


BIJ DE VOORPAGINA Daar gaat 'ie, de stoomsleepzuiger Hillah, die op 21 maart bij Smit Kinderdijk te water werd gelaten. 

Zie ook pagina 45. 

PROEFVAART EN OVERDRACHT SLEEPZUIGER 

Kinderdijk, maandagmorgen 11 maart. De nieuwe werkweek begint 
met een heel vroeg aflopen van vele wekkers. Al om half acht 
steekt de sleepzuiger Sanderus zijn pas geverfde neus in de straffe 
zuidwestelijke wind om aan de technische proeftocht te beginnen. 
De honderden forensen, die elke ochtend in een langzaam voort
schuivende sliert automobielen op weg zijn naar Rotterdam, zien 
ditmaal óók nog hun weg versperd door een geopende Van Brienen
oordbrug, die statig door de Sanderus wordt "genomen". Later 
lichten ook de Willemsbruggen beleefd hun klappen om de nieuwe 
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sleepzuiger door te laten. Doel van de eerste dag is de Waal haven, 
voor het kompasstellen en verschillende andere beproevingen op 
de plaats! Met het oog op de weersomstandigheden wordt besloten 
niet zeewaarts te gaan. 
De volgende dag kiest de Sanderus wel het ruime sop om onder 
de kust bij Goeree zijn capaciteiten als sleepzuiger te tonen. Op 
een enkel onvermijdelijk pechje na, wordt het een met succes be
kroonde dag. 
De volgende morgen gaat de Sanderus opnieuw naar buiten, nu 
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· Kinderdijk te water werd gelaten.
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Foto 1 Gespannen volgt men de baggerproeven onder 
leiding van Mees(ter) Boer. 

Foto 2 Vierhandig samenspel bij het verzetten van de 
schoenen. 

Foto 3 Een nukkige leiding vraagt aandacht. 
Foto 4 Is de mengselconcentratie goed? 
Foto 5 Ankerproeven bij zonsondergang. 
Foto 6 De "'Sanderus·· wordt door de werf aan de klant 

overgedragen. 
Foto 7 Terugreis onder Belgische vlagl 
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'SANDERUS' IN BEELD 

met vele gasten aan boord, uitgenodigd door de N.V. Ondernemin
gen Jan de Nul. De "showvaart" krijgt tegen vier uur een plechtige 
onderbreking, wanneer het schip door Smit Kinderdijk Directeur 
ir. P. van Lunteren aan de opdrachtgever, ir. J. de Nul en zijn staf 
wordt overgedragen. 
Op 29 maart is het schip van Kinderdijk vertrokken. 
Inmiddels is de Sanderus bij Le Havre aan het werk gegaan. Aan 
de geslaagde proeftochtdagen herinneren de hierbij geplaatste 
foto's. 
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Snelheidsproeven op het Noordzeekanaal. 

EMMERMOLEN 'ANNAHDA' VOLTOOIDE BEPROEVINGEN 

De machinist van het gemaal "Houtrakpolder" aan het Noordzee
kanaal stond ervan te kijken. "Tjonge", zei hij, onderwijl een nieuwe 
half-zware rollend, "ik heb nog nooit zo'n vierkante bak zo hard 
zien tippelen!" 
Het onderwerp van zijn bewondering was de zelfvarende emmer
molen Annahda, die tussen de Hembrug en de pont bij Buitenhuizen 
zijn baantjes trok om de snelheid te bepalen. Dit was het laatste 
onderdeel van het beproevingsprogramma. 
Tijdens de baggerproeven was het nog bitter koud, maar nu hing 
de lente in de lucht. 

Het vinden van een goede baggerplaats was· indertijd wel een be
proeving! Het stellen van de molen in het westelijke havengebied 
van Amsterdam liep op niets uit: de ankers hielden het niet in de 
zachte grond. De tweede oefenplaats, vlak bij de in aanbouw zijnde 
ertskade in IJmuiden, onder de rook van "onze" Hoogoven 6, gaf 
ook moeilijkheden. Keer op keer gleden de ankers door het slib. 
Vooral de zijankers hadden er geen zin in en lieten zich willoos 
telkens weer binnenhalen. 

Op aanraden en met medewerking van een uitvoerder van Bos & 
Kalis - dit bedrijf is nog voortdurend bezig in de IJmuidense ha
venmond - werd een betere plek gevonden waar de Annahda 

wél stevig te stellen was. Toen konden de eigenlijke baggerproeven 
worden gehouden. "Het ging lekker", zei onze specialist, de heer 
Mees Boer naderhand. 

"Het ging lekker", zeiden ook onze collega's van Verschure na het 
"pendelen" op het Noordzeekanaal. De molen zag er toen wel 
"kaaltjes" uit, want de emmers waren al gedemonteerd voor de 
overtocht en in de bergplaatsen in het ponton opgeborgen. 
De Annahda gaat op eigen kracht de oversteek naar de Noord
Afrikaanse havenstad Tripolis maken. Hier liggen andere onder
delen van de "Libische order", zoals de rotsbreker Alfil en sleep
en loodsboten al klaar om aan het werk te gaan. 

Baggeren in IJmuiden. 
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E BEPROEVINGEN 

STOOMSLEEPZUIGER 'HILLAH' TE WATER GELATEN 

Het zal niet vaak gebeuren, dat iemand op 

zijn of haar verjaardag een schip te water 

laat. Op 21 maart was dit het geval bij Smit 

Kinderdijk. Mejuffrouw Samira Omar, doch

ter van de Ambassadeur van de Republiek 

Irak in Nederland, Dr. Djabir Omar, vierde 

haar 20e vorjaardag toen zij de belangrijke 

rol van doopvrouwe vervulde bij de tewater-

schip. Een uiterst moderne stoomsleepzui

ger, dat zeker! 

Na he
1

t uitspreken van de doopformule in het 

Arabisch wierp Mejuffrouw Omar de bolvor

mige groene fles tegen de scheepsromp 

stuk. In de fles zat geen champagne, doch 

een mengsel van rozenwater, water uit het 

gebied in Irak, waar de rivieren Eufraat 

lating van de stoomsleepzuiger Hillah. Dit en Tigris bij elkaar komen, en water uit 

120 meter lange baggervaartuig, dat een de belangrijke rivier Shatt-al-Arab, die 

laadruiminhoud heeft van 3000 m3 en accom- langs Basrah - de toekomstige thuishaven 

modatie biedt aan een bemanning van 80 van de Hillah - stroomt en in de Arabische 

koppen, is ontworpen door het Deense Bu-•- golf uitmondt. 

reau Knud E. Hansen en wordt gebouwd 

voor de lraqi Ports Administration. 

Later dit jaar zullen wij U in ons Zeskant uit

gebreid met deze sleepzuiger laten kennis 

maken. Het is in vele opzichten een schip 

anders dan anderen, niet alleen door het ge

bruik van stoom voor o.m. de voortstuwing 

en de aandrijving van de beide baggerpom

pen, maar ook door de installatie van een 

grote hoeveelheid elektronische apparatuur, 

en de wat ongebruikelijke "uiterlijke vorm

geving" met het brugdekhuis op het voor-

Een druk op de knop door de jarige doop

vrouwe en keurig volgens alle plannen en be

rekeningen gleed de Hillah in het water. 

De wind, die de Iraakse, Deense, Nederland

se en I.H.C. vlaggen strak deed staan, zag in 

de Hillah een gretige prooi toen het schip in 

de Noord lag. Vol spanning keek iedereen 

toe hoe de sleepboten - niet zonder moeite 

- de Hillah in toom kregen om het casco

vervolgens netjes af te leveren waar het

hoorde: langs de afbouwkade.

Van de tewaterlating is een reportage ge-

maakt voor één der Arabische programma's 

van Radio Nederland Wereldomroep. Niet al

leen met microfoons, maar ook met filmca

mera's was men in de weer. Voor de Iraakse 

televisie maken wij een film over de Hillah.

De stoomsleepzuiger is genoemd naar een 

rivier, die in de Eufraat uitkomt, én naar de 

stad van die naam, op ongeveer 100 km ten 

zuiden van de hoofdstad Bagdad. Vlak bij de 

stad Hillah herinneren restanten van bouw

werken en een museum aan Babylon, de 

"luxe-stad" van 4000 jaar geleden, beroemd 

gebleven door haar "hangende tuinen". 

Maar, de naam Hillah betekent ook nog iets 

anders. Dit vertelde de Ambassadeur van 

Irak in zijn toepraak na de tewaterlating. 

Wie het over Hillah heeft kan ook bedoelen 

"versieren" of "ereteken". 

Dr. Omar hoopte dan ook dat de sleepzuiger 

Hillah een ereteken zal zijn, niet alleen met 

betrekking tot de werkzaamheden bij de ont

wikkeling van zijn land, maar tevens een ere

teken van de kennis en het vakmanschap van 

I.H.C. Holland!



UIT 800 TON STAAL IN 12 WEKEN 
In het januarinummer van ons blad vertelden wij van de spoedop
dracht voor de bouw van drie 600 m3 "1.H.C. Omnibarges" voor een 
Belgische klant van de I.H.C. Wij schreven: "het wordt wat je noemt 
een haastklus, want de drie bakken moeten eind april geleverd 
worden". De volle mep van deze haast-klus is bij Verschure te
rechtgekomen en ze hebben dat daar wel geweten. Er waren ogen
blikken dat je bepaalde mensen maar beter niet voor de voeten 
moest lopen! Onder hoogspanning is er gewerkt. En met succes! 
De streefdatum van 22 april wordt gehaald! 

Wanneer U dit Zeskant onder ogen krijgt is de spectaculaire te
waterlating van de drie Omnibarges net achter de rug. Daarover 
meer in het volgende nummer. Op deze bladzijde iets over de bouw 
zelf. 
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Voor de goede orde nog dit: gelijk met de bouw van de 
Omnibarges werd op Verschure's werf gewerkt aan het boor
platform voor de BIPM en aan de emmermolen voor Polen! 
Onder moeilijke omstandigheden moest met het spoedwerk worden 
begonnen: de uitvoering van het van Smit Engineering overgeno
men tekenwerk werd gehinderd door de gevolgen van de brand, die 
o.m. de bedrijfstekenkamer trof. Met aller inspanning kon het werk
echter "gewoon" doorgaan.

Wist U dat de brandsnijmachines ruim 6 weken 24 uur per dag in 
bedrijf zijn geweest? In drie ploegen van een man of tien werd 
er aan gewerkt. Ook de zaterdagen! Degenen die de leiding 
hadden brachten, behalve een nimmer eindigend enthousiasme, in 
de weekeinden ook kannen vol koffie naar de werf. Voor het 

3 I.H.C. 0 
drinken ervan gunde men zich soms na 

Toen kwam de voormontage. Uit bedrijfs r� 
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BIPM ("de Shell") in aanbouw is. 

Er was geen feest van gemaakt, maar oc

kwam de traditionele fles champagne er a~r 
te pas! . 

Mejuffrouw H. M. C. Dankelman, maatschap
pelijk werkster van Verschure, verrichtte "' 
doopplechtigheid en liet met vaardige ha 
de fles met het kostbare vocht tegen de sta
len romp stukslaan. 
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3 I.H.C. OMNIBARGES 
drinken ervan gunde men zich soms nauwelijks tijd. 

Toen kwam de voormontage. Uit bedrijfseconomisch oogpunt bleek 
hierbij werken in twee ploegen voordeliger dan in drie ploegen. 
Aldus geschiedde. En alweer: ook gedurende de weekeinden. 

Begin februari kwamen de eerste stukken naar buiten. Omdat op 
de helling geen plaats was (U weet het: boorplatform en casco em
mermolen) werd in allerijl een tweede helling gemaakt. Een lange, 
want drie van deze Omnibarges betekenen 3 x ruim 55 meter. 

De voelbare hoogspanning waaronder gewerkt werd, verplaatste 
zich in deze weken duidelijk merkbaar van tekenkamer naar be
werking, toen naar voormontage en toen naar de afbouw! Ook het 
buitenwerk geschiedde in twee ploegen en ook hierbij verstomde 
het lied van de arbeid niet op zaterdagen. De afdeling Produktie-

FEEST IN BESLOTEN KRING 

Vrijdag 8 maart is van één der hellingen van 
Verschure Amsterdam het ponton tewater 
gelaten van• het booreiland, dat voor de 
BIPM ("de Shell") in aanbouw is. 

Er was geen feest van gemaakt, maar toch 
kwam de traditionele fles champagne er aan 
te pas! , 

Mejuffrouw H. M. C. Dankelman, maatschap
pelijk werkster van Verschure, verrichtte de 
doopplechtigheid en liet met vaardige hand 
de fles met het kostbare vocht tegen de sta
len romp stukslaan. 

planning rekende ons voor: meer dan drieduizend manuren per 
week! 

Wist U, dat er aan de drie bakken ruim een kilometer berghout zit! 
De nieuwe kantbank is dus intensief gebruikt. 

Omdat deze bank in de door de brand geteisterde loods stond, 
moesten met het oog op instortingsgevaar eerst beschermende 
maatregelen worden genomen, zodat veil_ig werken was gegaran
deerd. 

Alle moeilijkheden en tegenslagen ten spijt (een week stormwind 
betekende een week werken zonder kranen!) hebben onze colle
ga's bij Verschure het karwei - waar niet alleen voor hen, maar 
voor onze hele I.H.C. veel van afhing - op tijd geklaard. 

Uit 800 ton staal in 12 weken 3 Omnibarges! 



BEROEMDE SCHEPEN 

BIJ ORANJEWERF 

"Mi Amigo - Panama" staat er op de achtersteven van de 60 jaar 
oude Duitse vrachtvaarder. Fredericia-Kolding staat er nog te lezen 
op de achtersteven van het andere schip, een 40 jaar oude Scandi
navische passagiersboot. Beide schepen zouden al lang in de ver
getelheid zijn geraakt, máár, het zijn "beroemdheden" geworden. 
Op de Mi Amigo staat óók de naam Caroline en met grote letters 
prijkt op de zijwand van de passagiersboot "Radio Caroline". Ja, 
het zijn de beat- en popschepen "Caroline South" en "Caroline 
North", de drijvende radiostations, die "zoveel reclame door hun 
uitzendingen deden" en die door hun programma's vol pep-plaatjes 
ook buiten Engeland veel luisteraars hadden. 

Tot het moment, dat de Engelse wetgever ingreep en het uit was 
met de muzikale pret. Vanaf dat ogenblik heerst er een sfeer van 
grote geheimzinnigheid rond de twee schepen. Wat gaat er waar 
mee gebeuren? 

Begin maart lagen ze plotseling in de Amsterdamse haven, daar
heen gebracht door de mannen van Bureau Wijsmuller. Waarom? 
Niemand weet het of mag iets zeggen. 
Een paar dagen later kregen wij er wat mee te maken. Beide sche
pen, opvallende verschijningen door de zeer lange zendmasten 
kwamen naar Verschure's Oranjewerf. De Mi Amigo werd hier op 
de dwarshelling drooggezet, zusje Caroline ging even bij de werf 
van Verschure in dok. Korte tijd later lagen de twee radioschepen 
weer bij de Oranjewerf in het water, in afwachting van de dingen 
die gaan komen. 

De Mi Amigo lag nog hoog op de helling, toen wij met de heer J. 
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Koutstaal, bedrijfsleider van de Oranjewerf, een gesprek over deze 
"geheimzinnige klanten" hadden. Hij vertelde opdracht te hebben 
gekregen om beide schepen aan een uitgebreide inspectie te on
derwerpen. "Wat er dan verder gaat gebeuren weet ik niet",. aldus 
de heer Koutstaal. "De opdracht tot droogzetten en nazien kwam 
via Wijsmuller van iemand of instanties die mij geheel onbekend 
zijn". 
Onze collega's van "de Noord Amsterdammer" schreven in hun 
krant: "Zelfs de kapiteins van de Mi Amigo en de Caroline weten 
niet wat hun toekomst is: opnieuw zenden voor de Engelse kust of 
een andere bestemming. 
Eén van hen vertelde: het enige wat we weten is dat we de schepen 
hier moesten laten inspecteren. 
De Hollandse bemanningsleden zijn nog aan boord van de Mi Amigo 
en de Caroline, maar van de discjockeys en de eigenaar(s) is niets 
te bespeuren. Bovendien is niemand van plan iets te vertellen over 
de toekomst van de schepen". 
Zo bleef de geheimzinnige sluier rond de twee oude, maar be
roemd geworden radioschepen bestaan! 
Begin april, toen de kopij van dit Zeskant naar de drukker moest, 
hebben wij nog een keer met de heer Koutstaal gebeld. 

Het laatste nieuws was toen, dat de bevoorradingsschepen 
Offshore I en // ook naar de Oranjewerf zullen komen in afwachting 
van nadere beslissingen. Als die beslissingen, evenals die voor 
de radioschepen, dan ook maar werk voor de Oranjewerf beteke
nen, "want", zo zegt de heer Koutstaal, "daar is het ons om te 
doen". 

l 

'I 

ZESHONDERD M2 

KUNSTSTOFSCHUI 

"Kunststofschuim vond ook andere toepas

singen: in de woningbouw ...... " schreve 

wij in het Zeskant van september verlede 

jaar in het artikel over wat Lagersmit alle

maal is en doet. Hier op deze foto een be

wijs! 

Hoewel U het er niet direct vanaf ziet, z • 

er in de buitenmuren van dit nieuwe kantoor

gebouw in Utrecht 600 m2 kunststofschui 

verwerkt. Aan alle vier zijden worden de 

ramen "omlijst" door rechthoekige plat.en 

bestaande uit - aan de buitenkant - 8 m 

dik glas en - aan de binnenkant - alumin·

um. Het "beleg" van deze glas/aluminiu 

"sandwich" bestaat uit kunststofschuim. De 

platen, die een totale dikte hebben van 2 

mm, werken isolerend en houden te gro e 

warmte en te grote koude tegen. 

Dankzij dit Lagersmit-produkt dus pre ·G 

werken voor de Utrechtse CO-OP me se 
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ZESHONDERD M2 

KUNSTSTOFSCHUIM 

"Kunststofschuim vond ook andere toepas-
singen: in de woningbouw ...... " schreven 
wij in het Zeskant van september verleden 
jaar in het artikel over wat Lagersmit alle
maal is en doet. Hier op deze foto een be
wijs! 
Hoewel U het er niet direct vanaf ziet, zit 
er in de buitenmuren van dit nieuwe kantoor
gebouw in Utrecht 600 m2 kunststofschuim 
verwerkt. Aan alle vier zijden worden de 
ramen "omlijst" door rechthoekige platen, 
bestaande uit - aan de buitenkant - 8 mm 
dik glas en - aan de binnenkant - alumini
um. Het "beleg" van deze glas/aluminium 
"sandwich" bestaat uit kunststofschuim. De 
platen, die een totale dikte hebben van 27 
mm, werken isolerend en houden te grote 
warmte en te grote koude tegen. 
Dankzij dit Lagersmit-produkt dus prettig 
werken voor de Utrechtse CO-OP mensen. 

SBM-BOEIEN VOOR LIBIË 

Vrijdag 22 maart 
Gusto Schiedam leverde wederom een "olie
overslag boei" af. De ruim honderd ton we
gende boei is aan boord van het Duitse 
vrachtschip Tannenfels geplaatst met be
stemming Libië in Noord-Afrika. 

Een tweede boei is voor dezelfde maatschap
pij in aanbouw. 

De dag voor het vertrek is de boei door 
een bok in het water geplaatst om beproefd 
te worden. 



DE KLOP 

bouwt ze binnen 
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Enige tijd geleden werd bij De Klop een begin gemaakt m0t de 
bouw van standaard cutterzuigers in de grote scheepsbouwhal. In 
deze hal is een speciale ruimte ingericht voor seriebouw. 
Op de achtergrond de CO 713, een demontabele cutterzuiger voor 
Thailand, gereed voor de tewaterlating. Op de voorgrond de hoofd
ponton voor de I.H.C. GIANT 2200/16 cutterzuiger CO 717. 
In een volgend nummer zullen wij, wanneer de nieuwe bouwplaats 
klaar is, nader terug komen op de wijze, waarop de standaard cut
terzuigers nu worden gebouwd. 

Heel langzaam verlaat de CO 713 de scheepsbouwhal om via de 
◄ dwarshelling in het water terecht te komen. Deze manier van te

water laten zal zich in de toekomst hopelijk vele malen herhalen!

De reparatie-afdeling bij De Klop is druk bezet! 

... 

GUSTO AUTO CLUB 

21 Januari van het vorige jaar was een grote 
dag in het bestaan van de Gusto Auto Club. 
De 4 jarige Jolanda van der Pluym zette toen, 
met het overhalen van een hefboom de 
"brug" in beweging en de eerste auto kon 
aan de onderzijde bekeken worden. 
Nadien zijn al vele wagens gevolgd en ko
men er steeds meer clubleden bij. Nu zijn er 
al 195 leden en 33 donateurs. 

"Het verschil tussen een lid en een dona
teur?". De donateurs krijgen de kortingen op 
de aankoop van onderdelen en voordelige 
tarieven van de verzekeringen, en benzine 
van de Gusto benzinepomp. 
Ook kunnen ze eens per week hun auto ko
men wassen en twee keer per jaar een grote 
oppoetsbeurt geven. 
De leden hebben bovendien de beschikking 
over de werkplaats met alles wat daarbij 
hoort. En daar hoort langzamerhand héél 
wat bij! 
Compressie- en vacuummeters, een lasin
stallatie, tangen, slijp- en boormachines, voe
lers, spiegeltjes om in verborgen hoekjes te 
kijken en nog veel meer. 
Kortom alles wat een goed uitgeruste gara
ge dient te hebben. Zelfs het tectyleren, o 
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men er steeds meer clubleden bij. Nu zijn er 
al 195 leden en 33 donateurs. 

"Het verschil tussen een lid en een dona
teur?". De donateurs krijgen de kortingen op 
de aankoop van onderdelen en voordelige 
tarieven van de verzekeringen, en benzine 
van de Gusto benzinepomp. 
Ook kunnen ze eens per week hun auto ko
men wassen en twee keer per jaar een grote 
oppoetsbeurt geven. 
De leden hebben bovendien de beschikking 
over de werkplaats met alles wat daarbij 
hoort. En daar hoort langzamerhand héél 
wat bij! 
Compressie- en vacuummeters, een lasin
stallatie, tangen, slijp- en boormachines, voe
lers, spiegeltjes om in verborgen hoekjes te 
kijken en nog veel meer. 
Kortom alles wat een goed uitgeruste gara
ge dient te hebben. Zelfs het tectyleren, om 

een garage van en voor iedereen 

doorroesten van het chasis te voorkomen, 
kan gedaan worden. 
Als laatste nieuwtje kan de spuitcabine ge
noemd worden, waar "vergeelde" karretjes 
een <j>Pknappertje kunnen krijgen. 
"Voor alles", zegt de voorzitter J. Finke, "is 
de werkplaats bedoeld om het preventieve 
onderhoud zelf uit te voeren". 

"Preventief, dat wil zeggen voorkomen is 
beter dan genezen". Zelf de remmen bijstel
len en in de gaten houden. Roest bestrijden 
door het geen kans te geven om zich te vor
men, enz.! 
Na een aarzelend begin is het gebruik van 
de werkplaats steeds toegenomen. 
En de openingstijden zijn, niet gehinderd 
door wetten en bepalingen, zo ruim mogelijk. 
Zowel overdag als 's avonds, van maandag
morgen tot zaterdagmiddag. 

In de afgelopen weken zijn ploegen vrijwilli
gers bezig geweest om "grote schoonmaak" 
te houden. 
Alles is weer opgepoetst, schoongemaakt 
en rechtgezet. 
Denk echter niet, dat het een rommelzaakje 
is! De grote verzameling gereedschappen, 

door de club zelf aangeschaft, is nog steeds 
compleet. Nog niets wordt er gemist, want 
daar is men bijzonder fel op. Is er misschien 
eens een stuk gereedschap "in de mist" ge
raakt, dan zal het éérst te voorschijn komen. 
"Want de garage is van en voor ons allen 
en we betalen er allemaal aan mee". 

"Voor alles", zegt het bestuur bestaande uit 
de technische man B. de Raay, de commer
ciële man J. Finke en de penningmeesteresse 
Mej. Els van Rijnswoud, "zijn we de directie 
dankbaar, dat ze indertijd akkoord gingen 
met ons aarzelende verzoek en een gebouw
tje ter beschikking stelden!" 
"Daardoor is het mogelijk gebleken om deze 
fantastische werkplaats te beginnen". 
"Bovendien", zegt de handelsman Finke, 
"werken we feitelijk op commerciële basis. 
Niet maar aanrommelen en het bedrijf zorgt 
wel voor de financiën, maar we moeten rond
komen van de contributies". 

Is het een wonder, dat bij Wilton-Fijenoord 
nu ook een personeelsgarage van start is 
gegaan, geheel in de voetsporen van de 
Gusto mensen? 
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J. W. de Boom 

Op dinsdag 12 maart j.l. herdacht onze 
kraanmachinist, de heer J. W. de Boom, het 
feit dat hij 40 jaar geleden bij ons kwam. 
Sedertdien is er heel wat veranderd, ook 
wat zijn werk betreft. Hij kwam als nagelhe
ter, werd later luchtboorder om nu in onze 
Coles Crane zijn werk te doen. 
Wij feliciteren de heer de Boom met het ere
teken in brons, verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau, dat door de Burgemeester 
van Alblasserdam op zijn revers werd ge
speld. Wij wensen de heer de Boom nog 
vele jaren toe in goede gezondheid, waar
in hij ook de humor zal weten te bewaren. 

J. L. de Jong

Onze kraanmachinist, de heer J. L. de Jong 
was op 19 maart j.l. 40 jaar in dienst. De 
jubilaris is niet de enige uit zijn familie die zo 
lang bij ons is geweest. Er zijn namelijk al 
heel wat "de Jongen" die een jubileum in 
ons bedrijf hebben gevierd. Het is dan ook 
een trouwe familie, die voor ons bedrijf 
heel wat betekent. De jubilaris werd onder
scheiden met het ereteken in brons verbon
den aan de Orde van Oranje Nassau. 
Hartelijk gefelicteerd, De Jong. Nog vele ge
Jukkige jaren toegewenst! 

H. Kroos

"En daarom heeft het Hare Majesteit de Ko
ningin behaagd U de ere-medaille in zilver 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, 
toe te kennen". 
Met deze woorden speldde burgemeester 
H. Roelfsema van Schiedam onze 40-jarige
jubilaris, de heer H. Kroos (baas afdeling
Scheepsbouw) de onderscheiding op de
borst.

JU BI LEA 

25 JAAR BIJ VERSCHURE 

J. M. F. Waterreus

Nadat de heer Ir. A. H. M. Smulders al enige 
lovende woorden gericht had tot de heer 
Kroos, was de heer J. M. F. Waterreus, die 
op vrijdag 22 maart j.l. zijn 25-jarig jubileum 
vierde, aan de beurt. Deze dank werd ook in 
tastbare vorm tot uitdrukking gebracht bij 
het overhandigen van de jubileumgeschen
ken. 

Er is druk gejubileerd bij Verschure in de maand maart 1968: 6 werknemers met 25 dienst
jaren! 
In de volgorde en op de dagen als hieronder aangegeven werden zij met hun naaste 
familieleden door de direktie ontvangen en gelukgewenst, waarbij de gebruikelijke ca
deaus werden overhandigd. 
Ook chefs, bazen, collega's, leden van de o ndernemingsraad en de voorzitter van het ju
bileumfonds hebben zich bij deze jubilea van hun beste zijden doen kennen. 
Een jubileum viert men met "goede woorden" en als 't effe kan met gulle gaven. 't Is niet 
elke dag zilver wat er blinkt! De begeerde "Ausweis", waarmede men in het jaar 1943 in 
ieder geval in Holland kon blijven "werken", had voor hen tot een vast dienstverband ge
leid. Derhalve vele pluimen voor de jubilarissen, maar ook één voor het bedrijf, waar zij 
werken. In chronologische volgorde waren het: 

W. Bosman

Vrijdag 1 maart 1968, de heer W. Bosman,
baas magazijnbeheer ijzerpark S.W.
(Beheerder van miljoenen!)
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G. J. Vrolijk 

Dinsdag 5 maart 1968, de heer G. J. Vrolijk, 
5 jaar koperslagerij, 20 jaar administrateur 
tekenkamer W.B. (Vraagbaak voor ieder
een). 

C. P. Monsees
Donderdag 7 maart 1968, de heer C. P. Mo
sees, 25 jaar koperslagerij. (Veel gelee
met cursussen, nu medewerker Mini-kope -
slagerij).

C. J. Casparis
Dinsdag 12 maart 1968, de heer C. J. Ca
paris, elektricien S.W., (Houdt van stug dOOJ"
werken, een hulpvaardig en goed collegaJ 

A. B. Molekamp 

Dinsdag 19 maart 1968, de heer A. B. Mole
kamp, materiaalbeheerder ijzerpark S. 
(Van het edelmetaal naar het staal; veel am
bitie voor het werk!) 

L. A. Vermeeren
Donderdag 21 maart 1968, de heer L. A. Ve -
meeren, 25 jaar koperslagerij. (In '43 was e
voor een slager slechts "clandestien" e
plooi).
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25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 

C. H. �an Werkhoven
Onze draaiersbaas, de heer C. H. van Werk
hoven, vierde op vrijdag 1 maart j.l. zijn 25-
jarig dienstverband. Hij begon zijn loopbaan
in het magazijn, kwam enige jaren later in
de draaierij, ontpopte zich als onze verspa
ningsdeskundige en is enige jaren geleden
aangesteld als Baas in onze draaierij.
Wij wensen de heer van Werkhoven met zijn
jubileum hartelijk geluk en hopen dat hij nog
vele jaren met plezier zijn werk zal kunnen
doen.

Mejuffrouw C. Gort 
Onze cheffin van de huishoudelijke dienst, 
juffrouw C. Gort, heeft op 10 maart j.l. haar 
eerste 25 dienstjaren in ons bedrijf vol ge-

maakt. Op woensdag 20 maart hebben wij 
dit feit met haar gevierd. Eerst op het dak
terras van het kantoorgebouw. 's Middags 
om kwart over vijf maakten velen van de ge
legenheid gebruik om haar in de beambten
kantine geluk te wensen. Men liet het niet bij 
woorden. Verschillende mooie cadeaus wer
den haar aangeboden. 

We wensen mejuffrouw Gort heel veel ge
luk met dit jubileum en nog vele jaren waarin 
zij met veel genoegen aan dit jubileum zal 
mogen terugdenken. 

T. de Bruijn
Op 10 maart 1943 trad onze Bankwerker, de

·heer T. de Bruijn in dienst. Op maandag 11
maart j.l. hebben we dit feit herdacht. Wij
wensen de heer de Bruijn nog heel veel ja
ren toe, waarin hij met plezier en in goede
gezondheid bij ons blijft werken.

W. Hansum
Onze brander, de heer W. Hansum, was op
19 maart j.l. 25 jaar in dienst.
We hebben dat natuurlijk gevierd en wij twij
felen er niet aan dat het voor onze jubilaris
een fijne dag is geworden, waar hij, naar
we hopen nog heel dikwijls en met genoe
gen op zal kunnen terugzien.
Wij wensen je van harte voor de toekomst
nog veel goeds toe Hansum!



CABARET AVOND 

P.V. SMIT KINDERDIJK

Vrijdag 8 maart organiseerde onze P.V. de laatste avond van het 
seizoen. Het is een groot succes geworden waar we volop en 
heerlijk konden lachen. Voor een groot deel dankzij de artiesten, 
THE THREE JAQUETS, ANDRE VAN DUIN, en niet te vergeten 
HET COCKTAIL TRIO en een gezellig bal na met DE BLUE STARS. 
Het bestuur wil de leden hartelijk dank zeggen voor de spontane 
medewerking, waardoor bereikt kon worden dat deze avond uitslui
tend leden en medewerkers van Smit Kinderdijk met hun verloofde 
of echtgenote in de zaal waren. 
Een mooi seizoen met voor elk wat wils is weer afgesloten. Er wordt 
al hard aan gewerkt om in het seizoen 1968/69 weer drie avonden 
te geven. Het Bestuur. 

1. 
Als Jantje om een Paasei jengelt 
In het rood-wit-blauwe net, 
Als de lammetjes weer dansen 
In de wei van vreugd en pret, 
Als de boterbloemen bloeien 
In het groene malse gras, 
Als tegen grote winkelramen 
De jeugd de neus drukt tegen 't glas. 

2. 

Als in Sliedrecht pa gaat wandelen 
Met een nieuw C en A'tje an, 
En mama met haar nieuwe jurk(je) 
(Waar ze bijna niet in kan), 
Als Jantje in z'n nieuwe broekie 
Netjes wandelt aan pa's hand, 
Geen slootje springend, vuurtje stokend 
Dan is 't weer Pasen in het land. 

BEJAARDEN MIDDAG 

DAN IS  HET PASEN 

3. 5. 
Als de Rotterdamse Metro Als je al de Kinderdijkers 
De drukte niet verzwelgen kan, 
En men hoort van alle kanten 
Feijenoord komt toch boven an, 
Als j' op alle kippenhokken 

Op z'n Paasbest wandelen ziet, 
Of ze vissen in hun bootje 
Tussen 't snel uitbottend riet, 
Als al de Kinderdijkse molens 
Draaien in het polderland, Geen woorden maar daden ziet staan, 

Als kippen overuren maken Dan voel je, er gaat iets gebeuren 
Dan is 't weer Pasen in het land. Dan komt het mooie Paasfeest aan. 

4. 6. 
Als j' in de Amsterdamse grachten 
Wat ouwe rommel drijven ziet, 

Als in Schiedam de brouwerijen 
Op volle toeren draaien gaan, 

Als de toerist in 't rondvaart bootje 
Van 't mooie Amsterdam geniet, 
Als er op het grote Damplein 

Ja, dan breekt er ... hoe kan het anders 
Weer een vrolijk Paasfeest aan. 
Men viert daar Paasfeest in gezondheid 
Neem dat maar rustig van me an, 
Want de beste apotheker 

Een demonstratie is te doen, 
En je hoort uit duizend kelen 
Ajax wordt weer kampioen. Woont volgens mij nog in Schiedam. 

GUS TO 

54 

Gédégé. 

Het was bijzonder gezellig woensdag 27 maart, toen de Gusto
gepensioneerden bijeenkwamen in de grote zaal van Musis Sacrum 
in Schiedam.' 

De heer F. Smulders liet in zijn welkomstwoord duidelijk blijken 
dat hij het bijzonder prettig vond al deze Gusto getrouwen weer 
eens bij elkaar te zien. Hij sprak de wens uit ook bij de komende 
boottocht iedereen weer gezond en wel te mogen begroeten. 

Mevrouw M. L. Smulders-Reichlin, de moeder van "meneer Frido", 
was ook dit jaar weer aanwezig. Zij werd vergezeld door mevrouw 
E. H. Smulders-Welbergen, echtgenote van de heer A. Smulders. 

Het programma werd bijzonder vlot gebracht. Natuurlijk waren er de 
samenzang, de sneltekenaar, de acrobaat en de goochelaar. 
Een van de hoogtepunten was wel het nummer vóór de pauze, waar
in uit een grote fles met water de heerlijkste drankjes kwamen: van 
het echte Schiedamse water via de advocaat naar het "alebessie". 
De zaal maakte er een goed gebruik van en de stemming na de 
pauze was zelfs nog beter dan daarvoor ...... ! 

� PERSONAL 

GUSTO 

In dienst getreden: 

11-3-'68 C. J. Mertens - Hulp bankwerker MB-buit:~ 
11-3-'68 F. W. M. Serné - Machinist kraaneilande 
18-3-'68 A. Csernak - 1.1. Gutser SB 

' 

18-3-'68 E. J. Schuringa - Tek./constr. Proj. B�r. 
20-3-'68 F. Th. Domenie ·_ Kraandrijver SB-buite 
26-3-'63 E. Celebi - Transporteur SB 

1-4-'68 W. J. Postma - Chef aan- en afbouw SB 
1-4-'68 J. Haak - Lasser SB-buiten 

Gepensioneerd: 

29-3-'68 J. van Loenen - Klinker SB 

Terug uit militaire dienst: 

18-3-'68 H. van Tol - Tekenaar Tk. Kraanbouw 

Gehuwd: 

22-3-'68 C. Rousse (Tk. Kraanbouw) met M. C. H,:: 

Geboren: 

9-3-'68 Jan Willem, zoon van J. W. van der Grie :, 
M. van der Griend-Willemen 

22-3-"68 Evert, zoon van H. Douwstra en J. Do� 
de Jong 

IN MEMORIAM 

PENSIOENFONDS I.H.C.1 

In februari en maart vonden bij Verschure, G 
vergaderingen plaats van de deelnemers c
fondsen. Op deze vergaderingen besloot e
men de rechten en verplichtingen over te drë_: 
sioenfonds en de lokale fondsen op te he"'fe: 
Daarmee zijn de afzonderlijke pensioenfo 
opgegaan. Dit is wenselijk om tot een kra

komen. Bovendien kunnen nu de pensioe =
beheer komen. Dat wil zeggen dat wij ons lo
verzekeringsmaatschappijen. 

De indertijd door de lokale fondsen bij verze =
gesloten pensioenpolissen moeten nu worce

het I.H.C.-fonds. Onder bepaalde omstana 
Pensioen- en Spaarfondsenwet hiervoor de = 
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DE KLOP 

In dienst getreden: 

4-3-'68 W. L. Maas - Elek. Lasser 
4-3-'68 J. Bons - 1.1. Draaier 
4-3-'68 A. T. Stuurman - 1.1. Bankwerker 
5-3-'68 H. W. Snijders - Elektr. lasser 
5-3-'68 P. L. v.d. Wiel Elektr. lasser 
6-3-'68 N. Sas - Transporteur 

11-3-'68 F. W. M. v. Hout - Elektr. lasser 
11-3-'68 T. G. J. Groenen - Elektr. lasser 
11-3-'68 P. D. v.d. Barg - Elektr. lasser 
11-3-'68 W. Heuseveld - IJzerwerker 
12-3-'68 A. J. de Ruiter - Elektr. lasser 
18-3-'68 H. A. M. Ariëns - Elektr. lasser 
18-3-'68 C. A. Ariëns - Elektr. lasser 
18-3-'68 F. G. A. Verwaaijen - 1.1. IJzerwerker 
18-3-'68 J. C. Vos - IJzerwerker 
18-3-'68 J. K. Willemse - IJzerwerker 
25-3-'68 E. Donkers - 1.1. IJzerwerker 
25-3-'68 P. F. A. v. Hees - IJzerwerker 

Naar militaire dienst: 

29-3-'68 K. W. Muilwijk - Bankwerker 

Geboren: • 
6-3-'68 Gerard, zoon van G. Kraaijeveld en A. v. 't Hoog 

SMIT-BOLNES 

In dienst getreden: 

1-3-'68 T. H. Douw - Adm. medewerkster, HA 
26-3-'68 M. J. Olree - Brander, PB 

VERSCHURE 

In dienst getreden: 

1-3-'68 J. J. F. van der Zee - Scheepsmetaalbewerker 
S.W. 

11-3-'68 Th. Nadort - Bankwerker S.W. 
12-3-'68 A. Vaca Noria - Metaaldraaier S. W. 
14-3-'68 C. Perez Veiga - Polyester-bewerker, afd. Poly

boat 
26-3-'68 E. Martinez Moran - Polyester-bewerker, afd. Poly-

boat 
28-3-'68 H. Querreiro - Polyester-bewerker, afd. Polyboat 

40-jarig jubileum: 

18-5-'68 M. Christiaanse - Leermeester S.W. 

65 jaar op: 

14-5-'68 J. G. Butselaar - Chef administratie 

Geboren: 

27-2-'68 Annalien Wilhelmina, dochter van J. W. van Daa
len en A. G. E. Kruiger 

16-3-'68 Marja Wijnanda, dochter van A. Kroonenburg en 
A. Peetom 

Gehuwd: 

21-3-'68 C. Veldstra - Elektricien S.W. met J. Appel 
27-3-'68 C. C. J. Jansen - Bankwerker M.F. met W. J. 

Westenberg 

Op vrijdag 8 maart j.l. overleed de heer C. v.d. Oever, magazijnbediende van Smit 
Kinderdijk, op de leeftijd van 57 jaar . 
De begrafenis vond plaats te Nieuw-Lekkerland. 
Wij wensen mevrouw v.d. Oever en haar zoon sterkte toe om dit verlies te kunnen 
dragen. 

Met ontzetting moesten wij vernemen, dat op zondag 24 maart j.l. op 65-jarige leeftijd 
was overleden de heer E. A. van Emmerik, verificateur bij I.H.C. Holland. 
Wij hebben de heer Van Emmerik tijdens zijn bijna 30-jarig dienstverband leren kennen 
en waarderen. Hij was een bescheiden en innemende persoonlijkheid, die in de loop 
der jaren vele goede vrienden had gemaakt. 
Zijn bericht van overlijden kwam voor ons dan ook als een zware slag. 
Wij hopen van harte, dat zijn vrouw en dochter uit zijn nagedachtenis de kracht mogen 
ontvangen dit zware verlies te dragen. 

PENSIOENFONDS I.H.C. HOLLAND 

In februari en maart vonden bij Verschure, Gusto en Smit Kinderdijk 
vergaderingen plaats van de deelnemers van de lokale pensioen
fondsen. Op deze vergaderingen besloot men met algemene stem
men de rechten en verplichtingen over te dragen aan het I.H.C.-pen
sioenfonds e'rl de lokale fondsen op te herten. 
Daarmee zijn de afzonderlijke pensioenfondsen in het I.H.C. fonds 
opgegaan. Dit is wenselijk om tot een krachtig pensioenbeleid te 
komen. Bovendien kunnen nu de pensioenverplichtingen in eigen 
beheer komen. Dat wil zeggen dat wij ons los kunnen maken van de 
verzekeringsmaatschappijen. 

De indertijd door de lokale fondsen bij verzekeringsmaatschappijen 
gesloten pensioenpolissen moeten nu worden overgeschreven op 
het I.H.C.-fonds. Onder bepaalde omstandigheden is volgens de 
Pensioen- en Spaarfondsenwet hiervoor de formele goedkeuring 

van de deelnemers nodig. Daarom zullen wij binnenkort in een aan
tal gevallen Uw medewerking vragen. 
De deelnemers krijgen in het vervolg de jaarlijkse opgave van hun 
pensioenrechten van het Pensioenfonds I.H.C. Holland. Het nieuwe 
fonds zal binnenkort de pensioenen van de gepensioneerde be
ambten uitbetalen. Alle betalingen zullen per vier weken gaan plaats 
vinden. De betrokken gepensioneerden en de weduwen van onze 
beambten ontvangen hierover een nadere mededeling. 
De namen van de leden van het definitieve bestuur van onze pen
sioenstichting en van de leden van de raad van deelnemers hopen 
wij in het mei-nummer van het Zeskant bekend te maken. 

Pensioenfonds I.H.C. Holland 
De administrateur 
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�IIIIAN'S (W)ERF 
Toestanden bij Gusto, beste lezers! "Van de tekenkamer zijn er 

deze week een aantal houten kastjes weggehaald en opgeslagen 

in het centraal magazijn", zo staat er laconiek in Gusto Berichten. 

En dan lezen wij: "iedereen, die belangstelling heeft voor zo'n han

dig kastje, moet maar eens gaan informeren bij de heer De Raay 

van de Technische Dienst". 

De tekenaars hebben zeker de eerste keus ..... . 

Ook "Flip" haalde weer de voorpagina van Gusto Berichten. Wie 

dat is? De kat van het magazijnkantoor. Hoewel niet van Ome Wil

lem is het dier toch op reis geweest. Na een afwezigheid van en

kele weken is de kat teruggekeerd in het magazijnkantoor. 

Weggeweest, in deze tijd van het jaar, nou ...... Straks hangt er 

een bordje in het magazijn: Afgifte jonge katjes uitsluitend van 

kwart over negen tot half tien! 

Dat de technische vooruitgang ook niet altijd alles is, bewijst het 

bericht in Smit-Nieuws over de koffievoorziening. "Aangezien er 

met het koffie drinken bij de automaten lange wachttijden ontstaan, 

omdat de automaten niet snel genoeg aan de vraag kunnen vol

doen, is er nu een andere koffievoorziening op touw gezet". 

Hoe? Een "daartoe aangewezen persoon" zal de "centraal gereed 

gemaakte en met vacuumgeisoleerde containers (?) gedistribueerde 

koffie" gezellig bij iedereen in de bekers schenken. Proost! 

Dat het in ons goede Amsterdam wel eens roerig toegaat weten 

wij. Toch lazen wij verontrust in de Informatiebrief van Verschure: 

" ... dat wij vermoeden U per de volgende brief te kunnen mel

den dat de eerste klappen op de Oranje Werf gevallen zijn." 

Wees gerust, het betreft de bouw van de nieuwe machinefabriek 

voor onze Amsterdamse collega's. 

In zekere zin dreigen er ook klappen te vallen bij Smit Kinderdijk. 

Zijn de parkeermoeilijkheden met de auto's nu van de baan, met 

het stallen van fiets en bromfiets is het nog droevig gesteld. De 

officiële (en verplichte) fietsenstalling wordt steeds minder ge

bruikt. "Met ingang van morgen worden die fietsen, die nog in een 

werkplaats of op het terrein staan, in beslag genomen en zullen 

als bedrijfsfiets dienst gaan doen." Als kopje staat boven dit be-

richt: Parkeer-"Tips". Lief hoor ...... ! 

Lief was "men" ook voor Gusto's personeelschef: "Tijdens het 

weekend bezorgden onbekende daders een knalgele plantenbak. 

Een viertal crocussen kwijnen temidden van veel groen in de ce

mentachtige grond. Een grote rose, uit een ponskaart gevouwen 
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bloem geeft mede de nodige kleur aan het geheel. Onbekende 

daders, in ieder geval bedankt." 

Nu staat er in diezelfde uitgave van Gusto Berichten, dat de per

soneelschef zich náár zoekt naar degene, die van hem enige tijd 

geleden een belangrijk boek heeft geleend en nooit terugbezorgd. 

Zou deze schuldige iets met bloemen hebben willen zeggen? Het 

is tenslotte een boek over bedrijfspsychologie ..... . 

Even een plaatje er tussen door: 

Er is geen houden meer aan, als onze Giant-zuiger goed aan de 

slag gaat ..... . 

Guste Berichten, no. 11: "De heer H. Dijkstra, chef elektriciëns, 

werd benoemd tot waarnemend chef Technische Dienst. Wij wen

sen hem alle succes toe in deze nieuwe funktie." Hiep, hiep, hoera! 

Maar dan komt de "afknapper"; uit Gusto's "Wijze Woorden" boek: 

"Het komt er niet op aan op welke post wij zijn geplaatst, doch op 

de wijze waarop wij onze taak vervullen". Daar ga je dan ..... . 

Onder het kopje Uitreiking Overalls lazen wij in het Smit Nieuws: 

"Voor hen die in maart 1968 in aanmerking komen voor het ver

strekken van overalls, kunnen deze bekomen in het Hoofd Magazijn 

Zuid op de navolgende data ...... ". 

Van deze zin moeten wij echt even bekomen ..... . 
ARGUS 




