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INHOUD 

Tijdens een bezoek van uw redac
teur aan de nieuwe fabriek van 
Smit & Bolnes in Zierikzee werd 
deze foto gemaakt. 
Een voor velen bekend beeld, dat 
steeds weer boeiend is. 

algemeen gedeelte 
Een dubbele opname van het 
standbeeld van Zadkine? . . 66 
La Nive stond maar korte tijd 
in de kinderschoenen ... 67 
De nieuwe standaardzuiger: 
I.H.C.-Beaver 69 
De overdracht van de motor
sleepboot Wiiiem Barendsz . 70 

Dit blad is het personeelsorgaan van de 
Industrieele Handclscombinatie Holland, 
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt 
iedere maand op de Ie woensdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden 
van de in l.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. G. Boer (De Klop). A. lleystek 
(J. & K. Smit), J. Koutstaal (L. Smit 
& Zoon) en R. Lafèbre (Verschure). 

Een dubbele opname van standbeeld van Zadkine? 
Toen wij de vele oplossingen van het fotoraad
sel van de voorpagina van het julinummer za
ten te lezen, hebben wij maar een heel enkele 
keer zitten te grinniken. Het probleem bleek 
niet zo heel erg moeilijk te zijn en de meeste 
oplossers hadden het dan ook goed bekeken. 
Het waren twee sloepdavits, die wij fotogra
feerden bij een modelbouwer, die bezig was 
met het model van de „Johannes Gahrs". Dat 
model staat nu in de hall van het I.H.C. hoofd
kantoor, waar bezoekers uit alle delen van de 
wereld er met genoegen naar staan te kijken. 
We hebben alle goede oplossingen in een grote 
bus gedaan, er flink in geroerd en er toen de 
naam uitgehaald van de heer K. Kes van de .af
deling tekenkamer scheepsbouw van Verschu
re. Onze gelukwensen, heer Kes; uw firma
redacteur zal er wel voor zorgen, dat u het 
tientje krijgt! 
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,,La Nive stond 
maar korte tijd in de kinderschoenen" 

Op reis naar de hogere regionen van de La Nive 

De snijkopzuiger La Nive (CO 480) heeft bij 
zijn vertrek naar Duinkerken een extra knip
oogje nagekregen van de bouwers bij I.H.C.-
vennoot Verschure. „Gelukkig, die is weg", 
hoorde je hier en daar hartgrondig zeggen. Het 
werd niet onhartelijk gezegd. Het was meer een 
uiting van voldoening over het feit, dat het zor
genkind La Nive vrijwel op tijd was afgeleverd. 
Deze vrij grote demontabele zuiger (38x14,50x 
3 m) moest in de ongehoord korte tijd van een 
half jaar worden gebouwd voor een Franse 
relatie. 
Het was een opdracht die in felle concurrentie 
werd verkregen, waarbij de korte levertijd uit
eindelijk de doorslag gaf. Tegenslagen, zoals te 
late afleveringen door onderleveranciers, bleven 
niet uit. Toch kwam het allemaal klaar en bij 

de beproeving van de installaties voor de wal 
liep alles als een klok, ondanks het zenuwtempo, 
waarin de bouw van deze nogal ingewikkelde, 
sterk geautomatiseerde zuiger had plaats gevon
den. Dit resultaat kon mede worden bereikt 
omdat velen bereid waren om over te werken, 
ook tijdens de weekeinden. 

Werken binnen en buiten 
Voor het transport over zee zijn alleen de val-
palen (spuds) gedemonteerd. Wanneer de La Nive 
naderhand echter door smalle sluizen moet, kan 
het ponton in vier afzonderlijke delen worden 
vervoerd. Ook de ladderbok is gemakkelijk te 
demonteren, wat zijn voordelen heeft bij het 
passeren van vaste bruggen. In Het Zeskant 
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Nog altijd liggen enorme hoeveelheden granaten op de zeebodem bij Duinkerken. Geen daarvan zal de pomp van de 
La Nive bereiken, dank zij deze getraliede snijkop. „De berekooi", zeggen ze bij Verschure 

van december 1962 is een beschrijving van de 
La Nive gegeven; in het nummer van juni 1963 
bovendien een beschrijving van de snijkoplad-
der, die een zeer bijzondere constructie heeft. 
Het werk bij Duinkerken, waar tevens de offi
ciële baggerproeven plaatsvonden, bestaat uit 

verdieping van de haven. Welk soort werk daar
na ook mag volgen, de La Nive is er klaar voor: 
groot genoeg om in open water te werken en 
ver genoeg demontabel om op alle denkbare 
plaatsen in het binnenland te kunnen door
dringen. 

Doopplechtigheid met verf en kwast 



WERFBEELD 
achtersteven 



JUBILARISSEN 
Op 21 augustus 1963 werden de heren C. F. A. 
Alberts, J. H. Schijf en B. de Wit, vergezeld 
van hun echtgenoten, door de Directie ontvan
gen ter gelegenheid van hun 25-jarig dienst
verband bij de Werf Gusto. Zij werden toege
sproken door de heer F. Smulders, die er op 
wees, dat elk der jubilarissen gedurende een 
kwart eeuw zijn beste krachten aan de Werf 
heeft gegeven; dat zij een kwart eeuw de Werf 
trouw zijn gebleven. Dit stemt tot dankbaar
heid. Een jubileum is niet alleen voor de be
trokkene een feestdag, doch ook voor de Di
rectie. Spreker wenst daarom niet alleen de 
jubilarissen, doch ook zichzelf geluk met deze 
dag. 
De erkentelijkheid van de Directie voor hetgeen 
de jubilarissen in de afgelopen vijf en twintig 
jaar in het belang van de Werf Gusto hebben 

gedaan, wil spreker niet alleen in woorden uit
drukken doch ook tot uiting brengen in een 
tastbare vorm. Hij speldt de jubilarissen hierna 
het zilveren Gusto-insigne op en overhandigt 
hen een gouden horloge en een geschenk on
der enveloppe. 
Zich tot de dames wendend zegt spreker, dat 
zij wel eens het ongemak zullen hebben erva
ren, dat het werken bij de Werf met zich brengt, 
n.1. als de man plotseling moet overwerken en 
niet op tijd thuis komt voor het eten. Als kleine 
vergoeding voor dergelijke ongemakken biedt 
spreker de dames een doos bonbons aan. 
Tenslotte reikt spreker aan de jubilarissen het 
vererend getuigschrift met bijbehorende zilve
ren legpenning uit van de Nederlandsche Maat
schappij voor Nijverheid en Handel en brengt 
hij de gelukwensen van die Maatschappij over. 
Na dit officiële gedeelte van de ontvangst bleef 
het gezelschap nog enige tijd bijeen onder het 
genot van een kopje koffie. De ontvangst werd 
besloten met een bezoek aan de modellenzaal, 
waar de modellen van verschillende door de 
Werf Gusto gemaakte objecten werden bewon
derd. 



UIT ONS MIDDEN 

//( dienst getreden: 15 7 29-7-"63 A. A. v. Micloo, kraanrijder S 3 . 
I-8-'63 A. P. den Hollander, jongste bedien

de Postafdeling. 
5-8-"63 F . J. Jansen, hulpkoperslager MB. 
5-8-'63 D. Rego Choza, hakker Slikkerveer. 
7-8-'63 J. Navurro Paertas. draaier MB 

]2-8- '63 P. Aalders, hulpbankwerker MB. 
12-8-"63 W. C. V. d. Hooft, bankwerker MB. 
12-8-'63 K. van Marion, kraanrijder SB. 
14- 8-"63 M. A. Faling, lasser SB. 
15- 8-'63 Mej. E. C. Hoogerboord, kantoor

bediende Hollerith-afd. 
]9-8-"63 J. Speksnijder, bankwerker Onder

houd. 
19-8-'63 P. Pijnacker, lasser App. B. 
19-8-'63 A. Romera Gomez, lasser App. B. 

Terug uit mil. dienst: 

l-8-'63 
19-8-'63 

Geboren: 

J. G. L. Pijfers, tekenaar-construc
teur Tekenkamer SB. 
H. Witberg, tekenaar SB. 

19-7-'63 Arie Jan. zoon van S. Verveer en 
T. J. Verveer-De Inger. 

24-7-'63 Hendrik, zoon van D. Dekker en 
T. Dekker-Pieters. 

27-7-"63 Johannes, zoon van J. van Holten 
en W. van Holten-Brinkman. 

4-8-"63 Leonardus Hendricus Cornelis, zoon 
van L. J. Koevermans en E. J. Koe
vermans-van Beijeren. 

Overleden: 
Op 26 juli 1963: N. Baas (71 jaar). 

AFSCHEID 
In de regel volstaan we er bij pensionneringen 
mee, de betrokkene te vermelden in de rubriek 
„De Oude Garde". Maar voor Toon Folst wil
len we een uitzondering maken; hij is dan ook 
wel op een bijzondere manier „uitgeluid". Met 
toespraken, gedichten, zangnummers en versie
ringen. We hebben een hele serie foto's van dat 
afscheid gezien en publiceren hierbij een van 
de aardigste. 
Ook hebben we nog een gedicht op het afscheid 
van „Toon" ontvangen, maar dat kunnen we 
wegens gebrek aan plaatsruimte helaas niet 
plaatsen. 

DE OUDE GARDE 
K. Plooij 
Weer is een van de actieve medewerkers van 
de Werf Gusto overgegaan naar de Oude Gar
de. Het is de heer K. Plooij, die na ongeveer 
lü jaar dienst op 19 juli 1963 de Werf als ge-
pensionneerde verliet. De schilderswinkel een 
man armer: de Oude Garde een man rijker! We 
hopen, dat de heer Plooij nog vele jaren deel 
van de Oude Garde zal mogen uitmaken. 

DANKBETUIGINGEN 
Mede namens mijn vrouw dank ik allen, die 
mij een onvergetelijke dag hebben bezorgd bij 
mijn afscheid. Voor de versiering, de waarde
rende woorden, de prachtige cadeau's en voor 
de bloemen, die wij hebben ontvangen, nog
maals onze hartelijke dank. 
P.S. Een extra pluim voor de humorist Theo 
Platino! A. Folst 

Langs deze weg dank ik, mede namens mijn 
vrouw, de collega's en bazen van de „Kleine 
Scheepsbouw" voor de giften en de belangstel
ling, die ik mocht ontvangen tijdens mijn ver
blijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. 
Tevens betrek ik in mijn dank de maatschap
pelijk werkster en alle anderen, die hun mede
leven hebben getoond. Th. Verschuuren. 
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Mankeer j i j ook n i e t s , 



Werk veilig 
Spelen tijdens het werk is gevaarlijk! Spelen 
met perslucht is zéér gevaarlijk! Dit is niet de 
eerste maal, dat wij hieraan herinneren. Bij 
een onderzoek naar een zeer ernstig ongeval, 
dat een leerling bij het bedrijf in Geleen is 
overkomen, is gebleken, dat er nog steeds weer 
zeer onoordeelkundig met perslucht wordt om
gesprongen. Daarom meen ik er goed aan te 
doen een artikel uit het blad ..De Veiligheid" 
van 1960 onder Uw aandacht te brengen. Daar
in staat te lezen: 
Het onoordeelkundig gebruik van perslucht-
apparatuur is zéér gevaarlijk. Wegvliegende 
deeltjes kunnen gemakkelijk verwondingen ver
oorzaken. Het is verder een slechte en ontoe
laatbare gewoonte om werkkleding of lichaam 
met behulp van perslucht te reinigen of af te 
koelen. 
Maar al te dikwijls zien we, dat een man 
zijn collega even „afblaast"; iets, waartegen niet 
genoeg gewaarschuwd kan worden. Perslucht is 
zeer gevaarlijk voor de ogen, de mond, de neus, 
de oren enz. Komt er perslucht in een wond, 
dan dringt deze lucht tussen de weefsellagen en 
dan kunnen plotseling sterke zwellingen optre
den. Komt er perslucht in een der bloedvaten, 
dan kan een lucht-embolie optreden, die dik
wijls dodelijk is. 
Ernstige ongelukken: Iemand, werkzaam in een 
bedrijf voor machinale houtbewerking, blies zijn 
kleding schoon met perslucht. De luchtstraal 
trof zijn linkeroor, waardoor hij aan dit oor 
zijn gehoor verloor. Met perslucht reinigde een 
ander zijn overall. Daarbij kwam de luchtstraal 
zó dicht bij zijn zitvlak, dat er perslucht in zijn 
endeldarm kwam, waardoor scheurtjes ontston
den met dodelijke afloop. 
Spelen met perslucht is en blijft altijd gevaar
lijk!! Het is een euvel, dat nog vaak voorkomt 
en waarvan men het gevaar door onwetendheid 
niet inziet. 
Toen een 24-jarige smid zich voorover bukte 
blies een collega hem even met een luchtpistool 

tegen zijn achterste. Luid kermend stortte de 
smid neer; razendsnel werd hij naar het zieken
huis gebracht, waar een spoedoperatie nood
zakelijk bleek te zijn. 
Voor het wegblazen van spanen, stof, water 
enz. zal men veiligheidshalve de persdruk moe
ten verlagen tot circa 1 atm. Bij lassen in een 
kleine ruimte legt men, om luchtverversing te 
krijgen, nog wel eens een luchtslang in die 
ruimte. Bedenk, dat afzuigen steeds beter is dan 
wegblazen. Bij alle werkzaamheden en speciaal 
bij het gebruiken van perslucht geldt nog steeds: 
Eerst denken; dan veilig doen! 

J. O. M. 

IN MEMORIAM 
M. J. GROENHORST 

De 27ste juli 1963 overleed plotseling, 
in de leeftijd van 60 jaar, onze medewer
ker de heer M. J. Groenhorst. Bijna 24 
jaar heeft hij in dienst van de Werf Gusto 
doorgebracht als hoorder bij de afdeling 
Scheepsbouw. Het laatste jaar liet zijn 
gezondheid weliswaar te wensen over, 
maar niemand kon verwachten, dat het 
einde zo spoedig zou komen. 
Wij verliezen in hem een trouw mede
werker en een goed kameraad. 
Wij betuigen onze deelneming aan zijn 
echtgenote, die wij de kracht toewensen, 
dit verlies te dragen. 
Groenhorst, rust in vrede! 



GAAF WERK 
OP DE 

SEASHELL 
Nu wij op onze werf opnieuw twee forse hefpontons 
zien groeien (de kraaneilanden die Rijkswaterstaat bij 
IJmuiden zal gebruiken) gaan de gedachten onwillekeurig 
terug naar de tijd toen de Seashell gestalte begon te 
krijgen. 
De meeste van onze prodiikten zien wij nooit terug 
wanneer zij de werf eenmaal verlaten hebben, maar 
met dit booreiland ligt het anders. 
Telkens wanneer de Seashell een oliepuit heeft 
geboord wordt de gehele installatie verplaatst 
om ergens anders een nieuwe boring te begin
nen, en bij dit verplaatsen maakt de „Shell 
Company of Qatar Ltd" altijd dankbaar ge
bruik van onze diensten. Meestal zijn het dan 
de heren J. F. Hage (hydraulisch specialist), 
J. H. Korporaal (bankwerker/koperslager) en 
A. Visser (baas montage) die Werf Gusto hier
bij vertegenwoordigen. Arie Visser (of Mister 
Ali, zoals de Arabieren hem in dit land van 
Ali's en Mohammeds noemen) is dan verant
woordelijk voor het plaatsen van de tientallen 
meter hoge „jacket well" die boven de geboor
de put komt te staan. 

Geen snoepreisje 
Vorige maand vielen er bovendien op de Sea
shell revisiewerkzaamheden te verrichten, zodat 
ook de heren C. Droog, J. A. Futselaar, C. 
Vlasblom (bankwerkers), L. P. Franken (bank
werker/koperslager), C. Maclean en A. Schar-
loo (constructiewerkers) de tocht naar het verre, 
warme Qatar maakten. 
En U kunt ons geloven wanneer wij U vertel
len dat dit voor hen waarachtig geen snoep
reisje is geweest! 

Dat het vèr was merkten zij niet zozeer: de 
vliegtocht naar Doha en het helikopterreisje 
van Doha naar de Seashell zijn voorbij vóór 
men het weet. Maar dat het warm was hebben 
zij geweten! 
Uit ons Nederlandse klimaat werden zij par
does overgeplaatst naar temperaturen van 40 
tot 52°, om daar tussen andere Nederlanders, 
Engelsen, Libanezen, Indiërs en Arabieren uit 
vele streken dagen van 12, en zelfs van 18 uur 
bijzonder hard werken te maken. 



En wat dit alles uitputtend maakt is de voch
tigheid van de lucht (meer dan 90 %), die de 
warmte letterlijk verstikkend maakt, zodat men 
het gevoel heeft door een warme, natte deken 
te ademen. 
Terugziend op onze Hollandse zomer anno 
1963 (en al die andere ) zijn vAj misschien 
geneigd om te zeggen: „Nou ja, dat ademen, 
dat is niet belangrijk, als je tenminste maar zon 
zon hebt . . .!" Maar zelfs de zonnigste vakantie 
zou bedorven zijn wanneer men na vijf minuten 
zijn kleren al uit kan wringen. 

Waardering 
Nee, dit is geen snoepreisje geweest. 
Het is natuurlijk niet nodig om in „Het Zes
kant" te vermelden dat onze mensen ook onder 
dergelijke omstandigheden de naam Gusto heb
ben hooggehouden; niemand zou iets anders 
van hen verwacht hebben. 
Maar tóch is het prettig om te weten, dat zo
wel hun werk als hun houding in Qatar werke
lijk gewaardeerd zijn. 

Wij geven daarom hier een gedeelte weer van 
een brief die onze Directie ontvangen heeft 
van de heer M. W. Godfrey, direteur van „The 
Shell Company of Qatar Ltd.": 
„Ik zend U deze paar regels om Werf Gusto 
en Uzelf te danken voor Uw hulp tijdens de 
jongste werkzaamheden op de Seashell. Ik heb 
de grootste waardering voor alles wat U voor 
ons hebt gedaan en ik stel er prijs op U te la
ten weten, dat de mensen van Werf Gusto allen 
bijzonder hard gewerkt hebben. Zoals U weet 
zijn de omstandigheden hier, in de Perzische 
Golf. in deze tijd van het jaar, verre van ge
makkelijk. Het pleit dan ook sterk voor Uw 
vaklieden, dat zij desondanks hun werk met 
opgewektheid hebben verricht. In het bijzonder 
ben ik de heer Hage dankbaar voor zijn leiding 
bij dit werk, dat tot zo'n goed einde is ge
bracht". 
Vanzelfsprekend vindt de Directie het erg pret
tig een dergelijke brief te ontvangen. Zij stelt 
het dan ook zeer op prijs dat de betrokkenen 
door hun wijze van werken de heer Godfrey ge-
inspireerd hebben tot het schrijven van deze 
brief. 



Gusto -
kraaneilanden 

Wanneer we spreken over „de" kraaneilanden, 
dan weet iedereen bij de Werf Gusto, dat we 
daarmee bedoelen de twee drijvende eilanden, 
die voor de Rijkswaterstaat in aanbouw zijn en 
die bestemd zijn voor het uitvoeren van wer
ken aan de havenhoofden van IJmuiden. Maar 
wat gebeurt er nu eigenlijk daar in IJmuiden? 

De haven van IJmuiden 
De haven van IJmuiden werd in de jaren 1867-
1876 voor rekening van de Amsterdamse Ka
naal Maatschappij gebouwd door een Engelse 
aannemer. De haven is volkomen symetrisch 
aangelegd en de havenhoofden, de pieren, lo
pen tot 1400 meter in zee, d.w.z. tot de plaats, 
waar de zee een diepte heeft van 7,50 me
ter. De aanleg was een enorm werk en de 

kosten ervan werden op niet minder dan 
ƒ 15 .000 .000 ,— begroot. En dat waren niet 
onze hedendaagse guldens, maar guldens van 
het jaar 1870! 
Men klaagt er tegenwoordig wel eens over, dat 
bouwwerken altijd veel duurder uitkomen dan 
het bedrag waarop ze zijn begroot. De klacht 
is niet nieuw. Ze bestond al 100 jaar geleden, 
want de werkelijke kosten van de aanleg van de 
haven van IJmuiden hebben geen ƒ 15.000.000,— 
bedragen, maar niet minder dan ƒ 50.000.000,—. 
En dan weer: guldens van 1870! 
Bij het binnenvaren van de haven van IJmuiden 
moesten de schepen een paar „zandruggen" of 
zandbanken passeren, maar dat was geen be
zwaar, want die zandruggen lagen op een diep
te van 13 a 15 meter. Geen bezwaar, tenmin-



ste in 1870. Maar de schepen werden hoe lan
ger hoe groter. En nu vormen die zandruggen 
wèl een bezwaar. Bovendien ligt in de haven
mond, op een diepte van ongeveer 12 meter, 
het wrak van de „Jan Pietersz. Coen". Dit wrak 
vormt een „drempel", die maatgevend is voor 
de grootte van de schepen, die de haven kun
nen binnenvaren. Dat zijn op het ogenblik 
schepen van 30.000 ton en bij gunstig tij van 
35.000 ton. Dat is voor de tegenwoordige tijd 
een te geringe capaciteit en ook de havenmond, 
die een breedte heeft van 260 meter, is te nauw 
en moet verbreed worden. 

Veranderingen 
Om aan deze situatie een eind te maken werd, 
na uitvoerige en nauwkeurige proefnemingen 
in het Waterloopkundig Laboratorium, beslo
ten de diepte van de haven op 14Vi meter te 
brengen en de havenmond een breedte te geven 
van 400 meter. Zo'n beslissing kan men ge
makkelijk in een paar regels op een stukje pa
pier schrijven, zoals wij dit thans doen, maar 
vraag niet wat er allemaal gerekend en gedaan 
is vóór het zover was. De proefnemingen wezen 
uit, dat het probleem van de zandruggen slechts 
zou kunnen worden opgelost door de symetri-
sche vorm van de haven op te geven. De zui-
derpier zal nu 1400 meter langer worden ge
maakt en de noorderpier zal met 800 meter 
worden verlengd. En wel op zo'n manier en in 

Bestaande situatie 
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zo'n vorm, dat de eb- en vloedstroom, die vóór 
de havenhoofden langs stroomt, de zandbank 
„het Harde" op de vereiste diepte houdt. En 
het wrak van de „Jan Pietersz. Coen" moet na
tuurlijk ook opgeruimd worden! 
Als dat werk uitgevoerd is, zal de haven van 
Amsterdam bereikbaar worden voor schepen 
van 80.000 ton en meer en wel onafhankelijk 
van het getij. 
Hóe dat werk wordt uitgevoerd is een zaak van 
de waterbouwkundigen. We willen daarover 
geen technische gegevens verstrekken, die voor 
ons, scheepsbouwers, waarschijnlijk onbegrijpe
lijk zijn. We geven alleen een paar cijfers. Voor 
de aanleg van de ,.onderbouw " van de te ver
lengen pieren wordt ongeveer 2.000.000 ton 
steen in zee gestort. Aan grof grind is er nog 
eens 600.000 ton nodig. De van rijshout ver
vaardigde zinkstukken voor de dijkaanleg zul
len een oppervlakte beslaan van 135.000 vier
kante meter. De kosten van het gehele werk 
worden geraamd op ƒ 125.000.000,—. 

Gusto-kraaneilanden 
Als de „onderbouw" klaar is, komt de „boven
bouw" aan de beurt. Dat is het werk, waarbij 
de Werf Gusto is betrokken. Want voor het ma
ken van de bovenbouw zullen twee kraaneilan
den worden gebruikt, die thans bij ons in aan
bouw zijn, n.1. de „Lepelaar" en de „Kraan
vogel". 
De pontons, die elk van acht „spuds" voorzien 
zijn en een afmeting hebben van 21V2 bij 70 
meter, worden drijvend aan weerszijden van de 
,,onderbouw" aangevoerd. De poten worden 
dan op de zeebodem neergelaten en de pontons 
worden opgevijzeld. De kranen, die over de ge
hele lengte van de pontons kunnen rijden, kun
nen dan een damgedeelte van 70 a 80 meter 
bestrijken. Kraan no. 1 zorgt voor het storten 
van de stenen en kraan no. 2, die 70 meter 
dichter bij de kust staat, voert een bitumenpre-
paraat aan, waarmee de dam wordt afgewerkt. 
Is dat stuk gereed, dan wordt kraan no. 2 on
geveer 140 meter verder in zee geplaatst, en 
gaat stenen storten, terwijl kraan no. 1 voor 
het eerder gestorte stuk de bitumen gaan aan
voeren. En zo voort, totdat de zuiderpier 1400 
meter langer zal zijn geworden. 
De kranen krijgen een reikwijdte van 56 meter 
uit de as en een hefvermogen van 25 ton. 
Als het gehele werk klaar is, zal de zuiderpier 
een totale lengte van ongeveer drie kilometer 
hebben en zal de noorderpier ongeveer 2,2 kilo
meter lang zijn. Een gigantisch werk. En de 
Werf Gusto kan er trots op zijn aan de totstand
koming daarvan een belangrijke bijdrage te le
veren. 



„De nieuwe standaardzuiger: „I.H.C.-Beaver" 
In het juninummer van Het Zeskant van dit jaar bent u de naam en het 
merk I.H.C.-Beaver voor het eerst tegengekomen. Als u dat artikel toen 
niet al te best hebt gelezen, hebt u wellicht gedacht, dat die ene kleine 
snijkopzuiger, waarover wij toen schreven, die naam droeg. Wij willen graag 
nog eens over de I.H.C.-Beaver spreken. Met deze naam wordt namelijk 
een serie standaardzuigers aangeduid, die wij in serie en het liefst zelfs aan 
de lopende band gaan bouwen, om hem, bij wijze van spreken, zo maar 
over de toonbank te kunnen verkopen! 

Er blijkt op de hele wereld een grote vraag te 
zijn naar kleine, handige, demontabele en daar
door makkelijk vervoerbare snijkopzuigers. 
Deze bijzonder handige machines kunnen ge
bruikt worden bij de wegenbouw, bij de aanleg 
van brugopritten, bij het opspuiten van bunga
low- en industrieterreinen, de aanleg van jacht
havens en visvijvers, zandwinning, grondverbe
tering, het schoonmaken van bezinkvijvers en 
nog veel meer. 
De l.H.C. Beaver is niet zo maar plotseling 
geboren. Deskundigen hebben een ontwerp uit
gedokterd; dit onder elkaar grondig besproken; 
er is een prototype gebouwd. Daarmee zijn uit
voerige proeven gedaan. 
Nu hebben wij aan al onze agenten, en dat zijn 
er op het ogenblik bijna 100, verteld dat zij alle 
aannemers en overheidsbedrijven, die er maar 
éven interesse voor kunnen hebben, moeten 
gaan inlichten over de l.H.C. Beaver stan
daardzuigers. Bovendien, zo hebben wij gezegd, 
kan deze zuiger op zeer korte termijn geleverd 
worden. 
Alhoewel wij l.H.C. Beaver nog maar net 
aan de wereld voorgesteld hebben, blijkt er 
veel belangstelling voor te zijn. 
Maar laten wij U nu eerst de l.H.C. Beaver se
rie voorstellen: Er worden drie typen uitge
bracht, de Ciib, waarvan de persleiding 6" of 
8" kan zijn, de Master met 10" of 12" en de 
King met 14" of 16". 
Onderdelen worden in voorraad gehouden, wat 
een snelle levering bevordert. De centrale be
diening kan door één man geschieden. Heel 
belangrijk is het dat de snijkop en de lieren hy
draulisch worden aangedreven. 
Uit de hierbij geplaatste opengewerkte teke
ning kunt U zien dat de hele zuiger uit een 
hoofdponton met vier zijpontons bestaat. Voor 
vervoer over de weg of per trein kan het hele 
geval in vrij kleine eenheden gedemonteerd 
worden. Er valt over deze kleine zuigers nog 
veel meer te vertellen. Maar met deze gegevens 

kunt U er in ieder geval al over meepraten. 
Dat er tussen het punt „belangstelling tonen 
van de klant' en de aflevering maar een heel 
korte termijn behoeft te bestaan zal U blijken 
uit het volgende verhaal dat wij van onze ven
noot J. & K. Smit ontvingen. 
.,Eer een projectnummer (aanbieding) zegevie
rend kan worden omgezet in een ordernum
mer (opdracht) wil er in 99 van de 100 ge
vallen eerst wel behoorlijk wat water door de 
Nieuwe Waterweg stromen. Nou ja, het Noord
zeekanaal mag het ook wel zijn als het over 
onze verbindingen met de Noordzee gaat! 
De order die wij op een standaard snijkopzui
ger, een „I.H.C.-Beaver Master", voor een 
Franse firma mochten boeken, was nu net zo'n 
geval nummer 100. 
Gaat U maar na: 

aanbiedingen: 14 februari 1963 
bestelling: 16 juli 1963 

en als dit artikel onze lezers via Het Zeskant 
onder de ogen komt is het werktuig met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid afgele
verd en in Frankrijk aan het werk. Dus: 

aflevering: september 1963". 
Wij hopen dat deze laatste ontwikkeling van 
onze technische mensen mag leiden tot veel op
drachten! 



De vlag van Bureau Wijsmuller is gehesen. De overdracht is een feit! 

De overdracht van de 
motorsleepboot „Willem Barendsz" 

Wij hebben U al eerder kunnen verhalen van de bijzondere technische 
eigenschappen van de ,, Willem Barendsz", die bij vennoot De Klop gebouwd 
is voor zeesleepvaart en Bergingsmaatschappij N. V. Bureau Wijsmuller te 
IJmuiden. Vit haar contactorgaan ,,De Beting" nemen wij gaarne het ver
slag van de overdracht over: 



De Heer Arthur Wijsmuller aan iiel woord. 

^Overdracht bij Veronî R 
Het passagiersschip Statendam gleed op za
terdagmorgen 27 juli omstreeks half elf langs 
de Rotterdamse Maashaven, toen onze nieuwe 
Willem Barendsz met ruim honderd genodig
den aan boord voor de officiële proefvaart en 
overdracht tussen Rotterdam en IJmuiden los
gooide van de westelijke kop van de Maaskade. 
Tevoren had de heer Arthur Wijsmuller alle 
gasten bij de valreep welkom geheten. Bij die 
gasten waren diverse leden van de werven en 
van Werkspoor, en vele oud-gezagvoerders en 
eerste werktuigkundigen van ons bedrijf, voorts 
ondermeer vertegenwoordigers van de Scheep
vaartinspectie, van Lloyd's Register of Ship-
ping, directeuren van enkele Zeevaartscholen 
(waarbij de directeur van de Zeevaartschool 
„Willem Barendsz" te West-Terschelling) en 
verder een grote groep relaties van ons bedrijf 
en enige chefs van diensten. 
Bij de gasten uit de pers- en TV-wereld waren 
onder meer de schrijver Anthony van Kampen, 
de tekenaar Reint de Jonge en Roel Rensse, 
adjunct hoofdredacteur van het NTS-Journaal. 
Terwijl men tijdens de vaart over de Nieuwe 

Waterweg aan dek genoot van de zon of een 
bezoek bracht aan de verschillende verblijven 
in het schip, bereidden de vijf koks, die voor 
deze gelegenheid aan boord waren, een voor
treffelijke koude lunch met kip voor. In zee 
gekomen — mevrouw Wijsmuller-Meijer had 
inmiddels een speeltuin op voor- en achterschip 
voor de grote kinderschare georganiseerd — 
werd koers gezet naar het radioschip „Veroni-
ca", in de buurt waarvan de overdracht plaats
vond. 
Mijlpaal voor reder en bouwer 
Voor de Scheepswerf L. Smit & Zoon en de 
Scheepswerf .,De Klop" sprak de heer L. Smit 
over de m.ijlpaal, die op dit moment zowel door 
de werven als door de opdrachtgever werd be
reikt. Hij was dankbaar voor het vertrouwen 
dat de heren Wijsmuller in de werven hadden 
gesteld bij het in opdracht geven van deze grote 
sleepboten, die afwijken van het gebruikelijke 
type zeesleper. „En wij hebben daarnaast vrij
heid gekregen bij de bouw, dat was ook een ge
noegen", aldus de heer Smit, die toegaf de he
ren Wijsmuller intussen meer als vrienden dan 
als reder te zien. 
Nadat ook Lloyd's, de Scheepvaartinspectie en 
alle werkers aan het schip — „vooral in de 
laatste 14 dagen" — in de dank waren betrok-



ken, bood de heer Smit de heren Wijsmuller 
de Willem Barendsz aan, daarbij de wens uit
sprekend dat het schip met succes zal varen en 
dat de exploitatie vruchtdragend zal blijken te 
zijn. 
„En hierbij is het schip aanvaard", aldus de 
heer Arthur Wijsmuller, die daarna een dronk 
uitbracht op beide werven en de bemanning 
van de Willem Barendsz. Hij bracht dank aan 
de Scheepswerven van Smit en De Klop voor 
het vele en goede werk, dat werd verzet. Vooral 
omdat er met liefde aan dit nieuwe schip was 
gewerkt, schonk de heer Wijsmuller een bedrag 
van ƒ 1000,— in de kas van de Personeelsver
enigingen van Smit, De Klop, Werkspoor en 
Wijsmuller. 
Wat de liefde voor schip en zeevaart betreft, 
herinnerde de heer Wijsmuller aan het feit, dat 
zes oud-leerlingen van de Kweekschool voor de 
Zeevaart op dit moment aan boord waren. Hij 
bracht in het bijzonder dank voor zijn eigen op
leiding aan deze school aan Dr. E. Crone, voor
zitter van het Vaderlands Fonds ter aanmoedi
ging van 's lands zeedienst. 
„We trachten de traditie ter zee van ons land 
hoog te houden" vervolgde de heer Wijsmuller. 
„Op zee is Nederland steeds in een strijd ge
wikkeld. Veel is verloren, maar ik weet zeker 
dat de strijd op het terrein van de zeesleepvaart 
nog lang niet verloren is". 
Veel meer wilde de heer Wijsmuller niet zeg
gen: „Er wordt in de regel al zoveel gesproken. 
Laten we bij ons werk blijven en de Nederland

se vlag hoog houden op de zeven zeeën". Hij 
droeg de Willem Barendsz daarna over aan 
de gezagvoerder, kapitein O. Edelenbosch, 
waarna Dr. E. Crone een „Leve de Wijsmul-
lers" aanhief, wat door allen aan boord met een 
driewerf hoera werd besloten. De vlag van de 
bouwers kwam uit de voormast naar beneden en 
inmiddels gleed de rood-wit-blauwe vlag met 
de letters BW naar boven. Ons bedrijf had haar 
sterkste en grootste zeesleepboot aan de vloot 
toegevoegd. 
In de feestvreugde aan boord deelde ook de be
manning van het goede schip „Veronica", want 
kort na de overdracht ging een kist bier en een 
pak sigaretten aan een lijn over en door Je 
golven naar het radioschip. Een kwartier vol 
verzoekplaten van Mario Lanza zou de belo
ning vormen. 
Feestelijk welkom 
Langs de kust werd daarna verder in noorde
lijke richting naar IJmuiden gevaren. De loods 
kwam tegen vier uur aan boord en door de 
verrekijkers was men al spoedig iets gewaar ge
worden van de grote belangstelling op de kop 
van de vissershaven. De Oranje werd gepasseerd 
en de tonen en slagen van het IJmuidense tam
boer-pijperkorps „Voorwaarts", dat met 40 man 
op de steiger stond opgesteld, waren inmiddels 
over het water te horen. Duizenden toeschou
wers sloegen de aankomst gade; IJmuiden had 
ons nieuwe vlaggeschip op geen betere wijze 
kunnen verwelkomen. 

Tijdens de eerste technische proefvaart 




