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BIJ DE VOORPLAAT- doorkijkje door een aantal gietstalen afsluiterhuizen — Ad Windig maakte deze foto bij Smit Kinderdijk — was 
voor onze lay-out man aanleiding er een Kerstvoorplaat van te maken. Het bijschrift zou kunnen luiden: In de donkere 
dagen rond Kerst staat het Licht centraal. 

NA VIERENTWINTIG JAAR 

Het einde van tiet jaar 1970 valt samen met de voltooiing van de vier
entwintigste jaargang van ons personeelsblad Het Zeskant. 
In januari 1947 werd begonnen met de woorden: ,,Er zijn zoveel dingen 
te vertellen ". En daarbij werd er door de toenmalige directies de 
nadruk op gelegd, dat voor het weer willen opbouwen van een draaglijk 
levenspeil na de oorlogsjaren, uiterste krachtsinspanning van een ieder 
nodig is. Daarbij is het noodzakelijk dat ledereen weet wat er in de 
onderneming omgaat. 
Vandaag noemen we dat communicatie. 
We hebben in al die jaren wel een bepaalde welvaart bereikt: of het 
leven ermee voor een leder altijd even draaglijk is, kunnen we moeilijk 

zeggen. Vaak hebben we behoefte aan meer — en vooral goede — com
municatie. Met Het Zeskant trachten wij een deel van die wederzijdse be
richtgeving te verwezenlijken. Helaas hebben wij moeten vaststellen dat 
die berichtgeving teveel van een kant komt. Nog steeds geldt de oproep, 
die op de eerste pagina van het eerste Zeskant is geplaatst: die Uw 
artikel of het ontwerp idee voor een artikeltje graag in ontvangst zal 
nemen". 
Met de zilveren jaargang voor de deur willen wij gaarne rekenen op Uw 
medewerking. 
Namens de redactie wiiien wij U tot slot Prettige Kerstdagen en een goede 
jaarwisseling toewensen. De Redaktie 
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VIJF DECEMBER: 
ZES EN 
ZEVEN 

Tienduizenden reizigers zijn er elke dag weer, die vanuit Engeland 
naar het vasteland van Europa of omgekeerd vervoerd moeten 
worden. Ondanks een geweldige toeneming van het vervoer per 
vliegtuig, reist nog steeds het meerendeel per boot. Een groot 
aantal veerboten onderhoudt de verbindingen over Het Kanaal. 
Vijf daarvan dragen de naam „Free Enterprise". Het zijn de snelle 
en comfortabele schepen van de Engelse rederij Townsend Car 
Ferries Ltd. Reeds vanaf de beginjaren zestig onderhouden wij 
als bouwers van bijzondere schepen nauwe relaties met deze 
rederij. In het meinummer van Het Zeskant 1962 lezen wij over 
de „Free Enterprise", een veerboot die later de toevoeging „I" 
kreeg. Die eerste werd maar even in 2]/^ maand afgebouwd. 
Regelmatig komen we dan verslagen tegen over feestelijke aan
gelegenheden met Free Enterprise schepen. 
Steeds groter en nog comfortabeler worden de schepen. Alle 
vijf veerboten zijn gebouwd bij Gusto. 

NOG TWEE MET NOG MEER RUIMTE 
Als fraai Sinterklaas-cadeau kwam op 5 december jl. de beves
tiging van Townsend dat wij nog twee „Free Enterprise" veerboten 
kunnen gaan bouwen. Het worden de „Vle" en de „Vlle". Evenais 
de „IV" en de „V" zullen de nieuwe schepen van het type rij-op/ 
rij-af worden. Dat betekent dat auto's door een boegklep naar 
binnen en door een hekklep naar buiten moeten rijden, of omge
keerd uiteraard, afhankelijk van de haven van inscheping. De af
metingen van de schepen worden 120x20 meter. Er is accommo
datie aan boord voor 1200 passagiers en 380 auto's. Het aantal 
auto's dat vervoerd kan worden is aanzienlijk meer dan op de „V", 
waarmee 280 stuks per keer mee kunnen. 
De grotere parkeerruimte wordt onder andere verkregen door het 
plaatsen van beweegbare tussendekken in het middenschip. Beide 
schepen zullen worden voorzien van stabilisatievinnen, hetgeen 
een rustige overtocht bij slecht weer garandeert. 
De veerboten zullen worden gebouwd bij Gusto. 
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De Republiek Pakistan is een door het polit ieke lot verdeeld land. 
Er bestaat een West Pakistan en een Oost Pakistan, van elkaar 
gescheiden door het grondgebied van India. 
Oost Pakistan ligt in het deltagebied van de grote rivieren Ganges 
en Bramahputra. De grond is er vruchtbaar en het klimaat is er 
goed voor de teelt van vooral jute, maar ook rijst en thee. Toch 
is de natuur niet altijd vriendeli jk gestemd. Overstromingen richten 
dikwij ls grote schade aan. Het kustgebied wordt nogal eens ge
teisterd door vanuit de Golf van Bengalen komende wervelstormen. 
Nog vers in aller geheugen ligt de catastrofe van begin november, 
toen een orkaan èn een geweldige vloedgolf een dichtbevolkt 
gedeelte van Oost Pakistan van de aardbodem wegvaagde I 

Water huishouding verbeteren 

Ruim twintig jaar geleden werd begonnen met een uitgebreide 
studie, met als doel de waterhuishouding in het stroomgebied van 
Ganges en Bramahputra te verbeteren. Er werd veel gestudeerd 
en geconfereerd. Het M.T.I. verrichtte grondonderzoek. In 1951 viel 
de beslissing; wij zouden aan Oost Pakistan een baggervloot 
leveren, bestaande uit twee grote cutterzuigers, achttien kleine 
cutterzuigers, een tankschip en twee sleepboten. Met deze vloot 
begon men aan de uitvoering van een meerjarenplan om door 
middel van verschil lend baggerwerk tot een betere waterbeheer
sing te komen. 

„Safinatui-Hassan" 

Een van de twee grote cutterzuigers is de Safinatul-Hassan, die 
in 1953 door De Klop is gebouwd. Het 45,50 m lange en 10,00 m 
brede baggervaartuig heeft een stoominstallatie. Een Schotse 

CUTTERZUIGER 

'SAFINATUL-HASSAN' WORDT 

GEMODERNISEERD 

ketel met een V . 0 . van 298 m^ zorgt voer de stoomvoorziening. 
De stoommachine, die een vermogen heeft van 630 ipk, dient 
voor de aandrijving van hetzij de baggerpomp, hetzij de schroef. 
De Safinatul-Hassan is namelijk een zelfverende zuiger. Een door 
stoom aangedreven dynamo levert stroom voor de elektromotor, 
die de cutter aandrijft. 
De Safinatul-Hassan kan baggeren tot op een diepte van 6,20 m. 
De cutterzuiger heeft een accommodatie aan boord voor een be
manning van 28 koppen. 

Van stoom naar diesel 

Onlangs werden de onderhandelingen voltooid, die zullen leiden 
tot een ingrijpende verbouwing en modernisering van de Safinatul-
Hassan. De financiering ervoor zal geschieden door de Neder
landse Investeringsbank voor Ontwikkel ingshulp. Het grote karwei 
is voorbereid door De Klop, die ook het toezicht op de werkzaam
heden zal uitoefenen. 

De stoominstallatie zal worden vervangen door een dieselmotor
installatie van het type, zoals de standaardzuiger ,,I.H.C. Giant 
2300" heeft. Voor de verbouwing zal door ons onder meer worden 
geleverd: een baggerpomp, een hoofdmotor, een hulpmotor, een 
ladderbok met een cutterladder, ankerbomen, spuds, een bedie
ningscabine, hydraulisch aangedreven lieren, een hydraulische 
installatie, etc. 
Niet alleen inwendig, maar ook uitwendig zal de Safinatul-Hassan 
een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Bekijkt u maar 
eens de foto van de zuiger in z'n huidige vorm en de plantekening 
van hoe het worden gaat I 
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WERELDRECORD 
HIJSEN OP ZEE 

Vrijdag 18 sépJembW jl. heeft onze 
klant Heerema €ragibepring Service te 
Den Haag een wèteltfrecord gevestigd 
met het vverkschip/pijpenlegger Chal-
lenger. 
Met de op de Challenger geplaatste 
I.H.C.-kraan werd bij een radius van 
30 m het 705 ton wegende Bt-Lower-
deck van een Shell produktieplatform 
gehesen en geplaatst in de Noordzee. 
„Wie durft tegen deze wereldkampioen 
de strijd aan de binden ?". 

'CHALLENGER' 
KRIJGT ZUSJE Heerema Engineering Service te 's-Gravenhage heeft aan I.H.C. 
Holland de opdracht gegeven voor de bouw van een zware kraan. 
Met een eigen gewicht van 1400 ton kan deze kraan in vaste 
positie 800 ton en zwenkend 600 ton heffen, bij een vluchtbereik 
van 27,50 m. De giek is ruim 75 m lang. 
In juli van het vorige jaar heeft de produktgroep offshore reeds 
een dergelijke kraan, die een unieke constructie heeft, aan Heere
ma afgeleverd. Die kraan is geplaatst op het werkschip Challenger, 
de voormalige tanker P. G. Thulin. Zij heeft over de hele wereld 
al diverse offshore werkzaamheden verricht, zoals het plaatsen 
van vaste boorplatforms in de Golf van Suez en in de Atlantische 

Oceaan bij Trinidad (ten noordwesten van Suriname). 
Het ontwerp van de nieuwe kraan is identiek aan de kraan aan 
boord van de Challenger, wat inhoudt dat ook deze kraan een 
zeer groot vrij ruimteprofiel onder de giek heeft. De nieuwe kraan 
zal op een zusterschip van de Challenger worden geplaatst. 
Heerema heeft inmiddels van de Nederlandse Erts Tanker Mij. 
(NETM) de 18.729 brt metende tanker Johannes Frans gekocht. 
Op 1 april van het volgend jaar hoopt men de nieuwe I.H.C.-kraan 
op dit schip te kunnen monteren, waarna men verwacht, de 
Challenger II (zoals het schip herdoopt zal worden) op 15 juli 1971 
in gebruik te kunnen nemen. 
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IHC HOLLAND LOST 

OLIEPROBLEEM OP 

De eerste grote olievondst op de Noordzee werd gemeld door 

Phillips. 

Op het Noorse deel van het continentale plat zijn op het Ekofisk 

veld enorme reserves aangeboord. Momenteel heeft Phillips vier 

putten gereed voor produktie. 

Een probleem was echter hoe de olie aan wal te krijgen. Het 

leggen van een pijpleiding zou het meest voor de hand liggen, 

maar het Ekofisk veld ligt midden op de Noordzee, even ver van 

Engeland als van Noorwegen. De aanleg zou niet alleen lang duren 

- enorme technische problemen zouden moeten worden opgelost

- maar bovendien zou daarvoor veel geld nodig zijn.

I.H.C. Holland heeft Phillips de oplossing aan de hand gedaan.

Een tweetal SBM systemen wordt vlak bij het olieveld geïnstal

leerd, waardoor de olie aan boord genomen wordt van tankers.

Die tankers meren aan de SBM's, waaraan ze vrij kunnen rond

draaien, óók tijdens het laden.

Zodoende kunnen ze hun rustigste positie innemen en blijven la

den, zelfs bij zeer ongunstige weersomstandigheden. En die zijn er,

daar boven in de Noordzee !

Het karwei wordt onmiddellijk aangepakt. S.B.M. Ine. gaat met

haar schip de Insta/Ier I deze winter al met de installatie beginnen.

Midden in de winter, in het ruwste deel van de Noordzee boeien

gaan installeren, die in een waterdiepte van maar liefst 80 meter

verankerd moeten worden, is een van de spectaculairste jobs,

die ooit voor de olie-industrie op zee vertoond zijn.

Het is niet de grootste SBM installatie die 1.H.C. Holland tot nu 

toe bouwde. Die is kortgeleden aan het werk gegaan in de Ara

bische golf bij het eiland Kharg. Aan die boei ligt de enorme voor

raadtanker Pazargad gemeerd, die Wilton Fijenoord/R.D.M. bouwde 

voor de I.P.A.C., een Iraanse oliemaatschappij. De Pazargad is 

zó groot, dat zij vergeleken kan worden met een normale tanker 

van 1.000.000 ton ! Ze heeft alleen geen eigen voortstuwing. De 

S.B.M. installatie houdt haar in positie bij alle weers- en zee om

standigheden. Er is daarbij zelfs rekening gehouden met een storm, 

die maar een keer per honderd jaar voorkomt. 
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TEWATERLATING 'HUMBER RIVER' 
De Anglo-Dutch Dredging Company Ltd. in Londen, die als doch
teronderneming van de Amsterdamse Ballast Bagger en Grond 
N.V. deel uitmaakt van de Ballast-Nedam groep, gaf in december 
1968 opdracht aan I.H.C. Holland voor de bouw van een 10.000 m^ 
sleepzuiger. 
Dit schip, de Humber River, is op 12 november jl. bij Gusto Schie
dam te water gelaten. De doopplechtigheid werd verricht door de 
echtgenote van de Britse Ambassadeur in ons land. Lady Tomkins. 
Onder professioneel klinkende muziek van de Gusto Harmonie en 
in een gordijn van regen werd de Humber River te water gelaten. 
Nadat de champagnefles tegen de boeg was stukgeslagen gleed 
het gevaarte statig de helling af. Na de tewaterlating ging men 
terug naar het hoofdkantoor. Daar werden de toespraken gehou
den, en wel door Lady Tomkins en de heren R. P. J. Bomans, 
F. Smulders, W. G. den Hartog en Sir Edward Tomkins. 
Dankbaar aanvaardde de heer Smulders het geschenk in con
tanten van de heer Bomans, directeur van de opdrachtgever. Dit 
bedrag zal gestort worden in een sociaal fonds ten behoeve van 
het personeel. 

Technische gegevens 

Met de onlangs afgeleverde Vlaanderen XVIII verschilt de Humber 
River van de tot nu toe gebouwde sleepzuigers omdat het schip 
twee laadruimen heeft met daartussen een gecombineerde ma
chine- en pompkamer en — eveneens midscheeps — de dek-
opbouw met de brug en de verblijven voor een bemanning van 
48 koppen. 
Het 130,30 m lange en 22,50 m brede schip heeft een totale laad-
ruiminhoud van 10.000 m^ en behoort daarmee tot de grootste 
sleepzuigers ter wereld. Met de twee zuigbuizen, elk met een dia
meter van maar liefst 1200 mm, kan tot op een maximum diepte 
van 30 m worden gebaggerd. In de twee laadruimen kan maximaal 

14.500 ton worden geladen. Voor het vervoer van zo'n lading zou 
een trein met 261 vierassige zelflossers nodig zijn. In de machine
kamer staan twee 16 cilinder Werkspoor V-hoofdmotoren, elk 
van 8000 pk, die de schroeven en de baggerpompen aandrijven. 
Inclusief het hulpvermogen wordt op de Humber River een totaal 
motorvermogen geïnstalleerd van ± 19.000 pk. 

De aandrijving van de twee verstelbare schroeven geschiedt via 
asleidingen onder het achterste laadruim en tandwielkasten in het 
achterschip. Aan de voorzijde is elke hoofdmotor gekoppeld aan 
een tandwielkast. Hierop aangesloten zijn de aandrijvingen voor 
de baggerpompen, de aandrijvingen voor de generatoren, alsmede 
de aandrijvingen van de pompen voor de watervoorziening van de 
spuiters op de sleepkoppen. 

De beide laadruimen, die van boven gesloten zijn, zijn voorzien 
van cilindervormige kegelkleppen voor het lossen van de lading. 
Met lading kan de Humber River een snelheid van 15 knoop halen. 
De brug is voorzien van de modernste apparatuur voor de navi
gatie en het baggerbedrijf. In de beide brugvleugels bevinden zich 
de bedieningsstands voor de baggerinstallatie. De apparatuur 
omvat o.m., snelheidsmeters, concentratiemeters, produktiemeters, 
laadsnelheidsmeters en een lading-registratiemeter. 
De sleepkoplierautomaten zorgen er voor dat de sleepkoppen 
steeds met de juiste kracht over de zeebodem slepen. 

De sleepzuiger is zo ontworpen, dat een vergaande automatisering 
kan worden doorgevoerd. Er wordt bijvoorbeeld een datalogger 
geïnstalleerd, die de verschillende grootheden, die het bagger-
proces bepalen, registreert en wel zo, dat een computer ze kan 
verwerken. 

De Humber River wordt gebouwd volgens de hoogste klasse van 
Bureau Veritas, en naar de eisen van de Nederlandse Scheepvaart 
Inspectie en die van de B.O.T. 



BIJ VERSCHURE AMSTERDAM 

"Terugziend op deze 25 meestal prettige jaren, mogen wij vandaag 
de dag niet vergeten ons zelf de spiegel voor te houden. Daarbij 
zullen wij er evenals in de voetballerij van doordrongen moeten 
zijn, dat wij voor het professionalisme hebben gekozen en dat wij 
de al dan niet zuivere amateurtijd - hoe mooi die voor velen ook 
geweest is - mogen vergeten." 

Wij citeren hier een zinsnede uit het slotwoord van de heer P. Ver
schure, die daarin zijn Amsterdams auditorium dankte voor de 
huldiging ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum bij I.H.C. Hol
land. 

De huldiging vond plaats op donderdag, 19 november 1970 in de 
cantine van Verschure's scheepswerf. 

Opgemerkt moet worden, dat noch de jubilaris en zijn familie, 
noch de huidige leiding van Verschure heeft willen breken met de 
traditie van huldigen, zoals die door de vader van de jubilaris, 
wijlen de heer Ton Verschure, ingesteld is. 

Van zijn 25 I.H.C.-jaren heeft de heer P. Verschure, die, behalve 
lid van de Raad van Bestuur van 1.H.C. Holland, ook hoofd van de 
Offshore-divisie is, er 21 en 11 maanden op de Verschure-loon
lijst gestaan. Tot zichtbaar genoegen van de jubilaris was ook 
zijn eerste werkgever, de heer Riedijk van Conrad-Stork, bij 
de huldiging aanwezig. 

Door de medewerking van de gepensioneerde personeelschef van 
Verschure, de heer W. v.d. Broek en niet in de laatste plaats door 
de onopgesmuktheid, waarmede de jubilaris, zijn echtgenote en 
de andere leden van de familie Verschure de huldiging als het 

HET FEEST ROND 

P.J. M. VERSCHURE 
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ware een bijzonder cachet gaven, is het een gezellige en onge
dwongen aangelegenheid geworden. 
De heer A. J. C. Bax, huidig directeur van het Verschure-bedrijf, 
sprak de jubilaris toe. Hij wees daarbij op de in deze kwarteeuw 
veranderde omstandigheden en de veranderde inzichten bij de 
samenwerking. 

Hij roemde de kwaliteiten van de jubilaris en prees zijn veelzijdig
heid en grote ervaring, waarvan de basis in de jaren 1948-'50 bij 
het projekt Donzère in Frankrijk gelegd is. Hij wees er op, dat 
hoewel een directeurszoontje zijnde, de heer Verschure zichzelf 
terdege waar had moeten maken. 

Als eerste vertegenwoordiger van de Verschure-bedrijfsgemeen-
schap smaakte hij het genoegen de jubilaris een bronzen beeldje, 
genaamd ,,De Prinses" en vervaardigd door de Amsterdamse kun
stenaar, de heer Cephas Stauthamer, als aandenken te mogen 
overhandigen. 

Met dit cadeau — zijn eigen keus — , waarvoor uit alle geledingen 
van het bedrijf geofferd is, was de heer Verschure bijzonder 
ingenomen. 

Namens de Donzère-gangers sprak de heer P. van Diepen. 
Hij vertelde over de eensluidende voornaam die zij beiden dragen 
en die in die markante tijd aanleiding tot vergissingen is geweest. 
Als dank voor de ondervonden gastvrijheid en de betoonde hulp 
aan de groep Nederlanders ter plaatse in die tijd overhandigde hij 
Mevrouw Verschure een bloemstuk. 

De secretaris van de ondernemingsraad, de heer Stocks, wist niet 
zonder humor zijn felicitaties te verpakken in een van zijn ,,stok
paardjes". 
Met een welgemeend en beslist niet overbodig ,,Wel thuis" heeft 

de heer Van den Broek de huldiging, waaraan naar wij hopen de 
jubilaris en zijn familie een prettige herinnering zullen bewaren, 
gesloten. 

BIJ GUSTO SCHIEDAM 
De mensen van de offshore divisie, waar de heer Verschure nu ,,de 
hoogste baas" is, kregen woensdag 18 november jl. de gelegen
heid hun gelukwensen aan te bieden en hun erkentelijkheid te 
tonen. Het is een enorm feest geworden, daar bij Gusto in Schie
dam. Aanvankelijk nog heel rustig, met een waardige toespraak van 
Gusto directeur de heer F. Smulders. Hij overhandigde een fraai 
boeket aan de charmante echtgenote van de jubilaris. Daarna kre
gen de eersten uit een lange rij de gelegenheid hun baas geluk 
te wensen. De drankjes en hartige hapjes, die daarna genoten 
werden, gingen er best in. 

Het keuvelen van de mensen en het zachte achtergrondmuziekje 
werden echter ineens onderbroken door een daverend gedreun. 
De Gusto Harmonie rukte binnen I Onder luidruchtig tromgeroffel 
baanden de muzikanten zich een weg naar de directiekamers en 
daar werd een enthousiaste serenade gegeven. De traditionele po
lonaise liet niet lang op zich wachten en al heel gauw was de waar
digheid vergeten. Een heerlijk feest begon zich te ontplooien I Velen 
zullen het betreurd hebben toen tegen 7 uur 's avonds alles voorbij 
was. Maar toen had de heer Verschure al, mede namens zijn 
vrouw, bedankt voor alle hartelijkheid en feestvreugde die hem 
omringd hadden. 



DE 1̂  VAN 179 

Drie en een halve kilometer betonpaal, verdeeld in 179 „moot jes" 
van 20 meter, zijn er nodig om de nieuwe afbouwkade bij Smit 
Kinderdijk een stevige fundering te geven. 

In het Zeskant van april j l . schreven wij over de bouwplannen bij 
Smit Kinderdijk, die noodzakeli jk zijn omdat door het afsluiten 
van de zeearmen de waterstanden en -stromingen, zich wijzigden. 
Ondanks tal van onzekere factoren — ook wat betreft financiële 
overheidssteun bij de aanpassingswerken — zijn er bepaalde werk
zaamheden, die gewoonweg moeten gebeuren. 

Een van die karweien is bij Smit Kinderdijk de aanleg van een 
nieuwe afbouwkade langs de Noord. 

Met dit belangrijke werk werd op 9 november j l . officiëel een begin 
gemaakt door het heien van de eerste paal. Gewoontegetrouw 
ging dit met enige feesteli jkheden gepaard. Directie en de Kleine 
Commissie van de Ondernemingsraad, alsmede andere genodig
den trotseerden een stevige bries om te zien hoe de eerste paal 
de grond werd ingemept. De secretaris van de OR, de heer W. 
van Zeist, gekleed in smetteloos wit, verrichtte deze ,,operatie". 
Klap voor klap ging het betonnen potlood de bodem in. Als eerste 
van 179 van dergeli jke palen. 

In juli volgend jaar moet de nieuwe afbouwkade gereed zijn. 

Foto 1: Hier komt de nieuwe afbouwkade te rusten op 179 palen. 
Foto 2: De heer W. van Zeist was voor deze gelegenheid opper-
heier. 2 

P E R S O N E E L S A V O N D SMIT KINDERDIJK 
Onze personeelsvereniging organiseerde op 6 november j . l . haar 
eerste feestavond van dit seizoen. In het Ontspanningsgebouw 
Smit Kinderdijk. 
De voorzitter verwelkomde in zijn openingswoord alle leden met 
hun dames en wenste hun een prettige avond toe. 
Ook de directieleden werden in het welkomstwoord betrokken en 
dank gebracht voor hun aanwezigheid. Speciale waardering werd 
uitgesproken voor de financiële bijdrage die de Personeelsver
eniging jaarl i jks mag ontvangen van de directie, zonder welke 
het niet mogelijk zou zijn het hoogstaande peil van de feest
avonden te bereiken. 

Hierna kreeg het gezelschap ,,Sempre Avant i " uit Leiden de ge
legenheid haar kunnen te vertonen. 

Dit gezelschap voerde in een muzikale show de aanwezigen mee 
naar verre landen, op een wijze die kunstzinnig zeer verant
woord was, terwij l hun humoristische ontboezemingen tot dave
rende lachsalvo's aanleiding gaven. 

Al met al kan gesproken worden van een zeer geslaagde avond, 
waaruit gebleken is dat amateurverenigingen een peil kunnen be
reiken dat beroepsgezelschappen zeer dicht benadert. 
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40 JAAR BIJ 
VERSCHURE 

Op dinsdag, 3 november 1970, 
heeft de directie van Verschu
re de heer H. J. Bredere en 
zijn echtgenote ontvangen en 
hem gehuldigd voor 40 jaar 
trouwe dienst en plichtsbe
trachting als plaat-constructie
werker op de scheepswerf. 
De heer Hartman was er om 
als vertegenwoordiger van de 
Burgemeester van Amsterdam 
de jubilaris de bronzen me
daille, behorende bij de Orde 
van Oranje Nassau uit te rei
ken 
De heren Bax en Hartman heb
ben de jubilaris hartelijk toe
gesproken, waarbij de nadruk 
gelegd is op de kwaliteiten 
van de jubilaris als mens en 
als vakman. 
De heer Bax merkte daarbij 
nog op, dat het hem als di
recteur van Verschure met 
trots vervult, als een van de 

H. J. Bredero 

medewerkers zoals nu weer 
de heer Bredero, een konin
klijke onderscheiding ont
vangt. 
Voor Mevrouw Bredero was 
de bloemenhulde van de dag 
als dank voor de steun, die zij 
reeds zo vele jaren aan haar 
echtgenoot verleend heeft. 

Wij wensen deze nieuwe dra
ger van het gouden Verschu-
re-insigne toe, dat hij nog vele 
jaren in goede gezondheid zijn 
werkzaamheden voor ons be
drijf mag verrichten. 

25 JAAR BIJ 
GUSTO 

J. G. van Raay 

Op 6 november j.l. was er voor 
de directie van Werf Gusto 
weer reden de vlag in top te 
hijsen. 
De heren A. P. den Hollander, 
die op 25 oktober 1945 als ko
ker-hakker en J. G. V. Raay, 
die op 8 november 1945 als 
plaatwerker in dienst kwamen. 

werden op deze dag er aan 
herinnerd dat zij 25 jaar gele
den bij Gusto begonnen 
waren. 
Dit was ook de reden dat zij 
door de directie in het zon
netje werden gezet. Naast de 
vele waarderende woorden 
voor hun trouwe medewerking 
ontvingen zij nog de gebrui
kelijke geschenken. Ook de 
dames werden op deze dag 
niet vergeten. 
Na de uitreiking van het ge
tuigschrift met penning van de 
Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel door de heer Dirk
zwager was er tijd voor een 
gezellig samenzijn. De feeste
lijke ontvangst werd met een 
rondleiding door de modellen-
zaal beëindigd. 

25 JAAR BIJ 
VERSCHURE 

In de maand november 1970 
waren de volgende werkne
mers 25 jaar aan het Verschu-
re-bedrijf te Amsterdam ver
bonden: 
Maandag, 2 november 1970 
was het jubileumdag en feest 
voor de assistent-chef teken
kamer scheepsbouw, de heer 
A. v.d. Adel. 
De heer v.d. Adel kent het be
drijf reeds van voor de oor
log, toen hij er enkele jaren als 
scheepsbouwkundig tekenaar 
werkzaam was. 
Zijn huidige funktie bekleedt 
hij sedert 1 april 1958. 
De heer v.d. Adel bereikt vol
gend jaar de pensioengerech
tigde leeftijd. 

A. v.d. Adel 

Eveneens op maandag, 2 no
vember jubileerde de heer R. 
van Vliet, die sedert 22 april 

1968 werkvoorbereider is bij 
de afdeling in- en afbouw op 
de scheepswerf. 
De heer Van Vliet is als leer
ling-bankwerker bij Verschure 
in dienst getreden. 
Tot januari 1961 was hij werk
zaam als bankwerker, waarna 
zijn aanstelling als voorman
bankwerker volgde. 

R. van Vliet 

Op maandag, 16 november 
1970 zijn op de afdeling order-
beheer de bloemetjes buiten 
gezet voor jubilaris de heer 
C. J. B. C. Scheijde, admini
stratief medewerker op deze 
afdeling. 
De heer Scheijde kwam als 
23-jarige in dienst van Ver
schure als assistent bij de ad-

C. J. B. C. Scheijde 

ministratie van de reparatie
rekeningen. 
Wij danken deze jubilarissen 
voor de diensten, die zij ieder 
op hun terrein gedurende 25 
jaar aan het bedrijf bewezen 
hebben en hopen, dat zij en 
hun familie een prettige herin
nering aan de jubileumviering 
zullen bewaren. 
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P R O F I C I A T 
GESLAAGDEN 

Op dinsdagavond, 3 november 1970, zijn door Verschure's direc
teur, de heer A. J. C. Bax, aan de geslaagden voor de bedri j fs-
examens de diploma's uitgereikt. 
Hiertoe was een gezellige avond belegd, waarvoor ook de ouders 
van de geslaagden, hun verloofden of vriendinnen, de leermees
ters, en het bedri j fskader waren uitgenodigd. Ook de heer Kuhu-
wael, consulent van de Stichting Bemetel, had aan onze uitnodi
ging gevolg gegeven. 
Voordat de heer Bax de diploma's aan de jongelui uitreikte, sprak 
hij ze toe. Hij wees hen op de mogeli jkheden en de moeili jkheden 
van de huidige maatschappij en de verantwoordel i jkheid, die de 
jeugd met zo'n groot aantal daarin participerend, draagt. 
Behalve het diploma was er voor de geslaagden K. P. Bakker, 
J. Blok en J. Springer een cadeaubon, omdat deze jongelui uit
stekende resultaten behaald hadden en zij van een juiste instelling 
ti jdens de opleiding hadden blijk gegeven. 

Voor leermeester H. Burger, die in november 1970 65 jaar is ge
worden en bij het verschijnen van dit artikeltje ons bedrijf reeds 
met pensioen heeft verlaten, was het de laatste diploma-uitreiking 
die hij als leermeester zou meemaken. 

In de 25 jaar, dat hij leermeester is geweest, heeft de heer Burger 
145 candidaten voor het Bemetel-examen afgeleverd, verdeeld 
over 33 examens. Van dit aantal zijn er over al die jaren slechts 
2 van de 145 candidaten afgewezen. Het sigaartje voor de heer 
Burger ten afscheid was dan ook wel op z'n plaats. 
De heer Kuhawael wekte de jongelui op om het er niet bij te 
laten maar door ijverig verder studeren de opgedane kennis uit 
te breiden, want zo zei hij: ,,Men kan zeggen van onze maat
schappij wat men wi l : om kennis en vakbekwaamheid wordt ge
schreeuwd." 

De namen van de geslaagden zijn: 
Voor de Bemetel-examens 1970 
Machine-bankwerken: A. Wüstenhoff, K. P. Bakker en E. M. Tuyp. 
Pijpenbewerken: F. Roelofs. 
Scheeps-apparatenbouw: W. R. Wout, T. V. Efferen, J. Blok en 

E. P. Kelen. 
Scheepsbeschieten: J. Springer. 
Voor het bedrijfsexamen scheeps- en apparatenbouw zijn ge
slaagd: P. W. Kwaytaal, A. Smits en P. de Wolf. 

NOGMAALS 

DE 'RAMBAT' 
Onder de titel ,,50 ton ontwikkel ingshulp" vertelden wij in het 
meinummer over de centrale lier, die Verschure bouwde voor de 
t inbaggermolen Rambat in Indonesië. Met het oog op de uitvoering 
van het rehabil itatiewerk — d.w.z. het van top tot teen opknappen 
van de Rambat heeft collega J. Doornbos van Verschure de tropen
zon opgezocht. Wij hebben hem gevraagd zo af en toe eens wat 
op papier te zetten over het werk aan de tinmolen in Indonesië. 
In zijn brief van begin november schreef de heer Doornbos o.a. 
het volgende: 
,,De lier bevindt zich nu aan boord van de Rambat met al het 
andere materiaal dat door de IHC geleverd is. De tinmolen ligt 
in Bendoel. 
Bendoel is een kleine nederzetting, compleet met elektriciteits
centrale - missigit - polikl iniek - kantoor - werkplaats - magazijn -
en huizen. 
Alles is het eigendom van de Perusahaan Negara Tambang Timah 
Indonesia, een semi-overheidsbedrijf. Bendoel ligt ongeveer 18 km 

ten noorden van Mentok, vri j dicht bij de kust op het eiland 
Bangka. Alles hier staat in dienst van de exploitatie van de tin. 
De molen is reeds ettelijke jaren bezig geweest het witte t in, of 
liever gezegd het zwarte goud — want tinerts is zwart — naar 
boven te halen. Als straks de rehabilitatie is voltooid, dan heeft 
ze weer etteli jke jaren voor de boeg. Deze rehabilitatie is een 
zeer omvangrijk karwei. De hele molen wordt namelijk opgeknapt 
en dit betekent, dat er naast de door de IHC geleverde materialen 
nog ettelijke tonnen plaatijzer en constructiedelen moeten worden 
verwerkt. Aangezien er maar enkelen onder ons zijn, die nog weten 
hoe een tinmolen eruit ziet, ziet U hierbij een foto van de Rambat, 
nog een beetje in de rui, met de originele bouwplaat van werf 
Conrad in Haarlem. De molen werd gebouwd in 1927 en is dus 
momenteel 43 jaar oud. Daarom zou ik aan het einde van dit 
verhaal wil len zeggen: ,,Het is wel een oudje maar ze is nog wel 
de moeite waard" . 

Aldus onze speciale correspondent in Bendoel op Bangka I 
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DE PIJPENKONING 
VAN SCHIEDAM 

Een gepensioneerd medewerker van Gusto in Schiedam is de heer 
Bouman. Hij houdt er een merkwaardige hobby op na hij ver
zamelt pijpen. 
Het begon toen hij een klein pijpenkopje vondt in een baggerhoop 
bij de Schie. Door interresse geboeid, besloot hij dit kleinood te 
bewaren. Toen bij het verder uitbaggeren van de Schie meer 
aarden pijpjes te voorschijn kwamen, begon het verzamelen pas 
goed. Hij kocht literatuur over pijpen, waarin hij ontdekte, dat er 
bij zijn toen nog sobere verzameling enkele heel oude pijpjes 
waren. Op dat moment vlamde de verzamelvonk hoger en telkens 
als het maar even mogelijk is, trekt de heer Bouman er op uit om 
pijpjes te zoeken.Vooral bouwrijp gemaakte terreinen bezoekt hij, 
waar altijd wel pijpjes voor het ,,grijpen" liggen. Zijn collectie 
bestaat nu uit honderden pijpjes. 
Van de geschiedenis heeft hij zich door naspeuringen heel wat 
interessants eigen gemaakt. De heer Bouman wordt in Schiedam 
beschouwd als een expert op het gebied van deze uit witte klei 
gebakken neuswarmertjes. 

Een brokje „Pijpenlogie" (pijpenwetenschap) van de heer Bouman 
breng ik graag aan U over. 
,,Zoals U wel zult weten, was het pijproken in Amerika bij ver
schillende Indianenstammen in zwang. Omstreeks 1580 werd dit 
gebruik in Engeland geïmporteerd door kolonisten, die roodstenen 
indianenpijpjes mee naar huis brachten. Na enige jaren gingen 
pottenbakkers in dit land zich toeleggen op het vervaardigen van 
zulke pijpjes uit wit bakkende klei. 

Op hun beurt voerden de Engelsen, die dienst namen in de legers 
van Prins Maurits, deze pijpjes in ons iand in. Maar het eigenlijke 
pijpenmaken is in Nederland pas na 1603 begonnen, toen de 
katholieke Engelse Koning James I het ieven van de talrijke pro
testantse pijpenmakers in zijn land onmogelijk maakte. Velen van 
deze handwerkslieden weken uit naar ons land, vestigden zich in 
de verschillende steden, zoals waarschijnlijk omstreeks 1605 in 
Haarlem. Later moesten zij bij gebrek aan ovens uitwijken, vooral 
naar Gouda waar de pijpenindustrie tot grote bloei kwam. 
Tot de eerste pijpjes van Haarlems model behoren die met als 
hielmerk de gekroonde II, de P.L. en de pijpjes met roosversiering 
in reliëf op de zijkant van de kop". 
Aldus de heer Bouman in grote lijnen over de Hollandse pijpen
industrie. 

De geschiedschrijver graaft dieper. 
,,Het fabriceren van pijpen is een bijzondere zaak. De ondernemer 
die hiermee zijn brood verdiende, kon echter moeilijk met de ere
titel van ,,industrieel" worden omhangen. Zelfs in de bloeitijd, die 
de pijpenindustrie o.a. te Goude heeft beleefd, moesten de pijpen
maker en -handelaar tot de armste groepen van de bevolking wor
den gerekend. 
Het portret van de tabaksconsument in de Gouden Eeuw zag er 
beter uit. 

Van de vele schilderijen van die gulden periode treedt hij ons 
vaak welgedaan tegemoet. Het roken van tabak was in de begin
tijd een kostbare genieting. 
Voor het gewone volk was het roken van een pijp een dure aan
gelegenheid, zodat we op de schilderijen van de oude meesters 
dan ook pijpenkoppen zien die zeer klein van formaat zijn. Daar 
ging weinig tabak in. Hoe goedkoper de tabak werd, des te groter 
werd de pijpenkop". 

Verwacht geen porceleinen of houten koppen in de verzameling 
van de heer Bouman. Die zijn voor hem niet interessant. ,,Juist 
van de oude aarden pijpjes gaat een enorme bekoring uit", stelt 
hij vast. Zodra de heer Bouman een nieuw exemplaar heeft op
gedolven duikt hij in de boeken om te zien of er al iets over ge
schreven is. De hobby kost veel tijd, maar samen met zijn vrouw, 
die net zo enthousiast is als hijzelf, beleeft de heer Bouman er 
veel genoegen aan. 
Zo ziet U, een goede roker is geen onruststoker. 
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INHOUD 
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Over ons werk 
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CO 458 ,,H.A.M. 306 ', verbouwing . . . 80 
CO 466 ..PR 201 Venezia" . ervaringen . . . 82 
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CO 747 ,,Hendrik Zanen, proefvaart en 
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,,Antwerpen V " , proefvaart . . . . 62 
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..Free Enterprise V " , proefvaart 81 
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. .Augusta". aflevering 67 
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..Aretusa", tewaterlating . . . . 99 

, ,Aretusa", bouw 114 
,.Aretusa", doop en aflevering . . 132 

CO 858 Produktieplatform voor Noordzee 18. 97 
CO 862 Produktieplatform voor Noordzee 72 
CO 864 Tros voor SBM Arabische Golf . . 73 
CO 878/9 SBM's. voor Philips 158 
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CO 881/2 ..Free Enterprise VI en V I I " , 

opdracht 155 
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Van Bevers en Reuzen 33, 56, 

102, 122, 143 
Centrale lier voor ,,Rambat" . . . 66, 164 
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Tinmoien voor Maleisië, opdracht 79 
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Bedrijfsnieuws 
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Kerstpuzzel 6 26 
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De pijpenkoning van Schiedam 165 
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PERSONALIA 

SMIT KINDERDIJK 

In dienst getreden: 
1-10-70 E. J. Kahs - M.T.I. 
1-10-70 J. P. T. A. t Hoen - M.T.I. 
1-10-70 J. J. S. Buhier - M.T.I. 
1-10-70 F. A. Willigen - M.T.I. 
1-10-70 L. M. J. v.d. Valk - M.T.I. 

19-10- 70 E. Verhoef - M.T.I. 
19-10- 70 J. Ordonez Ruiz - el. lasser 
26-10-70 H. E. Borgman - tekenaar 
30-10-70 J. Barrios Arias - ijzerwerker 
30-10-70 M. Garcia Arias - el. lasser 

1- 11-70 J. A. Herwig - volontair 
2- 11-70 P. v.d. Linden - transporteur 
6-11-70 G. G. v.d. Hil-Vonk - part-time medewerkster 

(Verkon) 
9-11-70 M. Boom - typiste/telexiste 
9-11-70 M. Rietveld - kantoorwerkster 

13-11- 70 A. Keesmaat - bankwerker 
16-11-70 A. M. Korporaal - garantieschipper 
16- 11-70 Ir. J. A. A. Nugten - M.T.I. 
23- 11-70 P. L. Maasland-Bron - typiste (part-time) 
24- 11- 70 G. J. Sprong - ijzerwerker 

Terug uit militaire dienst: 
23-11- 70 H. Klerk - bankwerker 

Geboren: 
17- 11-70 Eveline B. J., dochter van P. M. Bos en 

M. Steenbergen 
19-11- 70 Yvonne. dochter van H. v.d. Linde en C. de 

Lang 

Overleden: 
13-11-70 A. v.d. Rhee, gepensioneerd 73 jaar 

DE KLOP 

In dienst getreden: 
2-11- 70 C. Kragt - chef produktiebureau 
2-11-70 J. J. E. L. Fassaert - volontair MB 
2-11-70 T. J. H. M. Smolders - volontair MB 
9-11-70 G. H. Kleijn - l.l. ijzerwerker 

16-11-70 F. Lefeu - el. lasser 
16-11- 70 B. G. van Ham - el. lasser 

In militaire dienst: 
•3-11- 70 P. v.d. Velde - Bankwerker 

Terug uit militaire dienst: 
23-11-70 E. Donkers - ijzerwerker 
23-11-'70 H. G. M. M. van Heumen - ijzerwerker 

Overleden: 
1-11- 70 A. Versteeg - ijzerwerker 63 jaar 

10-11-'70 J. Batenburg - ijzerwerker 52 jaar 

Geboren: 
24-11-70 Daniëlle Maryanka, dochter van A. L. de 

Vaal en C. J. de Vaal-van Harn 

WERF GUSTO 

Geboren: 
29-10- 70 Henarik zoon van C. B. J. Delhaas en W. J. J. 

Delhaas-v. Bekkum 
31-10-70 Maria J. C. dochter van G. v.d. Ree en L. P. 

v.d. Ree-Louter 
13- 11-70 Sonja dochter van J. v.d. Waart v. Gulik en 

C. v.d. Waart v. Gullk-Loef 
18- 11-70 Miranda, dochter van G. Huyzer en G. Huyzer-

Op den Brouw 
14- 11-'70 fvlonique en Bianca dochters van C. Rousse 

en M. C. Rousse-Hoek 

Gehuwd: 
19- 10-70 S. Ozdemir en C. Hedevi 
4-12-70 J. V. Balen en C. G. Schreuders 

Overleden: 
9-11-70 J. P. V. Wingerden - gepensioneerd mede

werker 

In dienst: 
F. A. A. de Bruyn - constructeur 
H. C. J. den Rooyen - montagewerker 
H. W. Stan de Jonge - brander 
A. Steyn - lasser 
J. Hoekveld - montagewerker 
A. W. J. Visseren - lasser 
G. Skazis - plaatwerker 
R. V. Winarich - bankwerker a/b 
O. Kesgin - lasser 
J. Boquete Fuentes - hulp-koperslager 
E. J. Martinez Lopez - lasser 
I. Kandemir - revolverdraaier 
F. J. Voogt - boorder 
H. P. J. v.d. Bovenkamp - ass. tech. Inkoper 
M. Eser - lasser 
M. M. Zwang - II. metaalbewerker 
J. Cereso Alcover - draaier 
J. F. Ferrer Molina - boorder 
R. Gonzales Arzua - montagewerker 
M. Saraiva Borrento - lasser 
A. Polet - transporteur 
B. Recep - hakker 
A. Rodrlquez Gonzales - hulp-koperslager 
G. Lek - hulp bankwerker 
Kazim Fidan - pijpenlasser 
F. Lübbers - techn. adm. medewerker 
G. J. A. Jacobs - bedrijfsleider mb 
J. V. Wijngaarden - bedrijfsassistent 
H. J. Meyer - hulp-ijzerwerker 

SMIT-BOLNES 

In dienst getreden: 
2-11-70 J. Sinke - magazijnbediende MV 

1-11 -70 
2-11 -70 
3-11 -70 
4-11 -70 
9-11 -70 
9-11 -70 
9-11 -70 
9-11 70 

11-11 70 
16-11 70 
16-11 70 
16-11 70 
16-11 70 
16-11 70 
18-11 70 
19-11 70 
20-11 70 
20-11 70 
23-11 70 
24-11 70 
27-11 70 
30-11 70 
30-11 70 
30-11 70 
30-11 70 
30-11 70 
30-11 70 
30-11 70 

7-12 70 

VERSCHURE 

In dienst getreden: 
2-11-70 A. F. D. Jansen, Chef bedrijfsbureau Scheeps

werf 
4- 11-'70 J. H. R. Evers, bankwerker Oranjewerf 

16-11-70 F. E. Vlasman, electr. lasser Scheepswerf 
23-11-70 M. F. Lucas-fvlonsees, adm. assistente con

structiebureaus 

Terug uit militaire dienst: 
16-11-70 W. A. Kuiper, plaatconstructiewerker Scheeps

werf 

In militaire dienst: 

11-11-70 B. Visser, scheepsmetaalbewerker 

Gehuwd: 

19-11- 70 J. Briare en M. Merks 

Geboren: 
5- 10-70 Maria Isabel en Manuel, zoon en dochter van 

V. Calderon Lujan en M. Paloma Bareno. 
23-10-70 Hakima, dochter van Chaib Elekchoui 
23-11-'70 Ignacio, zoon van I. Aguilar Lagostena en 

M. O. Palo Cabrera 

D.M.N. 

In dienst getreden: 
16-11-70 Mej. H. J. van den Burg, typiste/administra

tieve kracht 

Nog even: De Beurs 
In onze vorige editie gaven wij niet juist door 

wat de noteringen gb en gl betekenen. 

Daarom proberen wij het nog eens: 

Stel de notering staat op ,,220 gedaan en bie

den", afgekort ,,220 gb". Dan zijn er stukken 

voor 220 verhandeld (,,gedaan"), maar bij deze 

koers overtrof de vraag het aanbod, zodat er 

nog aspirant kopers, ,,bieders", zijn overge

bleven. 

Wanneer genoteerd wordt ,,220 gedaan en la

ten", dan is het precies andersom: Bij deze 

notering overtreft het aanbod de vraag. 

Er zit, waarde lezer, nog veel meer aan vast. 

Maar laten we het eenvoudig houden 

IN MEMORIAM 

A. VERSTEEG 

Op zondagmorgen 1 november, is plotseling overleden de heer 
A. Versteeg, op de leeftijd van ruim 63 jaar. 
Op 24 januari 1927 was Versteeg bij De Kiop in dienst gekomen. 

Als ijzerwerker heeft hij zijn beste krachten aan het bedrijf ge
geven. Hoewei hij de laatste jaren door ziekte verhinderd was 
zijn werk te verrichten, kwam dit plotseling heengaan zeer on
verwachts. Wij hebben in hem een gewaardeerde medewerker 
en goede collega verloren. 
Hij is op 5 november te Molenaarsgraaf begraven en namens het 
bedrijf waren daarbij aanwezig de heren B. v.d. Linden en 
G. Schiieker. 
Zijn vrouw en kinderen mogen de troost vinden om dit zware 
verlies te kunnen dragen. 

J. BATENBURG 

Ook geheel onverwacht is overleden de heer Joost Batenburg in 
de leeftijd van 52 jaar. 
Op maandagmorgen 9 november heeft hij nog gewerkt. Des mid
dags moest hij wegens een inwendige bloeding opgenomen wor
den in het ziekenhuis. Een operatief ingrijpen mocht niet baten; 
in de vroege morgen van 10 november is hij overleden. 
Ruim 33 jaren heeft hij ais elektrisch iasser/ijzerwerker bij De Kiop 
gewerkt. Zijn collega's en vrienden zuilen hem node missen. 
Zaterdag 14 november is hij onder grote belangstelling ter aarde 
besteld. 
Bij de begrafenis waren de heren J. Hoogendoorn en A. Visser 
namens het bedrijf vertegenwoordigd. 
Wij wensen mevrouw Batenburg, kinderen en verdere familie van 
harte sterkte toe in deze droevige dagen. 
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?9MU'S(lllf)ERF 
Alles is betrekkeli jk, ook het begrip , ,oud". Maar ons eigen Zes
kant sloeg verleden maand de plank tien jaar mis, toen ze in het 
artikel ,,Oude bekende ging op re is" vertelde van de cutterzuiger 
Iraq I, die wij in 1965 bouwden". 
Enkele oudere (I . . . ) collega's tikten de redactie al op de vingers: 
1955 moet het zijn. 

Zoals elk jaar in november werden ook nu weer in de verschil lende 
regionale publicaties van onze bedrijven de St. Nicolaas feesten 
aangekondigd. Een grote gebeurtenis voor de kinderen, hoewel. . . 
de vermelding in D.M.N.'s maandblad ,,Domino" maakte er meer 
een feest voor ouderen van: ,,Zaterdag 28 november komt St. Ni
colaas bij D.M.N. op bezoek. Alle ouders met kinderen van 3 t/m 
10 jaar zijn hiervoor uitgenodigd." 
Kunnen ze leren hoe het thuis te vieren I... 

Over de jeugd gesproken; Gusto Berichten had wat moeite met 
leefti jdsbepalingen. In een bericht over het Cultureel Jongeren 
Paspoort stond: ,,Het C.J.P. Is bestemd voor alle jongeren die 
15 jaar zijn en op 1 september nog geen 23". 

De jongens van de Vakopleiding bij Verschure hebben een feest
avond georganiseerd, die ,,af" was. De medewerkers van de af
deling vakopleiding waren — met hun dames — de gasten. En om 
het gezellig te maken waren ook een aantal meisjes van de MAVO 
school uitgenodigd. Na borrel en diner bracht discjockey Eddy van 
der Keelen de stemming er gauw in. De jonge, en onvermoeibare 
barkeepers hadden hun handen vol met Inschenken en serveren, 
maar óók met afwassen en de boel netjes houden. 
De jongens van Verschure's vakopleiding kunnen met grote te
vredenheid op deze geslaagde avond terugzien I Voor hen de 
Gouden Argus I 

In Smit-Bolnes Nieuws wordt in de rubriek Service Nieuws verteld 
van de karweien, die de reizende monteurs van ons bedrijf in 
Zierikzee onder handen hebben in binnen- en buitenland. Onlangs 
moest men naar een zuiger midden in de Eems bij Delfzij l . ,.Tijdens 
de zware noordwesterstorm, die 's avonds opstak bleek dat de 
drijvende leiding niet tegen het watergeweld was opgewassen en 
afbrak. Bovendien bleef de zuiger niet op haar plaats omdat de 
ankers slipten. Toen gaf de generatormotor het op. Maar: dank 
zij onze assistentie draaide de stroomvoorziening weer spoedig en 
het karwei is daarna ook nog afgemaakt." 
Ook bij nacht en ontij kun je op de mannen van Smit & Bolnes 
rekenen I I 

Een knus berichtje uit de bollenstreek, voor u geplukt uit Domino: 
,,Als u het nog niet gelezen mocht hebben: de aardappelen uit de 
Haarlemmermeerse klei zijn voor het personeel nog goedkoper ge
worden, namelijk 23 ct per k i lo". 
Smakeli jk eten I 

Gusto Geleen komt niet vaak voor in deze rubriek — en ook niet 
in het verdere Zeskant. Dat is jammer want men doet er veel en 
interessant werk. Het zijn vaak bijzondere opdrachten, die daarom 
ook onze aandacht trekken. Gusto Berichten maakte er onlangs 
melding van. Zo ontving men een order voor het leveren en mon
teren van een loodzout-fabriek in de omgeving van Roermond. 
En voor een Duitse firma gaat men een 5-tal Deurhefmachines 
maken. ,,Deze machines worden gebruikt bij cokesbatter i jen" — 
aldus Gusto Berichten. 
D'as dus duidelijk, nietwaar. 

Met de hobbyclub van Verschure gaat het niet best. Onlangs werd 
de jaarvergadering gehouden, ,,waarop nog géén 10% van de 
leden aanwezig was. Dit heeft het Bestuur ten zeerste verbaasd". 
Dat laat zich raden I Toch geeft men het niet op, want Verschure's 
Informatiebrief vertelt verder: ,,Met frisse moed gaan wij echter 
het nieuwe jaar tegemoet en het Bestuur zal trachten voor alle 
wensen een oplossing te vinden." 
Nimmer versagen ze daar in Mokum I 

Een vaste prik in de regionale werfberichten zijn de dankbe
tuigingen naar aanleiding van jubilea, ziekte, etc. 
Een hele originele vonden wij in Gusto berichten: ,,Bij mijn terug
keer uit de onwetendheid (narcose) was het eerste, dat ik zag, 
een grote bos bloemen van Gusto. Hiervoor heel hartelijk dank". 

Verschure's Informatiebrief vertelde over de feesteli jke stemming 
bij Polymarin ter gelegenheid van de aflevering van het 50e Banjer
casco. Er was een ,,kist met tractat ies" om het te vieren. Wat ons 
het meeste trof in het verhaal was het volgende: ,,Gedurende de 
bouwti jd van het casco, hetgeen enkele weken in beslag heeft 
genomen, was dit schip feestelijk getooid met Spaanse en Marok
kaanse vlaggen en andere versierselen. 
Dat noem je nog eens de zaak versieren I 

Zo, dit is de laatste Argus van 1970. Wanneer u dit leest staan de 
feestdagen voor uw deur. Mogen het goede dagen zijn, waarin u 
het Licht niet buitensluit. Tot in '71 I 
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