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BIJ DE VOORPLAAT Onze nieuwe vlag heeft al overal trots gewapperd! Hier op de sleepzuiger SIETE. 

i KIIIL IN DG «LG Dit wordt het verhaal van de doop en het wegjagen der boze 
geesten van de grootste tinbaggermolen ter wereld, die wij aan 
het bouwen zijn midden in Malakka (Maleisië). 
Begin mei van vorig jaar maakten wij bekend dat onder super
visie van MTE in Amsterdam een enorm grote tinbaggermolen 
gebouwd zou worden voor Conzinc Rio Tinto Malaysia Sdn Bhd 
in Maleisië. De ertswasserij aan boord zouden wij ook leveren. 
Het Is een contract van 15 miljoen, dat tal van merkwaardige 
aspecten heeft. 
Het allervreemdste is wel dat de molen gebouwd moest worden 
op het terrein waar hij naderhand ook zal gaan werken! 
Vorige maand heeft een aantal vooraanstaande IHC-mensen ge
zien dat het waarachtig nog gaat ook. Uw redakteur hoorde het 
volgende verhaal van de heer H. Smulders, die met zijn echtge
note uitgenodigd was de eerste plechtigheid bij te wonen. 

,,Het kostte niet veel moeite om in de hoofdplaats van Maleisië, 
Kuala Lumpur, te komen. Het vliegtuig bracht ons er snel en 
comfortabel. Toen werden we in een auto gezet en reden op een 
betonweg rechtstreeks de wildernis in. Dat duurde zo'n IV2 uur, 
waarna de weg ophield, maar de reis nog enige tijd rustig door
ging. Totdat wij hoge gele masten van allerlei hijsgereedschap 
boven het oerwoud zagen uitsteken en wij ineens op een open 
plek in de jungle stonden. Midden in die plek was een gat in de 
grond gegraven van circa 50 x 90 meter. Daarin lag kant en klaar 
en voor bezichtiging gereed het ponton van de molen, dat 
90 X 27 meter meet. Het eerste wat mij opviel was de ongeloof
lijke netheid waarmee alles opgesteld was. We mochten nog niet 
aan boord, omdat mijn vrouw eerst een lint moest doorknippen, 
wat met enige plechtigheid gepaard ging. Zij heeft de schaar, 
waarmee dit gebeurde als aandenken mogen behouden. 
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De doopplecht igheid werd als gebruikel i jk met een f les cham
pagne verr icht door mevrouw Smale Adams, de echtgenote van 
de di recteur CRM in Maleisië. 

Toen volgde het werkel i jke hoogtepunt. De boze geesten moes
ten verjaagd worden. Dat gebeurde naar oeroude chinese ge
woonte met behuip van een lange streng „ f i rec rackers" . Dat wa
ren vele honderden rotjes die bij elkaar gebonden achter elkaar 
tot explosie werden gebracht. 
Eerst de kleine kiapjes en tegen het einde ware donderslagen. 
Mevrouw Donkers, die haar man - Ir. Donkers, directeur van 
MTE - vergezelde, viel de eer te beurt de lont te mogen aan
steken. De Chinezen verklaarden na af loop dat zij het voortref
fel i jk had gedaan en dat al le boze geesten op een hol let je het 
bos waren ingerend. 

Daarna begaven de vele honderden gasten zich aan boord van 
het ponton om te aanschouwen wat nog nooit voorgekomen was: 
een geheel gelaste construct ie ! Al le tot nu toe in de t in- industr ie 
werkende molens zijn nameli jk geklonken. Het was verbazingwek
kend te zien hoe goed de ploeg lassers van de Chinese aan
nemer Tung-Yi alles had afgewerkt. Zij stonden dan ook vol trots 
te ki jken bij hun welhaast in s lagorde opgestelde lasapparatuur. 
Aan dek was een soort gat opengelaten met een hekje er om

heen, zodat de bezoekers konden zien dat het b innenwerk er 
even perfekt uitzag als de buitenkant. Daar hadden twee oud-
Verschure employees het hunne aan b i jgedragen: de heer Feitz 
als toezichthouder en de heer Rombouts als lasexpert. Toen 
alles bewonderd en goedgekeurd was en iedereen de lof had 
gekregen die hij verdiende, werd het feest voortgezet met een 
soort reusachtige barbecue. Geiten en lammetjes werden ge
roosterd en een paar honderd genodigden met alle medewer
kers - die bovendien hun vrouwen en kinderen hadden mogen 
meebrengen - zetten een daverend feest voort. Waarschi jn l i jk 
weet n iemand wanneer het precies afgelopen was. " 

Zo wordt in Maleisië gewerkt aan een IHC-produkt, dat straks 
waarlijk die naam zal mogen dragen. Maar niet alleen daar 
wordt onder IHC-vlag gewerkt. Dat gebeurt op het ogenblik óók 
In Bombay, Singapore, Nieuw Zeeland, Australië, Taiwan, Bra
zilië, Japan, Thailand en Algerije. Bovendien wordt er In Europa 
nog voor ons gebouwd In Frankrijk, Italië en Polen. Daar zijn 
verschillende redenen voor. Als er ver weg gebouwd wordt Is 
het logisch: dan worden enorme transport- en verzekeringskos
ten bespaard. 
In Europa heelt het meestal te maken met de llnanclerlngsmoge-
lljkheden. Het Is duidelijk dat IHC Holland zich steeds verder 
ontwikkelt, over de hele wereld. 

Foto 1 De gele tiijsmasten, die boven het oerwoud 
uitsteken. 
Foto 2 Mevrouw Smulders knipt het iint door. 
Foto 3 Terwijl onze sales-director in het Verre Oos
ten, de heer L. H. van der Veen, goedkeurend toe
kijkt krijgt mevrouw Smulders van de dochter van de 
heer Tung-Yi een boeket aangeboden. 
Foto 4 Mevrouw Smale Adams wordt beloond voor 
haar goede diensten, kennelijk met goedkeuring van 
de heer Donkers! 
Foto 5 Mevrouw Donkers steekt de lont aan van de 
fire-crackers. Dat betekende wel een kwartier lawaai. 
Foto 6 -F 7 De bezoekers gaan het ponton bewonde
ren. 
Foto 8 en constateren dat het van binnen net 
zo fraai is als van buiten. 
Foto 9 De heer Smulders complimenteert de heer 
Tung-Yi. 
De heer Fruin (midden), eerste secretaris van de Ne
derlandse Ambasade in Kuaia Lumpur, vindt het ken
nelijk een piezierige zaak. 
Foto 10 En daarna wordt het aiiemaal wat minder 



Boterbk)»TnD^aa|^4^ers tussen het gras. Vogelgesjilp. Maar 
ook„j<dl^B^^CToorstenen en heistellingen en graafwerktuigen. 
Cm iy f4\d ten oosten van Vlissingen. De in
dustrie neemt bezit van het land. Boerderijtjes en huizen zien 
eruit of ze kapot geschoten zijn. Ze worden afgebroken. De 
grond waar ze op staan gaat water worden voor een nieuwe 
uitbreiding van de Van Cittershaven. In totaal moet erS'/z miljoen 
m̂ grond worden verzet. Rond de nieuwe eigenlijke haven komt 
een waterkering en rond het geheel van het havencomplex ook 
een waterkering met daarop een weg. Men kan dus best wat 
grond gebruiken. Medio juni gingen wij er een kijkje nemen. 
In de put lag grommend een reus: de IHC Giant Nieuwe Mer-
wede van Zanen Verstoep, die voor deze gelegenheid aan Van 
Hattem en Biankevoort is verhuurd. De zuiger kreeg een ver
lengde ladder en kan nu tot 16 meter diep baggeren. Eind april 
zette de ,,Nieuwe Merwede" voor het eerst de cuttermessen in 
het Zeeuwse zand. De reus krijgt, wanneer het werk wat is ge
vorderd, gezelschap van een tweede en later van een derde 
zuiger. Voorlopig doet ie het alleen, continu werkend van maan
dagmorgen tot vrijdagmiddag. En: het loopt geweldig lekker! 
Zo hoorden wij van verschillende kanten. De horizon wordt ge-

Een Beaver King ging scheep naar Frankrijk om aan het werk 
te gaan voor de kust bij het badplaatsje St. Malo. 
De Giant 3300 de Boschmolen vertrok naar het noorden van 
Limburg om op een bijzondere wijze te worden ingeschakeld 
bij de grintwinning. Hier vertellen wij t.z.t. uitgebreid meer over. 
In de Rotterdamse haven werd het ms. Danlella tjokvol geladen 
met baggerspullen. De grote stukken waren de boosters HAM 
212 en HAM 213. Doel van de reis: Argentinië, waar ai meer 
materiaal van de HAM naar toe is gebracht. 

Nieuw werk 
In het kader van de samenwerkingsprojekten zullen aan Spanje 
onderdelen worden geleverd voor het maken van een Beaver 
Master. Voor eenzelfde type zuiger gaan er ook onderdelen naar 
een werf in Egypte. Helemaal „home-made" is de Master, die 
aan een Griekse aannemer wordt geleverd. Deze firma gaat een 
werk uitvoeren in Noord Oost Griekenland, waar een kronkelig 
riviertje, de ,,Evros", de natuurlijke grens vormt tussen Grieken
land en Bulgarije. De bedoeling is om dit riviertje te kanaliseren 
en zo beter bevaarbaar te maken. 

Bezoek Hongaars fllmteam 
Op 30 juni ji. liepen er mensen met camera's en geluidsappara
tuur rond bij De Klop. Ze waren van Mafilm Boedapest. 
Onze Hongaarse klant FOKA laat een film maken over de Bea-
vers die in Hongarije werken. In de inleiding van deze film wordt 
een vergelijking getrokken tussen onze strijd tegen het water 

Foto 1 Een reus vreet zich door het Zeeuwse land! 
Foto 2 Plaatsmaken voor nieuw havencomplex. 
Foto 3 Het "uitladen" van de ladder. 
Foto 4 Klauterwerk bij de montage. 
Foto 5 Vele handen maken licht werk. 
Foto 6 Gemonteerd en wel voor de kust van MalaRka 
Foto 7 Een boombarrière in de Kinta rivier. 
Foto 8 Genoeg tijd voor een verfje. 

tekend door silhouetten van de installaties van Hoechst en 
Péchiney. Wat verderop ziet men de in aanbouw zijnde Kern
centrale van Borssele. 
Een nieuwe toekomst is begonnen voor het vlakke land bij 
Vlissingen, waar nu nog een groepje kokmeeuwen schijnbaar 
ongestoord rondscharrelt in de door mens en machine omge
woelde bodem! 

Naar alle windstreken 
in de afgelopen weken werden door IHC De Klop weer ver
schillende transporten van baggermaterieel verzorgd. 

(inpolderingen) en de strijd die men in Hongarije heeft moeten 
voeren om de grote moerassen droog te maken. De Hongaarse 
staatsman Istvan Széchenyi maakte in de winter van 1833/34 een 
studiereis naar ons land, samen met ingenieur Pai Vasarheiyi, 
om te zien hoe wij zulke karweien opknappen. 
Vandaar dat niet alleen De Klop, maar ook Leeghwater en de 
polders in Noord Hoiiand in deze film een plaats krijgen. 
Wanneer over enige maanden de film klaar is, krijgen wij een 
kopie. Die zuilen wij zeker bij De Klop vertonen, zodat de „me
despelers" op deze 30e juni zichzelf op het witte doek kunnen 
terugzien. 



„ Intussen zit de C0772 hoog en droog /n d j^J^a ta^B^ ÏT ' . 'A l dus 
onze medewerker, de heer M ^ p e j ^ K ^ t ^ W s f a k K ^ De C0772, 
dat is de IHC Giant matywo'^i&niiëCoe coprodukt ie van MTE 
en D ^ ^ o j j , d ia^ j |4 |^4 fTOouwd om de bovenlagen van een t in-
mi^^J^^jf^&wen. Om de zuiger op de plaats van bestemming 
te^berorg jBn i ' ' bleek een heel karwei te zijn. Voornamel i jk door 
de lage waterstand in de rivieren. 

„De rivier Is sinds mensenheugenis nog niet zo droog geweest. 
Erg jammer, want in vergel i jk ing met de afstand die reeds is af
gelegd hoeven wi j nog maar een heel klein eindje. Er naar toe 
baggeren zou V/2 mi l joen m^ grondverzet betekenen. Dat doen 
we ook maar niet. Overigens gaat alles best. Op de zuiger geen 
mankementen en bij mijzelf ook niet". Zo schri j f t de heer Boer, 
bij wie ondanks de tegenslagen het opt imisme nimmer verdwi jnt ! 

Montage op zee 
In het meinummer van ons Zeskant schreven wi j , hoe het m.s. 
Uhenfels - speciaal bestemd voor het zelf doen van zware klus
sen - de Giant aan boord nam in de Rotterdamse haven. Na een 
voorspoedige reis om de Kaap arr iveerde de Uhenfels op 19 mei 
bij de monding van de Perak rivier aan Malakka's westkust. Om
dat de zee in die t i jd van het jaar nogal onrust ig is, werd beslo
ten het , ,u i t laden" van de zuiger in kalmer water te doen. Dat 
was dan bij het ei land Pangkor, waar de Uhenfels voor dr ie da
gen voor anker g ing. Met eigen laadgerei werd het hoofdponton 
— 360 ton in één hijs! - overboord gezet. Een unieke operat ie, 
die dan ook ruime aandacht kreeg in de kranten van Maiakka. 
Van de zi jde van de klant, Austral Amalgamated Tin, was er 
, ,hoge" belangstel l ing. Van IHC was - behalve de heer Boer -
ook de heer Feitz aanwezig. Zoals U wel l icht weet verrui lde de 
heer Feitz zijn Amsterdamse stoel voor een zit in de tropen om 
een oogje in het zeil te houden bij het veie dat MTE en IHC daar 
doen. Bij de montage-te-water van de Giant werd zeer veel hulp 
ondervonden van de bemanning van de Uhenfels. De heer Boer 
stak hierover ui tgebreid de loftrompet! In de middag van de 22e 
mei lag de gemonteerde zuiger netjes voor anker en kon de 
Uhenfels haar reis vervolgen. 

Sleepreis met hindernissen 
Het eerste gedeelte van de sleepreis ging vlak langs de kust en 
vervolgens de Perak rivier op naar Teluk Anson. Een afstand van 
enige t iental len ki lometers. Het vele hout dat in de Perak rivier 
dri j f t en de waterplanten maken een snel opschieten niet een
voudig. En er waren zandbanken, die , ,genomen" moesten wor
den. Het varen 's nachts was een belevenis op zichzelf. De sleep 
zocht zich een weg door een pikdonkere nacht zonder maan. 

Van Teiuk Anson ging de tocht verder noordwaarts naar de 
plaats van bestemming Pasir Pangjang Ulu. Op dit t ra ject be
gonnen de moei l i jkheden pas goed, omdat er zo weinig water 
stond in de Kinta rivier. 
Slechts stapvoets kon men de rivier op ! Met een veldbed heeft 
de heer Boer de bedieningscabine zo goed en zo kwaad inge
richt als een éénpersoonsf iat je. Hij moe te r enkele weken wonen. 

De ,,civiele d ienst" aan boord bestaat uit een aantal Chinezen. 
,,'s Nachts hengelt de wacht en overdag eten wi j naar modder 
smakende p ietermannen", zo schri j f t de heer Boer, die overigens 
over de capaci tei ten van zijn Chinese kok best tevreden is. Wa
ter wordt er elke dag gebracht. Ook water om je te wassen, want 
het baden in de rivier is niet aanlokkel i jk. Er dri jven te veel ka
davers in . . . . Tegen het vallen van de avond is het insmeren 
van het lijf tegen muskieten geen overbodige luxe. Voor wat af
wissel ing zorgen apen, die uit het oerwoud een kijkje komen ne
men en hun fratsen vertonen. ,,Ze hebben nog nooit een Giant 
gez ien" , merkt de heer Boer terecht op in een van zijn brieven. 

Niet al leen een laag waterpei l , ook andere obstakels beletten een 
snelle voortgang. Bomen, die net de verkeerde kant zijn opge
val len, versperren het vaarwater en moeten worden opgeru imd. 
Zo ploetert men verder. Nog maar een paar ki lometer scheidt de 
zuiger van het e inddoel . 

,,Naar men zegt is er in jul i kans op wat regen. Anders word t het 
september" . Zo schreef de heer Boer ons laconiek eind jun i . Wij 
wensen „onze-man- in-Malakka" sterkte en hopen graag verder 
van hem te horen. 
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veel w<^hillende onderdelen er in een Smit & Bol-
jj^^ij niet en dus hebben wij het in Zierikzee 

1̂ het zo één-twee-drie niet precies is op te ge-
:h een getal. Tussen 5 a 6000 onderdelen zijn 

''mojfcr nodig. Een geweldig aantal, dat hoge eisen 
magazijn waar men ze opslaat. 

Tnes had men een onderdelenmagazijn, waar wel 
kele bezwaren aan kleefden. Bezwaren die in de loop der tijd 

gegroeid waren. Bv. het aantal onderdelen werd veel groter, zeker 
toen ook de afdeling Service van Kinderdijk naar Zierikzee werd 
overgeplaatst. 
Kleine onderdelen — en dat zijn er nogal wat — kun je beter 
opbergen in laden. Dan worden ze niet zo vuil. Andere onderde
len lagen onhandig op zelfgemaakte stellingen zodat teveel test
ruimte overbleef, d.w.z. ruimte om iets te kunnen pakken. 
Behalve een binnen- had men ook een buitenmagazijn. Daar la
gen ook spullen. Bovendien was er bij de oude indeling eigenlijk 
geen ruimte om vantevoren voor de eindmontage een en ander 
in orde te maken. Nu kan alles wei van te voren worden klaar
gezet. Dus: minder geloop. De eerste stap naar een nieuw ma
gazijn was de herindeling van het gereedschapsmagazijn. Hier
bij werd veel ervaring opgedaan. Het resultaat mocht er zijn. 
Had men er eerst 21 m^ vloeroppervlak voor nodig, nu zijn het 
er nog maar 7 m^l 
Toen ging men verder. 
In de nieuwe opzet zitten de kleine onderdelen in ladenkasten, 
terwijl grote stukken een plaats krijgen op open rekken en pai-
letsteilingen. Het geheel wordt volgens het Zwitserse systeem 
uitgevoerd, dat onder de naam Vidmar al sinds 1933 in de han
del is. 
Voordat echter het nieuwe magazijn kon worden ingericht, 
diende de fabriekshal te worden uitgebreid. Over deze uitbrei

ding schreven wij al enkele malen in ons Zeskant. In oktober 
1970 was de nieuwbouw klaar en kon de inrichting van het nieu
we magazijn beginnen. De heer A. v. d. Hoeven, produktieleider 
bij Smit & Bolnes, met wie wij over het nieuwe magazijn praat
ten, geeft graag toe, dat men nog steeds bezig is met inrichten. 
Het is dan ook een geweldig karwei. Nu al kan gezegd worden 
dat er maar V4 nodig is van het vroeger in gebruik zijnde vloer
oppervlak om alles goed op te bergen. De palietsteilingen heb
ben platen, die op verschillende hoogten in de rekken te be
vestigen zijn. 
Elke plaat kan een ton aan gewicht dragen. Het - vooral voor 
een buitenstaander - boeiendste gedeelte is de grote ladenkast. 
Tachtig ton aan onderdelen zijn hier opgeborgen in 400 iaden in 
een kast van 13x1 meter, in de onderste laden zitten de grijp-
voorraden. Alle mogelijke ringetjes en pennetjes en dingetjes. 
Hoger op is het meer waardevolle goed opgeborgen. Om daarbij 
te kunnen is er een lift, die langs de kast rijdt en waarmee je 
ook de hoogste laden kunt bereiken. De lift kan gelijktijdig ho
rizontaal en vertikaal bewegen, dus met een ervaren ,,machinst" 
kan er snel gewerkt worden. 
Behalve de machinist kan de lift 150 kilo aan onderdelen torsen. 
Met de lift worden ook de open stellingen bediend, die vóór de 
ladenkasten staan. 
Dat met het nieuwe magazijn de efficiency bij onze Zierikzeese 
collega's ten zeerste gediend is, behoeft geen betoog. 
Er valt nog veel te doen, o.a. in verband met de komst van de 
nieuwe motor en het omschakelen van Whitworth naar metrische 
maten. 

Voorlopig kan men met de ruimte in het nieuwe magazijn nog 
vooruit en geldt voor onze Smit & Bolnessers: goed opgebor
gen, vlot gevonden. 

Foto 1 De open opbergstellingen met daarachiter de ladenkasten. 

Foto 2 De palletstellingen met de tieftruck om de pallets er uit te nemen. 

Foto 3 Met de lift kan men zowel ladenkasten als open stellingen bereiken. 
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Dl HU OPEI HOS 
Het was èrg warm op de avond van de zevende jul i , de avond 
waarop DMN zijn , ,huis" voor iedereen opende. Het zou niet on
logisch zijn te verwachten dat je ais gevolg van die hoge tem
peratuur alieen maar vermoeide mensen met verveelde gezich
ten door het bedrijf zou zien drentelen. De indruk die wij kre
gen was echter volkomen anders. Vri jwel overal ontmoette je 
enthousiaste mensen. Enthousiast om wat ze zagen en over het
geen hun door even geestdri f t ige DMN'ers werd verteld. 

Geen smederij 
Het was bepaald niet overbodig te laten zien wat DMN werkel i jk 
is, want velen in Noordwi jkerhout zagen de machinefabriek nog 
steeds als een uitgegroeide smederi j . Maar na die woensdag
avond denkt men er wei anders over. 

Welkom 
Om de bezoekers te laten weten, dat ze met open armen ontvan
gen zouden worden, werd hun bij aankomst door middel van een 

2 3 

Foto 1 Dat kan je nou wel vertellen, maar ik geloof er niks van. 

Foto 2 Worden aan die kant de sctiaren geslepen? Dan zal Ik de mijne even halen. 

Foto 3 Aan de hand van een mini-zwembad wordt tekst en uitleg gegeven. 

Foto 4 Allemaal telefoneren. 

spandoek een welkom toegeroepen. Teneinde de bezoekers 
verder de gelegenheid te geven alles te zien en zich niet ,,ver
lo ren" te iaten voelen, was een route door het bedrijf uitgezet. 
Ti jdens de rondgang door het bedrijf kon men zich iaten voor
l ichten door DMN-ers, die deze avond vri jwi l l ig waren gekomen 
om hun steentje aan het slagen van de avond bij te dragen. 
Zo liet de een zich voor l ichten hoe een kotterbank nu precies 
werkt. Je zag de mensen gewoon met ontzag naar de uit leg van 
de man achter de machine luisteren, hoe hij iets deed en waar
om. Een ander kon nauweli jks geloven hoe je in dat enorme 
dikke staal cent imeters brede gaten kunt boren. Weer anderen 
zaten gewoon te wachten tot het t inerts te voorschi jn zou ko
men, zo wérkel i jk tr i lde en bonkte de j ig of deinmachine voor 
t inertswinning, die wèl met water maar echt niet met t inerts was 
gevuld. 
Sommigen waren zo geboeid door het geheel, dat zij na ander
half uur nóg niet alles hadden gezien. We hebben ai eerder 
opgemerkt dat DMN bepaald niet meer met een smederi j verge
leken kan worden, maar om van de ene naar de andere kant 
van de fabriek te lopen, hoef je nu ook weer geen ki lometers af 
te leggen. Dat uren bli jven en dan nog niet alles gezien hebben 
viel daarom wèl op. Zo zagen wij ook een paar opgeschoten 
jongens, die - zo lieten wij ons vertel len - normaal geen tech
nische belangstel l ing hebben, maar op déze avond niet uit het 
bedri jf waren weg te branden. En dat kwam zeker niet alieen 

door de fr isdrank, die ze gratis aangeboden kregen, zo vertel
den ze ons. 

Rebus 
Wanneer men zich de ogen goed de kost had gegeven, kon men 
een niet eens zo gemakkel i jke rebus invullen, waarin getoonde 
produkten van het bedri jf waren afgebeeld. Die ogen bleken 
hun werk goed te hebben gedaan, want meer dan honderd 
goede oplossingen kwamen binnen en de winnaars werden met 
een kleine attentie verrast. 
Na de route te hebben gevolgd, kon men de , ,c ineac" bezoeken, 
waar in een door lopende voorstel l ing - zoals gewoonl i jk in de 
puntjes verzorgd door de heer Brouwer van IHC - een indruk 
van IHC-Holland werd gegeven. En dat ook daar belangstel l ing 
voor bestond, bleek wel uit de t i jdens de gehele avond goed 
bezette f i lmzaal! 

Geslaagd 
Na af loop konden we als bezoeker de deuren van DMN's ,,open 
hu is" met voldoening achter ons slui ten. Een geslaagde avond, 
tot stand gekomen vooral door de geestdri f t ige medewerking 
van het DMN-personeel, zo is ons gebleken. 

123 



Foto 1 Embleem van Gusto's Bedrijfsbrandweer. 

Foto 2 inspectie van de kazerne door de heer F. E. fvi. Smuiders. 

Foto 3 Acte de presence van de ieden. 

OPÜG 
brandweer
kazerne 

BIJ GUSTO 
Op 16 juni 1971 heeft de heer F. E. M. Smulders in aanwezigheid 
van de heren Keuzekamp en Pasgier van de Schiedamse brand
weer, de nieuwe bedrijfsbrandweerkazerne van Gusto geopend. 
De nieuwe kazerne is onder helling 3 geplaatst, waardoor ze nu 
centraal op de werf ligt. In geval van brand is deze nieuwe 
plaats dus veel gunstiger. 
Ter gelegenheid van deze opening heeft één der ieden van de 
brandweerploeg in zijn vrije tijd een embleem voor de kazerne 
gemaakt. Dit embleem is voor de kazerne aan de muur gehan
gen en geeft een duidelijke indicatie waar de kazerne is. 

Met de opening van de brandweerkazerne heeft de directie toe
stemming gegeven om gebruik te maken van de fabrieksfiuit ais 
aiarm-oproepsignaal. Wanneer de fluit driemaal blaast dan is dit 
voor de bedrijfsbrandweer het sein om in actie te komen. 
Bij het proef-aiarm dat twee dagen na de opening werd gehou
den bleek dat dit waarschuwingssysteem sneller werkt dan het 
telefonische waarschuwingssysteem. 
Gustomedewerkers denk erom zet geen auto's of materieel voor 
de kazerne, want dan zet u de leden van de bedrijfsbrandweer 
in vuur en vlam. 



UITREIKING IHC GUSTO DIPLOMA 

Foto 1 De tieer Regen Leiva in gesprek met de tieren van Houselt en Binnema. 

Foto 2 Het IHC Gusto diploma van de heer Regen Leiva. 

Foto 3 De heer F. Smuiders met de leermeester Heusdens en twee geslaagden. 

Foto 4 Gelukwensen aan de lopende band. 

In september 1969 startte de cursus tekenen-tekeninglezen SB 
met 32 deelnemers, verdeeld over 2 groepen. De opzet was, de 
deelnemers vertrouwd te maken met het interpreteren van 
scheepsbouwtekeningen, zodat de cursisten inzicht zouden kr i j 
gen hoe een bepaald objekt er in werkel i jkheid uitzag. Om dit te 
bereiken werd uitgegaan van het pr incipe ,,een tekening maken 
is een tekening goed begr i jpen" , en andersom. 

De duur van de cursus werd oorspronkel i jk geschat op 25 avon
den van 2 uur. Later bleek dat het nodig was er nog 15 avonden 
aan vast te koppelen, die uitsluitend besteed werden aan het 
maken van examenopgaven van de Sticht ing Bemetel. Doordat 
de uren als overwerk werden uitbetaald, was de animo voor 
de cursus zeer groot. Op den duur bleven er 19 leerl ingen over, 
waarvan er 11 de cursus met goed gevolg hebben door lopen, de 
andere 8 hadden onvoldoende ci j fers. De cursus werd gegeven 
door de heer Verwey - scheepsbouwbaas - in samenwerking 
met de heer Heusdens, leermeester van de Bedri j fsschooi. 

Op 11 juni 1971 heeft de uitreiking van de diploma's door de 
directeur van IHC Gusto, de heer F. E. M. Smuiders plaats
gevonden. De heer Smulders zei in zijn toespraak, dat hij ver
rast was door het groot aantal deelnemers en bewonder ing had 
voor de cursisten die zo doorgezet hadden. Het is tegenwoor
dig heel wat wanneer de mensen hun avonden opofferen om 
een cursus te volgen. De heer Smulders hoopte dat het dip loma 
voor de geslaagden ook een st imulans is om verder te gaan. 
Maar een diploma is niet alt i jd de garantie dat men een goed 
vakman is, de prakt i jk zal dat moeten uitmaken. 

Tevens wi lde de heer Smulders een compl iment geven aan de 
oudste cursisten de heren Sloot (43 jaar) en Hey (51 jaar), die 
met hun deelname duidel i jk hebben aangetoond, dat men nooit 
te oud is om te leren. 

De man die echter de meeste aandacht kreeg van alle aanwe
zigen was de spaanse medewerker Regen Leiva, die ondanks 
de moei l i jkheden met de nederiandse taal de cursus geheel en 
voldoende heeft door lopen. De heer Smulders vond dit wel 
een speciale vermelding waard, bovendien had hij vernomen 
dat de heer Regen Leiva nu bezig is met een vakcursus op de 
Avond-LTS in Dordrecht. Na de uitreiking van de diploma's werd 
een toast ui tgebracht op de suksesvol le afsluit ing van de cursus. 
De geslaagden zi jn: M. Regen Leiva, C. Verweymeren, J. van der 
Knaap, W. van Dijk, A. Kalkman, W. van Hagen, J. G. de Raad, 
W. J . G. de Hey, A. C. van der Steek, F. W. van der Linden, G. J . 
van der Sloot. 

BEMETEL-GESLAAGDEN BIJ DMN 
Slagen voor een examen gaat niet vanzelf. Dat kunnen de hier
boven afgebeelde DMN-leeri ingen van links naar rechts: A. C. 
Noordermeer, C. W. Zuiderduin, P. M. van Dam, S. A. Tromp, 
A. 0 . P. V. d. Bosch, W. Steekers en L. J . A. M. Turk zeker be
amen. Des te prett iger is 't het diploma te hebben behaald. 
De volgende leerl ingen fel ici teren wij van harte: Bemetei " A " 
Diploma: Booglassen: W. Steekers, Metaaidraaien: L. J. A. M. 
Turk, Metaalfrezen: A. C. P. v. d. Bosch en P. M. van Dam, Kot
teren: A. 0 . Noordemeer, Piaatconstruct ie: S. A. Tromp en 0 . W. 
Zuiderduin. 
De heren v. d. Bosch, v. Dam, Tromp, Turk, Noordemeer en 
Zuiderduin kwamen tevens in het bezit van Diploma " B " . 
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GEPENSIONEERDEN VAN IHC SMIT OP STAP 

Wandelen in het bos. 

Niet minder dan zeven bussen waren er 
voor nodig om de gepensioneerden van 
IHC Smit te vervoeren tijdens het jaar
lijkse uitstapje. Een van hen, de heer E. 
van Walsum stuurde ons een uitgebreid 
verslag van de tocht. Jammer genoeg is 
het te iang om op te nemen. 
De 340 deelnemers en deelneemsters 
wandelden in de Zeisterbossen en zagen 
de dolfijnen in aktie in het beroemde 
Dolfinarium in Harderwijk. Het hotel waar 
het diner zou worden gebruikt bleek niet 
op zo'n toevloed van etensgasten te 
hebben gerekend. Een gedeelte moest 

Kijken naar de dolfijnen. 

z'n maaltijd ergens anders gebruiken, 
maar dat kon gelukkig vlot geregeld 
worden. Natuurlijk werden er aan het 
diner weer veie woorden gesproken. 
Woorden van nagedachtenis voor hen die 
heengingen, woorden van dank voor al
len, die bij de voorbereiding en uitvoe
ring van dit ,,uitje" betrokken waren. 
Twee van de deelnemers werden even in 
het bijzonder in het zonnetje gezet: 
,,Alhoewel geen uniek geval, mag ik toch 
niet onvermeld laten een geval wat wel
licht nog nooit bij een der vennoten der 
IHC Hoiiand is voorgekomen, namelijk 

Vader en zoon 

dat vader en zoon, beiden gepensioneer
den van IHC Smit NV reeds voor de twee
de maai aanwezig waren. Wij hopen dat, 
alhoewel de vader een dure cliënt is van 
,,Vadertje Staat" (hij is reeds gedurende 
23 jaar gepensioneerd en 88 jaar oud) hij 
tezamen met zijn zoon zijn zilveren jubi
leum als gepensioneerde van IHC Smit 
NV zal mogen beleven. Een luid applaus 
onderstreepte deze woorden." 
Aldus de heer van Walsum, die zijn reis
verslag besluit met een hartelijk dank 
aan de directie voor dit opnieuw plezie
rige dagje-uit van de gepensioneerden. 

MET DE VERSCHURE-GEPENSIONEERDEN OP STAP 
Van onze oud-Verschure redacteur, zelf sedert enige jaren ge
pensioneerd — de heer R. Lafèbre — ontvingen wij onderstaand 
verslag. 

„Zes touringcars met Verschure-gepensioneerden en hun echt
genoten, in totaal ca. 240 personen, namen op donderdag 10 
juli jl. deel aan het jaarlijks uitstapje, dat weer een reuzen 
feest voor de deelnemers geworden is. 
Het was prachtig weer en na een mooie tocht, gedeeltelijk langs 
de oude buitenplaatsen aan de Vecht en verder door Zeist en 
Doorn stopten we in Leersum voor de koffie. 

Hier vonden al direct de nodige hartelijke begroetingen plaats, 
omdat velen eikaar in een jaar niet ontmoet hadden. 
Vervolgens ging de tocht in de richting van Arnhem door prach
tige bossen en langs Burgers Dierenpark naar ,,De Rosbank", 
waar een voortreffelijke koffietafel bijzonder in de smaak viel. 

Het was de bedoeling de deelnemers hier de gelegenheid te 
geven voor een vrije wandeling, maar aangezien het weer 
slechter was geworden, stapten we wat vroeger in de touring
cars dan het voornemen was en maakten vervolgens een uitge
breide en zeer mooie tocht over de Veluwe. 

Daarbij deed zich op een smalle bosweg tussen Vaassen en 
Gortel een incident voor toen van tegenovergestelde richting 
een brede gevechtswagen naderde en passeren absoluut on
mogelijk was. 
Na een kort oponthoud en in overleg met de Rijkspolitie moest 
de gevechtswagen achteruit een plaatsje in het bos zoeken en 

ging de karavaan gepensioneerden in de beste stemming en 
nu weer begunstigd door fraai weer in de richting Amersfoort. 
Bij het restaurant van het Amerfoortse dierenpark stopten we. 

Daar werd ons gezelschap verwelkomd door de heren Bax en 
Fluit met hun echtgenoten. 
Voor de aanvang van het voortreffelijke diner werd het Ver-
schure-gezelschap van gepensioneerden hartelijk toegesproken 
door de heer Bax. 

Tegen het eind van het diner ontlaadde de geestdrift zich door 
het op luidruchtige wijze ten beste brengen van de bekende 
krijgsliederen, die luister bijzetten aan de verrichtingen van een 
bepaalde voetbalclub in Amsterdam, die vast en zeker de we
reldcup gaat winnen. 

Aan het slot van het diner was het voorzitter De Munnik van de 
gepensioneerdencommissie, die namens allen een woord van 
hartelijke dank richtte tot de directie, Mej. Dankeiman, de ver
dere organisatoren en de chauffeurs niet te vergeten, voor deze 
bijzonder geslaagde dag. 

En tot slot werden de Verschure-reizigers door de attente chauf
feurs zo dicht mogelijk bij hun respectievelijke plaatsen van be
stemming afgeleverd." 

Dit is dan het relaas van de heer R. Lafèbre, die wij onlangs 
nog in blakende welstand bij een Verschure-jubileum ontmoet
ten. Het gaat hem uitstekend. Hij laat alle bekenden hartelijk 
groeten. 
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IHC - NIEUWE STIJL VAN START 
Hier vonden ze het zonde 
de mooie letterpiastieken 
boven de voordeur weg te 
halen. Er is nu toch een 
nieuw bord naast de deur! 
Daarom de boel maar 
aanpassen . . . 

Medio mei is het startschot gegeven voor de in
voering van onze nieuwe „hu iss t i j l " . Het nieuwe 
merk deed overal z'n intrede. Op briefpapier en 
gebouwen, op visitekaart jes, v laggen en auto's. 
Onze fotografen gaven hun camera-ogen goed 
de kost en schoten zo hier en daar wat plaatjes 
met IHC - nieuwe sti j l . 

De grote deuren die uit de 
montage ioods van IHC De 
Klop gehaald worden als 
een zuiger te water gaat. 
Dat gebeurt hier en met
een wordt de huissti j l aan
gebracht. 

De eerste of één van de eerste IHC-auto's over
eenkomst ig de nieuwe huissti j l . Het desbetreffen
de bedrijf was er inderdaad als de kippen bi j , 
maar het is een bescheiden bedrijf en wil e igen
lijk geen haantje de voorste zi jn. Daarom noemen 
we hier geen naam. 
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50 JAAR BIJ 
IHC SMIT 

J. A. BORSJE 

Op vrijdag 30 mei 1921 kwam 
onze, toen 13-jarige, Jan Arie 
Borsje van de Lagere School. 
Op die gedenkwaardige dag 
kreeg hij 's avonds van zijn 
vader, die toen bij L.S.Z. 
baas was in de ijzergieterij, 
te horen dat hij 's maandags 
kon beginnen in het hoofd
magazijn. Eerst dus huipje in 
het hoofdmagazijn en een 
paar jaar iater in de bank-
werkerij. Hij moest bankwer
ker worden. 
In verband met bijzondere 
omstandigheden in de famiiie 
heeft Borsje zijn jubileum 
thuis gevierd. Onze direk-
teur de heer A. J. Bouman en 
de heren Ir. W. Tuinman, A. 
V. d. Ende, 0. Sprong en J. 
Bakker zijn om 11 uur naar 
Molenstraat 66 gegaan, waar 
ook de loco-burgemeester 
was om de jubilaris bij bevor
dering het ereteken in zilver 
verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau, op zijn re
vers te spelden. 
De heer Bouman sprak hier
na de jubilaris toe. Het gou
den firmaspeldje met de bril
jant prijkt nu ook op de re
vers van onze Jan Arie Bors
je. Als jubileumgeschenk ont
ving hij voorts een envelop 
met inhoud. Het vererend ge
tuigschrift van de Maatschap
pij voor Nijverheid en Handel 
en enige foto's van het be
drijf en de Kinderdijkse mo
lens completeerden het ge
heel. 
De heer v. d. Ende feliciteer
de de heer Borsje namens 
medewerkers uit de Machine
fabriek die ervoor zorgden 
dat hij een tuintafel en geze
ten in een gemakkelijke tuin

stoel op zijn terrasje achter 
zijn huis kan genieten van het 
prachtige uitzicht op het mo-
lengebied. 

Dat de familie Borsje nog 
heel lang en met genoegen 
op deze dag moge terugzien 
wensen we hen van harte 
toe. 

40 JAAR BIJ 
IHC SMIT 

W. GOEDHART 

Op dinsdag 15 juni ji. her
dacht onze lasser, de heerW. 
Goedhart het feit dat hij 40 
jaar bij ons bedrijf werkzaam 
is. Hij is, zoals de meeste 
jongens toen, begonnen met 
met nagelsheten om na eni
ge tijd terecht te komen in 
de ketelmakerij, eerst bij 
L.S.Z., iater bij J.K.S. 

Na 1945 was er een grote 
vraag naar ei. lassers. Dat 
was voor de heer Goedhart 
aanleiding om het lassen te 
gaan leren. De laatste 10 ja
ren kunnen we hem als las
ser vinden in de leerschool 
van de afdeling Sectiebouw. 
Op de dag van zijn jubileum 
werd zijn vrouw in de bloe
metjes gezet. De heer A. 
J. Bouman schroefde hem 
het gouden firmaspeldje met 
de briljant op de revers, na
dat hij de jubilaris bedankt 
had voor de wijze waarop 
hij zijn werk heeft gedaan. 

Als blijk van waardering over
handigde hij hem tevens een 
enveloppe met inhoud, bene
vens het vererend getuig
schrift van de Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel. 
Wij wensen de heer Goed
hart nog vele jaren toe. 

25 JAAR BIJ 
IHC SMIT 

M. GERRITSEN 

Op dinsdag 25 mei jl. her
dacht de heer M. Gerritsen 
het feit dat hij op 20 mei 1946 
in dienst van ons bedrijf is 
getreden. Twee jaar na zijn 
indiensttreding werd hij aan 
het ,,krassen" gezet en ,,be
vorderd" tot crasseur, en dat 
is hij gebleven tot aan de 
dag van vandaag. 
Vanaf 12 november 1959 is 
hij lid van de Ondernemings
raad en maakt hij deel uit van 
de Kleine Commissie. In bij
zijn van de chef, de baas en 
de heren C. Pater en W. van 
Zeist, die de Ondernemings
raad vertegenwoordigden, 
sprak directeur A. J. Bouman 
de jubilaris toe, waarbij hij 
hem bedankte voor de nauw
keurigheid en de accuratesse 
waarmee hij zijn werk ver
richt. 
De heer Gerritsen was de eer
ste bij wie de heer Bouman 
het nieuwe firmaspeidje op 
de revers schroefde. 

Onze bankwerker, de heer J. 
van den Berg was de tweede 
jubilaris die de heer Bouman 
toesprak. De heer van den 

J. v.d. BERG 

Berg kwam als 15-jarige bij 
ons bedrijf met het vaste 
voornemen een goede bank
werker te worden. Hij heeft 
zijn opleiding praktisch uit
sluitend op de steipiaats ont
vangen. Dat het een goede 
bankwerker is geworden 
blijkt onder meer uit het feit 
dat hij een van de mensen is 
die nogal eens worden uitge
zonden voor reparaties naar 
binnen- en buitenland, waar
over hij U verschillende ver
halen en voorvallen zou kun
nen vertellen. De heer Bou
man deelde aan hem, als 
tweede, het nieuwe firma
speldje uit. 
Beiden ontvingen ais jubi
leumgeschenk een envelop
pe met inhoud en het vere
rend Getuigschrift van de 
Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel. 
Wij wensen beide jubilarissen 
heel veel gelukkige jaren toe 
met hun vrouw en kinderen. 

A. GELDERBLOM 

Op dinsdag 15 juni jl. her
dacht onze scheepmaker, de 
heer A. Geiderblom het feit, 
dat hij op 12 juni 1946 defini
tief bij ons bedrijf in dienst 
is getreden. Ongeveer in 
1938/39 is hij ook ai enige 
maanden werkzaam geweest. 

L. BLONK 

128 



We hebben de laatste t i jd 
wel enige spanning gehad 
rondom onze jubi lar is. Hij 
werd nameli jk op 1 maart j l . 
vri j ernstig ziek en werd ter 
verpleging in het ziekenhuis 
opgenomen. Daaruit kon hij 
gelukkig weer worden ont
slagen. Het gaat de goede 
kant weer op, hoewel we nog 
even geduld moeten hebben 
eer hij zijn werkzaamheden 
weer zal kunnen hervatten. 

Ook herdacht de draaiers
baas, de heer L. Blonk op 15 
juni zijn 25-jarig dienstver
band. De voorbi jgegane ja
ren zi jn voor de heer Blonk 
zeer rustig en zonder schok
kende gebeurtenissen voor
bi jgegaan. 

Op 16-jarige leeftijd kwam hij 
bij baas Kooiman Sr. om bij 
hem het vak te leren. Is 12 
jaar sl i jper geweest en voor 
hij tot baas werd aangesteld 

L. D. VAN Z E V E N B E R G E N 

ais opvolger van de heer van 
Werkhoven nog enige ti jd als 
carousselsi i jper. 

Onze directeur, de heer A. J . 
Bouman, heeft in bijzi jn van 
de in de bloemetjes gezette 
echtgenoten, onze jubi lar is
sen toegesproken en bedankt 
voor de trouw en de wijze 
waarop ieder voor zich de 
hen opgedragen werkzaam
heden hebben verricht, waar
na hij hen het gouden f i rma-
speidje op de revers schroef
de. Tevens overhandigde hij 
hen een enveloppe met in
houd en het vererend getuig
schrift van de Maatschappi j 
voor Nijverheid en Handel. 

Wij fel ic i teren beide jubi la
rissen en wensen hen nog 
veie goede jaren toe. 

Op 17 juni 1946 trad onze 
kassier, de heer L. D. van 
Zevenbergen bij ons in 
dienst. 
Op dinsdag 22 juni hebben 
we de vlag met het ci j fer 25 
in de mast gehesen en wer
den de jubi lar is met zijn 
vrouw en kinderen in de dak
salon door de heer A. J . Bou
man toegesproken in bijzi jn 
van de heren G. van Stok-
kum, P. Verhoeff, W. van 
Zeist en J . Bakker. 
De heer Van Zevenbergen is 
pas op 39-jarige leefti jd bij 
ons bedri j f gekomen. Daar
voor was hij werkzaam op 
een handelskantoor in Rot
terdam, waar hij ook als kas
sier werkzaam was. 
De heer Bouwman dankte de 
heer Van Zevenbergen voor 
de bui tengewoon goede en 
correcte wijze waarop hij zi jn 
werk heeft gedaan. 
Het gouden f i rmaspeldje 
werd op de revers van de j u 
bilaris geschroefd en als bli jk 
van waarder ing overhandigde 
de heer Bouman hem een 

gouüên polshorloge en een 
enveloppe met inhoud, be
nevens het vererend getuig
schrif t van de Maatschappi j 
voor Nijverheid en Handel. 
Het is ook voor de heer Van 
Zevenbergen en zijn gezin 
een heel f i jne dag geworden 
en we hopen dat hij nog heel 
lang en met genoegen aan 
deze dag zal kunnen terug
denken 

JUBILEA BIJ 
IHC VERSCHURE 

In de pril le ochtenduren van 
donderdag, 3 juni , was er aan 
de Meeuweniaan No. 70 een 
feestel i jke ontvangst voor 
Verschure-jubi iar is, de heer 
A. H. J . Robbesom. 

A. H. J . ROBBESOM 

Gedurende 25 jaar heeft de 
heer Robbesom gewerkt op 
de afdel ing Correspondent ie. 
Hij was er vele jaren eerste 
assistent, nu is hij - de 
laatste 5 jaar alweer - de 
chef van de afdel ing. 
Bij de keuze van de cadeaus, 
die de jubi lar is ten deel vie
len, was kenneli jk een f i jne 
neus te pas gekomen. 

Weer op de Meeuwenlaan, 
maar dan op donderdag, 17 
jun i , ontmoetten wi j het ge
zin van de heer C. Dekker -
Mevrouw Dekker en dochter 
Dekker - vergezelden hün j u 
bilaris, die er zojuist 25 
meest magazijn jaren had op 
zit ten. 

De heer Dekker was de eer
ste, die het horloge met de 
inscr ipt ie IHC VERSCHURE 
ontving. 

Aanvankel i jk was het met de
ze jubi lar is een komen en 
gaan geweest, maar sedert 
1946 heeft hij bli jk gegeven 
toen ook nonkvêët te kun
nen z i jn. 

Op vr i jdag, 18 juni 1971 was 
de beurt aan de heer J. C. 
Christ iaanse om terug te 
zien op 25 jaar Verschure-
dienstverband. 

Deze jubi lar is maakte zi jn 
entree bij Verschure als zo
genaamd herscholer in de 
afdeling piaatconstruct ie. Nu, 
na 25 jaar, vinden wij hem te
rug als boorder in de voor
bewerkingshal op de 
Scheepswerf; bovendien is 
hij ai meerdere jaren een toe
gewi jd lid van de onderne
mingsraad. 

Helaas was Mevrouw Chris
t iaanse niet in staat de fees-

C. G. DEKKER 

1 

J . C . CHRISTIAANSE 

tel i jke ontvangst bij Ver
schure mee te maken. 
Wij hebben het echtpaar 
Christ iaanse daarom op deze 
dag thuis opgezocht. 
Als hekkesluiter in de rij 
treedt deze keer op de heer 
J. Morr iën, thans verkoop
leider, eerder chef calculat ie, 
chef orderbeheerder, die wij 
op vr i jdag, 9 juli 1971, verge
zeld van echtgenote en k in
deren, begroetten op Meeu
wenlaan No. 70. 

J . MORRIËN 

Er werden over weer kwink
slagen uitgedeeld, zo zelfs, 
dat een nacalculat ie van het 
aantal dienstjaren van de j u 
bilaris niet overbodig leek. 
Zoals gebruikel i jk wensen wij 
al onze jubi lar issen, maar nu 
in het bi jzonder deze jubi la
rissen in en buiten Verschu-
re-verband met hun gezinnen 
en verwanten nog vele goede 
en gezonde jaren. 

25 J A A R BIJ 
IHC GUSTO 

Het waren de heren J . v. d. 
Meer en J . C. Lesage die 28 
mei 1971 het feit herdachten 
dat zij reeds 25 jaar als las
ser resp. boorder bij Gusto 
werkzaam waren. 
De waarderende woorden van 



J. V. d. MEER 

de heer F. E. M. Smulders ga
ven wel de bevestiging dat 
deze trouw aan het bedrijf 
door de direktie wordt ge
waardeerd. 
Na het overhandigen van de 
cadeau's en na de uitreiking 
van het vererend getuigschrift 
met legpenning door de heer 
M. Dirkzwager, secretaris van 
de maatschappij voor Nijver
heid en Handel, was er tijd 
om herinneringen op te ha
len. 

J. C. LESAGE 

Een bezoek aan de modellen-
zaal werd het slot van een 
feestelijke ochtend. 
Vrijdag 4 juni 1971 hing op
nieuw de vlag uit voor 3 ju
bilarissen van IHC Gusto. 
Het waren de heren D. A. v. 
d. Linden - plaatwerker Slik-

D. A. V. d. LINDEN 

G. M. STUIT 

kerveer, G. M. Stuit - mallen-
maker/afschrijver SB en G. 
M. Vink - afbouwer SB, die 
25 jaar geieden bij Gusto bin
nen stapten en dit nog iede
re ochtend doen. 

De heer F. Smuiders die de 
dank en de waardering van 
de direktie onder woorden 
bracht, betrok ook de dames 
in deze lof. 
Na het opspelden van de in
signes en het overhandigen 

1^ 

4 G. M. VINK 

van de cadeau's, reikte de 
heer M. Dirkzwager het ver
erend getuigschrift en de zil
veren legpenning uit namens 
de Maatschappij voor Nijver
heid en Handel. 

Het gezellige uurtje samen 
en het bezoek aan de mo-
dellenzaal maakten te snel 
een einde aan deze feestelij
ke ochtend. 
De heer en mevrouw Van Al-
phen-Goddijn waren op 25 
juni het middelpunt van de 
feestelijke bijeenkomst in de 
grote zaal. 
Grote waardering voor vijfen
twintig jaar trouwe dienst aan 
het bedrijf kwam tot uiting in 
de toespraak van de heer F. 
Smulders. 
Naast de cadeau's en vele 
gelukwensen, waarbij ook 

mevrouw Van Alphen-God-
dijn betrokken werd, ontving 
onze iassersbaas (SB) uit 
handen van de heer M. Dirk
zwager de legpenning en het 
vererend getuigschrift van de 
Maatschappij voor handel en 
Nijverheid. 

Na een gezellig onderonsje 
en een bezoek aan de mo-
dellenzaai namen de jubilaris 
en zijn echtgenote afscheid 
en werd het feest thuis voort
gezet. W. A. V. ALPHEN 

25 JAAR BIJ IHC DE KLOP 

De heren K. de Bruin (ijzer
werker), M. de Bruin (hulp
brander), P. Wapperom (ijzer
werker), A. J. van Werd 
(transporteur). Joh. Dekker 
(draaier) en M. Teeuw (elektr. 
lasser), allen werknemers van 
IHC DE KLOP herdachten op 
4 juni jl. het feit, dat zij vóór 
25 jaar bij deze werkmaat
schappij in dienst kwamen. 

Zij werden met hun echtge
noten in de direktiekamer 
ontvangen en waarderend 
toegesproken door de heer 
Ir. De Groot. Wegens hun 
verdiensten werd aan allen 
uitgereikt het Vererend Ge
tuigschrift van de Ned. Mij. 
V. Nijverheid en Handel, de 
gebruikelijke enveloppe met 
inhoud en aan vier werkne
mers een gouden polshor
loge met inscriptie. De heren 
K. de Bruin en A. J. v. Werd 
hadden hun voorkeur laten 
uitgaan naar een fiets, die zij 
onder toepasselijke woorden 
kregen aangeboden. 

Aan het slot van de gezellige 
bijeenkomst heeft de heer K. 
de Bruin namens allen woor
den van dank gesproken voor 
de ontvangst, de wijze van 
viering van het jubileum en 
voor de stoffelijke blijken 
van waardering. 
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PERSONALIA 
IHC GUSTO 

Gehuwd 
2-6-1971 

21-6-1971 
24-6-1971 
1-7-1971 
8-7-1971 

15-7-1971 

Geboren 
18-6-1971 

S. Mandiraci en Trijntje Johanna Harlaar 
K. Hoogstad en Ida Huis 
Wim Krommenhoek en Fia van der Ree 
Jan Commandeur en Lia Beukelman 
Nico van Huët en Trudy de Kok 
H. Verveen en Trudy de Kok 

Joan Pauline, dochter van J . P. Janssens 
en A. Janssens-Brugts 

20-6-1971 Florion, zoon van E. Theunissen en T. 
Theunissen-Graus 

30-6-1971 Carmen Patricia, dochter van P. Angosto 
Alcantara en M. Vidal Alarcon 

17-7-1971 Jolanda, dochter van J . W. Rieken en L. 
M. Rieken-Hoozemans 

20- 7-1971 Jan Willem Henri Edward, zoon van E. W. 
Damen en W. Damen-van Breukelen 

Overleden 
22-6-1971 D. Krook - gepensioneerde medewerker 
19-7-1971 T. J . H. Koevermans - scheepsbeschieter 

In dienst getreden 
7-6-1971 S. Vlugman - begroter Staalbouw 
7-6-1971 A. M. J . Muilwijk - constructeur Tek. 

kraanbouw 
7- 6-1971 A. de Heer - lasser IJmulden 
8- 6-1971 A. Jiminez Léon - kabeltransporteur SB 

buiten 
8- 6-1971 L. M. Jacobs - medewerker Corresponden

tie 
9- 6-1971 E. Bennet Gonzando - pijplasser Staalbouw 

14-6-1971 M. Wesdorp - aank. calculator Staalbouw 
14-6-1971 J . M. V . Daele - lassersbaas Staalbouw 
14-6-1971 W. Sweers - montagewerker IJmulden 
14-6-1971 A. C. V . Genderen - constructie bankwerker 

IJmulden 
14-6-1971 L. G. Klaver - montagewerker IJmulden 
14-6-1971 J . Lindemans - lasser Staalbouw IJmulden 
16-6-1971 R. Jannesen - Constr. bankw. app. bouw 
16-6-1971 R. J . Damwijk - lasser IJmulden 
21- 6-1971 J . G. D. Froger - lasser Staalbouw 
21- 6-1971 W. Molen - Ie medewerker bouwk. T.D. 
22- 6-1971 J . Benito del Bas - l.l. hakker SB buiten 
23- 6-1971 L. Kooy - hulp bankw. MB buiten 
25-6-1971 R. Bekker - pijplasser Staalbouw 
28-6-1971 C. D. Kuiper - E l . Techn. medew. 
28-6-1971 C. L. de Rouw - stellingmaker SB buiten 
28-6-1971 J . Bakker - stagiaire SB 
28-6-1971 P. M. V . Sinderen - brander SB buiten 
28-6-1971 P. C. Lengton - stellingmaker SB buiten 
28-6-1971 S. Ziijade - lasser Staalbouw 
28-6-1971 Z. Dirican - lasser Staalbouw 
28-6-1971 A. van Dalen - pijpmonteur Staalbouw 
28-6-1971 A. J . V . d. Dool - pijpmonteur Staalbouw 
28-6-1971 J . A. V . Dijck - hulp-pijpmonteur Staalbouw 
28-6-1971 A. H. v. Zeist - hulp-pijpmonteur Staalbouw 
28-6-1971 G. Boogaarts - pijpmonteur Staalbouw 
28-6-1971 J . Verhoeven - lasser Staalbouw 
28-6-1971 A. V . Arkel - pijpmonteur Staalbouw 
28-6-1971 J . P. Kersten - pijpmonteur Staalbouw 
28-6-1971 B. S. Veen - pijpmonteur Staalbouw 
1-7-1971 M. C. Versluys - ass. prod. coord. Staal

bouw 
1-7-1971 W. A. Vriezen - aank. tek. TK kraanbouw 
1-7-1971 W. J . Verkalk - stagiaire Int. Org. 
1-7-1971 C. Natarella - h. Ijzerwerker Slikkerveer 
1-7-1971 L. Viola - h. ijzerwerker Slikkerveer 

5-7-1971 A. J . M. Thoolen - stagiaire Int. Org. 
5-7-1971 J . M. Montes Rivas - hakker SB buiten 
5-7-1971 V. Coskun - lasser Hoogovens 
5-7-1971 A. M. Vrijhoef - lasser mont. IJmulden 
7-7-1971 Ben Omar - fotopijplasser Staalbouw 
7-7-1971 C. V . Dooren - ijzerwerker app. bouw 

12-7-1971 G. Versluis - constructeur SB 
12-7-1971 N. A. Vahl - stagiaire SB 
12-7-1971 J . A. C. Verwey - 0 0 2 lasser Staalbouw 
12-7-1971 F. T. Zondag - Ie medewerker techn. 

dienst (mech.) 

IHC SMIT 

In dienst getreden 
1-6-1971 C. Junius - Correspondent 

10-6-1971 Mohamed Elmasmoudi - Kunststofafdeling 
14-6-1971 J . Klop - Modelmaker 
21-6-1971 A. G. Noorlander - Correspondentie 
21- 6-1971 C. J . Boon - leerling electriciën 
22- 6-1971 A. A. den Ouden-Stijnis - Interne Organisatie 
28-6-1971 L. C. Vranken-Kok - Administratie 
28-6-1971 L. A. Kenters - Sectiebouw 
28-6-1971 J . W. Winter - Electr. lasser 

1-7-1971 L. M. van den Breevaart - Personeelszaken 
5-7-1971 Chr. Tentua - Electr. lasser 
5-7-1971 A. O. C. Velland - Electr. lasser 
5- 7-1971 G. van Herk - Volontair m.f. 
6- 7-1971 A. Bulut - AVi Speeltoest. 

12-7-1971 N. Mourik - Typiste MTI 
19-7-1971 H. Boer - Garantiemachinist 

Geboren 
21-5-1971 Maria Isabella, dochter van J . Jiminez Tel-

lez en M. Japon-Gonzalez 
12-6-1971 Olaf, zoon van H. Slings en H. E. Slings-

Scharrenburg 
14-6-1971 Ebbele, zoon van E. v. d. Kooi en C. v. d. 

Kool-Ritmeester 
25- 6-1971 Martha Elizabeth, dochter van A. J . van 

Dam en H. van Dam-Baksteen 
26- 6-1971 Nëllie Jantine, dochter van A. de Jong en 

L. de Jong-de Haan 
27- 6-1971 Edwin Olaf, zoon van J . W. Laffeber en J . 

P. Laffeber-Lugthart 
30-6-1971 Vamilo Alexandrow, zoon van J . G. H. 

Merkx en G. B. Merkx-Vogel 
5-7-1971 Gerrlt Willem, zoon van A. Vink en T. 

Vink-de Vries 
5-7-1971 Marlska Elizabeth, dochter van J . Peek en 

J . Peek-Alblas 
9-7-1971 Franpois Jacob Adrie, zoon van F. Vllters 

en H, G . Vilters-Roodnat 

Gehuwd 
28- 5-1971 T. van Andel en C. Voorspulj 
10-6-1971 J . A. A. van Es en J . den Boef 

Overleden 
9-6-1971 D. Bongers - gepensioneerde, 80 jaar 

B. F. Roomer - Baas Gereedschapmakerij, 
49 jaar 
A. Verhaar - gepensioneerde, 85 jaar 
H. Pot - gepensioneerde, 70 jaar 
C. Kooijman - gepensioneerde, 90 jaar 

19-6-1971 

30-6-1971 
5-7-1971 

19-7-1971 

L. M. Borst en B. Borst-

DMN 

Geboren 
23-6-1971 René, zoon van J . 

Zuidhoek 
In dienst getreden 
1-7-1971 Mevr. I. Italianer, directie-secretaresse 
1-7-1971 W. J . M. V . d. Putten, typiste/adm. kracht 
9-8-1971 Mej, A. M. J . van Eeden, assistente be

drijfsleider en inkoopadm. 

SMIT BOLNES 

Gehuwd 
16-4-1971 C. Dorreman en K. van der Maas 
16-7-1971 Th, J . Volkeri en R. M. A. Praet 
Geboren 
9-5-1971 Michel, zoon van L. M. van Oeveren en 

P. A. A. van Oeveren-Pairoux 
2- 6-1971 Jeanette Elly, dochter van M. A. Matthijsse 

en F. M. Matthijsse-Kosten 
3- 7-1971 Danny Adriaan, zoon van J . de Jonge en 

G. de Jonge-Quaak 
13-7-1971 Bianca Cornelia Adriana, dochter van K. 

Nikerk en M. D. C. Nikerk-Goossens 

In dienst getreden 
3-5-1971 J . D. van de Baan, research-ingenieur 
3-5-1971 L. C. M. Tiebout, commercieel medewerker 

correspondent 
1-6-1971 C. P. M. Blokpoel, volontair 

21-6-1971 B. Bouwman, adm. medewerkster 
21-6-1971 N. A. Deïst, volontair 

IHC DE KLOP 

In dienst getreden 
14-6-1971 F. A. Schager - l.l. IJzerwerker 
14-6-1971 J . N. Korver - volontair 
28-6-1971 R. Pattipeilohy - Hulp IJzerwerker 
12-7-1971 A. L. Hubregtse - el. lasser 

Gehuwd 
17- 6-1971 M. A. Spruit en J . C. Hagendoorn 
18- 6-1971 G. F. van Houten en K. Koppelaar 
18-6-1971 J . Visser en 3. J . Eppink 

Geboren 
24-5-1971 Sandra Maria Catrina, dochter van J . L. A. 

Janssen en H. J . T. Janssen-van Nuland 
3-7-1971 Beerend Jan, zoon van E. A. W. Kepinski 

en R. Kepinski-Lenstra 
16-7-1971 Peter, zoon van J . van Valen en G . J . P. 

van Valen-Sentse 

IHC V E R S C H U R E 

In dienst getreden 
10-6-1971 J . van Leende - electrisch lasser, Scheeps

werf 
14- 6-1971 G. Vandevos - kraandrijver. Scheepswerf 
15- 6-1971 W. Keizer - scheepsmetaalbewerker, Oran

jewerf 
16- 6-1971 W. Mac Gregor - gutser-hakker, Scheeps

werf 
23-6-1971 J . C. Rosema - electrisch lasser, Oranjewerf 
23-6-1971 M. Pereboom - scheepsmetaalbewerker, 

Oranjewerf 
23-6-1971 F, Brands - electrisch lasser, Oranjewerf 
1- 7-1971 A. J . Knyn - constructeur Tekenkamer 

Werktuigbouw 
5-7-1971 M. J . E. de Voert - leerling-lasser, vakopl. 

19-7-1971 E. F. Power - electr. lasser. Scheepswerf 
23-7-1971 J . 0. Maurisse - electrisch-lasser. Scheeps

werf 

Gehuwd 
25-6-1971 G. Bockweg en R. van der Vliet 
30-6-1971 V, Ruggiero en D. van Tillo 

Geboren 
2- 5-1971 Hachem, zoon van A. Oudrga en Zania S a -

lah 
2-6-1971 Wensley Wilfred, zoon van J . W. de Kom 

en L. Hupsch 
2-7-1971 Naomi, dochter van T. B. Lassche en W. 

M. Hortensius 

IN MEMORIAM 

Op 19 juni j l . overleed onze baas van de Gereedschapmaker i j , 
de heer B. F. Roomer, in de leeftijd van 49 jaar. 
Onvoorstelbaar komt het ons voor, bij IHC Smit NV, verder te 
moeten werken zonder de aanwezigheid van Bas Roomer. On
voorstelbaar vooral omdat slechts zi jn naaste vr ienden de ernst 
van zi jn ziekte konden vermoeden. 
Roomer was er de man niet naar, zi jn omgeving op de hoogte 
te stel len van zijn ongemakken. 
Hij is uit ons midden verdwenen zonder in de gelegenheid te 
zi jn één van zijn moei l i jkste taken tot een goed einde te bren
gen, nameli jk om het verhuizen, reorganiseren, moderniseren en 

B. F. ROOMER 

uitbreiden van zijn afdel ing op een soepele wijze te laten ver
lopen. 
Juist Bas was de man die alle mensel i jke spanningen van mede
werkers en col lega's in zo'n per iode wist op te vangen. Hij was 
het ook die het begrip ,,medewerkers en co l lega 's" verving 
door , , v r ienden" . 
De heer Roomer is niet meer. Wij zul len er in moeten berusten 
al valt dat zwaar. 
Ons medeleven gaat in het bi jzonder uit naar mevrouw Roomer 
en de kinderen in deze dagen van grote droefheid. 

Ir. W. Tuinman. 
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Wij blijven nog even ,,in het natte". IHC Gusto Nieuws kondigde 
de opening van de nieuwe brandweerkazerne aan. „Onze leden 
van de bedrijfsbrandweer zullen het stellig goed nat weten te 
houden". 
Als er maar genoeg bier gedronken wordt. . . 

Bij DMN gaan ze van bal naar aas: „Door de afdeling voetbal 
wordt dit seizoen voor de eerste keer een competitie wedstrijd-
vissen georganiseerd. Voor de eerste wedstrijd waren 13 deel
nemers aanwezig, die van 5 tot 10 uur visten." 
Dat is dan een elftal plus 2 invallers en een speeltijd van 2 x 2'/2 
uur.... 

Bij de Oranjewerf zijn ze niet voor een kleintje vervaard. In IHC 
Verschure Nieuws lazen wij: ,,Het hospitaalschip ,,Henri Dunant" 
van het Nederlandse Rode Kruis, dat op 26 mei op doorreis was 
van Kinderdijk naar Beverwijk kwam voor een kleine schroefas- i 
reparatie op de dwarshelling met alle patiënten aan boord." , 
Wat een belevenis voor de opvarenden. : 

Wie met de auto naar IHC Gusto gaat heeft negen van de tien 
keer moeilijkheden met parkeren. Nu hebben ze het echter goed 
versierd, onze Schiedamse collega's. In IHC Gusto Nieuws lazen 
wij tenminste: ,,Medewerkers die dagelijks met gebruikmaking 
van de trein naar ons bedrijf komen stonden vorige week voor j 
een voldongen feit: tariefsverhoging". Tja, de aanleg van het | 
traject naar Gusto Centraal moet ergens van betaald worden . . . 

Zo, voor de meesten onder ons zit de vakantie er op. Hopenlijk 
heeft voor iedereen de zon in voldoende mate geschenen. Dan 
kunnen wij er tegen. De R zit zó weer in de maand .... 

Over frisse lucht gesproken: bij de tekenkamer scheepsbouw bij 
IHC Gusto heeft — of had — men problemen met de aircondi
tioning installatie. Met het monteren van een nieuwe compres
sor hoopt men de moeilijkheden te boven te zijn ,,maar of het 
naar wens zal functioneren moet de toekomst ons leren. De 
komende weken zullen vier maal per dag temperatuurmetingen 
worden verricht". Wij hopen dat de koorts spoedig wijkt . . . . 

„Domino" van juni jl. publiceerde een verslag van Ria Does over 
het jeugduitstapje naar o.m. het Dolfinarium in Harderwijk. Wij 
hebben het met plezier gelezen. Jammer dat de bijdragen van de 
jongeren onder ons aan het ,,Zeskant" zo zeldzaam zijn. Vooruit 
lui, kom eens op! 

Nog even het uitstapje van de kleine DMN'ers: ,,Na een vrijdag
avond meer dan 300 broodjes gesmeerd te hebben - om over 
het beleg nog maar te zwijgen . . . ." 
Men had er gewoon de mond van vol 

Wat kan je bij Smit & Bolnes je kop kosten? De koelwateraftap-
kraanl De hofdichter onder onze Zierikzeese collega's, Ce-va-do 
genaamd, maakte er dit gedicht over: 

„DE AFTAPKRAAN" 
De koelwateraftapkraan der motoren 
is tot de ellendigste der kranen uitverkoren 
Hij staat als zeer gevaarlijk geboekt 
er wordt door menigeen vervloekt. 
Hij hangt daar maar te hangen, 
met een scherp en vuil venijn 
En wee degeen die niet uitkijkt 
grijpt naar het hoofd van de pijn, 
en loopt kans, met een salto mortale 
de hardheid van de betonvloer te bepalen. 
Zo is het kortgeleden nog gebeurd 
dat twee hoofden door bloed werden gekleurd 
Eén die de zaak al jaren leidt 
had één ogenblik van onbedachtzaamheid. 
De tweede die kwam zien waaraan het was gedaan 
liep zelf een half uurtje later ook met het hoofd tegen de kraan. 
Beiden zijn naar huis gekeerd 
en hebben hopenlijk weer iets geleerd. 
Dat men met de veiligheid niet moet spotten, 
want dat kost handen, benen en zelfs koppen! 

De techniek staat voor niets. Vóór wij er over in IHC Gusto 
Nieuws lazen wisten wij niet dat zo'n ding bestond: een mag
neetkaartschrijfmachine. Men typt een tekst in concept, die dan 
tevens op een magneetkaart wordt vastgelegd. Fouten kunnen 
snel worden verbeterd en de tekst kan worden gewijzigd of 
worden aangevuld. De in alle opzichten goede brief wordt ver
volgens keurig automatisch uitgetikt en wel met een snelheid 
van 960 aanslagen per minuut. Met recht een ,,schrijfautomaat" 
dus. 

Wij schrijven nog echt, met een gewone ballpoint .... 
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