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Bijna aangekomen op de plaats 

van bestemming (de haven van 

Londen) passeert de drijvende 

kraan London Samson de beroem

de ..Towerbridge" over de Theems. 

Een foto-reportage over deze 

kraan kunt U vinden op pagina 84. 
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Dit blad is het personeelsorgaan van de 
Industrieele Handelscombinatic 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. Martcns (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). 
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WERK AAN DE WINKEL 
De vijfhonderd 
meer dan vol 

Het doet ons genoegen te kunnen vertellen, dat 
de opdrachteniijst van I.H.C. deze maand de 
500 is gepasseerd. 

N.V. Baggermaatschappij Bos & Kalis te Slie-
drecht bestelde een diesel-hydraulische bagger
molen, die wij inschreven onder CO. 500. 

De hoofdafmetingen van deze molen zijn: 
50 X 11,50 X 3 m; de emmerinhoud is 835 1. 

De molen zal worden gebouwd bij vennoot 
L. Smit & Zoon te Kinderdijk en moet eind april 
1965 worden geleverd. 

Een tweede nieuwe opdracht ontvingen wij van 
de Engelse scheepvaartmaatschappij Townsend 
Bros. Ferries Ltd. Dit betreft de bouw van een 
veerboot voor 1000 passagiers en 180 auto's. 
Het schip wordt aanmerkelijk groter dan de 
ruim twee jaar geleden voor dezelfde reder ge
bouwde veerboot Free Enterprise. 
De hoofdafmetingen worden 108 x 17,85 x 9,70 m. 
Vennoot Gusto belast zich met de bouw van het 
schip. Vennoot J. & K. Smit zal de motoren 
bouwen, twee Smit-M.A.N.-diesels van 3850 pk 
elk. De snelheid wordt 19 knoop. Deze veerboot 
zal vóór het zomerseizoen 1965 gereed zijn. 
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BLUYDERT" deed /1e t lekke,� oo de Lek 
De driejarige Luydert had thui , al zoon van 
de heer D. L. H. Smit in de loop van de tijd al 
geno g over doopplechtigheden van chepen 
gehoord om te weten dat een chip bij zo'n 
gelegenheid in het water terecht komt. Had bij 
het maar niet gew ten, dan wa zijn probleem 
mind r groot gewee t toen hij de doopplechtig
heid verrichtte van de naar hem genoemde nij
kopzuiger Luydert (CO 477). De zuiger wa 
namelijk al helemaal afgebouwd en lag reed 
reed in het water. Zo kon het gebeuren dat de 
jonge Luydert, nadat hij d zuiger met va te 
hand had gedoopt vol verwachting vroeg: ,en 
� aar gaat-i nou naar to ? ' Met deze bi tori-
che woorden nam d plechtigheid een einde 
n had het enige kleinkind van d heer Dirk 
er toep dat tot du ver nog geen chip in de 

vloot van grootvader had gedoopt zijn werk 
gedaan. 

D 

Enkele dagen later vond de b proeving van de 
Luydert plaat waarbij zou blijken dat deze 
nijkopzuiger van 35 x 7 95 x 3 m, met een 

vermogen op de Smit-Bolne hoofdmotor van 
J 000 pk een goede aanwin t i oor d Bagger
maat chappij Dirk er toep . . De beproe
ving vond plaat op d Lek op een teenworp 
af tand van de � rf van l.H. .-vennoot L. Smit 
& Zoon waar de voorb reidingen tot het uit
voeren van de opdracht zijn gemaakt. Ook van 
vennoot Ver chure, di de Luydert h eft ge
bouwd waren afgevaardigden aan boord. Voor 
d ga ten wa een peciaJe reg ling g troffen 
in verband met de beperkte ruimte aan boord. 
Zij kwamen m t de Prinsessep/aat uit Rotter
dam voor de overdracht en gingen daarna terug, 
poet ten zogezegd de Prin e eplaat. 

Bij de overdracht merkte de heer D. L. H. 
Smit op, dat de Luydert het ze de chip i dat 
I.H . .  Holland voor Dirk Ver toep .V. heeft
gebouwd. De heer Dirk Ver toep nam de zui
ger daarna over.

Bij de beproeving liep alle lekker, al moe t af 
en toe wel worden ge topt wegen het opzuigen 
van "vreemde voorwerpen". Eenmaal kwam er 
z lf iet tevoor chijn dat nog het mee t leek 
op een radiateur van een lelijke eend maar dan 
wel een heel lelijke. Inrniddel i een wijziging 
in de zuigleiding aangebracht waardoor ver-
toppingen in een minimum van tijd kunnen 

worden opgeheven. 
Een techni che be chrijving van de Luydert i

in Het Ze kant van eptemb r J 962 gepubli
ceerd. 
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De CO 1110 is klaar. Wellicht kijken sommige 
lezers even vreemd tegen dat nummer aan. We 
zullen het gauw uit de doeken doen. De CO 
1110 is de drijvende kraan London Samson, 
die bij vennoot Werf Gusto werd gebouwd als 
een opdracht voor Holland Cranes van de 
Haven van Londen. (Holland Cranes is de kom-
binatie van CS, Gusto en Verschure voor het 
bouwen van kranen). Wij vinden echter dit 

Nauwkeurig tekenwerk gaat vooraf aan de bouw 

werktuig de moeite beslist waard om u allen te 
laten zien. 
Na aflevering van de kraan ontvingen wij een 
brief van de opdrachtgever, de „Port of Lon
don Authority", waarvan wij hieronder een 
vertaling laten volgen: 

„Mijne Heren, 
De bovengenoemde overeenkomst is thans in 
het stadium gekomen, dat de Havenautoriteit 
het schip heeft overgenomen. Ik wil gaarne 
mijn dank betuigen aan u, uw staf en al uw 
medewerkers, met wie ik in aanraking ben ge
komen bij hetgeen voor mij een zeer gelukkige 
overeenkomst is geweest. In het bijzonder voor 
de hulp en de samenwerking, ontvangen van de 
heren Alderlieste, Reijnart, De Kat, Binnema 
en Van Wieringen. Buiten uw eigen staf wil ik 
nog in het bijzonder vermelden de heer Blom 
van Rietschoten en Houwens, de heer Weirsum 
van de A.E.I. en de heer Ayers van uw kan
toor in Londen. 
Wij hebben omtrent deze overeenkomst 
meningsverschillen van technische aard gehad, 
maar ik ben er van overtuigd, dat de genomen 
beslissingen geleid hebben tot een schip, dat 
zowel voor de Havenautoriteit als voor u als 
bouwer een succes zal zijn. 

Hoogachtend, 
(w.g.) J. C. Shire, 
Ass. Hoofdingenieur." 
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UIT ONS MIDDEN 

In dienst getreden: 
23- 9-'63 C. Farina, voorman pijpfitter St.B. 
25- 9-'63 A. Ermeto, montagewerker St.B. 
30- 9-'63 F. Soriano Mir, montagewerker St.B. 
30- 9-'63 J. V. 't Pad. lasser St.B. 
30- 9-'63 J. Norder, pijpfitter St.B. 
30- 9-'63 J. C. Bergeijk, 11. pijpfitter MB. 
30- 9-"63 G. F. van Loo, II. draaier MB. 
30- 9-'63 J. J. Dierx, II. scheepsbouwer SB. 
30- 9-'63 D. Zwarts, 11. scheepsbouwer SB. 
30- 9-'63 J. D. van Dorst, 11. scheeps

bouwer SB. 
30- 9-'63 J. Woltering, transporteur SB. 
30- 9-'63 W. J. Boskaljon, bankwerker St.B. 
30- 9-'63 S. Segovia Tena, plaatwerker 

App. B. 
30- 9-'63 Mw. F. Put-Bravenboer, werkster 

S'veer. 
30- 9-'63 J. Fierloos, 11. lasser S'veer. 
30- 9-'63 J. Nieto Losada, pijpfitter MB. 

3-10-'63 H. A. de Groot, lasser St.B. 
7-10-"63 M. de Haay, 11. draaier MB. 
7- 10-'63 C. H. Otto, lasser St.B. 
9-10-'63 J. F. H. Steenlage. montage

werker St.B. 
14-10-'63 J. L. Nava Gonzalez, lasser SB. 
14-10-"63 G. van Steen, montagewerker St.B. 
14-I0-'63 C. A. Schouw, pijplasser St.B. 
21- 10-'63 J. van 't Pad, montagewerker St.B. 
22- 10-'63 C. H. van Lopik, hulpijzer-

werker SB. 
28-10-'63 G. Penta, fraiser MB. 
28-10-'63 J. T. Brouwer, 11. plaatwerker SB. 
28-10-'63 M. Serrano Mena, draaier MB. 
Terug uit militaire dienst: 
30- 9-'63 C. A. Gerrets, pijpenbewerker MB. 

l-10-'63 G. J. Gerrets, ijzerwerker SB. 
Gehuwd: 
11- 10-'63 B. M. Rasenberg en A. M. J. 

Schachtschabel. 
12- 9-'63 B. de Jong en B. Stouthandel. 
Geboren: 
24- 9-'63 Antonius Theodorus Maria, zoon 

van G. M. Bodde en A. M. Bodde-
van Rijn. 

27- 9-'63 Johannes, zoon van M. van Dijk en 
A. M. van Dijk-v. d. Toorn. 

30- 9-'63 Erik Leendert, zoon van L. A. 
Lugten en J. H. Lugten-
V. Werkhoven. 

30- 9-'63 Johnny, zoon van M. Palyama en 
A. A. Palyama-Nieberg. 

3-10-'63 Rudolf Peter, zoon van R. Schlüs-
selberg en P. Schlüsselberg-Lodder. 

5-10-'63 Menno Daniël, zoon van D. C. 
Wapenaar en C. Wapenaar-
Lissenberg. 

8- 10-'63 Maria, dochter van J. Leerentveld 
en M. J. Leerentveld-Ilmer. 

78 (0) 

12-10-'63 Astrid Adriana, dochter van A. 
Vogel en E. Vogel-Kloots. 

14-10-'63 Martin Johan, zoon van A. Liefting 
en E. C. Liefting-Vogelij. 

20- 10-'63 Peter Johannes, zoon van G. M. 
Vink en H. Ph. Vink-Barents. 

21- 10-'63 Edith Ellen, dochter van H. L. P. 
Evers en J. Evers-Madern. 

24-10-'63 Arie, zoon van A. Boes en N. Boes-
Akkerman. 

DANKBETUIGINGEN 
Hartelijke dank aan bazen, collega's, CB-
fonds, vrienden en bekenden voor de prachtige 
cadeau's, die ik mocht ontvangen ter gelegen
heid van mijn 25-jarige echtvereniging, mede 
namens mijn vrouw en kinderen. 

J. W. Rook. 
Hierdoor betuig ik mijn hartelijke dank voor 
de bewijzen van belangstelling, die ik bij mijn 
pensionering mocht ontvangen. 

J. de Groot. 
Mede namens mijn vrouw dank ik het Bestuur 
van 't Zonnewiel voor de prachtige fruitschaal, 
die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. 
Tevens dank ik de maatschappelijk werkster 
voor haar bezoek en het fruit. 

J. Ram. 
Langs deze weg betuig ik, mede namens mijn 
vrouw, mijn hartelijke dank aan de Directie, 
het Dorusfonds, 't Zonnewiel en de collega's 
van het Hoofdmagazijn voor de cadeaux en de 
bloemen die ik ter gelegenheid van mijn 25-
jarig jubileum mocht ontvangen. 

D. K. Wapenaar. 
Voor de vele bewijzen van belangstelling, die 
ik tijdens mijn afwezigheid ten gevolge van een 
mij overkomen ongeval mocht ontvangen, be
tuig ik langs deze weg mijn hartelijke dank. 

G. Mes. 
Hiermede betuigt ondergetekende aan de Direc
tie, chefs, bazen, collega's en 't Zonnewiel zijn 
hartelijke dank voor de blijken van belang
stelling en de cadeaux, die hij ontving ter ge
legenheid van het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd. 

J. J. aan de Wiel. 
Hierdoor betuigt ondergetekende zijn hartelijke 
dank aan de Directie, de maatschappelijk werk
ster, het Dorusfonds en de leden van de 
Bedrijfsbrandweer voor de belangstelling en het 
hem gezonden fruit gedurende zijn ziekte. 

C. Jans. 
Tijdens mijn ziekte mocht ik veel blijken van 
belangstelling ontvangen en ook bloemen en 
fruit. Hiervoor betuig ik mijn hartelijke dank 
aan de Directie, de maatschappelijk werkster, 
de heren van Wieringen en van Dijk, mijn col
lega's en de lassers. 

C. J. Kok. 



D. .\WAY 
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Onderstaand verslag ontvingen we van een van 
onze leerlingen, die de proefvaart mocht mee
maken. 
Om 8 uur aan boord van de W. D. Seaway; 
8.45 uur vertrek van de Werf Gusto; 9 uur 
kopje koffie met 2 belegde broodjes. Intussen 
varende op de Nieuwe Waterweg. Loods aan 
boord. Op bevel van de loods sleepboten los 
en op volle kracht de Nieuwe Waterweg uit. 
11 uur: buitengaats. Direct zandzuigen en met 
volle lading proefvaren; achten draaien (van 
45° SB naar 45°BB; van 45°BB naar MS 
enz.). Het achteruit varen beproeven terwijl wij 
weer aan de koffie zaten. 
Op de brug werd mij het koersvaren op kom
pas uitgelegd en ook hoe de diepte van de zee
bodem tot de onderkant van het schip gemeten 
wordt. Terwijl de zuigbuizen in het water lagen 
werd me ook uitgelegd wat de diepte hiervan 
was en ook het aantal graden, dat de eerste 
buis ten opzichte van de tweede maakte (dz 10 
tot 15°). 
Ondertussen was het tijd geworden om te eten 
(12 uur). We gingen naar de mess, waar we 
eerst wat dronken en toen vervolgens soep, 
aardappelen, snijbonen, witte bonen, gehaktbal 
en een appel na kregen. 
Om 12.30 uur gingen we terug naar Hoek 
van Holland, waar de gasten van boord gingen. 
Daarna gingen we van het lichtschip bij Hoek 
van Holland naar het lichtschip .,Goeree" 
varen; dat was 12 a 13 mijl. 
Ik ging weer naar boven naar het stuurhuis, 
waar ik de radar ging bekijken en om uitleg 
vroeg aan de Engelse kapitein. Onder het varen 
werd verder niet veel gedaan. We zijn toen 

naar de mess gegaan, waar we een kopje thee 
met cake nuttigden. 
Het schip deinde behoorlijk. Om 16.15 uur 
terug naar het lichtschip bij Hoek van Holland, 
waar de lossing plaats vond. De bodemkleppen 
werden hydraulisch geopend door een soort 
van slede met kettingen, die naar de kleppen 
liepen. Het lossen van de lading ging niet zo 
vlug als men verwacht had. Dat kwam door
dat deze lading abnormaal lang in het schip 
had gezeten. Door water in de ruimen te spui
ten kwam de lading los. Daarna gingen we 
terug naar de Werf Gusto. Maar eerst werd er 
weer gegeten: soep, aardappelen, doperwten, 
kippenvlees en pudding. 
Nu nog even een terugblik op de middag. De 
vlag van de maatschappij werd gehesen nadat 
het schip was overgedragen. Aan dek werd 
drank geschonken. Na de overdracht werd de 
Engelse vlag aan de achtersteven gehesen. 
Na het avondeten ging ik maar weer naar het 
stuurhuis, waar ik een praatje maakte met de 
kok. Hij vond, dat de schepen veel vooruit zijn 
gegaan met de bouw. De W. D . Seaway vond 
hij een prachtig schip. Hij had slechts één op
merking, nl. dat er in de hutten aan SB geen 
en in de hutten aan BB wèl wasbakken zitten. 
Op de Waterweg varende keek ik in de radar 
en zag de lijnen van de Nieuwe Waterweg dui
delijk op het scherm. Rotterdam en de havens 
zijn bij avond zeer mooi. 
Om 19.30 uur kwamen we weer bij de Werf 
Gusto aan, waar de zuiger vastgelegd werd. Dit 
was het einde van de proefvaart. Voor mij was 
het een zeer geslaagde proefvaart! 

G. de Vette. 



DE OUDE GARDE Een kopje thee 

voor de Oude Garde 

J. DE GROOT 

Op 3 oktober 1963 bereikte onze medewerker 
de heer J. de Groot de pensioengerechtigde 
leeftijd en op 5 oktober d.a.v. heeft hij zijn 
gereedschap ingeleverd en is met pensioen ge
gaan. Nadat hij jarenlang platen heeft gestrekt, 
kan hij nu zichzelf (uit)strekken in een gemak
kelijke stoel en van zijn welverdiende rust gaan 
genieten. 
Wij wensen hem toe. dat hij dit nog vele jaren 
zal kunnen doen. 

J. J. AAN DE WIEL 

De heer J. J. aan de Wiel bereikte de 65-jarige 
leeftijd op 6 oktober 1963. Hij nam op 5 okto
ber j.1. afscheid van zijn collega's en van de 
Werf, waar hij ongeveer 29 jaar onafgebroken 
werkzaam is geweest, laatstelijk als schoon
maker. Wij wensen hem van harte een goede 
levensavond toe en hopen, dat hij nog lange 
tijd deel van de Oude Garde zal uitmaken. 

C. W. F. BOSDIJK 

Op 1 oktober 1963 heeft de heer C. W. F. 
Bosdijk de Werf Gusto als gepensioneerde ver
laten, na een onafgebroken diensttijd van 26 
jaar bij de Tekenkamer Scheepsbouw. Maar 
ook vóór deze onafgebroken periode is de heer 
Bosdijk nog van 1911 tot 1927 bij de Werf in 
dienst geweest; dat is nog eens 16 jaar, zodat 
zijn totale diensttijd op 42 jaar gesteld kan 
worden. 
Wij wensen de heer Bosdijk gaarne nog vele 
goede jaren toe. 

J. M. HUISKENS 

De heer J. M. Huiskens moest het bij het ver
laten van de Werf met minder dienstjaren doen, 
al is 25 jaar ook een respectabele diensttijd. Op 
21 april 1938 trad hij als schilder bij de Werf 
in dienst en op 1 oktober 1963 ging hij met 
pensioen naar huis. 
Wij hopen, dat hij nog vele jaren lid van de 
Oude Garde zal kunnen zijn. 
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Het is misschien niet algemeen bekend, maar 
het is een feit, dat er voor de gepensioneerden 
de gelegenheid bestaat om des vrijdags, na het 
afhalen van het pensioen, des middags een 
kopje thee te gaan drinken in het clubhuis, 
schuin tegenover de ingang van de Werf. 
Mevrouw Bebelaar zal daar de gepensioneerden 
graag ontvangen. 
Er komen altijd wel een paar trouwe klanten, 
maar toch niet zo heel veel. Wie vrijdag-
middags nog wat tijd en zin heeft, kan daar 
dus terecht. 

N.V.L.-EXAMEN 
Voor het in de maand september 1963 gehou
den examen van de Nederlandse Vereniging 
voor Lastechniek (NVL) zijn geslaagd de 
heren: C. Andriese en S. Krouwel. 
Wij wensen de geslaagden geluk met het be
reikte resultaat. 

VEILIGHEIDSCOMPETITIE 
We ontvingen een tussentijdse opgave van de 
stand van de Veiligheidscompetitie en wel per 
4 oktober 1963. Daaruit blijkt, dat 33 ploegen 
aan deze competitie meedoen en dat tot op 
genoemde datum 63 „veilige dagen" konden 
worden behaald. 
Van deze 33 ploegen hadden er niet minder 
dan 18 het maximale aantal dagen op het score
bord staan; 4 ploegen zaten tussen de 50 en 60 
dagen; 3 tussen de 40 en 50 dagen, 6 tussen 
de 30 en 40 dagen en 2 tussen de 20 en 30 
dagen. 
Achttien ploegen in de 3e Veiligheidscompe
titie tot nu toe zonder ongevallen. Geen slecht 
resultaat! Het laat zich aanzien, dat het een 
harde strijd om de beker zal worden. 

IN MEMORIAM U. ELGERS 

Wij ontvingen het droeve bericht, dat 
onze medewerker, de heer U. Elgers op 
5 oktober 1963 in de leeftijd van 61 jaar 
is overleden. Bijna tien jaar hebben wij 
hem in ons midden gehad en nu, zeer 
plotseling, is hij van ons weggenomen. 
Wij hebben hem leren kennen als een 
goed vakman, een prettig kameraad en 
een oprecht collega. Als zodanig zal hij 
in onze herinnering blijven voortleven. 
Gaarne wensen wij zijn vrouw en kind 
de kracht, dit voor hen zo zware verlies 
te dragen. 

Elgers, rust in vrede! 



deskundig (er) 

behandelen! 

VEILIGHEID 
IN SLIKKERVEER 

Proficiat, mannen van Baas Punt en Baas de 
Bode! Fantastisch om in één ruk de 200 veilige 
dagen vol te maken. En daardoor de mooie 
wisselbeker in de wacht te slepen. 
Aan de Veiligheidscompetitie, die op 2 januari 
j .1 . voor de eerste maal op onze werf te Slik
kerveer van start ging, namen drie groepen, elk 
van plm. vijftig man sterk, deel. De eindstand 
was: 
Bazen Punt en de Bode 200 veilige dagen; 
Bazen Stek en Beider 158 veihge dagen; 
Bazen den Besten en Bode 

169 veilige dagen. 
Dat er om de wisselbeker geknokt is, blijkt wel 
uit bovengenoemde eindstand. Alle ploegen 

hebben hun uiterse best gedaan. Daarom: ook 
onze felicitaties aan de sportieve verliezers. 
De bedoeling van deze competitie is voor ons 
allen en blijft voor ons allen het V E I L I G 
WERKEN; het voorkomen van ongevallen. We 
moeten wakker blijven op elk moment van de 
dag. We mogen niet indutten als het gaat om 
de veiligheid. We moeten verder gaan met 
samen de ongevallen een „Hal t" toe te roepen. 
De veiligheidscompetitie is een middel om 
wakker te blijven. 
Zorg dat de groene lamp blijft branden, net zo 
lang totdat alle groepen tegelijk de 200 veilige 
dagen bereiken! 
Werk veilig, allen samen! J. O. M . 
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Driedaagse excursie 
Bedrijfsschool Geleen 

Met een vieze druilregen vertrokken we onder 
leiding van de heren Kop en Maessen met 17 
jongens van onze bedrijfsschool om 7.47 uur 
met de trein uit Sittard, richting Rotterdam, 
voor een 3-daagse excursie. In Eindhoven zat 
een van onze jongens al direct in de prijzen 
toen hij bij het overstappen een verkeerde tas 
meenam, met het gevolg, dat hij bij het boter
ham eten geen brood had, maar alleen een hele 
stapel foto's. Grote hilariteit bij het hele gezel
schap! 
Inmiddels was de zon achter de wolken van
daan gekomen, die ons deze drie dagen geluk
kig niet meer verlaten heeft. In Rotterdam 
aangekomen stonden we al direct in het drukke 
gewoel van de grote stad. Heel wat anders dan 
de „Waerelsjtad" Geleen. Gelukkig, dat de 
heer Kop hier goed de weg wist, want anders 
waren we niet ver gekomen. 
Onze eerste gang was naar de Diergaarde Blij-
dorp met zijn verschillende diersoorten, wat 
prachtig was om te zien. We probeerden een 

papegaai te leren fluiten (hij verstond echter 
geen Limburgs). Bij de uitkijktoren en de hal
len voor de bloemen vertelde de heer Kop, dat 
het staalskelet hiervan door Gusto is gebouwd 
en dat alle spanten van de hal verschillend zijn 
gemaakt, zodat het net is of de wanden recht 
naar achteren staan als je in de hal kijkt, ter
wijl ze in werkelijkheid schuin lopen. Dit is een 
mooi stuk werk. 
Na de koffie gingen we een rondrit maken door 
Rotterdam. Met een autobus langs alle nieuwe 
wijken. We zagen in de verte de stormvloed
kering en we kwamen langs de Brienenoord
brug, waar Gusto ook al aan het werk was. 
Tot slot van de rondrit werd een bezoek ge
bracht aan het Metro-station Leuvehaven. 
Vandaar wandelden we naar de Koninklijke 
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Marechaussee om de bewuste tas om te ruilen, 
want die bleek van een matroos te zijn. We 
hebben allen hartelijk gelachen toen de heer 
Kop even iets aan een politieagent wilde vra
gen. Hij liep even iets naast het zebrapad op 
de agent af. „Mag ik u even iets vragen?" 
„Meneer", zei de agent, „mag ik u eerst even 
iets zeggen? Wilt u in het vervolg over het 
zebrapad lopen en niet ernaast?" Een van onze 
jongens maakte de opmerking: „Jammer, dat 
die agent een goeie bui had!" (Noot Red.: Lek
kere jongen!) Achteraf bleek, dat hij het anders 
had bedoeld. 
Intussen waren we knap moe geworden, maar 
onze leiders waren kennelijk onverwoestbaar, 
terwijl die toch zoveel ouder zijn. Die hadden 
die moeheid van ons vast wel in de gaten, 
want er werd gevraagd: „Zijn jullie moe of 
kunnen jullie die 5 kilometer naar de Jeugd
herberg nog lopen?" 
We schrokken ons een ongeluk. Het bleek ech
ter dat we vlak voor de jeugdherberg stonden 
en alleen nog maar de straat moesten over
steken. 
In de jeugdherberg De Windroos was alle moe
heid snel vergeten en werden we door de vader 
en de moeder hartelijk ontvangen. Wat hebben 
deze mensen een zorg voor zoveel kinderen! 
We konden dat goed ondervinden, want er 
werd ons een maal voorgezet, dat geweldig was. 
Na het eten stond er een bezoek aan de Euro
mast op het programma (weer lopen!). Toen 
we op de Euromast stonden konden we onze 
leiders het vele lopen heus gauw vergeven, 
want het was fantastisch wat we te zien kregen: 
de stad en de havens. 
Weer terug in de jeugdherberg was er nog een 
uurtje tijd voor thee en alle mogelijke spelle
tjes en om tien uur was het: naar bed! En 
slapen! Een geluk was het, dat er op iedere 
kamer een leider sliep, want anders was er van 
slapen niets gekomen, zoveel was er te vertellen 
en te lachen. Het was al bij half een toen onver
biddelijk het: „mond dicht en nu slapen" 
kwam. 
Om 7 uur de andere morgen was het opstaan 
geblazen. Jongens, wat hadden we toen nog 
een slaap. Maar de leiding kiepte ons er zonder 
pardon uit. Na het ontbijt eerst corvee, slaap
kamers opruimen en helpen borden wassen en 
toen op een holletje naar de boot voor een 
tocht naar de Deltawerken. 
Deze tocht zullen we nooit vergeten. Het was 



in één woord: geweldig! Een fijne kapitein liet 
ons in groepjes van vijf telkens op de brug 
komen, waar hij alles over het schip vertelde 
en voor ons de radar aanzette en vertelde hoe 
dat werkte. Ook mochten we in de machine
kamer kijken. 

Bij de Brienenoordbrug brachten ze net met 
twee grote kranen een stuk van de brug om
hoog. Bij Hellevoetsluis werd ook een brug 
gebouwd: alweer Gusto. Toen was het tijd voor 
de lunch, ook geweldig. Na de lunch kwamen 
we bij de sluizen in het Haringvliet. Hier zijn 
we van boord geweest voor een bezoek aan de 
bouwput. Het eerste wat we zagen was een 
heel grote kraan „Nestum"; ook al Gusto-
werk. We voelden ons allemaal heel klein wor
den toen we dit geweldige werk zagen. 
Op de terugweg naar Rotterdam passeerde ons 
de Statendam, op weg naar zee. Wat een enorm 
schip is dat. We passeerden de olie- en benzine
opslagplaatsen te Pernis, dan Wilton-Fijenoord 
en daar zagen we de Werf Gusto! Op de Maas 
lag toevallig net het vliegdekschip de Karei 
Doorman, en nog een paar onderzeeboten, iets 
wat geen van ons ooit had gezien. 
Om zes uur waren we in Rotterdam terug. Vlug 
naar de jeugdherberg, want we hadden alweer 
flink honger. De vader en moeder hadden hier 
vast op gerekend, want het was weer „af". 
Vooral de pudding met zoute amandelen voor 
een van onze jongens. Een geheim van onze 
leiders? 
Na het eten een wandeling door de Maas
tunnel naar de overkant van de Maas. We 
vonden het fijn, dat de heer Kop zoveel wist 
over Rotterdam, want hij kon ons precies ver
tellen, hoe die tunnel gemaakt is en ook, dat 

Gusto hieraan had medegewerkt. Terug in de 
jeugdherberg wilden de meeste jongens direct 
naar bed en om tien uur heerste er diepe rust. 
Het was ook een dag geweest om van te 
dromen. 
De derde dag: opstaan-ontbijt-corvee en dan 
met de tram naar Schiedam voor een bezoek 
aan de Werf Gusto. Ontvangen door de assis
tent-personeelschef, die maar direct begon met 
koffie (geweldig!); daarna bezoek aan de 
modellenkamer, waar je niet wist waar je het 
eerst moest kijken. Bijzonder mooi, al die 
modellen. „Hadden we er maar zo een in 
Geleen", was de verzuchting van enkelen. 
We bezochten de machinehal en de constructie
werkplaats, om vervolgens naar het leslokaal 
van de bedrijfsschool te gaan. waar de veilig
heidsinspecteur, de heer Olde Monnikhof, ons 
over veiligheid vertelde en ons enkele leerzame 
films liet zien over „Ontstaan en goed gebruik 
van gereedschappen". 
Na een heerlijke lunch vertrokken we weer 
naar Rotterdam. We wandelden daar nog langs 
vele gebouwen: het Hilton-hotel, het Shellkan-
toor, het Stadhuis, het Postkantoor en kregen 
gelukkig even de gelegenheid om uit te rusten 
in de Cineac, waar we enkele mooie natuur
films en de Taptoe Delft te zien kregen. 
Tot slot van deze drie onvergetelijke dagen 
kregen we een diner aangeboden en keerden 
we moe maar gelukkig en tevreden met de 
trein huiswaarts. Om 8 uur waren we terug 
in Sittard. 
We willen dit verslag niet besluiten alvorens 
onze Directie heel, heel hartelijk te bedanken, 
dat ze dit uitstapje voor ons mogelijk heeft ge
maakt en onze leiders voor wat ze ons allemaal 
hebben verteld en laten zien en voor ons in 
deze drie dagen hebben gedaan. Ook van onze 
ouders moesten we deze dank aan u allen 
overbrengen. 

Geleen, 12 september 1963. 
De gezamenlijke leerlingen van de 
Bedrijfsschool Geleen. 



Uitreiking 
Bemetel-diploma's 

op vrijdag, 4 oktober 1963, des morgens te 
11.30 uur, vond de uitreiking plaats van de 
Bemetel-diploma's aan de leerlingen van de 
Bedrijfsschool, die voor de in juni j.1. gehouden 
examens zijn geslaagd. Voor deze uitreiking 
waren, behalve de geslaagden, bijeengekomen 
de leermeesters, de heren de Raay en Termond, 
de Maatschappelijk Werkster en de Personeels
chef. De bijeenkomst stond onder leiding van 
de heer F. Smulders, die zeide, dat er in een 
onderneming als de Werf Gusto altijd prettige 
en minder prettige dingen te doen zijn. Dit 
geldt voor iedereen, van de eenvoudigste werk
man tot de Directie. Het uitreiken van de 
Bemetel-diploma's noemde spreker nu een van 
de prettige taken. 

Zeven leerlingen van onze Bedrijfsschool heb
ben met goed gevolg het Bemetel-examen af
gelegd. Zes daarvan zijn hier aanwezig; de 
zevende kon in verband met een verandering 
van zijn militaire adres niet meer tijdig worden 
gewaarschuwd. 
De geslaagden hebben getoond, dat zij tijdens 
hun opleiding iets geleerd hebben. Zij zullen in 
de toekomst zeker de vruchten van hun studie 
plukken. Zij zullen in de toekomst tot de goede 
vaklieden worden gerekend. 
Wanneer er in deze tijd gevraagd wordt naar 
hogere lonen, mag men niet vergeten, dat der
gelijke eisen slechts gesteld kunnen worden als 
er ook een goede arbeidsprestatie tegenover 
staat. Bovendien geeft een goed vakmanschap 
de betrokkenen een zekere voldoening. 
Spreker wenste de geslaagden van harte geluk 
met het bereikte resultaat en reikte hen de 
diploma's uit. Bovendien ontvingen de geslaag
den een bon voor boeken of gereedschap. 
Vervolgens dankte de heer Smulders de leer
meesters voor de inspanning, die deze zich ge
troost hebben bij de opleiding van de geslaag
den en zeide er zeker van te zijn dit ook na
mens de geslaagden te doen. 

Hierna verscheen de koffie en werden twee 
formidabele taarten aangesneden. Een en ander 
lieten de oud-leerlingen (maar ook de overige 
aanwezigen) zich goed smaken. 

Schoolraadverkiezing 1963 

Zoals bekend bestaat er bij de Werf Gusto een 
schoolraad, die tot taak heeft de belangen van 
de leerlingen van de Bedrijfsschool te beharti
gen. Deze schoolraad bestaat uit: 3 leerlingen 
afd. Scheepsbouw en 2 leerlingen uit de afd. 
Machinebouw en voorts één leraar van de op
leiding als adviseur, leder jaar wordt een nieu
we schoolraad gekozen. 
Op 1 oktober j.1. waren als kandidaat gesteld: 

P. Beljaars, 
L. Bos, 
H. Elshof, 
J. van 't Grootveld, 
F. V. d. Poel, 
P. J. Smits, 
J. Speelmeijer, 
H. van Tol, 
C. de Vette. 
H. Weber en 
R. V. d. Wolf. 

Wat de leraren betreft hadden de leerlingen te 
kiezen uit de heren Bruinsma, Heusdens en 
Meerman. 
De verkiezing vond plaats op 8 oktober 1963 
en had tot resultaat dat tot leden van de school
raad werden gekozen de leerlingen 

L. Bos, 
H. Elshof, 
F. V. d. Poel, 
J. Speelmeijer en 
R. V. d. Wolf. 

Als adviseur werd gekozen de heer D. Meer
man. 
De verkiezing stond onder leiding van de heren 
P. Slabbekoorn, H. de Waard en B. de Jong. 
Wij wensen de nieuwe Schoolraad veel succes 
toe. 



Beminnelijke kundigheid 

Vorige maand is, zonder dat daar in het open
baar aandacht aan besteed is, de dag verstreken 
waarop het 25 jaar geleden was dat Ir . C. van 
der Gaag, Direkteur van het Mineraal Techno
logisch Instituut, in dienst trad bij Conrad-
Stork. 
Dit gebrek aan vertoon is kenmerkend voor de 
heer van der Gaag, wiens bescheidenheid alom 
bekend is. 
Gevraagd naar zijn werk gedurende de afge
lopen 25 jaren haalt hij zijn schouders op: 
„Niets bijzonders". 
Des te groter echter wordt zijn levendigheid 
wanneer techniseh-wetenschappelijke problemen 
of het werk van het M . T . I . ter sprake komen. 
Hij is altijd de eerste om de hem toegezwaaide 
lof naar zijn medewerkers te verwijzen; deze 
zijn anderzijds de eersten erop te wijzen dat hij 
de waardering die hij in vakkringen geniet, ook 
verdient. 
Dat deze waardering niet alleen in eigen land 
bestaat bleek onlangs weer tijdens het bezoek 
van leden van de Hopper Dredge Board van 
het U.S. Army Corps of Engineers, waarvoor 
het M . T . I . een uitgebreid onderzoek heeft ver
richt. 
En insiders gniffelen nóg als zij vertellen hoe 
tijdens de ontwerp-periode van de Johannes 
Gahrs zeer geleerde Duitse professoren het 
ontwerp van de I.H.C.-grondpomp scherp aan-

Het M.T.I. aan de Ooslsingel le Delft 

Bezoekers uit alle werelddelen worden door dhr. van der 
Gaag en zijn medewerkers ontvangen en rondgeleid in het 
M.T.I. 

vielen, en hoe de heer van der Gaag dit ont
werp met groot succes verdedigde. 
Zijn vader was direkteur bij J. & K. Smit. De 
jonge van der Gaag was natuurlijk kind aan 
huis op de werf, en ouderen daar herinneren 
zich hem als „een beminnelijk knaapje". Deze 
beminnelijkheid is trouwens altijd een van zijn 
kenmerken gebleven. 
Hij kwam op 10 oktober 1938 in dienst bij 
Conrad-Stork, op de oude werf, waarbij hij zich 
samen met Dr. J. Schouten, die de rechterhand 
van Prof. Grondijs was (beide mijningenieur), 
eerst bezig hield met onderzoekingen gericht op 
het scheiden van alluviale ertsen. In die tijd 
maakte hij de omstreken van Haarlem onveilig 
in een ongeveer 60 cm brede „Wolseley", maar 
zijn voornaamste belangstelling ging toch uit 
naar proeven met schudtafels voor tinerts; dat 
dit onderwerp hem nog niet los heeft gelaten 
bewijst een recent artikel in Pons and Dredg-
ing. 
i n 1941 werd de oude werf Conrad door de 
Duitsers in beslag genomen en de heer van der 
Gaag verhuisde naar een garage in Delft. 
Hoewel al op 29 december 1940 in Haarlem 
de Coöperatieve Vereniging M . T . I . officieel 
was opgericht, werd wegens de oorlogstoestand 
pas op 8 juli 1947 het gebouw van het M . T . I . 
in Delft geopend. 
Wij menen niet beter in de geest van de heer 
van der Gaag te kunnen handelen dan hem en 
zijn medewerkers nog veel voldoening gevend 
werk voor het M . T . I . toe te wensen. 



„W.D. SEAWAY 
een harmonieus ontwerp 

Een voorbeeld van een harmonieus ontworpen 
en als eenheid geconstrueerd schip is de W. D. 
Seaway, gebouwd bij vennoot Werf Gusto en 
vorige maand afgeleverd aan de Westminster 
Dredging Company. 

Tevredenheid 

Het schip begon zijn loopbaan onder een gun
stig gesternte: de beproevingen zouden volgens 
plan drie dagen hebben geduurd, maar reeds 
na IV2 dag kon deze sleepzuiger tot volle 
tevredenheid van alle betrokkenen aan de eige
naar worden overgedragen. 
Met zijn hopperinhoud van 4000 m" behoort 
de W. D. Seaway tot de reuzen, maar het is 

werkelijk niet zijn grootte alleen die dit schip 
zo interessant maakt. 
Bij het ontwerp is uitgegaan van drie hoofd
eisen: manoeuvreerbaarheid, snelle belading en 
gemakkelijke losbaarheid. 
De twee schroeven worden ieder aangedreven 
door een 2040 pk Smit-Bolnes dieselmotor. 
Het ontwerp is zodanig dat in alle beladingstoe
standen een goede trim wordt bereikt, hetgeen 
vooral zeer nuttig zal zijn bij het varen over 
zandbanken. De pompen zijn daarom geheel 
voorin geplaatst, ongeveer op het draaipunt van 
het schip, dat is daar waar de zuigbuis het 
schip binnenkomt. 

Dwars door het voorschip loopt een buis waar
door de grondpompen een sterke zijwaarts ge-



richte waterstraal kunnen richten; deze boeg- Y 
straal is bestemd om goede diensten te bewij
zen bij het manoeuvreren op lage snelheid. 
Tot de maatregelen die een snelle belading be
vorderen, behoort de verstelbare overloop. Bij 
het begin van het beladingsproces wordt het 
opgezogen mengsel overboord gepompt tot een 
goede concentratie is verkregen. 
De pompen zijn vlak tegen de scheepshuid aan
gebracht, zodat geen bochtstuk tussen huid en 
pomp nodig is. De pompen zijn opgesteld in 
waterdichte compartimenten om de gevolgen 
van een eventuele ontploffing door opgezogen 
munitie zoveel mogelijk te beperken. 

Baggeren, ook hij stormweer 
Dat het schip ook in ruwe zee en zware deining 
door kan werken is in de eerste plaats te dan
ken aan de twee flexibele zijzuigbuizen, de wel
bekende I.H.C.-deiningscompensatoren en de 
nieuwe gepatenteerde valblokken. De lieren 
voor de zuigbuisbediening staan onderdeks in 
het voorschip; deze lierenkamer is, evenals de 



pompenkamer, ook vanaf de voorzijde van de 
hopper binnendoor te bereiken, zodat van over
slaande zeeën weinig hinder zal worden onder
vonden. 
De zuigbuizen hebben een diameter van 900 
mm, de baggerdiepte is 23 meter. 
De grondpompen worden elektrisch aange
dreven; hiertoe dienen twee 1550 pk diesel
motoren, ieder gekoppeld aan een 800 kW 
generator voor de pompmotoren en een 240 
kW generator voor de lieraandrijving. 

Gemakkelijk lossen 

Bij het ontwerp is in sterke mate rekening ge
houden met de eis dat de lading vlot te lossen 
zal zijn. De hopper heeft hiertoe een zeer spe
ciale vorm gekregen en sterke waterstralen, die 
door de grondpompen worden opgewekt, hel
pen de lading, indien nodig, los te spuiten. 
De kleppen hangen aan enkele kettingen, het
geen hun weerstand in de lading vermindert; 
na het lossen van de lading kan ieder der 

grondpompen het in de hopper staande water 
overboord pompen. 
De W. D. Seaway moet overal ter wereld in 
continudienst kunnen werken. De accommo
datie, de faciliteiten voor reparaties aan boord 
en de ruimte voor reservedelen zijn hierop dan 
ook duidelijk berekend. 
Om een indruk te geven van het werk dat een 
goede hopperzuiger kan verrichten: de destijds 
door ons aan de haven van Bordeaux gelever
de Pierre Durepaire heeft in twaalf jaar tijd 
30 miljoen m^ grond verplaatst. 
Wij wensen de zoveel grotere en naar zoveel 
moderner inzichten gebouwde W. D. Seaway 
toe dat hij in goede gezondheid zijn eerste 100 
miljoen m'' vol zal maken. 
Een schip als dit kan letterlijk „bergen werk 
verzetten". 




