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Werk aan de winkel 
Een Slied rechïse^Bïggeri'tmiïUestelde onlangs 
bij I.H.C. Holland een stationaire diesel-hy
draulische baggermolen met een emmerinhoud 
van 300 liter, die onder CO. 491 bij onze 
vennoot De KLOP gebouwd zal worden. 
Voor aandrijving van de hydraulische installatie 
wordt een "Deutz" dieselmotor van 280 pk 
geïnstalleerd. 
De emmerketting wordt hydraulisch aangedre
ven. Hierdoor is het mogelijk de snelheid van 
de emmerketting té regelen van O tot 30 emmer
stortingen per minuut. 
Het baggerwerktuig met hoofdafmetingen 
28x6,80x2,70 m zal in mei 1964 afgeleverd 
moeten worden. 
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Feestelijke tewaterlating 

Op bijzonder feestelijke wijze is op 31 mei 
bij Werf Gusto één van Europa's grootste sleep
hopperzuigers tewater gelaten. 
Deze feestelijkheid was voor een groot deel 
te danken aan het prachtige weer. Het zon
overgoten gebeuren kreeg cachet door de keurig 
in de houding staande Schiedamse zeekadetten. 

door de vrolijk musicerende Gusto-Harmonie en 
door de talrijke foto- en filmcamera's die ge
hanteerd werden. 
De plechtigheid werd bijgewoond door enige 
honderden genodigden; een honderdtal gasten 
was speciaal voor deze tewaterlating uit Enge
land overgekomen en liet duidelijk merken 
hóézeer genoten werd van de sfeervolle entou
rage. 
Al deze gasten, onder wie vice-admiraal 
Pröpper, werden in de hal van het kantoor ont
vangen met een koele dronk, die op deze 
zomerse dag zeer welkom was. 
Om zes minuten over twaalf gleed dit bijzon
dere schip onder het gejuich van gasten en 
werfpersoneel sierlijk van de helling nadat me
vrouw J. Volkers-Driel de doop verricht had. 
Mr. H. J. A. M. Smulders getuigde daarna van 
zijn vreugde dat I.H.C. Holland deze moderne 
reus onder de sleepzuigers mag bouwen voor 
de Westminster Dredging Company, één van 
de leden van de bekende Bos en Kalis Groep. 
Hij herinnerde eraan dat Werf Gusto reeds in 
1900 de Brittannia voor Bos en Kalis bouwde, 
en bood de doopvrouwe als aandenken een 
fraai model aan van de W. D. Seaway. 

"Het zal een mooie plaats krijgen in mijn huis, 
waar zoveel gesproken wordt over havens en 
baggeren", beloofde mevrouw Volkers, die 
verder kapitein en bemanning gelukkige vaart 
en voorspoedige arbeid toewenste, 
's Middags maakten de genodigden een rond
vaart door het Rotterdams havengebied. 

Bijzondere constructies 
Behalve door zijn forse afmetingen, valt de 
W. D. Seaway op door de speciale vorm van de 
4000 m'' grote hopper, die het lossen verge
makkelijkt en door het boegstraalroer. Voor 
de stuwdruk op dit roer zorgen de zandpom-
pen. Verder staan deze pompen voor het 
eerst vlak tegen de scheepshuid, zodat volstaan 
kan worden met een kortere en eenvoudiger 
uitgevoerde zuigleiding. 
Deze sleepzuiger heeft twee schroeven, ieder 
aangedreven door een direct omkeerbare 12-
cylinder Smit-Bolnes dieselmotor van 2040 pk 
bij 275 omw/min. 
Die hoofdafmetingen zijn 101x18x8,6 m; de 
diameter van de twee zijzuigbuizen is 900 mm, 
de baggerdiepte is 23 meter. De zandpompen 
worden elektrisch aangedreven; hiertoe dienen 
twee dieselgeneratorsets, ieder bestaande uit 
een 1550 pk dieselmotor en een 800 kW pomp-
generator. 



Avontuur tegemoet in Zuid-Frankrijk 

Het is net ruimtevaart. Je hebt geen gewicht 
meer, je hoort niets, maar je ziet zoveel temeer. 
Kleuren, zoals je die op de begane grond nooit 
ziet. Als je één keer onder water bent geweest 
vergeet je nooit meer wat je daar hebt gezien, 
het laat je niet meer los. Echt, ook al zou 
je nooit meer duiken, het laat je toch niet los. 
Zo praten de Verschure-medewerkers W. A. 
Nelis en R. C. Neve (allebei werkzaam in de 
machinefabriek), die in hun vrije tijd als duikers 
de bodem van meren en zeeën verkennen. Deze 
sport heeft hen duchtig te pakken en we moeten 
zeggen dat we, nadat zij ons hun verhaal 
hadden verteld, in sterke mate de neiging 
kregen om ook alles uit te gooien en hen te 
volgen naar de bodem van het water, waar 
schoonheid en rust alomtegenwoordig zijn. 

Training in het zwembad 

de wereld er heel anders uit 

Anderhalf uur onder water 

Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Voordat je 
een duiker bent die zonder direct levensgevaar 
"naar de kelder" gaat moet er heel wat ge
beuren. De opleiding begint doorgaans in een 
zwembad. Je krijgt een bril, zwemvliezen en 
een snorkelapparaat, waarmee je anderhalve 
minuut onder water kunt blijven. Bij die oefe
ningen gaat het om het vertrouwd raken met 
de vreemde wereld onderwater en om het afle
ren van het in paniek raken, dat in enkele 
seconden tijd van een duiker een drenkeling 
kan maken. 
Daarna word je bevorderd tot een hogere orde 
en wordt het gebruik van zuurstofflessen moge
lijk. De duiker zakt dan naar beneden met een 
gewicht van 32 kg aan apparatuur en, alsof 
dat nog niet genoeg is, 6 kg aan lood. Wanneer 
hij een beetje zuinig ademhaalt (6 seconden in, 
6 seconden uit,) kan hij anderhalf uur onder 
water blijven. Is hij met deze situatie vertrouwd, 
dan kan hij het zwembad verlaten om grotere 
gebieden te gaan verkennen. 

Oog in oog met snoek 

Die grotere gebieden kunnen variëren van de 
Vinkeveense Plassen tot de Middellandse Zee. 
Onze duikers vertellen, dat ook de Vinkeveense 
Plassen al bijzonder boeiend zijn, al heb je er 
onder water veel minder zicht dan in de Middel
landse Zee. 
Toch kun je er bijvoorbeeld de vissen naderen 
tot op enkele centimeters. Die vissen beschou
wen een duiker als verre, maar nochtans wel
kome familie. Meestal gaan ze niet voor hem 
op de vlucht. Het is een bijzondere gewaar
wording, een knaap van een snoek recht in de 
ogen te kijken in zijn eigen element. 
Duik je 's nachts, dan is er een mooie gelegen
heid om paling te vangen met een klem. Je 
moet dan wel een waterdichte zaklantaarn mee
nemen. Nelis en Neve hebben zelfs wel iemand 
gezien, die een autolamp met een accu in een 
polyester huls meenam naar beneden. 
Je kon hem op tientallen meters afstand zien 
rondscharrelen met die installatie. 

(wordt vervolgd) 





UIT ONS MIDDEN 
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In dienst getreden: 
13-5-'63 M. Ramayo Martinez, gutser SB. 
28- 5-'63 D. Aarnout, kraanrijder SB. 

l-6-'63 K. F. V. d. Heide, kantoorbediende 
Planning. 

5- 6-'63 J. C. M. van 't Veer, praktikant On
derhoud. 

15-6-'63 Mej. J. L. Rousse, kantoorbediende 
Inkoop. 

Geboren: \./ \

25-5-'63 Edwin, zoon van M. Doedijns en J. A. 
Doedijns-v. Ettinger. 

29- 5-'63 Mariska Carla Alexandra, dochter van 
A. H. Zwanenburg en P. M. G. Zwa
nenburg-Wolf. 

29-5-'63 Raymond Hendrikus, zoon van H. C. 
van Elswijk en F. van Elswijk-Dadi. 

6- 6-'63 Petronella Hendrica, dochter van J. 
Suvaal en P. H. Suvaal-Schoonenberg. 

8-6-'63 Franciscus Johannes Petrus, zoon van 
A. H. Dijkstra en A. M. Dijkstra-
Kiel. 

DANKBETUIGINGEN 

Langs deze weg dank ik al mijn collega's en 
het Bijzondere Fonds voor de belangstelling, 
de bloemen en de mooie fruitmand, die ik 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis mocht 
ontvangen. J. W. de Nijs 
Hartelijk dank, ook namens mijn vrouw, aan de 
Directie, de maatschappelijk werkster, chefs, 
bazen en collega's voor de gelukwensen en de 

prachtige cadeau's, die ik ter gelegenheid van 
mijn 25-jarig dienstverband bij de Werf Gusto 
mocht ontvangen. J. P. Albers 
Voor de vele bewijzen van belangstelling en de 
geschenken, die ik ter gelegenheid van mijn 
zilveren dienst jubileum mocht ontvangen, be
tuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn harte
lijke dank aan de Directie, chefs, collega's en 
alle andere werknemers, alsmede aan het Bij
zondere Fonds en het Dorusfonds. 

W. van Noortwijk 
Hierdoor betuig ik, mede namens mijn vrouw, 
mijn hartelijke dank aan de Directie, chefs, en 
collega's voor de blijken van belangstelling en 
de geschenken, die ik ter gelegenheid van mijn 
25-jarig dienstverband mocht ontvangen. 

J. Burger 
Hiermede betuig ik, mede namens mijn echt
genote en kinderen, mijn hartelijke dank aan 
de Directie, het Bijzondere Fonds, het Dorus
fonds en de Personeelsvereniging voor de geluk
wensen en de cadeau's, die ik ter gelegenheid 
van mijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. 
Tevens wil ik mijn dank uitspreken voor de 
blijken van medeleven, die ik gedurende mijn 
ziekte heb mogen ondervinden. A. W. Duller 
Het is mij niet mogelijk een ieder, die heeft bij
gedragen aan het prachtige cadeau, dat mij ter 
gelegenheid van mijn 25-jarig dienstverband 
werd aangeboden, persoonlijk te zeggen hoe 
zeer ik dit op prijs heb gesteld. Ik wil daarom 
U allen graag door middel van Het Zeskant 
hartelijk bedanken voor dit geschenk. 

J. C. van Toorn. 
Wij zijn diep getroffen door de vele bewijzen 
van belangstelling, die wij mochten ontvangen 
bij het overlijden van onze man en vader. Piet 
van Raaij. Wij betuigen daarvoor onze dank 
aan de Directie, de maatschappelijk werkster 
en alle anderen. 
Uw medeleven is ons een grote troost. 

A. E. van Raaij-Bots 

IN MEMORIAM A. Th. M. van HOEK 
De 26ste mei 1963 overleed onze me
dewerker, de heer A. Th. M. van 
Hoek. Reeds geruime tijd liet zijn ge
zondheid veel te wensen over en dat 
was dan ook de reden, dat hij van zijn 
oorspronkelijke functie van smid-voor-
slaander werd ontheven en tewerkge
steld werd bij het schoonhouden van 
de waslokalen. Ruim 40 jaar heeft 
de heer Van Hoek bij de Werf Gusto 
doorgebracht. Nog kort geleden, op 
20 februari 1963, vierde hij zijn 40-
jarig jubileum, waarbij hij werd on

derscheiden met de bronzen medaille, 
verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau. En nu is plotseling het einde 
gekomen. 
De heer Van Hoek zal in onze her
innering blijven voortleven als een 
ijverig en plichtsgetrouw werker en 
als een goed collega. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn echt
genote en kinderen, die wij gaarne de 
kracht toewensen om dit verlies te 
dragen. 
Van Hoek, rust in vrede! 



[ g van Brienenoord 
plaatse. Op de eerste foto zien we de eerste 
klap omhoog staan; de bovenkant van de brug 
steekt dan 80 meter boven het water van de 
rivier uit! De tweede foto laat ons een onder
deel zien. De enorme afmetingen komen goed 
uit als we letten op de paar mannen, die er 
bij aan het werk zijn. 

Op 22 mei 1963 werd het tweede deel van de 
grote brug Van Brienenoord geplaatst. Een 
moeilijke operatie, die goed is geslaagd. We 
hebben allemaal de brug op de Werf in aan
bouw gezien en we zijn er allemaal van over
tuigd, dat het een enorm gevaarte is. We pu
bliceren hierbij enkele foto's van de brug ter 

D E A N T W E R P E N I I I 
Wij hebben U reeds ingelicht omtrent de po
sitie van de Antwerpen III, n.1. 11 meter onder 
water bij Pointe Noire in de Kongo. Van het 
Bureau Wijsmuller ontvingen wij nog nadere 
berichten over de berging van dit in 1923 bij 
de Werf Gusto gebouwde schip. 
Toen de zuiger op 30 november 1962 kapseisde 
en zonk, kwam die terecht 250 meter ten 
noorden van de haveningang en juist in de 
lichtenlijn van de haven Pointe Noire, en vormde 
daar een ernstige belemmering voor de scheep
vaart. 
Het wrak moest dus zo spoedig mogelijk opge
ruimd worden. 
De havenautoriteiten van Pointe Noire vol
stonden met de mededeling aan de eigenaren en 
aan de assuradeuren, dat het wrak moest ver
dwijnen om de scheepvaartroute weer open te 
leggen. Zij stelden voor het wrak in stukken 
te schieten en die stukken een paar honderd 
meter verder, naast een van de pieren van 
Pointe Noire in zee te storten. Het opruimen 

van een wrak met explosieven heeft het nadeel, 
dat er dan dikwijls stukken blijven zitten, die 
dan later weer moeilijkheden geven bij de 
baggerwerkzaamheden om de haven op diepte 
te houden. 
Derhalve ging het Bureau Wijsmuller aan het 
rekenen of het wrak gelicht zou kunnen worden. 
Deze mogelijkheid bleek aanwezig. Een be
schrijving, hoe het bergingswerk heeft plaats 
gevonden, zou een geheel Zeskant kunnen vul
len. We volstaan daarom met de mededeling, 
dat men eerst alle openingen heeft dichtge
maakt (onder water), de mast heeft afgezaagd 
en de ankers en kettingen heeft verwijderd 
(onder water). Toen is er lucht in het schip ge
pompt en zie, op 23 mei j.1. kwam de kiel van 
het schip boven water. 
De operatie was gelukt. Het gevaarte werd toen 
naar de Banc de l'Astrolabe gesleept, ongeveer 
anderhalve mijl ten noorden van het toegangs
water tot Pointe Noire. De haventoegang was 
weer open. 
Wat er nu verder met de zuiger gaat gebeuren, 
weten we nog niet. Misschien horen we daar 
later nog iets over. 
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EA JUBILEA JUBILEA 

De 22ste mei 1963 was voor de Werf Gusto 
een bijzondere dag. Niet alleen omdat die dag 
het tweede deel van de grote brug van Brienen-
oord werd geplaatst, maar ook omdat het die 
dag de eerste maal was, dat een vrouwelijke 
beambte van de Werf haar zilveren jubileum 
vierde. De primeur viel ten deel aan mejuffrouw 
W. L. Matthijssen. Haar mede-jubilarissen 
waren de heren J. P. Albers, J. van Putten en 
J. Ververs, die bij de ontvangst door de Directie 
allen vergezeld waren van hun echtgenoten. 
De jubilarissen (eigenlijk moeten we zeggen: 
jubilaresse en jubilarissen) werden toegespro
ken door de heer F. Smulders. 
Deze wees er op, dat de Werf hier en daar wel 
eens een bouwkeet nodig heeft. Als zo'n keet 
gedurende het karwei overeind blijft staan, is 
het goed. Veel langer behoeft hij niet mee te 
gaan. Maar als er een nieuwe fabriekshal nodig 
is, dan begint men met stevige palen in de 
grond te slaan, die het gebouw jarenlang kun
nen dragen. Wanneer spreker nu de onder

neming met een gebouw vergelijkt, dan kan hij 
zeggen, dat er verschillende economische stro
men hebben gewoed, maar dat het gebouw 
stevig is blijven staan, dank zij de palen. 
Wat de palen voor een gebouw zijn, zijn de 
jubilarissen voor de onderneming. Zij hebben 
25 jaar lang de onderneming gesteund en er 
hun beste krachten aan gegeven. Hiervoor is 
spreker erkentelijk en hij wil deze erkentelijk
heid onderstrepen met een tastbaar blijk van 
waardering. Nadat hij de jubilarissen het zil
veren Gusto-insigne had opgespeld, overhan
digde hij hen een gouden horloge en een ge
schenk onder enveloppe. 
Voorts wees spreker er op, dat de Directie ook 
de echtgenoten van de jubilarissen dank ver
schuldigd is omdat zij er door haar zorgen aan 
hebben medegewerkt, dat de mannen opgewekt 
hun arbeid konden verrichten. Hij overhandigde 
de dames daarop een doos bonbons, waarbij 
mej. Matthijssen een doos bonbons voor haar 
moeder in ontvangst mocht nemen. 
Ten slotte reikte spreker namens de Neder 
landsche Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel de vererende getuigschriften, met de 
bijbehorende zilveren legpenningen, van die 
Maatschappij uit. 
Hierna bleef het gezelschap nog enige tijd bij
een onder het genot van een kopje koffie. De 
ontvangst werd besloten met een bezoek aan 
de modellenzaal. 
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AFDFJJNGSKAS ZIEKTEWET 
Het is dit jaar de Afdelingskas niet naar den 
vleze gegaan. De barre winter 1962/1963 en het 
slechte weer gedurende de eerste vier maanden 
van het jaar hebben ongetwijfeld invloed gehad 
op het ziektecijfer, dat onrustbarend is geste
gen. Nu we dit schrijven is het mooi zomerweer 
en we verwachten dan ook, dat het ziektecijfer 
weer zal gaan dalen. Maar met dat al is het 
tekort, dat bij de Afdelingskas ontstaan is, niet 
gering. 
Het Bestuur der Afdelingskas heeft zich over 
deze situatie beraden. Het is nu eenmaal zo, 
dat de kosten van het ziekengeld door de werk
gever en werknemers gezamenlijk moeten wor
den gedragen. En als er over een bepaald jaar 
een tekort is, dan moet dat later worden inge
haald. Zou de premie dit jaar niet worden ge
wijzigd, dan zal zij het volgende jaar belangrijk 
hoger komen te liggen. Daarom heeft het 
Bestuur van de Afdelingskas besloten de premie 
voor de ziektewet halverwege het jaar zodanig 
te verhogen, dat verwacht mag worden, dat er 
aan het einde van het jaar geen tekort van 
betekenis zal zijn. 
Het heeft derhalve aan het Bestuur van de Be
drijfsvereniging voorgesteld, de premie met 
ingang van 1 juli 1963 te verhogen van 5,6% 

tot 7%; dat betekent voor de werknemers een 
verhoging van 2,8% tot 3,5%. Deze verhoging 
zal op 1 juli 1963 ingaan. 

CURSUS GEVORDERD LASSER 
Woensdag, 12 juni 1963 zijn in de Gemeentelijke 
Nijverheids-Avondschool te Schiedam, door de 
Directeur, de heer J. Pulleman, de getuigschrif
ten uitgereikt aan de onderstaande cursisten, 
die de cursus "Gevorderd lasser" met goed ge
volg hebben doorlopen en voor het daarbij be
horende schoolexamen zijn geslaagd. Het zijn 
de heren A.C. van Pelt, G. Quadt, J. de Waart 
van Gulik en F. W. Wolf. 
De heer W. Samallo is al een stap verder. Hij 
ontving het getuigschrift voor het schoolexamen 
"Gronddiploma". Op 25 juni a.s. zal hij aan de 
tand gevoeld worden door de examencommissie 
van de N.V.L., waarvan de resultaten moeten 
worden afgewacht. 
Wij feliciteren bovengenoemde heren met het 
door hen bereikte resultaat en we kunnen niet 
nalaten onze bewondering te uiten voor hun 
doorzettingsvermogen om "op gevorderde leef
tijd" toch nog 's avonds de deur uit te gaan om 
lessen te volgen. 
Velen kunnen hier een voorbeeld aan nemen. 

dR. 

VEILIGHEIDSCOMPETITIE 
Mijne Heren, 
Het zou mij een lief ding waard geweest zijn, 
indien ik vanmiddag niet het woord tot U had 
behoeven te richten, maar dit zou zijn gedaan 
door een van onze Directieleden. Het lag dan 
ook in de bedoeling van de Directie om hier 
aanwezig te zijn, maar plotseling opkomende 
zakelijke besprekingen hebben dit onmogelijk 
gemaakt. En deze feestelijke bijeenkomst uit
stellen, wilden we ook niet. 
Met deze woorden begon onze Veiligheidsin
specteur, de heer J. Olde Monnikhof zijn toe
spraak tot de leden van de ploegen, die de 
200 veilige werkdagen hadden bereikt. Dat ge
beurde op 26 Juni 1963 in de Werfcantine. 
Hij wees er op, dat in de vorige competitie 
met 23 afdelingen werd gestart en dat er dit 
jaar 32 ploegen hebben meegedaan. 
In 1961/62 behaalde 18 afdelingen de eerste 
100 veilige dagen en in 1962/63 zijn er dat 
29. Vorig jaar waren er 5 afdelingen, die de 100 
veilige dagen niet bereikten en dit jaar zijn het 
er slechts 3, waaronder - hoe is het mogelijk? -
de winnaar van het vorige jaar. Het vorige jaar 
bereikten 6 afdelingen het einde van de compe
titie met 200 veilige dagen; we vonden dat toen 
een prachtig succes. 
Voor de heer F. Smulders was dat toen aan
leiding om in zijn toespraak te zeggen; 

"Het resultaat is van dien aard, dat ik een 
viering van deze dag gemotiveerd acht en ik 
hoop, dat dit ook de volgende jaren het geval 
zal zijn. De deelnemers aan deze wedstrijd 
kennen de regels van het spel en ik behoef 
daarover nu niet meer uit te wijden. Maar ik 
wil wel zeggen, dat ik deze bijeenkomst, die 
een jaar veilig werken afsluit, bijzonder prettig 
vind. De veiligheid in het bedrijf heeft niet alleen 
een economische achtergrond, maar het belang
rijkste is toch, dat door het veilig werken voor 
de werkers in het bedrijf menselijk leed wordt 
voorkomen. Ik geloof en hoop, dat een ieder 
in het bedrijf zich voor het veilig werken zal 
willen blijven inspannen." 
De heer Monnikhof merkte vervolgens op, dat 
de wens van de heer Smulders in zoverre in 
vervulling is gegaan, dat er dit jaar geen zes, 
maar liefst twaalf afdelingen met 200 veilige 
dagen uit de bus zijn gekomen. Hij wees er 
echter op, dat het nog beter kan. Het is altijd 
nog zó, dat we 90% van de ongevallen aan 
eigen schuld te wijten hebben. Wij zelf zijn het, 
die de onveilige handelingen verrichten en die 
de onveilige situaties scheppen. Een ongeval 
gebeurt nooit vanzelf; er is altijd een oorzaak 
voor. Daarom wil spreker nogmaals zeggen: 
Maak van veilig werken een gewoonte! Een 
speciaal beroep deed spreker op de bazen, om 
ten aanzien van de veiligheid een goed voor
beeld te geven. 



Laat men toch vooral alle oorzaken, die tot 
ongevallen kunnen leiden, wegnemen. Vooral 
aan boord van de schepen kan er op dit gebied 
nog veel worden gedaan. 
Samenwerken, veilig werken, samen veilig wer
ken; dat moet de leus zijn, want alleen door 
een goede samenwerking op het gebied van de 
veiligheid kan het door ons allen gewenste re
sultaat worden bereikt. 
"Mijne Heren., hartelijk bedankt voor de mede
werking, geluk gewenst met het bereikte re
sultaat en op naar de volgende 200 veilige 
dagen!" 
Dat was het einde van de gloedvolle toespraak 
van de Veiligheids-inspecteur. 

Hierna vond de loting plaats tussen de 12 
ploegen, die zou beslissen, welke ploeg de wis
selbeker een jaar lang in zijn bezit zou krijgen. 
De ploeg van de onderhouds-electriciëns kwam 
als "bekerhouder" uit de bus. Een leerling van 
de bedrijfsschool Machinebouw, bekerhouder 
1961/62, heeft daarop, vergezeld door de leer
meester, de beker overgedragen aan de heer 
H. Dijkstra, de "aanvoerder" van de electri-
ciëns. 

Vervolgens werd aan de deelnemers een ge
schenkje uitgereikt. 
Verder was er koffie en koek en een vrolijke 
stemming. 

J eusd va kan t ieda 

"Het is de bedoeling, dat de extra vacantie-
dagen van de jeugdige werknemers zullen wor
den besteed voor doeleinden, welke hun alge
mene ontwikkeling bevorderen." 

Aan bovenstaande toelichting op het desbe
treffende artikel van de C.A.O. werd voldaan, 
door een deel der leerlingen te laten deelnemen 
aan het te Rotterdam gehouden Jeugdfestival 
en met de overigen een drietal excursies te 
houden. Van die excursies ontvingen we van 
de deelnemers een verslag, dat hieronder volgt. 
Ie dag. 
De woensdag, dat we op excursie zouden gaan 
was eindelijk aangebroken. Met een bus van de 
Snelle Vliet gingen we naar Wageningen, waar 
het Scheepsbouwkundig Proefstation werd be
zocht. 
Daar werd ons verteld, hoe er in dat bedrijf 
wordt gewerkt. De bezichtiging was zeer inte
ressant en er werd getracht ons in een zo kort 
mogelijke tijd zoveel mogelijk van het werk te 
vertellen. 
Daarna werd er gegeten bij het Bad Restaurant 
Ouwehand te Rhenen. Het eten was prima en 
we lieten het ons dan ook goed smaken. 
Na de lunch werd een bezoek gebracht aan het 
Openlucht Museum te Arnhem, waar veel be
langwekkende dingen te zien zijn. 
2e dag. 
Om 8 uur 's morgens vertrokken we in een 
vrolijke stemming van de Werf; het was mooi 
weer en de zon scheen. In de bus hadden we 
een pic-up, zodat we allemaal platen konden 
draaien en dat hebben we gedaan ook! Nadat 
we in een café met speeltuin in Haastrecht 
koffie hadden gedronken, gingen we naar 
Utrecht om een bezoek te brengen aan het 
Spoorwegmuseum. Dat was erg mooi; al die 
oude locomotieven en wagons, die we alleen van 

een plaatje kennen, zagen we nu voor ons. 
Na het bezoek aan het Spoorwegmuseum gingen 
we naar Lunteren, waar in het Pannekoeken-
huis werd gegeten. Daarna verder naar Harder
wijk, van waar we een rondvaart maakten over 
het IJsselmeer langs de Zuiderzeewerken. We 
hebben het aan boord best getroffen, want er 
was ook een groep meisjes op die boot. 
Na de rondvaart gingen we weer in de bus. 
Terug naar Schiedam! 
3e dag. 
De derde dag gingen we weer in de richting 
Utrecht. En weer was het koffiedrinken in 
Haastrecht. Het doel van de tocht was de 
"Demka" in Utrecht; de bekende staalfabrie
ken. Hier werden we met een kopje koffie in 
de cantine ontvangen. De rondleiding begon in 
de gieterij, waar het wel interessant was, maar 
ook erg vuil! We konden het machine- en het 
handvormen zien en ook het gieten kon van 
dichtbij worden bewonderd. 
Voorts werd een bezoek aan de bankwerkerij 
gebracht, maar dat was voor ons geen onbekend 
werk. De walserij voor draad en profiel was 
voor ons nieuw en dus interessanter. We moch
ten er echter in verband met het gevaar van het 
gloeiende staal en de afspringende vonken niet 
te dichtbij komen. 
Inmiddels was het tijd geworden om de inwen
dige mens te versterken, hetgeen gebeurde bij de 
Anna-hoeve. 
Daarna ging het naar de N.C.R.V.-studio in 
Hilversum. Daar hebben we maar een beperkte 
rondleiding gehad, omdat er in verschillende 
studio's opnamen werden gemaakt en er op 
het tijdstip van ons bezoek maar drie studio's 
vrij waren. 
Toen werd de terugtocht aanvaard, waarbij nog 
eenmaal werd gestopt om een consumptie te 
gebruiken. Daarna terug naar Schiedam. En 
hiermede was een eind gekomen aan drie gezel
lige en leerzame dagen. 
Dank aan de leiders, die zo goed voor ons 
hebben gezorgd en aan de Directie, die deze 
excursies mogelijk hebben gemaakt. 

(0) 



\ 
Het Geschenk 

We hebben vóór ons het Zeskant van october 
1962, waarin we lezen, dat de heer Bieze bij 
de aanbieding van het geschenk van het perso
neel bij het eeuwfeest van de Werf de vraag 
heeft gesteld: "Wat stelt het nu voor; wat wil 
het plastiek uitbeelden?" En hij voegde daar 
als antwoord aan toe: " U mag, wat dit betreft. 
Uw gedachten de vrije loop laten. Het plastiek 
pretendeert niet iets te willen uitbeelden." 
Hoe de mening van de personeelsleden over het 
plastiek was, nadat zij kennis hadden kunnen 
nemen van het model? Laten we daarover liever 
maar zwijgen, maar veel waarderende woorden 
hebben we toen niet gehoord. Wel zijn er in
middels verschillende namen voor het kunst
werk in omloop gekomen. 
We hoorden spreken over "Ivanhoe", over 
"Don Quichotte" en over "Manneke Pis". En 
misschien zijn er nog wel meer, die we niet 
gehoord hebben. 
Na de aanbieding van het model is de schepper 
van het werk. Gust Romijn, aan het werk ge
togen en heeft hij het eindresultaat afgeleverd. 
Nu staat het opgesteld op het terrein vóór de 
Directiekamers, waar vroeger de pijpenopslag 
was. Dat terrein is inmiddels veranderd in een 
fris, groen grasveld. En daarin is een zeskantig 
basin, waarin het plastiek is opgesteld. 
En wat vinden we er nu van? Ja, het is toch 

nog niet zo gek (als we eerst dachten). Als je 
het zo bekijkt is het zeker niet lelijk (zoals we 
eerst dachten). Neen, het valt erg mee! Je moet 
er even aan wennen, maar dan komt er een 
ogenblik, waarop je zegt; "Het dóét toch wel 
wat!" En we veronderstellen, neen, we weten 
haast wel zeker, dat er een tijd komt, waarop 
we van het aanvankelijk zo verguisde plastiek 
zullen zeggen; " 't Is een mooi ding, hoe dan 
ook!" 
N.B. 
Het plastiek werd op 27 juni 1963 door de heer 
J. Bieze officieel aan de Directie overgedragen. 



nbus 

Hij deed dat met vaardige hand en met het 
volgende resultaat. 
1960. 
Hoofdprijs ƒ 500,—: W. A. Egging en A. J. 

Lems. 
Prijzen van ƒ 50,—: D. v. d. Beek, H. Jansen, 

H. Jansen, R. J. L. Hoogenkamp en P. J. 
van Waas. 

1961/62. 
Hoofdprijs ƒ 500,—: L. N. van Rij. 
Prijzen van ƒ 50,—: C. H. Knook, P. den 

Hertog, G. Santra, W. Hermans en C. 
Plaisier. 

Volgens het reglement voor de Ideeënbus wordt, 
indien het aantal inzendingen daartoe naar het 
oordeel van de Directie aanleiding geeft, jaar
lijks een prijs van ƒ 500,— onder de inzenders 
van beloonde ideeën verloot. Het aantal inzen-
dinaen bedroeg in 1955: 143;in 1956: 160;in 
1957: 80; in 1958: 56; in 1959: 42; in 1960: 53; 
in 1961: 32 en in 1962: 25. Dat is dus een dalen
de lijn, helaas. Als men nu bedenkt, dat de Di
rectie behalve de prijs van ƒ 500,— jaarlijks nog 
vijf prijzen van ƒ 50,— beschikbaar stelde, dan 
is het begrijpelijk, dat zij zich heeft afgevraagd 
of ook bij een gering aantal inzendingen de 
loterij zou moeten worden gehandhaafd. 
De resultaten van 1961 en 1962 werden afge
wacht en toen volgde de beslissing: over 1960 
de normale loterij en over de jaren 1961 en 1962 
een gecombineerde loterij. 
Op 4 juni 1963 kwamen de inzenders van de 
over die jaren beloonde ideeën bijeen in de 
kantoorcantine, waar de heer F. Smulders een 
korte toespraak hield en vervolgens tot de ver
loting overging. De spanning was voelbaar 
toen de heer J. H. v. d. Wal de nummers trok. 

Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke 
dank aan de Directie voor de hoofdprijs van 
ƒ 500,—, die wij ontvingen uit de verloting 
onder de inzenders van beloonde ideeën. 

W. Egging 
A. J. Lems 

Voor de hoofdprijs van ƒ 500,—, die ik mocht 
ontvangen uit de aan de Ideeënbus verbonden 
verloting, betuig ik de Directie mijn hartelijke 
dank. L. N. van Rij 

NIEUWS VAN HET VEILIGHEIDS
COMPETITIE-FRONT 
Op 28 mei j.1. beleefde de mannen van Baas 
Punt bij de Werf te Slikkerveer de dag, waarop 
zij, als eersten, de 100 dagen veilig werken in 
één ruk bereikten. 
Met een gloedvolle toespraak van Baas Punt, 
het uitreiken van een presentje en koffie met 
koek werd dit heugelijke feit gevierd. 

J.O.M. 

Veilig Verkeer 
Sedert we het over de verkeersveiligheid hebben 
gehad, laat dit onderwerp ons niet meer los. 
Ditmaal een stripje, dat we tegenkwamen, over 
het onderwerp "Bij snelverkeer geen alcohol". 

GOOI MAAR VOL ! GOOI MAAR VOL ! GOOI MAAR VOL! 



LISSABON 

,4ADEIRA/ < 

I A. 
9 C A B O VERDE 

LOURENqO M A R Q U É S 

KAAPSTAD^ 

Het kwam mij op 14 januari 1963 zeer goed uit 
van de I.H.C. te vernemen, dat ik naar Lissabon 
moest vliegen om mij daar bij de Portugese 
bemanning te voegen en de hopperzuiger Goa 
vanuit deze plaats naar LourenQO-Marques te 
varen via Madeira, Cabo Verde, Louanda, 
Mossamedes, Kaapstad. De ijzige koude in Hol
land was in 3 uur tijds voorbij; bij aankomst in 
Lissabon was de temperatuur ± 10°C boven 
nul. 
Veertien dagen lang werd daar het vertrek uit
gesteld omdat er steeds weer iemand van 't 
Gouvernement kwam, die nog dit of dat wilde 
weten en om de nodige formaliteiten te klaren. 
Gedurende die tijd bleef er nog ruimschoots 
tijd over om Lissabon eens nader te bezien. 
Het is een oude stad waar de Moorse invloed 
nog duidelijk te zien is. Er wordt veel afge
broken en herbouwd om het stadscentrum aan 
te passen aan het gemotoriseerd verkeer, dat 
zeer intensief is. Naast de openbare vervoer
middelen als tram en bus, rijden er duizenden 
taxi's die het tekort aan openbaar vervoer op
vangen in deze miljoenen-stad. 
Men bouwt er ook een ondergrondse, die trou
wens al voor 50% in werking is. 
Kenmerkend is de rust, waarmede het verkeer 
zich voortbeweegt. Men heeft er kennelijk de 
tijd voor! 
De paraplu is het nationale middel voor be
scherming tegen vocht. Bij regenachtig weer is 
het grappig om te zien, hoe men in de drukte 

Met de hopperzuiger „GOA" 
van LISSABON naar LOURENgO MARQUÉS 

manoeuvreert met al deze regenschermen. Ook 
bij goed weer is het vertrouwen in weermannen 
niet al te groot, want iedereen heeft altijd een 
paraplu bij zich. Verder zijn er nog vele oude 
vestigingen te bewonderen uit de tijd van de 
Moorse overheersing. Musea van allerlei aard 
zijn een bezoek waard. Het havengebied is nog 
niet geheel meegegaan met de tijd en heeft nog 
een vrij primitief aanzien. Een der mooiste 
plekjes aan de haven is wel het Pla9a do Comer-
cio; de naam zegt het al, het centrum van de 
handel. 
Midden op dit plein staat een enorm standbeeld 
en rond dit plein vind men enorme regerings
gebouwen van een zeer mooie architectuur uit 
het verleden. 
Na enige dagen ondervindt men al ras, dat de 
Portugezen prettige mensen zijn en graag con
tact met je opnemen. Als vreemdeling wordt je 
niet afgezet als men iets gaat kopen, maar tracht 
men je, met een handvol wisselgeld de onder
verdeling van één escudo (ƒ 0,12) uit de doeken 
te doen (1 escudo bestaat weer uit 100 centavo's 
en is onderverdeeld in munten van 1,5, 10, 20 
en 50). 
Eindelijk kwam dan toch op 31 januari het sein 

Lissabon 
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van vertrek; om 6 uur was het ankerop en gin
gen we varende op twee motoren met 200 
omw/min op Madeira af. In 48 uur waren we er. 
In de motorkamer liep alles prima en was het 
vertrouwen onder het bedienend personeel ten 
aanzien van de 9-cylinder Smit-Bolnes motoren 
tot 100% opgelopen. 
Zelf moest ik natuurlijk ook nog wat aan de 
bemanning wennen, die bestond uit blanken en 
zwarten, maar dat lukte nogal zeer snel. 
Persoonlijk vind ik de kok altijd wel een be
langrijk persoon; hij was van het zwarte ras en 
verstond zijn vak meesterlijk en sprak zelfs 
Engels. Ik vroeg hem eens, "zeg kok, hoe vond 
je Lissabon?" "Zeer mooi mister, een beetje 
koud, maar een ding heb ik gezien, wat ik nog 
nooit gezien heb". "En wat was dat kok?" 
vroeg ik hem. "Now Mister, I have seen a 
donkey and that animal was smoking".^) "What 
it was smoking"? I ask him. He says "I don't 
know but it was smoking out of his nose".^ 
Toen begreep ik hem, hij had bij een lage tem
peratuur de adem van dit beest voor rook aan
gezien. Dit komt in het land Mozambique na
tuurlijk nooit voor, want daar is het altijd zo'n 
30°C of nog warmer. Het eten aan boord was 
voor de Hollandse maag niet aan te bevelen; 
het was vis en nogeens vis en veel palmolie en 
aangezien palmolie het inwendige van een mens 
goed smeert, hebben we als technici nog de 
gedachte geopperd om op een zekere gelegen
heid koelwater te zetten, omdat deze ruimte 
doorlopend bezet was. Maar men went op den 
duur aan alles. 
In Madeira was ook nog tijd over, om dit zon
nig eiland nader te bekijken, waar we dan ook 
gretig gebruik van hebben gemaakt. Het was er 
verrukkelijk warm en prettig zitten op de vele 

Zonnig Madeira 

terrasjes. Ook de bustochtjes, meer de bergen 
in, met een prachtig panoramisch uitzicht over 
het eiland, zijn om nooit te vergeten. 
Na 48 uur oponthoud voor de nodige werk
zaamheden, bunkeren en bevoorraden, werden 
de trossen weer losgegooid en gingen we op St 
Vincent, Kaap Verdische eilanden af, welke 
reis 5 dagen in beslag nam, onder gedeeltelijk 
goede en slechte weersomstandigheden, maar 
het hart van het schip klopte weer 5 dagen 
onafgebroken zonder enige verkeerde tik er 
tussendoor; Smit-Bolnes stampte rustig door 
alsof er niets aan de hand was. En zo voeren 
we dan na 5 volle dagen draaien onder slechte 
weersomstandigheden St Vincent binnen. 
Op deze eilandengroep werden weer de nodige 
routine werkzaamheden verricht, gebunkerd 
enz. We bleven 4 dagen binnen liggen, om beter 
weer af te wachten. Er was verder niet veel te 
beleven, gezien deze eilanden hoofdzakelijk uit 
rots zonder groen bestaan. De bevolking leeft 
grotendeels in armoede. Oude kleren van een 
zeeman worden met dank aanvaard door op 
de kade lopende en bedelende jochies. Ook de 
kok weten ze te vinden en deze man heeft 
menig conservenblik gevuld met een warme 
hap. Uiteindelijk waren we allen blij, toen we 
weer ankerop gingen en onze steven wenden 
naar Louanda in de Portugese provincie An
gola. Dit werd de grote oversteek van 12 dagen 
varen en het werden onvergetelijke dagen van 
mooi, warm en zonnig weer. Het idee voor de 
bemanning, dat ze dichter bij huis kwamen, 
werkte stimulerend. Het contact met elkaar 
werd beter, doordat meer aan dek vertoefd 
kon worden en ook het contact met de navi
gators en Captain werd inniger. Deze laatsten 
waren ook vol lof over de hoofdmotoren, die 
zo keurig aan de hun opgelegde bevelen vol
deden; aan elk gewenst toerental kon worden 
voldaan en vooral het manoeuvreren in de 
havens vonden zij prachtig doordat zo snel ge
reageerd kon worden. 

De Captain was een man van weinig woorden, 
maar hij zag zoveel te meer. Ik herinner mij, 
dat hij nooit meer zei: "and chief how it is 
going in the engineroom?"=') Ook kon hij wel 
eens een half uurtje op het bovenste rooster 
hangen, om dat "armen en benen spul" in de 
motorkamer gade te slaan. 
De Ie stuurman was van een ander slag; hij 
was meer de deftige Portugees, had ook zijn 
eigen eetgerei meegebracht, wat blijkbaar moe
ders voorschrift was. Van plastic borden, zo 
vertelde hij, kon hij niet eten, maar hij deed 
dit wel als het slecht weer was, omdat hij zich 
dan niet lekker voelde en niet veel eetlust had. 
De 2de stuurman was meer een type van de 
klasse humorist, maar niettegenstaande dat, was 
hij een meester in het schieten van sterren, om 
de juiste plaatsbepaling op zee van het schip 
vast te leggen. 

)̂ Hoe gaat het in de machinekamer? 



Eigenaardig was hoeveel mensen van de marine 
we aan boord hadden, die echter nog nooit de 
zee gezien hadden; ik vroeg de 2de stuurman 
hoe dat kon, "Now look Mr Vermaat, we have 
a very big navy".*) "O yes," I say, "Yes Mr. 
Vermaat but look, we have no ships".^) Dus 
dit was het antwoord op de vraag. 
En zo lieten we dan na 12 dagen onafgebroken 
varen ons anker op de rede van Louanda vallen. 
Het was daar ondragelijk heet, 35 °C, maar in 
de verblijven aan boord was het goed toeven, 
daar de airconditioning prima werkte. In de 
haven van Louanda ontmoetten we nog een oude 
hopperzuiger uit de Congo, de Boma, welke 
daar aan de wal lag te persen. Het verschil van 
beide schepen was zeer groot, 1910 tegenover 
1963. 
We bleven hier 3 dagen liggen om de nodige 
werkzaamheden te verrichten, te bunkeren en 
te bevoorraden. Ook hier waren we weer blij 
om dit hete plekje op aarde de rug toe te 
draaien; we gingen weer op weg naar Mossa-
medes (Angola). 
Aldaar werd nogmaals bijgebunkerd en de 100 
drums, die in de middengang stonden, volge-
maakt met gasolie voor de laatste etappe via 
Kaapstad naar Louren^o-Marques. 
De 28ste februari te 0,00 uur was het ankerop 
met bestemming Kaapstad. Direct na vertrek 
kregen we al te kampen met slecht weer en de 

De Aderlegslraat in Kaapstad 

*) Onze marine is erg groot. 
=) Wij hebben geen schepen. 

De Goa op zijn eindbestemming 

weerberichten rond het gebied van de Kaap 
waren evenmin hoopvol. 
We hielden dan ook 5 volle dagen zware wind 
en zee op de kop, zodat we met enige storm
schade Kaapstad binnen liepen, alwaar we 4 
dagen op betere weersomstandigheden bleven 
wachten. Gedurende die tijd hadden we volop 
de gelegenheid om deze prachtige stad met op 
de achtergrond de Tafelberg, te bekijken. Zo 
slecht als het weer op zee was, zoveel te beter 
was het aan land met 20°C en veel zon. 
Van ongeregeldheden in dit land was weinig te 
bespeuren en men kon zich vrijelijk bewegen 
op straat. 
Het standbeeld van Johan van Riebeek aan het 
begin van Aderlegstraat staat er nog altijd en 
bij het zien daarvan, zegt het je toch weer wat. 
Want de geschiedenis zegt immers "de Portu
gezen waren daar als eersten, maar zagen er 
geen brood in en zijn doorgevaren naar Mozam
bique, doch Van Riebeek dacht daar anders 
over en ging aan land". De Hollandse bouwstijl 
uit die tijd prijkt daar nog in volle glorie. 
Tenslotte was het op 9 maart 1963 weer anker-
op en wendden we de steven zuidwaarts, om 
Kaap de Goede Hoop te ronden. 
De Tafelberg zagen we heel langzaam achter 
ons kleiner en kleiner worden. 
Het weer hadden we weer niet mee; hoe verder 
we zuidwaarts koersten hoe slechter het werd. 
We moesten tenslotte het toerental van de 
motoren minderen tot ± 100 omw/min, zodat 
we meer bijgedraaid lagen, dan dat we vooruit 
kwamen. Het middag bestek van de brug zei 
op het punt, dat we de Kaap gingen ronden: 
snelheid in mijlen per uur 3, afgelegde weg 
vorig etmaal 78 mijlen. 
Aan boord begonnen toch enige mensen moed 
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te vergaren om te gaan pakken; het was grappig 
om dat te zien, ze kwamen handen en voeten te 
kort door het gestamp en geslinger van het 
chip. Volle koffers werden weer met een on

verwachte haal geheel lege koffers. 
Woensdagnacht 13-3-1963 passeerden we Dur
ban. Het weer begon beter te worden. De vol
gende dag was het aan boord een hele drukte. 
Iedereen ging nu pakken, spullen werden uit 
alle boeken en gaten vandaan gehaald, de 
mensen werden nerveus, hadden geen rust meer; 

. . . . . .  behalve in Mozambique daar groeien ze 

aan de boom 

het was plotseling alles veranderd in een en al 
activiteit. 
Tenslotte lopen we op de ochtend van 15-3-1963 
te 8 uur geheel gepavoiseerd de haven van 
Lourenço Marques binnen. Aan de wal staan 
al hele drommen mensen, boten beginnen te 
blazen, wij groeten met onze lucbtfluit netje 
terug. 
Te ongeveer 8.30 uur liggen we dan eindelijk 
afgemeerd; van boord en aan boord mag nog 
geen mens, er worden handen gedrukt en er 
wordt druk heen en weer gepraat, velen kunnen 
hun tranen niet bedwingen, het is een roerend 
weerzien voor iedereen. 
Als het schip vrij wordt gegeven, wordt het 
aan boord een hele drukte. 
De koffers, die op zee met moeite ingepakt 
zijn, worden nu weer uitgepakt om al het 
moois wat gekocht is aan moeder de vrouw te 
laten zien; tenslotte waant men zich beneden 
in de verblijven alsof men in de Bijenkorf rond
loopt. 
Er wordt gepast en gemeten met japonnen, lap
pen stof, schoenen enz. 
Het is feest, groot feest, het behouden weerzien 
en de behouden vaart worden gevierd. Tegen 
het middaguur is de rust weergekeerd en is 
iedereen dolgelukkig op weg naar huis. 
Beneden in de verblijven is deze veldslag nog 
zichtbaar aan papier, dozen, schillen enz., maar 
och, wie daar aanmerking over maakt is een 
kniesoor. 
Na een week van rust wordt het schip klaar
gemaakt om te gaan baggeren. Ook dat verloopt 
goed; we ondervinden wel enige tegenslag, maar 
ja kinderziekten vind je altijd aan nieuwe spul
len en al gauw overwinnen we ook dat en is 
iedereen tevreden met dit produkt van I.H.C. 
Holland. 

Lourenço Marques 
T. M. Vermaat




