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"Volle kracht vooruit". Zo begin
nen we de zeventiende jaargang. 
Hoog spatten de golven tegen de 
boeg van de sleepzuiger "Goa". 
Het schip schijnt daardoor nog 
aan kracht te winnen. Natuurlijk 
zullen ook wij de wind wel eens 
tegen hebben. Maar dan geven 
we een extra duwtje en bereiken 
toch ons doel. 
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Dit blad is het personeelsorgaan van de 
Indiutrieele Handelscombinatie Holland, 
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt 
iedere maand op de Ie woensdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden 
van de in I.H.C. Holland verenigde 
betlrijven vindt gratis plaau. De inhoud 
is beschermd krachtens de Auteurswet. 
Firma-redacteuren: G. Martens (Con-
rad-Stork), M. Wink (Werf Gusto), 
W. C. Boer (De Klop), A. Heystek 
(J. & K. Smit), J. Kouutaal (L. Smit 
& Zoon) en R. Lafèbre (Verschure). 

DEZE MAAND: Durf het gerust maar eens anders: 

Dat is kennelijk het motief waaronder de heer R. Ruiter 
werkzaam op de tekenkamer van CS. deze foto van zijn 
„Bathing Beauty" heeft gemaakt. 
Kinderen fotograferen is een bron van plezier. 
Maar, laat ze toch niet steeds star poseren en met gemaakte 
lachjes in de lens kijken! 
De heer Ruiter heeft dit kleintje rustig gadegeslagen en op 
het juiste moment, in een grappige, ietwat verlegen houding, 
afgedrukt. 
Bijna geheel tegenlicht maakt het plaatje nog aantrekke
lijker. 
EJoorgaan zo! 
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Nu de feestdagen achter ons liggen en wij de eerste belevenissen van het nieuwe 
jaar alweer hebben verwerkt, lijkt ook de tijd voor een nieuwjaarsoverdenking 
voorbij te zijn. 
Wij zijn al lang weer aan 't werk. De dagen lengen en het jaar 1963 is een werke
lijkheid geworden, waarmee wij dagelijks te maken hebben. Juist daarom kan 
deze tijd de meest geschikte zijn om samen de stand van zaken eens te bekijken. 
Wat is het beeld, dat 1963 ons voor ogen stelt? Dat het allemaal wat moeilijker 
voor onze bedrijfstak is geworden, staat vast. Een paar voorbeelden: wij werken 
duurder dan voorheen, terwijl onze verkoopprijzen lager worden en de klant boven
dien in veel gevallen crediet vraagt. Toenemende buitenlandse concurrentie dwingt 
ons met deze tegemoetkomingen zeer ver te gaan. 

We staan sterk door onze ervaring, door het hoogwaardige wetenschappelijke werk 
dat wij in I.H.C.-verband doen, door de bekwaamheid van onze medewerkers en door 
onze gemeenschappelijke verkooporganisatie. Toch zal in toenemende mate blijken, 
dat dit alles niet genoeg is. Wanneer wij ons willen handhaven op het tegenwoor
dige peil èn werkgelegenheid willen houden voor iedereen die werken wil, zal van 
iedereen het uiterste moeten worden gevraagd. Wij denken hierbij ook aan de 
krappe levertijden die wij moeten toezeggen. Die kunnen alleen worden gerealiseerd, 
wanneer iedere medewerker op de plaats waar hij staat juist iets meer wil doen dan 
in eerste instantie van hem wordt gevraagd. Wanneer meer dan vijfduizend mensen 
dit inderdaad in goede samenwerking opbrengen, zal I.H.C. Holland de plaats die 
zij met ere in de wereld inneemt behouden en bovendien terrein winnen. 

In de wetenschap dat de bekwaamheid hiertoe aanwezig is en dat Uw bereidheid 
niet in twijfel behoeft te worden getrokken, mogen wij alles wat dit jaar ons 
brengt met open vizier tegemoet treden. Dat is onze voorstelling van het jaar 1963, 
waarvan wij wensen dat het U ook in Uw persoonlijk leven alle goede dingen zal 
brengen die mogelijk zijn. 

ir. J . A. M. Verschure 
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De Philippijnse toezichthouders, die vol moed aan hun tweede (en laatste) barre 
winter in ons land zijn begonnen, hebben zeker een beetje extra genoegen beleefd 
aan de tewaterlating van de sleephopperzuiger SDH-II. Zij kunnen nu de weken 
gaan tellen die hen nog scheiden van de zon en het blauwe water in hun vaderland. 
De SDH-II in aanbouw bij onze vennoot J. en K. Smit, vormt immers met de 
grijperhopper CO 444 het laatste deel van de baggervloot, die I.H.C. Holland bouwt 
voor het Bureau van Openbare Werken in Manilla. 
Het genoegen dat de bouwers aan deze tewaterlating beleefden was evenmin gering. 
Met de SDH-II ging de grootste eenheid van de Manilla-vloot te water en er 
waren uitstekende berichten over het werk, dat de reeds afgeleverde eenheden in 
de Philippijnen doen. De opdrachtgevers zijn bijzonder tevreden over deze pres
taties. Met belangstelling ziet men uit naar de nu tewatergelaten sleephopperzuiger. 

De sleepzuiger SDH-II 

In Kinderdijk te water 

die niet groot is (hopperinhoud 750 m'), maar die heel wat werk zal aankunnen 
zonder zich zelfs maar kwaad te maken. 
De heer Cornista van de Philippijnse Ambassade in Den Haag was aanwezig om de 
doopplechtigheid te verrichten. Hij verving zijn door ziekte verhinderde echtgenote 
en logenstrafte door zijn bekwaam hanteren van de fles de soms gehoorde bewering, 
dat het dopen van een schip geen mannenwerk zou zijn. Voor zijn echtgenote ont
ving de heer Cornista een aandenken, dat hem bij de receptie op de "daktuin" 
van het kantoorgebouw van J. & K. door ir. W. van Beelen werd overhandigd. 
In de eerste dagen van januari ging vervolgens bij Verschure de laatste eenheid 
van de Manilla-vloot, de grijperhopper CO 444 te water. 
In het volgende nummer van Het Zeskant komen we daarop nader terug. 
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Donderdag, 4 december 1962, kwam Sint Nicolaas de kin
deren van onze leden bezoeken bij de viering van zijn ver
jaardag. De kinderen, die in een zaal bijeen waren gekomen, 
stelden de aanwezigheid van de jarige ten zeerste op prijs! 
De voorzitter vertelde de kinderen, dat in afwachting van 
de Sint twee jongens met een gitaar voor hen zouden 
optreden en dat een leuke tekenfilm zou worden gedraaid. 
De jongens met de gitaar brachten er al gauw de stemming 
in; de kinderen zongen fijn mee. 
Voorts deden ze een spelletje, waarbij de eerste prijs
winnaar net zoveel kreeg als de derde. Toen kwam de 
tekenfilm die heel goed in de smaak viel, want de kinderen 
leefden aardig mee. 
Na dit programmapunt kwam de tractatie van chocolade
melk en toen... kwam de Sint binnen. De allerkleinsten 
kropen dicht tegen moeder aan. De twee jongens met de 
gitaar waren blijkbaar nogal ondeugend geweest, want 
Zwarte Piet zat maar achter hen aan, en bracht ze gauw 
weg. 
De kinderen zongen hun liedjes voor Sint Nicolaas. Zoals 
ieder jaar waren er ook nu weer enkele kinderen stout 
geweest en die moesten bij de Sint komen. Deze wees hun 
op hun foutjes op een manier, dat ze toch niet bang be
hoefden te worden. Daarna vertelde de Sint een mooi ver
haal, dat werkelijk is gebeurd, n.1. de geschiedenis van 
"Open het dorp". 
Na de kinderen gevraagd te hebben nog eens iets voor 
hem te zingen, wat zij graag deden, vertrok de Goed-
Heiligman omdat hij, zoals hij vertelde, nog meer kinderen 
moest gaan bezoeken. 
Na het vertrek van Sint Nicolaas werd er nog een mooie 
film gedraaid en ten slotte, lest best, volgde de uitreiking 
van de cadeautjes. 
Het bestuur mag weer op een geslaagde avond terugzien, 
wat de organisatie betreft. De jongens met de gitaar hadden 
zich goed op de kinderen ingesteld. Voor Sint Nicolaas 
moeten we, evenals het vorige jaar, de loftrompet steken, 
er is geen twijfel aan, dat hij de echte Sint Nicolaas is. 
Ook Zwarte Piet deed het weer voortreffelijk. De kinderen 
hadden aan de pianiste een voortreffelijke begeleidster. 

Een lid 

NOOT VAN DE REDACTIE 

De schrijver van dit verslag had ons gevraagd het verslag 
te plaatsen, zo mogelijk met de bijgaande foto's. Maar we 
vonden er geen foto's bij. Er zijn wel foto's gemaakt 
maar... ze zijn helaas mislukt. We kunnen echter wel mede
delen, dat Sint Nicolaas er prima uitzag en dat hij nog best 
kan rijden. Dat is onlangs nog gebleken! 
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UIT ONS MIDDEN DANKBETUIGINGEN 

I 

3-I2-'62 
3-12-'62 
3-12-'62 
3- 12-'62 
4- 12-'62 
5- 12-'62 
5-12-'62 

7-12-'62 
7-12-'62 
7-12-'62 

10-12-"62 
10-12-'62 

C. Biandolino. koperslager MB. 
A. Pena Gutierrez, bankwerker MB. 
S. Bonte-v.d. Klundert. werkster. 
A. M. Leiiveid-Bonte, werkster. 
W. H. G. Blom, volontair Onderhoud. 
L. V. Rijswijk, koperslager MB. 
M. Mosquera Rodriguez, constr. bankwerker 
App. B. 
M. Herrera Palacios, lasser SB. 
J. Martin Reij. lasser S.B. 
M. Ibanco Ruiz. lasser S.B. 
J. Makapuan, lasser S.B. 
O. Neleman, samensteller S.B. 

UIT MM IT^IPF niFW<;T 

3-12-'62 A. A. Jonaste, aanbouwersmaat SB. 

Voor de vele bewijzen van belangstelling en voor de ge

schenken, die ik ter gelegenheid van mijn zilveren dienst-

jubileum mocht ontvangen, betuig ik, mede namens mijn 

echtgenote, mijn hartelijke dank aan de Directie, Mevr. 

Bebelaar, chefs, collega's van de Smederij en alle anderen, 

die deze dag voor mij tot een onvergetelijke hebben ge

maakt. A. Kroon 

Hierdoor betuig ik mijn hartelijke dank voor de vele be

wijzen van deelneming, die ik bij het overlijden van mijn 

echtgenoot, de heer J. Stehouwer, mocht ontvangen. 

Mevr. Stehouwer 

Voor de blijken van belangstelling en voor het fruit, dat 

ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen, betuig ik lang deze 

weg mijn hartelijke dank aan Mevr. Bebelaar, het Zonne

wiel en de collega's. T. M. de Raad 

IN MEMORIAM G. J. F. GARIS 
Godefriedus Josefus Franciscus Caris kwam op 19 septem
ber 1960 als leerling-lasser in dienst bij onze fabriek te 
Geleen. Zijn innemend karakter en zijn hulpvaardigheid 
maakte hem, ondanks zijn jeugd, al spoedig tot een sym
pathiek collega, die steeds bereid was anderen te helpen. 
Groot was dan ook bij ons allen de ont.steltenis, die na een 
kortstondige ziekte zijn overlijden teweeg bracht. 
Twee dagen vóór zijn overlijden was hij 19 jaar geworden. 
Zijn leergierigheid op alle gebied kennende, had hij bij ons 
hoge verwachtingen gewekt, dat hij in ons bedrijf zou 
uitgroeien tot een goed vakman. Het heeft helaas niet zo 
mogen zijn. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn diepbeproefde ouders 
en zusjes, die wij gaarne de kracht toewensen dit grote 
verlies te dragen. 
Hij ruste in vrede. 

Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn har

telijke dank aan de Directie, chefs, collega's en Mevr. Be

belaar voor de gelukwensen, mooie cadeaux en bloemen, 

die ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum mocht 

ontvangen. W. Aschermann. 

Mede namens mijn echtgenote betuig ik mijn hartelijke 

dank aan de Directie, Mevr. Bebelaar, het Bestuur van de 

Personeelvereniging en de collega's voor de cadeau's mij 

aangeboden bij mijn 25-jarig dienstverband. 

L. Ouwendijk 

Het is mij een behoefte langs deze weg mijn hartelijke 

dank te betuigen voor de vele blijken van medeleven, die 

ik bij het overlijden van mijn echtgenoot, de heer P. Kohl, 

heb mogen ontvangen. Mevr. Kohl 
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DE OUDE GARDE A. VAN DIJK 
De kraanrijder bij de afdeling Scheepsbouw, de heer A. van Dijk, is op 
16 augustus 1920 bij de Werf Gusto in dienst getreden. Op die dag legde 
hij de eerste maal de weg van zijn woning naar de Werf af. Ruim 42 jaar 
heeft hij dat volgehouden en wel tot 28 december 1962, toen hij gepen-
sionneerd werd. Hij is nu toegetreden tot de Oude Garde en wij hopen van 
harte, dat hij daarvan nog vele jaren deel zal blijven uitmaken. 

SPEELGOED-AKTIE 
Van de Omroepvereniging V A R A ontvingen we een schrijven, waarin 
dank wordt betuigd aan het personeel van de Werf Gusto voor de mede
werking aan de Speeigoed-Aktie-1962. Voor dit doel werd door het per
soneel een bedrag van f 805.50 bijeen gebracht. 

NIET LEZEN! NIET LEZEN! NIET LEZEN! NIET LEZEN! 
Wie de persoonlijke beschermingsmiddelen, die voor de werkers bij de 
Werf Gusto beschikbaar zijn, niet gebruikt, kan het volgende overkomen: 

a. Geen veiligheidsschoenen: alle tenen van de voet afgekneld; 
b. Geen veiligheidsbril: staalsplinters in beide ogen, met algehele blind

heid ais gevolg; 
c. Geen veiligheidsgordels; val van grote hoogte, met vier of vijf gebroken 

ribben (om van erger nog maar niet te spreken) als gevolg; 
d. Geen veiligheidshelm; stuk gereedschap valt op het hoofd, met een 

schedelbasisfractuur als gevolg; 
e. Geen lasschermen: ernstig ontstoken ogen, die zeer pijnlijk zijn. 

E n zo zouden we nog een poosje kunnen doorgaan. Allemaal akelige 
dingen, die we liever niet lezen. Daarom staat er ook boven dit artikeltje 
"Niet lezen". Neen, laten we het maar niet lezen; het is beter al die 
narigheid maar over te slaan. 

Maar als U het nu toc/i gelezen hebt? Es het dan maar niet beter om die 
beschermingsmiddelen maar te gaan gebruiken. En daarmee te voorkomen, 
dat we in het nieuwe jaar 1963 ongevallen krijgen? Een gewaarschuwd 
man geldt voor twee! 

kans op 
TREFFERS..! 

draag m bnl j 
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GEBRUIK HÉT OMYEIUONEID 

® VEILIGHEID 

GEREEDSCHAP 
Dagelijks worden diverse gereedschappen vernield door 
slordige of foutieve behandeling. De een brengt zo'n stuk 
gereedschap onmiddellijk terug naar de plaats van her
komst, n.1. het magazijn, maar er zijn er ook, die na zo'n 
vernieling van b.v. touw- of staalstrop, sluiting, ketting, 
ladder, stellingplank, sleutel en noem maar verder op, deze 
rustig laten liggen en een ander er voor laten opdraaien. 
Ik las in het blad van "De Schelde", dat in een van de 
gereedschapmagazijnen een stuk gereedschap, onherstelbaar 
beschadigd, werd teruggebracht. Op de vraag, hoe deze 
beschadiging was ontstaan, en of de betrokkene wel wist 
wat de waarde van dit stuk gereedschap was, reageerde de 
betrokken werknemer op de volgende manier: "Wat heb 
jij nu eigenlijk te maken met de oorzaak? Man, waar maak 
je je druk om? En de waarde? Heb ik niks mee te maken. 
Moet jij het soms betalen?" En dergelijke fraaiigheden 
meer. 
Bij ons zijn dergelijke antwoorden ook wel eens gevallen. 
Ik geloof niet, dat het allemaal zo kwaad gemeend is, maar 
ik ben het toch wel met "De Schelde" eens als men zich 
daar afvraagt of het nu wel nodig is, dat in ieder bedrijf 
zulke enorme bedragen aan gereedschap moet worden 
uitgegeven. 
Wanneer we deze vraag stellen zitten we meteen midden 
in het vraagstuk, dat allerwege de belangstelling zou moeten 
hebben van een ieder, zowel van degenen, die met het 
gereedschap moeten werken als van het leidinggevend 
personeel. Tussen het personeel, dat het gereedschap han
teert en de besteden bedragen staat de afdeling, die er voor 
te zorgen heeft, dat de kosten, die worden besteed aan 
vernieuwing, reparatie enz., binnen redelijke grenzen worden 
gehouden. Juist hier krijgen we zo sterk te maken met het 
"kostenbesef". Het is dan ook begrijpelijk, dat het voor 
die afdeling van het grootste belang is, dat bij het personeel, 
dat verantwoordelijk is voor de beschikbaarstelling van het 
gereedschap, inderdaad kostenbesef aanwezig is. Zowel ten 
aanzien van nieuw gereedschap als ten aanzien van de re
paratie en het onderhoud ervan. 
Het ko.stenbesef moet echter niet alleen aanwezig zijn bij 
het personeel van de magazijnen, maar ook bij de Directie, 
bij het leidinggevend personeel en bij degenen, die het ge
reedschap dagelijks gebruiken. Het niet goed gebruiken en 
onderhouden van gereedschap kost niet alleen kapitalen, 
maar is tevens vaak de oorzaak van ongevallen. 
Gereedschap, goed bewaard, voorkomt ongevallen voor U 
en Uw maat. Werk Veilig! 

J.O.M. 

4 (0) 



De laatste jubilarissen van het jaar 1962 waren de heren 
W. A. Aschermann, A. Kroon en L . Ouwendijk. Zij werden 
op 12 december 1962 door de Directie ontvangen en toe
gesproken door de heer Mr. H. Smulders, die er op wees, 
dat de jubilarissen in het jaar van het 100-jarig bestaan 
van de Werf, daar 25 jaren hebben doorgebracht. Zij 
hebben er, ieder op zijn eigen plaats, toe bijgedragen de 
Werf Gusto te doen worden, wat zij thans is: een onderne
ming met een wereldnaam. Uit het feit, dat zij gedurende 
25 jaar in dienst zijn gebleven, blijkt wel, dat zij hier met 
plezier gewerkt hebben. Spreker hoopt, dat zij dit nog vele 
jaren zullen kunnen blijven doen. Hij wenst hen van harte 
geluk met hun jubileum en dankt hen voor de diensten, die 
zij aan de Werf hebben bewezen. 
Spreker reikt de jubilarissen hierna het zilveren Gusto-
insigne uit en overhandigt aan ieder hunner een gouden 
horloge en een geschenk onder enveloppe. Namens de 
Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel reikt 
spreker vervolgens de vererende getuigschriften van die 
Maatschappij met de bijbehorende zilveren legpenning uit. 
Aan de echtgenoten van de jubilarissen bood de heer 
Smulders een doos bonbons aan. 
Na dit officiële gedeelte van de ontvangst werd een kopje 
koffie gedronken en wat nagepraat over de gebeurtenissen 
van de afgelopen 25 jaar. Ten slotte werd een bezoek ge
bracht aan de modellenkamer, waar de modellen van ver
schillende door de Werf gebouwde objecten werden be
zichtigd. 



Toen het Verdrag tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap in werking trad - op 1 januari 1958 -
zag de wereld er anders uit. Dat geldt vooral voor Afrika. 
Tal van landen, die toen nog behoorden tot het Eranse 
koloniale rijk, zijn onafhankelijk geworden en laten nu hun 
eigen stem horen. Deze ex-koloniën werden volgens het 
vierde deel van het verdrag met de E.E.G. geassocieerd; dat 
wil zeggen, dat zij dezelfde voordelen zouden genieten als 
de Zes elkaar onderling zouden geven. 
Deze regeling werd voor 5 jaar aangegaan en liep per 31 
december van het jaar 1962 af. De vraag is nu: moet de 
associatie met die inmiddels onafhankelijk geworden landen 
op dezelfde wijze worden voortgezet of moet er een geheel 
andere regeling worden getroffen? Laten we eerst kijken om 
welke landen het in hoofdzaak gaat. 
Welnu, het zijn: Madagascar, Somaliland, Mali, Senegal, 
Centraal Afrikaanse Republiek, Kameroen, Dahomey, 
Niger, Kongo (Leopoldstad), Kongo (Brazzaville), Togo, 
Mauretanië, Gabon, Ivoorkust, Opper Volta en Tschaad. 
In december van 1961 zijn de ministers van de E.E.G. en 
de ministers van de genoemde landen bijeengeweest om over 
een herziening van het associatieverdrag te spreken. En 
daarbij is duidelijk gebleken, dat deze Afrikaanse landen de 
voordelen, welke zij genieten, niet willen kwijtraken en ook 
niet willen delen met andere jonge onafhankelijke landen. 
In dat standpunt vonden zij Frankrijk aan hun zijde. Om 
dat "niet willen delen" gaat het nu. Nederland bijvoorbeeld 
is daarmee niet zo gelukkig en ook West-Duitsland voelt 
er weinig voor om de zaak nu maar te laten zoals zij is. De 

standpunten van België en Italië zweven daar tussen in. 
Om dit probleem in het juiste perspectief te zien is het 
noodzakelijk het te projecteren tegen de achtergrond van 
de politieke wereldopinie. De E.E.G. is de grootste handels
partner van de wereld; daaruit vloeit voort dat zij een vrij 
grote verantwoordelijkheid draagt voor de welvaart in an
dere delen van de vrije wereld. Indien zij zou zeggen: alleen 
deze zestien Afrikaanse landen mogen met ons mee
doen, dan zet zij de andere ontwikkelingslanden - dat 
zijn dus bijv. India, Pakistan, Birma, Nigeria, Kenya, etc., 
landen, welke tot het Britse Gemenebest behoren - Latijns 
Amerika en de Arabische landen eenvoudig buiten spel. 
Maar die landen moeten een afzetgebied hebben voor hun 
produkten omdat anders het hele kleine beetje "welvaart", 
dat zij hebben, ook nog zou verdwijnen. Het is duidelijk, 
dat de Europese Gemeenschap de wereldopinie dan vierkant 
tegen zich zou krijgen en het is even duidelijk dat zij daar
mee allerminst gebaat zou zijn. 

In de eerste plaats zou het onmogelijk worden om de aan
sluiting van Engeland bij de E.E.G. te bewerkstelligen omdat 
de Engelsen nooit zullen accepteren, dat de leden van hun 
Gemenebest, die nog in staat van ontwikkeling zijn - en 
vaak nog in een pril stadium - in de kou worden gezet. 
In de tweede plaats zouden de Verenigde Staten in het 
geweer komen, die zich mede verantwoordelijk hebben 
gesteld voor de ontwikkeling van Latijns Amerika én voor 
alle andere ontwikkelingslanden op de wereld. De politiek 
van president Kennedy is vooral gericht op een massale 
aanpak om de armoede in de wereld te bestrijden. Hij heeft 
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ASSOCIATIE MET AFRIKAANSE LANDEN - MAAR Hl.. 

daarbij op niet mis te verstane wijze te kennen gegeven, dat 
de Europese Gemeenschap hierbij zal moeten helpen. In 
zijn State of Union van 1961 heeft hij zijn denkbeelden 
hierover uiteengezet. In de derde plaats zou het koren op 
de molen van het communisme zijn, indien de E . E . G . zich 
aan die taak zou onttrekken, want het is geen geheim, dat 
Amerika niet de hele wereld in z'n eentje op de schouders 
kan nemen. Men zou dus een groot aantal Afro-Aziatische 
landen in de armen van het communisme drijven. 
In de boezem van de E . E . G . wordt nu gezocht naar een 
middel om de thans geassocieerde Afrikaanse landen niet 
minder te geven en andere ontwikkelingslanden evenveel. 
Nu is de sleutel der wijzen nog nooit gevonden, maar tijdens 
de ministersconferentie van de E . E . G . , die begin maart 1962 
werd gehouden, begon ook aan Eranse zijde het inzicht 
door te breken, dat men zich niet kan bepalen tot die 
zestien Afrikaanse landen alleen. Dat is reeds een zeer 
belangrijke stap voorwaarts want daar door is de impasse, 
waarin de besprekingen over de herziening van de asso
ciatie verkeerden, in feite doorbroken. Men begint nu over 
de grenzen van de Euromarkt heen te zien. Men is zich 
bewust, althans men begint zich bewust te worden, dat de 
verheffing van miljoenen mensen in de wereld - meer dan 
de helft lijdt honger - alleen doeltreffend tot stand kan 
komen wanneer Amerika en de E . E . G . , die de meest wei-
varende landen van de wereld zijn, hun politiek in dit 
opzicht op elkaar gaan afstemmen. Zal dit nu betekenen, 
dat de ontwikkelingslanden per definitie de westerse wereld
politiek zullen onderschrijven? Sommige misschien wel. 

maar de meeste zullen de voorkeur geven aan een neutrale 
koers. Wat men in de ontwikkelingslanden echter zeer goed 
weet, is, dat de hulpverlening uit de communistische landen 
een fractie bedraagt van hetgeen de westerse landen nu reeds 
doen. Het gaat er echter niet alleen om wie de meeste 
roebels of dollars weggeeft, het gaat er in de eerste plaats 
om een plan de campagne in .samenwerking met de ont
wikkelingslanden op te stellen, dat is afgestemd op datgene, 
waaraan een bepaald land werkelijk behoefte heeft. Daar
aan is in het verleden niet altijd de juiste aandacht besteed; 
met prestige-objecten, hoe gaarne de ontwikkelingslanden 
die ook vaak zien, wordt geen gezonde economie opge, 
bouwd, maar de mogelijkheid is nu door de politiek van 
Kennedy en de veranderende inzichten in de E . E . G . ge
groeid, dat het Westen inderdaad tot een gecoördineerd 
optreden zal geraken. 
E r zal nog heel veel afgepraat en gewerkt moeten worden 
voordat de "man in the street" van de tropen een bestaan 
heeft bereikt, dat enigszins te vergelijken is met het leven 
in het Westen. Maar dat de westerse mens thans begint te 
beseffen, dat hij dit in samenwerking tot stand zal moeten 
brengen is een gebeuren waarvan wij, aan het begin van 
deze ontwikkeling staande, nauwelijks de draagwijdte kun
nen overzien. 
De eerste helft van de twintigste eeuw is een tijd geweest 
van oorlogen en wantrouwen. Zal de tweede helft de op
bouw en het herstel van het vertrouwen tussen de volkeren 
te zien geven? Daaraan te werken is een fascinerende taak. 
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GESCHENKENFONDS SLIKKERVEER 
KORT VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING 

Het mode/ 

PARKEERPERIKELEN IN LONDEN 
Het gebeurde ergens in Londen, dat een drukke zakenman 
na eindeloos rondjes draaien het parkeerverbod dan maar 
negeerde en op zijn autoruit het volgende briefje achterliet: 
..Heb dit rondje twintig maal gereden. Als ik deze afspraak 
mis. heb ik een verlies van duizenden. Vergeef ons onze 
zonden". 
Na terugkeer bleek hij echter toch een bekeuring te hebben 
opgelopen. Het volgende briefje was op zijn ruit geplakt: 
..Loop dit rondje ai twintig jaar. Heb er nog nimmer een 
bekeuring kunnen uitschrijven. Als ik het nu niet doe, wordt 
ik door mijn baas ontslagen. Leid ons niet in bekoring". 

De vergadering, die op 18 december 1962 werd gehouden, 
werd te 19.45 uur door de voorzitter geopend. Na voorle
zing van de notulen werd door een der leden gewezen op 
een onvolledigheid betreffende leden, die van een zieken
huisopname thuis komen. Het verslag van de pennigmeester 
werd ongewijzigd goedgekeurd. Er werd evenwel op ge
wezen, dat, ook al loopt de contributie-inning over de 
loonlijst, er toch een kasboek moet zijn en men niet kan 
volstaan met losse papieren, zoals thans het geval is. 
Bij de bestuursverkiezing stelden de aftredende leden zich 
herkiesbaar en bij de eerste stemronde was de zaak al rond, 
omdat alle aftredende met een flinke meerderheid werden 
herkozen. 

Hierna kwam het bestuur met de volgende voorstellen: 
a. bij huwelijk van een lid een uitkering van f 60,—; 
b. bij 25-jarige echtvereniging een uitkering van f 60,—; 
c. bij 40-jarige echtvereniging een uitkering van f 60.—; 
d. bij pensionnering een uitkering van f 50,—; 
e. ook bij tweede huwelijk wordt een uitkering gedaan. 
De eerste 3 punten werden met op één na met algemene 
stemmen, de overige punten met algemene stemmen goed
gekeurd. 
Artikel 8 van het reglement blijft ongewijzigd; bij ziekte 
na 3 weken bedlegerigheid een fruitmand; in andere ge
vallen na 6 weken bij ongevallen na de eerste 6 weken een 
fruitmand en na de volgende 6 weken een fruitmand tot de 
helft van de waarde van de eerste. 
De "kerstkrans-geschiedenis" werd door het bestuur toe
gelicht. De hierop volgende discussie bracht de volgende 
oplossing; zij het niet van harte bij alle leden. Ter voor
koming van dergelijke moeilijkheden zal aan het reglement 
een artikel worden toegevoegd, dat bepaalt, dat leden, die 
voorstellen hebben of andere voor de vereniging van belang 
zijnde onderwerpen, deze, door ten minste vijf leden ge
tekend, .schriftelijk moeten indienen. 
Bij de rondvraag komen nog de volgende punten aan de 
orde; 
1. het verstrekken van een reglement aan ieder lid. Hier

voor zal worden gezorgd. 
2. het niet in behandeling nemen van voorstellen, die niet 

in het reglement zijn geregeld. 
3. ten behoeve van langdurige en ernstige ziektegevallen 

mag het bestuur extra voorzieningen treffen tot een be
drag van f 50,—. 

4. een voorstel in het reglement ook op te nemen het 25-
jarig dienstverband bij de Werf Gusto, wordt afgewezen. 

De punten 2 en 3 worden met algemene stemmen goed
gekeurd. Het Bestuur. 
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CO. 471 
gaat aan 't werk in 

Kinderdijkse boezem 

Het leven van een baggervaartuig moet liefst maar zo 
avontuurlijk mogelijk beginnen, dan is het er tenminste aan 
gewend wanneer later de echte avonturen komen. Zo zien 
we op deze foto de CO 471 door een sluisje kruipen, op 
weg naar de beproeving in de Kinderdijkse boezem. 
De CO 471 is het prototype van een 8" snijkopzuiger, die 
aan heel wat eisen moet voldoen. De voornaamste eisen: 
klein formaat (13 x4,85 x 1,30 m), licht gewicht, demon
tabel en dus gemakkelijk te transporteren, maar ook een 
hoge capaciteit bij het baggeren. 
De eigenaar mag van deze zuiger eisen, dat hij ermee voor 
een dubbeltje op de eerste rang zit. 
In de Kinderdijkse boezem zou de C O 471, die gebouwd 
is bij onze vennoot J . & K. Smit, aan harde beproevingen 
worden onderworpen. 
Van de mogelijkheden om de zuiger daar te krijgen werd 
het slepen door de sluis tussen Lek en boezem gekozen. 
De ruimte die boven en aan weerskanten van de complete 
zuiger bij dit transport open bleef, was slechts enkele 
centimeters. Zekerheidshalve werd daarom een der zijpon
tons aan de werf gedemonteerd en in de boezem gemon
teerd. Voorts werd de zuiger geballast. 
Door de invallende vorst werd de CO 471 voorlopig in de 
boeien gelegd. Maar, zodra de winter zich met tranende 
ogen van het smeltende ijs terugtrekt, hopen wij de be
proevingen te beginnen. 
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Reuzenzuiger voor Frankrijk 
Oude liefde roest niet, evenmin trouwens als onze zuigers, 
wanneer die tenminste in voldoende mate worden onder
houden. 
Een voorbeeld van het eerste gaf ons thans weer een 
Franse relatie. 
Het eerste schip voor deze relatie werd in 1885 door onze 
vennoot L.S.Z. gebouwd. 
De hierbij afgedrukte foto van de hopperzuiger Alsace 
Lorraine geeft U een indruk van het produkt uit die dagen. 
De opdracht die nu werd verkregen, de CO 481, be
tekent het bouwen van de grootste sleephopperzuiger die 
I.H.C. Holland tot dusver het water deed zien. 
Het schip krijgt een hopperinhoud van 4800 m^ bij hoofd
afmetingen van 107,40 (over alles) x 17,20 x 8,65 m. 
Het geïnstalleerde vermogen (Smit-M.A.N motoren) wordt 
twee maal 3300 pk op de schroeven en 2300 pk op de 
zandpomp. 

WERK 
AAN DE 
WINKEL 

EENVOUDIGE UITVOERING 

Het schip en de werktuigen zullen zo eenvoudig mogelijk 
worden gehouden. 
Het zal mogelijk zijn een extra perspomp bij te plaatsen 
die dan in serie met de zandpomp zal kunnen werken, 
waardoor de opgebaggerde grond over grotere afstanden 
kan worden weggeperst. De bediening van de zuigbuis vindt 
plaats door hydraulische cilinders. Evenals de Johannes 
Gahrs krijgt het schip dubbele bodemkleppen. Deze steken 
bij het lossen minder ver onder de bodem uit dan de ge-
bruikehjke bodemkleppen in enkele uitvoering. Aparte hy
draulische cilinders drukken deze kleppen open, waardoor 
de tijd van het lossen wordt bekort. l5e bunkerruimte is zo 

groot, dat het schip in één ruk een reis van twee weken 
naar het werkobjekt kan maken en daar, alvorens opnieuw 
te bunkeren, nog twee weken kan werken. 

PRETTIGE BEHUIZING 

De bemanning van 45 koppen (drie ploegen) krijgt het nog 
comfortabeler dan op veel andere zuigers het geval is. 
Zij is gehuisvest in 2-persoonshutten, terwijl alle officieren 
en onderofficieren een hut voor zich alleen zullen hebben. 
Behalve de koel- en de vriescel is er een diepvriesruimte 
geprojecteerd. 
De zuiger, die bij onze vennoot J. & K. Smit wordt ge
bouwd, zal in september 1964 klaar moeten zijn. 
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Weer een opdracht uit Scandinavië 
In toenemende mate mogen wij de blik ook Noordwaarts richten, naar de Scandi
navische landen, van waaruit de laatste jaren enkele opdrachten zijn binnengekomen. 
Ditmaal is het een dipperdredger voor Noorwegen, die onder bouwnummer C O 482 
bij onze vennoten Werf Gusto en Conrad-Stork gestalte zal krijgen. 
Misschien zullen wij er tijdens deze bouw ook eens in slagen een behoorlijk Neder
lands woord voor dit soort baggerwerktuigen te vinden. 
Niemand heeft het tot dusver verder gebracht dan tot het lelijke Nederlands-Duitse 
woord "lepelbagger". 
Als doopnaam is de naam Hapjanus al eens aan een dergelijk vaartuig gegeven. 
Bij het nader bekijken van de hierbij afgedrukte tekening dringt zich de gedachte 
op, dat de uitvinder van die naam het er toch wel aardig heeft afgebracht. 
De hoofdafmetingen van de ponton zijn 33 x 11,60 x 3 m, de maximale bagger-
diepte is 10 m en de emmerinhoud is 4,6 m'. 
De aandrijving is diesel-elektrisch; de geïnstalleerde dieselmotor heeft een vermogen 
van 660 pk. 
Al dan niet begiftigd met een nieuwe, goed Nederlandse benaming zal de C O 482 
in Mei 1964 de reis naar Noorwegen ondernemen. 

Werk onderhanden 

Stand per l Januari 1963 
CO Type en naam 
436 sleephopperzuiger "SDH-II" 
444 grijperhopperbagger "GHD I " 
457 standaardsnijkopzuiger 
459 sleephopperzuiger "Geopotes V I " 
460 snijkopzuiger "Maria Valeria" 
472 sleephopperzuiger "W. D. Seaway" 
473 snijkopzuiger 
474 sleephopperzuiger "Geopotes V n i " 
476 snijkopzuiger 
477 snijkopzuiger "Luydert" 
478 profielzuiger "St. Joseph 2" 
479 snijkopzuiger "St. Joseph 3" 
480 snijkopzuiger 
481 sleephopperzuiger 
482 lepelbagger 
O = WG 3 = CS 4 = Veco 5 

Land Venn. Stadium 
Philippijnen 5 Te water 
Philippijnen 4 3-1 te water 
Nederland 3 Tekenkamer 
Nederland 6-1-7 In aanbouw 
Panama 0 Te water 
Engeland 0 In aanbouw 
België 5 In aanbouw 
Nederland 6-h7 Tekenkamer 
Nederland 4 18-1 te water 
Nederland 4-1-6 Tekenkamer 
Nederland 4 Tekenkamer 
Nederland 5 Tekenkamer 
Frankrijk 4 Tekenkamer 
Frankrijk 5 Tekenkamer 
Noorwegen 0-f3 Tekenkamer 
= JKS 6 = LSZ 7 = KLOP 
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De Ker !puzzel 1962 i . nog meer 
dan vorig jaar, een ucces geworden. 
Deze keer ontvingen wij om precie 
te zijn 633 oplo ingen. Ruim 85% 
hiervan wa foutloo . In de foutie e 
inzendingen viel één fout op. Dat 
wa namelijk dat velen het woord 
jakob ladder met een c hadden ge-
chreven. Overigen menen wij te 

moeten opmerken dat de puzzel niet 
bijzonder moeilijk wa . Het verheugt 
on dat er zoveel oplo ingen binnen 
kwamen; mi chien i dit aanleiding 
om een wat vaker een puzzel op te 
nemen. n dan nu de prijzen. De 
hoofdprij i voor de heer J. Breur, 

t. de Haa, K. Luyten 

. A. Do,s A. C. ,,. d. Sillijs 

mallenmaker afdeling likkerveer 
van Werf Gu to. an harte geluk
gewen t mijnheer Breur. Wij hopen 
dat de prijs van f 25.- op een 
gezellige manier zult kunnen be-
leden. 

De prijzen van f 10,- zijn voor: 
onrad- lork - mej. M. de Haa , 

afd. Bedrijf admini tratie. 

Oplo sing Kerstpuzzel 
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J. Breur 

K. A. de Baat A. d,Hoop 

Werf Gu to - dhr. K. Luyten. con-
tructeur tekenkamer baggerbouw, 

De Klop - dhr. K. A. de Baat, bank
werker afd. Machinefabriek 

J. & K. mil - dhr A. de Hoop. afd. 
Koperslagerij. 

L. mit & Zoon - dhr. A. A. Kort
land, ijzerwerker, 
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A. A Knrtland 

er chure - dhr. . A. Does, tijd-
chrijver bij D. M. 

I.H. ./M.T.I. - dhr. A. . v.d. luij ,
M.T.T. 
Ook voor deze prij winnaar nze
gelukwen en.

oor hen die het nog een willen na
kijken hebben wij hieronder de 
jui te oplo ing laten afdrukken. 




