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Heel wat voeten in aarde ( en water) 

90 

Wanneer buitenlanders, gevraagd naar hun 
mening over ons land, een.maal uitgepraat zijn 
over tulpen, molens en klompen, komt dikwijl 
als één van hun positieve reacties naar voren: 
,Wat een goede wegen hebben jullie!" 

Over het algemeen zullen zij echter nauwelijk 
beseffen hóéveel voeten het in aarde (en water) 

/.H.C. Beaver aan het 11·erk bij Groningen 

heeft om in ons drassige landje goede wegen 
aan te leggen. Trouwens, de meeste Nederlan
ders beseffen dit evenmin. Wie van de honderd
duizenden die over de autosnelweg van Rotter
dam naar Amsterdam razen, weet dat vóór de 
weg aangelegd kon worden eerst een kanaal 
gegraven moest worden, een zogenaamd cunet, 
dat daarna met zand gevuld werd? 
Dit is een techniek die langzaam in de prak
tijk onder de knie gekregen werd. Toch komt 
men vaak voor verrassingen te staan. Zo lezen wij 
in een beschrijving van de kleine spoorbrug 
over de Poldervaart bij Kethel: 
"Op 26 april 1846 werd begonnen met het 
plempen van zand. Drie dagen later lag er een 
lengte van 22 el van de geplempte zanddam 
boven water, toen deze plotseling onder hevig 
lawaai tot een diepte van 9 meter wegzonk, 
terwijl tevens een grote veenbank naast de dam 
boven water opschoot. 
30 april: voortdurend deden zich nieuwe ver
zakkingen voor, terwijl de veenbank in omvang 
toenam en zich andere begonnen te vertonen. 



26 mei: veengronden in funderingsput tot 50 
cm boven A.P. gerezen. 
3 juni: begonnen met ontgraven der opgewerk
te veengronden. 
16 juni: ontgraving gestaakt, veengrond blijft 
rijzen en zanddammen blijven zakken. 
25 jul i : beheiïng en met puin verzwaarde zand-
kistingen, daarna nieuwe poging om put op 
verlangde diepte te graven. Na drie dagen proef 
gestaakt omdat grond even snel oprees als deze 
door ontgraving verwijderd werd." 
Enfin, de brug is er gekomen, evenals onze 
wegen er komen, ondanks de grote moeilijk
heden. Dit konden wij onlangs weer eens con
stateren toen wij enige door I.H.C. Holland 
gebouwde zuigers aan het werk zagen ten zui
den van de stad Groningen. 
S. A . Sanders Aannemingsbedrijf N .V . werkt 
hier aan de aardebaan voor een gedeelte van 
de rijkswegen 31 en 43 en een gedeelte van de 
ringweg rond de stad Groningen. Een verkeers
plein met toeritten, zes kilometer weg, een auto 
snelt er in enkele minuten overheen. Maar voor 
het zover is moet hier ruim V/i miljoen m'' 
grond verzet worden, waarvan 3 miljoen „in 
den natte". 

Ook hier weer moeten cunets gegraven worden, 
waarbij de demonteerbare 12" I.H.C. Beaver 
standaardzuiger Maarten er naar hartelust op 
los kan wroeten. De slechte grond, zoals 
veenbodem, wordt over een afstand van 1800 
meter naar een kleine polder geperst, die later 
als recreatieterrein dienst zal doen. De cunets 
worden gevuld met zand dat gewonnen wordt 
in een zandput, die op ongeveer 6 km van het 
werk gelegen is. Hier is het de bij vennoot 
Verschure gebouwde Michiel die groot werk 
verzet: het zand wordt tot op 30 m diepte op
gezogen, 30.000 m-' per week, en weggeperst 
over een afstand van 6 km, met een opvoer-
hoogte van 10 meter! De 24 " demonteerbare 
Michiel heeft een bijzonder aardige construc
tie: de 30 meter lange zuigbuis is aan de achter
zijde opgehangen tussen twee pontons waarin 
de pompen zijn opgesteld, zodat ondanks de 
grote lengte van de buis geen bok nodig is. 

Het klinkt zo eenvoudig: cunet graven, hierin 
zand persen, hierop de weg aanleggen. 

Maar er komt werkelijk wel meer bij kijken: 
voor de zandwinning is water nodig, dit komt 
via weteringen uit het Paterswoldsemeer. Maar 
in tijd van droogte of tijdens de bietencam
pagne is er misschien niet voldoende water 
beschikbaar, de aannemer moet er dus op voor
bereid zijn dat hij andere maatregelen moet 
treffen. Er moeten rioleringen aangelegd wor
den. De weg zal vlak langs de dicht bebouwde 
buitenwijken van Groningen lopen, tijdens het 
graven van de cunet moeten deze dus door een 
dijk beschermd worden. En de Noordwillems
vaart ligt in de weg, deze moet dan maar over 
enige afstand omgelegd worden. 

A l deze, en nog véle andere problemen, lost de 
aannemer op; hij rekent er daarbij op dat het op 
onze werven gebouwde materieel hem niet in de 
steek zal laten. 

Een 8" I.H.C. Beaver Cub aan het werk bij de aanleg 
van de Theodoriishaven te Bergen op Zoom, waar 
wellicht ééns de zich steeds uitbreidende havens van 
Antwerpen en Rotterdam elkaar zullen ontmoeten. 
Ook hier doen onze nijvere I.H.C. Beavers hun naam 
eer aan, zoals schipper A. Monster hartgrondig beaamt. 
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Nederlandse aannemers 
zagen I.H.C. Beavers aan het werk 

De aannemers zijn gekomen, om te kijken naar 
de veelbesproken I.H.C. Beaver standaardzuigers 
en om heel veel vragen te stellen. Vooral voor 

De I.H.C. Beaver zuigers worden niet op een helling 
gebouwd, maar met een drijvende kraan tewater gezet 

dat laatste kwamen zij, want de I.H.C. Beavers 
vormen ook in de Nederlandse aannemerswereld 
een punt van drukke besprekingen. Twee I.H.C. 
Beavers, gebouwd bij vennoot J. & K. Smit, 
lagen te wroeten in de Lek en dit was een goede 
gelegenheid om de aannemers te vragen, eens 
te komen kijken. De I.H.C. Beavers in hun va
riaties zijn immers het aannemersgereedschap 
bij uitstek; de aannemers moesten nu maar eens 
komen zien, wat zij er mee kunnen doen. 
Van heinde en ver kwamen zij en het stellen 
van geraffineerde vragen was hen tot en met 
toevertrouwd. 
„Hoe lang staat die pomp er in als ik diamantjes 
wil zuigen?" Dat was dan nog maar een enkel 
voorbeeld. 
Vanaf de salonboot, die af en aan voer, stapten 
zij over op de zuigers en in vaktaal praatten zij 
met bouwers en bemanningen, die óók niet voor 
een enkel gat waren te vangen. Het was een 
mooi ding, dat een van de Beavers al enkele 
maanden lang had gewerkt op een zwaar object 
bij Bergen op Zoom. 
Het werd van tijd tot tijd een echte aannemers
vergadering, waarbij scherp en kritisch naar de 
verrichtingen van de zuigers werd gekeken. Veel 
deelnemers aan deze excursie hebben de indruk 
gekregen, dat de handzame I.H.C. Beaver inder
daad een werktuig is dat er vinnig op los kan 
gaan, zowel bij kleine als bij grote werken. Wer
ken die onze Nederlandse aannemers overal ter 
wereld hun goede naam hebben gegeven. 
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Het "kleine" gereedscl,ap wordr door de aannemers "in de /,and gewogen"

Twee /.H.C. Bem•ers worden 
in Rotterdam aa11 boord va11 
een 1•rachtschip geplaat r, die 
de::.e naar h1111 werJ..rerreine11 
-al brengen 

Baggeren op bunkerbrokken 

·�IW
Baggerbaa André Schellir heeft er geen bood-
chap aan dat hij met de nijkopzuiger La ive

( 0 480) in bi tori che grond zit te wroeten. 
Hij werkt bij het trand van Duinkerken, van
waar rtijd d berucht Duinkerker kapers 
ze kozen en vanwaar in 1940 het Brit e expe
ditieleger aan de oprukkende Duit er ont nap
te. Maar baggerbaa André Schellir heeft heel 
andere zorgen aan zijn hoofd. In de Duinkerker 
kaper kan hij nog waarderen dat zij tenmin te 
geen rommel hebben achtergelaten. De jong te 
historie heeft hem echter opge cheept met tal
loze opgeblazen bunker die de La Nive thans 
doen tandenknarsen. Voor de manier waarop 
de La Nive (afgeleverd in augustus. gebouwd 
bij vennoot Ver chure) zich erdoor laat, heeft 
Schellir alie waardering. 
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Sii dc ovcrdnichi worden de vlaggen verwisseld 

PRINCE PAUL en MOOIE NEL een fijn stel 
Aan Mooie Nel, de Haarlemse schone die de 
pen van al zoveel plaatselijke dichters heeft doen 
krassen, is bijzondere eer bewezen. Op het 
water, waarin zij zichzelf sinds eeuwen spiegelt, 
is de eerste I.H.C. Beaver Prince, die door ven
noot Conrad-Stork werd gebouwd, gedoopt en 
beproefd. Als blijk van erkentelijkheid schonk 
Mooie Nel de I.H.C. Beaver Prince een aantal 
oude fietsen, schoenen en verroeste conserven
blikken, die zij kennelijk al jaren lang zuinig 
had bewaard. Toen de zuiger er niet kwaad om 
werd, kwam zij echter voor de dag met de 
schatten waar het om ging: mooi zand met 
schelpjes. De 14" standaard-snijkopzuiger weer
de zich daarbij geducht. Het was een goed begin 
van het werk voor Sanders' Aannemersbedrijf 

1 
Ondanks regen, wind en duisternis waren gasten en 
gastheren in een uitstekende stemming 

N.V., de opdrachtgever, die in één jaar tijd drie 
zuigers liet bouwen bij I.H.C. Holland: de 
Michiel, de Maarten en nu de Paul, zoals de 
I.H.C. Beaver Prince bij de doopplechtigheid 
werd genoemd. 
Drijvende tribune 
Die doopplechtigheid was overigens een beziens
waardige gebeurtenis. Niet alleen vond zij op 
het water plaatst, maar ook was het zulk 
echt novemberweer, dat enkele bijzondere 
voorzieningen nodig waren om de gasten enigs
zins toonbaar te houden. Vindingrijke geesten 
voerden een dekschuit aan en bouwden daarop 
van zeilen een soort huisje, dat uitstekend als 
eretribune kon dienen. De dekschuit werd tegen 
de zuiger gelegd en daarmee hadden meteen de 
medewerkers aan de tweedaagse beproeving een 
overloopje om de benen even te strekken. Zij 
richtten er zelfs een soort kantine in. die uitste
kende diensten heeft bewezen. 

Direct aan 't werk 
Het was vroeg donker op de middag van de 
vijftiende november en Mooie Nel begon de 
grauwe gordijnen al dicht te trekken toen de 
boot met de gasten voor de doopplechtigheid 
naderde. De enige die er last van had was de 
fotograaf, die nu eenmaal beroepshalve een licht-
aanbidder is. Voor de anderen bracht de fees
telijkheid van het geheel licht genoeg. Doopheer 
was de twaalfjarige Paul Dee, zoon van de pro
curatiehouder van Sanders' Aannemersbedrijf 
N.V. Voor zijn kamertje thuis zal de hals van 
de champagnefles met het tuiltje bloemen een 
aardige versiering zijn. 
Direct na de beproeving is de Paul versleept 
naar Bergen op Zoom om daar op staande 
voet aan 't werk te gaan. Mooie Nel gaf 
hem een enkele golfslag na, een golf als een 
loom opgeheven hand ten afscheid. 
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Weer loopt een jaar ten einde. Een jaar van jagen en jachten, van drukte en 
spanningen, een jaar van het moderne leven. Overstromingen en aard
bevingen, kemstopverdragen en huizenbouw, politieke strijd en verkeers
ongevallen. Iedere dag weer opnieuw; dag in dag uit. Een gejaagd leven is 
het dat wij leven, bijna zonder rustpunten. 
Maar dan komt het Kerstfeest! En het is alsof een wolk van rust over de 
mensen neerdaalt. De gehele sfeer van ons leven verandert dan. We schudden 
dan alle gedachten aan het zaken-doen, aan de politiek, aan natuurrampen 
enz. van ons af en we komen tot rust. 
Met Kerstmis krijgen we de gelegenheid ons een ogenblik te bezinnen op 
de hogere waarden van het leven. Dan denken we terug aan de grote 
gebeurtenis, die 1963 jaar geleden plaats vond. Aan de geboorte van Chris
tus, die aan de toen bestaande wereld een geheel andere gestalte gaf. Die 
naastenliefde en verdraagzaamheid predikte; die sprak van goedheid en van 
vrede op aarde. 
Wanneer we dit zo overpeinzen vragen we, als mens van deze moderne tijd 
ons af: Wat hebben we er van gemaakt? Hebben we onze naaste lief? Zijn 
wij verdraagzaam? Wat hebben we bereikt ten aanzien van de vrede op aarde? 
We kunnen ons zelf dan wel op de borst slaan en zeggen: In het afgelopen 
jaar is toch het kernstopverdrag gesloten! We zijn toch begonnen met het 
uitbannen van de oorlog! We hebben toch geld ingezameld voor gebieden, 
die door natuurrampen werden getroffen! Zeker. Maar als Christus in onze 
tijd op aarde zou komen, zou Hij dan niet vragen: Wat heeft Uw kernstop
verdrag met vrede op aarde te maken? Dat verdrag is niet geboren uit de 
gedachte „in de mensen een welbehagen", maar alleen uit wederzijdse angst. 
Zou hij niet vragen: Is het kwartje of de gulden, die ge voor de getroffen 
gebieden hebt geofferd, alles wat ge aan naastenliefde hebt gedaan? 
Wanneer we over dit alles nadenken kan het niet anders dan dat we tot de 
conclusie komen, dat we van de toepassing van de leer van Christus maar 
bitter weinig terecht hebben gebracht. Oh, we staan in dit opzicht niet alleen; 
ook onze ouders en grootouders hebben op dat gebied geen prestaties ver
richt, die waard zijn met gulden letters geboekstaafd te worden. 
Is de verwezenlijking van Christus' leer dan een utopie, een onbereikbaar 
ideaal? Misschien wel, misschien niet. Maar het staat wel vast, dat er van 
die leer nooit iets bereikt zal worden als we niet allemaal heel ernstig trachten 
het gestelde doel te bereiken. 
Het Kerstfeest, het feest van de geboorte van Christus, geeft ons de rust en 
de gelegenheid ons op het bereiken van het ideaal te bezinnen. Als we daarbij 
tot de conclusie komen, dat we het leven anders moeten aanpakken, dat we 
minder egoïstisch moeten zijn en meer voor anderen moeten doen, dat we 
meer het goede moeten betrachten en het kwade moeten uitbannen, dan zijn 
we al een heel stuk op de goede weg. De weg. die Christus ons heeft 
gewezen. Maar dan moeten we die weg ook metterdaad gaan bewandelen. 

Uitgaande van deze gedachte wensen wij U allen een 
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UIT ONS MIDDEN 

In 
29-
29-
29-

1-
5-

6-
1-
1 1 -

1-
1-

dienst 
•10-'63 
•10-'63 
•10-'63 
11-'63 

•11-'63 

•ll-'63 
ll-'63 

•ll-'63 
11-'63 
11-'63 

-11-'63 
-ll-'63 
-ll-'63 
-ll-"63 

-ll-'63 
-ll-'63 
-11-'63 

getreden: 
J. Romeijn, pijpfitter St.B. 
C. den Heijer, pijpfitter St.B. 
J. V. d. Harst, pijpfitter St.B. 
J. Letterman, baas St.B. 
W. E. J. M. de Ruyter, 
praktikant SB. 
J. V. d. Toom, pijpfitter St.B. 
J. Perez Dias, bankwerker MB. 
J. Spelt, lasser SB. 
H. J. Stout, pijpfitter St.B. 
C. M. Schouten, lasser St.B. 
H. M. P. Verhagen, verfspuiter SB. 
A. J. M. Nuiten, koker-hakker SB. 
J. H. van Veen, pijpfitter St.B. 
Mej. M. C. V. Buuren, kantoorbed. 
T.SB. 
C. de Vos, pijpfitter St.B. 
W. Dijkhuizen, pijpfitter St.B. 
W. A. M. Egging, electriciën 
Onderh. 

XZ_7 
Terug uit mil. dienst: 

l-ll-'63 G. Heijndijk, 11. tekenaar T.MB. 

Geboren: 
19- 11-'63 André, zoon van J. Non en N. Non-

Buscop. 
20- 11-'63 Mark, zoon van A. Aarnoudse en 

M. A. Aarnoudse-Ritmeester. 

DANKBETUIGINGEN 

Hierdoor betuig ik, mede namens mijn kinde
ren, mijn welgemeende dank aan de Directie, 
de maatschappelijk werkster en alle anderen 
voor de bewijzen van deelneming, die ik bij het 
overlijden van mijn echtgenoot de heer W. Kok 
mocht ontvangen. 

D. Kok-Verveer. 

Hierdoor betuig ik, mede namens mijn echtge
note, mijn hartelijke dank aan de Directie en 
alle anderen voor de vele bewijzen van belang
stelling, die ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig 
dienstverband bij de Werf Gusto mocht ont
vangen. 

C. Jans. 

IN MEMORIAM W. KOK 

Op 13 november 1963 overleed onze 
medewerker, de heer W. Kok, in de leef
tijd van 64 jaar. Reeds geruime tijd liet 
zijn gezondheid te wensen over, maar er 
was een goede hoop op herstel. Het heeft 
helaas niet zo mogen zijn. 
De heer Kok is gedurende 21 jaar werk
zaam geweest bij ons bedrijf te Slikker
veer en wel als autogeen-brander. 
Wij hebben hem leren kennen als een 
goed vakman en een prettig collega. Zo 
zal hij in onze herinnering blijven voort
leven. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtge
note en zijn kinderen, die wij de kracht 
toewensen dit zware verlies te dragen. 
Kok, rust in vrede! 

IN MEMORIAM M. VOORBURG 

De 14de november 1963 werden we op
geschrikt door het bericht, dat onze 
medewerker, de heer M. Voorburg, op 
weg naar de Werf plotseling was over
leden. Het was bekend, dat de gezond
heidstoestand van de heer Voorburg van 
dien aard was, dat hij het kalm aan moest 
doen. Niettemin is zijn overlijden nog 
onverwacht gekomen. 
De heer Voorburg is gedurende 11 jaar 
als machinesteller en gereedschapslijper 
bij de Werf in dienst geweest. Hij stond 
bekend als een serieus werker en een 
goed collega. 
Wij betuigen zijn echtgenote en zijn kin
deren ons medeleven en wensen hen de 
kracht toe, dit verlies te dragen. 
Voorburg, rust in vrede. 

IN MEMORIAM J. H. SCHIJFF 

De 19de november 1963 bereikte ons het 
bericht van het overlijden van onze mede
werker, de heer J. H. Schijff. De heer 
Schijff. die ruim 24 jaar bij de Werf 
Gusto in dienst is geweest, was werkzaam 
als crasseur-samensteller bij de afdeling 
Apparatenbouw. 
Wederom moeten wij een medewerker 
missen, die bekend stond als een goed 
vakman en een goed collega. 
Wij betuigen van deze plaats ons mede
leven aan zijn echtgenote en kinderen, 
die wij de kracht toewensen het verlies te 
dragen, dat zij door het overlijden van 
hun man en vader hebben geleden. 
Schijff, rust in vrede! 
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[ Bedrijfsschoolj 
Zaterdagmorgen 10 uur (het was 23 november) 
blies scheidsrechter Mastenbroek voor de eerste 
maal en dat betekende, dat de voetbalwedstrijd 
Leerlingen MB—Oud-leerlingen M B was aan
gevangen. 
De oud-leerlingen, stuk voor stuk kerels als 
bomen, hadden met de hand op het hart be
loofd van hun meerdere lichaamsgewicht geen 
gebruik te zullen maken en het mag gezegd 
worden: ze hebben woord gehouden! Geen 
enkel incident heeft deze wedstrijd verstoord 
en als er nog eens iets gebeurde had een van 
de jonge terriërs hier zeker schuld aan. 
Reeds spoedig bleek, dat bij de oud-leerlingen 
enige zeer goede voetballers waren, waar onze 
Spaanse vriend Fernandez ook bij hoorde. 
Na ca. 20 minuten spelen kwam het eerste doel
punt. Een goed opgezette aanval van de oud
leerlingen, waarbij de hele voorhoede betrok
ken was, werd afgerond met een listig balletje, 
dat keeper Van Tol te machtig was (1—0). 

Persoonl i jke besc 
Dat men door het gebruiken van persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn leven kan redden, 
blijkt wel duidelijk uit het volgende dagblad
artikeltje: 
Helm redt heler het leven. 
„Rotterdam, donderdag. De 38-jarige heier 
A . C. J. Faas uit Breda werd gisteren gewond 
tijdens het slaan van een damwand voor de 
metrowerkzaamheden aan de Parallelweg. Zijn 
helm redde hem waarschijnlijk het leven. 
De heer Faas stond voor de zgn. luider, de 
man die de toevoerstroom regelt bij het heien. 
Twee touwen zijn hiertoe aan een tuimelaar 
bevestigd, op circa 8 meter hoogte. Plotseling 
brak de as, waaraan de tuimelaar is bevestigd. 
De as kwam neer op het hoofd van de heier. 
De man droeg een stalen helm, waarop de tui
melaar schampte. Met hoofdwonden is de man 
naar het Zuiderziekenhuis vervoerd". 
Door het niet gebruiken van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen stijgt het aantal onge
vallen met plm. 30 % . D.w.z. dat 30 % van al 
de ongevallen, die dagelijks voorkomen, niet 
gebeurd zouden zijn als de getroffenen gebruik 
zouden hebben gemaakt van de beschikbare 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Door het gebruiken van deze beschermingsmid
delen beschermen wij onszelf al tegen vele ge
varen. Is onze instelling ten opzichte van de 
veiligheid goed, dan zullen we ook veilig wer
ken en dus de persoonlijke beschermingsmidde
len gebruiken. Maar het is vooral die instelling 
ten opzichte van de veiligheid waar het op aan 
komt! J. O. M . 

Tien minuten later was het weer raak; bijna op 
dezelfde manier (2—0). Zo bleef het tot de 
rust. 
Na de rust, waarin door de goede zorgen van 
Mevr. Bebelaar koffie werd gereserveerd, zetten 
de leerlingen de tanden op elkaar en ja hoor, 
een schot van Jan van Alphen, waar vriend en 
vijand respect voor hadden, resulteerde in een 
doelpunt (2—1). Even later een mooie voorzet 
van links en met een straf schot maakte Kor
poraal gelijk (2—2). 
Over het algemeen bleven de oud-leerlingen 
beter combineren, betrokken alle spelers meer 
bij het spel en waren daardoor zeker sterker. 
Een en ander resulteerde in nog drie doelpun
ten. De jonge generatie wist door Luyten nog 
één doelpunt te scoren, zodat het einde kwam 
met een verdiende 5—3 overwinning voor de 
oud-leerlingen. 
Dat het een prettige wedstrijd was, goed geleid 
door Mastenbroek, bleek wel toen direct werd 
afgesproken het een keer over te doen, maar 
dan met een leerlingen-combinatie MB en SB 
tegen de oud-leerlingen M B . Deze wedstrijd 
zal op zaterdag 14 of 21 december a.s. plaats 
vinden. 

hermingsmiddelen 

handen af 
va 

ONBEKENDE 
DINGEN 

HOU JE 

AAN DE REGELS! 
VEILIGHEIDSCOMPETITIE 
Op 27 november j .1 . hadden 11 afdelingen van 
het bedrijf te Schiedam wederom de eerste 
etappe van de veiligheidscompetitie bereikt, 
namelijk 100 dagen onafgebroken zonder onge
vallen gewerkt. Bravo! Het waren de afdelingen 
van de voleende bazen; 
Bs. Dekker 
Bs. Hendriks 
Bs. Kok-V. Alphen-Osterholt 
Bs. Koster 
Bs. Koopmanschap 
Bs. V . d. Poel 
Bs. Mulders-Waterreus (v.m.)-v. Leeuwen (v.m.) 
Bs. de Ridder 
Bs. V . Noortwijk 
Bs. Heusdens 
Bs. Slabbekoorn (v.m.) 
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Jubileum 
A. G. Uittenbogaard 

Ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstverband 
bij de Werf Gusto werd de heer A. G. Uitten
bogaard, die vergezeld was van zijn echtgenote, 
op 13 november 1963 door de Directie ont
vangen. 
Hij werd toegesproken door de heer F. Smul
ders, die zeide zich gelukkig te achten, weer 
een jubilaris te mogen ontvangen. Want ook 
voor de onderneming is een jubileum van een 
der werknemers een feestdag. Immers, het zijn 
in het bijzonder de werknemers met een lang
durig dienstverband, die de kern van het perso
neel vormen. Zij zijn degenen, op wie de 
onderneming kan bouwen en die haar in staat 
stellen de dikwijls moeilijke opdrachten tot een 
goed einde te brengen. 
Spreker dankte de jubilaris voor hetgeen hij in 
de afgelopen 25 jaar voor de Werf heeft gedaan 
en wenste hem van harte geluk met zijn jubi
leum. Nadat hij de heer Uittenbogaard het zil
veren Gusto-insigne had opgespeld, overhandig
de hij hem een gouden horloge en een geschenk 
onder enveloppe. Voorts reikte spreker de 

jubilaris namens de Nederlandse Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel het vererend getuig
schrift met bijbehorende legpenning uit. Voor 
mevr. Uittenbogaard was er een doos bonbons. 
Hierna bleef het gezelschap nog enige tijd bij
een voor het gebruiken van de koffie. De ont
vangst werd besloten met een bezoek aan de 
modellenzaal. 

Feest bij Gusto Geleen 
Bij het organiseren van de traditionele jaarlijk
se feestavond van de personeelsvereniging 
„Gusto Geleen", had het voortvarende bestuur 
dit jaar, ter gelegenheid van het 12Vi-jarig be
staan der vereniging, zijn beste beentje voor
gezet. 
Met gerechtvaardigde trots kon men dan ook 
zaterdagavond 16 november bij monde van de 
voorzitter, de heer Van den Boorn, Directie
leden en begunstigers een hartelijk welkom 
toeroepen in de mooi versierde feestzaal van 
het Reüniegebouw te Geleen. 
De laatste klanken van de pittige welkomst-
muziek van het aanwezige orkest waren nauwe
lijks verstomd of trompetgeschal en tromgerof
fel kondigden tot aller verrassing de komst van 
Prins Carnaval met zijn gevolg aan. Gaarne 
stelde de conferencier de microfoon even ter 
beschikking van de Flarissen. 
De Vorst was hun aller tolk toen hij de jubi
lerende vereniging van harte geluk wenste. Ook 
de Prins sprak zijn beste wensen uit en hoopte 
natuurlijk door het uitzetten van dit kleine 

„zotte visje" later een grote „gemaskerde kabel
jauw" te kunnen vangen. (Men verzekert zich 
nl. in Limburg gaarne van medewerking der 
grote bedrijven teneinde de optocht te kunnen 
doen slagen). 
Onder het spelen van toepasselijke muziek ver
lieten daarna de Carnavalisten de feestzaal. 
Vooraf had de heer Van den Boorn voor deze 
originele gelukwensen nog een spontaan woord 
van dank aan hun adres gericht. 
Spoedig heerste in de zaal een gezellige sfeer 
en konden de aanwezigen op de maat van de 
vlotte muziek een dansje maken. De conferen
cier zorgde voor een vrolijke noot. Ook aan de 
verfrissingen was alle zorg besteed. 
Een aardige attentie was ook de tussen de ge
zelschapsspelen door gehouden verloting met 
talrijke alleraardigste prijzen door begunstigers 
geschonken. 
Aan het slot van de avond dankte de voorzitter 
allen die hadden meegewerkt aan dit genoeglijk 
personeelsfeest. 



oor 1963, Jas uit voor 1964 

Krant, radio en televisie — allemaal zorgen zij 
ervoor dat we niet z.o maar het oude jaar uit
glippen om haastig aan het nieuwe te beginnen. 
Zij leggen ons jaaroverzichten voor in allerlei 
variaties. Hoogtijdagen, rampen, het komt alle
maal nog eens voor de dag. 
In Het Zeskant doen we het ditmaal alleen met 
foto's. Die spreken niet over het verleden en niet 
over de toekomst. Zij geven een beeld van ons 
leven in het werk, dat jaar in jaar uit doorgaat: 

. hei werk huilen . 

en het werk binnen . . op papier . 

. en met de hand aan 'l harde materiaal. 
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. . . . .  werk, ll'aarbij de concenrrarie geen ogenblik mag 
verslappen .. . . .

. . . . . en werk, ll"Oarbij er een 1·rolijJ..e groet af kan 
voor een vriend, die voorbij komt . . . . .

. . . . .  of ::.elfs een gemeenschappelijke brede lach bij 
een feestelijke gelegenheid . . . . .





. werk aan grote machines en aan kleine 

maar nooit vervangt de machine geheel het 
hoofd en de handen van de vakman . omdat een machine niet kan denken 



De laatste klap op 31 december, daarmee nemen wc 
afscheid; 

Vol goede moed duiken we weer op in het nieuwe jaar 

(foto onder) 

met een spreekwoord op de lippen, zoals in ons 

land te doen gebruikelijk is? Dan zouden we met de 

man op deze laatste foto kunnen zeggen: nieuwe be

zems vegen schoon. Maar liever houden we het op de 

oude werkerswijsheid die aan het begin van dit verhaal 

te lezen staat: 

.we kijken nog even achterom . 

. en wandelen 1963 uit 

Hoed af 
voor 
1963 
Jas uit 
voor 
1964 
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KERSTPUZZEL 1963 
De jaarlijkse Kerstpuzzel van Het Zeskant is 
deze keer afgedrukt op een inlegvel. U moet de 
daarop aangegeven aanwijzingen volgen. De puz
zel is vervaardigd door een medewerker van Het 
Zeskant bij Conrad-Stork. Wij zijn hem daar bij
zonder dankbaar voor, vooral omdat wij nu een 
puzzel kunnen presenteren, die is aangepast aan 
onze bedrijven, d.w.z. de meeste in te vullen 
woorden komt U bijna dagelijks tegen. 
Wij wensen U een genoeglijk uurtje puzzelen 

en natuurlijk ook de prijs toe. De hoofdprijs is 
ƒ 15,—; verder voor elke werf en voor bureau 
I.H.C. en M.T.I. samen, een prijs van ƒ 10,—. 
Oplossingen moeten voor of op 2 januari 1964 
worden ingeleverd bij Uw firma-redacteur. 
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PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN 
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