


1 N HOUD algemeen gedeelte 

BIJ DE VOORPAGINA 

De droom van elke molenbaas: 
emmers met koppen erop! 
Op bladzijde 11 le3st U hoe de 
dieselelektrische emmermolen 
Namur tijdens de beproevin
gen zulke volle emmers van 
30 meter diepte omhoog haal
de. 

De Free Enterprise I werd "overhaald" 

Beproeving emmermolen Namur 

Tewaterlating Draga Colombia 

Gusto staalbouw een dynamische afdeling 

Smit-Bolnes in Zierikzee 

Topweek in Slikkerveer . 

Werk onder handen, per 15.2.'67 

DE "FREE ENTERPRISE 1"

WERD "OVERHAALD"

� ----------- -- ---==-=--

De veerboot Free Enterprise /, die bij Werf Gusto werd gebouwd, heeft nu al vijf 
jaar lang op en neer gevaren tussen Dover en Calais. 
In die tijd hebben vele honderdduizenden, misschien zelfs wel miljoenen de korte 
tocht meegemaakt. 
De afgelopen zomermaanden is het schip dag en nacht in touw geweest. In de winter
maanden wordt het altijd wat rustiger. Townsend Car Ferries laat in die periode 
zijn boten altijd een survey geven, tegelijk met "knippen en scheren". 
Deze winter moest er heel wat meer gebeuren. De Oranjewerf van Verschure in 
Amsterdam kreeg het werk opgedragen. Behalve de normale grote beurt, zijn ook 
enkele verbouwingen uitgevoerd. 
De grootste verandering werd het aanbrengen van een nieuwe salon op het brugdek. 
In deze, met mahoniehout betimmerde, salon zijn 81 autobusstoelen geplaatst. 
Omdat in de nieuwe salon vele elektrische ornamenten zijn aangebracht, was een 
wijziging van de elektrische energievoorziening noodzakelijk. Het installeren van 
zwaardere generatoren is een dure liefhebberij. Daarom werd besloten om de elek
trische boegschroef door een dieselmotor te laten aandrijven. 
De elektrische kaapstand op het voorschip werd vervangen door twee hydraulische 
verhaallieren. In verband daarmee werd ook de gehele opstelling van bolders en 
verhaalklampen gewijzigd. 
Verder is de mechanische ventilatie aangepast aan de uitbreiding van de accommoda
tie. In de grote salon zijn de stoelen en tafels in het middenvak anders opgesteld en 
is een trap naar de nieuwe salon ingebouwd. 
Een nieuw wisselkantoor in de grote salon en een koffieinstallatie in het buffet zijn 
verder nog aangebracht. 
Na deze grote beurt is het schip dinsdag 17 januari weer van de werf vertrokken. 

10 

10 

11 

12 

13 

14 

1o 

16 

het 

zeska:nt 

Dit blad is het personeelsorgaan van 
de lndustrieële Handelscombinatie 
Holland, gevestigd in Rotterdam. Het 
verschijnt iedere maand op de 1 e 
woensdag na de vijftiende. Uitreiking 
aan personeelsleden van de in I.H.C. 
Holland verenigde bedrijven vindt 
gratis plaats. De inhoud is beschermd 
krachtens de Auteurswet. 

Redacteuren: 
W. C. Boer (De Klop),
R. Gebhard (1.H.C.),
J. Koutstaal (Smit Kinderdijk),
R. Lafèbre (Verschure),
A. L. van der Meer (Werf Gusto),
A. Priester (I.H.C.).

REDACTIE ADRES: 

I.H.C. HOLLAND, Marconistraat 2,

Postbus 6141, Rotterdam.
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17 januari 1967 
Eenzaam tuft het bootje, dat de voor een héél vroege morgen toepasselijke naam 
draagt: "En Avant" - Vooruit, over de grote plas water die Haringvliet heet. 
Kleumend in de frisse wind kijken de opvarenden naar twee vluchten eenden, die kort 
na elkaar overtrekken. 
Klapwieken houdt je warm, denkt iedereen. Dan, in het nevelige licht van de dag die 
pas begonnen is, het schijnsel van een paar lampen. Even later wordt een grijze schim 
zichtbaé\J'./Het silhouet van een baggermolen tekent zich af. De bij De Klop voor een
Belgische klant gebouwde 850 liter diesel-elektrische emmermolen Namur heeft op 
het Haringvliet ligplaats gekozen om te worden beproefd. 
En Avant! Zodra iedereen aan boord is wordt de molen in gereedheid gebracht. Meet
apparatuur wordt opgesteld en aangesloten. De eerste koppen koffie vinden gretig 
aftrek. Om even na kwart over twaalf is het zover. 
De Vlaamse schipper, de heer Van Walle, grijpt een bedieningswiel. Langzaam gaat 
de emmerketting met de oranje-rode emmers, die er nog zo nieuw uitzien, draaien. 
Geen twee, maar vijf emmertjes water halen per minuut. Met de stopwatch in de hand 
worden de emmers geteld om te zien, of de meter die in het bedieningshuis het aantal 
emmers per minuut aangeeft, het goed doet. Deze controle wordt herhaald bij snel
heden van 10, 15, 20, 25 en 30 emmers per minuut. 
Het waterdraaien, waarbij ook op de hoofdbok en in de generatorkamer voortdurend 
metingen worden verricht, gebeurt met de ladder in verschillende standen. Bij "45°" -
gelijk aan een baggerdiepte van 16 meter - wordt de eerste grond opgehaald. 
Voor de metingen is dit minder gewenst, dus: even een putje baggeren tot weer 
"schoon" water wordt opgeschept. Het emmers tellen gebeurt ook bij een ladder
stand van 50 ° (baggerdiepte 24 meter), waarna wordt gecontroleerd hoe snel de 
ladder kan worden opgehaald en hoe bij het neerlaten het afremmen geschiedt. Het 
gaat allemaal vlot, deze eerste dag van de beproevingen. 

24 januari 1967 
Een paar dagen later zien wij de "Namur" terug, nog steeds op het Haringvliet, maar 
nu met afgestoken ladder en getooid met de I.H.C.-vlag en het rood-wit-blauw. In 
kalm tempo draaien· de emmers van 30 meter diepte de grauw-grijze specie naar 
boven. Vandaag laat de Namur zien hóe hij kan baggeren. Jammer dat het anker 
van de BB voorzijlier niet veel zin heeft om vast te blijven zitten. Het opnieuw uit
brengen van dit anker, waarbij schipper van Walle zijn hoed gebruikt als signaalvlag 
voor de mannen op de sleepboot, geeft enig oponthoud. 
Tegen de middag komen directieleden van de firma Ackermans en van Haaren aan 
boord en van de Raad van Bestuur van 1.H.C. Holland. De emmermolen be
groet hen met emmers met mooie "koppen" er op. Kan het beter? Om onge
veer drie uur gaan de I.H.C.-vlag en de Hollandse driekleur omlaag en worden de 
groenwitte vlag met de letters "AvH" en de Belgische tricolor gehesen. Een groots 
moment, dat welhaast onopvallend geschiedt. Vóór de lunch heeft de heer P. van 
Haaren echter al het glas geheven en tegen de heer C. H. KorevcJar gezegd: "Op uw 
molen". Een compliment voor alle Klop-pers die aan de bouw van de Namur hebben 
meegewerkt. 
Met 16 à 18 emmers per minuut gaat de emmermolen rustig voort met het op
scheppen van Haringvlietse grond. Nou já; rustig, bepaald geluidloos gaat het niet, 
maar het is het typische baggermolengeluid, dat de mannen van het vak als muziek in 
de oren klinkt. Pas wanneer de "hoge gasten" van boord zijn, wordt de emmer
ketting stop�ezet en wordt de ladder opgehaald. "Wat een eind!" hoor je mompelen. 
Met behulp van onder meer de twee waterkanonnen worden ladder, emmers en dek 
schoongespoten. 
Bij iedereen, zowel Hollanders als Vlamingen, is een stemming van tevredenheid voel
baar. Het zit er op. En dat niet alleen, uit alles blijkt, dat - om het maar op z'n gewoon 
Hollands te zeggen - de klant erg in zijn nopjes is met deze emmermolen. 
Wel iets om trots op te zijn! 

BEPROEVING 

EMMERMOLEN 

,,NAMUR" 
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TEWATERLATING SLEEPZUIGER "DRAGA COLOMBIA"

..... . klaar voor de tewaterlating ...... 

Bloemenmeisje was ditmaal het 6-jarige dochtertje van een 
van de Verschure-chauffeurs, Emmy Heiloo. Zij bood de doop
vrouwe, mejuffrouw Pola Palacios, dochter van Dr. Luis E. 
Palacios, directeur van de "Empresa Puertos de Colombia", 
zonder enige schroom het boeket aan. 

Voor de Veco-microfoon en die van de Wereldomroep spreekt 
de Directeur, de heer P. Verschure, de genodigden toe. Rechts 
van hem de Ambassadeur van Colombia in ons land, Zijne 
Excellentie Luis lragorri, en mejuffrouw Brigitte Schmitz, een 
vriendin van de doopvrouwe, die tot de vele gasten behoorden. 
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Op 3 februari werd op de werf van Verschure in Amsterdam 
de Draga Colombia te water gelaten. Deze sleepzuiger, die 
een hopperinhoud heeft van 1020 m3 slib, wordt gebouwd 
voor het Rijkshavenbestuur van Colombia om te worden ge
bruikt bij projekten t,ot havenverbetering in dit Zuid-Ameri
kaanse land. Het eerste werk zal zijn het openhouden van de 
toegang tot de haven van Barranquilla, waar, in de monding 
van de Magdalenarivier, zeestromingen telkens opnieuw 
zandbanken opwerpen. Het weer laat zich in dit gebied van 
december tot april van z'n onplezierigste kant zien: een straffe 
noord-oost passaat met windstoten tot 100 km per uur en dik
wijls een deining van 2½ meter. Maar de Oraga Colombia 
is opgewassen tegen het werken in dit slechte weer, mede 
dankzij een verhoogd voorschip en een anti-slinger tank. 
Over een paar maanden zal de sleepzuiger de oversteek naar 
Zuid Amerika maken. 
Zo ver is het echter nog niet. Op deze pagina enkele foto's 
van de tewaterlating, waarvan de Wereldomroep een uitge
breide reportage maakte voor uitzending naar en in Colombia . 

De Draga Colombia is gedoopt! 

.. .... kennismaking met het IJ-water ...... 
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PERSONALIA 

DANKBETUIGING 

De redactie 

van het Zeskant 

Geboren: 

15-1-'67 Eric, zoon van J. Loois.

22-1-'67 Ronald, zoon van J. S. Witter.

In dienst getreden: 

2-1-'67 D. Mulder, afd. Tekenkamer Ma
chinebouw. 

2-1-'67 H. J. Scholten, afd. Vakopleiding.

9-1-'67 Mej. F. Bevaart, afd. Mech. Ad-
ministratie. 

16-1-'67 H. Dukelo, afd. Oranjewerf.

19-1-'67 A. Stuut, afd. Oranjewerf.

19-1-'67 G. Mistroni, afd. Scheepswerf.

In militaire dienst: 

13-1-'67 C. C. P. Sondaar, afd. Oranje
werf. 

Terug uit militaire dienst: 

16-1-'67 R. A. v.d. Drift, afd. Scheepswerf.

16-1-'67 A. A. Campfens, afd. Scheeps-
werf. 

Gehuwd: 

5-1-'67 M. Zandbergen, afd. D.M.N.

40-Jarig jubileum:

1-3-'67 J. J. Vaske, afd. Scheepswerf.

5-3-'67 H. Burger, afd. Machinefabriek.

Gepensioneerd: 

13-1-'67 J. F. Wijngaard, afd. Scheeps
werf. 

Overleden: 

14-1-'67 J. Popper, gepensioneerd sjou
werman. 

Voor de vele blijken van belangstelling bij 
het overlijden van mijn man de heer P. 
Hoek, gepensioneerd bankwerker, zeg ik 
u mede namens de kinderen, hartelijk dank.

Mevr. T. Hoek-de Snoo 

Wij brengen nog even onder de aandacht 
van onze lezers, dat de redactie van Het 
Zeskant per 1 januari 1967 is overgegaan 
naar de heer P. J. Meijer. 
De heer R. Lafèbre danken wij mede na
mens de lezers voor de ambitie en nauw
gezetheid, waarmede hij vele jaren deze 
taak heeft vervuld. 
Voor een artikel, dat U in ons personeels
blad geplaatst zou willen zien, een verhaal, 
dat U zelf wilt vertellen, of inlichtingen be
treffende Het Zeskant kunt U zich dus voor
taan wenden tot de nieuwe firma-redac
teur. Hij is telefonisch te bereiken onder 
toestel No. 41 aan de machinefabriek. 
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Schaaknieuws 

Januari is de louwmaand en dat was het in 
december 1966 al voor de schakers. Het 
was de zogenaamde rustmaand en dat doet 
de heren en dames beoefenaars van deze 
edele denksport in het algemeen weinig 
goed. 
De uitslag van de wedstrijd van ons (niet 
Afkes) tiental was in overeenstemming te 
brengen met deze lauwheid. Toch zullen 
we moeten berusten en naar de oude be
tere vorm streven. 
Daar wordt momenteel aan gewerkt. 
Op 7 januari gingen we tegen T.O.G. met 
4½-5½ ten onder; en dat was echt niet 
tot ons genoegen! 
Het zevental trok zich van al die rust en 
lauwheid, die we hier dan liever met een 
a schrijven niets aan; de vijandelijke stel
lingen van onze metaalcollega's werden 
vakkundig onder vuur genomen en het re
sultaat was een knappe 5-2 zege. 
De persoonlijke resultaten waren als volgt: 

VECO 

Mansheym 
Marks Jr 
Vrolijk 
Munnik de 
Bockling 
Greef Sr. de 
Marks Sr. 
Slochteren v. 
Eering 
Sijbrands 

VECO 

Galavazi 
Gildemeester 
Dekker Sr. 
Advokaat 
Avontuur 
Vlijmen v. 
Greef Jr. de 

T.O.G. 

Braunius 
Turfkruier 
Ploeg 
Peer v.d. 
Hennik 
Wilmink 
Granatia 
N.N. 
Manter 
Vries de 

Einduitslag 

KROMHOUT 

Schaersberg 
Hensen 
Palmel 
Punt 
Ykema Sr. 
Scholten 
Ykema Jr. 

Einduitslag 

0 -1 
½-½ 

0 -1 

1 -0 

1 -0

0 -1

0 -1

1 -0
1 -0 

0 -1 

4½-5½ 

1-0
0-1
0- 1

1-0
1-0
1-0
1-0

5 - 2 

De navolgende wedstrijden moeten nog 
gespeeld worden t.w.: � 

Tiental 

9 februari 1967 Tarrasch-Veco 

17 maart 1957 Veco-Ons Huis. 

6 april 1967 de Toren-Veco. 

Zevental 

10 februari 1967 Veco - Turris Eburnia. 

1 4  maart 1967 de Volewijckers-Veco. 

Tafeltennisclub "Veco" 

Het eerste drietal speelde op donderdag
avond 19 januari z'n eerste uitwedstrijd in 
het nieuwe jaar tegen K.T.T.C. 2. 
Na een geanimeerde wedstrijd moesten de 
onzen in de Krommeniërs hun meerderen 
erkennen. Met 6-4 gingen zij ten onder. 
Ook het tweede team kon nog niet tot een 
overwinning komen: het verloor op woens
dag 18 januari 1.1. thuis tegen A.V.G.A. 1 2
met 9-1; cijfers d:e er niet om liegen! 
De juniores, die het in hun voorronde zo 
goed deden, stelden iets te leur door thans 
van Tatic 3 met 7-3 te verliezen. 

Alle genoemde teams wacht nog een uit
gebreid wedstrijdprogramma gedurende de 
komende weken. Zoals bekend is, wordt er 
iedere dinsdag- en woensdagavond vanaf 
7 uur in de cantine van de Machinefabriek 
getraind. 
Deze trainingsavonden worden in door
snee goed bezocht en het is dan ook te ver
wachten, dat er een opgaande lijn in de 
prestaties van de teams te zien zal zijn. 

De postzegelclub 

Onze fieatelisten hielden op de donderdag

avond 19 januari 1.1. hun jaarvergadering 

in de beambten-cantine van de machinefa

briek. 

Men was het er unaniem over eens, dat het 

zittende bestuur herkozen diende te wor

den en aangezien er van die kant ook geen 

De voetbalclub "Veco" 

-

----

Nou wat zegt U van onze voetbalclub? Het 
eerste elftal is als een raket omhoog ge
schoten; in twee weken tijd van de derde 
naar de eerste plaats op de ranglijst. 
Doe het ze maar na! 
Geen wonder, dat er enthousiasme heerst 
in de voetbalgelederen, want ook het twee
de en derde elftal blijven niet achter bij de 
successen van het eerste. 
Het vierde had te veel militairen in zijn 
gelederen en moest daarom kappen. Mis
schien te veel stoute jongens? 
Voor de drie andere elftallen denkt het be
stuur in termen van kampioensfuiven en 
dat zouden we ze graag gunnen. "Als het 
effe kan" moet ons eerste Veco-elftal z'n 
plaats in de eerste klasse weer hernemen. 
We wensen onze voetballers in de komen
de wedstrijden veel succes en dat vrouwe 
Fortuna mede op blijft rukken, want zon
der geluk vaart geen sportman wel. 
Het bestuur van de voetbalclub heeft ons 
toegezegd in het volgende Zeskant de vol
ledige standen te zullen publiceren. We zijn 
nu al benieuwd! 

bezwaren rezen, bleef het tot voldoening 

van allemaal bij het oude. 

Men besloot de contributie, die f 0,5 0 per 

maand bedraagt, driemaandelijks te innen. 

Van inschrijvers op eerste-dags-envelop

pen zal een waarborgsom van f 5 ,-ge

vraagd worden. Het bedrag blijft staan en 

wordt bij uittreden van een lid terugbe

taald. 

En toen de aanwezigen de overtuiging had

den, dat deze financiële maatregelen nut

tig en nodig waren is er onder leiding van 

voorzitter Christiaanse nog wat gebabbeld 

over roltandingen, eenrijers, tweerijers, 

blokken van vier, miskleuren en misdruk

ken en over nog veel meer van al dit soort 

belangrijke dingen in het leven van de man 

met de loupe. 
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Zoals toegezegd in de informatiebrief van 
januari 1967 geven wij U hierbij een wat 
verlate fotoreportage over het gebeuren 
tijdens de vrijdag 23 december 1966 voor 
de jongelui van het opleidingsinstituut "De 
Eenheid" georganiseerde recreatieve 
sportdag. 

De plons in het zilte nat ontbreekt! 
Want al horen wij het schone lied van de 
"ferme jongens en de stoere knapen" nog 
nauwelijks meer schallen, die plons hoort 
er o.i. toch echt wel bij! 

(4) 9



IDEEËNBUS 

De commissie, die zich zo van tijd tot tijd 
buigt over de ingezonden ideeën heeft 
weer aardige ideeën te behandelen ge
kregen. 

Zo kreeg de heer Dam, electricien op de 
scheepswerf een beloning van f 20,- voor 
de suggestie om de stekkers van de las
kabels hetzelfde nummer te geven als de 
laswagen. Op deze wijze zet je je collega 
nooit spanningloos. 

Ook onze gastarbeiders laten zich niet on
betuigd. De heer Thomas Fresna Arias 
kwam mèt een idee om de afvalzakken, 
die bij Polyboat gebruikt worden, dicht te 
plakken, opdat er tijdens het transport 
niets verloren gaat en het in de werkplaats 
netjes blijft. 
Gen groots idee, maar toch een aanmoedi
gingspremie van f 10,- waard. 

Onze buitenlandse medewerker de heer 
Rimedia verbeterde, op papier althans, 
een reeds bestaand stoeltje, dat gebruikt 
wordt op de Oranje Werf bij het branden 
onder het vlak. Een aanmoedigingspremie 
van f 20,- was hier goed voor. 

Als stellingmaker heeft de heer W. Buis 
natuurlijk rekening te houden met de vei
ligheid. Omdat hij daarop verder is gaan 
borduren en zijn gedachten op papier ge
zet heeft kwam er een beloning van f 15,
uitrollen voor het idee om een beugel te 
laten maken, waardoor met behulp van 
stellingplanken een rugleuning gemaakt 
kan worden op de stellingen. 

10 (4) 

Als je in een ongemakkelijke houding lig
gende moet lassen, kom je allicht op de 
gedachte daarin verbetering te brengen. 
Wordt dat dan even uitgewerkt en inge
stuurd, dan kan het gebeuren, dat er een 
gunstige beoordeling uitkomt en een be
loning van f 25,-. 
Dit ondervond de heer Melikidis toen hij 
een bestaande kooi liet uitbreiden met een 
extra pijp. 
Nu kunnen we bij gevormde schepen ge
makkelijker werken. 

Met een tabel heb je minder kans op fouten 
en je werkt sneller. Waarom dan niet, dacht 
de heer Van Nimwegen en hij ontwierp er 
zelf één, die goed voldoet. Deze activiteit 
werd beloond met f 65,-. 

Als je toch aan het denken bent geslagen, 
gaat het steeds makkelijker, vond dezelfde 
heer Van Nimwegen. 
Het idee om drukmallen te maken van dun
ne plaat met een radius van 50 t/m 500 mm, 
per 5 cm oplopend, ondervond allerwegen 
een gunstig onthaal, temeer, omdat er ook 
nog de wijze van opbergen bij was aan
gegeven. 
Een premie van f 45,- vond de commissie 
op z'n plaats. 

Dat ook jonge werknemers iets goeds naar 
voren kunnen brengen bewees onze vriend 
Nijboer, leerling scheepsmetaalbewerker. 
De voetsteunen op de cutterladder van de 
standaardzuigers moeten van geruite plaat 
zijn. Ja, natuurlijk, zult U zeggen. Maar het 
was niet zo. Ook was het niet op de teke
ning aangegeven. 
"Bedankt voor de tip", zeiden wij en we 
beloonden die met f 20,-. 

Een eenvoudige wuz1ging in het staafje, 
dat het contra-gewicht draagt bij het brand
snijmachientje van de heer De Mol maakte 
het mogelijk, dat er nu onafgebroken langs 
de maatlat kan worden gebrand. 
Een premie van f 20,- was het antwoord. 

• Onze voorman-electricien Floor vond het
logisch om als er, zoals in Hal I het geval
is, op 1 kraan 2 takels zijn, deze elk zijn
eigen kleur te geven.
Voorzien we dan de erbij behorende be
dieningsknoppen van dezelfde kleuren, dan
weten we wat we doen.
Even "koppie-koppie" en je bent weer
f 25,- rijker!

De heer Galis moet zo van tijd tot tijd de 
compressor inwendig schoonmaken. Dat 
vergt nogal wat tijd en moeite. Als we dat 
nu eens met een of ander chemisch middel 
zouden doen? 
Baas Dekker heeft het laten uitzoeken en 
ja hoor: Het is mogelijk! Premie f 65,-. 

De heer Fritschy zou het stellingmaken 
graag in de voormontage verricht willen 
zien. Dat is een moeilijk onderwerp. Het 
stuit op bezwaren van praktische aard. 
Achter deze gedachte hebben wij een po
ging gezien om tot een goedkopere werk
wijze te komen en de commissie heeft dit 
willen belonen met een aanmoediging van 
f 10,-. 

Tot slot was er een idee van iemand in ons 
bedrijf, die niet wil dat zijn naam hier wordt 
genoemd. 
Natuurlijk voldoen wij aan dit verlangen. 
Het neemt niet weg, dat mijnheer X op 
oudejaarsdag f 65,- rijker was. 

Met dit vuurwerk sluiten wij ons verslagje 
af. 

We ontvangen graag vele nieuwe ideeën 
ter behandeling. 
Het mag gerust erg ingewikkeld zijn! 

De ldeeënbuscommissie. 

Princenhofconfere 
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Princenhofconferentie De Amsterdamse Jeugdraad heeft ons eni
ge tijd geleden gevraagd onze medewer
king aan deze conferentie, genoemd naar 
de zetel van het gemeentebestuur, te wil
len verlenen. 
Het doel van de conferentie is een opinie
onderzoek in te stellen bij de Amsterdamse 
jeugd om een inzicht te krijgen in wat er 
bij deze jeugd leeft en een eventueel ad
vies aan de gemeenteraad uit te brengen. 
Omdat wij menen, dat met een dergelijk 
initiatief het heden en de toekomst gediend 
kunnen zijn, hebben wij daaraan gaarne 
onze medewerking verleend. In groepen 
van 10 tot 15 jongens, die bij ons bedrijf 
in opleiding zijn, zijn onderstaande onder
werpen doorgepraat. 
Een van de jongens trad op als discussie
leider, een ander was notulist. 

Over de punten: 

1. Wat vindt U van Amsterdam?
2. Hoe staat het met de vrijetijdsbesteding

en de mogelijkheden daartoe?
3. Zijn er verschillen tussen ouderen en 

jongeren?
4. Wat vindt U van het gezag?
5. Heeft U voldoende invloed?
6. Welk van deze punten vond U het be

langrijkst en mist U een vraag?

is druk en intens gediscussieerd in volle
dige anonimiteit( naamloos) en vooral 
daardoor zijn er spontane reacties uit de 
bus gekomen, die ·ongetwijfeld hun waarde 
voor het onderzoek zullen hebben. 

Uit een eindconclusie, die door onze maat
schappelijk werkster is samengesteld ten 
behoeve van de ouderavonden, is wel naar 
voren gekomen, dat de punten, opgeno
men onder 3, 4 en 5 veel stof hebben doen 
opwaaien. 

De verschilpunten tussen ouderen en jon
geren kwamen in de discussie nogal dui
delijk naar voren. Het moet gezegd worden, 
dat de jeugd dit vraagstuk met opbouwen
de critiek en zeer positief heeft benaderd. 

Het is voorts gebleken, dat zij de aanslui
ting voor hun problemen bij de ouderen 
maar al te vaak missen, omdat de laatsten 
zo gauw teruggrijpen op het stereotiepe: 
"Vroeger dit en vroeger dat. .. ". Wij leven 
nu eenmaal in een nieuwe tijd: achterom 
zien is mogelijk, maar de klok terug willen 
zetten is zelfbedrog. 

De generaties zullen elkaar moeten vinden! 

Het zou voor de vaders van onze jeugd in 
opleiding, die op hun beurt met deze en 
andere problemen ten aanzien van opvoe
ding en vorming zitten, zinvol kunnen zijn, 
eens een "vrijuit" praat-avond te houden. 

De betreffende vaders moeten dan wel de 
moeite willen nemen hun problemen van te 
voren op papier te zetten, opdat een opti
maal resultaat verkregen wordt. 

De bedoeling is het inzicht te verrijken en 
1n het algemeen het wederzijds begrip van 
jongeren tegenover ouderen en omgekeerd 
te verlevendigen. 

Mej. Dankelman is bereid voordien belang
stellende vaders inzage te geven van de 
door haar opgestelde eindconclusies van 
de in groej)sverband gehouden gesprek
ken. 

Aanmeldingen voor een dergelijke discus
sie-avond, waaraan ook de afd. opleidin
gen zijn medewerking zal verlenen, kunt U 
richten aan Mej. H. Dankelman, toestel 15 
M. F. of de heer F. Reijn, toestel 33 S.W.
De datum voor de avond zal in overleg met
de betrokken vaders, nader worden vast
gesteld.

(4) 11 



ONS SPROKKELWERK 

VAN DE MAAND 

12 (4) 

Hoe vond U het huwelijk? Ach, ja, ik weet 
het wel wij kunnen helaas bijna niet mede 
oordelen, want wij mochten het niet zien. 
Mijn vrouw wel! Die heeft de hele dag aan 
de buis geklemd gezeten. Ze had de bel 
afgezet en zo kon ze me dus 's avonds 
een "Libelle-getrouw" verslag doen van al 
het feeërieke, dat er zich die dag voor 
haar ogen had afgespeeld. Bovendien wa
ren er voor ons om 7 uur 's avonds ook 
nog enkele snapshots bewaard. 

Het enige, wat m'n vrouw had gefrappeerd 
was, dat die Pieter z'n militaire pak erbij 
aangehouden had. Nou, ja, heb ik haar 
toen uitgelegd: "dat kan zijn, omdat hij 
anders steevast zijn verlofbriefje in de bin
nenzak had moeten hebben". Want het is 
zo in de militaire dienst, dat, als je extra
verlof hebt gekregen om de een of andere 
reden je op elk verzoek van een hogere -
en er waren er wat op die dag - dat brief
je moet kunnen tonen. Dat zou dus een 
overweging geweest kunnen zijn. Alhoewel 
het hoeft niet, want mijn vrouw meende 
dat hij het gedaan had om z'n zondagse 
pak te sparen. "Per slot van rekening", 
dacht ze hardop: "Het is toch ook maar 
een gewone jongen". "Weet je nog hoe wij 
dat deden: met dat gehuurde pak van jou 
en die papieren boord?" 
De enige opmerking, die ik toen nog meen
de te moeten maken tegenover al deze 
vrouwelijke logica was en dan moet U me 
het echt vergeven, dat ik daarbij direct aan 
zulke dingen denk. 
"Het lijkt me maar bar onesthetisch: zo'n 
mooi duur en lief kroontje naast zo'n eigen
wijze militaire pet op een nachtkastje". 

In de metaalsector is er de afgelopen we
ken ook iets schokkends gebeurd in Den 
Haag. Een elektrisch lasser was op visite 
bij een dame om thee te drinken. 
Toen hij nog meer thee wilde en daarbij 
zijn zin niet kreeg, gooide hij uit pure woede 
de gehele radio•-teevee-set in één worp 
het raam uit. 
Ik vind dat deze man misschien in zijn on
wetendheid een onverschrokken daad ge
steld heeft. Natuurlijk bereik je in je eentje 

voor die 2500 man niets, maar toch in de 
op gang zijnde inruilcampagne krijg je voor 
dat ouwe spul altijd nog wel zo'n kleine 
drie honderd pop in het handje en er wor
den weer twee toestellen verkocht. Want 
reken erop, dat die dame het er niet bij 
laat zitten! Als die lasser de volgende keer 
op visite komt krijgt hij vast meer thee en 
kunnen ze samen gezellig naar een goed 
beeld kijken met desnoods wat achter
grond-muziek uit de nieuwe stereo-radio. 

Nou dat was het dan weer voor deze keer. 
Sprokkelt U de volgende maand weer me
de? En denk er om: als gewoonlijk wens ik 
U veel genoegen bij het werk. Met cha
grijn kom je niet ver. En bovendien: er staan 
weer heel wat goeie dingen op het pro
gramma. 

Heya Ceesie en Ard, Benfica-Real Madrid 
of de verkiezingen, zo U wilt. Maar daar wil 
ik het nou net niet met U over hebben. 

P.M.

et beweegbare deel van de brug 
zorgvuldig op zijn plaats gebracht. 

GUSTO STAA 

•• ei 1940trad ik in dienst van Gus ov.,=�
mijn eerste karwei was het hers e --
verwoeste spoorbrug bij Kelpen in
Dit vertelde ons de heer Van de
het afgelopen jaar met pensioen =
'las hij bedrijfsleider van genoem e c.- :- ·

·• a de oorlog waren we wéér e•
zig. Hij was nog eens verwoest! ..
Dit zijn de werkzaamheden van de �� _
Gusto Staalbouw: construeren, o
erstellen, nu eens hier, dan weer -r_ 

1 de afgelopen dertig jaar zijn ve -
gevoerd, zoals bruggen, fabrieksg$
� allaties voor de kolenmijnen en hooc

e zullen enkele voorbeelden hie 



- e metaalsector is er de afgelopen we
.-e ook iets schokkends gebeurd in Den
-aag. Een elektrisch lasser was op visite
-j een dame om thee te drinken.
- - hij nog meer thee wilde en daarbij
-:, z·n niet kreeg, gooide hij uit pure woede
-=- gehele radio-teevee-set in één worp
-e- raam uit.

· d dat deze man misschien in zijn on
e-endheid een onverschrokken daad ge

=:-.a d heeft. Natuurlijk bereik je in je eentje

ie 2500 man niets, maar toch in de 
ang zijnde inruilcampagne krijg je voor 

=- o e spul altijd nog wel zo'n kleine 
onderd pop in het handje en er wor
eer twee toestellen verkocht. Want 

::. e erop, dat die dame het er niet bij 
==- z en! Als die lasser de volgende keer 

s, e komt krijgt hij vast meer thee en 
ze samen gezellig naar een goed 
ij en met desnoods wat achter

ziek uit de nieuwe stereo-radio. 

• as het dan weer voor deze keer.
U de volgende maand weer me-

e er om: als gewoonlijk wens ik
e oegen bij het werk. Met cha
·e niet ver. En bovendien: er staan

at goeie dingen op het pro-

_es·e en Ard, Benfica-Real Madrid 
·ezingen, zo U wilt. Maar daar wil

e niet met U over hebben.

P.M.

Het beweegbare deel van de brug bij Papendrecht wordt langzaam en 

zorgvuldig op zijn plaats gebracht. 

Als de poten van een voertuig uit een science-fiction verhaal steken hier 

de vier gasafvoerleidingen van de kap van hoogoven 6 omhoog. 

GUSTO STAALBOUW EEN DYNAMISCHE AFDELING 

"Mei 1940 trad ik in dienst van Gusto Staalbouw en 
mijn eerste karwei was het herstellen van de 
verwoeste spoorbrug bij Kelpen in Limburg". 
Dit vertelde ons de heer Van de Es toen hij in 
het afgelopen jaar met pensioen ging. 26 Jaar 
was hij bedrijfsleider van genoemde afdeling. 
"Na de oorlog waren we wéér met die brug be
zig. Hij was nog eens verwoest!" 
Dit zijn de werkzaamheden van de mensen van 
Gusto Staalbouw: construeren, opbouwen en 
herstellen, nu eens hier, dan weer daar. 
In de afgelopen dertig jaar zijn vele werken uit
gevoerd, zoals bruggen, fabrieksgebouwen, in
stallaties voor de kolenmijnen en hoogovens. 
We zullen enkele voorbeelden hiervan noemen. 

In 1932 werkte men aan de spoorbrug bij Zaltbommel, daarna aan de verkeersbruggen 
bij Nijmegen en Arnhem. Ook de brug bij Vreeswijk, een deel van de Moerdijkbrug 
en de Westerhavenbrug in Schiedam kwamen aan de beurt. 
In de archieven lezen we verder over een brug in Sassenheim, drie bruggen in 
Den Haag, de brug over de Noord bij Hendrik Ido Ambacht, de Hoornbrug bij Rijswijk. 
En één in Rotterdam en één bij Grouw, Huizen, Krimpen aan de IJssel, Gorkum en 
over de Zandkreek. 
Van de laatste jaren herinneren we ons het bewegende deel van de Brienenoordbrug, 
een brug over de Heerengracht in Amsterdam en een basculebrug bij de Deltawerken 
in het Haringvliet. 
Speciaal voor de werkzaamheden ten behoeve van de Limburgse kolenmijnen werd 
een afdeling in Geleen gevestigd. In september vorig jaar bestond deze zelfstandige 
vestiging 25 jaar. 
Onlangs werd een belangrijke opdracht verkregen van de bij het Stikstofbindings
bedrijf behorende salpeterzuurfabriek van de staatsmijnen. Toch heeft het grote 
probleem van het sluiten van de Limburgse kolenmijnen grote invloed op het produk
tieprogramma van Gusto Geleen. Meer dan ooit is nu de aandacht gericht op het 
verkrijgen van opdrachten van andere ondernemingen. Reeds werden verschillende 
werken uitgevoerd voor het Stikstofbindingsbedrijf. Het zeer nauwkeurige construc
tiewerk, dat anderhalf jaar geleden voor het Reactorcentrum in Petten werd vervaar
digd, mag niet worden vergeten. Het staalskelet van het Overbeekhuis in Rotterdam, 
waarin ook het hoofdkantoor van 1.H.C. Holland is gevestigd, werd in het Limburgse 
bedrijf klaargemaakt. 
Het middendeel voor de brug over de Annabaai in Curaçao is in sectie's gereed ge
komen. 

Werken die onderhanden zijn 

De werkzaamheden aan de Volkeraksluizen zijn nu vrijwel beëindigd. De bewegings
werken van de Haringvlietsluizen worden beproefd en ook daar is het einde in zicht. 
Voor de verkeersbrug die biJ Papendrecht over de Merwede wordt gebouwd, ver
vaardigt Gusto Staalbouw de bewegingsinrichting van het beweegbare brugdeel en 
zorgt ook voor de montage van deze brug. 
Groot werk wordt ook gedaan in Velzen, waar "Hoogoven 6" in aanbouw is. 
Op een geweldige betonnen funderingsplaat van ruim 30 meter in het vierkant en 
3½ meter dik, zijn 8 betonnen kolommen van ongeveer 5 meter hoogte opgericht. 
Deze kolommen dragen de geweldige hoogoven, die in totaal 110 meter hoog wordt. 
Bij dit werk hoort ook het maken van de transportbanen, de stortkokers en andere 
staalconstructies van de gebouwen. 
De Petro-Chemische Afdeling is een belangrijk onderdeel. Deze dochter van de 
Staalbouw Afdeling is zeer actief met het bouwen van "well-jackets". 
Op het Gusto bedrijf te Slikkerveer zijn in de afgelopen maanden de volgende 
jackets gebouwd: één voor het Noordzeegebied, één voor Nigeria en vier stuks 
voor gebruik voor de kust van West Afrika. 
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SMIT-BOLNES 

IN ZIERIKZEE 

Wie over de nieuwe weg, over het Hellegatsplein 
en de Grevelingendam naar Zeeland rijdt, ziet, 
vlak voor het mooie stadje Zierikzee een bordje 
"industrieterrein", dat hem als het ware de wei
landen instuurt. Verderop wijzen pijltjes met 
"Smit-Bolnes" de weg naar de Motorenfabriek 
Smit & Bolnes N.V., sinds kort een echte I.H.C. 
dochter. Vandaar dat wij er U in Het Zeskant eens 
mee laten kennismaken. 

14 

"Na de watersnoodramp van 1953 voltrokken zich grote veranderingen op Schouwen
Duiveland", zo vertelde directeur Ir. W. M. Burck ons. 
Ruilverkavelingen op vrijwel het gehele eiland maakten toepassing van moderne 
landbouwmachines, meer dan voordien, mogelijk, met als gevolg, dat de strukturele 
werkloosheid onder de landarbeiders toenam, hoewel dit aantal, in verband met de 
vele herstelwerkzaamheden aan dijken enz. niet direct in cijfers tot uitdrukking kwam. 
Hoe slecht de werkgelegenheid op Schouwen en ·Duiveland in feite wel was bleek 
onder meer uit de beslissing van onze regering, Zierikzee tot industriekern 'aan te 
wijzen. Het waren vooral de jongeren, die op het eiland geen toekomstmogelijkheden 
zagen .en trachtten een levenspositie elders op te bouwen. Wellicht ligt hierin de
verklaring opgesloten voor de jeugdige leeftijdsopbouw van dit bedrijf, dat werk
gelegenheid op het eiland betekende. 
Het 175 man tellende personeelsbestand bestaat dan ook uit medewerkers, afkomstig 
uit alle sectoren van het bedrijfsleven, doch vrijwel geen waren voordien in een 
soortg.elijk bedrijf werkzaam. geweest. Om deze omschakeling zo snel en spoedig
mogelijk te laten verlopen, zun vele cursussen georganiseerd, waaraan spontaan en 
met zeer veer succes werd deelgenomen. 
Na een inwerkperiode was het zover, dat op 1 0 april 1962 de eerste in de fabriek 
vervaardigde motor door Z.K.H. Prins Bernhard in bedrijf kon worden gesteld. Talloze 
foto's in het "familiealbum" van Smit-Bolnes herinneren aan de belangrijke en fees
telijke dag. 
Het succes van de Smit-Bolnes tweetakt dieselmotoren, die geleverd worden met 4 
tot 10 cylinders in lijn en 10 tot 20 cylinders in V, en met vermogens van 500 tot 4000 pk 
bu 300 omw/m1n, schuilt vooral in het feit, dat het principe van de constructie met het 
kruishoofd wordt toegepast bij motoren van deze vermogens. 
Wij zullen op deze plaats geen technische verhandeling houden over het hoe en het 
waarom van deze constructie - velen van onze lezers zullen het wel weten - maar 
het biedt voordelen, zoals: geen smeerolievervuiling en geen smeerolieverbruik. 
Dat men voor deze doeleinden relatief langzaam lopende motoren heeft besteld, en 
daarm.ee de moeilijkheden van het vervoer heeft geaccepteerd, vindt zijn oorzaak in
het feit, dat de motoren bestemd zijn voor bedrijf op ruwe olie met relatief weinig 
onderhoud. 

Wie de referentielijst van de Smit
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Wie de referentielijst van de Smit-Bolnes motoren bekijkt, ziet daarop vele bekende 
namen van baggerschepen, sleepboten, coasters, tankers en vrachtschepen. 
Tien motoren werden geplaatst voor Shell-generatorsets in Arabië. Over dit laatste 
vertelde Ir. Burck ons nog het volgende. "De aflevering van deze motoren op de 
plaats van bestemming - nu ruim een half jaar geleden - geschiedde op originele 
wijze: slepen door het zand! 
Nadat de motoren, zonder cylinders en kruishoofden van het schip op een ponton 
waren geladen en goed vastgezet om kantelen te voorkomen, werd het ponton op 
het strand bij Oman geduwd. Met bulldozers werd zand tegen het ponton aange
bracht, zodat een soort kade, of afrit, ontstond. Door de bulldozers werden de mo
toren, die op skids (sleden) stonden, van het ponton getrokken en vervolgens on
geveer twee kilometer door het woestijnzand naar de plaats van bestemming ge
sleept. ..... ! 
Omdat de bouw van het krachtstation "Saih-al-Malah" nog niet was voltooid, werden 
de motoren maar in het bouwskelet neergezet en afgedekt. 
Zó een motor afleveren bij de klant komt echter niet vaak voor!" 
Tijdens ons bezoek aan Smit-Bolnes stonden in de grote montagehal de drie motoren 
voor de sleepzuiger voor Colombia, die bij Verschure in aanbouw is, en werd al 
druk gewerkt aan de twee grote "karren" van 4000 pk voor de sleepzuiger Antwerpen
IV, die bij Smit Kinderdijk wordt gebouwd. 
Een van de zescylinder-motoren voor de "Colombiahopper" stond nog op de proef
stand. Hiermee is in de afgelopen maanden gedraaid, waarbij het normale ver
mogen van 200 pk per cylinder was verhoogd tot 240 pk per cylinder. Tijdens dit 
"opgefokte" draaien werden talrijke metingen verricht. 
De "research" proefstand van de fabriek bevindt zich in een apart gebouwtje. Hierin 
staat een één-cylinder motor te stampen. "Net een heimachine", zegt men bij Smit
Bolnes. Met deze motor kunnen onder alle mogelijke omstandigheden experimenten 
worden uitgevoerd. Nu was men bezig met slijtage-proeven . 

Dammen en bruggen hebben het isolement van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilan
den verbroken en er nieuwe activiteiten gebracht. Zoals dat stukje 1.H.C. Holland in 
Zierikzee, de Motorenfabriek Smit en Bolnes N.V. 

TELEFONISTE-RECEPTIONISTE 

SMIT-BOLNES ZIERIKZEE 

Hanna van der Maas, 19 jaar oud, is telefoniste-receptioniste bij Smit-Bolnes. Na 
een jaar op het kantoor verhuisde ze, nu ongeveer drie jaar geleden, naar het glazen 
hokje bij de hoofdingang. Hier bedient ze, behalve de telefoon, de telex en een 
schrijfmachine, en van hieruit wijst ze bezoekers de weg. 
In haar vrije tijd houdt Hanna ervan te dansen, ook wedstrijddansen, al is ze daarbij 
nog nooit in de prijzen gevallen, zo vertelde ze ons. Haar sportieve voorkeur gaat uit 
naar korfballen, haar muzikale voorkeur naar beat. Zoals "the mama's and the papa's"! 
Naar de televisie kijkt ze graag, vooral als er een film is, of de uitzending Brandpunt. 
En wat het eten betreft, doe je Hanna het meeste plezier met biefstuk en frites. 
Of nassi. 
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TOPWEEK 

IN SLIKKERVEER 

De tweede week van dit jaar zal in de annalen 
van Gusto Slikkerveer geboekstaafd blijven als 
de "week van de jackets". 
In die ene week werden zes van dergelijke con
structies voor de olie-industrie afgeleverd. 
Een indrukwekkende prestatie, die door Slikker
veer, in samenwerking met de mensen van de 
Petra-Chemische afdeling uit Schiedam, werd 
geleverd. 
En al leken bij het sluiten van de contracten de 
levertijden ruim, al werkende bleek dit hard te
gen te vallen. Door het uitblijven van materiaal
leveranties werd de tijd steeds krapper. 
Toch is het gelukt om de vastgestelde datum 
aan te houden. Gusto Slikkerveer heeft daar
mede wederom bewezen grote karweien "aan" 
te kunnen! 
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PERSONEELSORGAAN 

hetze 

WERK ONBER HANDEN 

co Type en naam Land Werf Stadium 

547 sleephopperzuiger Draga Colombia Colombia Verschure Te water 
553 sleephopperzuiger Geopotes IX Nederland Gusto Proefvaart 
556 Snijkopzuiger PR 201 Venezia Italië Verschure Te water 
572 Sleephopperzuiger Ourthe België Smit In aanbouw 
573 Sleephopperzuiger Nederland Gusto Tekenkamer 
574 Sleephopperzuiger Antwerpen IV België Smit In aanbouw 
576 Emmermolen Lybië Verschure In aanbouw 
577 Rotsbreker Lybië Gusto In aanbouw 
579 Sleephopperzuiger lraq Smit Tekenkamer 
585 Sleephopperzuiger Sanderus België Smit+Klop In aanbouw 
586 Snijkopzuiger Panama Klop Beproeving 
588 Snijkopzuiger Nederland Klop Te water 
701 Booreiland Rusland Gusto In aanbouw 
702 Snijkopzuiger Nederland Klop In aanbouw 
703 Booreiland Sedneth Il Nederland Gusto Tekenkamer 
4-1281 Copralosser Nederland Verschure Te water 
4-1282 Copralosser Nederland Verschure In aanbouw 
4-1283 Graanelevator Nederland Verschure In aanbouw 
0-330 Hoogoven VI Nederland Gusto In aanbouw 
0-333 Brug Papendrecht Nederland Gusto In aanbouw 
G-5029 Sal peterzuurfabriek Nederland Gusto In aanbouw 
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