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BIJ DE VOORPLAAT Het ziet er niet naar uit, dat 1972 een gemakkelijk jaar zal worden, 

maar wanneer wij allemaal de handen uit de mouwen steken, zal het waarachtig wel gaan! 

GEEN NIEUWE NAAM VOOR ONS HUISORGAAN 
PORTS AND DREDGING 

In het begin van het jaar werd overwogen of het nuttig zou zijn 
onze twee periodieken "Ports and Dredging" en "Oil Report" 
samen te voegen. De naamgeving van het nieuwe blad stelde 
ons voor problemen en in april jl. nodigden wij de lezers van Het 
Zeskant uit ons te helpen. 
Een zeer beperkt aantal inzendingen zijn er misschien wel het 
symbool van, dat een moeilijk probleem gesteld werd. 
Na uitvoerig overleg met onze verkoopmensen heeft de Raad 
van Bestuur besloten dat beide organen zullen blijven bestaan. 
Het zullen echter duidelijk divisieperiodieken zijn. Ports and 
Dredging voor de Bagger Divisie en de Mijnbouw en Transport 
Divisie, terwijl Oil Report - als vanouds - ten dienste zal staan 
van de Offshore Divisie. 
Het spijt de redactie, dat zij enkelen van haar lezers aangezet 
heeft tot zwaar piekerwerk. Hoe merkwaardig het ook moge 
klinken, maar de op- en aanmerkingen die wij van de inzenders 
ontvingen, hebben mede tot het bovenvermelde besluit geleid. 



C U T T E R Z U I G E R 
UIT EEN K O F F E R T J E 
De verkoopstaf bij IHC De Klop fieeft sinds enige tijd de be-
scfiikking over twee demonteerbare cutterzuigers in mini-uitvoe
ring. Het zijn een Beaver en een Giant. Ze passen in koffertjes 
en zijn bedoeld om klanten en bijna-klanten te laten zien fioe 
zo'n baggervaartuig nu eigenlijk in elkaar zit. De montage is een 
gezellig knutselwerkje, dat een verkoopgesprek op bijna speelse 
wijze een aangenaam accent geeft. 
De koffertjes gaan mee op reis de hele wereld over. Speciaal 
voor onze lezers gaf de heer A. A. Ebens van de verkoopstaf 
van IHC De Klop een demonstratie met het Giantmodel. 

Sint-Nicolaas is voorbij, maar anders had U zo'n minizuiger 
tóch niet op Uw verlanglijstje kunnen zetten. De kostbare 
"bouwdoos" is niet zó maar te koop. Ook uw redacteur betreurt 
dat I 
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"IHC Holland is een van de weinige exposanten die op de mari
tieme tentoonstelling Europort in Amsterdam met een nieuwig
heid komt en wel een lopend hefeiland met een snijkopzuiger 
die op zee tot 25 m diepte en voor harde grondsoorten te gebrui
ken is". Aldus schreef NRC/Alg. Handelsblad. Inderdaad bleek 
het plexiglas model van het cutterhefeiland, opgesteld in een 
bak met golvend water, een grote trekpleister te zijn op onze 
stand. Keer op keer verzamelde men zich om de bak om te kij
ken, wat dat nou voor een ding was. Een van de geïnteresseerde 
bezoekers op de Ie dag was Mr. P. van Vollenhoven. Nadat hij, 
mede uit naam van H.K.H. Prinses Margriet, de tiende Europort 
tentoonstelling officieel had geopend, leidde zijn rondwandeling 
over de expositie o.m. langs onze stand. IHC Smit Directeur Ir. 
Den Hartog gaf Mr. Van Vollenhoven uitleg over het nieuwste 
IHG-produkt. 

Er was nog méér nieuws op onze stand te zien. Aan het cutter
hefeiland was het model van een in het water zwevende pijplei
ding gekoppeld. Niet zo opvallend, maar voor technische insi
ders wel zo interessant was het houten model met de nieuwe, 
schuivende bodemkleppen. Groot en indrukwekkend was de 
baggerpomp met dubbel uitgevoerd pomphuis. Té groot om er 
mee op de tentoonstelling te pronken was de nieuwe uitvoering 
van de Smit-Bolnes motor. In het Smit & Bolnes hoekje op onze 
stand kon men er wel alles over aan de weet komen. De Beaver-
en Giant standaardzuigers waren present in modellen, foto's, te
keningen en enkele onderdelen. Veel ruimte werd ingenomen 
door het MTI met produkten en diensten. Een rondpompcircuit 
was voor deze gelegenheid van Kinderdijk naar Amsterdam over
gebracht, zodat instrumenten en onderdelen "in bedrijf" konden 
worden getoond. Smit Engineering toonde een model van de 

Foto 1: Na "Europort '71" officieel te hebben geopend, maakte 
Mr. P. van Vollenhoven een rondgang over de tentoon
stelling. Hij bracht een bezoek aan onze stand, waar Ir. 
W. den Hartog hem de werking van het cutterhefeiland 
verklaarde. 

Foto 2: Niet te klagen over gebrek aan belangstelling! 

Foto 3: Een zand/water mengsel, dat voortdurend werd rondge
pompt, bood het MTI alle gelegenheid apparatuur en 
onderdelen in werking te tonen. 

Foto 4: Groot nieuws uit de - bescheiden - Smit & Bolnes-hoek: 
de nieuwe motor ontwikkelt 480 paardekrachten per 
cilinder. 

Foto 5: Bekijk 'm gerust van binnen, de nieuwe dubbelwandige 
baggerpomp, vindt de heer Van Willigen (links) van het 
MTI. 

Foto 6: De heer Van Zutphen (MTI) verklaart de geheimen van 
de nieuwe automatie in het baggerbedrijf. 

IHC ZEER IN TREK OP 
"EUROPORT '71" 
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Tranquilduct - een anti-slingersysteem voor schepen. Hoewel 
geen nieuwtje, was er toch wel bijzonder veel belangstelling 
voor. Een klein hoekje was er ingeruimd voor model en Illustra
ties van een SBM. Ook deze olie-overslagboei trok de aandacht. 
Natuurlijk was de "sublieme" schroefaskokerafdichting even
eens present. 
Tussen al het tentoongestelde - waaronder ook de maquette van 
het werfplan IHG Smit - bevonden zich de verschillende "praat
hoekjes". Soms waren er zo veel klanten en relaties tegelijk, dat 
"tijdelijke inwoning" noodzakelijk was. Een staf van IHG-stersen 
IHC-ers zorgde voor koffie, informaties, drankjes, brochures, enz. 
enz. Een van hen ontpopte zich als volleerd standwerker bij het 
vertellen van het hoe en het waarom van het cutterhefeiland. De 
goudvisjes In de bak werden er bij tot haaien en walvissen 
"gepromoveerd". Vanwege de schaalverhoudingen, snapt u. 

Vooral in de avonduren waren er onder de bezoekers ook col
lega's uit de IHG bedrijven, die een kijkje kwamen nemen. Toen 
zaterdagmiddag het eindsignaal had geklonken, kon - ietwat 
schor van al het praten! - worden geconstateerd, dat het over 
het geheel genomen erg druk was geweest. Er werden bijna 
400 besprekingsrapporten opgemaakt. 
Omdat men veelal In groepjes kwam, betekent dat, dat er met 
zo'n 1000 bezoekers serieuze gesprekken zijn gevoerd. Daar
naast zijn er ontelbare zo-maar praatjes geweest met belangstel
lenden, jong en oud. Groepsbezoek was er van de deelnemers 
aan de International Course on Hydraulics in Delft, de Internatio
nal Management Course, en van de Studiegroep afdeling Mijn
bouw van de TH Delft. 
Na afloop van de tentoonstelling schreef de Handels- en Trans
port Courant: "Europort '71 is over het aigemeen zeer geslaagd". 

Foto 7: Onvermoeibaar sjouwden zij met kopjes, glazen, flesjes 
en broodjes. En als ze dat niet deden, was er altijd nog 
wel een afwas . . . . I 

Foto 8: Eén van de praathoekjes in vol bedrijf. 

Foto 9: Kijken mag, maar niet aankomen, hoor . . . . ! 

Foto 10: Zo, Is dat nou zo'n SBM . . . . ? 



JAAR SMIT & BOLNES 
Op zaterdag, 6 november, maakten directie en personeel van 
Smit & Bolnes, ter viering van het 10-jarig bestaan, met de Pieter 
Caiand een rondvaart door het Rotterdamse havengebied. 

Perfect georganiseerde "busdiensten" brachten de deelnemers 
tezamen in Bruinisse, vanwaar de tocht naar Rotterdam werd 
voortgezet. 

Aan boord van de Pieter Caiand heerste een gezellige stemming. 
Door het zonnige weer was er volop gelegenheid om van het 
kleurige schouwspel van schepen, kranen en kaden te genieten. 
Vooral het bij IHC Gusto in afbouw zijnde boorschip Pé//can trok 

de aandacht van de Zierikzeese motorenbouwers. Uiteraard 
leverde ook de juist passerende Geopotes VI de nodige ge
spreksstof op. 

Ook bood de ruimte aan boord van de Pieter Caiand de mogelijk
heid om zich te onderhouden met (oud)-collega's en hun dames, 
waar men onder het dagelijks werk niet zo gauw aan toe komt. 

Tijdens de gezamenlijke maaltijd aan boord memoreerde de heer 
drs. G. W. Dreijer de nog korte geschiedenis van Smit & Bolnes. 
Hij wenste de jonge onderneming veel geluk en voorspoed In de 
komende decennia. 

IHC OOK IN UW VAKANTIE 

Van Verschure's medewerker, de heerA. Grommé, 
voorman monteur bankwerker machinefabriek op 
de Oranjewerf, kregen wij deze foto. Hij schreef 
ons het volgende: "In mijn vriendenkring is het 
gebruikelijk na de vakanties eikaars foto's en 
dia's te bekijken. En wat zag ik op een van de 
foto's? Een huifkar met de letters IHC erop. Zo 
zie je maar, dat IHC niet alleen voorkomt op bag
gerschepen en andere speciale produkten. Nu op 
een huifkar, waarmee je vakantietochten door Ier
land maakt". 
Wij zijn benieuwd wie de volgende is, die met een 
bijzondere IHC-foto op de proppen komt! 
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K E R S T P U Z Z E L 1971 
Wij zijn zo gelukkig geweest de heer C. Vester van IHC 
Gusto weer bereid te vinden een kruiswoordraadsel voor 
ons te maken. Tijdens de komende feestdagen zult U vast 
wel enkele uurtjes beschikbaar hebben om deze puzzel op 
te lossen. De inzendingen moeten uiterlijk op 4januari 1972 
in het bezit zijn van Uw firmaredacteur of bij de eindre
dactie (zie pag 178). 

Voor de goede oplossers zijn er de volgende prijzen: 

Een hoofdprijs van ƒ 5 0 -

Vier eerste prijzen van elk ƒ 2 5 -

Vier tweede prijzen van elk ƒ 1 0 -

Wij wensen U veel succes. 

W I J W E N S E N U P R E T T I G E F E E S T D A G E N 
E N E E N V O O R S P O E D I G 1 9 7 1 

N O S G O M P L A G E M O S E N D E S E A R L E ( S ) 

M U Y F E L I G E S P A S G U A S 

Y U N P R O S P E R O A n O N U E V O 

LA REDAZIONE Dl „HET ZESKANT" 
V I AUGORA BUON NATALE 
ED UN FELIGE ANNO NUOVO 

1 8 3 



INZENDER 

c V«il«r. 
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HORIZONTAAL 

7 o c m a i i g u , langzaafp imuz.f 

10. Beroemd componist (1792-1868) 

13. Kledingstuk 

14. Bep. klein paard 

16. Bep. munt 

17. -c lub; Wereldbond van schri j 
vers 

19. Bep. vrucht 

22. Wapen 

25. Schimpscheut 

27. Zwarte radijs (wordt soms met één 
letter meer geschreven) 

30. Fortu in 

31. Goede manieren 

33. Reeks holle zinnen 

35. Paard 

37. Als voorvoegsel ; opnieuw 

38. Snel (mu2.) 

41. Bep. inhoudsmaat 

42. Troep jachthonden 

44. Gemeente; (prov. Nd. Holland) 

46. Afdruk van een op bep. wijze be
werkte plaat 

48. Weefsel 

50. BQQlfgnjs 

51. Beroemd beeldhouwer (1840-1917) 

53. s teppe 

54. Meisjesnaam 
ivi,.iujaui lUCtllI 

55. raam 

56. Kledingstuk 

57. Windr icht ing 

59. Schandvlek 

60. Veren. Staten v. Amerika (afk.) 

61. Vervoermiddelen opstel len op een 
n n f i n a u a n n 1 a a t c 

63. B ë D Q s l s i a c h t i o G i w i t D r e o a r a a t 

65. Vörtraa inastosstel 

66. Gemeente in prov. Zuid-Hol land 

68. Gezamenliik (Fr \ 

70. Kabouter 

72. Beo klein vl indert ie 
L.rc^^. rAi^irr vtiiiu^ivjcp 

74. Wenk 

75. Pijnboom 

77. Bep. vlaktemaat 

10. vvooruvoeraer 

81. Zwaardwalvis 

82. Bol leboos 

83. Bep. vl inder 

85. Voetklavier 

87. (Oorlogs-)vaartuig om snel be
richten over te brengen 

89. Stad in de staat New-York (USA) 

91. Scharnier van hengsel 

92. Bep. metaal 

94. Oud-Egypt. Zonnegod (Myth.) 

95. Evenredia deel 

97. Beo vl inder 

99. Deel van de dag (afk.) 

100. Schaakterm 

101. Kleine kabeljauw 

102. Dominee (afk.) 

103. Natie 

104. keur, uit te geven door georg. 
Nederl. electr. bedrijven 

105. Bep. boom 

106. Fami 1 iel ld 
1 dl 1 1 1 1 1 EP 1 1 U 

107. Ned schi lder en tek (1902-19401 

108. Pers voornaamwoord 

109. Meisiesnaam 

111. s t r i jdperk 

113. Naschrift (afk.) 

115. Niet zoet; droog 

117. Duw 

118. Weids gebouw 

120. Naam van een ei landengroep in 
de Grote Oceaan 

123. Onmiddel l i jk 

126. Vlug 

128. Gegiste honingdrank 

129. Vlies 

130. I e Luchtv. tentoonst. te A 'dam die 
leidde tot opr icht ing v. d. KLM 

132. Vroeger 

133. Verkwikkend iets (fig.) 

134. Bep. plant (ook bep. vogel) 

136. Onderdompel ing 

137. Statiekoets 

139. Gestemd 

142. Onbezet 

143. Armeli jke woning 

145. Bloemperk 

146. Drui lerig 

147. Bep. zoogdier 

148. Jaartel l ing (Lat.) 

149. Zilver (scheik. aanduiding) 

151. Bi jwoord 

152. Korf 

153. Grote platte mand om koren te 
zuiveren van kaf, etc. 

154. Andere, of afwijkende vorm 

157. Ui tgebouwd venster 

160. Zangwijs 

162. Zangvogelt je 

163. Luchtblaas 

164. Kanteel 

166. Gemeente in de Betuwe 

168. Windr icht ing 

170. Woord achteraf 

172. Oude vrouw 

174. Van bepaalde leeftijd 

175. Bep. vogel 

177. Soort bi l jartspel 

179. Niets zeggend 

181. Deel van grote gemeente in Nd.-
Brabant 

183. Aard ig; vroli jk 

184. Kunstmens 

186. Schoof 

187. Bep. boom 

189. Één der grootste schri jvers van 
Amerika (1809-1849) 

190a. Besmettel, ziekte (hoofdz. voor-
komend bij kinderen) 

191. Samengegroeide klomp planten 

193. Vr iendschappel. verstandhouding 
tussen staten 

194. Schijnbare tegenstr i jdigheid 

VERTICAAL 

1. Bezitt. voornaamw. 

2. Maling 

3. Gem. in België (prov. Henegou
wen) 

4. Rivier in Rusland 

5. Ratelpopul ier 

6. Zijr ivier van de Donau 

8. Frans schi lder en beroemd boek
i l lustrator 

9. Verlangen; voorwaarde 

10. Kwaadwi l l ige act ie; opstokeri j 

11. Een beetje 

12. Stad in N.-Italië 

15. Hoeveelheid 

16. Garnituur 

18. Een heer 

19. Spotpri isie 

20. Snel 

21. Hoofddeksel 

23. Bep. platvis 

24. Scheur 

25. Op afstand 

26. Bep. gereedschap 

28. In de geest; van de geest 

29. Halve stuiver 

31. Toveroodin 

32. Gat 

34. Verslag 

36. Gem. op een oer / . . -no i i . ei i . 

37. Bep. plant 

39. Bekende famil ie uit de „Camera 
Obscura" 

40. Individu 

42. Waarneembaar 

43. Bep. radio- en T.V.-omroep 

44. Afgestudeerde van Techn. Hoge
school (afk.) 

45. Korte ui t leaaina 

47. Rechtschapen 

49. Ronde halsbont 

52. Bep. toon 

54. Europeaan 

56. Plezier 

58. Gemeente in prov. Overijssel 

61. Bep. specerij 

62. Bep. radio- en T.V.-omroep 

63. Belgische kiezelzandsteen 

64. Geweldio 

67. Hoen 

69. Te enioer tiid 

71. Bid (1e woord van Lat. spreuk) 

73. Voorzetsel 

75. Famil iel id 

76. Bestudeerder v. Slavische cultuur 

79. Staat in Afrika 

80. Bep. afstandsmaat (afk.) 

82. Huisdier 

84. Rivier in Afr ika 

86. Bep. boom; bep. vrucht 

87. Gemeente in prov. Nd.-Brabant 

88. Gezongen toneelspel 

90. Toekomst ig 

91. Bep. gereedschap 

93. Voordeel 

96. Heen; tot aan 

98. Vriend (Fr ) 

100. Baarsachtige vis 

107. Herkauwend dier 

108. Snelle loop 

109. Stri jdlustig 

110. Teleurstel lend 

112. Niet vandaag 

114. Versterkt middengedeelte van een 
steven 

116. Klein huurri j tuig (Eng.) 

117. Zuid-Amerikaan 

118. Voorzetsel 

119. Rivier (tussen enkele Friese 
meren) 

121. Onzin 

122. Gramschap 

124. Bep. toon 

125. Lomp 

127. Voorvechter 

129. Klaproos 

131. Stad in zg. N.W. prov. van India 
(bekend door de . .Taj-Mahal") 

133. Rivier in West- en Oost-Duitsland 

135. Kleurstof 

138. Bep. katoenen stof 

140. Op een plaats 

141. Gemeente in Noord-Brabant 

142. Oude stad in Frankrijk 
(o.a. porceleinfabriek) 

144. Voorzetsel 

147. Meisjesnaam 

150. Pers. voornaamwoord 

155. Stad in Syrië 

156. Deel van China (Z.W. deel) 

158. Bep. toon (ook Egypt. Zonnegod) 

159. In Friesland veelvoork. r iviernaam 

160. Bekende Bordeaux-wijn 

161. Dwarsdraden van weefsel 

163. Naam van een geslacht van be
roemde musici 

165. Meisjesnaam 

167. Stoot 

169. Erf ' 

171. Fraaie kleding 

173. Zeehond 

176. Homp brood 

178. Pasvorm 

179. In welke mate 

180. Tennisterm 

182. Zorgel i jke omstandigheden 

184. Twijgenbundel 

185. Hoogste punt 

187. Beperkt 

188. Het huishouden van 

189. Bekend staatsbedrijf (afk.) 

190. Voedsel- en landbouworganisat ie 
v/d V.N. (afk.) 

191. Smalle weg 

192. Vlasafval; hangend bosje haar 
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Toen IHC Holland NV in 1965 werd opgericht, werd - zoals dat 
heet - notering aangevraagd op de Beurs In Amsterdam. De aan
delen van onze vennootschap zijn nu te koop, of worden ver
kocht via de Amsterdamse effectenbeurs. Niet lang geleden 
hebben we daarover uitvoerig in Het Zeskant geschreven. 

Cmdat onze Raad van Bestuur de handel in ons aandeel wenst 
te internationaliseren, is er nu ook notering aangevraagd op de 
Beurs In Brussel. Die notering is toegestaan en op 24 november 
werd Bfrs. 52,10 betaald voor één IHC-aandeel van nominaal 
ƒ 100,-. 

i
t —'Aux éfrangères, la volcur I.H.C. Hol- ' 
land est- cotée pour la première fois ce i 
jour aux hollandaises ó un cours de 5.2 10 I 
Dn nntn n-nnrk.- -1U„„-„1.„ „,| 

uit: l'Echo de la Bourse 

Morrredl 24 noTtmbre Wl. UI 

Code DtSIGNATION COURS Cours COURS EXTREMES COURONS NHS Code DES TITRES FAITS préccd. 1971 oiustdj 0'IMROT ETRAMGDR 

Bots Lucns ..act 
11. l-2-lO-IOOl 

4137 I Fob. dc Papicrs S.R. Holt. 
4I3B ! Folilirr ...GCt. ord 

; It 1.5-50 ocl da 70 Ft | 
4211 HOOGOVEtlS O STAAL. 

1 ccrl .-5 50 oct ord 

i 1 iHC Hollond or.or.lOOFt 
4207 K.L.M. act oia 

41i» 

4141 

4229 
4230 

Mopoli . ccp 

» • B ...fond 
Ommeren tPhs Vont .. 

(eert. 1000 Ft. ord.l 
(eert. 100 Ft. crd.) 

• . .. .17901 ....2335 

...1070 1....1550 
362 i ... . 787 

Cm-A IIJ2. 
Cm.A380 

7««i .... 1176 

52101 
1460I ...1540 ...,2910 

...240 

. 918 

.3430 

.3450 

303 

560 

....4330 
....4760 

. -.645! 14. 1-71 n 0,73 coupon 41 
(dis. iotór.) 

; sO- 6-71 El 0.50 1x1-10.42 
co csp6ces OU en t. 

• 7. 7-71 i l 1.57Sc43c44at 
(drr finstr 

..:057|tl. 5-71 Fl 5,75 0.210.2301 
...354, ;v. 6.71 n. 2,7525 c3c4 04 

....750 18-12-70 Fl. 0.90coupon 51 
' i- 5-71 Fl. 2.10 coup. 52 
I (iJiv. ftnall coup SI at 
i coupon 9 'it 

..1380 23.11.70 Fl 3c 11 div uii 
9- 3-71 Fl. 2.2.5 coupon 18 

(div. inlCMc lO n.r c. .st 
...213 22- «-60 Fl 2.S0C 20.c.:i 

0. f. c. at 
...294 29- 6-53 Fl 16.66cH.clSal 

.34501 

.3450' f
r 100 F!, 
coup. 76 

Er moest aan een aantal voorwaarden van de Brusselse Beurs-
commissie worden voldaan en tot slot werd een ontvangst ge
houden in het kantoorgebouw van onze gastheer, de Bank van 
Parijs en de Nederlanden België. Tal van genodigden uit onze 
Belgische zakenrelaties, zowel als uit de financiële kringen 
luisterden naar de heer H. Smulders, die hetgeen reeds in een 
prospectus over IHC Holland gedrukt stond, nog eens kort en 
zakelijk opsomde. 
Daarbij vertelde hij ook, dat alhoewel wij produkten aan de hele 
wereld leveren, ons aandeel alleen maar in Amsterdam te koop 
was. Door die handel ook in het buitenland en om te beginnen 
in ons buurland mogelijk te maken, kan IHC Holland te meer 
waarmaken wat zij hoe langer hoe meer wordt: een internatio
nale onderneming. 
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Foto 1 en 2 Aanlokkelijke cadeaus! 
Foto 3 Kampioen inzender, de heer De Graaft ontvangt z'n lot 
uit handen van mevr. S. v. d. Hengel-van Slochteren. 

mnum mmm mmmm m mmm 
Op woensdag, 27 oktober 1971, had na werktijd in de beambten-
kantine op de scheepswerf de jaarlijkse verloting plaats van 
door de directie ter beschikking gestelde prijzen voor de inzen
ders van ideeën. 

Er waren, zoals de secretaris geregistreerd had, over dit ideeën
bus-jaar, ruim 30 inzenders. 

Bij een voor deze gelegenheid opgetuigd "hapje en snapje" sprak 
de heer Bax de verzamelden toe. Zijn welkomstwoord was In het 
bijzonder gericht tot de enige Eva in het gezelschap, in wier 
handen in feite het geluk van al deze mannen op dat moment lag. 

Tot slot van zijn toespraak zei de heer Bax, dat hij hoopte, dat 
ook in het nieuwe seizoen de ideeën weer "de pan zouden uit
springen" en de commissie in dezelfde eendracht en integriteit 
verder zou werken. 

Toen was het moment gekomen, waarop ieder van de aanwezi
gen met spanning gewacht had, het moment, waarop Mevrouw 
Sylvia v. d. Hengel-van Slochteren, telefoniste-receptioniste van 
de Oranjewerf, het eerste lot trok. 

Het was meteen raak: De proeftocht, die terecht kwam bij de 
heer Van Voorts. 

De heer Bax gaf vervolgens een overzicht van het door de com
missie verrichte werk en hij dankte de leden voor hun Inspan
ning. 

Hij constateerde een kleine teruggang in de inzendingen, waar 
tegenover een verhoging ten aanzien van de uitbetaalde premies 
stond. 

Een speciale vermelding kreeg nog even het ingenieuze idee 
van de heer De Graaft van de bedrijfstekenkamer, die verfijnd 
computerwerk leverde, waarvan - naar gebleken is - niet alleen 
IHC Verschure profiteert. 
Aan de heer Poland van Polymarin, die de verhuizing naar Heer-
hugowaard niet kan meemaken, werd een fikse premie uitgereikt 
onder gesloten envelop voor de inzending van een kostenbespa
rend idee ter zake van verbetering van de receptuur voor het 
bereiden van kunsthars. 

Voor het aftredend commissielid, de heer Karmelk, was er een 
dankwoord en een surprise en voor diens opvolger, de heer 
Oversteegen, een bemoedigend woord. 

Het kan niet anders gezegd worden dan dat zij de gehele trek
king op een zeer eigen, charmante wijze heeft verricht en dat 
de commissie en alle aanwezigen haar daarvoor bijzonder dank
baar waren. 

Natuurlijk waren er teleurgestelden onder de aanwezigen, die 
teveel op de greepvastheid van Mevrouw v. d. Hengel gerekend 
hadden. Edoch, zij verzoenden zich spoedig met hun "niet" bij 
een extra snapje. 

Dat was dan weer aanleiding tot wat overmoedig gepraat over 
dingen die ver bulten het Ideeënbus-gebeuren liggen. 
Het door de secretaris geplande "uurtje" zoals de aankondiging 
vermeldde, werd dan ook gul overschreden. 

Voor alle aanwezigen was er bij de uitgang een surprise voor 
thuis. 

Al met al was het een nuttige en zeer gezellige bijeenkomst, een 
waardige afsluiting van een bijzonder succesvol ideeën-jaar. 
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40 JAAR BIJ 
IHC SMIT 

A. RIETVELD 

Op dinsdag 9 november her
dachten wij met onze IJzer-
werker/Afschrijver, de heer 
A. Rietveld, het feit dat hij 40 
jaar geleden als 13-jarlge 
jongen zijn loopbaan in ons 
bedrijf is begonnen. 

Er kwam niet alleen een goe
de ijzerwerker uit maar ook 
een goede afschrijver. De 
bouw van de tinbaggermolens 
liggen nog goed in zijn ge
heugen. Daar hadden ze flin
ke en potige kerels voor 
nodig, die voor niets opzij 
gingen. 

De Burgemeester van Nieuw 
Lekkerland was bij de jubi
leumviering aanwezig om de 
jubilaris het ereteken In brons, 
verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau, op de borst 
te spelden. 

Onze directeur, de heer A. J. 
Bouman sprak hierna de heer 
Rietveld toe, waarbij hij hem 
dankte voor de trouwe dien
sten die de heer Rietveld aan 
het bedrijf heeft bewezen. 

De heer Bouman schroefde 
hem het gouden firmaspeldje 
met de briljant op de revers 
en overhandigde hem een 
envelop met Inhoud en een 
minlatuur-draagmedallle van 
de Koninklijke onderschei
ding. 

Wij feliciteren de heer Riet
veld met deze onderschei
ding en wensen hem nog 
heel veel gelukkige jaren toe, 
waarbij wij ook zijn vrouw en 
kinderen willen betrekken. En 
natuurlijk niet te vergeten, 
gezondheid om zijn werk met 
opgewektheid te kunnen blij
ven doen. 

25 JAAR BIJ 
IHC SMIT 

Op dinsdag 9 november j.l. 
herdachten wij met onze Ma
gazijnbediende, de heer J. 
van der Linden, het feit dat 
hij op 4 november 1946 bij 
ons bedrijf in dienst is ge
treden. 

Onze directeur de heer A. J. 
Bouman releveerde In zijn 
toespraak hoe de heer Van 
der Linden bij ons bedrijf is 
gekomen. 

In de oorlog werd de heer 
Van der Linden slachtoffer 
bij het bombardement van Al-
blasserdam en verloor daar
bij zijn rechteronderbeen. 

Na een tijd in het ziekenhuis 
verpleegd te zijn, kwam hij 
weer thuis om tijdens de oor
logsdagen te werk gesteld te 
worden bij de centrale keu
ken in Alblasserdam. 

Daarna kwam hij bij ons be
drijf bij de heer P. v. d. Toren 
in het magazijn van de Ma
chinefabriek. 

Wij hebben veel waardering 
voor het werk van onze jubi
laris. 

De heer Bouman schroefde 
onze jubilaris het gouden 
firmaspeldje op de revers en 
overhandigde hem een enve
lop met inhoud. 

Wij feliciteren de heer Van 
der Linden met dit jubileum 
en wensen hem nog heel 
veel gelukkige jaren toe sa
men met zijn vrouw en kinde
ren. 

J. VAN DER LINDEN 

1 

JUBILEA BIJ 
IHC VERSCHURE 

P. DE JONG 

Wij gaan de laatste fase In 
van de Zeskant-jubileum-ver-
slaggeving voor dit jaar. 
Zoals bekend is er voor jubi
larissen en gepensioneerden 
over 1971 traditiegetrouw in 
de tweede helft van de 
maand december een jaar
feest in het Apollo-paviljoen. 

A. ZOUTENDIJK 

Voor dat feest zijn vanzelf 
ook onderstaande jubilarissen 
met hun echtgenoten uitge
nodigd. 

C. VAN INGEN 

Op vrijdag 29 oktober jubi
leerde de heer Popke de 
Jong, stellingmaker op de 
scheepswerf. 

Uit het hoge Noorden kwam 
hij 25 jaar geleden naar Am
sterdam-Noord met een posi
tieve mentaliteit en een grote 
zin voor hulpvaardigheid. 
Beide goede eigenschappen 
heeft hij temidden van zijn 
Amsterdamse collega's gedu
rende al die tijd in ruime 
mate ontplooid. 
Het doet deze geziene mede
werker uit het Frieske Laand 
erg veel deugd. 
Wij wensen helt en mem De 
Jong nog vele goede en ge
zonde jaren met hun kroost 
op de Amsterdams-Friese 
toer. 

Een bijzonder geslaagde ju
bileumbijeenkomst hielden 
we bij de heer A. Zoutendijk 
thuis In Landsmeer en wel op 
vrijdag 19 november 1971. 
De huiselijke omstandighe
den lieten helaas niet toe, 
dat deze jubilaris met zijn 
echtgenote op het bedrijf ge
huldigd werd. 
Wij danken de heer Zouten
dijk hierbij nogmaals voor 25 
jaar trouwe dienst aan ons 
bedrijf als klinker en hecht-
lasser en wensen hem en zijn 
echtgenote alle goeds voor 
de toekomst. 

Onze derde jubilaris is "zijns 
ondanks" naar later is geble
ken 25 jaar geleden in onze 
dienst gekomen. 
Inplaats van bij de buurman 
naar binnen te stappen, waar 
hij nota bene geïntroduceerd 
was door een kennis, meldde 
hij zich bij onze scheepswerf 
waar het hem dermate be
viel, dat hij 25 jaar "is blijven 
hangen", hetgeen op 25 no
vember j.l. aanleiding was tot 
een feestelijk onthaal door 
bedrijfsleiding en collega's. 
Deze jubilaris was de heer 0. 
van Ingen, thans behorend 
tot de groep vaklieden, die 
de nieuwe brandsnijmachine 
bedient. 
Na 25 jaar Mokumse folklore 
heeft z'n Nimweegse accent 
nog niets aan expressie en 
innerlijke zachtheid verloren. 
We wensen hem toe, dat hij 
de beschreven deugden tot 
in lengte van dagen mag be
waren. 



25 J A A R BIJ 
IHC GUSTO 

Th. UITING 

Op donderdag 28 oktober 
1971 was het de grote dag 
voor de heren Th. Uiting 
(transporteur/chauffeur SB), 
A. Vogel (hakker SB), H. van 
Leeuwen (lasser App.b.) en 
L. A. V. d. Most (baas Gara
ge). 

Ter gelegenheid van hun 25-
jarig jubileum werden zij door 
de directie ontvangen in de 
grote zaal van het hoofdkan
toor. 
De heer F. E. M. Smulders 
bracht in zijn toespraak dank 
aan de jubilarissen voor de 
vele jaren, waarin zij hun 
krachten aan ons bedrijf heb
ben gegeven. 

Het bleef niet bij woorden al
leen. De waardering bleek 
nog eens uit de bij een jubi
leum behorende geschenken. 
Namens de Mij voor Nijver
heid en Handel overhandigde 
de heer Dirkzwager het ver
erend getuigschrift met de 
daarbij behorende legpen
ning. 

Tijdens de koffie werden nog 
eens vele oude herinnerin
gen opgehaald, waarna met 
het traditionele bezoek aan 
de Modellenzaal deze fees
telijke bijeenkomst werd be
sloten. 

A. V O G E L H. VAN LEEUWEN L. A. v. d. MOST 

BENOEMINGEN 
Op het hoofdkantoor zijn in 
de afgelopen maanden een 
aantal functionarissen in 
dienst getreden, die wij hier
bij aan u willen voorstellen: 

Met ingang van 1 augustus 
1971 de heer G. J. Veen als 
stafmedewerker Personeels
zaken. 

De heer Veen heeft ruim 15 
jaar ervaring in de perso-
neelssector. Laatstelijk als 
Hoofd Personeelszaken bij 
Texas Instruments te Almelo 
en daarvoor in een zelfde 

De heer Metz studeerde in 
1964 te Delft af als werktuig
kundig Ingenieur en vertrok 
nadien naar de Verenigde 
Staten, waar hij eind 1969 
aan de Universiteit van Gali-
fornie, Berkeley, de Ph. D.-
graad behaalde in de studie
richting Business Administra-
tion. 
Tijdens zijn studie verrichtte 
hij verschillende werkzaam
heden, onder meer bij Shell 
Development Co. Emeryville, 
California. 
Sinds maart 1970 was hij 
werkzaam bij de International 

werkzaam geweest bij Werk
spoor, laatstelijk als direc
teur Werkspoor/N.S.W., Em-
presarios Agrupados te Las 
Palmas. 

De volgende twee mutaties 
hebben per 1 december 1971 
plaatsgevonden: 

Drs. L. M. W. van Oosterom 
heeft het Hoofdkantoor ver
laten vanwege het aanvaar
den van de functie van Hoofd 
Marketing bij de Bagger Divi
sie. 
De heer H. W. Bakhuys Roo-

IR. E. R. METZ G. J . VEEN MEJ. M. VERMEYDEN 

functie bij de Philips vesti
ging te Oss. 

Met ingang van 1 oktober 
1971 Ir. E. R. Metz als Hoofd 
Bedrijfseconomische Groep. 

Finance Corp., een zusterin
stelling van de Wereldbank. 
Met ingang van 1 november 
1971 Mr. R. F. W. Boom als 
Treasurer. 
De heer Boom is sinds 1959 

zeboom die werkzaam was 
bij het verkoopsecretariaat 
en Marketing van IHC Smit 
vervult nu de functie van se
cretaris van de President van 
de Raad van Bestuur. 
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imLLIIHËTËRKLVSSei "Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten". 
Bij de moderne seotiebouw gaat dit spreekwoord echter niet 
meer op. Alles moet gewoon kloppen. Maar toch .... I 
Het blijft mensenwerk en dus is het altijd een spannend moment 
zo'n millimeterklus. Of het nu bij IHC Gusto is, waar het dekhuis 
op de Péiican wordt gezet, of bij IHC Verschure waar het achter
schip op de sleepzuiger voor Taiwan wordt gemillimeterd. 
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P E R S O N A L I A 
• MN 

In dienst getreden 

15-11-1971 M. A. A. van Dam-van Kampen 

IHC VERSCHURE 

In dienst getreden 

1-11-1971 C. G. Gmel ich, bankwerker 
22-11-1971 G. Roekhuizen, magazijnbediende 

Overleden 

16- 11-1971 J. van Marie, gepensioneerde 

Gehuwd 
17- 11-1971 J. Lohmeyer en T. Schreyer 
24-11-1971 S. Fijma en M. Resink 

IHC DE KLOP 

In dienst getreden 

8-11-1971 L. de Deugd, aank. i jzerwerker 
22-11-1971 C. van Hai, i jzerwerker 

Terug ui t mi l i ta i re dienst 

15-11-1971 K. iJzerman, i jzerwerker 

Gehuwd 

18- 11-1971 H. J. S. Krooswijk en W. A. P. Kremers 

Geboren 

11-11-1971 Timo Wi i iem, zoon van T. Pauw en M. A. 
Koorn 

19- 11-1971 Antoinette, dochter van G. den Breejen en 
P. Visser 

IHC SMIT 

In dienst getreden 

11-10-1971 K. Lubbering. iagergieter 
18-10-1971 A. J. Riupassa. iagergieter 
26-10-1971 P. M. K. Steevens. iasser 

1-11-1971 C. A. P. Bekker, directie-secretaresse 

1-11-1971 J. P. ten Cate, tekenaar 
1-11-1971 P. H. Groenendijk, tekenaar 
1-11-1971 R. Suiman, volontair bij Metersmit 
1-11-1971 K. Poeistra, voiontair bij MTi 
1-11-1971 J. W, Spiunder, voiontair bij MTi 
1-11-1971 P, Sieben, iaboratoriumassistent 
1- 11-1971 T. G. P, M. van Langerak, ieeri ing Spec. 

constr. 
2- 11-1971 A. Paans, constructeur 
5-11-1971 F. Alcantara Gonzaiez, iasser 

Terug uit mi l i taire dienst 

13- 9-1971 M. Koorneet, tekenaar 
15-11-1971 C. Kersbergen, crasseur 
15-11-1971 G. Maliepaard, iasser 

Gehuwd 

28- 10-1971 0. B. Rozendaal met H. Boeihouwer 
29- 10-1971 L. den Boer met W. Vonk 
29-10-1971 T, Verhagen met A. v. d. Ham 
12-11-1971 R. M. K. Steevens met i. C. Kauwenberg 

Geboren 

23-10-1971 Nadiat, dochter van S. B, K, el Kattabi 
Mohamed en Rhamat Bent Amarouch 
Arco, zoon van B. Verheij en M. J. Jonker 
Dewi Laura Trinida, dochter van J. Sopu-
tan en M, van Dorst 
Nicoiaas Arie Jan Pieter, zoon van N, van 
Lavieren en M. H. de Jong 
Maria Cornei ia, dochter van D. Verschoor 
en J . van Dijk 
Bianca, dochter van L. A. Kenters en A. 
H. V . d. Berg 
Herbrecht Rembert, zoon van K, v. d. 
Berg en P. H. van Zanen 

21-10-1971 
5-11-1971 

14-11-1971 

18-11-1971 

19-11-1971 

19-11-1971 

Met pensioen 

26-10-1971 
29-10-1971 

D. Quist, a iuminiumwerker 
D, C. van Eeuwijk, i jzerwerker 

Overleden 

28-10-1971 J. H. Eenhoorn, gepensioneerd 92 jaar 

IHC HOLLAND 

In dienst getreden 

1- 6-1971 G. van Steenoven-Doesburg, afd. secre
taresse 

26- 7-1971 T. M. Gamron, ponstypiste computercen
trum 

1- 8-1971 G. J. Veen, chef personeeiszaken 
9- 8-1971 T. Schaeffer-van Viiet, ponstypiste com

putercentrum 
16- 8-1971 N, J. V . d. Sande, ponstypiste computer

centrum 
13- 9-1971 M, J . van Eeuwen, afd. secretaresse 
27- 9-1971 ir. E. R. Metz, hoofd bedri j fs-economische 

groep 

1-11-1971 Mr. R. F. W. Boom, treasurer 
15-11-1971 M. Vermeyden, afd. secretaresse 

IHC GUSTO 

In dienst getreden 

1-11-1971 

1-11-1971 

1-11-1971 
1-11-1971 

1-11-1971 
1-11-1971 
1-11-1971 
1-11-1971 
1-11-1971 
1-11-1971 
1-11-1971 
1-11-1971 
1-11-1971 
1-11-1971 
1- 11-1971 
2- 11-1971 
8-11-1971 
8-11-1971 

10-11-1971 
15-11-1971 
15-11-1971 
15- 11-1971 
16- 11-1971 
17- 11-1971 
22-11-1971 
22-11-1971 

22-11-1971 

22- 11-1971 

23- 11-1971 

24- 11-1971 
24- 11-1971 
25- 11-1971 

Geboren 

J. W. F. A. den Hoedt, techn. inkoper 
Centraie inkoop 
W. J . Bogaard, ass. techn. inkoper Cen
trale inkoop 
B. van Kampen, tekenaar Boeien 
J. Tieiman, i jzerwerker/samensteller 
SB buiten 
J. Moienaar, iasser SB buiten 
F. Hameiink, praktikant Staaibouw 
F. J. de Rijk, praktikant Staaibouw 
J. B. Geytenbeek, praktikant Staaibouw 
J. Bouwman, praktikant TD 
P. Stoiz, l.l. metaaibewerker SB 
J. Lagerwerf, ijzerwerker Staaibouw 
J. Kos, constr. bankwerker IJmuiden 
H. Mouwen, stagiaire Administrat ie 
L. Winkelhuyzen, stagiaire Administrat ie 
M. G. J. Bras, stagiaire Boeien 
R. Martin dei Rio, hakker/sii jper SB buiten 
T. W. M. Wormer, lasser SB buiten 
E. W. Krone, huip ijzerwerker SB buiten 
M. Arranz Garcia, iasser SB buiten 
J. A. Koedoot, frezer uit MD 
R. Bekker, iasser Staaibouw 
Z, van der Ham, ijzerwerker S'veer uit MD 
R. W. Hagenstein, iasser SB buiten 
H. P. F. den Hartog, iasser SB buiten 
W. T. Groeneveid, huip brander Staalbouw 
P. Galvo Nieto, huip kopersiager Koper
slagerij 

G. P. M. Ham, tekenaar/constr. BB MB 
mevr. De Ruiter-de Jong, faktuurcontr. 
inkoop 
J. J. Verboom, huip bankwerker MB 
buiten 
H. Tromp, lasser Staaibouw 
D. Dirks, iasser Staalbouw 
J. J . Hoogland, elektr ic ien TD 

26-10-1971 Wendy, dochter van A. v, d. Slot en R. 
Meyer 

1-11-1971 Nico, zoon van G. G, de Bruin en F. A. 
van Ark 

1-11-1971 Annemary, dochter van G, van Geloven en 
A, V , d. Zalm 

10-11-1971 Patrick, zoon van N. A. van Huet en A. 
P. Jonkman 

10-11-1971 Ati ia, zoon van i, Aksu en Zegin Fevjiye 

Gehuwd 

20- 8-1971 
28-10-1971 
5-11-1971 

10- 11-1971 
11- 11-1971 

R. M, Peilearts en A. v. de Schee 
W. A. van Nieuwenburg en M. Valk 
H. van Wijngaarden en D, de Best 
E. Benet Garzando en M. Rikste Kok 
E. Koi ier ie en A. Arzbach 
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Van al onze medewerkers zijn degenen, die aan de Kinderdijk 
werken, nauw verbonden met het landschap. Wijde polders, 
brede rivieren, mooie molens. Nu gaan ze bij IHC Smit niet 
alleen schepen onder dak bouwen, maar hebben ze ook het 
landschap onder dak gebracht. 
Wij lazen tenminste onlangs: "Cns rest nog te vertellen dat het 
nieuwe kantoor Fabriek (±1200 m)̂ een zogenaamd landschaps
kantoor is, dat wil zeggen een kantoor zonder aparte kamers 
(met uitzondering van enkele bekende kleine noodwendige 
kamertjes)". 
Allicht! Het zou gewoon te gek zijn; zomaar in het landschap ... 

?ÏMIUI'S(W)ERF Een felicitatie krijgt het IHC Smit Nieuws bij de aanvang van de 
6e jaargang van dit "Berichtenblad voor en van het personeel 
van IHC Smit N.V.". Eind oktober 1966 verscheen nummer 1, nu 
ligt nummer 146 op ons bureau. Dat wij in deze rubriek ook het 
IHC Smit Nieuws in de afgelopen jaren vaak op de korrel hebben 
genomen, wil niet zeggen, dat wij over de regionale berichten-
bladen in ons bedrijf ook maar een greintje geringschattend 
zouden denken! 
Integendeel, voor een goede communicatie in de bedrijven is 
ook regionale nieuwsvoorziening van het grootste belang. Daar
om een welgemeend proficiat. Wij hopen, dat ook in de komende 
jaren IHC Smit Nieuws goed gelezen zal worden. 
\N\'j zullen het zeker doen . . . . ! 

Even dit er tussendoor: berichten als zou Argus zijn gesigna
leerd op de Europort-tentoonstelling in Amsterdam, moeten met 
de meeste stelligheid worden ontkend. Hij was er wel, één dag, 
maar hij wil dat niet weten .... En daarmee uit.... I 

Wanneer is een restaurant een restaurant? Dit vragen wij ons af 
na lezing van een bericht in het Smit-Bolnes Nieuws onder de 
titel "Maaltijden bij overwerk". Voor die maaltijden is een nieuwe 
regeling getroffen, die o.m. behelst: "Desgewenst bestaat voor 
overwerkers van buiten Zierikzee de mogelijkheid om in een 
ander restaurant (dus niet bij familie, kennissen e.d.) te gaan 
eten". Samen uit, ja gezellig, thuis .... 

Namen noemen wij niet, maar "ergens" lazen wij een dezer 
weken: "De laatste tijd verbazen wij ons steeds weer over de 
snelheid, waarmee sommigen de afstand tussen prikklok en 
portiersloge weten af te leggen. Wanneer men om 16.30 uur bij 
de poort staat te wachten tot het eindsignaal klinkt en blijkt dat 
men op datzelfde tijdstip heeft afgeprikt, geeft dat wel te den
ken". 
Inderdaad, wij hebben toch niet allemaal dubbelgangers .... 
Haastige spoed, doe het tóch goed! 

De regelmatig terugkerende "collectes" om een medewerker ter 
gelegenheid van een blijde of droevige gebeurtenis met een 
attentie te bedenken, hebben bij IHC De Klop geleid tot de 
instelling van een fonds, waaruit zulke attenties betaald kunnen 
worden. Men kan er vrijwillig aan deelnemen en is dan af van al 
het gecollecteer. Een goed initiatief, dachten wij zo. Het fonds 
kreeg de naam "Lief en Leed Pot". 
Hopenlijk zal er veel liefs en weinig leed uit betaald kunnen 
worden. 

"In de praktijk heeft het boorblok zijn voordeel bewezen bij het 
boren van gaten voor de hangijzers, die nu goed recht boven 
elkaar komen. De hangijzers dienen voor het vervoer van model
len". - Aldus het bekroonde idee no. 232 bij IHC Smit. Een heet 
hangijzer minder aan de Kinderdijk. 

Wie in het weekend van 6 november jl. uit de poort van IHC 
Gusto mensen zag komen met meubilair onder de arm, hoeft 
niet te denken, dat de zaak daar gesloten werd. Op de teken
kamers Scheepsbouw en Kraanbouw heeft iedereen afstand 
moeten doen van de wel zeer oude, doch vertrouwde bureaus. 
De komst van nieuw meubilair maakte zo'n 70 bureaus overbodig. 
Wie niet van het oude kon scheiden, mocht z'n oude bureau mee 
naar huis nemen. Vandaar de drukte, die op een verhuizing leek. 

Er werd bij IHC Gusto trouwens nog meer versjouwd. "Woens
dag j.l. zij onze staalbouwers met behulp van de Taklift I begon
nen het Amoco-deck uit te laden. Het deck, dat in twee delen 
van ruim 300 ton is gebouwd, werd op een ponton geplaatst. 
Wanneer alles glad is verlopen moet u het deck vandaag al uit 
het silhouet missen". 
Boven het bericht stond "weg-deck". 
Wat geck zeg .... I 

En dan die jubilarissen. Een van hen, die er 25 jaar bij IHC Ver-
schure op had zitten, kreeg "een magistrale rede met vele raak
vlakken over het werk en de persoon van de jubilaris, maar het 
moet gezegd dat die van de vertegenwoordiger van de O.R. er 
niet voor onderdeed". 
Een woordenwaterval dus. Maar toch: "al met al een bijzonder 
gezellige en n/ef te praterige jubileumviering, daar houdt de heer 
X immers niet van". 
Dat weet dan blijkbaar nog niet iedereen .... 

Zo, dat was het dan weer voor 1971. Wanneer u dit nummer on
der ogen krijgt, staat de Kerstboom al In de hoek van de kamer en 
zijn vermoedelijk de ingrediënten reeds gekocht voor het bakken 
van oliebollen. Jammer genoeg vallen zowel Kerst als Oud en 
Nieuw ditmaal op een weekend, zodat er geen extra vrije dagen 
aan vastzitten! 
Tenzij u die nog had bewaard. 
Onder de oude, misschien wat verbleekte kalender van 1971 
hangt fris en vrolijk die van 1972. Nog even en u gooit de oude 
in de prullebak. Bracht '71 wat u er van verwachtte? In het werk 
en thuis? 
Niets is eigenlijk zo persoonlijk als de jaarwisseling, vinden wij. 
Kerstmis, het feest van het Licht, leent zich veel meer voor een 
gezamenlijk vieren, een gezamenlijk beleven dan Oud en Nieuw. 
Op de overgang van het ene in het andere jaar rust een per
soonlijk balans opmaken. Heb ik het goed gedaan? Heb ik 
gefaald? Heb ik knopen doorgehakt? Sta ik credit of debet? 
Maar hoe dan ook: de laatste regels van het laatste nummer van 
1971 kunnen en mogen niet anders zijn dan: de beste wensen 
voor de komende feestdagen en een goed Nieuwjaar. 
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