwerpers met de 
letters I, H en C spelen. Eerst ontstond dit: 

Waar ongeveer al onze produkten mee te maken hebben is wa
ter en zand. Dat leidde tot dit: 

Dit werd niet zo fraai gevonden en dus opzij gelegd. Nu is het 
mogelijk om letters te vervormen en ze een grafisch gezicht te 
geven: 

Men kan zo ver ,,vervormen" dat een zuiver ,,beeldmerk" ont
staat. Zo: 



Nu is iets dergeli jks voor ons minder geschikt. Het vraagt om 
tekst en uitleg over wie en wat. Een producent van consumptie
goederen kan het zich wel permitteren. Omdat het dag in dag uit 
bij het boodschappen doen onder de ogen van de klanten komt. 
Hoeveel mensen weten bijvoorbeeld dat het beeldmerk van Albert 
Heijn een aan elkaar gekoppelde a en h is? 

En toch weet iedereen dat dit het merk van Albert Heijn is (ook 
ontworpen door AID). Voor IHC Holland luidde de conclusie, dat 
toch terug diende te worden gegaan tot het allereerste idee: het 
letterbeeld. Het werd wat bijgeschaafd en er werd een kleur bij 
bepaald. Het blauw — kleur van water — werd te algemeen en 
te koud bevonden. Een warme, rode kleur zou tot een betere 
herkenning leiden. Zo ontstond het nieuwe ,,handelsmerk": 

In mei het begin 

De volgende maand worden huisstijl en handelsmerk ingevoerd. 
Het zal in veel gevallen wel even wennen zijn. Niet alleen aan het 
nieuwe — opvallende — handelsmerk en de consequenties daar
van, zoals nieuw briefpapier en zo, maar ook aan de nieuwe be
grippen zoals ,,IHC Smit NV" ,,IHC Gusto NV" etc. Modern van 
opzet en modern van gezicht kan onze groep verder werken aan 
de toekomst! 

.Jl IHC HOLLAND 

Organisatie-schema 

IHC HOLLAND 

NV INDUSTRIEELE HANDELSCOMBINATIE HOLLAND 

RAAD VAN BESTUUR 

IHC Holland (Australia), Sydney STAFKANTOOR ROTTERDAM 
IHC Inter S.A., Fribourg Marconistraat 2 - Postbus 6141 

Concernadministratie, 
interne acountantsdienst, financiering, 
verkoopbevordering, publiciteit. 
personeelszaken. 
investeringen, langetermijn-planning. 
Computercentrum. 

1 1 

BAGGER DIVISIE 
Postbus 1 Kinderdijk 

Baggermaterieel standaard en naar maat, 
baggeronderdelen, meet- en regelapparatuur, 
perspijpen. Dieselmotoren. Schroefasleidin
gen. Aluminium produkten. Polyester produk
ten. Scheepsreparatie. Engineering. 

IHC Smit 
IHC De Klop 
IHC Verschure 
Oranjewerf 
Polymarin 
Aluminium Verwerkende 
Industrie AVI 
Smit Engineering 
Smit & Bolnes 
Mineraal Technologisch 
IHC Beaver (50 7o) 

Kinderdijk 
Sliedrecht 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 

Krimpen a/d Lek 
Kinderdijk 
Zierikzee 

Instituut Kinderdijk 
Sliedrecht 

OFFSHORE DIVISIE 
Postbus 11 Schiedam 

Booreilanden, boorschepen, welljackets, meer-
boeien, hefeilanden voor civiel gebruik, drij
vende kranen. Staalconstructies. Speciale 
schepen. Standaardlieren. Installatie en ver
ankering van meerboeien. Offshore enginee
ring. 

IHC Gusto 
Gusto Staalbouw 
De Kleijn 
IHC Holland Exploratie 
Single Buoy Moorings 
Terminal Installations 
R. J . Brown & Ass. 
(51 7o) 
IHC Holland-LeTourneau 

Schiedam, Slikkerveer 
Schiedam, Geleen 

Sliedrecht 
Rotterdam 

Fribourg 
Monrovia 

Rotterdam, Fribourg 
Houston, Singapore 

Nassau, Kilgore 

MIJNBOUW EN TRANSPORT DIVISIE 
Postbus 3084 Amsterdam 

Materieel voor ertswinning, ertsverwerking en 
ertsscheiding. Overslagwerktuigen voor mas
sagoederen, zoals graan en kopra. Enginee
ring voor alluviale mijnbouw, ertsscheidings-
apparatuur en massagoedoverslag. Installa
ties voor mechanisering en automatisering 
van processen. 

Mining and Transport 
Engineering 
De Machinefabriek 
Noordwykerhout 
T.B.M.A. Europe (50 7o) 

Amsterdam 

Noordwijkerhout 
Noordwijkerhout 

Pipeline Stabilization (45%) Hamilton 
Foramer (36%) Parijs 
Forasol (20,8%) Parijs 
Petro Service Company (40 %) Schiedam 



lORTS AND OREOGING 

HOE ZAL ONS NIEUWE HUISORGAAN HETEN ? ? 
Ruim twintig jaar bestaat al, naast ,,Het Zeskant", een IHC perio
diek dat de naam draagt ,,Ports and Dredging". Het werd indertijd 
opgezet door IHC Holland v.o.f. Het was de bedoeling om in tijd-
schriftvorm klanten en mogelijke klanten te vertellen wat IHC 
Holland allemaal voor de baggerindustrie kon doen. Tot 1965 
immers was IHC Holland voornamelijk een verkooporganisatie 
van zes werven, die alle baggermaterieel als één van hun specia
lisaties hadden. In de loop der jaren kwamen er ook artikelen in 
Ports and Dredging die niet over dit onderwerp gingen. Er kwa
men verhalen in over de speciale schepen die de werven bouw
den, zoals veerboten en sleepboten. Het blad werd gezonden — 
precies zoals de naam aangeeft — naar iedereen die belang
stelling had voor havens en baggermaterieel. 

Na de fusie in 1965 verkocht IHC Holland niet meer uitsluitend 
baggermaterieel. In feite kwamen er drie groepen produkten, 
waarvan de drie divisies een afspiegeling zijn. Baggermaterieel, 
materieel voor de olie-industrie op zee, materieel voor de alluviale 
ertswinning en overslagapparatuur voor bulkgoederen. Met dit 
laatste bedoelen wij bijvoorbeeld graanelevatoren en kopralos-
sers. 

Wij hebben nog een aantal jaren Ports and Dredging laten voort
bestaan. Het was echter niet meer een echt huisorgaan. De na
druk lag in feite nog steeds op de voorlichting aan haven- en 
baggermensen. De Offshore Divisie kreeg dan ook behoefte aan 
een eigen periodiek, dat ,,Oil Report" genoemd werd. Dat werd 
in het bijzonder gericht aan allerlei groepen van mensen, die wel 
eens interesse zouden kunnen hebben voor de produkten van die 
divisie. 

Wij menen dat het onjuist is beide bladen te laten bestaan. Het 
moet mogelijk zijn dat IHC Holland één huisorgaan uitgeeft waar
in informatie verstrekt wordt aan al onze klanten en mogelijke 
klanten. Het moet, net als Ports and Dredging ook aan diploma
tieke diensten, pers, scholen en universiteiten, banken en krediet
instellingen worden gezonden. Kortom, het nieuwe orgaan gaat 
naar al die groepen van mensen, van wier oordeel wij als organi
satie afhankelijk zijn. 

Een groot probleem is de naam van het nieuwe orgaan. Je zou 
het gewoon IHC News, IHC Report, IHC Magazine of zoiets kun
nen noemen. Wij dachten zelf over ,,Drilling and Dredging", ,,Soil 
and Science" of ,,Ocean Engineering". Maar wij hebben nog geen 
naam kunnen vinden waarin duidelijk naar voren komt wat wij 
allemaal kunnen en zouden kunnen doen. De naam moet interna
tionaal bruikbaar zijn. Kunt U, geachte lezer, ons helpen? Voor 
degene die de ,,brain-wave" heeft ligt bij ons ƒ 250,— te wachten. 

Daarom een PRIJSVRAAG: 

Stuur ons in een gesloten enveloppe een goede internationaal 
bruikbare naam voor het nieuwe huisorgaan. Vermeld daarbij 
een motto (schuilnaam). Op de enveloppe moet eveneens het 
motto worden geschreven. 
Voeg daarbij een tweede enveloppe, waar buitenop ook dat 
motto staat, maar waarin een briefje zit met Uw naam en adres. 
Deelname staat alleen open voor personeel, werkzaam bij 
IHC Holland of één van haar werkmaatschappijen. Publiciteits
medewerkers zijn uitgesloten van deelname. 
Inzenden vóór 1 juni 1971 aan: IHC Holland, Postbus 6141, 
Rotterdam. 

R.S 



EEN GOEDE START BIJ BOUW 
Ondanks de grauwe hemel en de regenvlagen heerste er een 
opgewekte stemming op het terrein waar Hoogoven 7 wordt ge
bouwd. Het slechte weer toonde duideli jk aan dat een goede 
personeelsaccommodatie noodzakelijk is. Als men vies en door
nat van het werk komt, moet men zich behoorl i jk kunnen wassen 
en kleden. 

2 

Vri jdag 12 maart 1971 om 10.00 uur was het dan zover dat de 
nieuwe personeelsaccommodatie van Gusto op het terrein van de 
Hoogovens te IJmuiden kon worden geopend. 
De directeur van Gusto Staalbouw Ir. E. S. Sluis zei in zijn toe
spraak dat hij liever weinig aandacht aan de opening had willen 
schenken, omdat deze onofficieel was en omdat hij van mening 
is dat het de gewoonste zaak van de wereld is dat zijn mede
werkers een goed onderkomen moeten hebben. De heer Sluis 
was de Hoogovens dankbaar dat zij wederom hun vertrouwen 
aan Gusto hadden gegeven voor de bouw van een hoogoven en 
hij verwacht dat deze nieuwe accommodatie voor zijn medewer-
moeten immers onder de moeili jkste omstandigheden steeds de 
hoogste eisen worden gesteld. 

Onze hoofduitvoerder bij Hoogovens, de heer Kok zei namens 
allen, dat hij na de vele jaren nu bijzonder ingenomen is met deze 
kers een stimulans zal zijn. Aan het werk van de montageploeg 
goede accommodatie en het ook ziet als een blijk van waardering 
voor zijn mensen waarop toch altijd gerekend kan worden. 
Hij wilde tevens van de gelegenheid gebruik maken om Max Lob-

3 

bes met zijn 25-jarig jubileum te huldigen. De heer Kok wist wel 
dat hij hiermede enigszins te laat was, maar de pleister op de 
wonde was dat de heer Lobbes op 7 januari in Geleen al off ici
eel is gehuldigd. 
De heer P.C. van Haasteren van Hoogovens feliciteerde Gusto-
Staalbouw met de nieuwe accommodatie en vond het prettig 
mede te delen dat de jongste medewerker aan Hoogoven 7 de 
heer Sluis een geschenk zou aanbieden. 
De heer Sluis droeg, nadat hij het geschenk had ontvangen, dit 
graag over aan de heer Kok. De heer Kok wist niet of hij dit 
reliëf op zijn kop of het in de juiste positie hield, maar verzekerde 
dat het een goede plaats in de kantine zou kri jgen. 
Ir. Van de Pol van Hoogovens was de hekkesluiter van de rij van 



1. De nieuwe personeelsaccommodatie van Gusto 

2. De ruime kantine 

3. Nu zes wasbakken in plaats van drie met alleen koud water 

4. Douchegelegenheid 

5. Op en top de heer Kok 

6. Hou ik het reliëf nu op z'n kop of niet? 

7. De jongste medewerker overhandigt de heer Sluis het geschenk 

8. Koffie gaat er altijd wel in 

HOOGOVEN 7 
sprekers en dat wilde hij ook graag doen omdat hij hoopte dat 
van al het gesprokene zijn woorden het meest in de herinnering 
zouden blijven. Als Hoofd van de Veiligheid hoopte hij dat de 
bouw van Hoogoven 7 geen aaneenvolgende demonstratie zou 
zijn van circusartiesten, die op grote hoogten levensgevaarlijke 
handelingen zouden uithalen. Hij vroeg onze mensen zelfdisci

pline te tonen en ieder weet heus wel zijn grenzen. Het is niet 
nodig, aldus de heer Van de Pol, dat Hoogoven 7 gebouwd wordt 
op menselijke ellende. Na de koffie en het gebak verliet de mon
tageploeg de nieuwe accommodatie. Bij de uitgang blies hen een 
koude wind in het gezicht. 
Onder die grauwe hemel met regenvlagen gingen ze verder 
bouwen aan Hoogoven 7 en wanneer je omkijkt en je ziet die 
enorme Hoogoven 6 dan krijg je toch wel bewondering voor de 
heer Kok met zijn mannen die in één jaar tijd een nog grotere 
Hoogoven zullen bouwen. 



Op 15 maart jongstleden werd bij Smit Kinderdijk een fase afge
sloten in een co-produktie tussen dit bedrijf en De Klop. Het be
treft de bouw van een cutterzuiger, die zowel uiterli jk als innerlijk 
veel lijkt op een IHC Giant. Alleen, deze zuiger, de Eendracht Is 
niet demonteerbaar en bestaat uit één ponton. Dit betekent onder 
meer meer ruimte in de machinekamer en een eenvoudiger con
structie. Het ponton — 41 meter lang en 10 meter breed — kon 
dan ook in een paar weken in elkaar worden gezet. 
De tewaterlating van de Eendracht geschiedde zonder ceremo
nieel. Erbij aanwezig waren de directie van de opdrachtgever, 
Aannemers- en Handelsbedrijf Van Oord-Werkendam, en de di
rectie van Smit Kinderdijk. Nadat gasten en gastheren zich had
den ,,ingescheept" liet men het ponton rustig te water gli jden. 
Een klein eindje was voldoende. 
Een paar dagen later versleepte men de Eendracht naar De Klop, 
die voor de afbouw zorgt. De zuiger wordt voorzien van een 
,,Giant 3300"-installatie en krijgt onder meer ook een paalwagen. 
Als de Eendracht klaar is vertellen wij U meer over dit interessan
te IHC-produkt. 

BIJ SMIT KiDËRDiJK TE mi 
Begin maart arriveerde bij Smit Kinderdijk de sleepzuiger Pacifi
que. In opdracht van de eigenaar, D.O.S. Dredging Co. Ltd. in 
Londen, voeren wij onder meer wijzigingen uit aan de baggerappa-
ratuur van dit schip. 
De lichtgroen geverfde Pacifique is een opvallende verschijning 
aan ,,de d i jk" en daarom geven wij hierbij wat gegevens over 
deze in 1969/70 in Engeland gebouwde sleepzuiger. 
Het schip heeft een lengte van 131,67 m en een breedte van 
19,20 m. De totale laadruiminhoud bedraagt 9250 m^, verdeeld 
over twee, gescheiden hoppers. Tussen de beide laadruimen be
vindt zich de pompkamer. De twee baggerpompen worden ieder 
aangedreven door een 10 cilinder Smit-Bolnes motor van 2000 pk. 
Er staan nog twee Smit-Bolnes motoren In dit schip: twee 20 
cil inders van elk 4400 pk. Ze zijn te vinden in de machinekamer 
in het achterschip en dienen voor de aandrijving van de schroe
ven. In totaal is er ruim 15000 pk geïnstalleerd op de Pacifique. 
De sleepzuiger kan baggeren tot op een maximum diepte van 
25 meter. Voor het lossen van de specie zijn er in het voorste 
laadruim 2 x 5 bodemkleppen, In het achterste laadruim 2 x 6 
bodemkleppen. Behalve de vier hoofdmotoren leverde IHC voor 
dit schip ook nog schuifafslulters en meetapparatuur. 
In juni moet de verbouwing klaar zijn. 



I.H.C.HOLLAND 

I H C H O L L A N D - N V I N D U S T R I E E L E H A N D E L S C O M B I N A T I E H O L L A N D - R O T T E R D A M 

ONS WERKEN IN 1970 



ONSWERKENIN1970 
Evenals dat in de afgelopen jaren het geval 
was, werd ook nu weer bij het begin van de 
lente het jaarverslag van IHC Holland open
baar gemaakt. 
Ditmaal was het zelfs enkele weken eerder 
dan in 1970. Wat dit betekent moet maar eens 
gevraagd worden aan al degenen, die aan de 
samenstelling van zo'n jaarverslag een steen
tje bijdragen. Een compliment is zeker op zijn 
plaats voor onze medewerkers, die dit gewel
dige karwei in recordtijd wisten te voltooien! 
In het Verslag van de Raad van Bestuur wor
den de aandeelhouders en met hen andere 
geïnteresseerden, ingelicht over de gang van 
zaken in 1970. 

Het resultaat van ons werken in het afgelopen 
jaar is zo geweest, dat de nettowinst met 
22,5% is gestegen in vergelijking met het jaar 
daarvoor. Aan de Algemene Vergadering van 
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Aandeelhouders werd daarom voorgesteld 
het dividend vast te stellen op 15%. Dat is 
twee procent meer dan over 1969. Dit voorstel 
werd aanvaard. Voor de werknemers in onze 
groep betekent dit, dat de "winstpot" groter 
zal zijn. Een totaalbedrag, gelijk aan het di
vidend, van ƒ 3.742.000,— zal worden uitge
keerd volgens de bepalingen van de IHC 
winstdelingsregeling. 
Het gunstige resultaat is te danken aan een 
gestegen omzet en een behoorlijke beheer
sing van de kosten. 
Bovendien kunnen wij een redelijk prijspeil 

handhaven, omdat onze gespecialiseerde 
produkten technisch goed zijn. Het wordt be
vredigend genoemd, dat de winst is gestegen 
ondanks de gevolgen van de arbeidsonrust, 
die in een aantal van onze bedrijven heerste. 
Waar dit tot stakingen leidde kostte het ons 
geld. 

BRUTO WINST OVER 1970 

31 % Afschrijvingen 

15% Winst aan personeel 

23% Belastingen 

15% Dividend 

16% Algemene Reserve 

Onze bruto winst bedroeg ƒ 24.951.000,— 

Meer buitenlandse activiteiten 
in de loop van 1970 hebben wij onze buiten
landse activiteiten uitgebreid. Opgericht wer
den "IHC Inter S.A.", als houdstermaatschap
pij van een aantal van onze buitenlandse on
dernemingen, en "Terminal Installations Inc.", 
die een werkschip, de installer I, aanschafte. 
Dit schip wordt gebruikt voor het installeren 
van SBM meerboeien voor het laden en los
sen van tankschepen. Door dit installeren van 
meerboeien begaven wij ons op een nieuw 
werkterrein: het doen van werk op zee. Deze 
nieuwe activiteit zal ongetwijfeld ontwikkeld 
en uitgebreid worden. 





Om ons marktaandeel van hefpontons voor 
deoüe-industrietevergroten,werd samen met 
de heer Richard LeTourneau opgericht IHC 
Holland-LeTourneau. Nog meer samenwer
king: met een Amerikaanse maatschappij en 
R. J. Brown & Associates Inc. richtten wij op: 
"Pipeline Stabilization Ltd.". Dit bedrijf zal 
zich gaan bezighouden met het ingraven van 
pijpleidingen onder water. 
De activiteiten van de tot onze groep beho
rende buitenlandse ondernemingen hebben 
tot gevolg, dat een steeds groter gedeelte van 
de winst buiten Nederland wordt gemaakt. 
Kijken wij nog even naar het buitenland, dan 
zien wij, dat voor rekening van Conzinc Rio 
Tinto Malaysia in Maleisië een tin-emmerbag
germolen in aanbouw is. 
Dit is een van de opdrachten, die de vorig 
jaar opgerichte Mining and Transport Engi
neering NV wist te verkrijgen. Onze Austra
lische Maatschappij, IHC Holland (Australia) 
Pty Ltd, blijft zich gunstig ontwikkelen. Er zijn 
in Australië twee sleepzuigers en een cutter
zuiger in aanbouw. De engineering en het le
veren van onderdelen gebeurden door ons. 
Onze dochtermaatschappij in Australië ont
ving ook de opdracht voor het leveren van 
een olielosboei (een SBM). 

Dank aan personeel 
In het hoofdstuk "Personeel" wordt dank ge
bracht aan alle werknemers, die door hun 
energie en toewijding hebben bijgedragen tot 
de goede gang van zaken in onze onderne
ming. 
De personeelssterkte onderging ook dit ver
slagjaar weinig verandering. Eind 1970 waren 
er 4490 werknemers in dienst. In 1969 t/m 
1965 waren dat resp. 4402, 4450, 4401, 4427 en 
4408. In de afgelopen zes jaar steeg de waar
de van onze produktie van 188 miljoen gulden 
in 1965 tot 292 miljoen gulden in 1970. Een 
stijging van meer dan 50 %. 
Wat in deze zes jaren ook sterk steeg, was de 
post ionen, salarissen en overige personeels
kosten: van bijna 51 miljoen gulden in 1965 
tot bijna 90 miljoen gulden in 1970. Bijkans 
een verdubbeling. Er wordt opgemerkt, dat 
een aanhoudende schaarste op de arbeids
markt het niet mogelijk maakt voldoende vak

bekwaam personeel aan te trekken. Training 
in de bedrijven en opleiding in de bedrijfs-
scholen hebben voortdurend aandacht. 
Veel werk werd er verzet aan de reeds in 1969 
begonnen harmonisatie van de arbeidsvoor
waarden voor handarbeiders en beambten. In 
het laatste kwartaal van 1970 werd de eind
fase van de harmonisatie bereikt. De invoering 
ervan zal zeker bijdragen tot verbetering van 
het arbeidsklimaat. De ondernemingsraden 
van de bedrijven hebben opnieuw een zeer 
werkzaam deel gehad in het overleg over di
verse problemen. Met het oog op de komende 
wettelijke regeling inzake de ondernemings
raden zal worden voortgegaan dit overleg te 
verstevigen en uit te bouwen. 

Bagger Divisie 
In het jaarverslag worden de divisies ieder 
afzonderlijk onder de loep genomen. Bij de 
Bagger Divisie waren de produktieafdelingen 
in 1970 volledig bezet. De verkoop van groot 
baggermaterieel, vooral die van sleepzuigers, 
bleef achter bij de verwachtingen. Meer be
langstelling bleek er te bestaan voor de mid
delgrote baggerwerktuigen van de standaard
series IHC Stantrail, IHC Stanbuck en IHC 
Stancutter. Het is ons mogelijk voor deze pro
dukten aantrekkelijke prijzen te offreren. 
Van de kleine standaard baggerwerktuigen, 
zoals De Klop ze bouwt, werden er in 1970 
meer verkocht dan in 1969. Baggeronderde
len, perspijpen en meetinstrumenten werden 
in serie geproduceerd. Onze engineerings-
activiteiten richtten zich voornamelijk op de 
bouw in het buitenland van baggerwerktuigen 
naar onze ontwerpen. Meer werk op dit ge
bied ligt in de verwachting. 
Bij Smit Kinderdijk werd begonnen met de 
uitvoering van de aanpassingswerken, die no
dig zijn omdat de waterstand in De Noord 
zich wijzigde als gevolg van de Deltawerken. 
(Over het Werfplan van Smit Kinderdijk schre
ven wij uitvoerig in Het Zeskant van maart). 
De veranderende waterstanden doen zich ook 
al gelden op de Merwede en dus ontkomt De 
Klop niet aan aanpassingswerken. Na een 
nauwkeurig onderzoek van het bouwproces 
is besloten een afbouw- en reparatiekade met 
een grotere hijscapaciteit te bouwen. De las-
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hal en de afbouwhal zullen vergroot worden. 
Omdat de produktieafdelingen van Verschure 
bij de Bagger Divisie behoren, werd de orga
nisatie bij onze Amsterdamse collega's aan
gepast. Verschillende onderdelen van de be
drijfsinrichting zijn verbeterd. Aan de afbouw-
kade komt een torenkraan met een hijscapa
citeit van 15 ton. 
Bij de Oranjewerf had men het gehele jaar 
door werk. Hetzelfde geldt voor het ingeni
eursbureau Smit Engineering, dat zowel voor 
IHC als voor derden opdrachten uitvoerde. 
Bij Smit & Bolnes kwam de uitbreiding van de 
fabriekshallen gereed. Hierdoor kunnen ma-
gazijnbeheer en machinale bewerkingen effi
ciënter worden uitgevoerd. Op het technische 
vlak hebben de beproevingen om het vermo
gen van de dieselmotoren op te voeren tot 
goede resultaten geleid. 
Het Mineraal Technologisch Instituut (MTI) 
wordt van Delft overgeplaatst naar Kinderdijk. 
(Deze verhuizing is inmiddels voltooid. U 
leest er binnenkort meer over in Het Zeskant). 

Offshore Divisie. 

Gusto was in 1970 het hele jaar van werk 
voorzien en nu al kan gezegd worden, dat 
dat ook in 1971 het geval zal zijn. Als speci
ale opdracht wordt genoemd de 600/800 ton 
offshore kraan voor een Nederlandse aanne
mingsmaatschappij. Door Gusto Staalbouw 
werd in het afgelopen jaar een aantal jackets 
met dekken voor gebruik op de Noordzee af
geleverd. 
Voor de Koninklijke Shell-groep zal de eind
montage en de inbedrijfstelling van de appa
ratuur op de dekken worden uitgevoerd. Een 
montageploeg zal daarvoor enige weken op 
de dekken op zee doorbrengen. 
Door de recente vondsten in de Noordzee van 
olie en gas wordt een toenemende vraag ver
wacht naar, steeds grotere, jackets en dek
ken. De Kon. Ned. Hoogovens verleende de 
opdracht voor de montage van de nieuwe 
Hoogoven 7. 
Dit werk zal medio 1971 kunnen beginnen. 
Voor het karwei werden twee grote montage
kranen aangeschaft, ieder met een hefvermo
gen van 50 ton. 
Door de grote onregelmatigheden in de be

zetting heeft Gusto Staalbouw altijd gebruik 
gemaakt van ingeleende werknemers. Het 
wegvallen van de koppelbazen betekent dus 
een groot probleem. Met andere montagebe
drijven wordt daarom contact gezocht om tot 
samenwerking te komen. (Inmiddels is het 
Lastechnische Bedrijf De Kleijn NV in Slie
drecht overgenomen, zoals U elders in dit 
nummer kunt lezen). Gusto Geleen ontwikkel
de zich bevredigend. 
S.B.M. Inc. groeide steeds verder in de rich
ting van totale dienstverlening. Dus niet al
leen verkoop van meerboeien, maar ook de 
installatie ervan. De installatiewerkzaamhe
den worden gedaan door Terminal Installa
tions Inc. Met hun werkschip Installer I werd 
een boei in de Humber geplaatst. Twee boei
en zullen worden geïnstalleerd op het z.g. 
,,Ekofisk-veld" in de Noordzee voor Noorwe
gen. 
Een nieuwe loot aan de IHC-stam is ,,Pipeline 
Stabilization Ltd." die zich zal toeleggen op 
het ingraven van pijpleidingen in de zeebo
dem. Het MTI voerde al een groot aantal mo-
delproeven uit, waardoor men nu in staat is 
opdrachten in de hele wereld uit te voeren. 
Een oude bekende, het booreiland Me de 
France van Foramer, begon eind 1970 aan 
een nieuw boorkarwei bij Madagascar. 

Mijnbouw en Transport Divisie. 

In het verslagjaar werd onze dochteronder
neming „Mining and Transport Engineering 
NV" (MTE) opgericht. Hierin is onze kennis 
op het gebied van de onderwatermijnbouw en 
speciale transportinrichtingen gebundeld. 
Naast enkele kleinere opdrachten kon MTE 
twee belangrijke grote orders boeken. 
Eén betreft de complete levering van een gro
te tinbaggermolen. De andere order is voor 
een cutterzuiger voor het verwijderen van de 
bovenlagen in een alluviale mijn. 
Voor de bouw in Japan van een offshore erts
cutterzuiger trad MTE op als raadgevend in
genieursbureau. Er is een toenemende be
langstelling te constateren voor de exploitatie 
van de zeebodem. Daarom besteedt men bij 
MTE veel aandacht aan het ontwikkelen van 
systemen en werktuigen voor het winnen van 
mineralen uit de bodem van de zee. De Ma-





chinefabriek Noordwykerhout (DMN) was het 
hele jaar goed van werk voorzien. Ook al 
door de samenwerking met T.B.M.A.-Europe 
NV — waarin DMN voor 50% deelneemt — 
steeg de produktie en de verkoop vooral in 
de sector van de eigen produkten. Dat waren 
onder meer roterende vacuüm- en doseerslui-
zen; reverse-jet stoffilters; krimpovens voor 
palletverpakking en zakkensnijmachines. 

Rentesubsidie en vooruitzichten 
Dank zij de door de regering voortgezette 
rente-overbruggingsregeling slaagden wij er
in enkele belangrijke opdrachten te boeken, 
o.a. van European Car Ferries Ltd. voor de 
bouw van twee veerboten. Ook deze twee, de 
Free Enterprise Vi en Vii zullen dienst gaan 
doen op Het Kanaal. De rentesubsidie maakt 
het ons mogelijk kredieten aan onze afne
mers aan te bieden op dezelfde voorwaarden 
als onze buitenlandse concurrenten dat doen. 
Onze orderportefeuille bedroegper31 decem
ber 1970 een bedrag van ƒ 378 miljoen, waar
van nog ƒ 267 miljoen moest worden ver
werkt. Een opgave van de orders, die wij per 
31-12-70 onder handen hadden, publiceer
den wij in Het Zeskant van februari jongstle
den. 

In 1970 werd een bedrag van ruim 17,5 mil
joen gulden besteed voor de aanschaf van 
duurzame produktiemiddelen (In 1969 was 
dit een bedrag van bijna 8 miljoen gulden). 

Het verslag van de Raad van Bestuur over 
1970 besluit met de volgende woorden. Woor
den waaruit een voorzichtig optimisme 
spreekt: 

,,Door steeds nieuwe produkten te ontwikke
len en door het op gang komen van nieuwe 
werkzaamheden bij al onze produktgroepen 
zullen de omzetten toenemen. Wij voorzien 
een verdere stijging van de winst en wij ver
wachten, dat het lopende boekjaar wederom 
een gunstig resultaat zal opleveren. Bij deze 
prognose gaan wij van de veronderstelling 
uit, dat de inflatoire krachten, die nog steeds 
hun stempel op de nationale economie druk
ken, binnen redelijke grenzen kunnen worden 
gehouden." 



IHC GIANT MET 
WORTELVANGER 
In de herfst van 1970 kreeg Mining and Transport Engineering NV, 
Amsterdamse IHC-dochter, de opdracht een baggerapparaat te 
ontwerpen, waarmee de bovenlagen van een tinmijn kunnen wor
den verwijderd. De problemen, die zich daarbij voordoen, zijn de 
wortels van tropische plantengroei en het vervuilde water. MTE 
onderzocht de economische en technische mogelijkheden en ont
wierp een aangepaste ,,IHC Giant 4600". Bij De Klop bouwden 
ze een bijzondere cutterzuiger. Zo op het eerste gezicht lijkt deze 
,,reus" op z'n soortgenoten. Een opvallend ,,extra" is de wortel
vanger, bovenaan de cutterladder. Hiermee kan de baggerbaas 

ingrijpen vóórdat de baggerpomp aan ,,verstopping" gaat lijden! 
De wortelvanger bestaat uit twee stukken pijp, ieder met een zeef 
erin. Raakt het pijpstuk, dat zich in de zuigleiding bevindt, ver
stopt, dan draait men de wortelvanger 180°. Het ,,schone" pijp
stuk past zich in de zuigleiding, het ,,verstopte" pijpstuk komt 
boven dek en kan gereinigd worden. Tijdens het wisselen zuigt de 
pomp gewoon water aan, zodat de zaak kan blijven draaien. 
De vinding van MTE werd met succes op de Lek beproefd. In
middels is de zuiger op weg naar Maleisië, waar een moeilijk 
baggerkarwei wacht. 



40 J A A R BIJ 
SMIT 

KINDERDIJK 
Al was het dan op dinsdag 23 
februari j . l . niet precies 40 
jaar, maar zelfs al ruim 46 
jaar dat onze draaier de heer 
C. M. Advokaat kan zeggen 
bij Smit Kinderdijk in dienst 
te zijn, toch is het voor hem 
en zijn gezin een fijne dag 
geworden. 

Op 16 september 1924 stapte 
hij als 15-jarige jongeling bin
nen de poort van L.S.Z. om 
als zo vele andere jongens 
toen, te beginnen als nagel-
heter. Daar werd hij al gauw 
van verlost om als maathel
per te fungeren; dat duurde 
ook maar kort, want na 3 jaar 
kwam hij in de Draaierij te
recht, om het draaiersvak te 
leren. En in dat vak heeft hij 
dan ook werkeli jk zijn draai 
gevonden. 

Bij de jubileumviering was 
ook de Burgemeester van 
Nieuw-Lekkerland aanwezig 
om hem het ereteken verbon
den aan de Orde van Oranje 
Nassau op de borst te spel
den. Een bijzonderheid hierbij 
was dat de heer Advokaat de 
laatste was bij wie hij het ere
teken kon opspelden. Eind 
maart legt de Burgemeester 
namelijk zijn ambt neer in 
verband met het bereiken van 
de pensioengerechtigde leef
t i jd. Zeer trots kon dan ook 
de jubilaris opmerken dat 
Z .M. Keizer Heile Selassie 
de eerste was bij wie de Bur
gemeester een onderschei
dingsteken opspelde en hij, 
de jubilaris, de laatste. 

C. M. ADVOKAAT 

Onze directeur, de heer A. J. 
Bouman heeft, na de uitrei
king van de Koninkli jke On
derscheiding, de jubilaris in 
het bijzijn van zijn vrouw en 
kinderen hartelijk toegespro
ken en hem dank gebracht 
voor hetgeen hij in de voorbi j 
gegane jaren voor het bedrijf 
heeft gedaan, ook als be
stuurslid van onze perso
neelsvereniging. 
Mevrouw Advokaat werd bij 
aankomst een boeket bloe
men aangeboden, wat werd 
aangevuld met een boeket 
van de personeelsvereniging 
naast het cadeautje dat de 
jubilaris in ontvangst kon ne
men. 

De heer Bouman schroefde 
hem het gouden firmaspeldje 
met het briljantje op de re
vers en overhandigde hem als 
een blijk van waardering een 
enveloppe met inhoud en 
voorts een miniatuurdraagme-
daille van de koninkli jke on
derscheiding, een overzichts
foto van het bedrijf en het 
Getuigschrift van de Maat
schappij voor Nijverheid en 
Handel. 
Wi j wensen de heer Advokaat 
nog vele jaren van gezond
heid toe en blijvende goede 
herinneringen aan zijn jubi
leum. 

25 J A A R BIJ 
V E R S C H U R E 

Bij Verschure dienden zich 
sedert de vorige publicatie de 
volgende jubilarissen met 25 
dienstjaren aan; 
De heer C. van Ophuizen, die 
op 24 jarige leeftijd als hulp-
i jzerwerker bij Verschure in 
dienst trad. 

C. VAN OPHUIZEN 

De heer Ophuizen is sedert 
augustus 1960 werkmeester 
en als zodanig vierde hij op 
25 februari 1971 zijn jubileum. 
Bij de ontvangst door de be
dri j fsleiding op de scheeps
werf waren zijn echtgenote en 
kinderen aanwezig. 

D. SIJBRANDS 

De heer D. Sijbrands. Deze 
jubilaris startte bij Verschure 
als plaatwerker in de toenma
lige ketelmakerij. De heer Sij
brands is van vele markten 
thuis. Hij werkt thans in de 
voorbewerkingshal op de 
scheepswerf. Als hij de cir
kelzaagmachine niet bedient, 
verricht hij andere voorko
mende werkzaamheden. 
Dat de verbintenis met Ver
schure door de leiding op 
prijs is gesteld, is gebleken 
bij het jubileum, dat de heer 
Sijbrands op 26 februari vier
de. 

G. L. SLAAKWEG 

De heer G. J. Slaakweg. Deze 
jubilaris, die elektricien is op 
de Scheepswerf en voor 
nieuwbouw alsook voor on
derhoudswerk ingezet kan 
worden, begon zijn loopbaan 
op de Meeuwenlaan als elek
tricien onder wij len baas Oor

tjes. Voor deze jubilaris en 
zijn gezin was het feest op 
donderdag 4 maart 1971. Voor 
Verschure omdat dit de 400ste 
jubilaris was in het Verschure 
bestaan. 
De heer Slaakweg, die al lang 
wist hoe laat het was, verkoos 
daarom als jubileum-cadeau 
boven het gebruikeli jke hor
loge een tele-computer-fl i tser. 
Dat hij nog veel en goed mo
ge f l i tsen! 

W. DIJKSHOORN 

De heer W. Dijkshoorn. Hier 
hebben we te doen met een 
jubilaris, die nog als ketelma
ker en smid zijn sporen ver
diend heeft. En wat voor spo
ren! 
Hij is nu een gewaardeerde 
medewerker op de Oranje
werf, waar hij als i jzerwerker/ 
afschrijver werkt. Tijdens zijn 
jubileumdag op vri jdag 12 
maart 1971 werd door de lei
ding van de Oranjewerf ten 
aanhore van echtgenote en 
gezinsleden een heel gunstig 
boekje over de heer Dijks
hoorn open gedaan. 
Dat dat zo moge bli jven! 

De heer S. van Loenen. Van 
kotteraar in de oude machine
fabriek op de Meeuwenlaan 
tot voorwerker-bankwerker bij 

S. VAN LOENEN 



het onderhoud in juni 1966 en 
dan meer speciaal voor het 
fijnere werk. Dat is deze jubi
laris ten voeten uit. Veel idee-
en, vaak goede. Ook nu weer, 
waardoor hij op zijn jubileum
dag met nog eens ƒ 125,— 
extra naar huis ging. 
Hij vierde z'n jubileum op vrij
dag 12 maart. De jubilaris, die 
z'n vrouw ook al bij Verschu
re heeft leren kennen vond 
dat een fototoestel als cadeau 
bij deze dag beter zou pas
sen dan een polshorloge. 
Aldus geschiedde, leder had 
er vrede mee. Het echtpaar 
Van Loenen het meest. 

De heer J. G. Stocks. De 
meesten bij Verschure weten 
dan wel over wie we het heb
ben. Ja juist, de secretaris van 
de O.R., die deze vrijwillige 
(neven) functie (er zijn ook 
nog andere benamingen voor 
te bedenken) sedert de pen
sionering van vriend Josse in 
1965 met verve en grote am
bitie bekleedt. 

De heer Stocks kwam in 1946 
in dienst als elektricien op de 
scheepswerf. Als hij niet voor 
de ondernemingsraad bezig 
is, er over denkt, of er over 
praat, is hij dat nu nog, maar 
dan op de Oranjewerf. 
Toch zouden we hem te kort 
doen als we alleen maar we
zen op zijn verdienste als se
cretaris van de CR. Integen
deel: de heer Stocks is daar
naast een bekwaam vakman, 
daarvan getuigde de leiding 
van de Oranjewerf op vrij
dag 19 maart 1971, toen dit ju
bileum in alle hevigheid ge
vierd werd. 
Dat we de heer Stocks nog 
vele jaren in ons midden mo
gen hebben, is ons aller wens. 

J. G. STOCKS 

J. WIESENER 

De heer J. Wiesener beleefde 
op 16 maart de grote dag van 
z'n 25-jarig jubileum. Als 14-
jarige kwam Jacob Wiesener 
als nageljongen bij Verschu
re in dienst en groeide met 
de jaren uit tot tegenhouder 
en klinker en Oom Jaap. 

Dit laatste getuigt dat de heer 
Wiesener een geziene figuur 
is op de Scheepswerf. Mo
menteel heeft deze jubilaris 
de zorg over het was- en 
kleedlokaal en doet dit tot vol
le tevredenheid. Dit bleek wel 
uit de wijze waarop hij en z'n 
echtgenote in de bloemetjes 
gezet werden. 

Dat deze rasechte Amster
dammer nog vele jaren aan 
de voet van de „Oude Wes-
ter" het mooie van z'n stad 
mag beleven, is ons aller 
wens. 

De heer H. J. J. Hoffmans her
dacht op 18 maart jl. het feit 
dat hij voor 25 jaar bij Ver
schure in dienst kwam. Door 
omstandigheden is deze jubi
laris al geruime tijd niet in 
staat z'n krachten aan het be
drijf te geven. Dit nam niet 
weg dat hij niet vergeten 
werd. 

Het werd een gezellig ,,koffie-
uurtje" bij de fam. Hoffmans. 
Hopelijk was het ook voor de 
feesteling een opkikkertje 
waardoor het leven weer eens 
een ander tintje kreeg. Vanaf 
deze kant in ieder geval het 
allerbeste toegewenst. 

25 JAAR BIJ 
SMIT 

KINDERDIJK 
Op dinsdag 23 februari wap
perde niet alleen de vlag met 
het cijfer 40 in de mast maar 
ook een met het cijfer 25 voor 
de heren J. H. Groeneveld en 
J. Verkerk. 

De heer J. H. Groeneveld is 
in dienst getreden op 18 fe
bruari 1946 als bankwerker. 
Het is echter anders gelopen 
dan men gedacht heeft. In 
1947 overkwam hem een on
geval waarbij hij ernstige 
blessures opliep aan een zij
ner knieën. Toen hij na maan
den van arbeidsongeschikt
heid weer terug kwam was hij, 
althans voorlopig nog niet ge
schikt voor het bankwerk. 
Daarom werd hij ingescha
keld bij het inrichten van het 
toen nog nieuwe magazijn in 
de fabriek. En daar is hij ge
bleven om later de zorg te 
krijgen over het gereed
schapsmagazijn en het onder
houd van de gereedschappen. 
Bij de jubileumviering waren 
mede aanwezig zijn echtgeno
te en zijn kinderen. 
Onze directeur, de heer A. J. 
Bouman, complimenteerde de 
heer Groeneveld met deze 
dag en bracht hem dank voor 
de wijze waarop hij zijn werk 
heeft gedaan, en als blijk van 
waardering overhandigde hij 
de jubilaris een enveloppe 
met inhoud, een overzichtsfo
to van het bedrijf en het ge
tuigschrift van de Maatschap
pij voor Nijverheid en Handel, 
nadat hij hem het gouden fir
maspeldje op de borst had 
geschroefd. 

J. H. GROENEVELD 

Wij wensen de heer Groene
veld nog heel veel gelukkige 
jaren toe, waarin hij prettige 
herinneringen zal mogen be
waren aan zijn jubileumfeest 
en aan al wat daaraan vooraf 
gegaan is. 

Ook onze leermeester, de 
heer J. Verkerk, werd op 23 
februari aangesproken met 
,,mijnheer de jubilaris". 

Ook hij kwam op 18 februari 
1946 als knulletje van 15 jaar 
in dienst van ons bedrijf bij 
baas Kooiman Sr. om bij hem 
het draaiersvak te leren. Of 
ze nu gezien hebben dat er 
meer in hem schuilde, weten 
we niet. In elk geval heeft hij 
na het behalen van zijn Beme-
teldiploma, aan alle machines 
zijn hart kunnen ophalen, zo
dat hij omstreeks 1957/1958 
geschikt geacht werd om toe
gevoegd te worden in de leer
school speciaal voor de op
leiding in de machinale vak
ken. Samen met de heer Stuyt 
heeft hij sedertdien al een 
flink aantal jongens opgeleid. 
In bijzijn van zijn vrouw en 3 
kinderen heeft de directeur, 
de heer A. J. Bouman, de heer 
Verkerk dank gebracht voor 
het enthousiasme waarmee hij 
zijn werk doet. Ook hij ont
ving als blijk van waardering 
een enveloppe met inhoud, 
een foto van het bedrijf en het 

J. VERKERK 

getuigschrift van de Maat
schappij voor Nijverheid en 
Handel en natuurlijk ook het 
gouden firmaspeldje. 

Wij complimenteren de heer 
Verkerk met deze dag en 
wensen hem nog heel veel 
goeds toe, voor zijn werk, 
maar ook voor zijn gezin. 



Op dinsdag 2 maart was het 
weer een gezellige drukte in 
de Vergaderkamer van het 
Ontspanningsgebouw. Om 11 
uur arriveerden de jubilaris
sen W. Gelderblom met zijn 
vrouw en 3 van de 8 kinderen 
en zijn vader, P. Nobel met 
zijn vrouw en zoon met ver
loofde en I. Vonk met zijn zus
ter. 

De heer W. Gelderblom trad 
in dienst op 19 februari 1946. 
Hij is toen begonnen op de 
helling als maathelper bij de 
scheepsmakers. Twee jaar 
later kreeg de i jzerwerkers-
baas hem in de gaten en 
bracht hem op de afschrijf-
vloer waar hij van de gebroe
ders A. en C. den Boef de 
fijne kneepjes van het vak 

van het Ontspanningsgebouw. 
De heer D. v. d. Velden was 
met zijn echtgenote aanwezig, 
de heer T. Korteland met zijn 
echtgenote en zijn zoon met 
verloofde en zijn dochter en 
de heer A. Geneugeli jk met 
zijn echtgenote en zijn doch
ter. Bij aankomst werden aan 
de echtgenoten een boeket 
anjers aangeboden. 

P. NOBEL 

In bijzijn van de heren E. v. d. 
Bergh, J. Jansen, L. Ros, A. 
den Boef en J. Bakker sprak 
de directeur de heer A. J. 
Bouman de jubilarissen toe, 
waarbij hij zijn waardering en 
dank uitsprak voor de wijze 
waarop zij in de voorbi jgega
ne 25 jaren hun werk in het 
bedrijf hebben gedaan. 

De heer P. Nobel trad op 25 
februari 1946 in dienst van het 
bedrijf als autogeenbrander. 
Hij is echter niet aan het bran
den gebleven. Enige jaren ge
leden kreeg hij de zorg van 
het onderhoud van het lesma
teriaal. Als blijk van waarde
ring en ter herinnering aan het 
jubileum ontving hij het gou
den firmaspeldje en een gou
den polshorloge met een en
velop met inhoud. 

W. G E L D E R B L O M 

I. VONK 

roedenbuigen heeft afgeke
ken. 
Ook hij ontving het gouden 
firmaspeldje en een envelop 
met inhoud. 

De heer I. Vonk is vanaf 27 
februari 1946 in dienst van het 
bedrijf. Eerst heeft hij in het 
boerenbedri j f gewerkt. Fijn in 
de buitenlucht. Toen hij dan 
ook bij ons zijn werk als bran
der in de loods moest doen, 
was het hem niet naar de zin. 
Hij moest naar buiten, zodat 
hij op de helling en aan boord 
van de schepen zijn werk als 
brander verricht. En hoe? Hij 
houdt er niet van in het zon
netje gezet te worden, maar 
het mag gezegd worden. Je 
kunt zijn werk bekijken. 

De drie jubilarissen ontvingen 
ook het getuigschrift van de 
Nederlandse Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel, 
een luchtfoto van het bedrijf 
en een paar kleurenfoto's van 
de Kinderdijkse molens. 

Wij wensen de jubilarissen 
van harte toe dat zij in de ko
mende jaren hun werk in ge
zondheid en met veel plezier 
mogen blijven verrichten. 

Op dinsdag 16 maart vierden 
wij met drie van onze mede
werkers hun 25-jarig dienst
verband in de Vergaderkamer 

D. V. d. VELDEN 

De heer D. v. d. Velden is on
ze carrouseldraaier, die op 6 
maart 1946 bij ons kwam als 
schaver. Een half jaar later zei 
hij de schaafbank vaarwel om 
zijn geluk te beproeven aan 
de carrouselbank. Dat is hem 
kennelijk goed bevallen, want 
hij heeft sedertdien niet meer 
aan een andere bank gestaan. 
Voor zijn trouwe diensten die 
hij daarmee aan het bedrijf 
heeft bewezen ontving hij een 
gouden polshorloge met in
scriptie en een envelop met 
inhoud. 

De heer T. Korteland trad in 
onze dienst op 13 maart 1946 
als koperslager. 
Drie en een half jaar later ging 
zijn baas, wij len de heer C. 
van Genderen Sr. met pen
sioen en werd de heer Korte
land als baas in de kopersla
gerij aangesteld. Na de fusie 
ging hij het samen doen met 
de heer P. de Bie. Er werd 
een nieuwe koperslageri j ge
bouwd waar hij bijzonder ge
lukkig mee was. Verschi l len
de nieuwe dingen deden hun 
intrede, waarbij hij te maken 
kreeg met het opzetten van 
bouwpakketten en met het 
iso-metrisch schetsen. Totdat 
hij in september 1970 werd 
overgeplaatst naar de afde-

T. KORTELAND 

ling MTI als bedrijfsassistent, 
welke functie hij met veel ge
noegen vervult. 
De heer Korteland kreeg als 
jubileumgeschenk een enve
loppe met inhoud. 

De heer A. Geneugelijk is op 
1 maart 1946 als knulletje van 
13 jaar als nagelheter begon
nen. Een leuke opmerking t i j 
dens de jubileumviering was, 
dat hij toen op die wijze, zo
als de andere jongens, werd 
getest maar ook veel ,,ge
pest". Dat duurde echter niet 
zo lang, want ongeveer IV2 
jaar later werd hij maathelper, 
om 3 jaar daarna, hij was toen 
inmiddels bijna 18 jaar, over 
te stappen op het vak elek
trisch lassen. Onze lasser Ge-
neuglijk kunnen we nu dage
lijks bezig zien op de helling 
of aan boord van de schepen. 

Onze directeur, de heer A. J. 
Bouman, sprak elke jubilaris 
in bijzijn van hun chef en 
baas, afzonderli jk toe waarbi j 
hij hen dankte voor de wijze 
waarop zij hun werk hebben 
gedaan en de diensten die zij 
in de voorbijgegane jaren aan 
het bedrijf hebben bewezen. 
Alle drie kregen zij het gou-



A. GENEUGELIJK 

den firmaspeldje op hun re
vers geschroefd en ontvingen 
zij het getuigschrift van de 
Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel met een paar kleu
renfoto's van de Kinderdijkse 
molens. Wij wensen hen met 
hun gezinnen heel veel geluk
kige jaren toe en hopen dat 
zij even zovele jaren met ge
noegen kunnen terugzien op 
deze jubileumdag. 

25 JAAR BIJ 
GUSTO 

Op vrijdag 19 februari 1971 
was alles weer in gereedheid 
gebracht om drie van onze 
medewerkers met hun echt
genotes te ontvangen. De he
ren H. C. V. Elswijk, L. M. B. 
Nieuwkastele, beiden lasser 
in de sb en A. Maris (ijzerwer
ker Slikkerveer) herdachten 
op deze dag het feit dat zij 
reeds 25 jaar aan ons bedrijf 
zijn verbonden. 
In zijn toespraak bracht de 
heer F. E. M. Smulders de 
waardering van het bedrijf 
over voor de lange periode 
waarin de jubilarissen hun 
beste krachten hadden gege
ven. 

H. C. VAN ELSWIJK 

L. M. B. NIEUWKASTELE 

Juist door deze medewerkers 
kan Gusto haar bijzondere 
produkten vervaardigen! 
Het bleef uiteraard niet bij 
woorden; de jubilarissen 
mochten ook verschillende ca
deaus in ontvangst nemen. 
De echtgenotes werden even
eens in de hulde betrokken 
omdat zij — weliswaar achter 
de schermen — een belangrij
ke steun hebben geleverd. 
Van de Maatschappij van Nij
verheid en Handel ontvingen 
de jubilarissen het vererend 
getuigschrift en de legpen
ning, uitgereikt door de heer 
Dirkzwager. Onder het genot 
van een kop koffie werden 
nog vele herinneringen opge
haald, waarna dit feestelijk 
samenzijn werd besloten met 
een bezoek aan de modellen-
zaal. 

A. MARIS 

Ook vrijdag 26 februari 1971 
was een feestelijke dag voor 
ons bedrijf. De heren A. Stolk 
(afschrijver Slikkerveer) en A. 
Bijl (afschrijver sb) kwamen 
op uitnodiging van de directie 
naar het bedrijf om in onze 
statige zaal te worden gehul
digd voor hun 25-jarig dienst
verband. 

A. STOLK 

De heer F. E. M. Smulders 
sprak de jubilarissen en hun 
echtgenotes toe en stak zijn 
waardering voor zo'n langdu
rige inzet voor ons bedrijf be
paald niet onder stoelen of 
banken. 
Mede door deze medewer
kers veroverde Gusto haar 
plaats op de markt van zeer 
gespecialiseerde objecten! 
Hij sprak de hoop uit dat zij 
wilden voortgaan met zich in 
te zetten voor het bedrijf en 
bracht ook dank aan de echt-

A. BIJL 

genotes voor hun bijdrage. 
Naast de geschenken van het 
bedrijf ontvingen de jubilaris
sen ook het vererend getuig
schrift met penning van de 
Maatschappij van Nijverheid 
en Handel, uitgereikt door de 
heer Dirkzwager. 

Gezellig werd nog een poosje 
nagepraat over de ontwikke
ling van ons bedrijf in de laat
ste 25 jaar, waarna het geheel 
werd besloten met een be
zoek aan de modellenzaal. 

FAMILIE-UITBREIDING 
Sinds kort behoort het Lestechnisch Bedrijf De Kleijn NV te 
Sliedrecht tot de grote IHC-familie. De overname is in volledige 
overeenstemming met de vakbonden en beide ondernemings
raden tot stand gekomen. De Kleijn heeft 150 montagewerkers 
in dienst, waarmede pieken, die in de mankracht-behoefte van 
de Offshore Divisie onstaan, opgevangen kunnen worden. 

Het Lestechnisch Bedrijf De Kleijn NV gaat onder deze naam en 
onder dezelfde leiding als werkmaatschappij van de IHC Offshore 
Divisie functioneren. Het verhuist echter naar een groter terrein 
aan de Rivierdijk 2 te Sliedrecht, dat een oppervlakte heeft van 
circa 5,8 ha en een ruime werkplaats, gelegen aan een rivierha
ven van de Merwede. Er worden secties van schepen, pijpleidin
gen en staalconstructies — waaronder ook offshore constructies, 
voor zover ze tenminste de bruggen kunnen passeren — vervaar
digd. 

De produktie sluit geheel aan bij die van Gusto Staalbouw. Door 
de recente olie- en gasvondsten in de Noordzee wordt een toe
nemende vraag verwacht naar steeds grotere paaleilanden op 
zee. Gusto Staalbouw ontwerpt, bouwt en installeert ze. 

In een volgend nummer hopen wij de nieuwe telg van de IHC-fa
milie nader aan U te kunnen voorstellen. 



Er zijn in Nederland heel wat aquariumliefhebbers te vinden. Na
tuurli jk zijn het niet allemaal serieuze beoefenaars van deze 
hobby. De een heeft een goudvissenkom, terwij l de ander er een 
prachtige bak met tropische vissen op na houdt. 
Het is weer eens iets anders dan met een hengel aan de water
kant de vissen aan de haak te zien spartelen. De echte liefhebber 
kweekt de vissen en kan uren naar het bedrijvige gedoe in het 
aquarium kijken. 

Er gaat rust en bekoring van deze hobby uit, en ieder die zich 
hiervoor een beetje interesseert, geniet van het stille onderwa
terparadijs. De heer Graafland, werkzaam bij Gusto Schiedam, 
behoort tot de ,,full professionals" van deze aquarium-hobby. 
Twee en veertig jaar geleden begon hij met een klein bakje met 
gupjes. Wanneer er na weken sparen weer enige financiële mid
delen ter beschikking waren, begaf hij zich naar de winkel om 
weer enige exemplaren aan z'n collectie toe te voegen. Dit ge
schiedde dan onder hevig protest van pa, want ieder dubbeltje 
was desti jds een gulden waard. Gonstant zat hij in vaklectuur te 
lezen, om maar van alles te weten te komen over zijn geliefde 
hobby. Van de ervaringen werd echter meer geleerd dan van de 
beschreven theorie. 

Na verloop van jaren (de heer Graafland was toen inmiddels al 
getrouwd) was de collectie al zover uitgebreid, dat er in de serre 
diverse bakken stonden van variërende afmetingen met daarin 
verschil lende vissoorten Zijn vrouw raadde hem echter aan om, 
ondanks dat zij intensief met de hobby van haar man meeleefde. 

onderwaterparadijs 

in de tuin een schuur te bouwen. Het kweken van vissen is na
melijk erg rommelig. Voor de heer Graafland, die van beroep 
timmerman is, was dit natuurlijk geen probleem en in korte ti jd 
was er een aquariumpaleis in elkaar gezet. 
De inhoud bestaat uit wel 25 verschil lende bakken, waarin zich 
zo'n 50 verschil lende vissoorten bewegen. 
De namen in het Latijn, zoals Gheirodon Axelrodi, Nannostomus 
Marginatus en Hyphessobrycon Rosaceus, weet de heer Graaf
land vlotweg te noemen. Kleurige, grote en kleine vissen, en 
sommige miniscuul kleine visjes worden door hem gekweekt. In 
verschil lende bakken zitten kweekparen of ,,nestjes" met eitjes. 
Die bakken worden met kranten afgedekt om het licht tegen te 
houden. 

De vissen worden bij een tropische warmte gekweekt. Iedere 
avond is de heer Graafland van 7 tot 9 bezig in zijn aquarium
paleis, want dat er in deze hobby ti jd gaat zitten, dat is zeker. 
Vele malen wordt de vraag gesteld: ,,hoe verkri jg je nu het biolo
gisch evenwicht in een aquarium?" 
Het antwoord hierop is zeer eenvoudig: Er zo min mogelijk aan 
rommelen!! 

Het biologisch evenwicht betekent de verhouding van planten en 
vissen. Een plant geeft de zuurstof voor de vis. Teveel planten 
en te weinig vissen zou een te grote hoeveelheid zuurstof ople
veren. Omgekeerd zou er bij te weinig planten en te veel vissen te 
weinig zuurstof aanwezig zijn. Om dit nu in gelijke lijn te kunnen 
kri jgen, is er een biologisch evenwicht nodig. Ook een deel van 
het voedsel voor de vissen wordt door de heer Graafland ge
kweekt. Bi jvoorbeeld: op een gistingsproces van Brinta worden 
,,micro-aaltjes" geënt. 
Fruitvliegjes worden gekweekt in: 5 afgestreken eetlepels vlugko-
kende havermout, 1 fl inke theelepel suiker, 1 afgestreken thee
lepel droge gist, 1 afgestreken theelepel Agar-agar(poeder), 1 
banaan, 10 druppels vitamine A-D, 10 druppels Acidum Propion-
cum en 250 cc water. Dit alles voor wat rotvl iegjes!! 
Toch zult U het met ons eens zijn dat deze hobby geweldig inte
ressant is. En dat de heer Graafland tot de ,,professionals" be
hoort, daaraan hoeft niemand te twijfelen. 



PERSONALIA 
SMIT KINDERDIJK 

In dienst getreden: 
1-3-71 H. A. Foeken - volontair Werktuigbouw 
1-3-71 A. V. d. HM - Typiste C.T.D. 
1-3-71 A. Boer - volontair elektrotechniek 
1-3-71 C. Kraalveld - Hoofd "Cost accounting" 
8-3-71 L. Hoek - Correspondent afd. Verkoop 

15-3-71 M. Hartog - Chef Pijpenfabriek 
1-4-71 J. L. Molenwijk - medewerker M.T.I. 

Naar militaire dienst: 
26-2-71 A. Nieuwendorp - Sectiebouwer 

Geboren: 
19-2-71 Richard, zoon van I. M. Maari en A. V. 

Sizova 
10-3-71 Arie, zoon van A. de Vreede en P. G. den 

Ouden 
15-3-71 Angelo Vitorio, zoon van C. Tanzarella en 

L. J. V. d. Voet 

Met pensioen: 
1-3-71 A. van Duijvendijk - Opzichter Hulzenbeheer 

15-3- 71 F. Versteeg - Koperslager 

Overleden: 
10-3-71 A. L. Gaal - Hakker, 52 jaar 

GUSTO 

in dienst getreden: 
22-2- 71 T. S. Doorewaard - el. lasser 
22-2- 71 J. C. V. Loevestein - lasser montage 
24-2-71 G. Smit - lasser sb 
24-2-71 J. M. Noordhoek - steker mb 
1-3-71 H. J. Amelsfort - bedrijfsverpleger 
1-3-71 C. Strijker - tekenaar/constructeur 
1-3-71 C. Palermo - hulp mach. bew. 
1-3-71 C. Molenaar - bankwerker montage 
3-3-71 A. L. de Jonge - montagewerker 
8-3- 71 Y. Tamer - lasser 

15- 3- 71 E. P. Blankestijn - Hoofdontwerper 
16- 3-71 T. PM - brander/lasser 
16-3-71 W. V. Maanen - aank. tekenaar 
22-3-71 M. Celesten - kabelman 
22-3- 71 H. V. Wolferen - aank. tekenaar 
22-3- 71 M. J. Jemrika - lasser 
29-3- 71 A. W. Bekker - steilingmaker 
29-3-71 A. Kalkman - samensteller 
29-3-71 P. Versluis - bankwerker 

29- 3-71 H. Boelman - bedrijfsassistent stb 
1-4-71 J. Snel - constructeur tekenkamer 
1- 4-71 L. C. Potters - constructeur 
5-4-71 L. P. V. Schouwen - bankwerker 
5-4-71 Th. C. V. Eijk - hulp-samensteller 
5- 4-71 W. H. R. de Jongh - bankwerker 

Gehuwd: 
17-3-71 C. Prooy en C. 't Jong 
2- 4-71 R. Wessel en A. de Vette 
2-4- 71 W. Bax en T. v. Seeters 

16- 4-71 G. Over de Vest en R. Roos 

Geboren: 
9-3-71 Bernadette, dochter van C. M. v. Gog en A. 

M. V. Gog-Baljon 
21-3- 71 Martin, zoon van G. Rutten en R. Rutten-

Kroon 
30- 3-71 Jolanda, dochter van M. Noordzij en E. 

Noordzlj-Kleijn 

Overleden: 
23-2-71 A. Korpel - gepensioneerd medewerker 
6- 3- 71 P. Lamens - gepensioneerd medewerker 

27-3- 71 H. Klein - gepensioneerd medewerker 

DE KLOP 

in dienst getreden: 
1-3-71 J. Brand - Draaier 
1-3-71 H. J. de Goey - Volontair MB ' 
1-3-71 K. Boelen - interne Postbode 
8-3-71 F. N. Jurgen - II. IJzerwerker 

11- 3-71 J. Groenewegen - Bankwerker 
15-3-71 M. Gregorla Serra - Hakker 
12- 3-71 A. Hoeflaak - II. IJzerwerker 

in militaire dienst: 
12-3-71 A. Hoeflaak - II. IJzerwerker 
12-3- 71 H. J. J. Verwaayen - IJzerwerker 
12-3- 71 W. de Groot - II. Bankwerker 

Gehuwd: 
4-3- 71 L. Dekker en A. P. Boogaard 

12-3- 71 W. de Groot - II. Bankwerker 

Geboren: 
12-3-71 Jolanda, dochter van E. Donkers en A. 

Knipping 
17- 3- 71 Maria Annette, dochter van C. H. v. d. Berg 

en K. C. Lemmen. 

DMN 

Geboren: 
16-3- 71 Jan Willem, zoon van W. v. d. Niet en P. v. d. 

NIet-Draayer 

In militaire dienst: 
16-3-71 L. J. A. Onderwater (constructie) 
16-3-71 Fr. K. M. Meskers (constructie) 

SMIT-BOLNES 

In militaire dienst: 

15-3- 71 L. A. de Graaf, metaaldraaier MB 

In dienst getreden: 
8-3-71 M. W. J. Murre, ass. Inkoper lU 

22-3- 71 C. S. P. S. Fooy, adm. medewerkster HA 
Geboren: 
21-3- 71 Aart Leendert. zoon van A. van Vliet en G. 

de Wit 

VERSCHURE 

in dienst getreden: 
2-3- 71 D. H. van Zonneveld, scheepsmetaaibewer-

ker afd. Vakopleiding 
8-3-71 H. Scherer, timmerman afd. Polyboat 
8-3-71 S. P. Kops, magazijnbediende afd. Scheeps

werf 
8- 3-71 M. TabaranI, polyesterwerker afd. Polyboat 
9- 3-71 H. M. Bakker, bankwerker afd. Scheepswerf 

15-3- 71 A. B. A. MarmakI, hellingwerker afd. Oran
jewerf 

15-3-71 M. M. Saifi, hellingwerker afd. Oranjewerf 
15-3-71 K. H. Drees, werkmeester afd. Scheepswerf 
22-3-71 A. Hovestad, koperslager afd. Scheepswerf 
22- 3-71 M. Lopez Seoane, timmerman afd. Oranje

werf 
23- 3- 71 C. Yilmas, omscholer afd. Vakopleiding 
23-3-71 M. M. Adardour, omscholer afd. Vakoplei

ding 
23-3-71 E. Zöhrer, bankwerker afd. Oranjewerf 
30-3-71 J. P. Broekhuysen, pijpenmonteur afd 

Scheepswerf 
30- 3- 71 R. S. Comvallus, el. lasser afd. Oranjewerf 
31- 3- 71 B. M. B. MImoun, omscholer afd. Vakoplei

ding 
31-3-71 M. B. 0. Doukkall, omscholer afd. Vakoplei

ding 

Geboren: 
1-3-71 Richard, zoon van J. P. Oudhuls en K. Kes 

13-3- 71 Marei la, dochter van A. F. D. Jansen en M. 
Dernison 

IN MEMORIAM 

ANDRIES L. GAAL 

Op zaterdag 6 maart 1971 overleed onze hakker, de heer Andries 
L. Gaal, op de leeftijd van 52 jaar. 
De begrafenis vond plaats te Alblasserdam op woensdag 10 
maart. 
Na februari 1965 heeft de heer Gaal zijn werk niet meer kunnen 
doen. Vóór die tijd was het al erg moeilijk voor hem om zijn 
werk te doen, maar zijn taaie wil deed hem doorzetten, totdat het 
beslist niet meer langer kon. Wij denken aan zijn vrouw, die zo
veel zorgen om haar man heeft gehad. 
Wij wensen haar en de kinderen van harte sterkte toe bij het 
gemis van man en vader. j ggj^i^^^ (g^^ Kinderdijk) 

IHC HOLLAND IN AMERIKA 
IHC Holland heeft een dochteronderneming in de Verenigde Sta
ten opgericht, die de naam IHC Holland — LeTourneau Marine 
Corporation zal dragen. De onderneming, die deel zal uitmaken 
van de Cffshore Divisie zal kantoor houden in Kilgore, Texas. 
IHC Holland — LeTourneau Marine Corporation is het resultaat 
van een samenwerkingsovereenkomst, die wij sloten met de heer 
Richard L. LeTourneau, een bekend specialist in de offshore 
olie-industrie uit Texas. 
De heer LeTourneau, die meer dan 30 jaar ervaring heeft in het 

ontwerpen en bouwen van materieel voor de olie-industrie, zal de 
directie van de nieuwe maatschappij voeren. Naast de Amerikaan
se technici die zijn aangetrokken, zal de Cffshore Divisie specia
listisch personeel leveren. 

Via deze nieuwe vestiging zal IHC Holland mettertijd een nieuw 
type booreiland introduceren. De bouw zal steeds zo dicht moge
lijk plaatsvinden bij het gebied waar het booreiland zal gaan wer
ken, om transport- en verzekeringskosten te drukken. 

RA 
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„Domino" is het personeelsblad van DMN, waarvoor in principe 
iedere DMN'er „zi jn steentje bi jdraagt". Dit laatste lukt jammer 
genoeg nog niet zo erg. Vandaar een „naakte" pagina 8 in het 
nummer van maart. Geen fout van de drukker, maar: ,,die hadden 
wi j vri j gehouden voor Uw bijdrage. Uw mening of Uw kri t iek." 
Kijk, zoiets kunnen wi j nou nooit doen. Deze bladzijde bloot laten. 
Wi j staan er geheel alleen voor! Al mag U best eens Uw mening, 
etc. over deze rubriek spuien. 

Even ernst ig: onder de kop ,,Roken is duur" vertelde het Smit 
Nieuws onlangs, dat op de afdeling Correspondentie van het 
hoofdkantoor in Kinderdijk, in onderl ing overleg is besloten een 
boete te heffen op het roken. Een sigaret opsteken kost een gui-
den, een sigaartje paffen betekent twee piek straf. Men hoopt 
echter het boetepotje zo lang mogelijk leeg te kunnen houden. 
Een goed idee, vinden wi j . . . vanachter onze pijp . . . I 

In het Smit & Bolnes Nieuws lazen wi j de volgende, onthullende 
mededeling: „Wi j maken U erop attent, dat in overleg met de heer 
M. J. S. Schults alle sleutels van deuren ingekocht, geruild of 
uitgegeven worden." 
Had U dat gedacht in Zierikzee? Een sleutelclubl? . . . 

Wie mocht denken dat een instelling als Piet's Smikkel Paleis alleen 
iets was voor de Fabeltjeskrant, vergist zich. Ook bij Gusto is het 
,,smmmmmmmikkelen en smmmmmullen" geblazen. In de nieuwe 
kantine. ,,Vanaf maandag a.s. is het dan ook mogelijk om — naast 
de reeds gebruikeli jke maaltijden — een lekker hapje te bestellen 
van biefstuk met fr ites, karbonade met frites of gehakt met f r i tes" . 
Pas maar op dat overwerken geen overéten wordt I . . . 

Dat alles, wat met salarissen en zo te maken heeft, een ingewik
kelde materie vormt, is overbekend. De redaktie van ,,Domino" 
struikelde er zelfs over: ,,Zodoende kunnen wij op dit moment de 
nieuwe salaristabellen nog niet bekend maken; dit in tegenstel
ling — zoals waarschijnl i jk onder U weten — tot Gusto, Smit 
Kinderdijk en andere werkmaatschappijen, doch nog niet alle, 
waar de vakverenigingen al wel akkoord zijn met de nieuwe sala
ristabellen en waar deze dan ook bekend zijn gemaakt." 
Wi j moesten wél even naar adem happen . . . . 

Over lucht happen gesproken, hebt U zich weieens gerealiseerd 
wat een enorme luchtvreters onze Smit-Bolnes motoren zijn. In 
het maartnummer van Smit & Bolnes Nieuws wordt er — in een 
algemeen technisch verhaal over de werking van de motor — een 
boekje over opengedaan. 
„Wi j gebruiken ongeveer 8V2 kilo lucht per paardekracht. Bij de 
HD motoren op 240 pk per cil inder is dat dus, ook per cilinder, 
8,5 X 240 = 2040 kilo lucht per uur = bijna 1600 kubieke meter 
per uur." Door de grootste motor, de 20 cilinder, komt dus een 
slok lucht van 20 x 1600 = 32000 kubieke meter per uur I . . . 

Bij de Oranjewerf — U las daarover in het vorige Zeskant — 
maakten ze een los- en laadponton voor ,,Ro-Ro"-schepen, de ,,rij 
op - rij af" schepen voor vrachtwagens. Volgens Verschure's In
formatiebrief kan het ponton wel tegen een stootje: ,.Voorts is de 
constructie zodanig, dat de meest verschil lende scheepskleppen 
kunnen worden opgevangen". Een soort stalen keeper dus ! . . . 

Heerli jk leeswerk blijven de bekroonde inzendingen voor de idee
enbussen. Hier één uit het Smit Nieuws: ,,Door de struiken te ver
plaatsen in de klimbogen zijn er nu 4 montageproppen minder 
nodig. Door deze verplaatsing is het monteren van de bogen veel 
eenvoudiger geworden." 
De inzender van dit idee kan in elk geval bogen op een succesje. 

Met de S.B.A.C. — de club van auto-sleutelaars bij Smit & Bolnes 
— gaat het goed. Blijkens een bericht in het Smi t& Bolnes Nieuws 
moet men echter wel op ti jd zijn rekeningen voldoen: ,,dat het be
talen van de bestelde auto-onderdelen, na aanbieding van de 
kwitantie, nu, na één week betaald dient te worden." 
Nu is een week lang, daar in Zierikzee I 

In dit nummer van ons personeelsblad kunt U lezen over de nieu
we ,,huissti j l", het nieuwe gezicht van de IHC. Stap voor stap zal 
in de komende maanden IHC - nieuwe stij l verder doordringen en 
overal zichtbaar worden. Ook wi j doen natuurlijk mee: 




