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Dit blad is het personeelsorgaan van de 
Industrieele Handelscombinatie Holland, 
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt 
iedere maand op de Ie woensdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden 
van de in I.H.C. Holland verenigde 
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 
St Zoon) en R. Lafèbre (Verschure). 

I.H.C. * UITJE 
In plaats van de gebruikelijke fotorubriek 
deze keer een foto van het uitstapje van het 
personeel van bureau I.H.C. 
Zaterdagmorgen 13 oktober om 8 uur ver
trok de bus via Utrecht en Wageningen in de 
richting van Arnhem. In de buurt van Wage
ningen werd even van de rechte weg afge
weken om een kopje koffie te drinken in een 
restaurant midden in de bossen. Op zo'n in
vasie rekent men in deze tijd van het jaar 
blijkbaar niet meer; het kostte enige moeite 
voordat iedereen van zijn natje en droogje 
was voorzien. 
Daarna ging de bus naar Arnhem, waar het 
Nederlands Openlucht Museum werd be
zocht (zie foto). 
Even buiten Arnhem verwelkomde een 
knappend, open haardvuur de bezoekers, die 
na een eetlustwekkend drankje plaats namen 
aan de feestelijk gedekte tafel. 
Na een voortreffelijk diner ging de bus weer 
richting Den Haag. 
Men kan terugzien op een frisse herfstdag, 
die bijzonder plezierig was. 
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DRIE JOSEPHS GAAN GROOT 
WERK IN GRONINGEN MAKEN 

hij meer op een duikboot dan op een zuiger leek en zo 
ging hij erdoor. 
NAT EN DROOG 
Zo zien we dus, dat de heren Sanders en hun medewerkers 
ook letterlijk niet voor één gat te vangen zijn. Dat zal ook wel 
een van de redenen zijn, waarom het bedrijf vooral sinds 1945 
zo'n hoge vlucht heeft genomen. Grootvader Sanders be
gon indertijd in het droge grondwerk, dat sindsdien in ere 

Aan transporten is het leven van 
Je ,.St. Joseph ' (Co 169) bijzonder 
rijk geweest. Gelukkig heeft de 
ruiger een nogal handzaam for
maat. De twee nieuwe zuigers 
rullen demontabel zijn. 

„Dat sluisje bij Wolvega en de zuiger waren precies even 
breed: 5,72 m. Iedereen zei dus dat hij er niet door zou 
gaan en daar was weinig tegen in te brengen. Maar mijn 
vader had intussen bekeken, dat de sluiswanden een beetje 
krom waren getrokken. Hij sleepte de zuiger erdoor. In 
zo'n geval moet je maar hopen, dat de sluiswanden nader
hand niet rechttrekken. Anders kom je niet meer terug". 
Dit is een van de verhalen die de heer J. S. Sanders, jong
ste directeur van S. A. Sanders Aannemersbedrijf N.V. te 
Rijswijk, vertelt over de 800 pk stationaire snijkopzuiger 
St. Joseph, die I.H.C. Holland tien jaar geleden voor dit 
bedrijf bouwde. Dichter bij huis werd met de St. Joseph een 
huzarenstuk van nog grotere allure ten beste gegeven. De 
bijna complete zuiger (180 ton) werd met twee bokken uit 
het Rijn-Schiekanaal getild en vervolgens dwars over de 
tramlijn, onder de elektrische bovenleiding door, naar een 
weiland gesleept. Vandaar begon een anderhalve kilometer 
lange tocht naar rijksweg 13 bij Ypenburg, waar een groot 
karwei was te doen. Thans werkt de St. Joseph aan de ka
nalisatie van de Dommel bij Vught. Natuurlijk na weer een 
nieuw transportavontuur. Ditmaal kon de zuiger niet door 
de brug, ergens bij Den Bosch. Er werd niet lang over ge
praat. De mannen van Sanders sloopten vakkundig een 
brugpijler. Vervolgens werd de St. Joseph geballast totdat 

is gehouden en waarin voortdurend grote werken worden 
uitgevoerd. Daarnaast nam het bedrijf naderhand ook natte 
werken aan, waarbij eerst gehuurd materieel werd gebruikt. 
Later werd de snijkopzuiger St. Joseph aangeschaft. In een 
bedrijf als dit, waar men van alle markten thuis moet zijn, 
bleek de St. Joseph zich bijzonder goed op zijn plaats te 
voelen. De technische dienst van Sanders, die ook in het 
droge werk gewend is om met het beste materieel te wer
ken, vindt de zuiger een uiterst bruikbaar werktuig: veel
zijdig en met een hoge capaciteit bij geringe afmetingen. 
JOSEPH 2 EN JOSEPH 3 
Zo stonden de zaken dus, toen de directie van Sanders te
rugkwam bij I.H.C. Holland met de mededeling, dat zij 
nog twee zuigers in zulk een handzaam formaat en met 
zo'n hoge capaciteit kon gebruiken. Gedacht werd aan een 
profielzuiger en standaard-snijkopzuiger, beide demontabel, 
die de St. Joseph moesten vergezellen naar Groningen. De 
heren Sanders hebben daar een groot wegenbouwobject ge
kregen, waaraan een grondverzet van 3 miljoen m^ te pas 
komt. De profielzuiger moet het zand daarbij wegpersen 
over een afstand van 4 km bij een opvoerhoogte van 10 m. 
Deze formidabele prestatie, waarvoor normaal twee klei
ne zuigers en twee opjaagstations nodig worden geacht. 
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kan worden geleverd door de zuiger te voorzien van twee 
zandpompen, elk met een 750 pk dieselmotor. Elke set 
staat in een afzonderlijk ponton; deze twee pontons zijn 
uiteraard met elkaar verbonden, zodat zij samen één ge
heel vormen, waarvan de afmetingen 25 x 11 x 2,80 m zijn. 
De zuigdiepte is ruim 30 m, de diameters van zuig- en pers
leiding zijn resp. 650 en 600 mm. 
De standaard-snijkopzuiger zal op 9 m diepte werken en 
de grond wegpersen over een afstand van 1800 m. De 
„oude" St. Joseph is ontworpen voor 1700 m, maar op dit 
werk wordt 2500 m van hem verwacht. „Gaat gemakkelijk", 
zegt de heer Sanders jr. achteloos; „dat heeft hij al zo vaak 
vertoond". 
Het werk begint volgend voorjaar en de heren Sanders re
kenen dus pertinent op tijdige levering van de twee nieuwe 
zuigers, die eveneens de naam St. Joseph (2 en 3) zullen 
krijgen. Zelf moeten zij het grote werk in Groningen, gere-
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Ndchlelijk tninspori over de irunitnum hij Rijswijk 
kend vanaf volgend voorjaar, in anderhalf jaar tijd klaar 
hebben. Met de gewaardeerde medewerking van de drie 
Josephs denken de heren Sanders dat zeker te klaren. 

GEOPOTES VI 

Bij hel ontwerpen van de ..Geopotes VI ' en ..VIII " kwam 
ook de grote mecanodoos voor de dag, die onze vennoot 
L Smit (t /non ter beschikking heeft 

Daar hgt het laadruim van de Geopotes VI op de helling 
bij onze vennoot L. Smit & Zoon. Het lijkt wel een kathe
draal, als we dat woord even mogen lenen van de bouwers
in-steen voor de bouwers-in-staal. Je kunt door die enorme 
hopper wandelen als door de Dom van Keulen. Alleen 
missen we hier de souvenirverkopers op de bordessen. 
Inmiddels is dit alleen nog maar het laadruim, dat straks 
de ongehoorde hoeveelheid van 4000 zand zal kunnen 
bergen. Stuk voor stuk komt de rest er nu bij, totdat vol
gende zomer de grootste sleepzuiger van Europa klaar zal 
zijn. 
De uitdrukking „de grootste van . . ." ligt onze I.H.C.mede-
werkers overigens niet zo erg. Niet de afmetingen, maar de 
bruikbaarheid en de kwaliteit bepalen de waarde van ons 
gespecialiseerde materieel. Ook op dit gebied zal de Geo-

HALVERWEGE potes VI straks heel wat kunnen tonen. Het schip krijgt 
een aantal nieuwe technische vindingen mee, waarvoor tij
dens de proeftocht zeker grote belangstelling zal bestaan. In 
een volgend artikel zal er gelegenheid zijn, hierover iets 
meer te vertellen. 
In februari zal de tewaterlating van de Geopotes VI plaats
vinden. 
De eerste onderdelen van het zusterschip Geopotes VIII 
liggen ook al klaar en bij De Klop wordt gewerkt aan de 
voorste gedeelten van de beide zuigers. 



VEILIGHEID 
Weet U nog wel, dat er in de diverse magazijnen altijd 
van allerlei soorten veiligheidsartikelen in voorraad zijn, 
die iedereen nog steeds gratis ten gebruike kan krijgen, 
om zichzelf te beschermen tegen ongevallen? Iedere dag 
nog vinden er ongevallen plaats doordat de persoonlijke 
beschermingsmiddelen niet worden gebruikt. 
Gebruikt U deze beschermingsmiddelen regelmatig? 
U niet? En U, U ook niet? Beschermt U Uw ogen tij
dens het werk? En Uw hoofd. Uw gezicht. Uw longen. 
Uw tenen. Uw oren? 
En U, doet U het wel? Dat is verstandig, want door het 

gebruiken van de beschermingsmiddelen — het woord 
zegt het al — beschermen we onszelf en sluiten we het 
risico van ongevallen uit. 
Blijft U evenwel van mening, dat U er met alle geweld 
voor moet zorgen, dat de fabrieksarts aan het werk 
blijft, denkt U dan eens aan de spreuk van Dr. J. A. Pi-
card: 

„Metaalsplinters vliegen in het rond, 
„Wilt U „bril" of „geleidehond?" 

Dan volgt hier nog nieuws van de VeiUgheidscompetitie 
uit Geleen. 

VEILIGHEIDSCOMPETITIE GELEEN 
Op 3 oktober 1962, 113 dagen na de officiële start van 
de Veiligheidscompetitie, was er vreugde in de leerling
werkplaats. De leerlingen onder leiding van hun leer
meester de heer Maessen hadden als eerste de score van 
100 dagen veilig werken. 

® 
Deze vreugde heerste ook bij de bedrijfsleiding en staf, 
want al vroeg zagen wij Hr. Wouters en Hr. Kop, geflankeerd 
door de fabrieksbazen, de jongelui en hun instructeur in 
de werkplaats komen gelukwensen met het behaalde re
sultaat. 
Na deze gelukwensen waren de jongelui in de cantine de 
gast van de bedrijfsleiding, waar ze werden toegesproken 
door Heer Wouters, die het belang van veilig werken kop
pelde aan het belang van de jongelui zelf. O.a. geen pijn 
lijden, geen schade aan het inkomen, misschien schade 
aan de zakcenten, geen kans op blijvende verminking voor 
het leven, wat hij juist omdat ze met hun jeugd nog zo'n 
lang leven voor zich hebben, vurig hoopte. Jullie kunt 
trots zijn als jongste loot aan onze arbeidsgemeenschap, het 
eerste dit resultaat te hebben bereikt. Veel succes voor de 
volgende 100 dagen, probeer de oudere collega's voor te 
blijven, jullie hebben alle kans. 

Na de limonade, de koek en de koffie die werd aangebo
den besprak Hr. Kop het hoe en waarom van de 13 verlies-
dagen, want jullie hadden al 13 dagen eerder hier kunnen 
zitten. Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit ene ongeval 
voorkomen had kunnen worden. Naast de aandacht voor 
persoonlijke veiligheid, is het van het allergrootste belang, 
te denken aan de veiligheid van de mede-arbeider. Dat was 
in dit geval even vergeten. Als je met 2 man een plaat op 
de vlaktafel moet leggen moet niet de een zonder waar
schuwen los laten zodat de ander met zijn vingers er onder 
komt. Zo was dit ene ongeval ontstaan. Jullie moet steeds 
denken „wij werken gezamenlijk en niet IK alleen". Het 
motto als i k het maar kwijt ben is onjuist. Gezamenlijk 
overleg „hoe doen we dit" is een belangrijk punt bij veilig 
werken. Goede afspraken, elkander begrijpen, bedacht zijn 
ook op de veiligheid van de partner. 
Alleen bij goed samenspel tussen allen, is de veiligheid ver
zekerd. De laatste 100 dagen hebben dit bewezen. 
Wij hebben jullie zo juist allen geluk gewenst, ook onze 
Directie wil hierbij haar gelukwensen voegen en doet dit 
met een blijvend aandenken aan dit goede resultaat, in de 
vorm van een gereedschapset, die je trots aan een ieder 
kunt laten zien mits je er bij vertelt waarvoor je het ge
kregen hebt. Men zal jullie dan met andere ogen bekijken. 

DE OUDE GARDE 
W. Groeneweg 
De heer W. Groeneweg trad op 25 juli 1936 in dienst van 
de Werf Gusto, waar hij werd tewerkgesteld als crasseur 
bij de afdeling Scheepsbouw. Later werd hij belast met de 
functie van samensteller. 
Op 28 september 1962 werd hij, na ruim 26 jaren dienst, 
gepensioneerd en trad hij toe tot de Oude Garde. Moge hij 
er nog vele jaren deel van uitmaken. 
K. J. Degenkamp 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Voor 
de heer K. J. Degenkamp liggen deze tijdstippen wel ver 
uit elkaar. Hij kwam op 28 november 1929 bij de Werf 
Gusto in dienst en hij ging op 5 oktober 1962 met pen
sioen. Bijna 33 jaar heeft hij bij ons gewerkt; eerst als 
smid, later als magazijnbediende. Wij wensen hem van 
harte nog een lange diensttijd bij de Oude Garde toe! 
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ONDERNEMINGSRAAD 
De Ondernemingsraad is vastgesteld uit: 
Voorzitter: Mr. H. Smulders 1 vormende de kleine 
Secretaris: P. J. Slabbekom \e 
Gewoon lid: J. H. van der Wal 

UIT ONS MIDDEN 

Leden-Voorzitters 
van vaste 
commissies: 

Overige gewone 
leden: 

J. C. Kuijpers 
G. H. Hermse 

B. Pil 
J. G. Scheffers 
A. Nijs 
N. G. Alberts 
L. Heijkants 
A. Jansson C. Knook D. van der Munnik G. van der Schee W. van der Water G. P. A. van Wieringen 

(fabriek Schiedam) 
(beambten Schiedam en 
Slikkerveer) 
(fabriek Slikkerveer) 
(fabriek Geleen) 
(bambten Geleen) 

Samenstelling vaste commissies: 
Fabriek Schiedam: J. C. Kuijpers 

A. Jansson voorzitter machinebouw binnen G. van der Schee machinebouw buiten N. G. Alberts C. Knook L. Heijkants W. v.d. Water J. Waterreus C. Prins J. Pelgrim W. Kalkhoven F. de Bruin 
Beambten 
Schiedam en 
Slikkerveer: 

A. W. P. Landman koperslagerij 
G. H. Hermse voorzitter 

aluminiumbouw scheepsbouw buiten scheepsbouw buiten branders en lasers buiten houtbewerkers en schilders scheepsbouw binnen branders en lassers binnen apparaten- en mijnbouw algemene dienst en montage 

C. Bakker Jr. 
C. L. Barzilay 
J. v.d. Drift 
D. v.d. Munnik J. J. de Ruiter 

Fabriek Slikkerveer: B. Pil A. van Pelt W. van der Bok Fabriek Geleen: J. Scheffers L. Jeurissen Th. Schoones J. Thijhuis 
Beambten Geleen: A. Nijs 

P. Lamens 

beambt. bedrijf Slikkerveer 
toezichthoudende beambt. 
scheepsbouw 
technische beambten 
toezichthoudende beambt. 
machinebouw 
administratieve beambten 
voorzitter 

voorzitter 

voorzitter 
C. C. L. Middendorp 

IN DIENST: 

24- 9-'62 J. W. M. Kreischer, 11. bankwerker MB. 
24- 9-'62 W. J. Hooftman, montagewerker St. B. 
24- 9-'62 R. Schüsselburg, hulpijzerwerker Slikkerveer. 
25- 9-'62 F. V. d. Herik-de Boer, werkster 
25- 9-'62 T. Jeug-de Boer, werkster. 
25- 9-'62 F. L. v. d. Wal, lasser St. B. 
25- 9-'62 H. Heidema, lasser St. B. 
25- 9-'62 A. den Boer, lasser St. B. 
25- 9-'62 C. A. van Ark, lasser St. B. 
28- 9-'62 M. Serrano Mena, draaier MB. 

l-10-'62 Mej. J. G. Bijl, kantoorbediende Holl. afd. 
l-10-'62 L. Meurink, constr.bankwerker St. B. 
5-10-'62 F. Larrubia Vargas, draaier MB. 
8-10-'62 T. Cataldo, harswerker Pol. afd. 

15-10-'62 J. J. Moes, pijpfitter St. B. 
19-10-'62 R. Ruis Sanz, lasser SB. 
22-10-'62 J. C. van Gulden, pijpfitter St. B. 
22-10-'62 M. F. Maarseveen, pijpfitter St. B. 

GEHUWD: 

12-10-'62 G. M. Stuit en L. Klein. 

A(i] A GEBOREN: 

13- 9 
18- 9 
8- 10 
9- 10-

12-10-
18- 10 
19- 10-

'62 Nancy Leonora, dochter van N. J. Molle en 
A. Molle-Sitaniapessy. 

'62 Arnoldus Marinus, zoon van S. v. Vliet en 
E. V. Vliet-Buys. 

"62 Richard, zoon van H. Heus en C. Heus-v. 
Wagtendonk. 

'62 Jacqueline Ida Maria, dochter van C. E. F. 
Ostendorf en M. 1. J. Ostendorf-Heinrich. 

'62 Yvonne. dochter van J. Molendijk en E. F. Mo-
lendijk-Scholte. 

'62 Peter Hendrik, zoon van A. van Luijk en M. S. 
van Luijk-van Aalst. 

'62 Elisabeth, dochter van H. van Leeuwen en M. 
van Leeuwen-Wolferen. 

DANKBETUIGINGEN 
Hierdoor betuig ik, ook namens mijn vrouw, mijn harte
lijke dank aan de Directie, de maatschappelijk werkster, 
de heer Van Wieringen, het Dorusfonds, bazen en collega's 
voor de vele blijken van belangstelling en de prachtige ge
schenken, die ik ter gelegenheid van mijn pensionering 
mocht ontvangen. F. Amersfoort 
Mede namens mijn echtgenote betuig ik mijn hartelijke 
dank aan de Directie, chefs, bazen en collega's voor de 
cadeau's, mij aangeboden bij mijn afscheid wegens het be
reiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

K. J. Degenkamp 

Voor de vele bewijzen van deelneming, die ik mocht onder
vinden bij het overlijden van mijn echtgenoot, de heer 
H. Schippers, betuig ik langs deze weg mijn hartelijke dank. 

Mevr. Schippers 
Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw, bij het 
verlaten van de Werf Gusto mijn dank betuigen aan de 
Directie — in het bijzonder aan de heer F. Smulders — 
voor de mij verleende hulp. Ook mijn dank aan de heren 
Binnema en Tims. Aan de bazen en collega's mijn harte
lijke dank voor het mooie cadeau. 

A. Antheunisse 
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NIEUW PLATENPARK BIJ 
WERF GUSTO IN SCHIEDAM 

Bij Werf Gusto te Schiedam is kort geleden een nieuwe 
opslagplaats voor scheepsplaten, staaf- en profielijzer in ge
bruik genomen, die ingericht is naar de jongste opvattingen 
op het gebied van bedrijfsorganisatie. 
Deze platenopslag van eigen ontwerp bestaat uit twee 
kraanbanen, ieder 26 m breed en 140 m lang, waarboven 
zich twee magnetische 10-tons kranen bewegen. De zware 
stalen platen (die tot 8 ton per stuk kunnen wegen) en de 
profielijzers „kleven" aan de magneten wanneer de stroom 
is ingeschakeld. 
Het staal wordt aangevoerd per schip. In de Schiedamse 
Voorhaven, waaraan het terrein van Werf Gusto grenst, 
wordt via een druk op een knop een hydraulisch werkende 
brug neergelaten boven het ruim van het schip; de magne
tische kraan rijdt hierop en laat de magneten zakken in het 
ruim van het schip. Wanneer één of meer platen (afhanke
lijk van het gewicht) aan de magneten kleven brengt de 
kraan deze naar het daarvoor bestemde vak. 

Doelmatigheid 
Scheepsplaten en profielijzers variëren namelijk sterk in 
afmetingen, vorm, enz. Om zo doelmatig mogelijk te kun
nen werken is de platenopslag verdeeld in vakken, voor 
iedere soort één of meer. Voor de kraandrijver is giswerk 
overbodig, want zodra de kraan boven het midden van het 

desbetreffende vak is gekomen gaat in zijn kabine een 
lampje gloeien. 
De kans op menselijke vergissingen is ook op andere wijze 
tot een minimum teruggebracht: zo zijn de bewegingen van 
de kraandrijver gecoördineerd met de bewegingen van de 
kraan. Ook zijn er aparte instellingen voor „fijnhijs" en 
„grofhijs". 
Ook de afvoer van de platen geschiedt geheel gemechani
seerd; er is een zijspoor waar de kraan de platen op wa
gens plaatst, vanwaar zij naar de lashal vervoerd worden. 
Ook kan één der kranen de staaf- en profielijzers direct 
naar de nieuwe, in aanbouw zijnde zagerij transporteren. 
Het is duidelijk dat dit alles veel arbeidskrachten bespaart, 
die daardoor elders produktief tewerk gesteld kunnen wor
den. 

Veiligheid 
Aan de veiligheid is grote aandacht besteed. In tegenstel
ling tot vroegere werkmethodes, waarbij de platen en ijzers 
met mankracht „aangepikt" (aan de kraanhaken beves
tigd) moesten worden, is de platenopslag nu verboden ter
rein: slechts de kraandrijver, hoog boven het terrein, diri
geert het gehele transport. 
Mocht de stroom uitvallen, dan neemt een accu automa
tisch het bedrijf over. Deze nood-accu wordt voortdurend, 
ook al weer automatisch, in volgeladen toestand gehouden, 
en heeft voldoende capaciteit voor één uur noodbedrijf. 



Er wordt geklopt op de deur van de kamer van de perso
neelschef. „Kan ik U even spreken?" „Ja, kom er maar in 
en wat is er aan de hand? De man kijkt een beetje be
nauwd, maar steekt dan toch van wal. Kijk, het zit zó. We 
zijn thuis zo langzamerhand aan wat nieuwe meubels toe. 
Nu moesten we zaterdag toch even de stad in om een paar 
boodschappen te doen en we hadden wat tijd over. Toen 
zijn m'n vrouw en ik vast eens even naar meubels gaan kij
ken. Neen, niet om te kopen, maar alleen om eens te zien, 
wat alles zowat kost. 

We hadden een beetje een begroting gemaakt. Ik heb nog 
een vijfhonderd gulden spaargeld. Dan komt er in het be
gin van het volgende jaar de winstuitkering bij en dan is 
er nogal wat overwerk af te rekenen en dat kunnen we dus 
ook voor de meubels besteden. Alles bij elkaar zou het 
wel genoeg zijn om in het voorjaar de meubels te kopen. 
Als het helemaal nodig zou zijn, zou ik nog wel wat geld 
van m'n vader kunnen lenen. 

We liepen zo door de stad, winkel in, winkel uit. Overal 
eens kijken. Alleen maar kijken; nog niks kopen! Maar 
toen we de laatste winkel uit zouden gaan, kwam er een 
verkoper naar ons toe, die vroeg of we goed geslaagd wa
ren. „Nee", zeiden we „we hebben alleen maar eens ge
keken". En we vertelden, dat we in het voorjaar wat nieuwe 
meubels wilden kopen. „Oh juist", zei de verkoper, „ik 
heb hier nu net een paar hele mooie dingen staan. Mag ik 
U die nog eens laten zien?" Ja, waarom niet? Kijken kost 
niets. 

Nu ja, het waren mooie spulletjes; net wat we nodig had
den. Maar kopen was er niet bij; nog niet. Nou, dat hoefde 
ook niet van de verkoper. „Maar vergeet niet", zei de man. 

„dat de prijzen steeds omhoog gaan. We hebben nu pas die 
nieuwe huurtoeslag gekregen en dat komt na verloop van 
een paar maanden toch in de prijzen tot uiting". Hij legde 
ons uit, dat we, als we toch van plan waren meubels te 
kopen, dat nü voordeliger zouden kunnen doen dan over 
een maand of vijf. Hij zou dan die meubels voor de tegen
woordige prijs vasthouden en ze ons in het voorjaar, wan
neer we ze wilden hebben, voor die prijs van nu leveren. 
Alleen zouden we dan wel nu al een deel van de koopsom 
moeten betalen. Laten we zggen, dat het op de totale koop
som van ƒ 1500,— ongeveer ƒ 300,— wordt. 

Daar zit natuurlijk wel wat in, in die redenering van de 
verkoper. Het slot van het liedje is geweest, dat we die 
meubels dan maar besteld hebben. Ik had het geld nog wel 
niet helemaal bij elkaar, maar met een paar honderd gul
den geleend geld van vader zou ik er wel komen. Thuis 
gekomen hebben we alles nog eens nagerekend. Het klopte. 
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Maar toen ik m'n vader die paar honderd gulden te leen 
vroeg, vertelde hij me, dat hij die net een paar dagen gele
den aan een ander geleend had en mij dus nu niet kon hel
pen. 
En de volgende dag ontving ik een belastingbiljet van een 
paar honderd gulden. Dat was de tweede streep door mijn 
rekening! Ik begreep wel, dat er van het kopen van de 
meubels niets zou komen, 't Was wel jammer, maar wat niet 
kan, dat kan niet. Ik heb die meubelzaak dus een brief ge
schreven (aangetekend), dat de koop niet door ging. 
Maar nou komt het. Ik heb vanmorgen van die zaak een 
brief gekregen, dat die koop niet zomaar ongedaan kan 
worden gemaakt en of ik nu maar vast die vijfhonderd gul
den wil betalen. En nu kom ik bij U, meneer, om te vragen 
of ik er nu werkelijk aan vast zit. 
De personeelchef krabt zich eens achter de oren. Is er for
meel gekocht, ja of neen? En hij vraagt: „Vertel me eens, 
heb je het een of andere koopbriefje getekend?" 
Ja, dat is wel het geval. De verkoper had alles netjes opge
schreven en toen gezegd: „Als U nu dit even wilt aftekenen 
voor de goede orde, dan is alles voor elkaar". En zo was het 
gebeurd. Ja, zegt de man, m'n vrienden zeggen: Je hebt 
toch geschreven, dat je de spullen niet hebben wilt; laat ze 
dan verder naar de bl lopen! Maar ik vertrouw het 
toch niet helemaal en m'n vrouw heeft er compleet de ze
nuwen van. 
't Is voor de personeelchef een lastig geval. Moet hij, net 
als de vrienden, zeggen de zaak maar op z'n beloop te la
ten? Dat is toch echt niet verantwoord. Kan hij de vraag 
„gekocht of niet gekocht?" beantwoorden. Neen, want hij 
is geen jurist. En als die grote zaken een koopbriefje laten 
tekenen is dat in de regel wel goed geformuleerd. Moet hij 
de man adviseren maar eens met die zaak te gaan praten? 
Dan bestaat de kans, dat ze hem op een gegeven ogenblik 
een ander koopbriefje onder z'n neus duwen en dat hij van 
kwaad tot erger komt. Neen, het beste is, hem te verwijzen 
naar het rechtskundig adviesbureau van zijn organisatie. 
Laat de jurist hier zijn licht maar eens over laten schijnen. 
Goed, de man zal naar de bond gaan. „Laat me nog eens 
horen, hoe het afgelopen is", zegt de personeelschef. 
Hoe het is afgelopen, weten we nog niet. Maar er is wel 
alle reden om er nu reeds over te schrijven. Wie zich aan 
een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Bezint vóór ge be
gint. Twee spreekwoorden, die op deze situatie van toe
passing zijn. Dergelijke gevallen zijn geen uitzondering; ze 
komen dagelijks voor. Alleen geneert de man, die op zo'n 
manier in moeilijkheden is gekomen, er zich meestal voor 
om het te vertellen. 
Laten wij U de raad mogen geven; Koop nooit iets, vóórdat 
U het geld er voor hebt. Laat U niet overdonderen door een 
handige verkoper, die U alles heel mooi voorspiegelt en U 
„voor de goede orde" een koopbriefje laat tekenen. Want 
tien tegen één zit U er dan aan vast. De man, die bij de 
personeelschef kwam en nu wij dit schrijven nog niet weet 
hoe het zal aflopen, loopt nu iedere dag „met de zenuwen" 
en zijn vrouw ook! Hij heeft de verzekering gegeven, dat 
zoiets hem nooit meer zal overkomen. We hopen, dat het 
ook niet zal overkomen aan een ieder, die dit verhaaltje 
gelezen heeft. 



Het ging weer vlot in Slikkerveer 
De zonnige woensdagmiddag van 10 oktober gaf op de 
Slikkerveer e werf van vennoot Gusto weer het vertrouw
de beeld van een tewaterlating te zien: wapperende vlaggen, 
een ver ierd podium, aankomende en handenschuddende 
ga ten. 

De mensen van de werf zelf, die allen min of meer bij de 
bouw van het chip betrokken zijn geweest doen quasi
onver chillig, maar worden toch altijd een beetje aange
stoken door al dat gedoe van zo'n feestelijke onderbreking. 
Onzichtbaar voor de gasten, rondom en onder het casco op 
de helling, zwoegen degenen die niet even vrijaf hebben, 
maar die waar chijnlijk het fee telijkste gevoel van alle 
aanwezigen hebben wanneer traks de zware romp op het 
jui te ogenblik van de helling begint te glijden. 

Ditmaal was het de CO 460, de 30" snijkopzuiger Maria 

Valeria, gebouwd voor een Paname e aannemer. 

Wat zullen wij U verder vertellen van de tewaterlating? Het 
ging weer vlot in Slikkerveer. De doopvrouwe was char
mant, de harmonie peelde zich weer een eindje verder 
de onsterfelijkheid in, de champagne bruiste, de speeches 
waren hartelijk. Klaas en Geert zeiden: ,,Daar leit-ie dan. 
Vooruit, verder maar weer jongen ". 

Elders werd het glas geheven en de hoop uitge proken dat 
het chip een lang en nuttig leven zal hebben tot volle tevre
denheid van eigenaar en opvarenden. 

Een andere, zeer logi che hoop, die echter mee tal onuit
ge proken blijft is: ,,Wanneer komt U met de volgende 
order?" 

Het is altijd prettig wanneer en klant van zijn vertrouwen 
blijk geeft: ook in dit geval zijn in de loop der jaren al di
ver e chepen aan deze aannemer geleverd; één van de 
laat te wa een nijkopzuiger van precies hetzelfde type, 
maar dan zonder ankerbomen, gebouwd bij vennoot J. & K. 
Smit. 

TECHNISCHE GEGEVENS 

En voor wie thuis een kaartsysteem bijhoudt van I.H.C.

produkten, dan hier toch nog even de hoofdeigen chappen: 

lengte 50 [Il 

breedte 11 m 

holte 4 m 

diepgang 2,30 m 

maximum baggerdiepte 16 m 

diameter zuigbuis 700 mm 

diameter persleiding 650 mm 

Twee Smit-M.A.N. die elrnotoren van 1275 pk bij 315 

omw/min drijven de beide zandpompen aan; de generator 

voor de snijkopaandrijving wordt gedreven door een die el

motor van 515 pk bij 600 omw/min. 



BOTENBABBEL 

Nadat wij in een van de vorige nummers van Het Zeskant 
een korte beschouwing wijdden aan enige vreemde termen 
in ons scheepvaart- en baggerwereldje, zond een vriende
lijke lezer, de heer J. te K., ons een keurige alfabetische 
lijst met een aantal min of meer onbekende uitdrukkingen 
op dit gebied. 
Wij hebben uit deze boeiende lectuur veel leerzaams geput 
en willen U enkele dezer wetenswaardigheden niet onthou
den. 
Een schril licht wordt geworpen op vroegere toestanden in 
de vaderlandse scheepsbouw. Zo blijkt „kraak" de wel 
zeer toepasselijke naam te zijn van „een vaartuig met 
invallende steven". Wij vermoeden dat ontzette schippers, 
die hun steven zagen invallen, luidkeels riepen: „Hij 
kraakt!" Zo moet dan die naam ontstaan zijn, dunkt ons. 
Wij zijn nog bereid blindelings van de heer J. aan te ne
men dat een „spits" een „stomp vrachtschip voor kanalen" 
is, maar wat moeten wij denken van het „tamezaantje", dat 
een soort wijntanker moet zijn geweest: Onder de letter T 
vinden wij: 
Tamezaantje = bemande fles waarin wijn voor het gebruik 
gedurende de reis werd meegenomen. 
Santé en behouden vaart, heer J! 

EEN „BEMANDE" FLES 
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neer het werk klaar is zal hier bovendien een reparatiewerf 
met een dwarshelling zijn gebouwd. 
ZUIGEN EN PERSEN 
De drie snijkopzuigers zijn nu bezig met het uitdiepen van 
een haven tot 9 meter en het opspuiten van de naast
liggende terreinen. Zij gebruiken daarbij ieder een 14" pers
leiding met een lengte van 1500 meter. De nog te leveren 
sleepzuiger zal geulen baggeren, terwijl de grijperhopper en 
de drijvende kraan het overblijvende werk langs de kade 
zullen doen. De kraan zal dus niet alleen voor havenover-
slagwerk, maar in eerste instantie vooral voor baggerwerk 
worden gebruikt. 
VOORGANGERS|UIT FRANKRIJK 
Het eerste contact met het werk van I.H.C. Holland 
in de Philippijnen heeft eigenlijk al eerder plaatsgevonden. 
Het is daar bekend, waar de twee emmerbaggermolens die 
het gouvernement enige tijd geleden van een Franse aan
nemer kocht, oorspronkelijk vandaan zijn gekomen: het zijn 
molens, die indertijd deel uitmaakten van de grote opdracht 
voor het Donzère-Mondragonproject. 
Toen dit werk in Frankrijk klaar was hebben twee van de 
emmermolens die I.H.C. Holland ervoor had gebouwd nog 
een tijdlang bij Hong Kong gewerkt. Nu zijn zij het eigen-

l)e sleepzuiger CO 4.ifi 
J <t K Smii l'iiiiipi/iiiicn lip Ue helling bij 

MANILA VLOOT GAAT 15 MILJOEN M' 
GROND VERZETTEN 

Onze garantie-medewerker, de heer Van Keulen, is terug 
komen vliegen met goede berichten. Ditmaal uit Manila, de 
bedrijvige hoofdstad van de Philippijnen, waar in de loop 
van dit jaar de eerste eenheden van de bij I.H.C. Holland 
bestelde baggervloot aan 't werk zijn gegaan. Dat werk 
verloopt uitstekend. De deskundigen daar aan de andere 
kant van de wereld zijn bijzonder tevreden over de presta
ties van het tot dusver geleverde materieel. Zij zien de rest 
met grote belangstelling tegemoet. 
2Lowel de drie 14" snijkopzuigers als de duwboten en de 
werkboot zijn tewerkgesteld op een project, dat een flinke 
uitbreiding van de havens bij Manila ten doel heeft. Er 
komt een grondverzet van 15 miljoen m^ aan te pas. Wan-

dom van de Philippijnse regering, voor wie zij in de letter
lijke zin van het woord (alweer) veel baanbrekend werk 
hebben gedaan. 
WERK GENOEG 
Ook de vloot die nu wordt afgeleverd zal voorlopig genoeg 
te doen hebben. In het eilandenrijk van de Philippijnen 
moeten namelijk 74 havens van nationaal belang en 315 
havens van meer plaatselijke betekenis onderhouden wor
den. Het is werken geblazen, jaar in, jaar uit, soms met 
diensten van 24 uur per etmaal. Beschikkend over goed 
materieel, zullen de bekwame en ijverige havenbouwers 
van de Philippijnen nog veel belangrijk werk voor hun 
land kunnen doen. 
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SPELEN MET LUCIFERS 

De heer P. van Hofwegen speelt 
met lucifers. Zijn hele gezin, al 
zijn vrienden en kennissen spe
len met lucifers. Maar het is 
geen gevaarlijk spelletje, integen
deel, zodra iemand een lucifer 
aansteekt roept iedereen: „Doe 
uit!!" 
De heer van Hofwegen wil na
melijk alleen lucifers met nau
welijks aangebrande kop heb
ben. Lucifers waarmee een gas-
toestel is aangestoken, kan je 
gebruiken, maar als er een pe-
troleumtoestel mee is aangesto
ken, nee, dan kan je ze wel weg
gooien . . . 
In zijn naaste omgeving is dit ge
woon een reactie geworden, 
want de heer P. van Hofwegen, 
schUder bij J. & K. Smit, heeft 
altijd lucifers met nauwelijks 
aangebrande koppen nodig. 
„Verbrande kop valt niet af". 
Daarin gelooft hij vurig, zoals 
trouwens op de foto ook wel te 
zien is. 
Wat hij dan met al die lucifers 

doet? Ook dat is op de foto's te 
zien. 
Toen wij dat prachtige lucifer
dorpje zagen was onze eerste re
actie: hoeveel zouden er daar wel 
inzitten? En verder: wat een dia
bolische naam in zo'n vredig 
dorp, het „Lucifer Hotel". 
Zijn luciferdorp heeft trouwens 
al eens op een tentoonstelling 
gestaan; maar dat was een vo
geltentoonstelling. Vogels zijn 
ook al een hobby van hem! 
Bij onze talloze gesprekken met 
hobbyisten is het ons al dikwijls 
opgevallen, dat de meesten zich 
niet tot één hobby beperken, de 
heer van Hofwegen b.v. doet ook 
veel aan zangpietjes en zelfs aan 
het kweken van fazanten. 
Maar terug tot de lucifers: net 
afgebrande koppen geven teke
ning in het spel, rode lucifers ook, 
maar die zijn tegenwoordig moei
lijk te krijgen. 
Met afgesneden lucifers tot een 
halve of kwart lengte, kan je 
leuke patroontjes maken. De 
huisjes, kerken en winkels zijn 
van eigen ontwerp, de lucifers 
worden met een penseeltje op 
karton geplakt. 
Het moet een fascinerende be
zigheid zijn, want de heer Van 
Hofwegen zegt: „Ik heb wel eens 
's avonds een heel pak lucifers 
opgebrand, omdat ik verder wil
de met het werk. Het is wonder
lijk wat je met afgebrande luci

fers kunt doen. Je kunt er zelfs 
schilderijen van maken . . . 
Over dit dorp heb ik twee win
ters gedaan. Hoeveel er in zit
ten? Raadt U maar eens". 
Wij raden: „nou, dat dak van dat 
kleine huisje naast die kerk, een 
stuk of 500?" 
Het blijken er 150 te zijn. 
„Drie doosjes", zegt de heer Van 
Hofwegen. Hij heeft kennelijk 
wel wat doosjes opgebrand voor 
zijn hobby, hoe zou hij het an
ders zo precies weten? 
Hij vertelt nog andere wetens
waardigheden over zijn dorpje. 
De heggen zijn gemaakt van hor-
regaas, lijm en nog wat spul; het 
grint in de tuintjes is gezeefd tot 
alleen het allerkleinste over
bleef. De kaasjes in de melkwin-
kel zijn van gips. Want voor de 
ware hobbyist is alleen het zelf
gemaakte het ware, kopen kan 
iedereen . . . 
Misschien is dit ook wel niet he
lemaal waar, want als wij vra
gen wat zijn verdere plannen met 
het luciferdorp zijn antwoordt 
hij: 
„Nou, eigenlijk niets. Misschien 
dat ik er nog eens een tramlijn in 
maak, van lucifers natuurlijk, 
maar het moet dan toch wel met 
een echt elektrisch spoor. Dan 
zou ik er nog al wat aan moeten 
uitgeven . . ." 
Hier valt mevrouw Van Hofwe
gen nuchter in: „dan moet je 
maar wat minder pietjes hou
den". 
En dat doet ons er aan denken 
dat in deze hobbyrubriek de da
mes eigenlijk nooit aan het 
woord gekomen zijn, terwijl de 
hobbies van hun echtgenoten 
toch eigenlijk bij de gratie van 
hun goede wil mogelijk zijn? 
Want wie ruimt er altijd de rom
mel op? 




