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Quatre mains spel 
tijdens sleepzuigen 

Op 16 april was het zover, 's Morgens vroeg 
werd ,,voor en achter" gemaakt en verliet de 
sleepzuiger Antwerpen V de werf Smit Kin
derdijk om op de Noordzee proef te varen. 
Het bijna 127 meter lange schip, bestemd voor 
S.A. Entreprises Ackermans & Van Haaren in 
Antwerpen, behoort tot de klasse sieepzuigers, 
waarvan er in de afgelopen jaren reeds een 
aantal door I.H.C. Holland zijn gebouwd. 
De algemene kenmerken van dit scheepstype 
zijn: machine- en pompkamer in het achter
schip; twee hoofdmotoren die zowel dienen 
voor de voortstuwing ais voor de aandrijving 

van de twee baggerpompen; twee zuigbuizen 
aan weerszijden van het achterschip; het brug
dekhuis ongeveer midscheeps met aan de 
achterkant de erker met de centrale bedie
ningsstand voor de baggerbaas; cil indervor
mige kegelkleppen in de bodem van het laad
ruim voor het lossen van de lading zand of 
slib; en accommodatie voor de bemanning op 
en in het voorschip. 

De jongste telgen uit deze familie van bagger-
vaartuigen zijn de P. C. S. van Hattem, de 
Antwerpen tV en de H.A.M. 308 met laad-
ruiminhouden van resp. 4400 m^, 5000 m^ en 
4800 mT Met 6000 m^ is de Antwerpen V de 
nieuwste in de reeks. 

Voor de cijferaars onder U: de zuigbuizen heb
ben een diameter van 1000 mm; gebaggerd 
kan worden tot op een diepte van 30 meter; 
door het openen van de kegelkleppen lost men 
de lading; de twee 20 cilinder hoofdmotoren 
zijn van het fabrikaat Smit & Bolnes en ontwik
kelen ieder 4400 pk bij 300 omw/min, het to
taal geïnstalleerd vermogen bedraagt onge
veer 9700 pk; de geriefeli jke accommodatie 
biedt plaats aan 44 personen. Er waren overi
gens wel wat meer mensen aan boord op deze 
twee dagen durende trip, waarbij zoals gebrui
kelijk een fikse lijst van beproevingen werd 
afgewerkt. 

Van de geslaagde technische proefvaart van 
de Antwerpen V geven bijgaande foto's een 
Impressie. 
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1 Aandacht voor de gedragingen van de Smit-Bolnes motoren 

2 Als voorzorg zwemvesten bij de hand tijdens snelheids
proeven in de mist 

3 Leo in zijn vertrouwde rol van .,opperproever" in het kom
buis 

4 Klaarmaken voor sleepzuigen 

5 Attentie voor het klokje tijdens de snelheidsproeven 

6 Praten over de puntenlijst tot slot 

'ANTWERPEN V' 

GING P R O E F V A R E N 



Wanneer er bij Verschure een schip te water wordt gelaten, is 
het de gewoonte, dat een bloemenmeisje aan de doopvrouwe een 
boeket aanbiedt. 
Op 24 april viel deze eer te beurt aan Anneke Smit. Haar vader 
werkt als werkvoorbereider op de werf. Behalve de bloemen 
had Anneke ook nog iets anders aan te bieden: een zelfgemaakte 
tekening van — hoe kan het ook anders I — een schip op de 
helling. Boeket èn tekening waren voor Mevrouw Maria Luisa 
Montero de Aguirre, echtgenote van Zijne Excellentie, de heer 
Martin Aguirre, Ambassadeur van Uruguay in Nederland. 

guay hard nodig heeft — is mogelijk geworden door een lang
jarig krediet van de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwik
kelingslanden. Dit krediet werd verleend in het kader van de 
Nederlandse ontwikkelingshulp aan Latijns-Amerika. 
Aan de bouw van dit baggervaartuig zit dus voor ons land een 
bijzonder tintje: Internationale technische hulp. 

Voor de Verschure-medewerkers had deze tewaterlating ook een 
bijzonder tintje: nog nimmer was een zo ,,compleet" schip te 
water gelaten. Niet alleen maar een casco-in-de-grondverf doch 

C O 775 G L E E D A L S 

'DRAGA D-7' TE WATER 

Met andere genodigden was het Ambassadeurs echtpaar naar de 
werf gekomen voor de tewaterlating van de Draga D-7, de sleep
zuiger die wij bouwen voor de „Administración Nacional de Puer-
tos" in Montevideo. Het 92 meter lange schip is een ,,I.H.C. Stan-
trail 2500", d.w.z, een standaardsleepzuiger met een laadruimin-
houd van 2500 m^ en met één zuigbuis. De sleepzuiger gaat bag
geren op de Rio de la Plata om de toegangsvaarweg naar de 
haven van Montevideo geschikt te maken voor grote schepen en 
supertankers. De bouw van deze sleepzuiger — die men in Uru-

een scheepsromp netjes in de verf, mét de drie Smit-Bolnes 
motoren er al in, mét dekhuis, brug en schoorsteen er al 
op. Aldus keurig uitgemonsterd kreeg de Draga D-7 op die 
feesteli jke middag van Mevrouw Maria Luisa Montero de Aguirre 
de fles champagne tegen de romp stukgegooid. Vlot en netjes 
gleed de sleepzuiger even later in het IJ-water. 
In hetzelfde tempo en met dezelfde zorg zullen ze bij Verschure 
de sleepzuiger Draga D-7 afbouwen, zodat over slechts een paar 
maanden de beproevingen kunnen worden gehouden. 
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Toto 1 Terwijl mevrouw Luisa Montero de Aguirre haar taak als doopvrouwe 
verricht, kijken haar echtgenoot, de Ambassadeur van Uruguay in ons 
land (links), en Verschure's directeur, de heer A. J. C. Bax. gespannen 
toe of het schip direct gaat gli jden. 

foto 2 Na afloop mocht Anneke Smit een cadeau in ontvangst nemen als 
herinnering aan haar optreden als bloemenmeisje bij deze tewaterlating. 

foto 3 Omdat hij met pensioen ging was het voor baas C. Haan de laatste 
2 tewaterlating, d e hij in overall bijwoonde ! 



Precies een jaar geleden, in het meinummer van 1969, vertelden 
wij over de Rambat en de Tempiiang, twee tinbaggermolens, die 
lang vóór de Tweede Wereldoorlog resp. door Conrad-Stork en 
Gusto werden gebouwd voor het toenmalige Nederlands Indië. 
Na langdurige onderhandelingen is verleden jaar aan ons de op
dracht gegeven voor het uitvoeren van zogenaamde rehabilitatie
werkzaamheden aan deze molens, d.w.z. het geven van een zeer 
,,grote beurt". Voor de economie van Indonesië is de ontwikkeling 
van de tinv/inning op en bij de eilanden Belitung en Singkep van 
groot belang. De omstandigheden ti jdens en na de Tweede We
reldoorlog waren natuurlijk niet bevorderl i jk voor het in goede 
staat houden van het materieel voor de winning van tinerts. In 
het kader van de technische hulp aan Indonesië gaat daar nu iets 
aan gebeuren. De Rambat, een landmolen, wordt van stoommolen 
een elektrische molen met voeding vanaf de wal; de Tempiiang 
— een zeemolen — krijgt in plaats van de verouderde stoom-
installatie een elektrische aandrijving met voeding door eigen 
aggregaten aan boord. Het omvangrijke herstelwerk wordt in 
Indonesië uitgevoerd door de werkplaatsen van de tinbedrijven 
aldaar. 

Gns aandeel bestaat uit tekenwerk, de levering van onderdelen 
en hulp en supervisie bij de verbouwing. De Rambat is de eerste 
molen, die onder het mes gaat. In de machinefabriek van Verschu
re bouwde men voor deze tinmolen een geweldige, centrale lier 
met bedieningstafel. Men was blij toen de fotograaf het werkstuk 
op de gevoelige plaat had vastgelegd en men met de demontage 
voor het transport naar Indonesië kon beginnen. Met een gewicht 
van 50 ton was de lier een flinke sta-in-de-weg I 
Aan het eind van dit jaar moet er nóg zo'n lier met bedieningstafel 
gereed zijn. Die is bestemd voor de Tempiiang. 
Het zal de oudere lezers misschien interesseren om te weten dat 
bij Verschure voor deze order ook twee complete ,,cribleurs" 
met aandrijving en ondersteuning gefabriceerd zijn. 
Voor ons zit er aan deze daadwerkeli jke hulp aan de tinwinning in 
Indonesië nog een bijzonder kantje: I.H.C. Holland is immers ont
staan uit de wenseli jkheid en de noodzakeli jkheid om in nauwe 
samenwerking direct na de oorlog zes t inbaggermolens te bou
wen. Het waren de Dendeng, Mendanau, Kalmoa, Maras, Singkep 
en Menoembing. Mét het vooroorlogse materieel heeft Indonesië 
hiermee nog steeds de grootste t inbaggervloot ter wereld I 

50 TON ONTWIKKELINGSHULP 



Mevrouw Nagel had 'm aan een lijntje, de fles waarmee de emmermolen werd gedoopt. 

'AUGUSTA' NAM AFSCHEID VAN 

Onze verslaggever is wel erg optimistisch geweest I Na de te
waterlating van CO 777, de standaardemmermolen voor Italië, in 
een Ijskoude mist op 12 december verleden jaar, schreef hij in 
ons Zeskant: „Op deze mistige winterdag denkt iedereen kleu
mend: als de baggermolen klaar is, is het voorjaar ". 
Inderdaad het voorjaar kwam, maan het kleumen blééf Dit 
nam niet weg, dat er hard werd gewerkt aan de afbouw van de 
molen. Eind maart lag het schip zo goed als klaar aan de wal. 
Keurig in de verf, maar nog niet helemaal ,,aangekleed". De 
emmers waren nl. reeds onderdeks gestouwd. Het was de wens 
van de opdrachtgever om de emmermolen zo gauw mogelijk op de 
plaats van bestemming in Sicil ië te hebben en daarom zal er ook 
daar pas worden proefgebaggerd. Vóór het vertrek naar het 
zonnige zuiden werd de PR 101 — Augusta gedoopt. Deze korte 
plechtigheid werd verricht door Mevrouw B. Nagel-de Roo, echt
genote van de chef van de scheepswerf, de heer H. Nagel I 
Niet lang daarna nam de Augusta afscheid van Verschure. Een 
Britse sleepboot kwam de molen halen voor de overtocht naar 
Sicil ië. 

VERSCHURE 

Zwaar werk 
De PR 101 — Augusta, een „I.H.C. Stanbuck 650", met ver
zwaarde 500 liter emmers om te werken in zware, rotsachtige 
grond, gaat meehelpen aan de uitvoering van een groot bagger-
karwei in de baai van Augusta. Hieraan doen tal van I.H.C. Hol
land produkten mee: ook de cutterzuiger Venezia, die een nieu
we cutterladder kreeg; ook het rotsboorhefeiland, waarvoor Gusto 
belangrijke onderdelen leverde en dat momenteel In Italië wordt 
afgebouwd; ook de grote emmermolen CO 781, aan het ponton 
waarvan men bij Verschure druk bezig is; en ook twee I.H.C. 
Omnibarges, die door Verschure gemaakt werden en die al in 
Augusta zijn. 

Wij hopen U van het Interessante karwei op Sicil ië in de loop van 
dit jaar meer te vertel len. Van de klant In Rome werd inmiddels 
een brief ontvangen, waarin zeer grote tevredenheid wordt be
tuigd voor de goede samenwerking, waardoor de bouw van de 
Augusta in korte tijd perfekt kon worden uitgevoerd. Een regel
recht compliment aan onze collega's bij Verschure dus I 
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Twee voor Australië 
In Het Zeskant van februari j l . vertelden wij iets over de grote 
cutterzuiger H.A.M. 211, waarvan de bouw is begonnen op de 
werf van State Dockyard in Newcastle (N.S.W.). Het wordt in 
veel opzichten een I.H.C. Holland produkt, omdat wij aan de 
totstandkoming van het project een belangrijk aandeel hebben. 
Cntwerp, tekenwerk, baggerapparatuur en motoren dragen het 
I.H.C.-stempel. 
Enkele grote stukken gingen onlangs scheep naar Australië, met 
het m.s. Talabot van de Noorse reder Wilhelm Wilhelmsen. In de 
Rotterdamse Waalhaven was eerst de beurt aan de twee Smit-
Bolnes motoren. Met behulp van een bok werden de belde 
18 cilinder ,,diesels" voorzichtig in het diepe ruim neergelaten. 
Hierna volgden twee andere grote stukken; de beide bagger-
pompsets, die bij Smit Kinderdijk zijn gemaakt. 
Het ,,hart" van de nieuwe zuiger is op weg. 
In de research afdeling van Smit & Bolnes wordt, onder leiding 
van Ir. R. K. Hansen, steeds verder gedokterd, om méér pk's per 
cil inder te kri jgen. Mét turbocharger was het 185 pk; door 

verschil lende verbeteringen kon het vermogen worden verhoogd 
tot 220 pk per cilinder. Toen zette men er nog eens 10% boven
op; niet op de prijs, maar op het vermogen I De motoren In 
de sleepzuiger Hendrik Zanen en de motoren voor de H.A.M. 211 
ontwikkelen 240 pk per cilinder. 
Cnlangs ging men nóg een stapje verder. Aan de 7 cil inder lijn
motor no. 7160 werd op de proefstand een lange bak gehangen. 
In deze bak was een luchtkoeler aangebracht, die de lucht na de 
spoelpompen nog een keer koelde. Er stroomde dus koudere 
lucht in de cil inders. Cmdat koudere lucht een grotere dichtheid 
heeft, blijven er In de cil inders na het sluiten van de spoelpoorten 
méér kilo's lucht ,,gevangen", waarin ook méér brandstof kan 
worden verbrand. Dit betekent méér vermogen per cil inder bij 
gelijke uitlaatgastemperatuur. Na eerst een normaal indraai- en 
proefprogramma te hebben afgewerkt met 240 pk per cilinder, 
werd de koeler ingeschakeld. Het vermogen kon worden opge
voerd tot 275 pk en — na een wijziging van de drukvulgroep — 
zelfs tot 290 pk per cil inder I Doordat de motor moest worden af
geleverd, konden de proefnemingen niet zo uitgebreid zijn. Suc-

N I E U W S V A N 
SMIT & B O L N E S 

Loto 1 Rotterdam: uit de boot in het schip. Foto 2 Twee maal twee voor de , ,H.A.M. 211" . 
Foto 3 De 7 ci l inder Smit-Bolnes motor op de proefstand. Aan de zijkant — onder het 
glimmende , ,vat" — de langwerpige „ d o o s " met daarin een extra luchtkoeler. Door 
deze extra koeling van de lucht was het mogelijk een vermogen van 230 pk per 
ci l inder te bereiken. 



cesvol en waardevol was deze korte proefneming in elk geval 
wel, en er zijn perspectieven mee geopend voor de verdere ont
wikkel ing van de bestaande motor. 

Meer cilinders per jaar 
Niet alleen de researchafdeling werkt op volle toeren, ook aan 
de verkoop van de Smit-Bolnes motoren wordt verder ,,gesleu
te ld" . Momenteel bedraagt de produktie-capaciteit 250 cil inders 
per Jaar. Men wil dit opvoeren tot 400 cil inders per jaar. Van de 
geproduceerde cil inders gaat ongeveer 50% naar baggervaar-
tuigen, terwij l de andere 50% wordt geïnstalleerd in grote vracht
schepen, veerboten e.d. 
Chef verkoper, Drs G. W. Dreijer, werkt aan de omzetvergroting, 
niet alleen in Nederland, maar ook In Scandinavië, in Engeland, 
in Griekenland en in enkele andere landen. Vooral in genoemde 
landen kan beschikt worden over actieve agenten. Om de 
verkoop te bevorderen, zullen de agenten eind van dit jaar naar 
Nederland komen, om zelf een kijkje te nemen in de ,,kraam
kl iniek" van de Smit-Bolnes dieselmotoren in Zierlkzee. 

DISCÜBAL BIJ DE KLOP 
Op 3 april j l . was dan eindelijk het t i jd
stip aangebroken, waarnaar de jeudige 
werknemers van De Klop met verlangen 
hadden uitgekeken. 

De personeelsvereniging organiseerde nl. 
op deze datum een discobalavond in de 
bedrijfskantine. Deze anders zo ongezel
lige ruimte was speciaal voor dit evene
ment door een uit de jeugd gestichte werk
groep met behulp van netten, slingers, 
ballonnen, gekleurde lampen e.d. omge
toverd tot een sfeervolle zaal. 

Nadat de heer F. C. Gort, voorzitter van 
de personeelsvereniging, een 50-tal ,,Klop
pers" had verwelkomd, zorgde een disc-
jockey ervoor, dat de ene tophit na de 
andere luid door de kantine klonk. 
Leen Korporaal, degene bij wie het idee 
was ontstaan een dergelijke avond te 
houden, begaf zich met een danspartner 
als eerste paar op de dansvloer. 

Het werd een geslaagde non-stop dans
avond, die bij alle aanwezigen bijzonder 
in de smaak is gevallen en dan ook zeker 
voor herhaling vatbaar is. 



P L E Z I E R R I J D E N 
MET 

S T O O M W A L S E N 

vrije lljii welliesteeil 

„Hi j zou eigenlijk „onder glas" moeten, want je kunt 'm nergens 
meer kopen", zegt onze redacteur R. Gebhard, en hij wijst naar 
een leuk rood/geel geverfd stoommachientje in Dinky Toy formaat 
voor hem op tafel. Gnze medewerker, die altijd over anderen 
schrijft Is nu zelf het onderwerp van een artikel. Vanwege zijn 
stoom-hobby I Als mede-oprichter en secretaris van de nu één 
jaar bestaande ,,Stoomwalsenclub Nederland", Vereniging tot 
behoud van stoomwalsen, locomobielen en stoomtractoren, had 
de redactie een gesprek met hem. Gnze eerste vraag: Waarom 
deze club ? 
,,Daarvoor moeten wij een paar jaar terug. Gm te beginnen dit: 
in Engeland, waar men voor dit zaken direct , , in" is, bestaat 
sedert 1952 de National Traction Engine Club. Hierin zijn verschi l
lende regionale organisaties verenigd, die tot doel hebben het 
behoud van ,,traction engines". Dat zijn stoomwalsen, ploeg
machines, locomobielen, kermistractoren, weglocomotieven, 
stoomvrachtauto's. Met deze machines worden elke zomer rally's 
georganiseerd, die tienduizenden bezoekers trekken. Een door mij 
geschreven artikel over deze Britse stoomclub in een weekblad 
in 1966 bracht mij in contact met de Huizense architect G. van 
der Pol. Hij was al een tijdje bezig met het inventariseren van in 
ons land nog aanwezige stoomwalsen." 
,,Worden die dan niet meer gebruikt"? is onze vraag. 
,,Nee", zegt de heer Gebhard, ,,het veranderen van de manier 
van wegenaanleg — vroeger moest vóór het asfalteren een on
derlaag van keien worden ingewalst — was één van de oorzaken 
dat de stoomwals een machine van de verleden tijd werd. Gp 
verschil lende plaatsen stonden walsen weg te roesten. Wilden 
wij nog wat van de schrootdood kunnen redden, dan moest dat 
snel gebeuren I" 

Het lukte de beide heren om anderen, o.a. In de sector van de 
wegenbouw, voor hun plannen warm te maken. Gp te stoken, 
zou je misschien In dit verband beter kunnen zeggen ! Er viel 
heel wat te organiseren, maar in april 1969 was het dan zover, 
dat de club van stoomwalsenvrienden kon worden opgericht. 
,,Een paar maanden later waren wij al Koninkli jk goedgekeurd en 
eind verleden jaar gaf het Prins Bernhard Fonds ons een start
subsidie", vertelt de heer Gebhard. ,,Dlt geld wordt gebruikt 
voor de aankoop, of zo u wilt het redden, van specifieke onderde
len en specifieke gereedschappen." 
,,Het is zeker wel een kostbare zaak?" 

,,Ja, het opknappen van een wals, die lang niet gebruikt is, kost 
wel een paar centen". 
Niet alleen het behouden van de stoommachines is het doel van 
de club, maar ook het In werking laten zien. En dus was er In 
Hoorn verleden jaar een stoomfeest, waaraan door 5 walsen 
werd deelgenomen. Behalve een parade door de stad deden de 
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walsen „spel let jes", zoals slalomrijden om oliedrums, stoelen
dans en touwtrekken met mensen uit het publiek. Voor de muzi
kale begeleiding zorgde een draaiorgel, dat werd aangedreven 
door de locomobiel ,,Tarzan". Deze stationaire machine is eigen
dom van een boer in Anna Paulowna, die nog elk jaar met stoom 
dorst I 
,,Zijn er nog meer particuliere stoommachinebezitters", vragen wij 
de heer Gebhard. ,,Zeker, van de nu bij onze club geregistreerde 
walsen, 34 in totaal, zijn er 10 In particuliere handen." 
,,Hebt U er zelf een ?" 
,,Nee, maar wie weet. Dan zou iemand anders toch het bestuurs-
werk van mij moeten overnemen. In het onderhoud van zo'n ma
chine gaat een hoop ti jd zitten. En de stalling Is ook niet een
voudig" . 
Na het stoomfeest in Hoorn was er verleden jaar een optreden 
in Doetinchem en een défilé in Den Haag, waarbij onder de 
toeschouwers ook de Minister van Verkeer en Waterstaat was. 
,,En dit jaar?" ,,Twee stoomfeesten op één dag waren er op 5 mei. 
Zowel in Laren als in Zaandam traden zes stoomwalsen op. Begin 
juli begint er een toernee met een echte Engelse ,,showmen's 
engine" — een prachtige, 20 ton zware, bont geschilderde machine 
— plus orgel, o.m. in Laren en Utrecht. En in Hoorn, dat op 
11 juli weer stoomstad zal zijn. Met 12 tot 15 walsen I" 
Natuurli jk kruipt het bloed waar het niet gaan kan en is de heer 
Gebhard redacteur van het clubblad ,,Gp Stoom". Interviews met 
hem en G. v.d. Pol werden door Radio Nederland Wereldomroep 
in tal van programma's uitgezonden. 
,,Hoeveel leden heeft de club"? ,,Gngeveer 150; daarbij zijn parti
culieren, gepensioneerde machinisten en wegenbouwmaatschap
pijen. Het gaat ons meer om de kwaliteit dan om de kwantiteit. Wi j 
hebben een hecht verband nodig tussen mensen, die daadwerke
lijk en/of financieel de helpende hand bieden." 
,,Hebt u ergens een stoomverleden ?" vragen wij benieuwd. ,,Als 
jongen stond ik in Batavia natuurlijk vaak te kijken naar stoom
walsen en locomotieven en tijdens de oorlog heb ik nog een ti jdje 
gewerkt als hulpstoker-derde-klas-onder-de-gage in een Japans 
kamp." 
,,Stoom en baggeren, is dat nog te koppelen" ? 
,,ln Engeland zeker", zegt de heer Gebhard, ,,daar werd en 
wordt( l ) nog wel nat grondverzet uitgevoerd met behulp van 
grote ploegmachines. In plaats van een ploeg trekken ze dan een 
laadschep heen en weer door bv. een meertje om dit uit te 
diepen". 
Aldus onze medewerker, die zich graag hult in de sfeer van 
stoom, rook en warme olie. 
Droomt hij elke nacht van stoom, net als de Gebroeders Bever? 
,,Nlks hoor, een hobby mag dan veel tijd kosten, het moet geen 
fanatisme worden I" 



O P D R A C H T V O O R G U S T O S T A A L B O U W 
Gusto Staalbouw ontving van Shell U.K. opnieuw opdracht tot 
het bouwen van een dek. Dit 6-potige platform — 43 meter lang, 
23 meter breed en 16 meter hoog — bestaat uit een boven- en 
benedendek met een totaal gewicht van 950 ton. Het werk zal in 
de maand juli geklaard moeten zijn. Zowel opdrachtgever als 
Staalbouw hebben het volste vertrouwen in een ti jdige aflevering 
van dit forse constructiewerk, omdat men ook bij Gusto Staal
bouw van aanpakken weet. Naast deze opdracht van Shell kunnen 
wij nog melding maken van 3 niet minder eervolle opdrachten. 
Voor I.C.I. Rozenburg heeft Staalbouw opdracht gekregen tot 

montage van de staalconstructies en pijpleidingen van een ethy-
leen-zuiverlngsinstallatie. Tevens kwam van I.C.I. de opdracht 
binnen tot het aanleggen van de perspexinstallatie nr. II. Binnen
kort zal ook een begin worden gemaakt met de montage en de
montage van de ruwgasreinigings-installatie van Hoogoven 5. 
Vooral nu Gusto Staalbouw twee dekken voor de Shell bouwt, is 
ze blij t i jdeli jk te kunnen beschikken over magazijn-ruimte in het 
voormalig magazijn van de Polyesterbouw. Er bestaat nu de mo
geli jkheid de materialen gescheiden te houden en daarnaast is 
ook de veil igheid in de Montagehal er mee gediend. 

GUUS - TO 

Rob van Loopik, jeugdraad-l id van 

Gusto heeft nagedacht over het 

ontstaan van Gusto. Zi jn fantasie 

leidde tot deze tekening. Tal van 

grapjes zijn geslopen tussen de 

noeste werkers van de bedrijven 

van Werf Guus Smulders en To 

Conijn. Het zal rond 1900 zijn 

geweest. Misschien wil hij ons 

ook eens laten zien hoe hij denkt 

over het bedrijf in het jaar 2000. 

Of wil t U dat doen ? 

Uw tekening is welkom hij de 

redactie. 
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MAMMOETKABEL BIJ GUSTO 

Onlangs is bij Gusto's Powerloods 's we
relds grootste nylonkabel geassembleerd. 
Dit was noodzakelijk omdat, wanneer de
ze tros in de touwfabriek zelf gemaakt 
zou zijn, transport over de weg niet meer 
mogelijk was. 
De geassembleerde tros weegt ongeveer 

7000 kg en heeft een breekkracht van 
1.000.000 kgf. 

Om de tros, die door zijn soorteli jk ge
wicht niet in staat is zichzelf dri jvende te 
houden, heeft men 90 dri jvers van P.V.C. 
geplaatst die de tros tot net onder de 

waterspiegel laten drijven. De bevesti
gingsstukken van de tros, kousen ge
noemd, zijn uit verschil lende onderdelen 
van een hoogwaardig staal gemaakt. 
Deze tros is bestemd voor een S.B.M. 
boei die in de Perzische Golf komt te 
liggen. 

BEJAARDENMIDDAG GUSTO 

Op 24 maart j . l . waren vele gepensioneerden van Werf Gusto 
weer bijeen op hun traditionele bejaardenmiddag. 
Geen traditie was de plaats van samenkomst. Terwille van de 
accommodatie was dit jaar de wijk genomen naar de Stadsgehoor
zaal te Vlaardingen. Beslist een goede keus I 
Dat was ook het programma voor deze middag. Na een wel
komstwoord van de heer G. P. A. van Wieringen Ing. konden de 
aanwezigen genieten van een vroli jk programma, getiteld , ,0p 
de Klok af". 
Niet onvermeld mag tenslotte blijven dat zich onder de gasten 
ook dit jaar weer Mevr. E. E. A. N. L. Smulders-Reichlin bevond, 
hetgeen door allen zeer op prijs werd gesteld. 



40 JAAR BIJ 
SMIT KINDERDIJK 

nsdag 14 april j . l . was voor 
ize chef van de bedrijfste-
inkamer, de heer M. Stout, 
in bijzondere dag. Veert ig 

Dl 

jaren geleden trad hij namelijk 
als jongmaatje bij ons bedrijf 
in dienst, om 6 jaar later aan 
zijn tekenervaring te begin
nen op de afdeling tekenka
mer Scheepsbouw. In juni 
1948 werd hij overgeplaatst 
naar de afdeling Planning en 
in 1951 kreeg hij de leiding 
over de bedrijfstekenkamer. 

Als bijzonderheid vermelden 
wij dat de heer Stout samen 
met zijn broer, baas P. Stout, 
gedurende ongeveer 30 jaren 
in de wintermaanden op Maan
dagavond lesgeeft aan jonge
ren en ouderen in het vak te
kenen, tekeninglezen en af
schrijven In de scheepsbouw. 
De burgemeester van Alblas
serdam nodigde de jubilaris 
uit om op het raadhuis te ko
men om hem de ere-medaille 
in zilver, verbonden aan de 
Orde van Oranje Nassau, op 
de borst te spelden. De bur
gemeester wees daarbij niet 
alleen op de trouw tegenover 
het bedrijf, maar herinnerde 
ook aan de vele activiteiten 
van de heer Stout gedurende 
de moeili jke oorlogsjaren 
waarmee hij de gemeenschap 
heeft gediend. 

Om 11 uur vond in de verga
derkamer van het Ontspan
ningsgebouw de huldiging 
plaats door onze directeur, 
de heer A. J. Bouman, die de 
jubilaris op hartelijke wijze 
toesprak en hem dank bracht 
voor de diensten aan het be
drijf bewezen. Hierbij waren 
aanwezig de echtgenote van 
de jubilaris, die bij aankomst 
in de bloemetjes werd gezet 
en, wat voor allen een reuze 
leuke verrassing was, ook Va
der Stout, die gedurende 53 
jaren het bedrijf op voorbeel
dige wijze heeft gediend en 
die voor zijn zoons, Maarten, 
onze jubilaris en Piet, die ook 
bij de huldiging aanwezig was, 
een buitengewoon goede maar 
ook strenge leermeester is ge
weest. 

M. Stout 

Als bewijs van dank ontving 
de jubilaris het gouden firma
speldje met briljant, een enve
loppe met inhoud en een mi
niatuur draagmedaille van de 
Koninkli jke onderscheiding. 

Na de huldiging door de heer 
Bouman ontspon zich een ge
sprek, waaraan Vader Stout 
een groot aandeel had, waar
bij alle aanwezigen hebben 
genoten van de vitaliteit en 
de manier waarop hij verschi l
lende voorvallen van vroeger 
wist te vertellen. 
Wij twijfelen er niet aan dat 
de jubilaris en zijn vrouw nog 
dikwij ls aan dit jubileum zul
len terugdenken en vele pret
tige herinneringen zullen be
waren. 

Wij wensen de heer Stout nog 
veel gezondheid en werklust 
toe om de 50 dienstjaren vol 
te maken. 

40 JAAR BIJ 
VERSCHURE - MTE 

Maandag 6 april 1970 was 
een kleine Verschure-deputa-
tie aanwezig bij het eerste 
jubileum van een M.T.E.-ex-
Verschure-medewerker op het 
kantoor van M.T.E. aan de 
Klaprozenweg. 

Door de manier waarop en de 
stijl waarin een en ander ge
houden was, is het voor de 
jubilaris, diens echtgenote en 
zoon een sfeervolle aange
legenheid geworden. 

Deze Jubilaris was de heer 
J. Hlltrop, die vooral na 1945 
van zich deed spreken als een 
uiterst bekwaam ontwerper 
van baggermaterieel niet al
leen voor Verschure maar 
voor de gehele I.H.C. 

Kentekenend voor de sfeer 
was, dat de heer H. Smulders 
dan wel niet toevall ig, maar 

J. Hlltrop 

toch wel heel even ongedwon
gen kwam binnen wippen. 

Hoofdhuldiger was de heer 
Donkers, die de jubilaris op 
treffende wijze karakteriseer
de, hem het gouden Verschu-
re-insigne opspelde en op toe
passelijke wijze de overhan
diging van enkele zeer fraaie 
cadeaus verzorgde. Daaraan 
voorafgaand had de heer Hart
man namens de burgemees
ter van Amsterdam de heer 
Hlltrop de gouden draagme
daille behorend bij de Orde 
van Oranje Nassau uitgereikt. 
Uit de gehouden toespraken 
kwam o.a. ook naar voren, 
dat de jubilaris naast zijn 
technische bekwaamheden 
het vermogen heeft om op 
jonge ingenieurs een stabil i
serende werking uit te oefe
nen. Al met al wensen wij de 
heer Hlltrop, die over enkele 
jaren met pensioen gaat, een 
goed, gezond en succesvol 
besluit van zijn werkzaamhe
den voor en bij het M.T.E. 

40 JAAR BIJ 
VERSCHURE 

Er is een spreekwoord, waar
bij de kwaliteit van zilver en 
goud vergeleken wordt met 
spreken en zwijgen. 
We zaten daar echt een beet
je mee toen we hoorden, dat 
onze jubilaris met 40 dienst
jaren, de heer IJ. N. Gouwe-
rok, werkvoorbereider plaat-
en constructiewerk op de 
scheepswerf, door de verte
genwoordiger van de burge
meester van Amsterdam na
mens H. M. de Koningin met 
zilver behangen werd, want bij 
Verschure weten wij dat hij 
niet tot het gilde der praters 
behoort. Terecht werd hij dan 
ook door de directie op goud 
onthaald. 

Dat gebeurde allemaal op 
donderdag 9 april 1970 in het 
bijzijn van zijn echtgenote, zijn 

IJ, N. Gouwerok 

beide dochters en zijn 21-
jarige nog studerende zoon. 
Er waren voorts sympathie
betuigingen en vooral veel 
mooie en waardevolle ca
deaus. 

Met zijn veeljarig dienstver
band, zijn brede vakkennis 
en de grote concentratie, 
waarmede hij werkt, is de ju
bilaris een van de vele ge
trouwen, die borg staan voor 
de continuïteit van ons bedrijf. 
Het is niet alleen voor deze 
jubilaris prettig, dat dat op 
zo'n dag eens gezegd wordt. 
Het 50-jarig dienstverband is 
voor de heer Gouwerok weg
gelegd. 

Wi j wensen hem dat gaarne in 
goede gezondheid toe. 

25 JAAR BIJ 
VERSCHURE 

Op dinsdag, 31 maart 1970, is 
de heer C. van Wijk gehuldigd 
met zijn 25-jarig dienstju-
bileum. Bij deze huldiging wa
ren zijn echtgenote en 23-ja-
rige zoon aanwezig. 

Het onderhoud van de kranen 
op de scheepswerf en in het 
dok is bij de heer Van Wijk 
al jaren in zekere en vertrouw
de handen. Al heeft hij net 
Abraham gezien, de heer Van 
Wijk behoudt zijn kalmte en 
het woord hoogtevrees heeft 
voor hem geen betekenis. 

Wij wensen de heer Van Wijk 
voor ons bedrijf en in zijn 
gezin nog vele goede en ge
zonde jaren toe. 

C. van Wijk 

^^—^ " "" " 1 
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PERSONALIA 
DMN 
In dienst getreden: 
1-4-70 Mej. G. v.d. Worp - Secretaresse afd. Corres

pondentie 
13- 4-70 A. Augustinus - afd. KotteriJ 
20-4-70 J. V. Gaien - Ondertioudsmonteur 
Geboren: 

31-3-70 Jasper, zoon van D. Ferwerda en M. A. Redert 

GUSTO 
in dienst getreden: 
8-4- 70 R. Rodriquez Pumar - opruimer MB 

20-4-70 C. J. Smit - bankwerker montage 
1-5-70 A. Schelling - bankwerker montage 
1-5-70 J. Zandstra - koperslager 
1-5-70 H. J. M. Schoof - tekenaar 

11-5-70 R. J. Wessei - medewerker administratie 
19-5-70 C. A. M. V. Leeuwen - planning coördinator 

Centr. Planning 
Geboren: 
6-4-70 Robert, P. H., zoon van J. J. van Kampen en 

M. P. van Kampen-Schaap 
10- 4-70 Willem A., zoon van W. M. Koenderman en 

M. J. Koenderman-Coenradie 
14- 4-70 Edwin N., zoon van J. W. Rusche en J. M. 

Rusche-v.d. Sloot 
15- 4-70 Petra M. dochter van M. B. A. Pegels en 

E. Pegels-de Regt 
Gehuwd: 
3-4-70 F. Ortega Velasco en H. Goudswaard 

16- 4-70 A. J. v.d. Most en N. van Katwijk 
23-4-70 M. J. C. Mulders en A. Stuefer 
29-4-70 J. van Dinter en W. Vroegindewey 
15- 5-70 Mej. J. Jorens en R. G. Groninger 
Overleden: 
11- 4-70 W. J. Hoogstraten - gepensioneerd 
12- 4-70 J. Leeuwangh - gepensioneerd 
16- 4-70 J. Keesmaat - gepensioneerd 

DE KLOP 
In dienst getreden: 
6-4-70 M. de Paus - transporteur 

14- 4-70 P. P. Tisera - el. lasser 
15- 4-70 S. I. Usmany - el. lasser 
28- 4-70 W. S. Kipuw - aank. el. lasser 
Gepensioneerd: 
17-4-70 H. V. Wijngaarden - schaver 

Geboren: 
6-4-70 Patrick Richard, zoon van A. Vervoorn en 

K. C. Kros 
Overleden: 
20-4- 70 J. Visser - gepensioneerd bankwerker 
24-4-70 A. Bot - gepensioneerd draaier 

SMIT KINDERDIJK 
6-4-70 W. Wolters - MF 

20-4-70 A. A. den Boer - Metersmit 

In dienst: 
20-4- 70 P. C. Boon - MF 
Gepensioneerd: 
14-4-70 F. V. Brandwijk - C.M.E. 
17- 4-70 A. Ceton - MF 
Geboren: 
24-3-70 Anja J. W., dochter van J. Mourik en A. Boer 
29- 3-70 Rosa M.. dochter van E. Barroso Jimenez en 

R. Sanchez Cervera 
4- 4-70 Cornelis D, zoon van N. A. Stam en E. v. 

Wingerden 
5- 4-70 Johannes T., zoon van C. Zuurmond en C. J. 

Harteveld 
9-4-70 Jantine A., dochter van L. Kortland en J. 

Bosers 
9-4-70 Marios A., zoon van J. Loja Millan en J. de 

Bruin 
13- 4-70 Cornelia, dochter van D. de Groot en C. de 

Bruin 
14- 4-70 Cornelia J., dochter van J. de Leeuw en C. J. 

V. Rijswijk 
18- 4- 70 Carlos, zoon van E. Bascuas Garcia en Maria 

del Carmen Gastro Cedron 

Gehuwd: 
2-4-70 B. Gozebeek en J. Boon 
2-4-70 C. Tanzarella en L. J. v.d. Voet 

10-4-70 Mej. A. A. Zoon en W. F. Stolk 

MTE 
In dienst getreden: 
9-3-70 T. Molenaar - tekenaar constructeur 
1-4-70 W. C. Visser - hoofd-constructeur 
1-5-70 G. Buisman - tekenaar constructeur 

VERSCHURE 
In dienst getreden: 
6-4-70 P. J. M. Pronk - IJzerwerker afd. Scheepswerf 
6-4-70 M. M. J. Hagemann - cantinemeisje afd. Mach. 

fabriek 
8- 4-70 B. A. Laarbi - polyesterwerker afd. Polyboat 

10-4-70 J. B. Plomp - polyesterwerker afd. Polyboat 
14-4-70 M. C. Mohamed polyesterwerker afd. Polyboat 
14-4-70 M. S. Abadi - polyesterwerker afd. Polyboat 
14-4-70 B. El-Yaakoul - polyesterwerker afd. Polyboat 
13-4-70 L. H. BassidI polyesterwerker afd. Polyboat 
20-4-70 A. J. Kammeron - bankwerker afd. Oranjewerf 
20-4-70 O. J. Biervliet - leerl. scheepsmetaalbewer-

ker afd. Vakopleiding 
20-4-70 M. H. Harmis - polyesterwerker afd. Polyboat 
20- 4- 70 J. Tahapary -leerl. tekenaar afd. Tekenkamer 

Machinebouw 
21- 4-70 M. A. Lahmidi - polyesterwerker afd. Polyboat 
27-4-70 A. Sannino - fraiser afd. Oranjewerf 
27-4-70 M. A. Ahmed - polyesterwerker afd. Polyboat 
27-4-70 A. Casano - bankwerker afd. Oranjewerf 
Geboren: 
5-3-70 Hans E. zoon van M. J. Boom en H. Walda 
9- 3-70 Margreet Rosita dochter van R. N. de Groot 

en I. de Jongh 
19- 4-70 Sandra, dochter van G. Baas en M. Verbeek 
20- 4-70 Johan, zoon van A. Hoffmans en N. E. Spel 
Overleden: 
24-4-70 H. R. Volmer, materiaalbeheerder en lid van 

de ondernemingsraad voor de scheepswerf. In 
een volgend nummer zullen wiJ aandacht 
schenken aan zijn nagedachtenis 

IN MEMORIAM 
Francisco Martin Ri 

Dinsdag 28 april 1970 is voor ons bedrijf een 
zwarte dag geworden. De dood deed plotseling 
zijn vreselijk werk en maaide de twee Jonge le
vens van José Sande Varela en Francisco Mar
tin Ruiz uit ons midden weg. 
Groot was de ontsteltenis en de schrik bij 
Smit Kinderdijk toen een sectie, bestemd 
voor de CO 754 plotseling begon te kante
len waardoor de drie mannen die op de 
sectie stonden, ervan af vielen. 
De ijzerwerker J. Ritmeester kwam in de haven 
terecht en kon onmiddellijk gered worden. Hij 
bleek een gebroken pols en arm te hebben en 
enige kneuzingen. De val van de beide ande
ren had de dood tengevolge. José Sande Varela 
viel op de betonnen vloer van de helling en 
Francisco Martin Ruiz viel met zijn hoofd langs 
de hellingdeur in de haven. Beiden waren op 
slag dood. 

De beide slachtoffers werden naar Spanje ge
bracht, om daar in hun laatste rustplaats te 
worden neergelegd. Belden laten een vrouw 
en vier jonge kinderen na. 

José Sande Varela is geboren op 4 februari 
1942. Hij kwam op 20 juli 1966 in ons bedrijf 
en was werkzaam bij het transport en later 
in de aanbouw. 

Francisco Martin Ruiz is geboren op 29 april 
1936. Sedert 18 augustus 1969 was hij in Hol
land en was in ons bedrijf werkzaam als lasser. 
De verslagenheid van ons personeel en in het 
bijzonder van de landgenoten en hun gezinnen 
die in Kinderdijk wonen, was groot. 
Groot was ook de belangstelling, waaruit is 
gebleken dat zij beste vrienden zijn geweest. 

José Sande Varela 

Wij denken aan de beide achtergebleven wedu
wen die zo plotseling en op zo wrede wijze 
hun man moeten missen en aan de kinderen 
die een goede vader verliezen. 
Op 30 april werd in de R.K. Parochiekerk te 
Alblasserdam een Mis voor de beide slacht
offers opgedragen, waar met de directie ook 
vele anderen aanwezig waren. 

El dia martes, 28 de abrll de 1970, quedaré 
un dia negro para nuestra empresa. La muerte 
segó, repentinamente, la vida joven de nues-
tros Trabajadores espafióles José SANDE VA
RELA y Francisco MARTIN RUIZ. 
El susto, el terror fué enorme cuando una sec-
ción para la draga CO 754 de repente dié 
vuelcos, de manera que los tres hombres que 
se tenian sobre la sección, cayeron preciplta-
damente. 
El obrero J. Ritmeester cayó en la darsena del 
astillero y pudo ser salvado en seguido, sea 
con una muneca y un brazo rotos y otras les-
iones, menores. 
Pero la caida de los otros dos ha traldo consigo 
la muerte. José Sande Varela cayó en el pavl-
mente de hormigón de la grada. Francisco Mar
tin Ruiz, hiriendo gravemente la cabeza en la 
puerta de la grada, cayó al agua del puerto. 
Ambos eran muertes instantaneamente. Seran 
transportados a Espana para depositar sus 
restos mortales en los campos santos de su 
Pais. 
Ambos dejan una mujer y cuatro hijos jovenes. 
José nacló el 4.2.1942. Entró en nuestra empre
sa el 20 de Julio de 1966 en Transportes, y 
después en Montadura. 

Francisco, nacido el 29.4.1936, ha estado en 
Holanda solamente desde el 18 de Agosto de 
1969, trabajando con nosotros como soldador. 
Claro esta que la consternación era grande 
entre nuestro personal y sobre todo con sus 
compatrlotas y familiares domicillados en Kin
derdijk. Grandes ban sido también las mues-
tras de simpatia dando testimonio que los dos 
han sIdo amigos buenos de nuestro personal. 
Nuestra compaslón se dirige en primer lugar 
a las dos viudas y sus ninos, que tan repen
tinamente han perdido su marido y un buen 
padre. El jueves, 30 de abrll se celebró en la 
Iglesia Parroquial católica de Alblasserdam 
una Misa para los dos victimas, a la qua acu-
dieron muchas personas. También nuestra Di-
recclón asistió al acto. 

M. A. van Aaiten 

Woensdag 15 april j.l. werden wij opgeschrikt 
door de ontstellende tijding, dat zeer plotseling 
was overleden de heer M. A. van Aalten. 
De heer Van Aalten — die de leeftijd van 50 
jaar bereikte — hebben wij bijna 34 jaar in 
ons midden mogen hebben, waarvan de laatste 
12 jaar als brandersbaas. 
Het is moeilijk in te denken dat deze rustige, 
prettige medewerker en collega zijn plaats in 
ons midden niet meer zal innemen. 
Onze gedachten gaan uit naar Mevrouw Van 
Aalten, de kinderen en verdere familieleden. 
Wij wensen hen veel sterkte toe bij dit zo 
zware verlies. 

G. P. A. van Wieringen Ing. 
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,'%IIIIH'S(W)ERF 
In ons Zeskant van maart j l . publiceerden wij een „verklarende 
woordenl i jst-met-dubbele-bodem." Op onze vraag, wie bedenkt 
er nog een paar, kwam de volgende Inzending binnen: 

Buitenshuis eten — uitvoeren 
'n pijnli jke vrucht — automaat 
begin van koppensnellen — oordelen 
moederli jke dapperheid — mammoet 
een prachtig jasje — beeldbuis 

Wie volgt ? 

Over taal gesproken: Gusto Berichten van 20 maart meldde onder 
de kop ,,Verfraai ing": ,,de afdeling l ichtdruk in een fraaiere omge
ving haar werk te laten verr ichten". Toe maar, nóg fraaier I 
En verder: ,,als het archief van de heer Koenderman naar de 
Lichtdruk (is dat de Lichtdrukkeri j ?) is verhuist (met een 11), dan 
is " . Fraai hoor I 

Tillen wij te zwaar aan dit soort dingen. Kom, kom, er wordt met 
onze taal toch al zo veel , ,gerommeld". Maar over zwaar gespro
ken: In De Klop Mededelingen lazen wij , ,,dat gedurende het jaar 
1969 een totaalgewicht aan zuigers en onderdelen naar het bui
tenland werd verzonden van 4728 ton. " 
Dat is 4728000 kilo bevers en reuzen I 

Een getal met 3 nullen vonden wij ook in het Smit & Bolnes Nieuws 
van 10 april Jl. ,,Met de overname van motor 7162 werd opnieuw 
een mijlpaal van 10.000 pk bereikt. Well icht had U deze conclusie 
reeds getrokken uit de rondgang van onze kantinebeheerder". 
Proficiat S&B-ers I 

Overigens moet je soms wél op je tellen passen daar in Zierlkzee. 
Onder de rubriek ,,orders" lazen wi j : ,,Een relatie gaf ons opdracht 
voor het bewerken van diverse delen". 
Wi j blijven liever uit de buurt van deze agressiviteit I 

Bij Smit Kinderdijk zijn begin april verkiezingen gehouden voor de 
toekomstige leden van de Ondernemingsraad. Voor Groep A 14 
leden en voor Groep B één lid. ,,Dlt betekent echter niet (aldus 
het Smit Nieuws), dat iedere stemgerechtigde dit aantal vakjes 
rood moet maken, neen; ieder mag maar één vakje rood maken 
op zijn stembiljet, anders is het stembiljet beslist ongeldig." 
Stemgerechtigd zijn we wel, maar vérder 

,,Wist U — schreef Gusto Berichten — dat de mensen, die via de 
modernste opvattingen na een hartinfarct deskundig gerevalideerd 
worden, minder kans hebben een nieuwe hartaanval te krijgen dan 
degenen die dat genoegen nog niet mochten smaken." 
De term ,,genoegen" in dit verband gebruiken is wat je noemt 
een enorme miskleun, Gusto Berichten ! 

De spanning er In houden, dachten ze gedurende de jaarvergade
ring van de Personeelsvereniging bij De Klop: ,,Ook zal getracht 
worden binnen afzienbare ti jd een bepaalde excursie te organi
seren naar een interessant bedrijf in de omtrek." 
Een klein vraagje: wanneer, wat, waar? 

Smit & Bolnes heeft in de afgelopen weken enkele malen bezoek 
gehad van lagere-school leerlingen. Van een viertal jeugdige ver
slaggevers werd In het Smit & Bolnes Nieuws een verhaal op
genomen. Dat de jongens, behalve voor de techniek ook oog 
hadden voor wat anders, moge blijken uit de volgende passage: 
„Men gebruikt het meest ijzer voor de machine. De man die de 
tekeningen maakt is een constructeur. Er werken zes meisjes in 
de fabriek. Als er een motor klaar is gaat hij op een lorry de 
fabriek uit en rijdt naar de kade. Hij wordt met een grote haven
kraan, die 80 ton kan ti l len, in het schip geladen." 
Een andere jeugdige bezoeker gaf ti jdens de rondgang de volgen
de definitie van een baas: ,,Een baas is iemand, die ja knikt als 
het goed Is en die zegt, dat het fout is als het niet goed is." 
Daar is geen speld tussen te krijgen I 

,.Vorige week is zonder enig vlagvertoon het nieuwgebouwde 
tollet in de G.A.C. garage in gebruik genomen. De buurtbewoners 
zullen de hard in de richting van de werf lopende autosleutelaars 
uit hun straatbeeld moeten missen." 
Aldus Gusto Berichten, behalve werfblad ook buurtkrantjel 

Ook wij zijn ditmaal achter de broek gezeten om op tijd onze 
kopij in te leveren. De reden: de extra vri je week die velen van 
ons te wachten stond. Deze bedrijfssluit ing heeft wel consequen
ties. De extra vrije t i jd moet worden Ingehaald. Daarvoor zijn 
regelingen getroffen. In Gusto Berichten lazen wij hierover: ,,U 
weet ook al dat het vrijaf op 4 en 6 mei door onze medewerkers 
in de fabriek zal worden ingehaald door middel van verschuiving 
van de werktijdverkorting, terwij l de beambten een kwartier korter 
zullen lunchen." 
Zie je wel dat de beambten worden voorgetrokken. Met een boter
ham minder zijn ze er al van af 

Wij leven in een snel veranderende wereld. Hoe vaak is dit al 
niet gezegd en geschreven. Toch is het wel zo. Het kost vaak 
moeite om bij te blijven. Ook in het eigen bedrijf. Bij Gusto hebben 
ze daar nu iets op bedacht. Een praatuurtje in het kantoor van de 
machinefabriek. Een eerste groep kon daar onlangs met wie, wat, 
hoe-vragen terecht. Binnen zonder kloppen en de koffie stond 
klaar I 
Een goed idee, dit ,,praathuis" in het Gusto-bos 
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