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BIJ DE VOORPAGINA
Het is een vreemd gezicht een
werfdirecteur met een speelgoedbeest onder z"n arm te zien lopen.
Maar toch komt het wel eens
voor. Leest U maar eens het artikeltje: "Een familie van nijvere
bevers".
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Dit blad is het personeelsorgaan van de
Industrieele Handelscombinatie Holland,
gevestigd in D e n Haag. Het verschijnt
iedere maand op de Ie woensdag na de
vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden
van de in I.H.C. Holland verenigde
bedrijven vindt gratis plaats. D e inhoud
is beschermd krachtens de Auteurswet.
Firma-redacteuren: G. Martens (Conrad-Stork), M. Wink (Werf Gusto),
W. C. Boer (De Klop), A. Heystek
(J. & K. Smit), J. Koutstaal ( L . Smit
& Zoon) en R. Lafèbre (Verschure).

Geen goed begin, maar heel goed werk
Nauwelijks had de bij vennoot J. & K. Smit
gebouwde sleephopperzuiger SDH-II zijn neus
buiten de pieren van de Hoek gestoken of
er werd begonnen met de ankerproeven.
Een goed begin is het halve werk, maar toen
één der ankers op de bodem onklaar raakte
in 110 vaam roestige ketting met daaraan een
drietons anker wisten de opvarenden dat dit
tweedaagse beproevingsprogramma écht nog
niet half achter de rug was.
Het toeval wil dat vorig jaar op dezelfde plaats
een andere zuiger van J. & K. Smit, de Vikram,
een anker verspeelde. Aan dek hoorden wij
dan ook de opmerking: „Dié zal die hebben . . ." In onze gedachten ging de SDH-II
de rest van het beproevingsprogramma in
als de „Sal Die Hebben 11". Het bleek
echter een veel zwaarder anker dan dat van de
Vikram te zijn.
Gelukkig was het bergingsvaartuig Dolfijn in
de buurt aan het werk. De schipper was direct
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Geen goed begin, maar . . . vervolg
bereid de SDH-II van de onwelkome vangst te
verlossen; hij vertelde dat de bodem hier bezaaid ligt met dergelijke ongerechtigheden.
Tijdens een kolenstaking, ongeveer veertig jaar
geleden, lag namelijk een grote vloot van (kolenstokende) zeeschepen voor de Hoek voor
anker. Tijdens een zware storm verspeelden
vele van deze schepen een anker.
De stuur- en manoeuvreerproeven verliepen
verder voorspoedig, waarna koers gezet werd
naar de rede van Texel, waar de volgende dag
de bagger- en snelheidsproeven gehouden werden, eveneens met voortreffelijk gevolg. De
SDH-II verdiende hier nog een andere bijnaam: „Snelheid Door Hulpvermogen 11",
want op de gemeten mijl werd gemiddeld 12,8
mijl per uur gevaren, maar liefst 0,8 mijl méér
dan de contractuele snelheid!
De SDH-II is, op de grijperhopper na, de
laatste eenheid van de vloot die wij de afgelopen twee jaren voor de Philippijnen gebouwd
hebben.
Deze zuiger is tevens de grootste eenheid van
deze baggervloot, n.1.: lengte 74 m, breedte
13 m en holte 5,40 m. Het schip is uitgerust
met twee zijzuigbuizen met een diameter van
650 mm, waarmee het tot een diepte van ca.
17 m kan werken. De zuigbuizen zijn opgehangen aan valbokken van een nieuwe, door
I.H.C. Holland ontworpen, buisconstructie.
Zij zijn uitgerust met een deiningscompensator
waardoor het mogelijk is te blijven werken in
een deining tot 2 m. Valbokken, afsluiters in
zuig- en perspijpen, bodemkleppen. pompmotoren en voortstuwingsmotoren zijn centraal
bedienbaar van de brug af.
In de pompkamer in het voorschip staan twee
baggerpompen — welke worden aangedreven
door twee gelijkstroom elektromotoren van 705
pk elk — die de hopper van 750 m^ in 20
a 25 minuten kunnen vullen, afhankelijk van
de grondstoort waarin gewerkt wordt.
Het schip kan zijn lading op zee lossen door
de 12 hydraulisch bediende bodemkleppen te
openen.
Tevens bezit het een zelfleegzuiginrichting, zodat het de opgebaggerde specie naar de wal kan
persen via een pijpleiding van 1500 m.
De twee schroeven — elk aangedreven door
een elektromotor van 1100 pk — geven het
geladen schip een snelheid van 12 knopen.

nieuwe valbok

constructie.

De elektrische stroom voor de twee schroefmotoren en de twee pompmotoren wordt opgewekt door 2 generatoren van 800 kW elk,
welke op hun beurt worden aangedreven door
twee door de werf gebouwde SMIT-M.A.N.
dieselmotoren type RABL 459.
Deze 9-cylinder enkelwerkende 4-takt motoren met een door de uitlaatgassen aangedreven
oplader ontwikkelen een vermogen van 1300
pk bij 400 toeren per minuut.
Er is accommodatie voor een bemanning van
60 man, n.1. 20 man in 1 of 2 persoonshutten
op het achterschip en 40 man in het voorschip. Alle verblijven zijn „airconditioned".
Het schip is gebouwd onder toezicht van
Lloyd's Register of Shipping -|- 100 A l .
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DE WONDERLADDER

,,Een ladder in drie delen", zei de klant;
,,U ziet maar hoe U het doet, als U
er maar voor zorgt dat ik de zuiger
op allerlei diepten kan gebruiken".

Die zuiger is de CO 480, de grote demontabele snijkopzuiger voor een Franse klant,
die thans wordt gebouwd bij onze collega's
van Verschure en Conrad-Stork. Bij een
vorige gelegenheid is al eens in Het Zeskant
verteld, welk een wonderlijk produkt de CO
480 wordt. Ditmaal willen we graag nog iets
zeggen over de snijkopladder, die bij vennoot
Conrad-Stork werd ontworpen en gebouwd en
die een van de interessantste onderdelen van
de zuiger vormt.
Op zichzelf is een snijkopladder in drie delen
niets bijzonders. In het ontwerp werd van deze
ladder echter wel iets bijzonders gemaakt,
waardoor de zuiger veel meer toepassingsmogelijkheden krijgt dan normaliter het geval zou
zijn.
Spelen met mogelijIcheden
Het aardige bij deze constructie is, dat de mogelijkheden niet ophouden bij het uitnemen en
inzetten van het middenstuk, waardoor de
ladder naar believen korter of langer kan worden gemaakt. Ook de zuigbuis van 850 mm 0
kan vervangen worden door een zuigbuis van
600 mm 0 en bovendien worden twee snijkoppen
meegeleverd, een kleine en een grotere.

Bij alle „verbouwingen", die overigens zeer snel
kunnen worden uitgevoerd, wordt wel dezelfde
as gehandhaafd. Op deze manier zijn allerlei
variaties mogelijk. De baggerbaas kan bijvoorbeeld de grote snijkop op de lange ladder zetten, maar ook op de korte. Vindt hij het wenselijk om de kleine snijkop op de lange ladder
te zetten, dan kan dat ook. De enige vaststaande eis is eigenlijk, dat de grote snijkop steeds
in combinatie met de grote zuigbuis wordt gebruikt en de kleine snijkop in combinatie met
de kleine zuigbuis. Op deze manier „spelend"
met dit mooie stuk materieel, kan een goede
baggerbaas enorm veel doen op werkobjecten
van uiteenlopende aard.
Uitzonderlijke eisen
Met al zijn drie delen gemonteerd, heeft de
ladder een lengte van 21 m en een gewicht van
108 ton. De zuigdiepte varieert dan van 31/2
tot 15 m. Na het uitnemen van het tussenstuk
wordt de lengte van de ladder 13 m, het gewicht
78 ton en de zuigdiepte varieert dan van 31/2
tot 9 m.
Het is wel duidelijk, dat deze in wezen eenvoudige, maar bijzonder knappe constructie
hoge eisen stelde aan ontwerpers en bouwers.
Met de uitroep „het moet allemaal ook maar
passen" is het wel wat simpel gesteld, want
alles moet altijd passen, wat je ook bouwt.
Men kan zich echter voorstellen, dat in dit geval die kwestie van het passen en meten extra
zwaar ligt. Hier is een stuk werk gemaakt, dat
een bijzondere vermelding verdient.
Na de beproeving van de CO 480, die in juli
plaats zal vinden, komen wij in Het Zeskant
zeker terug op de zuiger als geheel, die nog
vele andere bijzonderheden rijk is.

De „Antwerpen IIF'

In het jaar 1923 is door de Werf Gusto een
zandzuiger gebouwd, de „Antwerpen III". Dat
is nu dus 40 jaar geleden. Het zal onze lezers
wellicht interesseren te weten, waar die zuiger
thans ligt.
Welnu, de zuiger ligt op het ogenblik op de
zeebodem en wel in het toegangswater van de
haven Pointe Noire in de Republiek Kongo.
Op 30 november 1962 is het schip, dat dienst
deed bij het onderhoudswerk van die haven,
gekapseisd en gezonken.
Deze bijzonderheden lazen we in „De Beting",
het personeelsorgaan van Bureau Wijsmuller, te
IJmuiden. En dit Bureau maakt er melding van,
omdat het opdracht heeft gekregen de „Antwerpen III" te bergen. Het hef- en bergingsvaartuig „Help" van Bureau Wijsmuller is inmiddels naar Pointe Noire gedirigeerd om dat

karwei op te knappen. Een bergingsinspecteur
en enkele duikers zijn reeds per vliegtuig vertrokken.
Het schip, dat een lengte heeft van óAVi meter,
een breedte van 10,80 meter en een holte van
5,35 meter, ligt in elf meter diep water en het
is, volgens de berichten, niet beschadigd. Gelukkig konden bij de ramp alle opvarenden
worden gered.
Wij twijfelen niet of het Bureau Wijsmuller zal
te zijner tijd wel meer gegevens over de berging publiceren en wij hopen dan onze lezers
met de verdere lotgevallen van dit 40 jaar oude
Gusto-product op de hoogte te houden.
Een foto van het schip vindt U hierbij afgedrukt. Het zal in 1923 ongetwijfeld een modern
vaartuig geweest zijn; nu doet alles een tikje
ouderwets aan.

UIT ONS MIDDEN
In dienst
16-4-'63
22-4-'63
29-4-'63
29-4-'63
29-4-'63
l-5-'63
1 -5-'63
1 -5-'63

getreden:
C. Moreno Llanos, slijper SB
A. V. d. Blom. platendrukker SB
V. M. Paulo Selvi, 11. scheepsbouwer
SB
A. C. Dominee-Wagtendonk, werkster
B. V. Scheindelen-Overgoor, werkster
Mej. F. A. de Koning, Kantoorbediende Loonafd.
K. M. de Jong, praktikant MB
J. J. Holtkamp, praktikant MB

Gehuwd:
9-5-'63 W. Lammers mol G. Hein
Geboren:
\
10-4-'63 Willem Pieter, zoon van P. Verboom
en A. Verboom-V. d. Wulp.

19- 4-'63 Jeanine Francine, dochter van J. F.
Hage en C. D. Hage-Voorsluijs.
20- 4-'63 Hans, zoon van C. de Koning en
G. A. de Koning-Bieze.
30-4-'63 Simon Aart, zoon van A. Bravenboer en W. G. Bravenboer-van Son.
4-5-'63 Johannes Adrianus Anthonius, zoon
van J. Krowinkel en H. E. M. Krowinkel-Manse.
7-5-'63 Edwin, zoon van J. J. Lemson en
J. H. Lemson-Roetman.
13-5-'63 Willie Johanna Georgetta, dochter
van W. J. G. de Heij en C. de HeijWolthuis.
Overleden:
27-4-'63 Mevr. A. M. van den Oever-Krouwinkel

DE OUDE GARDE

P. van Katwijk
De heer P. van Katwijk bereikte op 22 maart
1963 de leeftijd van 65 jaar en op 19 april
d.a.v. verrichtte hij voor de laatste maal zijn
gewone werkzaamheden. Ruim 16 jaar is hij bij
de Werf Gusto in dienst geweest als sjouwer en
opruimer. Hij gaat nu van zijn welverdiende
rust genieten en wij hopen, dat hij dat nog vele
jaren zal kunnen doen.

G. Berg
De heer Berg is op 1 juli 1939 bij de Werf
Gusto in dienst gekomen als fotograaf. De 28ste
april j.1. werd hij gepensioneerd, na een diensttijd van bijna 24 jaar. Honderden foto's heeft
hij in al die jaren voor het bedrijf gemaakt; we
kunnen wel zeggen duizenden! Zijn laatste ..opname" is die in de Oude Garde, waarvan hij nu
deel uitmaakt. Al is hij nu fotograaf-af, we rekenen toch op een serie mooie foto's van de
eerstvolgende boottocht met de gepensioneerden! We hopen, dat hij die nog vele jaren zal
kunnen maken.
J. Bok
De heer J. Bok is eveneens op 28 april 1963
met pensioen gegaan. Gedurende ruim 22 jaar
is hij werkzaam geweest op de TekenkamerScheepsbouw, laatstelijk als constructeur. Hij
gaat nu geen schepen voor anderen meer tekenen, maar varen in zijn eigen boot. Dat hij het
nog lange jaren zal kunnen doen, wensen wij
hem van harte toe.
A. Bouman
Met de heer A. Bouman heeft wel een van de
zeer oude getrouwen de Werf met pensioen verlaten. Niet minder dan 47 jaar is hij bij de
Werf Gusto werkzaam geweest; aanvankelijk als
werkman, later als baas in de Bankwerkerij.
Het zal — gelet op zijn diensttijd — vreemd
zijn de Werf Gusto te zien zonder baas Bouman; omgekeerd zal het ook voor baas Bouman vreemd zijn, niet iedere dag meer naar de
Werf Gusto te gaan. Maar het zal wel wennen.
Wij wensen hem toe, dat hij nog vele jaren van
zijn welverdiende rust zal kunnen genieten.
A. Dijksman
De heer A. Dijksman heeft van 5 maart 1941 tot
en met 28 april 1963 zijn werkzaamheden verricht bij de Werf Gusto te Slikkerveer. Tot 1948
als klinker; daarna als baas. Nu is ook voor hem
de tijd aangebroken zijn werkzaamheden te
staken en van zijn rust te gaan genieten. Wij
hopen, dat hij nog vele jaren deel van de Oude
Garde zal uitmaken.
R. H. Langman
De heer R. H. Langman kwam op 1 augustus
1953 in dienst bij Gusto Staalbouw te Geleen,
en wel als constructeur bij de Tekenkamer.
Voordien was hij reeds van 1939 tot 1943
werkzaam geweest bij de Tekenkamer Kraanbouw en bij de afd. Staalbouw in Schiedam.
De heer Langman, wiens pensioen officieel op
28 april 1963 inging, heeft echter op zijn verzoek het bedrijf te Geleen reeds op 1 januari
1963 verlaten. Wij wensen hem gaarne een zonnige levensavond toe.
(0)
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JUBILEA JUBILEA JUBILEA JUBILEA JUBILEA
Het is wel een beetje merkwaardige ,,kop" voor een artikel, maar we willen er
maar mee zeggen, dat de stroom van jubilea bij de werf Gusto nog steeds voortgaat
dat zij het zijn, die er voor zorgen, dat de mannen des morgens welgemoed naar hun werk
gaan. Spreker overhandigde ieder der dames
een doos bonbons.
Namens de Nederlandsche Maatschappij voor
Nijverheid en Handel reikte spreker vervolgens
aan de jubilarissen het vererend getuigschrift
van deze maatschappij uit met de bijbehorende
zilveren legpenning.
De bijeenkomst werd besloten met een gezellig
samenzijn bij een kopje koffie en met een bezoek aan de modellenzaal, waar de dames de
modellen van de werkstukken, waaraan haar
echtgenoten hebben gewerkt, konden bewonderen.

De 24ste april werden de jubilarissen B. Boer,
J. van Deursen, D. Nels en W. van Noortwijk,
vergezeld van hun echtgenoten, door de Directie ontvangen ter gelegenheid van hun 25-jarig
dienstverband. Zij werden toegesproken door
de heer F. Smulders, die er aan herinnerde, dat
de Werf Gusto in de 100 jaar van haar bestaan
een naam heeft gekregen, die over de gehele
wereld bekend is. De producten van onze Werf
worden overal in het buitenland, en natuurlijk
ook in Nederland zelf, ten zeerste gewaardeerd.
Dat dit zo is, is niet in de laatste plaats te danken aan de omstandigheid, dat de Werf steeds
kon beschikken over vakbekwame en ervaren
medewerkers. Daartoe behoren ook de jubilarissen van vandaag.
Spreker dankte hen voor hetgeen zij in de afgelopen 25 jaar voor de Werf hebben gedaan en
wenste hen van harte geluk met dit jubileum.
Als herinnering aan deze dag speldde hij de
jubilarissen het zilveren Gusto-insigne op en
overhandigde hen een gouden horloge en een
geschenk onder enveloppe.
Vervolgens wees spreker er op, dat ook de echtgenoten van de jubilarissen dank toekomt, om-

Op 8 mei 1963 was het de heer F. Smulders,
die twee jubilarissen, n.1. de heren A. Heiman
en J. Pelgrim, met hun echtgenoten ontving en
toesprak. Ook hier gold het een dienstverband
van 25 jaar.
De heer Smulders wees er op, dat we thans een
periode van welvaart meemaken en dat dit zich
openbaart o.m. door een ruime werkgelegenheid
in een gezond bedrijf. Het bedrijf kan echter
alleen bloeien, als het een goed product aflevert en het kan alleen een goed product afleveren, als het beschikt over bekwame en geroutineerde medewerkers. Tot deze bekwame en
geroutineerde krachten behoren ook de jubilarissen.
Spreker dankte hen voor hetgeen zij gedurende
hun dienstverband in het belang van de Werf
hebben gedaan en wenste hen van harte geluk
met hun jubileum. Ook de echtgenoten van de
jubilarissen betuigde spreker zijn dank, omdat zij
er toe hebben bijgedragen, dat de mannen hun
werk goed en met opgewektheid konden verrichten.
Aan de jubilarissen reikte spreker het zilveren
Gusto-insigne uit, alsmede een gouden horloge

JUBILEA JUBILEA JUBILEA JUBILEA JUBILE.
en een geschenk onder enveloppe. Voor ieder
der dames was er een doos bonbons.
Ten slotte heeft de heer Smulders namens de
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid
en Handel aan de jubilarissen het vererend getuigschrift met de bijbehorende zilveren legpenning van deze maatschappij uitgereikt.
Hierna bleef het gezelschap nog enige tijd bijeen onder het genot van een kopje koffie, terwijl de ontvangst besloten werd met een bezoek
aan de modellenzaal.

We hadden toch echt wel gelijk, toen we spraken van een stroom van jubilea. Want op
15 mei 1963 waren er weer vier. Ditmaal de
heren J. Burger, A. W. Duller, D. C. Oprei en
J. P. Rijnhout, die ieder 25 jaren hadden volgemaakt. Zij werden met hun echtgenoten ontvangen door de Directie en toegesproken door
de heer F. Smulders.
De heer Smulders herinnerde er aan, dat er
veel wordt gepraat over de verdeling van de
welvaart, doch dat er eerst sprake van verdeling
kan zijn, als de welvaart er is. Die welvaart
komt er pas als er gewerkt wordt. Spreker rekent de jubilarissen tot degenen, die dit begrepen hebben en al hun krachten hebben gegeven

aan het bedrijf en dat gedurende 25 jaar. Het
verheugt spreker dat hij telkens weer jubilarissen mag toespreken, want het feit, dat de
werknemers van de Werf „honkvast" zijn, is
voor spreker een bewijs, dat zij het hier naar
hun zin hebben en hier prettig werken. Spreker
dankte hen voor de in de afgelopen 25 jaar bewezen diensten en wenste hen van harte geluk
met het jubileum.
Na de jubilarissen het zilveren Gusto-insigne te
hebben opgespeld, overhandigde hij aan elk
hunner een gouden horloge en een geschenk
onder enveloppe. Aan de dames, die al die jaren
hun echtgenoten zo hebben verzorgd, dat
zij hun werk goed konden verrichten, overhandigde spreker een doos bonbons.
Namens de Nederlandsche Maatschappij voor
Nijverheid en Handel reikte de heer Smulders
de vererende getuigschriften en de zilveren legpenningen van deze maatschappij uit.
De bijeenkomst werd besloten met een gezellig
samenzijn onder het genot van een kopje koffie,
waarna nog een bezoek werd gebracht aan de
modellenzaal, waar verschillende modellen van
werkstukken van de Werf Gusto werden bezichtigd.

SCHOOLVOETBAL
Ofschoon het al weer even geleden is, willen
we hier toch nog enige gegevens vermelden van
het te Schiedam gehouden schoolvoetbaltoernooi. Twintig leerlingen van de Bedrijfsschool
hadden zich hiervoor opgegeven, maar aangezien verschillenden zich niet hielden aan de
voorwaarde van elke zaterdagmorgen trainen
moest het elftal worden samengesteld uit de
volgende leerlingen: J. H. M. Speelmeijer,
B. Haak, R. P. de Wolf, J. L. Luijten, H. Th.
V. Veen, H. Weber, H. van Gogh, L. Poldervaart, P. C. Noorloos, P. A. Munnik, T. Korporaal, J. H. Mulder en J. v. d. Akker.
Op 18 april j.1. trad het Gusto-elftal aan tegen
de Chr. Techn. School. Aangezien enkele spelers in de veronderstelling verkeerden, dat het
terrein afgekeurd was en dus gewoon aan het
werk waren gegaan, kon Gusto niet met het
sterkste elftal aantreden en dat was wel jam-

mer, want als. . . ja, als. Achteraf bezien zouden we dan misschien de finale gehaald hebben!
Maar nakaarten helpt niet.
De wedstrijd tegen de Chr. Techn. School werd
gelijk gespeeld, waarbij Korporaal voor de gelijkmaker zorgde.
De tweede wedstrijd ging tegen Wilton-Fijenoord en die werd met 1—O gewonnen, weer
door een doelpunt van Korporaal. Als er nu ook
nog de laatste wedstrijd gewonnen zou worden, zouden we bovenaan staan. Maar, helaas
het werd een gelijk spel tegen de Willem de
Zwijgerschool: O—0. En zo eindigden we dan
gelijk met Wilton-Fijenoord, dat echter door
een beter doelgemiddelde in de eindstrijd kwam.
Op 30 april werd er door een selectie van de
beste spelers uit het toernooi een wedstrijd
tegen een selectie uit Vlaardingen gespeeld.
Daarbij waren Korporaal en Van Gogh van de
partij, die in die wedstrijd, die met 3—1 gewonnen werd door de Schiedammers, ieder een
doelpunt voor hun rekening namen. Alles bij
elkaar een mooi resultaat voor de spelers van
onze Bedrijfsschool.

TELEFONISTE:

We hoorden de volgende opmerking maken:
„In een groot bedrijf als het onze, lopen veel
mensen rond. die alles weten over een beetje.
Naarmate we meer in de buurt van de top komen, merken we, dat de mensen daar een beetje
weten over alles. Maar alleen de telefoniste weet
alles over alles!"

DANKBETUIGINGEN
„Hoe genoeg'lijk vloeit het leven
„Eens gerusten lassers heen . . ."

De gepensioneerden betuigen hierdoor hun hartelijke dank aan de Directie van de Werf Gusto
voor de op 4 april j.1. georganiseerde bijeenkomst, waarvan zij ten zeerste hebben genoten.
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IN MEMORIAM
Maandag 13 mei 1963 werden wij opgeschrikt door het bericht van het overlijden
van onze medewerker, de heer A. Kroon.
Was zijn gezondheidstoestand de laatste
jaren niet al te best, het overlijdensbericht
kwam toch volkomen onverwacht, na een
ziekteperiode van slechts enkele dagen.
Gedurende 26 jaren is de heer Kroon bij

A. KROON
de Werf Gusto in dienst geweest als smid.
En zeer binnenkort zou hij worden gepensioneerd. Het heeft niet zo mogen zijn.
Wij herdenken hem als een goed vakman
en een prettige collega.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, die wij gaarne de kracht toewensen,
dit zware verlies te dragen.

Aart Kroon, rust in vrede.
Voor de vele bewijzen van deelneming en medeleven, ondervonden bij het overlijden van mijn
echtgenoot, de heer A. Kroon, betuig ik langs
deze weg, mede namens de familie, mijn hartelijke dank.
Mw. A. Kroon-Versluis.
Langs deze weg wil ik mede namens mijn echtgenote mijn hartelijke dank betuigen voor het
mooie cadeau onder enveloppe, dat mij op mijn
verjaardag bij het verlaten van de Werf als gepensioneerde werd aangeboden.
P. van Katwijk.
Hierdoor betuig ik mijn hartelijke dank aan de
Directie, chefs en collega's voor de vele blijken
van belangstelling en de cadeaux die ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstverband bij
de Werf Gusto mocht ontvangen.
D. Nels.
Hartelijk dank, ook namens mijn vrouw, aan de
leden van Het Zonnewiel voor de mooie fruitmand, die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. Ook hartelijk dank aan de Maatschappelijk Werkster voor de betoonde belangstelling en het fruit.
J. Ram.
Voor de cadeau's, die ik bij mijn pensionering
mocht ontvangen betuig ik hierdoor gaarne mijn
hartelijke dank aan het Geschenkenfonds, de
Personeelsvereniging en de collega's.
A. Dijksman.
Ondergetekende betuigt hierdoor, mede namens
zijn echtgenote, zijn hartelijke dank aan de Directie, het Dorusfonds en de collega's voor de
blijken van belangstelling en de cadeau's, die hij
ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstverband
mocht ontvangen.
J. van Deursen
Mede namens mijn echtgenote betuig ik langs
deze weg mijn hartelijke dank aan de Directie,
chefs en alle anderen voor de blijken van belangstelling en de geschenken, die ik ter gelegenheid van mijn zilveren dienstjubileum
mocht ontvangen.
B. Boer.

Bij mijn afscheid van de fabriek als gepensioneerde betuig ik mijn hartelijke dank aan allen
voor de blijken van vriendschap en voor de
prachtige cadeau's, zowel uit Schiedam als uit
Slikkerveer, die de herinnering aan U allen
levendig zullen houden.
A. Bouman.
Mede namens mijn echtgenote betuig ik mijn
hartelijke dank aan de Directie, chefs en collega's voor de prachtige geschenken en de gelukwensen, die ik bij mijn 25-jarig dienstverband mocht ontvangen.
A. Heiman.
Hiermede betuig ik, ook namens mijn vrouw
en kinderen, mijn hartelijke dank aan de Directie, chefs, maatschappelijk werkster, bazen
en collega's, alsmede aan het Dorusfonds en
het Bijzondere Fonds SB-CB, voor de prachtige
cadeau's, fruitschaal en bloemen, die ik ontving
bij mijn 25-jarig dienstjubileum.
J. Pelgrim.
Aangezien ik niet in de gelegenheid ben geweest
bij het verlaten van de Werf Gusto persoonlijk
van allen afscheid te nemen, wil ik dit langs
deze weg doen en U allen het beste toewensen.
D. Heuvelman.
Hierdoor wil ik mijn hartelijke dank betuigen
aan de Directie, de maatschappelijk werkster,
de transporteurs, kraanrijders en scheepsbouwers-binnen en de Bedrijfsbrandweer voor de
geschenken, de mooie fruitmanden en de belangstelling, die ik tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis mocht ontvangen.
C. Jans.
Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw,
mijn hartelijke dank aan allen voor de prachtige cadeau's en de grote belangstelling, ondervonden bij het verlaten van de Werf als gepensioneerde.
G. Berg.
Hierdoor betuig ik, mede namens mijn vrouw,
mijn hartelijke dank aan de Directie en alle
anderen voor de blijken van belangstelling en de
geschenken, die ik ter gelegenheid van mijn
zilveren dienstjubileum mocht ontvangen.
D. C. Oprei.

SLOT-AVOND PERSONEELSVERENIGINI
^ ^ ) e slot-avond van
^ ^ ^ e Personeelsvereniging Gusto te Schiedam werd
op zaterdag, 18 mei j.1., in de grote zaal van
„Lommerrijk" gehouden met het optreden van
het gezelschap-Rens van Dorth. In de loop van
de jaren is Rens van Dorth reeds herhaalde
malen voor de Personeelsvereniging opgetreden
en altijd hebben de P.V.-leden dan een kostelijke avond gehad. Zo was het ook nu weer.
Een klein, maar select gezelschap werkte het
programma in een zeer vlot tempo af.
Wat moeten we hiervan vermelden? Het praatje
van Rens van Dorth over de hoeden en de Chinezen? De muziek van Gas Oosthoek? Het
dansen van Frans Rafall en Jessica van Olden?
De liedjes van Mitzie Tieland? Of het goochelen
van Fred Kaps? Het werd allemaal even goed en
vlot gebracht. Persoonlijk hebben we het meeste
genoten van Fred Kaps; het was werkelijk verbluffend. In de pauze hoorden we de opmerking maken: „Die man heeft alles méé; zijn
figuur, zijn gezicht, zijn praatje en zijn vakmanschap".
Maar laten we ook de andere medewerkers niet
vergeten. Om te beginnen Rens van Dorth „himself"; een knap artist, doorkneed in het vak. Hij
kan de mensen het ene ogenblik laten schaterlachen en het andere ogenblik laten huilen, althans heel ernstig laten kijken. Zoals b.v. bij
het lied over het afscheid van de clown. Hij
kan heel intelligent uit zijn ogen kijken en even
later ligt de onnozelheid op z'n gezicht bestorven.
Dan het danspaar Frans Rafall en Jessica van
Olden, dat ons dansen uit Rusland en Spanje
liet zien en dat met veel elan deed. Voorts
Mitzie Tieland, die haar liedjes met verve bracht
en ook in samenwerking met de anderen een
uitstekend artiste bleek te zijn. En ten slotte
Cas Oosthoek, die de verschillende nummers
begeleidde en bij zijn solo-optreden de zaal
vlot liet meezingen.

Nicuwenhuis. h
openingswoord gezegd te vertrouwen, dat de
aanwezigen een prettige avond zouden hebben.
In zijn dankwoord, dat met bloemen voor de
dames onderstreept werd, kon hij terecht constateren, dat het gezelschap-Rens van Dorth
weer volkomen aan de verwachtingen had beantwoord. En uit het enthousiaste applaus uit de
zaal bleek wel, dat de aanwezigen het volkomen met hun voorzitter eens waren.
Na afloop van de voorstelling werd de zaal met
bekwame spoed ontruimd, om plaats te maken
voor de danslustigen, die daarna tot 2 uur heer
en meester van het terrein waren. Het was een
zeer genanimeerd bal onder leiding van de heer
Jan de Klerk en zijn dansorkest „The Music
Stars".
Al bij al een voortreffelijk geslaagde avond,
waarmee het Bestuur van de Personeelsvereniging het seizoen op een bijzonder prettige wijze
heeft afgesloten.
Eén woord van kritiek moet ons echter nog van
het hart. Op de voorstelling? Oh neen! Het is
een woord van kritiek aan het adres van de
leden van de P.V
die er niet waren. We
hoorden van het Bestuur, dat de belangstelling
van de leden voor de manifestaties van de Personeelsvereniging aan het tanen is. En we vragen
ons af: Hoe is dat mogelijk? Door de T.V.?
Ja, waarschijnlijk wel. Rens van Dorth was al
voor de T.V. geweest en de mensen geloofden
het nu wel. We hopen van harte, dat er bij deze
uitvoering veel T.V.-kijkers in de zaal geweest
zijn. Want dan hebben ze ook het verschil kunnen zien tussen een T.V.-uitzending en het optreden in een zaal. En dan wint de zaal-uitvoering het glansrijk! We menen een beroep te
mogen doen op degenen, die dit met ons eens
zijn. Welnu, we vragen hen: Maak bij de man
(of de vrouw), die naast U werkt eens een
beetje reclame voor onze Personeelsvereniging.
Hoe meer leden, hoe meer de P.V. voor haar
leden kan doen!
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Si Een familie van nijvere bevers
Toevallige bezoekers keken op donderdag 2
mei j.1. enigszins bevreemd toen zij een werfdirecteur met een hobbelpaard onder zijn arm
over het terrein van J. & K. Smit zagen lopen.
Maar de reden werd al spoedig duidelijk: de
tweejarige Maarten Koenen, zoontje van de
hoofdingenieur van S. A. Sanders Aannemingsbedrijf N.V. ging de naar hem genoemde
12" standaard snijkopzuiger dopen.
Zoals U weet zijn alle doopvrouwen charmant
(wij menen dit met de hand op het hart) en de
jongelui zetten deze traditie voort. Evenals
Michiel dat onlangs deed, verrichtte Maarten
zijn verantwoordelijke taak met hartveroverende eenvoud en ernst. Alleen vond hij het doodzonde toen die mooie fles champagne uiteenspatte.
De bok Condor zette daarna de vrijwel complete zuiger, dus met gemonteerde snijkopladder, in de rivier De Noord.
Niet alleen voor Maarten, maar ook voor
I.H.C. Holland was dit een belangrijke dag:
immers, de Maarten was de eerste standaardzuiger van de I.H.C.-Beaver serie die aan een
klant werd overgedragen. Weliswaar hebben we
al eerder naar diverse landen kleine standaardzuigers geleverd, maar de nieuwe Beaver serie
is van een geheel nieuw ontwerp, waarin jaren
van studie en experimenteren verwerkt zijn.
Over de gehele wereld groeit de vraag naar
kleine, eenvoudige en stevige snijkopzuigertjes
met èènmansbediening, waarmee vele werken
„in het natte" voordeliger uitgevoerd kunnen
worden dan ,in de droge", zoals bijvoorbeeld
in de wegenbouw.
Eager beaver
In het Engels noemt men iemand die altijd
druk en onvermoeibaar bezig is een „eager
beaver", een nijvere bever dus. Hetzelfde kan
gezegd worden van de I.H.C.-beverfamilie.
Onze mensen trachten nog steeds de eersteling van deze familie, die al maandenlang
draait in de Boezem van Kinderdijk, kapot te
krijgen. Deze 8" Beaver heeft echter voluit
bewezen niet alleen ijverig maar ook sterk en
taai te zijn.
Een 8" zuiger, terwijl de Maarten 12" is? Dus
tóch geen standaard? Jawel, maar ook automobielen worden aan de lopende band gemaakt en hebben desondanks modellen voor
iedere smaak en voor ieder doel. De I.H.C.Beavers worden in drie afmetingen geleverd,
n.1. de „Cub" (6" en 8"), de „Master" (10"
of zoals de Maarten 12") en de „King" (12",
14" of 16").
Maar in ieder model zijn weer variaties mo-

" Groot en klein: kieinditimpje
"Geopotes VI" (in aanbouw).

"Maarten" en de reus

gelijk, bijv. met of zonder ankerbomen, met
open of dichte bovenbouw, zodat keuze bestaat uit 104 mogelijkheden!
Èènmansbediening
Enige van de hoofdkenmerken van iedere
Beaver zijn: èènmansbediening, hydraulische
aandrijving, demonteerbaarheid voor transport,
zeer gemakkelijk onderhoud en, zoals reeds
bewezen is, een grote produktie. En natuurlijk,
zoals dat hoort voor een standaardprodukt, een
korte levertijd.
Evenals alle I.H.C.-Beavers bestaat de Maarten uit vijf pontons: het hoofdponton bevat de
motor, zandpomp, hydraulische pompen, ladder, lieren, spudpalen, het bedieningshuis en
eventueel de ankerbomen. De zijpontons bevatten brandstof en eventueel ballastwater.
De afmetingen van de Maarten zijn: 15 x 5
X 5,55 X 1,6 m; de zuigdiepte is 9 m en de
zandpomp wordt aangedreven door een 450 pk
dieselmotor.
"Nogmaals groot en klein: de kleine en de
Maarten".

aiierkieinste
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bijdrage van Tom Hoogland (die óók verantwoordelijk

is voor de genoemde

prijzen!j

gorges du Tarn

Aveyron

de loop der jaren aangelegd, die een belangrijke rol spelen in de elektriciteitsvoorziening.
Het zijn meren, enige kilometers lang en talrijke honderden meters breed, nu eens omzoomd door bossen, dan weer door grimmige
bergen en zacht glooiende hellingen. Op en
aan enkele van deze meren zijn uitstekende
watersportcentra, de meeste meren echter liggen stil en verlaten in de brandende zon. Het
toerisme is hier nog niet op gang gekomen . . .
Mag ik u een vraag stellen? Wist u, waarom
zo weinig landgenoten naar Frankrijk gaan?
Omdat zij de taal zo moeilijk vinden. Dat kan
een beletsel zijn, maar . . . spreken dan zoveel meer Nederlanders wel voldoende Spaans
en Italiaans? Ik zou het bijna denken, gezien
de enorme aantallen Nederlanders die elk jaar
naar deze landen trekken . . .
Om kort te gaan: Frankrijk is goed, zonnig,
vriendelijk en buiten de bekende toeristenstreken beslist niet duur. In de onderstaande
gebieden kunt u vrijwel overal logeren voor
ongeveer ƒ 10,— tot ƒ 14,— per dag, waarvoor u dan een bed en drie maaltijden krijgt.
Voor logies met ontbijt kunt u rekenen op
ongeveer ƒ 4,— tot ƒ 6,—- voor twee personen,
dat wil dus zeggen minder dan in ons goedkope eigen land. En vergeet niet, dat hier stokbrood, wijn en vrijwel altijd kaas in onbeperkte mate bij uw maaltijd geserveerd wordt!

Wie beweert, dat Frankrijk een duur land voor
toeristen zou zijn, moet alleen maar gekeken
hebben in de overdrukke en bekende gebieden
van Bretagne, de Jura, delen van de Vogezen
of aan Marianne's zoom: de Rivièra.
Het overgrote deel van dit land, dat nog lang
niet door de massa-toerist is ontdekt, spreekt
een andere (financiële) taal. In die nog zo weinig bezochte streken is het opvallend goedkoop. In talrijke delen van Frankrijk kunt u
logies en ontbijt vinden in schone, prettige,
kleine hotels, waar u voor twee personen
rond ƒ 6,—, dus ƒ 3 , — per persoon betaalt.
Voor gezinnen met kinderen (zoals ik deze
noem: de vergeten groep in het toerisme, omdat een verblijf in hotels voor hen veel te kostbaar is) zijn in heel Europa tal van kamers
bij particulieren te huur. In Frankrijk zijn duizenden kamers tussen de ƒ 40,— en ƒ 100,—
per week te huur en met kamers bedoel ik,
dat men er met vier of zes mensen kan slapen
en koken en hier en daar zelfs met douche of
bad.
Waarom de Nederlander zo graag naar de kust
trekt? Omdat het daar zonnig, warm en waterrijk is. Volkomen waar, maar Frankrijk heeft
op meer plaatsen zon en warmte en water.
Driehonderd kilometer ten zuiden van Parijs
begint het landschap heuvelachtig te worden.
Van hier tot dichtbij de kust van de Middellandse Zee zijn vele tientallen stuwmeren in
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Een paar gebieden;

Villejranche-de-Panat (dept. Aveyron) 800 inwoners. Stuwmeer 4 km lang, enkele honderden meters breed. Omgeven door bossen en
weilanden. Langs de oevers praktisch geen
outillage voor de watersport. Vrij zwemmen en
vissen. In de omgeving veel wandelmogelijkheden en uitstapjes per auto.
Het oude stadje Rodez ligt 45 km ten noorden
van Villefranche-de-Panat, de handschoenenstad Millau 46 km ten oosten ervan en het
bezienswaardige Albi ligt 60 km ten westen.
U bent hier midden in het land van de pittige
Roquefort-kaas en ook in het gebied van de
gorges du Tam.
Neuvic-d'Ussel (dept. Correze) 2400 inwoners.
Stuwmeer 6 km lang, enkele honderden meters
breed. Uitstekende watersportmogelijkheden.
Zwembad, zeilen, roeien, waterskieën, (skischool), vissen en wandelen. In augustus vrij
druk, maar gezellig. Het dorp ligt ongeveer
IVi km van het meer. Tal van hotels, waar
men alleen logies (met of zonder ontbijt) kan
reserveren. Zonder ontbijt (dat u tenslotte in
elk café voor weinig geld kunt bestellen) zijn
de prijzen voor twee personen ƒ 7,50 tot
ƒ 8,50 . . .

Neuvic-d'Ussel ligt 30 km ten noorden van
Mauriac, 59 km ten oosten van TuUe en 40
km ten zuiden van La Courtine, bij vele Nederlandse militairen wel bekend.
Eguzon (dept. Indre) 1500 inwoners. Stuwmeer in de Creuse van vele kilometers lang en
enkele honderden meters breed. Bos en wei
rondom het meer. Watersportcentrum, zwemmen, roeien, zeilen, waterskiën, vissen en wandelen.
Het „Laren van Frankrijk", het kunstenaarsdorp Gargilesse, waar George Sand tal van
jaren heeft gewoond, ligt dicht in de buurt.
Eguzon ligt 20 km ten zuiden van de pittoreske stad Argenton, 52 km ten westen van
La Chatre en 38 km ten noorden van Guéret.
Estaing (dept. Aveyron) 850 inwoners. Gelegen aan de rivier de Lot, waarin zwembaden
en stuwdammen met zeil- en roeigelegenheden.
Een vriendelijke, heuvelachtige streek vol historie. Tal van uitstapjes en ontelbare wandelingen. Hotelprijzen: Kamer voor twee personen van ƒ 4 , —tot ƒ 6 , — ; ontbijt ƒ1,50.
Maaltijden ƒ 4,—; volledig pension van ƒ 12,—
tot ƒ 14,—.
Estaing, 42 km van Rodez en 66 km van
Aurillac, is een oud, klein, vriendelijk en rustig dorp, bossen en heuvels.
Indien u nadere inlichtingen of folders over
deze gebieden zou willen ontvangen, dan kunt
u deze (gratis) aanvragen bij het Nationaal
Frans Verkeersbureau, Noordeinde 138 te Den
Haag, tel. 070-11.66.36.

Zotte plaatjes maken
In de Kalverstraat te Amsterdam wandelt
plompverloren een rhinoceros. De winkelende
mensen kijken er niet van op, het beest schijnt
er helemaal bij te horen. In een bos vol besneeuwde bomen loopt een nijlpaard rillend
rond, denkend aan betere tijden en plaatsen,
waaraan het in zuidelijker gelegen streken was
gewend. Een ruimtevaarder maakt de rondjes,
waarover wij griezelend lezen in de kranten,
onder nogal comfortabele omstandigheden: in
een strandstoel.
Dit zijn slechts enkele van de vele beelden die
de heer A. Kreike, werkzaam in de afdeling
tandwielcontrole van I.H.C.-vennoot ConradStork, oproept wanneer hij zich bezig houdt
met zijn hobby: de stuntfotografie. Deze hobby
stelt hem in staat dingen te zien, die de stoutste
dromen — of nachtmerries — zeer nabij komen.
Zonderlinge effecten
Het plan voor deze verrukkelijke artistieke
zotternij is ontstaan in het fotoclubje van Conrad-Stork, waarvan de heer Kreike een gewaardeerd lid is. De leden van deze niet officieel bestaande club komen van tijd tot tijd bij
elkaar om gedachten en vondsten uit te wisselen. In dit gezelschap kwam de heer Kreike
met zijn idee eens iets heel anders te maken.
Een ziekte van bijna een jaar bracht hem, naast
veel ongerief, de mogelijkheid om aan deze
vorm van fotografie veel meer te gaan doen.
Hij las en bekeek talloze gedrukte uitgaven en
vond daarin afbeeldingen die, tegen elkaar in
het (fotografische) veld gebracht, uiterst zonderlinge effecten konden teweegbrengen. In de
foto's bij dit verhaal worden daarvan sprekende voorbeelden weergegeven.

Makro-fotografie
Zoals het een rechtgeaarde hobbyist betaamt,
zorgt de heer Kreike grotendeels voor zijn eigen
spullen. De eenogige spiegelreflexcamera waarmee hij het werk doet, komt uiteraard uit de
handel. Maar daaromheen maakte de heer
Kreike met eigen vindingrijkheid combinaties
van apparaturen, waarmee veel meer te doen
valt. De makrofotografie — met afstanden tot
twee centimeter van het doelwit — behoort
daarmee tot de gewone werkzaamheden. Mag
mevrouw Kreike al eens schrikken van de effecten die haar man op deze manier te voorschijn weet te toveren met een dode bromvlieg,
de fotoliefhebber houdt er vol bewondering de
adem bij in.
Plaatjes en plaatjes
Gelukkig is de heer Kreike nu zover hersteld
van zijn ziekte, dat hij zijn werk bij ConradStork gedeeltelijk heeft kunnen hervatten. Maar
de hobby, die hem in haar macht kreeg tijdens de lange uren thuis, blijft hem vasthouden. Wanneer hij in een tijdschrift of waar dan
ook een plaatje ziet en later weer een ander
plaatje, dat contact maakt met zijn vindingrijke geest, zal hij niet rusten voordat van die
twee plaatjes iets gek is gemaakt. Iets bijzonders, waaraan anderen ook plezier kunnen beleven. Want dat blijft bij iedere goede hobbyist
een belangrijk punt: iets maken dat ook andere
mensen treft.
De heer Kreike slaagt daarin voortdurend.

