


Dit blad is het personeelsorgaan van de 
Industrieële Handelscombinatie Holland, 
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt 
iedere maand op de Ie woensdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsle
den van de in I.H.C. Holland verenigde 
bedrijven vindt gratis plaats. 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. Koutstaal ( L Smit 
& Zoon) en R. Lafèbre (Verschure). 

l i e t zesli:a.zit 
BIJ DE VOORPAGINA 
Volkomen zeker van zichzelf en 
van het materiaal waaraan hij 
werkt, verricht de man op de voor
pagina zijn verantwoordeli jke taak. 
Precisie, vakmanschap en toewij
ding zorgen ervoor dat ook dit on
derdeel straks nauwkeurig zal pas
sen in het complete produkt. 
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Werk aan de win 

Nogmaals een emmermolen (CO 501) 
Lange tijd voordat snij kop- en sleephopperzui
gers werden gebouwd, vestigden Nederlandse 
aannemers al een wereldnaam met de emmerbag
germolen. Dezelfde aannemers hebben dit stoere 
werktuig, dat zich thuis voelt in de zwaarste 
grondsoorten, in ere gehouden naast de typen 
van baggermaterieel, die later zijn ontwikkeld. 
De baggeronderneming N.V. Aannemersbedrijf 
v/h Fa. T. den Breejen van den Bout te Aerden-
hout heeft I.H.C. Holland thans opdracht gege
ven tot het bouwen van een door stoom gedreven 
emmerbaggermolen, die vrijwel het evenbeeld 
zal zijn van de Hercules en de Hermes, enige 
jaren geleden gebouwd door I.H.C.-vennoten L. 
Smit en Zoon en J. & K. Smit. Alleen de emmer-
inhoud is groter, namelijk 860 liter in plaats van 
800. De nu bestelde molen wordt bij Verschure 
gebouwd, onder het bouwnummer CO 501. 
De hoofdafmetingen zijn: lengte 52 m, breedte 
op de buitenkant van de spanten 9,80 m, holte 
vóór 4 m, holte achter 3,30 m, baggerdiepte 14 m 
(met afgestoken ladder 17 en 20 m). De molen 
wordt in maart 1965 afgeleverd. 



Geen lauweren voor de „Mercator", 
wel een zuster 

Het kan voor een Zeskant-redaeteur soms een 
enigszins ontmoedigende opdracht zijn "eens iets 
te schrijven over de zus-of-zo aan het werk". 
Hij popelt natuurlijk van verlangen om alle lezers 
van Het Zeskant gerust te stellen en hen in 
lyrische volzinnen de voortreffelijke prestaties te 
beschrijven van, laten we zeggen de Mercator. 
In zijn verbeelding ziet hij zich reeds aan boord 
stappen. Zodra het klaroengeschal verstorven is 
treedt de baggerbaas naar voren; de plechtige 
begroeting blijft de brave borst echter in de keel 
steken, met een snik van ontroering valt hij zijn 
bezoeker om de hals en stamelt: "Meneer, hij 
zuigt, hij zuiat zó fantastisch, het is ongelófe-
l i j k . . . " . 
Zijn wakkere helpers wenden de eerlijke, ver
weerde koppen af, zij trachten zich te verbijten, 
maar de opgekropte gevoelens moeten een uitweg 
vinden. Sommigen slingeren hun laarzen in het 
water en roepen "zuigen, zuigen maar, zuig maar 
op!" 
Anderen juichen: "Zand, zand, we éten zand". 
Elkaar uitbundig op de schouder slaand troepen 
zij vervolgens naar de kombuis. 
De baggerbaas kijkt hen gelukkig glimlachend 
na en mompelt: Wat een kerels, wat een sakkerse 
kerels. Zo'n schip en zo'n bemanning zijn er nog 
nooit geweest." 
Hoe anders is de werkelijkheid 
In de technische rapporten lezen wij slechts dat 
een olie-filter vervangen moet worden en dat er 
verder geen klachten zijn. 
En als wij aan boord komen antwoordt de bag
gerbaas geduldig op onze herhaalde vraag: "Nou, 
dat zeg ik U toch, hij doet het goed, wat kan ik 
nog méér zeggen?" 

6000 pk van Smit-M.A.N. in de machinekamer 

"En wat voor werk doet U hier nou wel?" "Nou, 
dat ziet U , we zuigen. Het kanaal hier ten zuiden 
van Sas van Gent moet een paar meter breder 
gemaakt worden, er komt een hoogovenbedrijf. 
Met de specie spuiten we het hoogoventerrein 
op, zo'n twee kilometer hier vandaan." 
"Kunt U nu echt niets over de Mercator vertel
len?" "Jawel, hij is zo'n zestig meter lang, er 
staan zo'n zesduizend paarden in, die Smit-
M.A.N . motoren doen het goed. We kunnen 
zuigen tot op achttien meter. De baas heeft er 
trouwens net nóg zo één besteld, óók bij I.H.C. 
Holland, die gaat Ortelius heten," 
En dat, lezers, is inderdaad een groot compli
ment. Een compliment voor constructeurs en 
ontwerpers, voor lassers, afschrijvers, hoorders, 
samenstellers, pijpfitters en alle anderen die het 
schip gestalte hielpen geven. Maar ook voor cal-
culatoren en inkopers, voor de typistes die de 
brieven feilloos verzorgden, voor de telefonistes 
en receptionistes die vlot en prettig onze relaties 
te woord staan, enfin, voor allen die ervoor zorg
den dat een tevreden klant na de Mercator de 
Ortelius bestelde. 

Wij praten immers allen graag over "verdienen", 
U toch zeker ook? Maar daarvoor moeten orders 
verdiend worden. De order op de Ortelius is 
verdiend door allen die van de Mercator een 
succes gemaakt hebben. 

Juist bij het ter perse gaan van dit Zeskant ver
nemen wij dat de eigenaar van de Mercator bo
vendien nog twee standaardzuigers uit de I.H.C.-
Beaver serie heeft besteld, namelijk twee van het 
type I.H.C. Beaver King. Een kwestie van ver
diend vertrouwen. 



„WADDENZEE" te water 
"Als de waterstand zo blijft", was het commen
taar van Riens de Jong een half uur vóór de 
tewaterlating van de baggermolen Waddenzee, 
"dan zal-ie een hele sprong moeten maken!" Be
denkelijk schat hij het verschil in hoogte tussen 
het wateroppervlak van de Merwede en de vet-
balken, waarover de CO 491 straks te water 
moet glijden. "De vloed komt nog wel door, 
maar ook gisteren was de hoogwaterstand aan 
de lage kant. 't Wordt vandaag eer minder dan 
meer". Daar konden we het dan mee doen. 
Stil en verlaten lag de molen op de helling, 't Was 
dat er vlaggen van het schip wapperden, anders 
zouden we gedacht hebben ons in datum en tijd 
van de tewaterlating vergist te hebben, zo stil 
was het. 
We liepen eens om het casco heen en lazen na
men zoals: SB 1 - A . Verhoef, BB 6 - J. van 
Leeuwen. Hieruit concludeerden wij, dat alles tot 
in de puntjes geregeld was. Later is ons dat wel 
gebleken. Toen het voor ons een beetje span
nend ging worden en we dachten "Waar blijven ze 
nou!", kwamen de helpers van alle kanten aan 
om, wachtend op het commando "alles los", hun 
plaatsen in te nemen. Toen de toekomstige eige
naars en de directie met bedrijfsleiding van "De 
Klop" aanwezig waren, kwam het legertje werk
nemers in actie. Met vereende krachten werden 
de keggen onder het schip uit gerameid. 
Ondanks het lage water ging de CO 491 toch 
nog op tijd te water, al moest-ie dan nog een 
"sprongetje" maken. 
Voor de liefhebbers van technische gegevens: 
De diesel-hydraulische baggermolen meet 27 x 
7 X 2,70 m en heeft emmers van 300 1, waarmee 
bijna 550 m^ specie per uur tot een maximum 
diepte van circa 12,50 m gebaggerd kan worden. 
Zowel de emmerketting als praktisch alle lieren 
hebben hydraulische aandrijving. De hoofdmotor 
is een "Deutz" diesel van 280 pk. 



Werfbeeld 

SERIE- WERK 
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In dienst getreden: 

27-1 -'64 T. Adelaar, montagewerker St.B. 
27-1-'64 M. Ronczai, lasser St.B. 
27-l-'64 L. Gyulas, montagewerker St.B. 
27-1-'64 N. E. V . d. Kant, lasser St.B. 
27-1-'64 C. J. de Wildt, lasser St.B. 
27-l-'64 J. V . d. Ham, montagewerker St.B. 
27-1-'64 J. V . Tergouw, lasser St.B. 
27-1-'64 J. van Dijk, lasser St.B. 
27-1-'64 Th. J. H. Koevermans, 11. scheepsbe-

schieter SB. 
27-1-'64 M. Th. la Fontaine, lasser S.B. 
3-2-'64 M. Garcia Santemaria, bankwerker 

MB. 
3-2-'64 P. Banos Rodes, lasser S.B. 
3-2-'64 A. Coppens, praktikant S.B. 
3-2-'64 N. Palm, praktikant S.B. 
3-2-'64 R. Steenweg, praktikant MB. 
3-2-'64 K. F. Pedersen, pijpfitter St.B. 

10-2-'64 H. H. G. Tholel, hulpbankwerker MB. 
13-2-'64 C. van Vliet, kraanrijder SB. 
17-2-'64 J. B. C. Wuffelé, brander SB. 
19-2-'64 P. A. Pijnenburg, bankwerker MB. 
19- 2-'64 A. Kololu, brander SB. 
20- 2-'64 F. Fernando Garcia, fraiser MB. 
25-2-'64 R. A. Jelijt, verfspuiter SB. 

zv 
Geboren: 

2-2-'64 Johannes, zoon van L. Andeweg en 
J. Andeweg-de Ruiter. 

5-2-'64 Robertus Clemens, zoon van L. A. M. 
Groenendaal en H. M. Groenendaal-
V . d. Werf. 

8-2-'64 Frits Frederik Gerrit, zoon van W. B. 
Risteruw en R. Risteruw-v. Hattem. 

ll-2-'64 Catharina Magdalena Liduina, doch
ter van C. J. Burgering en C. M. Bur-
gering-v. d. Knaap. 

20- 2-'64 Pieter, zoon van P. de Vries en J. de 
Vries-v. d. Wel. 

21- 2-'64 Robertus, zoon van G. v. d. Berg en 
M. V . d. Berg-Vijgeboom. 

DANKBETUIGING 

Hierbij betuig ik mijn hartelijke dank aan Mw. 
Bebelaar voor het prachtige Kerststukje en de 
boekenbon, die ik tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis mocht ontvangen. Tevens mijn dank 
aan de bazen en de collega's, ook aan de heer 
van Aperloo, voor het bezoek en de bloemen bij 
mijn thuiskomst. J. Vlasblom. 

DE OUDE GARDE 

] . Verhoeven. 
De heer J. Verhoeven heeft op 31 december 1963 
afscheid genomen van de Werf Gusto. Op 9 
maart 1942 trad hij in dienst bij het bedrijf te 
Schiedam en op 5 april 1943 ging hij over naar 
het bedrijf te Slikkerveer, waar hij werkzaam 
was als magazijnbediende. In oktober 1963 be
reikte hij de pensioengerechtigde leeftijd en de 
laatste dag van 1963 ging hij met pensioen. Wij 
wensen hem nog vele goede jaren toe. 

B E M E T E L - E X A M E N S 
Bij de in januari 1964 gehouden Bemetel-examens zijn van onze Bedrijfsschool de volgende 
leerlingen geslaagd: 

K. A. V . d. Lubbe, ijzerwerken en afschrijven in 
de scheepsbouw; 

P. Beljaars, scheepsbeschieten; 
G. Huyzer, scheepsbeschieten; 
P. J. Smits, scheepsbeschieten; 
J. L. Luijten, bankwerken; 
B. V . Fngelsdorp Gastelaars, bankwerken; 
L. Poldervaart, bankwerken. 

De leerling R. P. v. d. Wolf moet voor één onderdeel nog een herexamen doen. 
Aan de geslaagden onze hartelijke gelukwensen. 



Mode II. 

Werk 
vei l ig! 

Schoenen zijn ook een modeartikel. Nu eens 
draagt men spitse neuzen, dan weer vierkante 
neuzen. Er zijn mensen, die in de tijd van spitse 
neuzen voor geen goud van de wereld vierkante 
neuzen willen dragen. Nu hebben enkele mede
werkers zich de laatste weken bezondigd aan het 
dragen van schoenen, die niet als "modern 
schoeisel" kunnen worden aangemerkt. Maar 
zij hebben er hun voeten en tenen mee gered, om
dat het niet modieuze schoeisel voorzien was van 
een stalen neus. 
Waarmee we maar willen zeggen, dat men zich 
niet al te veel aan de mode behoeft te storen. 

Mode I . 
De mode, de benen door een motor, c.q. brom
fiets te vervangen is schadelijk, niet alleen van
wege het gevaar van ongevallen op straat, maar 
ook omdat het direct verband houdt met een van 
de belangrijkste medische problemen van deze 
tijd: trombose in de kransslagader. Men heeft nu 
ingezien, dat onvoldoende oefening in de jeugd 
en in het begin van de middelbare leeftijd een 
belangrijke, causatieve factor is bij het zich voor
doen van trombose in de kransslagader in de 
bloei van het leven. 
Het bovenstaande lazen we in het blad" De voet
ganger". Zeker een interessante kant van ge
noemd "modeverschijnsel". Maar we gaan door 
met de mode. 

Goed voorgaan r 

doét , g 
Goedyolgen! 

Mode III. 
Het is soms ook mode om "stoer" te doen en om 
overal bezwaar tegen te maken. Dat was ook het 
geval met een paar medewerkers, die het niet no
dig vonden bij het werken op een stelling veilig
heidsgordels te dragen. Maar de baas dacht er an
ders over en stuurden hen weg om de veiligheids
gordels te halen. En kijk, toen ze met veiligheids
gordels aan het werk waren brak de stelling. 
Maar de val van deze mensen werd door de be
veiliging gebroken en ze bleven aan hun gordels 
hangen en ze kwamen er met een paar sehaaf-
wondjes af. 
Maar wat zou er gebeurd zijn als ze de mode 
van "stoer" doen gevolgd hadden? 
De mode kan soms nare gevolgen hebben. En 
wie durft er na het bovenstaande nog te zeggen, 
dat ongevallen niet te voorkomen zijn? 

J.O.M. 



Schuiven voor de delt 

Er wordt bij ons al een hele tijd gewerkt aan de 
secties van de schuiven voor de Deltawerken, 
maar de schuif, die uit deze secties wordt opge
bouwd had nog geen van de mensen, die aan de 
secties werken, gezien. 
De belangstelling voor een excursie naar de Rot
terdamse Droogdok Maatschappij, om daar het 
assembleren van de schuiven in ogenschouw te 
nemen, was groot. 
Meer dan 40 personeelsleden zijn op zaterdag, 
22 februari j.1. per autobus naar de R.D.M. ge
togen. 
De eerste gang was naar het café-restaurant 
"Courzand", waar een kopje koffie werd ge
dronken. Daarna ging het onder leiding van de 
heer Reisig, technisch hoofdambtenaar van de 
Rijkswaterstaat, naar de R. D. M., waar de firma 
Kloos (Kinderdijk) met de assemblage bezig is. 
De Gusto-medewerkers kenden de schuifsecties 
tot nu toe alleen maar als een gedeeltelijk werk
stuk. Zij konden nu zien, hoe deze secties aan
eengevoegd worden tot complete schuiven. En 
zo'n schuif is geen kleinigheid! We geloven niet, 
dat er één deelnemer aan de excursie was, die 
niet onder de indruk van dit gigantische werk
stuk is gekomen. Het is, alsof een reus daar een 
stuk gereedschap heeft neergelegd! 
We horen spreken over een gewicht van ongeveer 
2500 ton. 
We lopen te piekeren, hoe zo'n reusachtig ge
vaarte getransporteerd moet worden; dat is naar 
onze mening onmogelijk. Maar even later ver
nemen we, dat de schuiven gedeeltelijk gedemon
teerd worden en in grote stukken naar de Delta
werken gaan. Maar dan nog moet het transpor
teren van deze stukken een bijzonder vakman
schap vragen. 
Er liggen in de enorme hal ook nog enkele losse 
secties en daarheen neemt de heer Reisig onze 
mensen mee. Hij wijst op verschillende punten, 
die van bijzonder belang zijn en legt uit, waarom 
het absoluut noodzakelijk is de voorgeschreven 
maten presies aan te houden. 
Dan komt de kritiek los van de zijde van onze 
medewerkers. "Kijk nu daar eens; die plaat 
steekt te veel uit. Als wij een sectie zó maken, 
wordt hij afgekeurd en een andere onderneming 
levert zo'n sectie met dergelijke fouten gewoon 
af!" 
De heer Reisig legt dan uit, dat de bedoelde 
sectie wel afgeleverd is, maar dat dit nog niet 
betekent, dat hij goed is. Als er fouten aan kle
ven, zal de betrokken onderneming die fouten 

moeten herstellen, ofwel, de fa. Kloos doet dat, 
maar dan zal de rekening voor het bijwerken aan 
de onderneming, die de sectie gebouwd heeft, 
worden gepresenteerd. 
De heer Reisig gaat verder met aanwijzen en 
uitleggen; waarom dit zus moet en dat zó. 
Tal van vragen worden gesteld en beantwoord. 
Het is echt geen excursie van overal langs lopen 
en luisteren wat er bij vertelt wordt. Het is een 
regelrecht debat over het hoe en waarom. We 
hebben te doen met een groep van vaklieden, die 
met verstand van zaken hun opmerkingen ma
ken en hun vragen stellen. 
Een paar mensen staan bij een bepaalde sectie 
te debatteren. Is dat punt goed, ja of neen? Dan 
wordt de heer Reisig er bij gehaald en deze geeft 
duidelijk en helder zijn oordeel. 
We gaan de hal uit, naar buiten, waar een (niet 
door de Werf Gusto gemaakte) sectie ligt. Een 
van onze bazen wijst op de bijzonder goede af
werking. Maar dat laten onze mensen zich niet 
zeggen. "Kom dan maar eens hier kijken; die 
knik is niet scherp. Dat doen wij beter!" En; 
"Die las hier ziet er ook niet zo mooi uit." Er 
wordt gekeken en er worden vergelijkingen ge
maakt. 
Dan brengen we nog een bezoek aan de loods, 
waar de schuiven worden geverfd. Na het ver
blijf in de scherpe kou buiten is het hier aange
naam toeven. De warme lucht, die hier constant 
wordt aangevoerd, doet weldadig aan. 
We gaan terug naar "Courzand", waar na een 
glaasje port of sherry de lunch wordt gebruikt. 
Daar was nog gelegenheid tot het stellen van 
vragen, die door de heren Reisig en Van Wierin-
gen werden beantwoord. 
Namens de deelnemers aan de excursie richtte 
de heer v. d. Blom een woord van dank tot de 
Directie, die deze excursie mogelijk heeft ge
maakt, tot de heer Van Wieringen, die alles zo 
voortreffelijk heeft geregeld en tot de heer Reisig 
voor zijn rondleiding en toelichting. 
De heer Van Wieringen sloot zich gaarne aan 
bij het dankwoord van de heer v. d. Blom tot 
de heer Reisig gericht. Hij zeide voorts er van 
overtuigd te zijn, dat deze excursie voor de deel
nemers zeer nuttig is geweest. Ook deelde hij 
mede, aan de Directie toestemming te zullen vra
gen om over een paar maanden een excursie naar 
het Haringvliet te maken, om daar de montage 
van schuiven te bekijken. 
Dit laatste plan had kennelijk de instemming van 
alle aanwezigen. 



werken 
eiNNCN-AVKN SCHUTSLUIS 

Deze plaat loont de gigantische uilsmteringstdidzen 
in de HanngvUeldam, een werk, waaraan men druk 
bezig is en dat men zeker als grootste waterbouw
kundige prestatie van deze eeuw mag beschouwen 

3 O e R e e 



PSexnxixnd s t a a t n e t j e s 

De actie "Opgeruimd staat netjes" gaat nog 
steeds door. We hebben nu weer een geschriftje 
ontvangen, met enkele treffende voorbeelden. 
Iemand gooit een bananenschil op straat. Een 
ander glijdt er over uit en breekt een heupbeen. 
Iemand trapt op een weggegooide plank, waar 
een spijker in zit. Een ander trapt in die spijker 
met als gevolg een gevaarlijke bloedvergiftiging. 
Iemand gooit een melkfles kapot op straat. Een 
ander rijdt met zijn fiets door een scherf, de 
band klapt, de man schrikt, hij slingert even 
over de traat en wordt door een auto aangereden. 

Op de vraag: Waarom geldt "Opgeruimd staat 
netjes" ook voor de straat en niet alleen voor bij 
U thuis? Luidt het antwoord: 

Omdat U er bezwaar tegen moet hebben als maar 
uit te kijken op rommel als U op een vrije dag 
prinsheerlijk voor het raam zit; 

omdat de straat ons aller bezit is en niemand het 
recht heeft haar, op welke wijze ook, te veront
reinigen; 

omdat we er ons voor moeten wachten onze 
kinderen groot te brengen in een stad, die te vuil 
is om aan te zien, want het zijn mensjes en geen 
biggetjes; 

omdat een vuile stad ons, haar bewoners, een 
brevet geeft, waarop we niet trots behoeven te 
zijn, het brevet van slordig, ongemanierd, ja, 
van vuil! 

Dus; "opgeruimd staat netjes" thuis en op straat. 
Maar ook in de fabriek. Waarom? 

Omdat we het naar vinden als men maar van 
alles op de gangpaden smijt, zodat we er onze nek 
over breken; 

omdat het ongezond is gereedschap, dat van een 
stelling valt, op je hoofd te krijgen (zelfs al draag 
je een veiligheidshelm); 

omdat 
Moeten we nog doorgaan? Er zijn honderd re
denen op te noemen voor "Opgeruimd staat 
netjes". Niet alleen thuis, niet alleen op straat, 
maar vooral in de fabriek. Want daar is zeker de 
veiligheid er mede gediend. En veilig werken is 
gezond werken! 

V E I L I G H E I D 
Onderstaande strip knipten we uit Het Vrije Volk van 15 februari j.1. Begrijpt U nu, waarom we er 
tegen zijn, dat U gereedschap op de stellingen laat slingeren? 



e bedrijfsschool 
het 

ine moi 

De wedstrijd tussen de gecombineerde bedrijfs
school MB en de N.V. Roda is gestreden met als 
resultaat een 5-1 overwinning voor Roda. 
Daarna heeft de gecombineerde Bedrijfsschool 
MB de strijd aangebonden tegen D. & Vios. 
Daarbij zijn onze jongens beter uit de bus geko
men, n.1. met een klinkende 7-3 overwinning. 
De training voor het Paastoernooi bleef doorgaan 
en de volgende wedstrijd was die van Nederland-
Spanje. Dat wil zeggen: van de Bedrijfsschool 
MB en SB tegen de bij ons bedrijf werkende 
Spanjaarden. Deze laatsten vormden uit de aard 

der zaak geen jeugdelftal en er was vooraf over
eengekomen, dat er geen brokken gemaakt zou
den worden. We moeten eerlijk zeggen, dat onze 
Spaanse vrienden zich daar strikt aan hebben 
gehouden, ook al gingen ze met 8-2 ten onder. 
Het was een bijzonder prettige wedstrijd. 
Er staat nu nog een wedstrijd op het programma 
van de Bedrijfsschool MB tegen de Zeecadetten. 
De uitslag daarvan hoort U de volgende keer. 
Inmiddels is de aanmelding voor het Paas-toer-
nooi al ingezonden. We zijn benieuwd naar, wat 
onze jongens er van zullen maken. 

OUTWARD BOUNDSCHOOL 

In het vorige nummer van Het Zeskant hebben 
we het een en ander verteld over de Ontward 
Bound School. Drie van onze leerlingen hebben 
daar van 5 tot en met 31 januari j.1. een cursus 
gevolgd. 

En hoe zijn nu de ervaringen? De eerste week 
hebben de jongens het er helemaal niet gemak
kelijk gehad, maar daarna ging alles beter en 
gemakkelijker. In ieder geval zijn ze zeer enthou
siast teruggekomen. 
Na afloop van een cursus krijgt de werkgever 
over iedere jongen een rapport. Nu zijn de beoor
delingen van de Ontward Bound School binnen
gekomen en deze geven alleszins reden tot te
vredenheid. Onze jongens hebben er geen slecht 
figuur geslagen. 
Het mooiste was wel, dat een van onze jongens, 
n.1. H. C. Elshof, aan het einde van de cursus het 
zilveren speldje heeft gekregen, dat aan de beste 
cursist wordt uitgereikt. 
Bravo en proficiat, Elshof! 



Gusto's Muziekvereniging heeft op 22 februari 
1964 in de zaal Arcade te Schiedam een concert 
gegeven, dat men als een "tussenconcert" zou 
kunnen aanduiden. De jaarlijkse manifestatie van 
het gezelschap zal n.1. op 3 october a.s. plaats 
vinden en dan — in verband met het 55-jarig be
staan — in de Rivierahal te Rotterdam. 

Het concert van 22 februari omvatte 7 nummers. 
Begonnen werd met de "Mars de Medici", waar
na de voorzitter de aanwezigen van harte welkom 
heette en er op wees, dat het programma goed
deels was afgestemd op de jongere toehoorders. 
Daarna werd "La Coupe d'or" uitgevoerd en 
vervolgens "Estudiantina" en "Le jour Ie plus 
long". De musici deden hun uiterste best en de 
muziek klonk in deze zaal verrassend goed. 
Dat het programma vooral bij de jongeren in 
de smaak viel bleek wel zeer duidelijk nadat de 
jazz-ouverture "Chicago" was gespeeld. Er brak 
toen een storm van applaus, gejuich en gefluit 
los! 
Bij het daarna volgende nummer "Show boat" 
zag de dirigent, de heer Boerman, zich helaas 
genoodzaakt af te tikken om het publiek tot stilte 
te manen. Het v/as even een pijnlijk incident, 
maar we geven de dirigent groot gelijk. Als men 
naar een muziekuitvoering gaat, behoort men te 
luisteren en niet te kletsen! 
Als slotnummer werd de "Bostonmars" gespeeld, 
die weer met een klaterend applaus beloond 
werd; een applaus, dat de dirigent tot een toegift 
noopte. 
Na de pauze werd door de Toneelvereniging 
"Alberdingk Thijm" een romance in drie be
drijven opgevoerd, getiteld "Liefde om de ijs
kast". Een vrolijk spel, dat vlot en met verve over 
het voetlicht werd gebracht. 
En dat door het publiek met een dankbaar ap
plaus werd ontvangen. 
De avond werd besloten met een bal, waaraan 
de Rhijtm Boys hun medewerking verleenden. 
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Kraanschip 

„Vir Bahu" 
te Calcutta 

De Vir Bahu is een van de twee kraanschepen, 
die medio 1963 op eigen kracht naar India zijn 
vertrokken. Met dit kraanschip, gebouwd door 
Verschure, kunnen lasten van 15 tot en met 30 
ton verplaatst worden. Hiervoor zijn twee haken 
aan de kop van de kraan aangebracht. Het schip 
werkt thans hoofdzakelijk in dagdienst, dat is 
van 's morgens 7 uur tot 's avonds 6 uur, doch 
de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat het later 
ook in de nachtdienst zal gaan werken. De be
manning bestaat uit 24 koppen India's personeel 
dat in zeer ruime verblijven is ondergebracht. 
Doordat de kraan met twee vaarmachines 
(stoom) is uitgerust, is de manoeuvreerbaarheid, 
in de havens opvallend goed. Het is geen wonder 
dat het schip tot volle tevredenheid van de op
drachtgevers welhaast continu de gehele week 
aan het werk is. Dat werk bestaat hoofdzakelijk 
uit het lossen van zware stukgoederen uit zee
schepen, om dit dan over te brengen in prauwen 
of op zolderschuiten. Die varen er mee naar de 
wal, waar ze op hun beurt dan weer gelost wor
den. Een beetje ingewikkeld, maar zo wordt per 
werkdag toch nog 200 ton aan stukgoed ver
plaatst. 
De Vir Bahu is hier niet de enige zeilvarende 
stoomkraan. Er werkt ook nog een heel oud 
beestje, met een hefvermogen tot 30 ton, dat in 
1905 in Engeland gebouwd werd. Je kunt dui
delijk merken dat de verzorging van de beman
ning er ondertussen heel wat op vooruit ge
gaan is! Terwijl er op de Vir Bahu twee hyper
moderne keukens zijn moet de bemanning op die 
oude schuit zijn potje op een open vuurtje aan 
dek koken. 

Als U mij vraagt, wat mij in Calcutta het meest 

De haven van Calcutta. 

Met gedemonteerde kraan vertrokken zowel de „Vir 
Bahu" als de „Maha Bahu" op eigen kracht naar 
Calcutta. 

opgevallen is, dan moet ik zeggen: de mensen, 
de vele, vele mensen. 
Er wordt gezegd, dat de stad 314 miljoen inwo
ners heeft, maar het zou me niet verbazen als het 
er 10 miljoen zouden zijn. En het lijkt wel of die 
mensen altijd maar met de bus mee moeten. Er 
rijden zeker 1000 bussen door en onder de stad 
en vaak zie je er hele trossen mensen aan hangen. 
De politie zegt er niets van. Het is een wonder 
dat er maar zo weinig ongelukken gebeuren. 

Montage van de kranen in Calcutta. 

Door zijn geloof zal de inwoner van Calcutta 
veelal vegetariër zijn. Rundvlees is voor hem 
helemaal taboe, maar schapen en geiten worden 
er per dag vele duizenden geslacht. 
De eveneens duizenden vishandelaren val
len ook wel op, al zou het alleen maar zijn omdat 
je ze in elke straat kunt ruiken! 
Dat India druk bezig is zijn industrie uit te brei
den, kun je in de haven van Calcutta merken: 
zware machine-onderdelen voor allerlei grote 
projecten worden gelost uit tal van schepen. 
Dat geeft werk, veel werk, ook voor onze Vir 
Bahu. 

Calcutta, januari 1964 
J. Roos (garantie-machinist) 

21 



Goedkoper 
per 
dozijn 

De uitdrukking "goedkoper per dozijn" is niet 
zó maar ontstaan, en het onderstaande grafiekje 
toont de juistheid ervan wel zéér duidelijk. 
Maakt men één stuk, dan kost dit b.v. ƒ 15,—, 
maakt men er vijf dan kosten zij per stuk ƒ 2,50 
en maakt men er honderd dan kosten zij onge
veer 30 cent. 
Een ander voorbeeld: in de hutten van de sche
pen die wij bouwen behoren klerenkasten. Wan
neer wij nu voor ieder schip een ander soort of 
model klerenkast maken vergt dat iedere keer 
opnieuw reken- en tekenwerk. Hebben wij echter 
een standaardkast, dan behoeven de tekeningen 
en materiaalstaten bij wijze van spreken zómaar 
uit de lade gehaald te worden. Bovendien kunnen 
wij dan, als er eens wat tijd over is in de timmer-
winkel, zulke kasten in voorraad maken. 
En wat voor ieder van onze werven afzonderlijk 
geldt, weegt zéker even zwaar voor I.H.C. Hol
land als geheel. 
Zoals ieder bedrijf, moeten wij kunnen concur
reren om ons te handhaven en hiervoor is het 
weer nodig dat wij zo doelmatig mogelijk pro
duceren en zo goedkoop mogelijk inkopen. 
Hoe belangrijk normalisatie hierbij is blijkt uit 
de doelstellingen: 
1. economische fabricage door redelijke serie

grootte. 
2. economische inkoop door grotere hoeveelhe

den per artikel. 

Ploeggeest 

Om zes bedrijven tot één goedwerkend geheel 
samen te smeden is het in de eerste plaats nodig 
dat de vertegenwoordigers van de zes werven 
op diverse gebieden een werkelijk team vormen, 
dat zij ploeggeest tonen. 
Zo kan men zich voorstellen dat op het gebied 
van de normalisatie iedereen bereid is een ge
zamenlijke norm te aanvaarden. 
Door het contact in de Normalisatie commissies 
echter groeien de belangstelling en de waarde
ring voor de produkten en de werkwijzen van de 
anderen, groeit de ploeggeest. 
Dit is één van de voordelen van het persoonlijk 
contact en de uitwisseling van gedachten en er
varing in de I.H.C.-commissies. 

Diverse normen 
De algemene normen hebben betrekking op om-
rekentabellen en vele soorten gegevens voor al
gemeen gebruik, zoals schroefdraden en toleran
ties. Ook bevatten zij voorschriften voor de wijze 
van tekenen en het registreren van tekeningen. 
In onze bedrijven is de tekening eigenlijk de taal 
waarin diverse afdelingen met elkaar spreken. 
De mogelijkheden tot een enorme en onprakti
sche verscheidenheid in uitdrukkingswijze — 
wijze van tekenen dus — zijn hier bijzonder groot 
en normalisatie begint dan ook op de teken
kamer. 
Dan zijn er natuurlijk de normen voor handels
waar, dus voor de produkten die wij van leveran
ciers betrekken, zoals moeren, bouten, flenzen, 
en duizenden andere artikelen, groot en klein. 
Als wij erin slagen deze grote verscheidenheid 
kleiner en handzamer te maken, ook alweer niet 
per werf, maar voor de gehele I .H.C, besparen 
wij natuurlijk enorm veel op investering voor 
magazijnruimte en administratiekosten. 
Zo is het voorbeeld bekend van een werf die door 
nomalisatie in zes jaar tijd het aantal magazijn
artikelen van 26.000 terug kon brengen tot iets 
meer dan de helft. 
Door een kleiner assortiment ontstaat er ook een 
snellere doorstroming in het magazijn, ontstaat 
ook meer eenheid in vraag bij de leveranciers, 
die zich daardoor beter naar onze wensen kun
nen richten. 

I 

Fabrlkage kosten 
afhankelijk 

van de seriegrootte 

Wijaiging fabrikage methode 

to 20 30 40 50 60 70 SO 90 100 stuks 
Serie grootte 
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Dan zijn er verder de normen voor materiaal
soorten. 
Er is een enorme grote materiaalkeuze moge
lijk. Als wij die keuze kleiner maken geeft dat 
niet alleen eenheid en besparing, maar hebben 
wij tevens een betere controle op de kwaliteit. 
Speciale produkten 
Op schepen, kranen en baggermaterieel vindt 
men bepaalde artikelen en werktuigen steeds 
weer in min of meer gelijke vorm terug. Dit kun
nen snijkoppen, bodemkleppen, zandpompen, 
zuigkoppen of persleidingen zijn, maar ook ra
men, deuren, trappen, bordessen, bordenrekjes, 
schrijfbureaux of klerenkasten. 
Het is natuurlijk onvoordelig als iedere vennoot 
voor dergelijke artikelen zijn eigen ontwerp heeft 
en dan nog voor ieder schip anders. 
Ook voor zulke artikelen zijn dus normbladen 
opgesteld met de hoofdafmetingen en de codering 
van de diverse uitvoeringen. Dit codenummer 
is tevens het nummer van de standaardtekening 
en eventueel van het gietmodel. 
Het werken met standaardartikelen maakt doel
matiger en produktiever werk mogelijk: niet 
slechts omdat teken- en rekenwerk wordt be
perkt, maar ook omdat de standaard-werkteke
ningen gereed liggen en dus op ieder gewenst 
moment naar werkplaats of fabriek gezonden 
kunnen worden. 
Klant profiteert ervan 
Ook onze afnemers profiteren zeer duidelijk van 
Voorbeeld van een I.H.C.-normblad 

I I 

INDUSTRIEËLE HANDELSCOMBINATIE HOLLAND 
NORMALISATIE 

Aanöulatns voor een pomphuis voor een waaier met een 
max. diameter IVm= 1020 mm en een breedte bw- 175 mm 

Pomphuis Dwm 1020/Dw 1?^ No.55005-061 
Voor nummer van standaardtexenlng en standaardmodel 
z i e t o e l i c h t i n g . 

V o l g i 

175 200 225 250 275 300 325 350 375 100 425 150 175 500 525 550 

o«5 001 002 003 
695 011 012 013 
Ito 021 022 023 
610 031 032 033 
6-5 011 012 043 
915 051 052 053 054 055 050 

1020 oól 062 063 064 065 066 
1100 071 072 073 074 075 076 
1190 061 062 063 084 085 086 O8T 0 8 6 089 

1205 101 102 103 101 105 106 107 108 109 

1590 121 122 123 124 125 126 127 128 129 

1500 111 112 143 141 115 146 147 118 119 

1690 161 162 163 161 165 166 167 168 169 170 171 172 
1750 I C I 162 183 181 185 186 167 188 189 190 191 192 

1890 201 202 203 201 205 206 207 208 209 210 211 212 
20110 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 

9200 241 212 213 214 245 216 217 246 249 250 
2360 261 262 263 264 265 266 267 268 269 

2570 281 262 283 284 265 286 287 268 209 

2775 301 302 303 304 305 306 307 
3000 3 2 1 322 323 321 325 326 

T o e l i c h t i n g 
Formaat standaardtekening A l 
Volgnummer 
Het volgnummer I s zowel a f h a n k e l l j l t van de max. waalerdlameter 
Dwm a l s van de breedte van de waaier b». 
De volgnummers van de pomphuizen z i j n v e r d e e l d i n s e r i e s van d r i e . 
De u i t v o e r i n g van de pomphuizen van één s e r i e met g e I I 3 i e Dwm 
v e r s c h i l t ir . de hoogte van de prenten voor de a a n s l u i t i n g var. de 
d e k s e l s , I n verband met de d r i e waalerbreedten en a l s gevolg va.n 
de voor deze d r i e u i t v o e r i n g e n g e l i j k e d e k s e l s , ( z i e a c h t e r -
staande s c h e t s ) 

BAGGERPOMPEN 
POMPHUIZEN-VOL8NUMMERS 

55003 BL 

Onderdelen van een I.H.C.-slandaardpomp aan boord 
de normalisatie. Zij kunnen nu immers rekenen 
op een snellere levertijd en op éénheid in de uit
voering van hun schepen. En buitengewoon be
langrijk is ook voor de eigenaars van baggerma
terieel dat aan sterke slijtage onderhevige delen, 
zoals die van snijkoppen en zandpompen, nu 
dikwijls uit voorraad bij ons besteld kunnen 
worden. 
De normalisatie-commissie vergadert regelmatig, 
want er is op dit gebied nog héél veel te doen. 
Wat tot nu toe bereikt is hebben wij te danken 
aan de pioeggeest van alle betrokkenen, dus niet 
alleen van hén die de normen opstellen, maar 
ook van hén die deze normen zoveel mogelijk 
toepassen en er hun kritiek op leveren. 
Nogmaals, er valt nog heel veel te doen op dit 
gebied en goede voorbeelden van normalisatie 
ontstaan dikwijls in de praktijk van de fabriek 
of de werkplaats. 
I.H.C. Holland staat altijd open voor suggesties 
en dus zéker ook waar het normalisatie betreft. 
Uw chef of Uw baas en ook Uw Zeskantredac-
teur, zijn altijd graag bereid ervoor te zorgen 
dat Uw opmerkingen doorgegeven worden aan 
het Technisch Centrum. 



Botlekgebied (Foto KLM Aerocarto) 

Verschure bouwt graanelevatoren voor Botlekproject 
Van de internationale graanhandel kan met recht 
worden gezegd, dat zij bergen moet verzetten. 
Steeds hogere bergen graan voor de voeding van 
de bevolking in veie landen. 
Een gevaarlijk knelpunt kan daarbij de over
slag zijn. In de grootste graanioshaven ter we
reld, Rotterdam, heeft de Graan Elevator Maat
schappij (G.E.M.) N.V. dit probleem energiek 
aangepakt - zoals vaker in het verleden. 
In het Botlekgebied bouwt zij nu een groot op
en overslagbedrijf, waarmee de oversiagcapaci-
teit van graan in Rotterdam van 8300 ton per uur 
op 10.700 ton wordt gebracht. Het bedrijf wordt 
in 1965 in gebruik genomen. 

Elevatoren op pieren 
De opzet is, dat de binnenkomende zeeschepen 
zuilen meren aan een 420 m lange hoofdpier, 
waarop vier rijdende graanelevatoren staan, elk 
met een capaciteit van 400 ton graan per uur (zo 
als op de foto van de maquette is te zien, rekent 
men in de toekomst op zes elevatoren). 
Aan deze hoofdpier vindt de overslag in kleinere 
zeeschepen plaats. Voor het overslaan in binnen
vaartschepen gebruikt men vier kleine beladings
pieren, die elk ca. 80 m lang zijn. Op deze manier 
worden de graanschepen snel gelost en maken zij 
dus weinig (dure) lig-uren, terwijl met de lichters 
naar believen kan worden gemanoeuvreerd. 

Opslag in silo 
Niet altijd wordt het graan echter meteen over
geslagen. Er moet ook een opslagvoorraad zijn. 
Hiervoor wordt een silo gebouwd met een capa
citeit van 60.000 ton. Overdekte transport
banden en -kettingen zorgen voor het graanver-
voer vanaf de elevatoren naar deze silo, waarvan 
de inrichting grotendeels geautomatiseerd is. 
Elevatoren spoedig klaar 
Zoals in een vorig nummer van Het Zeskant al 
werd gemeld, bouwt Verschure de elevatoren, die 
een centraal punt in dit machtige project vormen. 
Twee ervan staan al klaar voor verscheping (op
een ponton over zee), de twee andere volgen over 
enkele maanden. Wanneer deze 40 m hoge reu
zen in de graanoverslag in Rotterdam aan 't 
werk zijn gegaan zal er zeker gelegenheid zijn om 
in Het Zeskant terug te komen op dit interes
sante project. 




