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"Schepen bouwen op lalel*'. dat is de titel 
van het verhaal over beroeps-modelbou
wers, dat U kunt lezen op pagina 13. 
Deze foto geeft een beeld van een van de 
kraanschepen voor Calcutta, die hier in 
model, bij Gusto en Verschure echter in 
werkelijkheid, d.w.z. 50 x zo groot, in 
aanbouw zijn. 

INHOUD algemeen gedeelte 
Bü de voorpagina 10 
Een feest om van te ijzen 10 
Het werk aan de CO 487 begon tien 
jaar geleden al 11 
Schepen bouwen op tafel 13 
Ketelmaken aan de evenaar .... 14 
Met meccano meer mogelijkheden 15 
Kleine geschenken onderhouden de 
vriendschap 16 

Dit blad is het pcrsonccJiiorgaan van de 
Industricele Handelscombinatie Holland, 
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt 
iedere maand op de Ie woensdag na de 
vüftiende. Uitreiking aan personeelsleden 
van de in I.H.C. Holland verenigde 
bedreven vindt gratis plaats. De inhoud 
is beschermd krachtens de Auteurswet. 
Firma-redacteuren: G. Marlens (Con-
rad-Stork), M. Wink (Werf Gusto), 
W. C. Boer (De Klop), A. Hcystek 
(J. 8l K. Smit), J. Koutstaal (L. Smit 
& Zoon) en R. Lafèbre (Verschure). 

EEN FEEST OM VAN TE IJZEN 

Als derde toezichthouder bij de bouw van de baggervloot voor de Phiiippijnen 
arriveerde mr. Villasis. Wij. in dit barre land. weten zo'n nieuwe gast een 
goed welkom te bereiden. In dit geval een tewaterlating, waarbij het hellingvet 
bijna overbodig was omdat de helling al bedekt was met ijzel. Het vaartuig 
waarom het ging was de CO 444. de grijperhopper die in aanbouw is bij I.H.C.-
vennoot Verschure. Omdat mr. Villasis uit een lekker warm land komt. bereidden 
enkele medewerkers hem voorzichtig voor op de winterse entourage waarmee de 
tewaterlating zou zijn omgeven. Maar het gaf niet. zei mr.Villasis. want in Japan 
had hij wel sneeuwbergen van zes meter hoog gezien. Waarop de medewerkers van 
Verschure, van de plank geslagen, er verder maar het zwijgen toe deden. En hem, 
om toch het laatste woord te hebben, korte tijd later fotografeerden op het ijs 
van de dichtgevroren Noordzee 
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SCHEPEN BOUWEN OP TAFEL 
"Hobbyisten houden het hier nooit lang uit", zeggen de 
scheepsmodeibouwers van Dubbelman in Slikkerveer. "Af 
en toe komt er wel eens één werken hier. Die heeft dan al 
een hele tijd scheepsmodellen gebouwd als hobby. Fijn, 
denkt hij dan, nu kan ik van mijn hobby mijn werk maken. 
Maar er komt niets van terecht, omdat een hobby ont
spanning is. Voor ons is het modelbouwen een vak, dat 
is heel wat anders". 
Ja, dat is zo klaar als een klontje. Het is dezelfde bewering 
als van iemand, die bakker wordt omdat hij veel van 
gebakjes houdt. Al lange tijd voor zijn zilveren jubileum 
is hij er heel anders tegenover komen te staan. 
RECEPT VOOR TANDWIELEN 
Dit alles wil niet zeggen, dat de modelbouwers van Dubbel
man 's morgens zuchtend aan de arbeid gaan. omdat ze nou 
alwéér een schip moeten bouwen. Integendeel, zij hebben 
er een machtig plezier in. Wie hen een tijdje aan het werk 
ziet. kan daar iets van meevoelen. Met ander materiaal en 
andere werkmethoden gebeurt hier in zekere zin hetzelfde 
als op onze werven. De bouwers krijgen de tekening voor 
zich die ook wordt gebruikt bij de bouw van het echte 
schip, dat zij nauwkeurig moeten namaken. De houtbe
werkingsafdeling gaat dan de romp maken, van lindehout 
(zacht en taai), volgens de stapelmethode. Die methode 
houdt in. dat de romp plankje voor plankje in elkaar wordt 
geplakt aan de hand van het lijnenplan. Voor de boven
bouw wordt messing gebruikt. Horlogemakersdraaibanken, 
boor- en ponsmachines en soldeerbout zijn daarbij het ge
reedschap. Van dekhuizen en schoorstenen tot stuurradjes 
en telegrafen komt het er allemaal haarfijn uit. Voor de ge-
interesseerde liefhebber nog een recept om tandwielen te 
maken: een rond staafje infraisen en er dan gewoon 
afzagen wat je nodig hebt. 

KRAANSCHEPEN VOOR CALCUTTA 
Voor Holland Cranes maakt Dubbelman op 't ogenblik 
modellen van de kraanschepen voor Calcutta (CO IKX) en 
1101). die in aanbouw zijn bij l.H.C.-vennoten Werf Custo 
en Verschure. Hierbij wordt een schaal van I : 50 aange
houden, waardoor vooral de bouw van het kraangedeelte 
een minutieus werkje is. Dit kraangedeelte, ook weer van 
messing gemaakt, wordt stukje voor stukje in elkaar ge
soldeerd met .stukjes omgeslagen profiel. Zo fijn is het 
werk. dat voor bordessen e.d. gewalst draad kan worden 
gebruikt. 
Een eindje verderop is een ander groepje van de veertien 
medewerkers bij Dubbelman bezig, een model te maken 
van de Zwarte Zee, de sleepboot die in aanbouw is bij 
J. & K. Smit. Dit model is niet bestemd voor de opdracht
gever, zoals bij de kraanschepen het geval is. Het model 
van de Zwarte Zee gaat naar Madurodam en komt daar 
"echt" in het water te liggen, namelijk op een stuk beton 
onder de waterlijn. 
ZELFVAREND DF . . . NIET 
Bij het zien van al deze modellen, zoals die ook in onze 
bedrijven in de vitrines staan, kan men zich afvragen of 
het ook mogelijk is om zelfvarende modellen te bouwen. 
Bij I.H.C.-produkten zou dat extra attractief kunnen zijn: 
denk b.v. maar aan een werkende sleephopperzuiger. De 
heer Dubbelman gelooft, dat het zeker mogelijk is, zoiets te 
maken. Voorzover hij weet. is het in de praktijk nog niet 
vertoond. Niet omdat het te moeilijk zou zijn om een 
werkend model te bouwen, maar omdat het nooit besteld 
is. Mocht het ooit zover komen, dan zullen de mo
delbouwers zeker laten zien dat zij evenmin als de scheeps-
bouwers-in-het-groot terugschrikken voor iets, dat "anders 
is dan gewoon". 
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KETELMAKEN AAN DE EVENAAR r 

Niemand heeft ze ooit geteld, maar er schijnen toch tussen 
de twintig en dertig miljard mensen op onze aardbol rond 
te dartelen. Je zou zeggen, dat tussen al die miljarden wel 
een paar vaklui moeten zitten, die een reparatie aan een ke
tel in een stoombaggermolen kunnen uitvoeren. Wanneer 
dan twee vakmensen uit Amsterdam worden gehaald om die 
reparatie ongeveer aan het andere einde van de wereld uit 
te voeren, wordt het interessant. 
Dit is onlangs gebeurd met twee medewerkers van l.H.C-
vennoot Verschure: de heren J.H. Jonker (plaatconstruc-
tiewerker. maar van oorsprong een degelijke ketelmaker) en 
L. IJff. een ketellasser van het goede merk. dat óók zeld
zamer wordt. Zij zijn bijna twee maanden in de Afrikaanse 
staat Ghana geweest, om een groot aantal steunbouten van 
de ketel in de emmerbaggermolen Lihération te verwisselen. 
De molen, indertijd bij I.H.C. Holland gebouwd, voert daar 
een groot werk uit voor het Belgische aannemersbedrijf 
Ackermans & Van Haaren. 
De „Libéralion" 

Mensjes aiui lU evenatii 

RUSTIG BEKIJKEN 

De Lockheed Electra van de K.L.M. is weer even een 
ander vervoermiddel dan het busje, waarmee de chauffeurs 
Arie en Nico de Verschurelingen tussen machinefabriek 
en werf vervoeren. De twee uitgezondenen behoren niet tot 
het soort mensen, dat daar meteen al diep van onder de 
indruk is. Zij bleven het allemaal heel rustig bekijken, 
maar wel aandachtig. Op twee punten waren zij gespitst: 
op het werk. dat weinig zou verschillen van hetgeen zij 
vroeger hadden gedaan en op de mensen, die wel anders 
zouden zijn. Omdat zij voor het een zowel als voor de 
ander belangstelling hadden, is de reis ook voor henzelf 
een succes ucworden. 



HET VERHAAL VAN EEN ZEE-HOND 

De garantie-machimst. de heer P. IVessels. heeft vele zeeën 
hevaren en in zijn lange ioophaan heel wat meegemaakt. 
Hij zond ons het onderstaande verhaal, dat ons tot hoven-
staande titel inspireerde. 
Ter afwisseling zouden we een reis maken van La Plata via 
San Lorenzo - Valparaiso - Cabo Blanco - Organos terug 
naar Buenos Aires. Juist vóór het vertrek tippelde er een 
hond aan boord, een soort foxterrier; wit met een zwart 
gevlekt oog. iedereen aan boord zei (in het Spaans): "Dat 
is Bobbie." 
Het beest wist tot mijn verwondering overal aan boord de 
weg en tegen etenstijd ging hij vlak voor de deur van de 
kombuis zitten om zijn portie af te wachten. Als je tegen 
Bobbie sprak, ging hij prompt op zijn achterpoten zitten 
en bewoog zijn voorpootjes al vragend op en neer. Voor de 
rest was hij de hele dag aan dek te vinden, waar hij de 
pompman gezelschap hield, 's Nachts sliep Bobbie ook in 
de hut van de pompman. 
Zo maakte Bobbie deze reis van veertig dagen mee. Jn 
Peru is hij zelfs met ons meegeweest op een autotocht 
dwars door de woestijn naar de grens van Equador. Daar 
mocht Bobbie echter de grens niet over. met als gevolg, dat 
wij uit sympathie voor hem ook de grens maar niet ge
passeerd zijn. 
Terug in Buenos Aires verdween Bobbie spoorloos, maar 
toen ik vijf maanden later met een andere tanker in deze 
stad arriveerde, zag ik tot mijn verbazing Bobbie weer aan 
boord stappen! Ditmaal was het slechts voor een kort 
reisje; hij ging mee tot Rosario. Hij was de eerste, die bij 
aankomst aldaar de wal opging en 'm smeerde naar 
een tankschip van dezelfde maatschappij, dat daar toe
vallig lag. 
Onze derde werktuigkundige vertelde mij. dat Bobbie al 
acht jaar geleden als pup aan boord was gekomen. Het 
diertje vergist zich nooit in een schip van "zijn" maat
schappij en is altijd in de een of andere buitenlandse haven 
op tijd aan boord. Ieder lid van de bemanning van de 
schepen van de maatschappij kent Bobbie en beschouwt 
hem als een deel van de inventaris en iedereen is vriendelijk 
voor hem. 
Tankers van andere buitenlandse maatschappijen laat hij 
links liggen; hij vaart alleen met "zijn" maatschappij, het
geen vermoedelijk te verklaren is door het feit. dat hij 
alleen Spaans verstaat. 
En zo zwerft Bobbie door geheel Noord- en Zuid-Amerika. 
van het ene schip naar het andere, maar altijd een schip van 
"zijn" maat.schappij. Denkelijk zal hij dan ook wel op zee 
zijn einde vinden. 

P. Wessels 

DRIE JUBILEA 
Op 16 januari 1963 werden, in verband met hun zilveren 
dienstjubileum, de heren F. Brouwer. F. M. Meijer en M. 
Fiuijmers door de Directie ontvangen. De jubilarissen 
werden toegesproken door de heer Ir. A. Smulders, die er 
op wees. dat de wereldnaam, die de Werf Gusto zich in 
de loop der jaren verworven heeft, voor een groot deel te 
danken is aan een vaste groep medewerkers, waar de 
Directie op kan .steunen. 
De jubilarissen van vandaag behoren tot deze groep mede 
werkers. Als dank voor hun trouw aan de onderneming 
reikte spreker aan de jubilarissen het zilveren Gusto-insigne 
uit en overhandigde aan elk van hen een gouden horloge 
en een geschenk onder enveloppe. 
Namens de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel overhandigde spreker aan de jubilarissen het ver
erend getuigschrift van deze Maatschappij met de daarbij 
behorende zilveren legpenning. 
De echtgenoten van de jubilarissen ontvingen uit handen 
van de heer Smulders een doos bonbons. 
De bijeenkomst werd besloten met een samenzijn onder 
het genot van een kopje koffie en met een bezoek aan de 
modellenzaal. 
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UIT ONS MIDDEN 
IN DIENST GETREDEN: 

1-1-'63 Mej. C. M. Hertog, kantoorbediende SB 
l-l-'63 G. M. Dingenouts, kantoorbediende Boekh. 
1- 1-'63 H. Vendeloo, kantoorbediende Boekh. 
2- l-'63 W. Slangewal. scheepsbouwersmaat SB 

11-1-'63 W. L. de Vries, lasser St.B. 
14- 1-'63 Mw. J. M. Daamen-Damman, werkster 
15- 1-'63 W. Vink, kraanrijder SB 
15-l-'63 E. Aionse Gracia. hulpkoperslager MB 
21-l-'63 F. Morini. lasser SB 
21-l-'63 J. B. Vermeulen, bankwerker MB 
25-1-'63 A. Benitez Vega. bankwerker Onderhoud 
25-1-'63 A. Quinones Tocino. lasser SB 
25-1-'63 F. Rodriguez Martin, bankwerker App. B. 
TERUG UIT MILITAIRE DIENST: 
21-l-'63 P. W. J. Pronk, scheepsbeschieter SB 

GEHUWD: 

10- l-'63 J. F. J. Verschuur en J. A. M. v.d. Sluijs. 
14- l-'63 G. J. v.d. Sloot en A. H. Habermehl. 

8EBDREN: 

21-12-'62 Ronald, zoon van A. L. Post en C. Post-Brand. 
21-12-'62 Johanna Catharina. dochter van 

Chr. M. Rebers en P. M. Th. Rebers v.d. Knaap. 
13- l-'63 Teunis. zoon van M. de Graaf en M. de 

Graaf-de Jager. 

DE DUDE GARDE 
H. VAN KLEEF 

Wanneer we over "De Oude Garde" spreken, denken we 
onwillekeurig altijd even aan een militaire formatie, een 
garde-regiment. En in dit verband kunnen we nu zeggen, 
dat er nieuws is uit het garnizoen Slikkerveer. Daar werd 
op 23 december 1962 de heer H. van Kleef gepensionneerd. 
die gedurende bijna 17 jaar het bedrijf van de Werf Gusto 
te Slikkerveer gediend heeft. Hij gaat nu van zijn welver
diende rust genieten en wij hopen, dat hij dit nog vele jaren 
zal kunnen doen. 
A. VAN DIJK 
In het garnizoen Schiedam trad ook weer één man tot de 
Oude Garde toe. Het was de heer A. van Dijk. die op 
18 augustus 1920 bij de Werf Gusto in dienst trad en ge
durende ruim 42 jaren de Werf trouw is gebleven. Hij 
werd op 28 december 1962 van zijn functie van kraanrijder 
ontheven en ging als gepensionneerde naar huis. 
Moge hij nog vele jaren lid van de Oude Garde blijven. 

MEDEDELING 
De jaarlijkse middagbijeenkomst van de gepensionneerden, 
zal plaats vinden op dinsdag. 9 April 1963. in gebouw 
Musis Sacrum te Schiedam. Men boude deze middag vrij! 
Nadere mededelingen volgen. 

DANKBETUIGINGEN 
Langs deze weg betuig ik gaarne mijn hartelijke dank voor 
de vele gelukwensen, die ik ter gelegenheid van de jaar
wisseling mocht ontvangen. 

Mevr. Bebelaar-v. Hattem 

Hiermede betuigt ondergetekende mede* namens zijn vrouw 
zijn hartelijke dank aan de Directie voor het mooie Kerst
pakket. J. Bröckling 

Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn harte
lijke dank aan de Directie en aan de maatschappelijk 
werkster voor het Kerstpakket, het fruit en het bezoek, dat 
ik gedurende mijn ziekte mocht ontvangen. 

P. v.d. Brand 

Het is mijn vrouw en mij. een behoefte onze hartelijke 
dank te betuigen aan de Directie voor de prachtige fruit
schaal, die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. Deze 
geste wordt door ons op hoge prijs gesteld. Tevens maak 
ik van deze gelegenheid gebruik U allen een zalig en 
voorspoedig 1963 toe te wensen. 

M. G. L. Dingenouts 

Gaarne betuig ik hierdoor mijn hartelijke dank aan de 
Directie en de maatschappelijk werkster voor het fruit en 
het bezoek, dat ik tijdens mijn ziekte heb mogen ontvangen. 
Ook wens ik de Directie, bazen en personeel een zalig en 
voorspoedig 1963. 

W. Egging 
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Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan de Directie, 
de maatschappelijk werkster, chefs, bazen en vooral ook 
mijn collega's voor de geschenken, ontvangen bij mijn 
vertrek van de Werf Gusto. Tevens wens ik allen een 
voorspoedig 1963. A. van Dijk 
Hiermede dank ik allen voor het tactvol betoonde mede
leven. J. P. J. Stelten 
Hierdoor betuigt ondergetekende, mede namens zijn vrouw, 
zijn hartelijke dank aan de Directie, de maatschappelijk 
werkster, het Dorusfonds, de Personeelvereniging en alle 
anderen voor de belangstelling en de cadeau's. die hij ter 
gelegenheid van zijn 25-jarig dienstverband mocht ont
vangen. M. Pluijmers 

Gaarne betuig ik hierdoor mijn hartelijke dank aan de 
Directie, de maatschappelijk werkster en bazen CB en 
SB-fonds voor het bezoek en het fruit, dat ik tijdens mijn 
ziekte mocht ontvangen. G. v.d. Tempel. 
Het personeel van de Koffiekamer betuigt hierdoor zijn 
dank aan het personeel van de Werf Gusto voor de ver
rassing, die het ter gelegenheid van de jaarwisseling mocht 
ontvangen 
Hierdoor betuig ik mijn hartelijke dank. ook mede namens 
mijn echtgenote, aan de Directie, maatschappelijk werkster, 
chefs. Dorusfonds en collega's voor de bewijzen van belang
stelling en de cadeau's. die ik ter gelegenheid van mijn zil
veren dienstjubileum mocht ontvangen. 

P. Brouwer 

OE NIEUWE OLIEBOEI VAN WERF GUSTO 
Voorbijgangers hadden het ai dagenlang van verre op de 
Werf Gusto zien staan, een hoog. rond gevaarte, fél rood 
en geel geschilderd, en in Schiedam wist iedereen dan ook 
al spoedig: "Ze hebben weer wat vreemds bij de Gusto. 
ze zeggen dat het een oiieboei is ". 
En toen op dinsdag 22 januari die boei door een zware 
drijvende bok in het water werd getild, wezen voorbij
varende schippers erop en riepen elkaar toe: "Gusto is 
weer aan het knutselen." 
Het was in feite al de tweede oiieboei die door Werf Gusto 
werd afgeleverd: de eerste doet al enige jaren dienst voor de 
kust van Brits Borneo en was de eerste boei van dit type 
ter wereld die in gebruik gesteld werd. 
De Gusto Mono-meerboei is een zogenaamde éénpunts 
meerboei voor het bunkeren van schepen en voor het 
laden en lossen van tankers. 
Het principe van dit Mono-meersysteem is vrij eenvoudig: 
het schip wordt door drijvende, elastische trossen vastge
maakt aan een draaitafel op de boei en kan dus onder 
invloed van stroom en wind vrij rond de boei zwaaien. 
De boei is verder via een vaste pijpleiding over de bodem 
van de zee verbonden met de olie-installaties op de wal en 
via één of meer drijvende leidingen met de olie-aansluitin
gen op het schip. 
De boei wordt in diep water verankerd, soms vele mijlen uit 
de kust. en kan dus zonder sleepboothulp en bij ongunstige 
weersom-standigheden zelfs door de supertankers van deze 
tijd bereikt worden. 
eenvoudig en economisch 
Dit éénpunts-meersysieem biedt een eenvoudige en econo
mische oplossing voor het probleem van het laden en lossen 
van tankers op plaatsen waar geen geschikte haven-facili
teiten beschikbaar zijn. Niet alleen wordt dus dure aanleg 
van havens of lange, in zee uitstekende aanlegsteigers be
spaard: dure wachttijden komen te vervallen, aangezien de 
tankers niet op gunstig weer of tij behoeven te wachten 
voor het binnenlopen. 
De afmetingen van de boei zijn niet afhankelijk van het 
tonnage van de merende schepen, zodat zelfs supertankers 
van vele tienduizenden tonnen kunnen laden of lossen aan 
een boei van tamelijk beperkte afmetingen (diameter on
geveer 9 meter). 
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NAGEKOMEN BERICHT 

Op 31 Januari 1963 hadden 18 afde
lingen van het bedrijf te Schiedam 
gedurende 100 dagen veilig gewerkt: 
d.w.z. zonder arbeidsonderbreking ten 
aevoiae van onsevallen. 

OVERZICHT ONGEVALLEN 1962 (Schiedam) 

Cod. No. 
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00 Andere oorzaken 
. 

1 1 2 = 0.23 0/0 11 
01 Indrineen van voorwernen 
V/ 1 lil \.J llllCWii T 141 1 * \J\J i VV W 1 f-'^ 1 i > klemmen en stoten 2 21 7 1 5 36 = 4.19% 6.1 
02 Uiteliiden vallen enz. 

van personen 1 16 7 2 4 2 32 = 3.72 7 
03 Vallen van voorwerpen 1 14 8 3 26 = 3,02 % 7.8 
04 Verschuiven van stapels — 
05 Voertuigen 
06 Hefwerktuigen 2 2 = 0.23 % 30 
07 HandeereedschaD fstekend = 0,86 % 4.9 snijdend slassereedschan) 

.31111 UW 1 1 U . .3IU^^W1 w JWM mu^3 ƒ 

4 4 1 1 10 = 0,86 % 4.9 
08 Handpereedschan fdiv ^ 1 1 = 0,12 % 9 
10 Straling (elec. lassen) 14 _ 1 15 = 1,75% 1 
12 Branden aan 1 1 2 = 0.23 0/0 10 
13 Hete stoffen 5 5 = 0.58 % 14.2 
14 Vergiftiging (lasdampen) — 6 — — 6 = 0.70 o/„ 1 
18 Verspanende werktuigen 1 1 = 0.12% 30 
19 Machines-houtbewerking z 1 1 2 = 0.23 % 15,5 
99 Verkeer van en naar fabriek 3 7 3 2 15 = 1,75% 8,9 
TOTAAL: (ongev. met verzuim) 8 92 32 4 8 11 155 = 18,020/0 7,8 

OVERZICHT ONGEVALSGEBEUREN 1962 

Hoe stond het met de veiligheid, het veilig werken, in 1962? 
We willen daarvan eerst de voornaamste cijfers geven: 
.Schiedam 155 (144) ongevallen met 1205 (1728) 

verzuimdagen. 
Slikkerveer 29 ( 31) ongevallen met 254 ( 289) 

verzuimdagen. 
Geleen 78 ( 89) ongevallen met 731 ( 984) 

verzuimdagen. 
De tussen haakjes geplaatste getallen hebben betrekking op 
het jaar 1961. 
We zien. dat er enige stijging zit in het aantal ongevallen te 
Schiedam: van 144 tot 155. Maar over het geheel is het 
aantal ongevallen met 2 verminderd en het aantal verzuim
dagen is tot bijna 2/3 van 1961 teruggebracht. Een resul
taat, waarmede we niet ontevreden mogen zijn. Gelukkig 
kwamen er in 1962 geen dodelijke ongevallen voor en ook 
het aantal ernstige ongevallen was geringer dan in 1961. 
Eén factor is gelijk gebleven. Het is nog steeds zo. dat het 
overgrote deel van het aantal ongevallen aan onszelf te 
wijten is. Maar niettemin: Hartelijk dank aan allen, die er 
aan hebben medegewerkt het aantal ongevalsdagen zou 
belangrijk te verminderen. 
Door zelf veilig te werken; door anderen te wijzen op het 
niet veilig werken; door serieus mee te doen aan de veilig
heidscompetitie. 
We hopen van harte, dat het jaar 1963 weer beter zal zijn 
dan 1962. We geven een ieder in overweging de bijgaande 
overzichten nauwkeurig te bezien. Er valt veel uit te leren. 

J.O.M. 12 (0) 

1 Januari t/m 31 December 1962 
Gem. personeels bezetting (weekloners) = 860 
Totaal aantal ongevallen met verzuim = 155 

aantal ongevallen x 100 
Ongevallen freq. personeelsbezetting = '^•"^/<' 
Totaal aantal verzuimdagen = 1205 
gemiddeld verzuim per ongeval = 7,8 dg. 
Ongevallen met verzuim, plaats gevonden in 1962, door
lopende in 1963. WERF SCHIEDAM = 400 verz. dagen. 

CODERING VAN DE LETSELS 1962 (Schiedam) 

Cod. No. Soort der verwonding Aantal Verzuim 
dagen 

Gem. 
verzuim 

per 
ongeval 

01 Verse wonden 33 306 9,3 
02 Geïnfecteerde wonden 3 28 3,3 
03 Verse brandwonden 7 83 11,9 
04 Contusies (kneuzingen) 52 482 9,3 
05 Distorsies (verstuiking en ver

scheuring gewrichten) 24 210 8.8 
06 Luxaties (verrekking en ver

scheuring gewrichtsbanden) 
07 Fracturen 3 49 16.3 08 Oogletsels 29 43 1,5 
09 Hersenletsels 
10 Letsels in korte tijd 
11 Bijzondere letsels 4 4 1 
12 Beroepsziekten 

TOTAAL 155 1205 7,8 
CODERING VAN DE LICHAAMSDELEN (Schiedam) 
Cod. No. Lichaamsdeel: Aantal Verzuim 

dagen 

Gem. 
verzuim 

per 
ongeval 

1 Vinger 26 264 10.1 
2 Hand 7 41 5,9 3 Pols 3 40 13.3 
4 Onderarm 1 12 12 
5 Elleboog 1 6 6 
6 Bovenarm 3 50 16.6 7 Schouder 1 10 10 
8 Teen 6 59 9.9 
9 Voet 26 254 9.8 

10 Enkel 9 81 9 
11 Onderbeen 9 78 8.9 
12 Knie 10 68 6.8 
13 Bovenbeen 4 55 13.8 
14 Heup 
15 Romp 10 80 8 16 Oog 29 43 1.5 
17 Hoofd 10 64 6,4 

TOTAAL 155 1205 7,8 



O V E R Z I C H T O N G E V A L L E N 1962 (Slikkerveer) O V E R Z I C H T O N G E V A L L E N 1962 (Geleen) 

/— K i r t 

Lod. No. 1 S* 

ci 
> 

§ ^ cd < Urn 
00 Andere oorzaken 1 0.7 0/, 4 
01 Indringen van voorwerpen. 

klemmen en stoten 8 5.7 o/„ 4.1 
02 Uitglijden, vallen enz. 

van personen 8 5.7 % 11.3 
03 Vallen van voorwerpen 1 0.7 0/, 22 
04 Verschuiven van stapels 2 1 .4% 24 
05 Voertuigen — — 
06 Hefwerktuigen — — — 
07 Handgereedschap (stekend. 

snijdend, slaggereedschap) 1 0.7 % 11 
08 Handgereedschap (div.) 2 1 .4% 15 
10 Straling (elec. lassen) 2 1 .4% 1 
12 Branden aan 1 0.7 % 5 
13 Hete stoffen 2 1 .4% 2 
14 Vergiftiging (lasdampen) 
18 Verspanende werktuigen 
19 Machines-houthewerking 
99 Verkeer van en naar fabriek 1 0,7 % 5 
T O T A A L : (ongev. met verzuim) 29 20,7 % 8.8 

1 Januari t/m 31 December 1962 
Gem. personeels bezetting (weekloners) = 140 
Totaal aantal ongevallen met verzuim = 29 

aantal ongevallen x 100 
Ongevallen freq. personeelsbezetting = ^0,7% 
Totaal aantal verzuimdagen = 254 
gemiddeld verzuim per ongeval = 8.8 dg. 
Ongevallen met verzuim, plaats gevonden in 1962, door
lopende in 1963. W E R F SLIKKERVEER = 28 verz. dagen. 

C O D E R I N G V A N D E LETSELS 1962 (Slikkerveer) 
Cod. N o . Soort der verwonding aantal verzuim 

dagen 
Gem. 

verzuim 
per 

ongeval 
01 Verse wonden 10 65 6,5 
02 Geïnfecteerde wonden 2 7 3,5 
03 Verse brandwonden 1 5 5 
04 Contusies (kneuzingen) 7 64 9,1 
05 Distorsies (verstuiking en ver

scheuring gewrichten) 2 29 14.5 
06 Luxaties (verrekking en ver

scheuring gewrichtsbanden) 1 32 32 
07 Fracturen 39 39 08 Oogletsels 4 12 3 
09 Hersenletsels 
10 Letsels in korte tijd 
11 Bijzondere letsels 1 1 1 
12 Beroepsziekten 

T O T A A L 29 254 8,8 
C O D E R I N G V A N DE L I C H A A M S D E L E N (Slikkerveer) 
Cod. N o . Lichaamsdeel: aantal verzuim 

dagen 
G e m . 

verzuim 
per 

ongeval 
1 Vinger 7 87 12,4 
2 Hand 1 6 6 3 Pols 1 4 4 
4 Onderarm 
5 Elleboog 
6 Bovenarm 1 32 32 
7 Schouder 
8 Teen 1 22 22 
9 Voet 2 25 12.5 

10 Enkel 2 18 9 
11 Onderbeen 1 9 9 
12 Knie 2 10 5 
13 Bovenbeen 
14 Heup I 9 9 
15 Romp 1 12 12 
16 Oog 5 13 2,6 
17 Hoofd 4 7 1.8 

T O T A A L 29 254 8,8 

Cr,A M r . 3 
1 

t 
Li 

tj O > 

• c 
g a < 

00 Andere oorzaken — — — 
01 Indringen van voorwerpen. 

klemmen en stoten 42 25 % 7.8 
02 Uitglijden, vallen enz. 

25 % 
van personen 16 8.88 % 14,4 

03 Vallen van voorwerpen 7 3.88 % 10.7 
04 Verschuiven van stapels — — — 
05 Voertuigen — — — 
06 Hefwerktuigen — — — 
07 Handgereedschap (stekend. 

snijdend, slaggereedschap) 2 1 .11% 7.5 
08 Handgcreedschap (div.) 1 0.55 % 6 
10 Straling (elec. lassen) 7 3.8 % 1.7 
12 Branden aan 1 0.55 % 6 13 Hete stoffen — — — 
14 Vergiftiging (lasdampen) 
18 Verspanende werktuigen 2 1 .11% 28.5 
19 Machines-houtbewerking 
99 Verkeer van en naar fabriek 
T O T A A L : (ongev. met verzuim) 78 43.3 % 9,37 

1 Januari t/m 31 December 1962 
Gem. personeels bezetting (weekloners) = 180 
Totaal aantal ongevallen met verzuim = 78 

aantal ongevallen x 100 
Ongevallen freq. ^^^^ personeelsbezetting = ^3 .3% 
Totaal aantal verzuimdagen = 731 
gemiddeld verzuim per ongeval = 9.37 dg. 
Ongevallen met verzuim, plaats gevonden in 1%2, door
lopende in 1963. G U S T O G E L E E N = 10 verz. dagen. 

C O D E R I N G V A N D E LETSELS 1%2 (Geleen) 
Cod. N o . Soort der verwonding aantal verzuim 

dagen 
G e m . 

verzuim 
per 

ongeval 
01 Verse wonden 12 102 8,5 
02 Geïnfecteerde wonden 5 97 19.4 
03 Verse brandwonden 3 11 3.7 
04 Contusies (kneuzingen) 15 165 11 
05 Distorsies (verstuiking en ver

scheuring gewrichten) 5 32 6.4 
06 Luxaties (verrekking en ver

scheuring gewrichtsbanden) 
07 Fracturen 7 211 30.1 08 Oogletsels 30 % 3,2 
09 Hersenletsels 1 17 17 10 Letsels in korte tijd 
11 Bijzondere letsels 
12 Beroepsziekten 

T O T A A L 78 731 9,37 
C O D E R I N G V A N D E L I C H A A M S D E L E N (Geleen) 

Cod. No . Lichaamsdeel: aantal verzuim 
dagen 

G e m . 
verzuim 

per 
ongeval 

1 Vinger 14 155 11,1 
2 Hand 8 99 12,4 3 Pols 1 70 70 
4 Onderarm 52 52 
5 Elleboog 
6 Bovenarm 1 9 9 7 Schouder 
8 Teen 1 9 9 
9 Voet 6 84 14 

10 Enkel 3 20 6.7 
11 Onderbeen 3 31 10,1 
12 Knie 2 14 7 
13 Bovenbeen 2 16 8 
14 Heup 
15 Romp 3 49 16.3 
16 Oog 31 96 3,1 
17 Hoofd 2 27 13,5 

T O T A A L 78 731 9,37 



GUSTO'S - MUZIEK VERENIGING 

Gusto's Muziekvereniging heeft op 24 januari 1963, in het 
Paasage-Theater te Schiedam, weer aan den volke laten 
horen, hoe het met haar muzikale prestaties gesteld is. De 
zaal. die we in vroegere jaren wel eens stampvol hebben 
gezien, toonde ditmaal verschillende lege plekken. De oor
zaak daarvan mag naar onze mening niet worden toege
schreven aan hetgeen werd geboden, maar wel aan de 
slechte weersomstandigheden en aan de televisie! 
De thuisblijvers hebben ongelijk gehad, (want Gusto's 
Muziekvereniging heeft onder leiding van haar dirigent 
B. Boerman een zeer aantrekkelijk programma uitgevoerd. 
Na het openingsnummer, waaraan ook de drumband mede
werking verleende, heeft de voorzitter, de heer K. J. Velt-
huizen. de aanwezigen verwelkomd en twee leden van het 
gezelschap, die 40 jaar lid van de vereniging waren, ge
huldigd. Hierna was het woord aan de vice-voorzitter. die 
tot taak had de voorzitter te huldigen, die eveneens gedu
rende 40 jaar lid van de Muziekvereniging was. Uit handen 

van de Voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap mocht 
de heer Velthuizen de penning van verdienste van die 
Gemeenschap in ontvangst nemen. Al de waarderende 
woorden, die bij deze huldigingen werden uitgesproken, 
werden door een hartelijk applaus uit de zaal onderstreept. 
Een dankbaar applaus klonk ook na ieder nummer, dat 
hierna ten gehore werd gebracht. Het slotnummer had weer 
de medewerking van de drumband. Voor een deel van deze 
Finale had de heer Boerman de dirigeerstok overgegeven 
aan de heer Krommenhoek, die zich op uitstekende wijze 
van zijn tijdelijke taak kweet. 
Na de pauze werd een cabaretvoorstelling gegeven onder 
leiding van Gerry Roeland. Accordeons, equilibristen, tram
poline, acrobatie en - als ster van de avond - Toby Rix; 
alles bij elkaar een prettig programma, waarmede de toe
schouwers zich uitstekend vermaaakt hebben. 
Gusto's Muziek-Vereniging kan op een zeer geslaagde avond 
terugzien. 

Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs 

De Jaarbeurzen in Utrecht zijn dingen, waarvoor we in het 
algemeen slechts zijdelings belangstelling hebben. Dat we er 
ditmaal over schrijven, vindt zijn oorzaak in de omstandig
heid, dat de van 11 tot en met 19 maart a.s. te houden 
Voorjaarsbeurs voor een belangrijk deel gewijd zal zijn 
aan de scheepsbouw. Er zal op het gebied van scheeps
bouw en scheepvaart van alles te zien zijn. 
We noemen: scheepsdieselmotoren. drijfwerk, tandwiel
kasten, koppelingen, schroeven, navigatie-apparatuur. com-
municatie-apparatuur. reddingsmateriaal, enz. Er is een 
afdeling hydrauliek en pneumatiek. Dan de zware electro-
techniek met installaties, onderdelen en materialen voor de 
opwekking, het transport en de distributie van electrische 
energie. Verder installatiematerialen, electromotoren. be-
drijfsverlichting en electronische apparatuur, en ten slotte 
gereedschappen voor metaalbewerking en las-apparatuur. 
Tijdens de Voorjaarsbeurs zal een aantal congresdagen 
worden gehouden, waarbij actuele onderwerpen, betrekking 
hebbend op scheepsbouw en scheepvaart, worden be
handeld. 
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EUROPESE KALEIDOSCOOP 

WIJ BOUWEN AAN EEN NIEUWE WERELD 

Er gebeurt in de wereld van vandaag zóveel, dat wij ons in 
ons dagelijks leven op kantoor en fabriek nauwelijks meer 
realiseren, dat wij hele nieuwe mensen aan het worden zijn 
in een hele nieuwe wereld. Een nieuwe wereld, die met 
veel pijn bezig is geboren te worden. Er is geen enkel deel 
te vinden in onze moderne maatschappij, dat nog gelijk 
is aan dat van 25 jaar geleden. Ook de eindvorm van al die 
delen, die samen " d e " maatschappij, de wereld zijn. is nog 
niet gevonden, als die vorm al ooit gevonden wordt. 
We zijn er achter gekomen, dat een oorlog geen enkel 
probleem of conflict opruimt, hoe spannend de situatie -
Cuba. India-China. Berlijn. Laos. etc. - op een gegeven 
moment ook is. Op het kritieke moment wordt er gepraat. 
We zijn er ook achter gekomen, dat de economie van een 
land niet volledig kan worden overgelaten aan de vrije 
krachten van vraag en aanbod. Vrijwel elke regering voert 
een economische politiek en hoeveel daarop ook een aan 
te merken is. één ding schijnt zeker te zijn: een crisis, zoals 
de ouderen in de dertiger jaren hebben gekend, zal - naar wij 
hopen, want niets in dit leven is zeker - niet meer voor
komen. 
De angst of er morgen nog wel brood op de plank zal 
staan is geweken. We zijn er eveneens achter gekomen, dat 
rassendiscriminatie de wereld geen stap vooruit helpt en 
dat volkeren, die nog onder primitieve omstandigheden 
leven, evenveel recht op bestaanszekerheid hebben als de 
volkeren in onze westerse landen. 

Probéren 
Dat betekent allemaal niet. dat we de oplossing van die 
zeer verschillende problemen hebben gevonden, maar we 
denken er tenminste over na en we proberen tot een oplos
sing te komen. We falen vaak en dat geeft teleurstellingen 
en misschien ook wel eens défaitisme, maar toch. de wereld 
gaat langzaam maar zeker vooruit, ondanks alle spannin-

gen. ondanks alle conflicten, ondanks koude oorlog. 
Een ongerechtvaardigd optimisme? Laten we het hierover 
eens zijn: ais er geen optimisme bestaat is er ook geen voor
uitgang, want niets werkt zo verlammend als pessimisme 
en cynisme. Lees het boek maar eens van Anton Zischka. 
dat pas verschenen is. Het heet Smeulende wereld, het is 
een goed geschreven reportage van wat er in Afrika en 
Azië aan de hand is. Men zal er uit kunnen lezen hoe er 
ondanks alles, ondanks enorme fouten, grensconflicten, 
communistische infiltraties en al wat dies meer zij. opbouw 
is. Het aanboren van nieuwe mogelijkheden voor een beter 
bestaan. In dit licht van nieuwe mogelijkheden moeten wij 
ook het nieuwe associatieverdrag zien. dat eind december 
is getekend tussen de landen van de Europese Economische 
Gemeenschap en achttien jonge onafhankelijke Afrikaanse 
staten. Aanvankelijk waren deze landen, toen het Verdrag 
van Rome werd getekend, nog koloniën en deze koloniën 
werden met de E.E.G. verbonden door een associatiever
drag. Toen ze echter onafhankelijk werden verwierven zij 
uiteraard ook het recht om uit te maken of ze nog wel bij 
die E.E.G. geassocieerd wilden blijven. In jonge landen 
plegen de golven van de emotie wel eens hoog te gaan en 
men neemt dan al gauw een begrip als "neo-kolonialisme" 
in de mond. Deze landen begrepen echter dat. wanneer ze 
werkelijk onafhankelijk wilden worden, ze ook een econo
misch bestaansrecht dienden te hebben. Van een mooie 
vlag en een volkslied alleen kan men nu eenmaal niet eten. 
Nu is de E.E.G. niet alleen een economische eenwording, 
zij heeft ook een politiek beginsel. Deze Afrikaan.se staten 
nu verklaarden dat begin.sel van het Europa van de Zes te 
delen en zich te willen associëren. 
Financiële hulp 
Wat betekent dat nu? Dat betekent dat deze Afrikaanse 
landen een reeks van hun tropische landbouwprodukten 
zonder invoerrechten op de Europese markt kunnen bren-
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gen. Maar wat nog belangrijker is: de Zes hebben zich ver
plicht deze staten bij te staan in hun economische opbouw. 
Daartoe is een bedrag van $ 730 miljoen gereserveerd, 
bijeen te brengen door de zes landen van de E.E.G. Dat 
is dus een bedrag van omstreeks 2.5 miljard gulden! Te be
steden in vijf jaar. te verstrekken door de Europese Inves
teringsbank, een orgaan van de Europese gemeenschappen. 
Hierdoor zal het mogelijk zijn om een doelbewust ontwik
kelingsbeleid te bepalen en zal het vaak wat fragmentarische 
karakter, dat de activiteiten op het gebied van werk in 
ontwikkelingslanden nu nog aankleeft, voorkomen kunnen 
worden. Bovendien is er in het nieuwe associatie-verdrag 
een bepaling opgenomen, dat ook andere ontwikkelings
landen van min of meer dezelfde economische structuur 
tot de conventie kunnen toetreden. Zij krijgen dan. evenals 
de E.E.G. jegens hen. dezelfde rechten en plichten. Dit is 
een grote stap voorwaarts, niet alleen voor de E.E.G.. maar 
ook voor de betrokken ontwikkelingslanden. 
Men hoort wel eens zeggen dat het eigenlijk overbodig is 
dat de E.E.G. - en ook Amerika - zich zoveel moeite ge
troosten om ontwikkelingswerk te verrichten. Zij kunnen 
toch ook wel zonder die landen bestaan en waarom al 
"dat ethische gedoe". Het is natuurlijk waar dat in sommi
gen kringen dit werk van een wat al te ethische kant wordt 
bekeken. Het speelt een rol. zeker - de sterken voor de 
zwakken is nog altijd een goed uitgangspunt - maar eco
nomisch is de opbouw van deze landen noodzakelijk. De 
hooggeïndustrialiseerde landen, waaronder ook Nederland, 
hebben er direct belang bij dat de in economisch opzicht 
onderontwikkelde wereld op de been wordt geholpen, want 
meer welvaart in die landen betekent ook meer koopkracht 
en meer koopkracht betekent aanschaffing van industriële 
produkten. dus ook werk voor ons. Die landen kunnen óns 
niet missen als afzetgebied voor hun tropische produkten 
en wij kunnen hén niet missen als afzetgebied voor onze 
industriële produkten. Nuchter gezegd komt het er dus op 
neer dat de honderden miljoenen guldens, die nu in de ont
wikkelingslanden worden "gestopt" er op de duur tot voor
deel van beide partijen weer uitkomen. 

Werk van generaties 
Dat is uiteraard geen zaak van vandaag op morgen. Daar 
zullen tientallen jaren mee gemoeid zijn. Maar het is de 

moeite meer dan waard, te meer waar het politiek gevaarlijk 
zou zijn om het niet te doen. want wie armoe lijdt is on
tevreden, wordt agressief, wordt een "haard van onrust". 
Dit ontwikkelingswerk bouwt aan de wereld van morgen, 
een nieuwe wereld, waarin een heel ander Europa dan 
vroeger zijn positie heeft hervonden. Niet op basis van 
overheersing, maar op basis van samenwerking. 
Maar. zult U zeggen, wanneer we nu in de kranten lezen 
over de gebeurtenisen in Kongo, wanneer we lezen dat veel 
van het ontwikkelingswerk in Pakistan alleen maar ten 
goede is gekomen van een kleine groep, wanneer we lezen 
dat in Turkije textielfabrieken zijn gebouwd op plaatsen 
waar in de verre omtrek geen katoen verbouwd kan worden, 
waardoor die fabrieken weer stil liggen, wanneer we lezen 
over het misbruik van huipverlening.sgelden in tal van 
Zuidamerikaanse en Aziatische landen, dan vragen we ons 
in wanhoop af wat we er nu eigenlijk mee opschieten. En 
of het geld niet in bodemloze putten is geworpen. 
Maar daar staat tegenover dat van die fouten geleerd is, 
dat de Wereldbank en de Europese Investeringsbank zich 
nu concentreren op projecten, die een werkelijke bijdrage 
zijn tot de ontplooiing van die landen. Een boek als "The 
Ugly American" heeft miljoenen in het westen, ook de 
verantwoordelijke autoriteiten, de ogen geopend. Naast de 
fouten, die men ook in de toekomst wel zal maken, zijn 
er ook de goede oplossingen: stuwdammen (die droge, 
braakliggende gronden van water voorzien), wegen (die 
binnenlanden openleggen), het aanleggen van havens, de 
voorziening met telecommunicatie-apparatuur. het aanleg
gen van vliegvelden, de bouw van elektrische centrales, het 
reguleren van rivieren, medische voorzieningen, de bouw 
van fabrieken, die duizenden werk geven. etc. 
Ook al realiseren we het ons nauwelijks in de beslomme
ringen van het dagelijks bestaan, wij bouwen allen aan een 
nieuwe wereld. Door het stukje van Uw belastinggeld, dat 
eraan wordt besteed of door het werkstuk, dat U onder 
handen hebt. Overdreven? 
Al die kleine stukjes arbeid bij elkaar, al die kleine stukjes 
van het belastinggeld bij elkaar vormen de honderden mil
joenen guldens, waarmee de wereld een nieuw gezicht krijgt. 
Laten we ons dagelijks werk ook eens van die kant be
kijken! 
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T WERK VOOR DE 00 487 BEGON 10 JAAR GELEDEN AL 
Een kort krantenbericht, een stukje in Het Zeskant - en weer kan een nieuw 
CO-nummer op de planborden worden geprikt. Je zou soms denken, dat de 
reizende I.H.C.-directeuren overal ter wereld worden ontvangen met de kreet: 
"Ha, fijn dat u er weer bent, we moeten nodig onze baggervloot uitbreiden, bouwt 
u maar zoveel van dit en zoveel van dat voor ons." 
Dat het anders gaat. merken we soms tot in de werkplaatsen toe. Vorig jaar bij
voorbeeld, toen maand na maand verstreek zonder dat nieuwe bouwop
drachten binnenkwamen. Maar ook wanneer er wèl opdrachten komen, gaat er 
meestal enorm vee! aan vooraf. Werk. spanning, tegenslagen. Een sprekend 
voorbeeld daarvan geeft de CO 487. de grote sleephopperzuiger voor het haven
bestuur van Calcutta. waaraan jaren is gewerkt voordat de bouwopdracht werd 
ontvangen. 

GEVAARLIJK BAGGEREN OP DE HDDGHLY 

Het begon tien jaar geleden. Op de Hooghly in India, een van de moeilijkste 
rivieren ter wereld, werkten verscheidene sleephopperzuigers. Die waren allemaal 
door concurrenten gebouwd en hadden een zuigbuis midscheeps in het voorschip. 
Deze constructie was volgens klant en bouwer de enig mogelijke in verband met 
de gevaarlijke draaikolken, waarop de rivier het materieel voortdurend trac-
teerde. Sleephopperzuigers van een andere constructie zouden in de verraderlijke 
stromingen rondzwaaien en het scheepvaartverkeer in gevaar brengen. Zijzuig-
buizen zouden breken. I.H.C. Holland had hierover een andere mening, op grond 
van onze proefnemingen en ervaring. Hierbij was het uitgangspunt: met een mid-
scheepse zuigbuis hoef je inderdaad niet bang te zijn voor rondzwaaien; maar 
daarmee houdt ook alles op. Je kunt er niet mee manoeuvreren: dat zou wèl moge
lijk zijn met een zuiger die zijzuigbuizen heeft. 
Veelvuldig werd hierover gesproken met de havenbestuurders van Calcutta en 
hun bureaux van raadgevende ingenieurs in Engeland. 
Maar jarenlang bleef alles zoals het was. 

yde reizen van onze directeur, dhr. Rau-
wenhoff (links) naar India en van onze 
agent uil Calculla naar hier vergezellen de 
geschiedenis van de CO 4R7. 
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GEEN SCHADE 
Totdat de Hoogly zo erg begon te verzanden, dal onmid
dellijk meer baggermaterieel in gebruik moest worden ge
nomen. In Hongkong was een sleephopperzuiger te koop. 
Dat was de Maintena, die wij indertijd voor een Franse 
klant bouwden. Bij die gelegenheid zei een van de hogere 
havenbestuurders van Calcutta: "Kom, ik wil toch eens 
zien of ik zo'n I.H.C.-zuiger kapot kan krijgen." Als oud
marineman ging hij zelf op de brug staan en manoeuvreerde 
zo scherp als hij kon. Maar de Maitena hield het gemak
kelijk uit. De zijzuigbuizen sloegen niet onder het schip en 
de opbrengst was uitstekend. De zuiger werd aangekocht 
en aan het werk gezet op de Hooghly. 
Maar er was nog meer materieel nodig. En nu kwam er een 
openbare inschrijving, waarbij een sleephopperzuiger met 
twee zijzuigbuizen werd aangevraagd. Het type dus, waar
van I.H.C. Holland er al zoveel heeft gebouwd en dat de 
havenbestuurders in zoveel besprekingen was aanbevolen. 
Een succes van belang, maar we waren er nog niet. Ook 
waren we er nog niet, toen I.H.C. als laagste inschrijfster 
uit de bus kwam. 

TWEEDE INSCHRIJVING 
Nu begon een tijd van verder praten, reizen, ontwerpen en 
corresponderen. De dossiers werden steeds dikker, maar 
met de bouw kon nog niet worden begonnen. Er kwam zelfs 
een tweede inschrijving, met een wijziging op details van het 
ontwerp. 
Weer was I.H.C. Holland de laagste, maar ook ditmaal was 
de spanning er niet meteen uit. Integendeel: de bestelling 
kwam pas op de dag. waarop de geldigheidsduur van de 
offerte zou eindigen. 
De CO 487 is zo tenslotte een opdracht geworden. 

Een stoomsleephopfierzuiger met een buninhoud van 2840 
m'. hoofdafmetingen 122 x 17.80 x 5.94 m. met twee zijzuig
buizen. waarmee op diepten tot 16.80 m kan worden 
gebaggerd. 
De bestelling kwam bijna drie jaar na de dag. waarop de 
eerste inschrijving werd gehouden 

GDEDE EN KWADE KANSEN 
Dat vooral de zich ontwikkelende landen zoals India zo'n 
omslag maken met het bestellen van baggermaterieel kan 
men de betrokkenen niet kwalijk nemen. Bij de opbouw 
van hun land kunnen zij niets riskeren. Bovendien werken 
zij vaak met leningen van de Wereldbank, die openbare 
inschrijvingen eist en met de specificaties van de raadgeven
de ingenieurs, tengevolge waarvan bijna steeds de laagste 
inschrijver de order krijgt. 
Wij kunnen deze prijzen alleen bereiken door bijzonder 
efficiënt te werken en de modernste arbeidsmethoden en 
machines te gebruiken. 
Men is in genoemde landen intussen sterk geinteresseerd 
in de nieuwste ontwikkelingen bij de bouw van baggerma
terieel. 
I.H.C.-medewerkers. op reis en thuis, doen op dat gebied 
veel voorlichtend werk. Meestal draait het dan toch weer 
op een openbare inschrijving uit. waarbij men bijvoorbeeld 
ook altijd weer de Japanners ontmoet, de meest meedogen
loze prijzengoochelaars ter wereld. In het geval van de 
CO 487 hebben we de opdracht gekregen. Morgen kan een 
andere opdracht ons ontgaan na een soortgelijke langdurige 
en kostbare voorgeschiedenis. Op de lange baan kunnen wij 
werkelijk niet dan met inspanning van alle krachten een 
behoorlijke plaats blijven bezetten. 

De „Maitena" werd extra zwaar beproefd. 



MET MECCANO MEER MOGELIJKHEDEN 
KNAL 

Wat het werk aangaat, zij vonden de l.ihératioii op een 
interessant object in Tema. Deze stad krijgt een haven. In de 
rotsbodem worden met een boorponton telkens ruim ze
ventig gaten tegelijk geboord, waarna elk gat van vijfhon
derd kilo dynamiet wordt voorzien. 
Voordat de knal komt gaat de boorponton er uiteraard 

met de staart tussen de benen vandoor. Na de knal komt 
de Lihératum in actie om de stukgeslagen rotsmassa op te 
baggeren. De haven komt zo op tien meter diepte en de 
stukken rots worden gebruikt om het haventerrein op te 
hogen. Na de door onze twee medewerkers volbrachte taak 
is de Lihération dit zware werk met hernieuwde moed te 
lijf gegaan. 
EERSTE BLANKEN 

Maar. zoals gezegd, naast het werk trokken ook de mensen 
daarginds de aandacht van de Amsterdammers. Zij begon
nen meteen maar een dorp te bezoeken, waar nog nooit een 
blanke was geweest. Wel waren zij zo verstandig geweest, 
dit bezoek even te laten voorbereiden door een inheemse 
medewerker, die toevallig in dat dorp woonde - want je 
kunt tenslotte nooit weten - en wat is moed zonder voor
zichtigheid? De dorpelingen waren even onvoorbereid als 
hun bezoekers en zo werd ook deze excursie een waar 
succes. Merkwaardig punt: deze mensen, die nog nooit een 
fototoestel hadden gezien, snapten meteen waar zo'n ding 
voor diende en gingen er perfect voor in de houding staan. 
Werkelijk, waar we ook wonen, we verschillen niet zoveel 
van elkaar. 
Thuis, in het holst van de Europese winter, zijn er de 
foto's en de dia's, waardoor je af en toe in gedachten nog 
even terug kunt gaan. Heel kort maar. Want er is alweer 
zoveel ander werk. 

Waar het spel en de ernst elkaar bijna raken, kunnen 
soms geniale denkbeelden ontstaan. Er zijn voorbeelden 
bekend van uitvinders, die grote dingen hebben gedaan met 
behulp van kinderspeelgoed. Een variatie hierop is te zien 
bij vennoot L. Smit & Zoon, waar al geruime tijd een 
meccanodoos uit de gewone serie tot de uitrusting van de 
projektenafdeling behoort. Met behulp van deze doos kan 
in bepaalde gevallen nauwkeurig worden gedemonstreerd, 
hoe een ontwerp er in werkelijkheid uit zal komen te zien. 
Er moet in het eigen bedrijf wel eens een onderdeel bij 
worden gemaakt, want de meccano-fabrikant heeft er nog 
nooit aan gedacht zuigbuizen e.d. in zijn dozen te doen. 
Maar in het algemeen is de doos van L. Smit & Zoon toch 
voldoende gesorteerd om de ontwerpers van dienst te kun
nen zijn. 
Bij het ontwerpen van de Geopotes VI en VIll werd de 
meccanodoos gebruikt om de methode van manoeuvreren 
met de zuigbuis in beeld te brengen, terwijl ook een schaal
model (1 : 25) van het gehele achterschip werd opgebouwd. 
Zo nu en dan wordt de doos ook uitgeleend aan andere 
l.H.C.-vennoten b.v. aan J. & K. Smit. toen men daar de 
nieuwe valbokken voor de Vikram ging ontwerpen. 
Bij het ontwerpen van de grote snijkopzuiger H.A.M. 208 
(CO 428) bij L. Smit & Zoon was het nodig een model te 
maken van de ponton met de bokken. Hieraan was zoveel 
..schroefwerk". dat een medewerker van L. Smit & Zoon 
het hele meccanogeval mee naar huis nam. Daar wachtte 
hem de hulp van zijn zoons, die enthousiast schroevend en 

moerend in vaders voetspoor traden. Bij die gelegenheid 
bleek wel hoe duidelijk het beeld is dat met de meccanodoos 
van een ontwerp kan worden opgegeven. 
Want toen anderhalf jaar later het schip was gebouwd en 
voor de kade van L.S.Z. lag, kwamen de jongens thuis met 
de boodschap: "We hebben dat schip gezien, waar WIJ 
toen aan hebben meegebouwd." 
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KLEINE GESCHENKEN ONDERHOUDEN DE VRIENDSCHAP 

Geloof mij, met geschenken wint 
men mensen en Goden voor zich. 

(Ovidius) 
Wanneer onze agent in Portugal 
ons vertelt, dat de liefste wens 
van een belangrijke klant van 
hem is het bezitten van twee 
rode kanaries, dan schrikken wij 
maar heel even. 
Als het maar een beetje kan. 
dan zal zo'n wens vervuld moe
ten worden. 
Het heeft echter heel wat voe
ten in aarde gehad voordat de 
twee vogeltjes veilig en wel in 
Portugal waren. 
Het eerste probleem: hoe komen 
we aan twee mooie, rode kana
ries, was niet zo groot. 
Met het telefoonboek in de hand 
belden wij een stel pietenboeren 
op en vroegen, of ze die dingen 
konden leveren en wat ze moesten 
kosten. 
Een handelaar in Scheveningen 
kon ons een mooi paartje leveren 
voor ƒ 50.—. waarbij hij dan nog 
een transportkooitje cadeau gaf. 
Wij hebben de vogeltjes even 
apart laten zetten; eerst moesten 
we weten hoe we ze in Portugal 
konden krijgen. Terwijl we daar 
uitvoerig over zaten te piekeren 
kwam de heer Vermaat bij ons 
langs. 
Hij vertelde dat-ie de volgende 
week naar Lissabon zou gaan om 
vandaar uit de zuiger "Goa" 
naar Mozambique te brengen. 
De heer Vermaat werd onmid
dellijk in een makkelijke stoel 

gezet, kreeg een kop koffie en 
een goeie sigaar. Toen hij zich 
helemaal op zijn gemak voelde, 
vroegen wij hem of hij een klein 
pakje voor ons wilde meenemen. 
Dat wilde hij wel. Wij hebben 
hem toen meteen maar gezegd 
dat er in het pakje twee kana
ries zouden zitten. 
Zijn eerste reaktie was: "Goed. 
als ik maar geen last met de 
douane krijg". 
Dat zou wel niet moeilijk zijn. 
zo dachten wij. De Portugese 
legatie werd gebeid, daar vertel
de men ons. dat de kanaries ge
keurd moesten worden door een 
dierenarts, die zou dan twee ge
zondheidsverklaringen afgeven. 
Met deze gezondheidsverklarin
gen gingen we naar de Veeart-
senijkundige Dienst, die ze met 
een paar mooie stempels ver
sierde. Het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken verklaarde 
weer met een paar stempels dat 
de vorige stempels echt waren, 
waarna de Portugese legatie weer 
met een mooi rood stempel de 
formulieren legaliseerde. Zo. dat 
was in orde. Toen vroegen wij 
aan de heer Vermaat wanneer 
wij hem de kanaries konden be
zorgen. Tot onze schrik bleek 
zijn reis geruime tijd uitgesteld 
te zijn. De vogelhandelaar was 
gelukkig bereid de vogeltjes zo 
lang in pension te houden. 
Maar vlak voordat de diertjes op 
reis moesten, kregen wij het be

richt dat het mannetje aan een 
hartverlamming was overleden! 
We konden net op tijd het popje 
van een nieuwe echtgenoot voor
zien en de heer Vermaat kon 
met zijn vreemde bagage in het 
vliegtuig stappen. 
We keken elkaar opgelucht aan 
toen we drie dagen later een 
briefkaart ontvingen met de me
dedeling, dat onze goede klant 
zijn liefste wens in vervulling 
had zien gaan. Onze opdracht 
was vervuld. 
Tenminste, dat dachten wij! 
Maar weer twee dagen later kre
gen wij een brief waarin gevraagd 
werd. of het raskanaries waren 
en van welk soort: in welke 
maand de twee diertjes bij elkaar 
gebracht konden worden en wat 
de betekenis was van de letter
tjes 506-16-62 en 29234-93-62 
NB. die op een loodje staan, dat 
aan de pootjes bevestigd is. 
Nu zitten we omhoog. We weten 
niets van kanariefokken af! 
Onze vogelhandelaar begon op 
onze vragen uitleg te geven van 
de verervingswetten van Mendel. 
Hij begon ons te vertellen, dat 
deze twee rode kanaries beslist 
geen man en vrouw mochten 
worden, maar dat voor elk weer 
een andere kanarie uitgezocht 
moest worden om een sterk ras 
te verkrijgen. 
Hoe moeten we dit nu allemaal 
gaan vertellen 

/ 




