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BIJ DE VCCRPLAAT Héél jonge belangstelling bij „Gusto open huis". 

Foto 1 De trekking van de prijzen onder toezictit van de heer A. L. van der Meer 
Foto 2 De heer 0. Pack kreeg nog eens / 500,— extra 

exTRii VOOR DË mwm 
Maandag 26 april jongstleden vond de traditionele verloting plaats 
onder de inzenders van de beloonde ideeën in 1969—1970. Voor 
de verloting zei de heer R. Smulders in zijn toespraak dat het 
zeer belangrijk is voor het bedrijf en zijn medewerkers dat de 
werknemers meedenken en met suggesties voor vernieuwingen 
of verbeteringen naar voren komen. Juist de mensen die midden 
in de praktijk werken zijn in staat om met goede ideeën te komen. 
Hij hoopte dat de verloting onder de reeds beloonde indeeëninzen-
ders een stimulans voor anderen zal zijn. Hij verzocht de jongste 
medewerkers van IHC Gusto de trekking van de prijzen te ver
richten. Als gelukkige winnaars kwamen uit de bus: de heren C. 
W. Pack en G. Bosman, ieder ƒ 500,— en de heren J. Hop, R. 
Luttik en M. Blokland, ieder ƒ 50,—. Als extra beloning en als 
aanmoediging ontving iedere deelnemer bovendien nog eens 
f25,-. 

Bent U er volgend jaar ook bij? Denk er eens over na. 

ZILVEREN JUBILEUM 

Op 1 mei 1971 was het precies 25 jaar geleden, dat Ir. C. de 
Groot bij IHG Holland in dienst kwam, met name bij de toenma
lige IHC-vennoot J. & K. Smit's Scheepswerven N.V. te Kinderdijk. 
Op 1 januari 1961 werd bij benoemd tot adjunct-directeur van De 
Klop, thans IHC DE KLOP en al op 27 april van dat jaar volgde 
zijn benoeming tot directeur. 
Ter viering van zijn jubileum ging op vrijdag 7 mei bij IHC De Klop 
de vlag in top. In de namiddag werd een receptie gegeven om 
het gehele personeel in staat te stellen gelukwensen aan te bie
den. Om half vijf kondigde de fabrieksfluit het einde van de werk
tijd aan en toog men naar de kantine, waar alles voor een feeste
lijke ontvangst in orde gebracht was. 

Onmiddellijk daarna trad de jubilaris met zijn echtgenote binnen, 
vergezeld door de leden van de Raad van Bestuur van IHC Hol
land en collega-directeuren van andere IHO-bedrijven. 

Eerst werd het woord gevoerd door Mr. H. Smulders, president van 
de Raad van Bestuur van IHC Holland. Hij prees de verdiensten 
van de jubilaris en dankte hem voor de inzet van zijn gehele per
soon voor de groei en bloei van het Sliedrechtse IHC-bedrijf. 

Vooral de laatste jaren heeft zich, door de structuurveranderingen 
van IHC Holland, ook bij IHC De Klop veel afgespeeld. De heer 
Smulders vond de aanhef van het vijfjarenplan voor IHC De Klop 
tekenend voor de persoon van de heer De Groot, hierin wordt 
namelijk gesteld dat zaken doen gelijk is aan ,,tegen de stroom 
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R. C. DE GROOT DIRECTEUR IHC DE KLOP 

oproeien". Men is gedwongen voorwaarts te gaan óf gedoemd 
achteruit te gaan. 
Als dank voor zijn bijzondere verdiensten overhandigde hij een 
geschenk onder couvert. Tenslotte sprak hij nog enkele woorden 
in het Engels tot mevrouw De Groot en dankte haar voor de wijze 
waarop zij haar echtgenoot terzijde staat in de vervulling van zijn 
moeilijke taak. 

Vervolgens werd het spreekgestoelte beklommen door de heer 
J. van Dongen, die namens het gehele personeel gelukwensen 
aanbood. Hij liet de geschiedenis van ons bedrijf aan het oog 
voorbijgaan. Hij stond stil bij de periode dat de heer De Groot 
alleen de scepter over ons bedrijf zwaaide, een taak, die hij later 
samen met de heer Bax vervulde. Hij merkte verderop dat er sinds 
die ti jd zeer veel veranderd is, zoals de fusie van de IHC-bedri j -
ven, de oprichting van IHC Beaver NV en de aanpassing van ons 
produktieprogramma aan de nieuwe omstandigheden. 
Dit heeft veel inspanning en aanpassingsvermogen gekost. Nog 
steeds maken wij een dynamische periode door. De omzet van 
ons bedrijf heeft door de fabricage van standaard demonteerbare 
cutterzuigers van het Beaver- en Giant type een sterke groei te 
zien gegeven. Nog steeds wordt gestreefd naar een produktie- en 
omzetverhoging, waartoe aanpassings- en uitbreidingswerkzaam
heden op het programma staan. Zeer binnenkort zal aan deze 
plannen uitvoering worden gegeven en de verwachting is, dat 
IHC De Klop binnen enkele jaren een produktie van 60 of meer 
eenheden per jaar zal hebben. De heer Van Dongen sprak zijn 
waardering uit voor de wijze waarop de heer De Groot alle pro

blemen, die rond de bedrijfsvoering om een oplossing vragen, 
onder ogen ziet en met de inzet van zijn gehele persoon deze 
problemen aanpakt. 

Namens het gehele personeel van IHC De Klop bood hij de heer 
De Groot een schommelbank voor de tuin van zijn bungalow aan, 
alsmede een complete tuin-aanplanting. Dit laatste gebeurde sym
bolisch door overhandiging van een papieren rol, waarop alles 
wat met een tuin te maken heeft was verzameld en op een gees
tige wijze opgeplakt. 

Tot slot van het officiële gedeelte sprak de heer De Groot woor
den van dank tot de Raad van Bestuur en tot al zijn medewerkers. 
Hij was er van overtuigd dat zonder de medewerking van het ge
hele personeel nooit datgene gerealiseerd zou zijn wat nu tot 
stand is gebracht en wat ook in de toekomst nog gedaan moet 
worden. Hij hoopte dat met medewerking van allen IHC De Klop 
een goede toekomst tegemoet zal gaan. 

Hierna werden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld de heer 
en mevrouw De Groot gelukwensen aan te bieden, waarvan ui 
teraard een druk gebruik werd gemaakt. 

Onder gezellige kout, het nuttigen van een drankje en een hartig 
hapje bleef een groot deel van de genodigden nog enige ti jd bi j 
een. Een boerenkapel van de harmonievereniging ,,Crescendo" en 
een pianist zorgden voor de muzikale omlijsting van het feestelijk 
gebeuren. 

103 



SLEEPZUIGER "SIETE" 
GING OP PROEFVAART 

A 

Foto 1 

Aan de betonsteiger in Hoek van Holland 

Foto 2 

Stilte voor de slagenden 

Foto 3 

Loods van boord 

Foto 4 
Op weg naar de baggerplaats 

Begin mei was het zover, dat de sleepzuiger Siete voor het eerst 
kennis maakte met de zee tijdens de technische proefvaart. Voor 
onze collega's in Kinderdijk is de Siete het vijfde schip van een 
bepaald type. Eerder bouwde men daar de P. C. S. van Hattem, 
de Antwerpen IV, de HAM 308 en de Eberhard Kerhian (ex Ant
werpen V). 
Als familietrekken tonen deze sleepzuigers: machine- en pomp-
kamer in het achterschip; twee Smit-Bolnes hoofdmotoren die zo
wel dienen voor de voortstuwing als voor de aandrijving van de 
baggerpompen; twee zuigbuizen; laadruim midscheeps met daar
boven de brug; cilindervormige bodemkleppen voor het lossen van 
de lading zand of slib; accommodatie voor de bemanning op en 
in het voorschip. 
De eerste proeftocht liep nogal uit. De Siete heeft vrij korte zuig
buizen, voor baggeren tot op 20 meter. Dat ging niet zo vlot. Het 
was moeilijk op de Noordzee een geschikte plek voor dit tamelijk 
ondiepe baggeren te vinden. 
Bovendien moest de Italiaanse bemanning nog inspelen op het 
gecompliceerde vaartuig dat zo'n grote sleepzuiger nu eenmaal 
is. Een en ander had tot gevolg, dat het proefvaren tot ver in de 
kleine uurtjes duurde. Pas om 5 uur in de ochtend lag men voor 
de wal in Hoek van Holland. Proeftocht deelnemers voor de 
tweede dag, die in alle vroegte, lekker uitgeslapen het schip be
klommen, werden met een ,,ssssssst" tegemoet getreden. Een 
aan duidelijkheid niets te wensen overlatende mededeling ver
zocht stilte voor de slapenden. Na de middag werd onder comman
do van Kapitein Bakker weer zee gekozen. 
Mede door de nauwgezetheid, waarmee de vertegenwoordigers 
van onze klant de werking van de verschillende installaties con

troleerden, duurde alles veel langer dan was voorzien. Aan het 
eind van de middag kon worden gezogen. Het weer, dat zich bij 
Hoek van Holland nog zo fraai voordeed, liet het afweten. In een 
mistige motregen werden de stuur- en manoeuvreerproeven ge
houden. Vanwege het slechte zicht werd de brug ontruimd van 
alle overtollige mankracht. Al met al werd het opnieuw een 
latertje. 
Het vertrek op de derde dag ging volgens programma, 's morgens 
om 7.00 uur. Na snelheidvaren met een leeg schip, vulde men de 
hopper met enkele duizenden m' zand. Daarmee werden opnieuw 
snelheidsproeven gedaan. Via Pilot Maas werden in de buurt zijnde 
schepen gewaarschuwd voor de over de Noordzee stormende 
sleepzuiger. De twee Smit-Bolnes ,,karren" draaiden dat het een 
lieve lust was. Een oude Britse kolenboot schrok zo van ons, 
dat ie bakboord uit ging en — zo leek het wel — huiswaarts voeri 
Toen nog maar even een draaicirkel maken. Een keurige korte 
draaicirkel. Als op een riks! 

Hoezeer de beproevingen ook uitliepen (o.m. voor de duurproef 
moest nog een vierde dag gevaren worden) over één ding was 
iedereen het eens: de Siete is een prachtig schip. Op perfecte wij
ze afgewerkt en in de verf gezet. Dit is geen eigen trots, nee, dat 
hoorden wij van verschillende kanten. Ook van bezoekers die de 
Siete bezichtigden in Kinderdijk. 
Teruggekeerd aan de werf — aan de nieuwe afbouwkadel — 
werd de gebruikelijke puntenlijst afgewerkt en werd de sleepzui
ger in gereedheid gebracht voor de officiële proeftocht. Die had 
plaats op 3 juni. 
Tot ie aan het werk gaat blijft de Siete in Kinderdijk logeren. 
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Foto 1 Grote belangstel l ing 

Foto 2 Mij interesseert d ie d ikke t rom vééi meer! 

Foto 3 Oprectite trots van de vakman 

3 

Op 11 mei van zeven tot negen uur 's avonds stond de poort van 
IHC Gusto wagenwijd open voor de Schiedammers. In tegen
stelling tot het vorige jaar werd nu het accent gelegd op de af
delingen en de mensen die daar werken. 

Op de tekenkamers, in de scheepsbouwhal, de machinehal, licht-
drukkerij , etc. gaven onze mensen de Schiedammers een indruk 
wat er allemaal komt kijken voordat schepen en staalconstructies 
gebouwd kunnen worden. Ook de grote afmetingen van het boor-
schip op de helling trokken veel aandacht. In de modellenzaal 
kregen de bezoekers een idee wat er allemaal bij Gusto gebouwd 
wordt. Het zojuist gereedgekomen wandreliëf van acht meter gaf 
een duidelijk overzicht van al die produkten. 

Ook de leerlingen van de bedrijfsschool gaven een staaltje van 
hun kunnen en in de nieuwe kantine waren standjes gebouwd 
door personeelszaken, afd. Veiligheid en de verschillende hobby
clubs van Gusto. Alhoewel minder dan vorig jaar zijn er toch zo'n 
1300 bezoekers tijdens het Open Huis op de werf geweest. Mis
schien kwam dit door het feit dat er buiten weinig spectaculaire 
dingen waren te zien. Het heeft in ieder geval niet gelegen aan 
Gusto's Muziekvereniging, die voor het eerst met de nieuwe uni
formen zowat door heel Schiedam heeft gemarcheerd om de 
Schiedammers er muzikaal aan te herinneren dat er Open Huis bij 
Gusto was. 
Overigens, de drumband met hoornblazers van Gusto's Muziek
vereniging doet het voortreffeli jk. Op 2e Pinksterdag hebben zij 
na vele jaren de Ie prijs in de Ie afdeling gehaald. 
Ze doen het wel goed daar bij IHC Gusto in Schiedam. 
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Begin juni werd tijdens een korte plechtigheid op Tholen de 
cutterzuiger Eendracht in bedrijf gesteld. De nieuwe aanwinst 
van N.V. Aannemers- en Handelsbedrijf Van Oord-Werkendam te 
Werkendam is een co-produktie van onze bedrijven in Kinderdijk 
en Sliedrecht. De zuiger vertoont familietrekken met de IHC 
Giant 3300, maar is toch een zuiger met een geheel eigen karak
ter. Om te beginnen is het baggervaartuig niet demonteerbaar en 
bestaat het uit één ponton. Dit betekende een eenvoudiger con
structie en veel meer ruimte in de machine/pompkamer. Het pon
ton is 41 meter lang en 10 meter breed. De maximale bagger-
diepte bedraagt 18 meter; het totaal geïnstalleerd vermogen 3300 
pk. De Eendracht heeft ankerbomen en een paalwageninstallatie 
met een slag van 4,60 m. Onder het bedieningshuis is een ge
combineerde kombuismessroom. Naast de paalwagenbeun is in 
het ponton accommodatie voor 6 man. 
Wat de Eendracht bijzonder doet zijn, is de uitgebreide bagger- en 
meetapparatuur, zoals produktiemeetapparatuur en gyrokompas 
plus zwaaihoekkompas voor ,,automatisch" baggeren. Gewoon 
een prachtig schip, de Eendracht. Over z'n werkzaamheden in het 
grote project van de Rijn-Schelde verbinding schrijven wij nog 
wel eens. 
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üuihnJ [juinrU [juihrU LJiJ^ 
HEROPEND 
„Mi jn taak vervuld' ik graag 
In dienst van C. van der Gaag 
Aan ieder liet ik voor hem weten 
Het is nu ti jd om te gaan meten". 

Deze tekst komt voor op de koperen bel, die al lang deel uitmaakt 
van de inventaris van het Mineraal Technologisch Instituut. Nu 
hangt de bel naast de ingang van het MTI in Kinderdijk. Het 
nieuwe complex werd op 18 mei j l . officieel geopend. 

Start In Haarlem 
De heer D. L. H. Smit, Lid van de Raad van Bestuur en Hoofd 
van de Bagger Divisie, memoreerde in zijn toespraak de geschie
denis van het MTI. Het begon in Haarlem, in 1939. Het was een 
bescheiden afdeling onder leiding van Ir. C. van der Gaag. Men 
deed proeven op de gebieden van zandpompen, leidingweerstand 
en ertsscheiding. 
Na de Tweede Wereldoorlog volgde de verhuizing naar Delft. 
Daar waren nauwere contacten met de T.H. mogelijk. Bovendien 
was de plaats van vestiging aldus niet nauw verbonden met de 
zetel van — toen nog — een der IHC-vennoten. 

KINDERDIJK 
Geleidelijk aan groeide binnen het MTI een Technisch Centrum 
voor IHC Holland. Toen kwam de fusie en de indeling in divisies. 
De activiteiten van het MTI waren hoofdzakelijk gericht op bag
geren en baggerwerktuigen. Smit Kinderdijk werd de zetel van de 
Bagger Divisie. Het leek logisch, dat het MTI daarom naar Kinder
dijk zou verhuizen. Dan was er nog iets: de eerste fase in de 
verschillende onderzoekingen werd haast altijd goed afgerond. 
Daarna moesten andere zaken aan bod komen. Zoals het critisch 
bezien van constructies; het testen van prototypes, slijtproeven. 
Daarbij bleek steeds meer dat een scheiding tussen laboratorium 
en tekenkamers nadelig werkte op de totstandkoming van doel
matige produkten. 

In één hand 
Tevens werd besloten om de ontwerptekenkamer in het MTI on
der te brengen. Hierdoor wordt bereikt, dat én ontwerp, én be
rekening én beproeving in één hand komen. De onderwerpen die 
men in studie heeft, betreffen: zandpompen, cutters, sleepkoppen, 
afsluiters, kogelscharnieren en andere baggeronderdelen. Boven
dien: meet- en regelapparatuur, schroefasafdichtingen, etc. In het 
laboratorium worden met verschillende materialen slijtageproeven, 
bezinkingsproeven en snijproeven uitgevoerd. 
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Foto links 
Kort voor de openingsceremo
nie. Ir. S. E. M. de Bree, Hoofd 
van het MTI vraagt ir. H. T. 
den Breejen de bei te luiden 

Foto rechts 
De kiezeisteentjesdoop van het 
nieuwe MTI 

De Meetdienst van het MTI verricht niet alleen voor ons, maar 
ook voor derden metingen aan boord van baggervaartuigen of op 
mechanische constructies. 
Door de verhuizing van het MTI naar Kinderdijk kan nu ook een 
nog beter contact tot stand komen met onze klanten en kan er een 
inniger contact met de praktijk ontstaan (field research). 
Het spreekt vanzelf dat het fundamentele onderzoek niet zal wor
den vergeten en dat de goede betrekkingen met onder meer de 
T.H. Delft zullen worden bestendigd. 

Voor wie de klok luidt.... 
Op het plein voor het nieuwe MTI-gebouw werd de officiële ope
ning verricht. Het was Ir. H. T. den Breejen, Voorzitter van de 
Vereniging Centrale Baggerbedrijf, die hier de bel luidde. Direct 

daarop suisde er langs een lijn een minibaggeremmertje omlaag, 
dat netjes een lading steentjes in de cutter deponeerde. Zo was er 
toch nog wat gestort bij deze heropening van ons baggerlabo-
ratorium. 
De vele genodigden, onder anderen uit onze klantenkring en van 
de zijde van Rijkswaterstaat en de Deltadienst, begaven zich 
daarop naar binnen. De medewerkers van het MTI hadden ge
zorgd voor een show. De gasten konden verschillende zaken in 
werking zien. Zoals het beproeven van afsluiters, het meten van 
trekkrachten voor SBM-boei systemen; beproevingen aan een 
rondpompsysteem, metingen van snijkrachten van compact ma
teriaal, duurproeven, beproevingen van meetinstrumenten, grond
onderzoek, enz. enz. 
Een perfecte show om MTI-nieuwe-stijl te presenterenI 

DE Ie VAN 811 Ruim 16 kilometer beton, verdeeld in 811 ,,moten" van ongeveer 
20 meter lengte, gaan in Kinderdijk de grond in. 
Ze zullen de fundatie schragen, waarop de grote hellingloods 
wordt gebouwd. Deze loods wordt 168 meter lang, 50 meter 
breed, 34 meter hoog en moet dus wel stevig op z'n ,,heipaal-
poten" staan. 
Van de 811 palen werd op 10 mei jl. de eerste de bodem in geheid. 
Zoals gebruikelijk bij een ,,eerste paal" kreeg de gebeurtenis een 
feestelijk tintje. Mevrouw W. F. J. van der Gaag-de Haan, echtge
note van wijlen de heer W. van der Gaag, eens directeur van J. & 
K. Smit, hulde zich voor deze gelegenheid in een witte jas en 
zette zich een ,,gouden helm" op het hoofd. Voordat ze aan de 
slag kon, werd de eerste betonpaal met grote nauwkeurigheid 
op de juiste plaats gemanoeuvreerd. Toen mocht Mevrouw Van 
der Gaag eindelijk zelf aan de touwen trekken. 

Onder de toeschouwers bevonden zich naast de heer D. Smit en 
de directie van IHC Smit, de voltallige Ondernemingsraad en ver
tegenwoordigers van de firma's die betrokken zijn bij het grote 
verbouwingswerk. 
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NIEUWE K A N T O O R R U I M T E DMN 
Degenen die een paar maanden geleden over de 's-Gravendamse-
weg in Noordwijkerhout reden en een eind van de weg af een 
paar oude gebouwtjes — ogenschijnlijk op elkaar steunend van 
ouderdom — zagen staan, kregen eigenlijk maar een povere in
druk van De Machinefabriek Noordwykerhout. En maar weinigen 
—• zij namelijk die ons bedrijf bezochten — wisten dat deze indruk 
onjuist was, onjuist omdat bij een bezoek bleek, dat de gebouw
tjes gebouwen bleken te zijn en zich binnen deze gebouwen een 
modern machinepark bevindt. 
Nu is het beeld heel anders geworden. De kantoren, die zich voor
dien in het voorste halletje (zie foto) en in het houten noodkantoor 
(niet op de foto) bevonden, zijn nu ondergebracht in een nieuw, 
modern, strak gebouw. De indruk die het gehele complex nu 
naar buiten geeft, komt overeen met de werkelijkheid. Hoewel van 
belang, is de verbetering van de indruk van DMN naar buiten niet 
de enige en belangrijkste reden. Waar het in feite om ging is, dat 

de gehele voorgevel van het complex en betekent het plaatsen 
van dit gebouw slechts een tijdelijke afronding van de bouwactivi 
teiten. De bedoeling is namelijk dat in overeenstemming met de 
reeds enige jaren geleden opgegeven eisen door de commissie 
,,stad en land" een uniforme voorgevel over de gehele voorzijde 
van het fabriekscomplex ontstaat en het laatste betekent dan ook 
verdere uitbreiding in de toekomst. 
Aan de betreffende plannen hiervoor wordt intussen hard gewerkt. 
Tegelijkertijd met het nieuwe kantoorgebouw werd een nieuwe te
lefooncentrale in gebruik genomen. Daardoor is aan de onhoud
bare toestand, dat soms vier personen — die allen vaak telefo
neren — van 1 toestel moesten gebruikmaken een einde geko
men. Een hele vooruitgang als je bedenkt, dat van 4 netlijnen en 
30 toestellen overgeschakeld werd op 9 netlijnen en 65 huistoe
stellen; uitbreidingsmogelijkheden tot 22 netlijnen en 200 huis
toestellen. 

'1/ 

Zo was het 

de kantoorruimte gewoon te klein werd en bovendien een deel 
van de kantoren was ondergebracht in een houten gebouw, dat 
oorspronkelijk voor 5 jaar werd gebouwd, maar het dubbele aan
tal jaren heeft dienst gedaan. 
Overigens is de voorgevel van dit gebouw slechts een deel van 

Tenslotte is ook het bijbehorende parkeerterrein gereedgekomen, 
waarmee 25 parkeerplaatsen voor bezoekers beschikbaar zijn ge
komen. DMN zal daardoor een van de weinige bedrijven zijn, dat 
geen parkeerprobleem kent. 

T.B.HI.A. 
Op 26 mei j l . is tijdens een commissarissen-
vergadering van T.B.M.A.-EUROPE N.V. be
sloten het IHC-aandeel van 50 °/o in 
T.B.M.A.-EUROPE N.V. over te dragen aan 
de heer H. F. J. Houben, waardoor deze eni
ge directeur-eigenaar wordt van T.B.M.A. 
De door T.B.M.A. van Westinghouse, Enge
land verkregen licentierechten voor de ver
koop en fabricage van roterende sluizen en 

stoffilters in de E.E.G. zijn overgedragen 
aan DMN, waardoor deze zelf de verkoop 
hiervan ter hand neemt. Ter ondersteuning 
hiervan zal intern de verkoopstaf worden 
uitgebreid en extern zullen agenten worden 
benoemd dan wel bestaande agentschap
pen door DMN worden overgenomen. 
Zo zal T.B.M.A. voor DMN in de Benelux 
als agent optreden voor de verkoop van 

sluizen, filters, krimpovens en eventueel 
nog andere in licentie te verkrijgen produk
ten. Voor verkopen buiten het Benelux-ge-
bied, dus in de overige E.E.G.-landen zal 
T.B.M.A. zijn diensten in de vorm van een 
adviseursschap ter beschikking blijven ste l 
len. De nieuwe organisatie betekent een 
vergroting van de mogelijkheden voor De 
Machinefabriek Noordwykerhout. 
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heteuueer Van oudsher is voor ons Hollanders ,,het weer" een onderwerp, 
waarover men niet uitgepraat raakt. Dag in, dag uit hebben wij er 
mee te maken. En niet alleen in de vakantie of gedurende de 
weekeinden. De fietsers en bromfietsers onder ons trekken heus 
geen vrolijk gezicht wanneer regen, sneeuw of storm hun ritten 
naar en van kantoor en werk begeleiden. En denk eens aan onze 
buitenwerkers, die in weer en wind bezig zijn aan het casco van 
een schip. Ook bij beproevingen en proefvaarten kan het weer 
ons parten spelen. Als bijvoorbeeld een dikke mist het houden 
van snelheidsproeven bemoeilijkt. Of een hoge zeegang het bag
geren. 
Vierentwintig uur per dag beïnvloedt .,het weer" ons doen en la
ten. Ook 's nachts. Als wij een raam open hebben laten staan en 
het gaat ineens hard waaien . . . Of, het begint te regenen en de 
kat is nog buiten . . . Bijgaand artikel, geschreven door André 
Arnoldus Ir. en gepubliceerd in „De Kiesschijf" vertelt meer over 
het weer. 

Per jaar wordt zo'n twintig miljoen malen het weerbericht ge
draaid en vooral in de vakantietijd zal er een piek te zien zijn. 
ledereen is benieuwd naar de weersomstandigheden van morgen. 
Kunnen we er uit of wordt het morgen een spelletje kienen? Om 
dat te weten wordt ruim twintig miljoen maal per jaar in ons land 
het nummer 003 gedraaid. Niet alleen de vakantieganger is ge-
interesseerd in het weer van morgen maar vrijwel iedereen richt 
zich in zijn doen en laten naar het weer. 
Wie weersverwachting zegt denkt er onmiddellijk achteraan: „het 
KNMI in de Bilt". 
Dit nationale instituut echter doet veel meer dan de bestudering 
van het weer alleen. Wat de mensen het meest aanspreekt is de 
weersverwachting. Daar zijn ze immers rechtstreeks bij betrokken. 

Oud,ouder .... 
Het KNMI is al meer dan honderd jaren jong. Het werd op 31 ja
nuari 1854 door een besluit van Koning Willem III ingesteld, maar 
op 1 december 1848 was professor Buys Ballot reeds ,,voor eigen 
rekening" begonnen in ,,Sonnenborg", een kasteeltje op de stads
wal van Utrecht. 
Dat het weer de mensen eigenlijk steeds heeft geïnteresseerd 
blijkt uit het feit, dat men in Zwanenburg, in de omgeving van 

Halfweg, reeds geruime tijd daarvoor was begonnen met het me
ten van de temperatuur, het aflezen van de luchtdruk en het aftap
pen van regen. 
Zodoende beschikt men bij het KNMI over aantekeningen van het 
jaar 1736 af. 
Natuurlijk zijn er nog wel oudere aantekeningen, over strenge 
winters bijvoorbeeld, maar toen werd er nog niet exact gemeten. 
Het KNMI is tot 1 mei 1897 in Utrecht gebleven. Toen moest men 
naar een ruimere behuizing omzien. 
In De Bilt stond een verlaten landhuis met een grote tuin erom
heen. Een ideale vestiging voor het steeds uitbreidende KNMI. 

Observatie 
Meteorologie is een wetenschap, de leer van de verschijnselen 
in en de bewegingen van de atmosfeer. 
Uit het gehele land worden dagelijks veel waarnemingen die het 
weer beschrijven naar het KNMI gestuurd. De meeste berichten 
komen per telex binnen. Deze gegevens worden vastgelegd op 
ponskaarten, elk jaar bijna één miljoen. In totaal beschikt het 
KNMI over ongeveer 35 miljoen ponskaarten, die de gegevens 
over het weer in vroeger jaren bevatten. Al die kaarten vergen 
natuurlijk een enorme ruimte en daarom wordt een groot deel van 
de gegevens tegenwoordig vastgelegd op magnetische banden. 

Voorspellingen 
Hoe is het nu mogelijk uit al die waarnemingen van vroeger het 
weer van morgen te voorspellen? Het weer op de ene plaats 
hangt nauw samen met dat op een andere plaats. 
Zo is het niet mogelijk dat in Arnhem een koude noordoostenwind 
waait terwijl het in Haarlem zo warm is dat alle bewoners naar 
Zandvoort vluchten. 
Alle weersverschijnselen op het noordelijk en zuidelijk halfrond 
hangen nauw met elkaar samen. Daarom is het nodig dit alles te 
kunnen overzien. 
Vanuit onbemande kunstmanen worden sinds 1 april 1960 foto's 
gemaakt van de wolken die boven het aardoppervlak hangen. De 
wolken zweven tussen de 500 meter en ongeveer 20 kilometer 
hoogte. De kunstmanen bewegen zich 400 tot 2600 km boven de 
aarde. 
Deze gegevens worden doorgeseind naar de aarde, maar ze ver
tellen niets over de toestand aan het aardoppervlak, de stand van 
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de barometer, de vochtigheid en de temperatuur. 
Daarom is er op het vasteland een net van meer dan 7000 waar
nemingsstations opgebouwd. Bovendien geven nog eens 4000 
schepen die de wereldzeeën bevaren beschrijvingen van het weer 
in hun gebied. 
Viermaal per dag en allemaal tegelijkertijd noteren de waarnemers 
welke wolken zij zien, hoe de wind waait, hoe hoog de luchtdruk 
is en of het sneeuwt, hagelt, regent of dat er mist hangt. 
Al die waarnemingen vormen 11.000 stukjes uit een legpuzzel. De
ze puzzel geeft een beeld van het weer in de gehele wereld, be
staande uit ongeveer 50 depressies en hogedrukgebieden, onge
veer 100.000 buien waarvan 2000 met onweer. De telexmachines 
ratelen dan ook 24 uur per dag in De Bilt. 

Uitwerken 
Al deze gegevens worden ingetekend op de wereldkaart en na on
geveer twee en een half uur is de kaart volgetekend met getallen 
en symbolen. 
Zo kan de meteoroloog zien hoe de weergebieden over de gehe
le aarde zijn. Hij weet ook hoe in de hogere luchtlagen de stro
mingen zijn en zodoende kan hij bepalen waarheen de regenge-
bieden, onweersbuien of stormvelden zullen trekken. 
Bij deze voorspellingen maakt hij tevens gebruik van de gegevens 
die kleine radiozendertjes van een hoogte van 30 km boven de 
aarde uitzenden. 

Ballonnen 
Tweemaal per dag wordt aan een grote ballon een radiozendertje 
opgelaten. De instrumenten verrichten onderweg metingen en de 
radiozender zorgt voor transmissie naar de aarde. Dit geschiedt 
op ruim 700 plaatsen over de gehele wereld verspreid. In ons 
land worden dus 730 zendertjes per jaar opgelaten. Als de ballon 
springt komen de instrumenten aan een parachute naar de aarde 
terug. Van de 730 zendertjes worden er ongeveer 580 per jaar 
teruggevonden en aan het KNMI teruggestuurd. Na enkele kleine 
reparaties kunnen ze dan opnieuw worden gebruikt. 
Met behulp van al deze gegevens worden de gewone weersver
wachtingen samengesteld. 

Publlkatle 
De gewone weersverwachtingen worden doorgegeven aan de 
kranten en de radionieuwsdienst. Ook wordt het weerbericht in
gesproken op een geluidsband, zodat telefonische berichtgeving 
mogelijk is. 
In het PTT-gebouw aan de Neude te Utrecht staan drie spreekma
chines. Hierop wordt het weerbericht door personeel van het 
KNMI ingesproken. De totstandkoming van de telefonische weer-
berichtgeving vindt dus op afstand plaats. 
Bij het KNMI is een bedieningstableau in de inspreekcel aange
bracht. 
De bedieningshandelingen worden door relais in code doorge
geven naar Utrecht en daar door de relais voor de afstandsbestu
ring herleid. De op het bedieningstableau te De Bilt doorgegeven 
handelingen worden daarna te Utrecht uitgevoerd. Als controle 
dat de handeling inderdaad is uitgevoerd, wordt door de afstands
besturing een code teruggezonden naar De Bilt, waar dit als een 
lampsignaal zichtbaar is. 
Te Utrecht is eveneens een bedieningstableau in een inspreekcel 
opgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat bij eventuele kabelstorin
gen of storingen in de apparatuur bij het KNMI de bediening in 
Utrecht volledig wordt overgenomen. In dergelijke gevallen wordt 
de tekst voor het weerbericht via het openbare telexnet overge
bracht naar het telegraaf-overdraagstation en vandaar verder ge
dirigeerd. 

De blikken juffrouw 
Gesproken teksten met een maximumduur van drie minuten kun
nen op de machine worden opgenomen en weergegeven. De 
machine bestaat uit een lichtmetalen trommel van een magne
siumlegering. Hieromheen wordt een geluidsband van 7 cm breed
te gelegd, waarop zich een geluidsspoor vormt. Door een schroef-
kam schuiven zowel de as als de trommel in de lengterichting. De 
toonkop rust met een druk van ongeveer vijf gram op de geluids
band en als u 003 draait hoort u het ingesproken weerbericht: 
De weersverwachting geldig tot 22 uur. Nu en dan buien, waarvan 
sommige met onweer, maar ook zonnige perioden. Matige wes
telijke wind en koeler. 

GUSTO VOETBALLERS KAMPIOEN 
Al enige weken geleden was G.S.S. zeker van de promotie naar 
de tweede klasse. De bekroning van het seizoen zou het kam
pioenschap van de derde klasse A, afdeling Rotterdam van de za
terdagcompetitie zijn. 
Op 29 mei 1971 is de beslissingswedstrijd tussen G.S.S. en C.C.O. 
geweest. G.S.S. won op overtuigende wijze met 3—1 en daarmee 
werd het kampioenschap behaald. 

In de eerste helft van de competitie was het optreden van G.S.S. 
nogal wisselvallig. Misschien is de ingebruikneming van het 
nieuwe clubgebouw na de winterpauze een stimulans geweest. 
G.S.S. heeft namelijk in de tweede helft van de competitie geen 
enkele wedstrijd meer verloren. 

Terecht ging het kampioenschap naar G.S.S. Tijdens de drukbe
zochte receptie op vrijdag 4 juni 1971 in het clubgebouw van 
G.S.S. gaven vele afgevaardigden van andere clubs en bonds-
bestuur blijken van belangstelling en waardering voor de pres
tatie van G.S.S. Proficiat. 
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VAN ZILVER 
NAARGOUD 

BIJ 
IHC DE KLOP 

A. J. KOREVAAR 

De 28e april 1971 was een 
heuglijke en feestelijke dag 
voor onze werfbaas A. J. Ko-
revaar. Vanwege zijn 50-jarig 
jubileum bij IHC De Klop, dat 
hij enige tijd geleden vierde 
en zijn verdiensten voor het 
avondonderwijs aan de L.T.S. 
te Sliedrecht, waar hij tien
tallen jaren het vak scheeps
bouw doceerde, ontving hij de 
gouden medaille, behorende 
bij de Orde van Oranje-Nas-
sau. Reeds in november 1960 
was hem deze eremedaille in 
zilver toegekend. Het komt 
slechts zelden voor, dat ie
mand van zilver naar goud 
wordt bevorderd. 

De uitreiking van het ereme
taal vond plaats in de directie
kamer van IHC De Klop door 
de Burgemeester van Slie
drecht, in aanwezigheid van 
de directie en een klein aan
tal genodigden. Na een toe
passelijke inleiding en het uit
spreken van gelukwensen, 
speldde de Burgemeester de 
gouden medaille op de revers 
van de trotse heer Korevaar. 
Vervolgens bood de heer Ir. 
De Groot gelukwensen aan 
en memoreerde de verdien
sten van de heer Korevaar 
voor bedrijf en gemeenschap. 
Hij greep deze gelegenheid 
aan een geheim te verklap
pen, nl. dat ons bedrijf de 
heer Korevaar, die in juni met 
pensioen gaat, graag naar 
Oost-Pakistan zou uitzenden 
om toezicht uit te oefenen op 

de verbouwing van een cutter
zuiger. 
Er is daar iemand nodig, die 
deze taak op zich neemt en 
als dit doorgaat, dan is de 
heer De Groot vol vertrouwen, 
dat de heer Korevaar deze 
taak tot een goed einde zal 
weten te brengen. Zichtbaar 
onder de indruk, dankte de 
heer Korevaar, ook namens 
zijn echtgenote, voor de ont
vangst op deze dag, de eer
volle onderscheiding en de 
tot hem gesproken woorden. 

25 JAAR BIJ 
IHC GUSTO 

Voor de heren C. H. van Duu-
ren, magazijnmeester (MB), 
J. W. V. d. Pol, perser (SB) en 
A. Lodder, elektricien (S'veer) 
was 23 april 1971 een zeer bij
zondere dag. 
Die dag werden deze jubila
rissen door de directie ontvan
gen ter gelegenheid van hun 
25-jarig dienstverband. 
De heer F. Smulders, die de 

C. H. VAN DUUREN 

jubilarissen toesprak was dan 
ook niet zuinig met zijn waar
dering voor deze trouwe me
dewerkers. Naast de cadeaus 
en de gelukwensen, waarbij 
ook de dames niet vergeten 
werden, ontvingen zij uit han-

A. LODDER 

den van de heer M. Dirkzwa
ger de legpenning en het ver
erend getuigschrift van de 
Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel. 
Na een kop koffie en een be
zoek aan de modellenzaal 
kwam er — voor de jubilaris
sen veel te snel — een einde 
aan deze feestelijke gebeurte
nis. 

Opnieuw was het op 14 mei 
1971 feest bij IHC Gusto en 
wel ter ere van de heren G. 
Zondervan — samensteller 
(S'veer), J. v. d. Graaff, richter 
(SB) en A. L. v. Leeuwen, au
togeen brander (SB). 
Deze medewerkers werden op 
deze dag door de directie 
voor hun inzet en medewer
king gedurende 25 jaar in de 
bloemetjes gezet. 
De waardering ging verge
zeld van het gouden horloge 
met inscriptie en een cadeau 
onder couvert. 

G. ZONDERVAN 

De heer F. Smulders wilde 
niet nalaten ook de dames te 
danken voor de steun die zij 
hun man in deze 25 jaar ge
geven hebben. 
Het vererend getuigschrift met 
de daarbij behorende legpen-

J. V. d. GRAAFF 

ning van de Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel 
werd aan de jubilarissen uit
gereikt. 
Na een gezellig onderonsje 
bezocht men de modellenzaal, 
waarna de jubilarissen af
scheid namen en naar huis te
rugkeerden. 

Dat de maand mei in 1946 
een goede maand was, bleek 
wel toen op 25 mei 1971 de 
directie zich opnieuw klaar
maakte om 3 jubilarissen te 
ontvangen. 
Dit keer waren het de heren 
K. W. Rook, transporteur/aan-
slaander (SB), N. A. Slegt, 
klinker (SB), G. Bogerd, las
ser (SB), waarvoor de vlag in 
top ging. 

De heer F. E. M. Smulders 
bracht dank aan deze jubila
rissen voor hun trouwe staat 
van dienst en prettige mede-

A. L. VAN LEEUWEN 



werking gedurende deze 25 
jaar. 
Naast de woorden van lof ont
vingen de jubilarissen nog en
kele cadeaus. Ook de dames 
werden niet over het hoofd 
gezien. 

N. A. S L E G T 

Namens de Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel reikte de 
heer M. Dirkzwager het ver
erend getuigschrift met bijbe
horende legpenning uit. 
Na een uur van gezellig sa
menzijn en een rondgang door 
de modellenzaal bleek dat de
ze feestelijke ochtend voor 
onze jubilarissen was omge
vlogen. 

G. BOGERD 

25 J A A R BIJ 
IHC SMIT 

Op dinsdag 4 mei j l . was het 
weer een gezellige drukte in 
de vergaderkamer van het 
Ontspanningsgebouw. Er wa
ren drie jubilarissen die er 
25 jaar hadden opzitten, na
melijk de lichtdrukker A. Stolk, 
de koperslager P. van Steenis 
en de draaiersbaas L. A. de 
Koning, die om 11 uur arri 
veerden met hun echtgenoten 
en kinderen, om door onze di 
recteur, de heer A. J. Bouman, 
ontvangen en toegesproken te 
worden. Aan de dames wer
den bij aankomst bloemen 
aangeboden. Natuurlijk waren 
ook de chefs van de jubilaris
sen aanwezig. 

De eerste die door de heer 
Bouman werd toegesproken, 
was de heer A. Stolk, die op 
1 april 1946, op 30-jarige leef
tijd, in dienst trad. Om zijn 
eigen woorden te gebruiken, 
,,rommelde hij voordien maar 
zo'n beetje van deze naar de 
andere baas", dat wil zeggen, 
van boerderij naar boerderij 
en van tuinder naar tuinder. 

Totdat hij bij ons bedrijf in 
dienst trad, op aanraden van 
zijn broer, die als tekenaar in 
onze dienst was. 

De heer P. van Steenis is op 
23 april 1946 als leerling in de 
koperslagerij gekomen en 
daar is hij nog. Niet meer als 
leerling natuurlijk, maar als ie
mand die in de koperslagerij 
van alle markten thuis is. Hij 

A. STOLK 

voelt er zich ook thuis, heo-
ben we begrepen. Veelal be
dient hij de pijpenbuigmachi-
ne en als het werk gedaan is, 
pakt hij ook andere dingen 
aan, die gedaan moeten wor
den, waaronder soms het uit
trekken van tekeningen. 

De heer L. A. de Koning kwam 
als 15-jarige in de draaierij. 

Een bepaald rustige jongen 
was hij niet, stellen we ons 
zo voor. Een levendige jon
gen, die zijn mondje wel wist 
te roeren, maar ook zijn han
den en hoofd wist te gebrui
ken. Hij werd een goede vak
man, die als schaver en aan 
de copieerbank een goed stuk 
werk wist te leveren. Onge-

P. VAN S T E E N I S 

veer 10 jaar geleden kreeg hij 
de functie van voorman, om 
een jaar later te worden aan
gesteld als baas in de draaie
rij. 

De heer Bouman sprak de ju 
bilarissen elk afzonderlijk toe 
en bedankte hen voor hetgeen 
zij voor het bedrijf zijn ge
weest. 

L. A. DE KONING 

JUBILEA BIJ 
IHC VERSCHURE 

Aan de rij der Verschure-jubi -
larissen mochten wij de afge
lopen maand toevoegen: 
De heer J. Spierenburg, elek
trisch lasser scheepswerf. Hij 
jubileerde op maandag, 3 mei 
1971. De heer Spierenburg 
meldde zich in mei 1946 als 
25-jarige voor herscholing. 
Hij onderging die op het ter
rein aan de Meeuwenlaan, 
waar een generatie later deze 
herscholing weer plaats vindt. 
De staf van de scheepswerf 
heeft de heer Spierenburg 
zijn vrouw en beide doch
ters een gezellige ontvangst 
bereid. 

Voor hem geen horloge, maar 
wel een echte Zaanse klok en 
de gebruikelijke jubileumgra
tificatie, mitsgaders vele goe
de wensen en felicitaties. 
De heer Spierenburg is inmid
dels alweer verder op weg bij 
Verschure. 

Op vrijdag, 7 mei 1971, kwam 
de heer L. Groenhagen met 
vrouw en kinderen zijn op
wachting maken in de verga
derzaal op de Meeuwenlaan. 
De heer Groenhagen heeft 

J. S P I E R E N B U R G 

zich middels omscholing, ge
reedschapmakerij en onder
houd en reparatie van kranen 
opgewerkt tot voorman Tech
nische Dienst. Deze functie 
verricht hij meestentijds goed 
gemutst. Deze muts en een 
haast ideaal gebrek aan hoog
tevrees begeleiden hem bij 
zijn reparatieklussen in kra
nen zwevend tussen hemel en 
aarde. 

Letterlijk kunnen we daarom 
niet zeggen, dat hij altijd met 
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beide benen op de grond 
staat, figuurlijk doet hij dat ze
ker wel. 
Hij is van plan zich, met 
schoonzoon en dochter in het 
verre Oosten, nog vele jaren 
voor het IHC Verschure be
drijf in te zetten, zij het dan, 
zoals gezegd vaak vanuit de 
hoogte. 

Een fenomeen op het gebied 
van de geneeskundige en 
lichamelijke verzorging bij 
IHC Verschure heeft gejubi
leerd op donderdag, 13 mei 
1971. 
U weet het : ,,Goede wijn be
hoeft nauwelijk een krans". 
Daarom kreeg de heer C. 
Pauw, zoals gezegd Verschu
re's verbandmeester bij uitne
mendheid (Par excellence, 
zegt hijzelf) voor 25 jaar trou
we dienst niet de genoemde 

L. GROENHAGEN 

krans maar wel een piekfijn 
horloge, de envelop voor de 
binnenzak, een extra grote 
ooievaar en heel veel dank en 
goede wensen voor de toe
komst van velen, die onder 
zijn handen hebben geleden 
en gestreden. 
Voor deze maand de rij slui-

WAT IS 
In één van de laatste ,,Zeskanten" heeft u kunnen lezen over de 
herstructurering binnen de IHC. Nu vinden wij dit woord herstruc
turering eigenlijk een ellendig woord, want het is nauwelijks uit te 
spreken en lijkt daardoor ook moeilijk te begrijpen. Best mogelijk, 
dat dit dan aan de schrijver van dit artikeltje ligt en dat voor de 
meesten onder u een en ander zo helder als glas is, maar de vol
gende regels zijn dan bestemd voor diegenen, bij wie het glas 
door koffiedik moet worden vervangen. 

In werkelijkheid betekent herstructurering een nieuwe structuur, 
een nieuwe, andere samenstelling. Die andere samenstelling kan op 
verschillende onderdelen van de IHC-organisatie betrekking heb
ben, maar wij zouden ons hier duidelijkheidshalve én omdat het 't 
meeste aanspreekt, willen hebben over de verandering in de on
dernemingsvormen. Hoewel, die veranderingen zijn u eigenlijk wel 
bekend. U weet uit de informaties in het ,,Zeskant" wel of uw be
drijf een NV is geleven, of dat het van een coöperatieve vere
niging een NV is geworden, of dat het van V.O.F. in een NV is 
overgegaan of nog anders. 
Maar van meer belang zult u het vinden, wat nu eigenlijk die let
ters lètterlijk betekenen en wat de juridische betekenis ervan is, 
dus de inhoud ervan. De betekenis van de letters is gauw gezegd: 
N.V. betekent naamloze vennootschap, V.O.F. vennootschap on
der firma en coöp. verg. betekent coöperatieve vereniging, waar
bij de aansprakelijkheid óf wettelijk (W.A.) óf gewijzigd (G.A.) óf 
uitgesloten (U.A.) is. 
Het zal u duidelijk zijn, dat een volledige omschrijving van deze en 
andere ondernemingsvormen door de grote hoeveelheid aan woor
den en het onvermijdelijke vaktechnische woordgebruik slechts 
een ónduidelijk warverhaal kan worden. Daarom willen wij het kort 
houden, alleen de bekendste ondernemingsvormen en slechts de 
voornaamste eigenschappen ervan vermelden. 

/. Eenmanszaak 
Hierbij zijn de eigenaar en de leider van de onderneming dezelfde 
persoon. Het in de onderneming gestoken vermogen vormt één 
geheel met het privévermogen. 

2. Vennootschap onder firma 
De vennootschap onder firma is een maatschap (een maatschap 
Is een overeenkomst tussen twee of meer personen) tot het uitoe-

A. CROESE 

tend was de heer A. Croese, 
een van de jongere jubilaris
sen met maar liefst 40 dienst
jaren. 
Sinds jaar en dag is hij een 
bekwaam modelmaker, die be
slist niet van half werk houdt. 
Met de machinefabriek is hij 
enkele jaren geleden mee 

verhuist naar de Oranjewerf, 
waar hij op het kantoor van 
de heer Koutstaal op zijn ju
bileumdag, woensdag 26 mei 
in het gezelschap van zijn 
vrouw en de beide kinderen is 
gefêteerd en in de cadeaus 
gezet. Een alleszins accepta
bele manier van doen bij zo'n 
jubileum. 
Mevrouw Croese, die de 
werkomgeving van haar man 
heeft geïnspecteerd stak haar 
bewondering voor de kennis 
en kunde van deze jubilaris — 
haar echtgenoot — niet on
der stoelen of banken. 
,,Waarschijnlijk zijn de op
drachten thuis te ,,eenvoudig" 
meende zij. Een misverstand, 
waar een jubileum dan toch 
maar weer goed voor is. De 
heer Croese en zijn gezin 
trekken ook na deze behaalde 
etappe onverdroten voort. 

EEN EENMANSZAAK? 
fenen van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam (de firma). 
De vennoten (deelnemers) zijn hoofdelijk aansprakelijk. Hoofdelijk 
wil het volgende zeggen. Wanneer bij voorbeeld vijf vennoten een 
v.o.f. vormen en men moet op een gegeven moment voor een te
kort opdraaien, dan is elk van de vijf niet voor een vijfde deel aan
sprakelijk, maar - als andere vennoten niet kunnen betalen - voor 
het gehele tekort. Bovendien is men bij de v.o.f. aansprakelijk in
clusief het privé-vermogen. 

3. Coöperatieve Vereniging 
Dit is een vereniging van personen, waarbij leden vrij kunnen in- en 
uittreden. De nadruk ligt hier duidelijk op het gemeenschappelijke, 
vele kleintjes maken een grote. Men kan zich hierbij richten op de 
produktie (b.v. coöperatieve melkfabrieken), het verbruik (zoals de 
Co-op, die dient voor de gezamenlijke aankoop van benodigdhe
den; in- en verkoopverenigingen) of kredietverstrekking (b.v. 
boerenleenbanken). 
De aansprakelijkheid is, wanneer dit niet in de statuten is vermeld, 
wettelijk, dat wil zeggen dat de leden aansprakelijk zijn. Bij gewij
zigde aansprakelijkheid (G.A.) is in de statuten nader geregeld hoe 
de aansprakelijkheid is en hierbij kan zelfs vastgesteld zijn, dat de 
aansprakelijkheid van de leden uitgesloten is (U.A.). 

4. Naamloze Vennootschap 
Dit is een vennootschap, waarbij de vennoten (= deelnemers) niet 
persoonlijk aansprakelijk zijn voor hetgeen in naam van de ven
nootschap wordt gedaan: vandaar het woord naamloos. De NV 
wordt daarom een rechtspersoon genoemd, dat is een zelfstandig 
lichaam met eigen rechten en plichten, dus los van de leden. Bij 
de oprichting van de NV behoort ook het vaststellen van allerlei 
regels (de statuten). In de statuten zijn de bevoegdheden in het 
bestuur van de NV geregeld. Gaat het bestuur echter buiten zijn 
bevoegdheden dan wordt het bestuur wel persoonlijk aansprake
lijk. 
Er zou vanzelfsprekend meer over de ondernemingsvormen te ver
tellen zijn, maar zoals hiervoor gezegd, het geheel zou er bepaald 

• niet duidelijker op worden. Daarom willen wij tot slot nog vermel
den dat IHC Holland en al haar werkmaatschappijen in Nederland 
Naamloze Vennootschappen zijn. De in het buitenland gevestigde 
IHC-dochtermaatschappijen hebben een overeenkomstige rechts
vorm als een NV in Nederland. 
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PERSONALIA 
DMN 

Geboren 
19-4-71 René, zoon van M. Th. de Haas en M. E. C. 

Welboren 
15-5- 71 Hjerre, zoon van C. J . de Winter en J . H. 

Mulder 

In dienst getreden 
24-5-71 J . van der Zee, tekenaar/constructeur 
24-5-71 S. L. J . Zuiderduin, draaier 
1-6-71 W. F. M. Peters, assistent voorraadadmini 

stratie 

7-6-71 F. Wouda, draaier 

IHC GUSTO 

In dienst getreden 
29-4-71 M. A. Abderhaman - schoonmaker Sl ikker

veer 
1-5-71 J . C. Broere - aank. tek. tek. S.B. 
1-5-71 J . C. V . Wijngaarden - ass. coördinator staal 

bouw 
1-5-71 A. B. V . Rijnsbergen - constructeur staalbouw 
1-5-71 A. Rullens - pijpfittersbaas staalbouw 
1-5-71 P. C. Mackenbach - ass. chef afbouw S.B. 
1-5-71 G. J . M. van Vrijaidenhoven - tekenaar tek. 

S.B. 
3-5-71 M. van Steenis - lasser 
3-5-71 G. van Kampen - bankwerker M.B. 
3-5-71 J . Bisschop - transporteur S.B. 
3-5-71 G. P. Schell ing - stagiaire 
3- 5-71 J . S. Smits - Gonstr. bankw. staalbouw 
4- 5-71 M. G. Ai leblas - aank. tekenaar S.B. 

10-5-71 P. S. van Wissen - tekenaar Bedr. Bur M.B. 
10-5-71 H. J . Borsboom - hulp machinale bewerker 
10-5-71 G. V. d. Vooren - lasser 
10- 5-71 M. Yakioui - opruimer 
11- 5-71 A. 0. G. M. V . d. Hart - voorraadbeheerder 

inkoop 
12- 5-71 A. Lemmen - opruimer 
17-5-71 G. Poot - zager 
17-5-71 L. Garrii lo Gasimiro - koperslager 
17-5-71 W. Letou - lasser staalbouw 
17-5-71 J . E. J . Gommandeur - lasser 
19-5-71 H. G. Koops - bankwerker staalbouw 
24-5- 71 L. de Borst - kwal. contr. inkoop 
24- 5- 71 W. J . van Loenen - lasser 
25- 5- 71 A. J . Huizenga - ei . lasser 
1-6-71 Mej. G. van den Bos - secretaresse inkoop 
1-6-71 J . Veldhoen - werkvoorber. /pianner S.B. 
1-6-71 J . J . de Heij - aank. tekenaar 
1-6-71 F. J . V . d. Torren - aank. tekenaar 
1-6-71 G. Huizer - tekenaar 1:10 
1-6-71 J . G. den Hartog - bankw. draaier staalbouw 
1-6- 71 J . Haas - controleur M.B. 

1 - 6-71 J . J . V . Beest - pi jpfitter staalbouw 
2- 6-71 J . H. Noppeneij - constr. bankw. staalbouw 
3- 6-71 T. Moreno Alvarez - hakker 

Gehuwd 
11-5-71 F. J . van Dortmont en E. Verhoeven 
3-6- 71 L. P. van Schouwen en A. P. de Geus 

10- 6-71 A. Liebeek en E. M. den Boer 

Geboren 
21-4-71 Sandra, dochter van E. Ribes Rodriguez en 

G. Gosta Gonzalez 
29- 4-71 Angeia, dochter van A. v.d. Ven en J . J . v .d. 

Ven -V. Biesen 
30- 4-71 Wiima, dochter van A. G. de Graaf en E. J . 

de Graaf-van Burgel 
11- 5-71 Jurgen, zoon van J . van Alken en D. van 

Alken-Koebergen 
27-5-71 Juan Manuel, zoon van M. Regen en N. Re-

gen-Bezemer 

Overleden 
31- 5-71 G. Lissenberg - gepensioneerde medewerker 

IHC DE KLOP 
In dienst getreden 
3-5-71 F. Versteeg - bankwerker 
3-5-71 H. Loof - volontair 
3-5-71 J . V . Dam - typiste 
3-5-71 S. G. Hommerson-Bouw - typiste 
3- 5-71 J . W. Schagen-Bos - secretaresse 
4- 5-71 G. W. Bakker - receptioniste/telefoniste 

11-5-71 D. Kruithof - huipijzerwerker 
17- 5-71 J . Bosiand - correspondent 
18- 5-71 J . A. Bergeyk - volontair 
18-5-71 E. V . d. Meyden - volontair 
25-5-71 H. V . Hal - ijzerwerker 

Terug uit militaire dienst 
1-6- 71 P. Verhoef - tekenaar M.B. 

Geboren: 
1-5-71 Maarten, zoon van W. de Bruin en N. de 

Bruin-Schl ieker 
3-5-71 Hendrik Adrianus, zoon van H. A. Wagemans 

en W. G. M. M. Wagemans-v.d. Vaart 
13-5-71 Leendert, zoon van J . Koppelaar en N. Kop

pelaar-de Jong 

IHC SMIT 
In dienst getreden 
3-5-71 F. Viiters - hulp-koperslager 
3-5-71 H. P. J . van der Poel - leerl ing scheepsbouw 

10-5-71 J . E. J . L. Waardenburg - typiste correspon
dentie 

24-5-71 D. Westerhof - laborant MTI 

Terug uit militaire dienst 
10-5- 71 W. A. Honkoop - mallenmaker 

Naar militaire dienst 
14-5-71 J . R. den Oudsten - schi lder 
Geboren: 
17-4-71 Maria dei Garmen, dochter van M. Garcia 

Arias en G. Gaba Valeiras 
23- 4-71 Ronaldus Everhardus, zoon van G. Reinders 

en H. J . Reinders-de Graaft 
24- 4-71 Barend Geering, zoon van B. Liefhebber en 

G. Liefhebber-Schi lt 
30-4 71 Teuntje Ottol ina, dochter van J . Lakerveid en 

J . A. Lakerveld-den Hartog 
5- 5- 71 Maria Jeit je, dochter van J . Janse Jr. en M. 

Janse-Zij istra 
16-5-71 Teunis Jacob, zoon van A. Polderman de 

Jong en A. Polderman de Jong-Hakkesteeg 
20- 5- 71 Wiico, zoon van A. W. Bezemer en A. Beze-

mer-Piaisier 
Gehuwd 
7- 5-71 H. Slotboom en A. G. Damsteeg 

21- 5-71 W. Zanen en P. v. d. Kooi 
Met pensioen 
26-4-71 P. Bijkerk - l ichtdrukker 
14- 5-71 W. B. van Hofwegen - bankwerker 
Overleden 
23-4- 71 G. v.d. Oever - gepensioneerd 82 jaar 
16-5-71 L. J . de Bie - bankwerker 37 jaar 

IHC V E R S C H U R E 

In dienst getreden 
21-4-71 M. Alt Harrou - poiyesterwerker Polyboat 

3-5-71 J . A. W. van den Berg - kraandrijver 
scheepswerf 

3-5-71 P. J . Giei - elektrotechnicus tekenkamer 
werktuigbouw 

3- 5-71 G. H. A. Voermans - kotteraar-fraiser Oran-
jewerf 

4- 5-71 J . van Hensbergen - ei . lasser scheepswerf 
26-5-71 L. F. Ferreira de Olivera - ei . lasser Oran-

jewerf 
15- 5-71 Th. van Es - tekenaar tekenkamer inbouw 
26-5-71 A. L. Wittenberg - ieerl . opleiding 
Terug uit militaire dienst 
10-5- 71 R. Griep - scheepsmetaaibewerker scheeps

werf 
Gehuwd 
28-4-71 T. Kikke met H. van Burik 
6- 5-71 R. Griep met J . G. Galjaard 
8- 5-71 A. Kammeron met H. de Boer 

Gepensioneerd 
23-4-71 H. J . Langenhorst - aut. el . lasser scheeps

werf 
Overleden 
9- 4-71 G. Huisman - gepensioneerd scheepsmetaai 

bewerker 
4-5-71 G. Post - scheepsmetaaibewerker 

Op zondag 16 mei jongstleden overleed onze bankwerker, de heer 
Leendert Johannes de Bie op de leeftijd van 37 jaar. 
De teraardebestelling vond plaats op 19 mei te Nieuw Lekkerland. 
De heer De Bie is ongeveer 15 jaar in ons bedrijf werkzaam ge
weest. 
Reeds enige jaren geleden moest hij zich onder doktersbehande
ling stellen, totdat hij op 11 juni 1970 zijn werkzaamheden geheel 
moest staken en het steeds duidelijker werd dat hij niet meer zou 
kunnen werken. 
Vele collega's waren aanwezig bij de teraardebestelling om daar
mee de laatste eer te bewijzen aan een vriend wiens gedachtenis 
zij steeds in ere willen houden. 
De familie wensen wij sterkte toe om het verlies te kunnen dragen. 

J. Bakker (IHC Smit) 

IN MEMORIAM 

Ir. A. HADJIDAKIS 

L. J . DE BIE 

Op 24 mei bewezen wij de laatste eer aan Ir. Achilles Hadjidakis. 
Een voorasbreuk van zijn auto, die veroorzaakt werd door een 
klapband, maakte een eind aan zijn leven. 
Hij werd 47 jaar oud. 
12 jaar geleden kreeg de heer Hadjidakis de leiding van het MTI 
te Delft, waarvan hij later directeur werd. 
Toen het MTI naar Kinderdijk werd overgeplaatst, kwam hij bij de 
Offshore Divisie, waar hij Pipestab Ltd. opzette. Toen het ingraven 
van pijpen op zee minder urgent bleek dan bij de oprichting van 
Pipestab werd gedacht, assisteerde hij de heer Sluis bij de ont
wikkeling van Gusto Staalbouw. Daar bereidde hij het bouwen van 
platforms of, zoals hij ze zelf noemde ,,staketsels op zee", in het 
buitenland voor 
Achilles Hadjidakis was een veelzijdig man, enthousiast en inven
tief, altijd een prettig mens om mee samen te werken. 
Hij geloofde in de IHC en de IHC geloofde in hem. 
Wij zullen hem allen missen en wij wensen zijn gezin de kracht toe 
om met dit grote verlies te leren leven. 

P. Verschure 
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^HM'S (N)ERF De nieuwe huisstijl doet ook z'n intrede in de uitvoering van de 
plaatselijke berichtenblaadjes. "Smit Nieuws" dwarrelde op ons 
bureau, maar ook al "IHC Smit Nieuws". Wij ontvingen "Gusto 
Berichten", maar ook "IHC Gusto Nieuws". Heus, het went wel! 

,,De in IHC Gusto Nieuws 19 aangeboden (witte) Mini 1000 is - in 
tegenstelling tot wilde veronderstellingen/berichten - niet bescha
digd bij een ongeval en is nog steeds schadevrij te koop. Het on
geval heeft plaats gevonden met een rode Mini." 
Terecht stond boven dit verhaal ,,Minimisverstand" 

Bij Smit & Bolnes ging een autopuzzelrit niet door wegens te ge
ringe belangstelling." Om de organisatoren toch niet teleur te stel
len zal getracht worden deze rit op 12 juni a.s. te laten doorgaan. 
Waar blijven de deelnemers van vorig jaar?" 
Die zijn zeker nü al de weg kwijtgeraakt.... 

,.Afgelopen vrijdag zijn wij met 49 man opgetrokken naar het bow
lingcentrum te Noordwijk." Aldus DMN's Domino. ,,Het verheugt 
ons dan ook ten zeerste, dat wij op deze avond 24 dames in ons 
midden mochten hebben, dus de helft van het totaal aantal aan
wezigen". 
Da's duidelijk: de helft van 49 man = 24 dames .... 

In IHC Smit Nieuws lazen wij onder Te Koop: ,,Zo goed als nieuwe 
suede herenjas, maat 46, donkerbruin en 2 mistlampen". 
Handig voor straks in het najaar. Als de dagen korter worden en je 
toch op stap moet 

,,Op verzoek van de Metaalbond (aldus Verschure's Informatie
brief) zullen in het najaar zes theologie studenten voor een periode 
van ongeveer 6 weken als ongeschoolde arbeidskrachten bij Ver-
schure te werk worden gesteld". 
Is dit nu arbeidersapostolaat? .... 

Soms lees je onbegrijpelijke dingen. Zoals in IHC Gusto Nieuws: 
,,ln de scheepsbouwhallen worden regelmatig sekties van hal 4 
naar hal 2 vervoerd. De sekties zijn zwaarder dan de bovenliggen
de kranen kunnen tillen. Gevraagd: een oplossing voor het ver
voer. 
N.B.: . . . het eventueel verzwaren van de kranen wordt niet als op
lossing geaccepteerd." 
Wat dan? Vinger opsteken. Ja Jantje? Sekties lichter maken, jufl... 

Leuk bericht voor de wakk'ren van geest, gelezen in IHC Smit 
Nieuws. ,,De Stichting Bijzondere Cursussen organiseert in de 
maand juni een aantal lezingen voor oud-cursisten van de SBC, 
Technici en andere bedrijfsfunctionarissen. De lezingen beginnen 
om 9.00 uur en duren tot ongeveer 16.30 uur." 
Wie dan nog niet slaapt III.... 

Ook op de werf bij Verschure wordt gebouwd. O.a. wordt een 
nieuwe kraanbaan aangelegd. Dat betekent heiwerk, zo meldt ons 
Verschure's Informatiebrief. ,,Alle betonpalen (elk 22 meter lang) 
zijn geheid, één op iy2 meter afstand van de telefoniste SW, die 
toen wel even van haar stoel was". 
,,Hei-daar", riep ze zeker verschrikt! . . . 

,,Met ingang van 3 mei a.s. zal de ingang tot het bedrijfsterrein aan 
de Punt worden gesloten voor het verkeer". Aldus Smit Nieuws, 
toen het nog Smit Nieuws heette. ,,Alle verkeer zal dan via de por
tier op en af dienen te gaan". 
Die arme man moet maar over zich laten lopen en rijden .... 

Domino zag er wel wat in: ,,Wij geloven ook, dat er voldoende be
langstelling zal bestaan voor een zaterdagochtendje golven in 
Noordwijk". 
Inderdaad, maar er moet dan wel een briesje staan 

,.Zaterdag 8 mei zijn de vissers onder ideale weersomstandighe
den en een volle boot de Oosterschelde opgevaren". 
Het fanatisme een visje te verschalken kent bij onze collega's van 
Smit & Bolnes geen grenzen. En waar zie je de vis het eerst? 
Juist, ónder water. Dus klampen we ons onder aan die boot vast 
en gaan mee. 
leder z'n meug, vindt 

ZOMERDIENST 
De vakanties staan voor de deur en dus gaat ook Het 
Zeskant het wat kalmer aan doen. 
Dat betekent, dat het juli- en augustusnummer - net 
als vorig jaar - gecombineerd zullen worden. Het ge
zamenlijke juli/augustusnummer verschijnt medio au
gustus a.s. 
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