


BIJ DE VOORPAGINA 

De grootste sleepzuiger ter wereld gereed voor 

de tewaterlating. De "Prins der Nederlanden" 

heeft een laadruim van 9000 m3, wat overeen

komt met e·en laadvermogen van 18.000 ton. 

Meer hierover op bladzijde 3. 

VEERBOOT VOOR ENGELAND 

Voor Townsend Bros. Car Ferries Ud zullen 
wij opnieuw een veerboot bouwen. De 
Free Enterprise IV zal nogal afwijken van 
de Free Enterprise Il/. Het nieuwe schip krijgt 
drie i.p.v. twee schroeven en meer mo
torvermogen, waardoor de snelheid ruim 
20 knopen zal bedragen. De veerboot -
van het "roll on roll of" type - zal 
plaats bieden aan 1200 passagiers en meer 
dan 200 auto's. Ook de Free Enterprise IV 

zal dienst doen op de drukke Kanaal-verbin
dingen Dover-Calais en Dover-Zeebrugge. 

De veerboot moet in het voorjaar van 1969 
in de vaart komen. 

ROTSBREKER VOOR SOVJET UNIE 

Van de Sovjet Unie werd opdracht ontvan
gen voor de bouw van een grote rotsbreker. 
Het 33 meter lange en 14 meter brede bag
gervaartuig heeft in lengterichting een staal
constructie, waarover twee hijsinrichtingen 
bewogen kunnen worden. Met behulp van 
deze twee "kranen" kan men twee grote, 
pneumatische hamers onder water laten 
zakken voor het losbreken van rotsachtige 
bodem, die niet "zomaar" kan worden weg
gebaggerd. Er kan gelijktijdig aan voor- en 
achterzijde van het ponton worden gewerkt. 
In het verleden bouwden wij reeds twee van 
dergelijke pneumatische rotsbrekers, de 
H.A.M. 906 en H.A.M. 907. 
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OMNIBARGES VOOR BELGIE 

De derde opdracht betreft de levering aan 
een Belgisch aannemingbedrijf van drie 
grote, zelfvarende bakken van het type 
"I.H.C. Omnibarge", elk met een hopperin
houd van 600 m3 , die hun lading lossen door 
het overlangs "opensplijten". De lading 
drukt de bak open en wanneer de bak leeg 
is, drukt het water de twee helften weer 
aaneen. 
De afmetingen van dit type Omnibarge zijn: 
53,50 X 9,50 X 3,35 m. 
Ze worden voorzien van een Schottel-voort
stuwingsinstallatie. Het wordt wat je noemt 
een "haast-klus", want de drie bakken moe
ten eind april geleverd worden. 
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VLOT VAN STAPEL 

"Zaterdag 16 december is bij Gusto Schiedam de sleepzuiger 
Prins der Nederlanden vlot tewater gelaten ..... . 
Vlot; dat wil zeggen zonder haperen en zonder aan de grond te 
lopen of zo. 
"Maar gaat zo'n tewaterlating altijd zó voorspoedig"? 
In plc1ats van een verhaal over "hoe hard het hagelde", "hoe goed 
de Gusto Muziek speelde (en dat deden ze!)" en "wie er allemaal 
waren", zullen we een aantal vragen met antwoorden over het te
waterlaten van schepen weergeven. 

-"Waarom gaat een schip altijd achteruit tewater?" 
-"Dit was vro'eger niet het geval. Op oude prenten zie je de sche-
pen dan ook altijd met de "kop" in het water duiken. Pas bij de 
stoomboten met het betrekkelijk lichte en kwetsbare schroefraam 
bleek het noodzakelijk om eerst het achterschip in het water te 
lc1ten komen. De grote drukkrachten bij het "opdrijven" komen dan 
op de veel sterkere voorsteven". 

-"Wat is opdrijven?" 
-"Wel het schip is gebouwd op een schuine helling en het glijdt 
dus zó het water in. Tótdat het opdrijvende vermogen zo groot is, 
dat het achterschip omhoog komt en het schip alleen met het 
voorste deel van de slede op de goot gaat drukken. Is de water
verplac1tsing groot genoeg geworden, dan drijft het schip verder 
vrij weg". 

-"Waarmee worden de goot en de slede ingevet"? 
-"Vroeger gebruikte men daarvoor talk, walvistraan, schapevet 
en zelfs berevet! Volgens de oude boeken legden in de grijze 
oudheid de Egyptenaren hun slaven of dwangarbeiders tussen goot 
en slede. 
Tegenwoordig is alles veel eenvoudiger. 
Op een harde onderlaag komt een gladde smeerlaag, die beide be
staan uit doo� de olie-industrie gefabriceerde vetsoorten" . 

-"Hoe wordt het schip tewatergelaten? Bouwt men het ook op die 
gladde baan?" 

-"Het is moeilijk om dit in enkele woorden te vertellen. 
Men bouwt het schip op een helling, meestal van beton. Of beter 
gezegd; vrij van de helling op betonblokken, zodat je eronder door 
kunt lopen en de scheepsbouwers onder het in aanbouw zijnde 
schip kunnen werken. Tijdens de bouw steunt de romp op die 
blokken en op schoren. Vóór de tewaterlating haalt de hellingploeg 
enkele blokken onder het midden, "het hart", van het schip en in 
de beide zijden weg en brengt daar een stuk slede en goot aan. 
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De sleden worden met staaldraden aan het schip verbonden en 
onder de goten komen weer betonblokken te liggen. 
Zo, stuk voor stuk, worden sleden en goten aangebracht. Nog 
steeds ondersteunen dan vele zijschoren en -blokken het schip". 

-"Blijven die zijsteunen tot de tewaterlating staan?" 
-"Nee, in de weken vóór de afloop worden ze verwijderd, zodat 
op de "grote dag" het schip alleen nog steunt op de goten en 
een aantal "zijstoppings". Dat zijn betonnen of houten blokken met 
tussen schip en blokken een stel schuine houten keggen. 
Vlák voor de tewaterlating slaat men die keggen weg. 
Dat gaat dan zo: Een stel aan stuurboord en tegelijk een stel aan 
bakboord ...... gelijk op, zodat het schip gelijkmatig op de goot 
gaat drukken. Zijn alle zijstoppings verwijderd, dan stijgt de span-
ning ....... Niet alleen onder de aanwezigen, maar ook op de slede 
en de goot. Het schip rust dan slechts op de goot en de "klink" 
verhindert een voortijdig afglijden". 

-"Wat is de klink dan wel?" 
-"Het schip moet immers nog even worden vastgehouden voor 
de doopplechtigheid. Door een gat in de goot, meestal op onge
veer één-derde van de lengte van voren, stak vroeger een zware 
paal in een gleuf van de slede. 
Op het grote moment sloeg men die paal weg en was het schip 
"bevrijd van zijn boeien". 
Tegenwoordig gebruiken de scheepsbouwers, zeker voor de grote 
schepen, steeds een mechanische klink. 
De druk op de klink kan vlak voor de tewaterlating enorm toenemen. 
Wanneer er althans "leven" in het schip zit. Het wil van de helling 
af en millimeter voor millimeter beweegt het schip dan al. Vast
houden gedurende lange tijd is zelfs uitgesloten!" 

"Daarom opgelet nu! Alle stoppings zijn weg en de bedrijfsleider 
geeft het sein"alles klaar" aan de tribune. 
De doopvrouwe, Mevrouw M. F. Bakker-Vegter, echtgenote van de 
Minister van Verkeer en Waterstaat, treedt naar voren en na de 
heilwens ''Ik doop U Prins der Nederlanden en wens U en Uw be
manning een goede vaart", ploft de fles feilloos tegen het schip, 
dat zonder aarzelen wegglijdt. 
Deze rol bij de tewaterlating was Mevrouw Bakker goed bevallen. 
In haar toespraak later zei ze: ...... "Het is zo prettig, dat een vrouw 
daarbij de eerste viool mag spelen. Zelfs bij de doop van mijn eigen 
kinderen was ik er niet bij. U als scheepsbouwers houdt ons ten
minste in ere!" 

' 



JACK THE RIPPER• /�$,.ACTIEF IN FRIESLAND 

Wees gerust, dit wordt geen akelig verhaal voor lange winter
avonden, over in dikke, koude mist gehulde, eenzame boerderijen, 
waarvan de bewoners voor het naar bed gaan huiverend nog eens 
kijken of deuren en ramen wel goed op slot zijn. 
De Jack the Ripper, die wij bedoelen, heeft niets te maken met zijn 
beruchte Engelse naamgenoot, die eens Londen onveilig maakte. 
Het is één van de meest opvallende baggervaartuigen, dat in ons 
land werkt: een mini-sleepzuiger voor het verdiepen en verbreden 
van Friesland's belangrijkste vaarweg, het Prinses Margrietkanaal. 
Officieel heet het: "het Prinses Margrietkanaal voert van het IJssel
meer, ten westen van Lemmer, naar het van Starkenborghkanaal 
bij de grens tussen de provincies Groningen en Friesland". Het 
zou echter een aardige "hamvraag" voor een quiz zijn: welk deel 
heet werkelijk Prinses Margrietkanaal en hoe heet de rest? 
Voor de Friezen natuurlijk geen probleem: Stroomkanaal, Grote 
Brekken, Koevordermeer, Nieuwe Weg, Westerbrug Sloot, Mod
derige Geeuw, Sneekermeer en dan eindelijk niet minder dan 
8 kilometer Prinses Margrietkanaal en verder: Pikmeer, Biggemeer, 
De Graft, Meersloot, Wijde Ee, Kromme Ee, enz. enz. enz. 
Het scheepvaartverkeer op deze, ruim 60 kilometer lange vaarweg, 
neemt nog steeds in omvang toe. Het zijn hoofdzakelijk binnen
schepen, het percentage pleziervaartuigen bedraagt maar ongeveer 
5% van het totaal. 
De vaarweg heeft een breedte op de waterspiegel van ongeveer 
40 meter - met verbredingen op de meren - en een diepte van 
3 meter onder Fries Zomerboezem Peil. 
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Om het Prinses Margrietkanaal (waarmee wij dan voor het gemak 
de hele vaarweg bedoelen!) geschikt te maken voor grotere sche
pen, is het nodig de diepte op 3,80 meter te brengen. Verschillende 
problemen komen hierbij om de hoek kijken. 
Uitspraken van aannemers als: "het is vechten voor elke kuub", 
"geen 100 meter dezelfde grond", "bodem is verraderlijk", zeggen 
wel iets. De schuldige is de ijstijd, die in Friesland een zeer harde 
laag heeft achtergelaten. Keileem, grint en steen in de vorm van 
"harde bruine korsten" maken baggeren tot een moeilijke opgave. 
Daarbij komt de drukke schee·pvaart, met 's zomers de pleziervaart. 
Een emmermolen, met zijn draden, is een te grote s·ta-in-de-weg. 
Een van onze relaties, het aannemersbedrijf Sanders, heeft de 
strijd met de Friese bodem aangebonden. Met o.a. twee Beaver 
Masters, de Maarten en de Paul, én de minisleepzuiger Jack the 

Ripper. 

Smit Engineering ontwerp 

De moeilijkheden (harde, wisselende grond; druk scheepvaartver
keer) werden door het aannemingbedrijf bij Smit Engineering op 
tafel gelegd. Onze collega's gingen aan het puzzelen en kwamen 
uit de bus met de minisleepzuiger - officieel "kanaalzuiger" ge
noemd. 
Aan SBzijde heeft dit - asymetrisch uitziende - baggervaartuig 
een korte zuigbuis met sleepkop, waarmee tot op 4½ meter ge
zogen kan worden. 
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harde grond. In het ontwerp is ook ee 
een, door hydraulische motoren aangec � 
de zuigmond, die de grond "opensche � 
genoemd, wat leidde tot de spontane 
Jack the Ripper. Op het moment da 
cember - gebruikte men de ripper 
steeds goed met de sleepkop plus sp 
Jack the Ripper is niet door ons ge 
voor de complete baggerinstallatie. 
zijpontons, 17,00 meter lang, ongevee 
een diepgang van 1, 10 meter. De vie

baar. In het hoofdponton staan twee m,,�,c=-. 
voor de aandrijving van de standaard a :: -
sche pompen, één voor de voortstuwi _ 
dens het sleepzuigen fungeert Jack the

de scheepvaart doorgang moet vinden, 
over de kop geladen. 

erken bij nacht 

Jack the Ripper is sinds juli '67 bezig 
onhandelbare bodem van de vaarweg. 

U op een stralende, schrale winterda 
erktuig op de Grote Brekken bezig za e
akken varen heen en weer tussen Ja

s ortplaats in het stroomkanaal bij Le ,...- _ -
eer opgebaggerd door de cutterzuiger 

naar terreinen, waarvan de bestemmi 
namelijk een begraafplaats en een ree 0 

1jdens het wisselen van bakken viel o s --=
snel met Jack the Ripper gemanoeuvree 

lezierbootje! 
e baggervaartuig is sinds kort voorz·e 

o ook 's nachts en bij slecht zicht te
oopt met de werkzaamheden zo ver e
eer gepasseerd is voordat het zomerse· ,,,

e watersporters zó van het water bezi
·e veel gehinderd worden. Dat hebben de 6" :
pen zomer bewezen! ...... 

aar zover is het nu nog niet. De uitspan 
•· ansamar" bij de brug over het Stroom -

aap. In het natte gras zonder gezellige
ddestoellampen. De vletjes, om in ro 

un kop, keurig in een rij. Over het ijc= 
ee rust, die het een heel aparte bekori g a= 



ESLAND 

aal (waarmee wij dan voor het gemak 
!) geschikt te maken voor grotere sche
op 3,80 meter te brengen. Verschillende 

de hoek kijken. 
als: "het is vechten voor elke kuub", 

=- :c..a grond", "bodem is verraderlijk", zeggen 
=- s e ijstijd, die in Friesland een zeer harde 

eileem, grint en steen in de vorm van 
- -aken baggeren tot een moeilijke opgave. 

eepvaart, met 's zomers de pleziervaart.
draden, is een te grote sta-in-de-weg.

re aannemersbedrijf Sanders, heeft de
aangebonden. Met o.a. twee Beaver 

e Paul, én de minisleepzuiger Jack the

-sselende grond; druk scheepvaartver

�7 nemingbedrijf bij Smit Engineering op
= - a's gingen aan het puzzelen en kwamen 

zuiger - officieel "kanaalzuiger" ge-

- - asymetrisch uitziende - baggervaartuig 
-=- ::c e-epkop, waarmee tot op 4 ½ meter ge-

De sleepkop heeft een spuitinstallatie voor het loswerken van de 
harde grond. In het ontwerp is ook een sleepkop opgenomen met 
een, door hydraulische motoren aangedreven, rol met tanden vóór 
de zuigmond, die de grond "openscheurt". Dit wordt een "ripper" 
genoemd, wat leidde tot de spontane naamgeving _van de zuiger: 
Jack the Ripper. Op het moment dat wij dit schrijven - eind de
cember - gebruikte men de ripperkop nog niet. Het gaat nog 
steeds goed me_t de sleepkop plus spuiters. 
Jack the Ripper is niet door ons gebouwd, maar wel zorgden wij 
voor de complete baggerinstallatie. Het vaartuig is, inclusief de 
zijpontons, 17,00 meter lang, ongeveer 9,50 meter breed en heeft 
een diepgang van 1, 10 meter. De vier zij pontons zijn demonteer
baar. In het hoofdponton staan twee motoren van elk 450 pk: één 
voor de aandrijving van de standaardbaggerpomp en de hydrauli
sche pompen, één voor de voortstuwing (Schottel installatie). Tij
dens het sleepzuigen fungeert Jack the Ripper als duwboot. Omdat 
de scheepvaart doorgang moet vinden, worden de bakken namelijk 
over de kop geladen. 

Werken bij nacht 

Jack the Ripper is sinds juli '67 bezig met het "afschrapen" van de 
onhandelbare bodem van de vaarweg. Men begon bij Lemmer, waar 
wij op een stralende, schrale winterdag het opmerkelijke bagger
werktuig op de Grote Brekken bezig zagen. 
Bakken varen heen en weer tussen Jack the Ripper en de huidige 
stortplaats in het stroomkanaal bij Lemmer. Hier wordt de specie 
weer opgebaggerd door de cutterzuiger St. Jozef en weggeperst 
naar terreinen, waarvan de bestemmingen nogal verschillend zijn, 
namelijk een begraafplaats en een recreatiegebied. 
Tijdens het wisselen van bakken viel ons op, hoe gemakkelijk en 
snel met Jack the Ripper gemanoeuvreerd kan worden. Net een 
plezierbootje! •. 
Het baggervaartuig is sinds kort voorzien van een radarinstallatie, 
om ook 's nachts en bij slecht zicht te kunnen blijven werken. Men 
hoopt met de werkzaamheden zo ver te vorderen, dat het Sneker
meer gepass�erd is voordat het zomerseizoen losbarst en voordat 
de watersporters zó van het water bezit nemen, dat de baggeraars 
te veel gehinderd worden. Dat hebben de ervaringen in de afgelo-
pen zomer bewezen! . .... . 
Maar zover is het nu nog niet. De uitspanning met de schone naam 
"Dansamar" bij de brug over het Stroomkanaal was nog in winter
slaap. In het natte gras zonder gezellige zitjes stonden eenzaam 
paddestoellampen. De vletjes, om in rond te peddelen, lagen 
op hun kop, keurig in een rij. Over het wijde Friese land heerste 
een rust, die het een heel aparte bekoring gaf. 
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WERK ONDER HANDEN 
PER 1-1-1968 

co 

nummer Omschrijving Bestemming Uitvoerder Stadium 

573 9000 ml sleepzuiger 
"Prins der Nederlanden" Engeland Gusto te water 

576 800 1 emmermolen "Annahda" Libië Veco te water 
579 3000 ml sleepzuiger "Hillah" Irak SK in aanbouw 
585 5000 ml sleepzuiger "Sanderus" België SK te water 
703 booreiland "Sedneth 11" Nederland Gusto in aanbouw 
706 4800 ml sleepzuiger "H.A.M. 308" Nederland SK in aanbouw 
707 snijkopzuiger Nederland Klop in aanbouw 
708 

709 

710 

711 

712 

713 

vierpotig booreiland 

SBM olie-losboei 

snijkopzuiger 2200 pk 
835 1 emmermolen 

hefeiland + 2 kranen 

snijkopzuiger 2500 pk 
714 1000 tons drijvende kraan + 

vier 60-tons lieren 

715 SBM olie-losboei 
716 snijkopzuiger 8000 pk 
717 snijkopzuiger 2200 pk 
718 booster 2200 pk 

719 veerboot "Free Enterprise IV"' 
720 SBM olie-losboei 

721 I.H.C. Omnibarge 600 ml 

722 I.H.C. Omnibarge 600 ml 

723 I.H.C. Omnibarge 600 ml 

724 rotsbreker 

Grote reparaties: 

Veerboot "Stena Danica" 
Veerboot "Free Enterprise I" 

Sleepzuiger "P. C. S. van Hattem" 

Diverse opdrachten 

Materiaal voor SBM olie-losboei 
Twaalfpotige Jacket 
22 driepotige wel I-jackets 
Landingsorug voor Benelux-Haven 
Staalconstructiewerk elektr. centrale 

Flevoland 
2 Aanleginrichtingen veerboot 

Kruiningen-Perkpolder 
Landings�rug HAL New York 
Koelinstallatie Oxystaalfa�rieken 

Verlenging sleepzuiger "Yolanda" 

Vier laadbomen voor graanelevatoren 

Polyester casco's voor jachten 

Polyester zwembadelementen 

Polyester onderdelen voor bussen en trams 
Baggerinstallatie emmermolen 1.5109 
Aantal snijkopzuigers I .H.C. Beaver 
Complete zuigbuis (1000 mm), sleepkop met 

spuiters 

Cutter-zuiginstal lat ie 
Onderdelen voor Smit-M.A.N. motoren 
Groot aantal onderdelen voor snijkopzuigers 

en sleepboot "Antar" 

Complete drijvende leiding 

Smit-M.A.N. motoren, totaal 17.000 pk 

Vier km persbuizen 
78 Sublime schroefasafdichtingen 
Baggeronderdelen en baggerinstrumenten 
Smit-Bolnes motoren, totaal 19.600 pk 
Automatische strandhfstel installatie 

Nigeria Gusto + 
Veco in aanbouw 

Gabon Gusto 

Nederland Klop 

in aanbouw 

in aanbouw 
Polen Klop+ 

Veco tekenkamer 
Panama Gusto + 

Veco tekenkamer 
Thailand Klop tekenkamer 

Italië Gusto tekenkamer 
Cabinda Gusto tekenkamer 
Panama Gusto tekenkamer 
Panama Klop tekenkamer 
Panama Klop tekenkamer 
Engeland Gusto tekenkamer 

Libië Gusto tekenkamer 

België Veco tekenkamer 
België Veco tekenkamer 
België Veco tekenkamer 
Rusland Veco tekenkamer 

Engeland Oranjewerf 

Engeland Oranjewerf 

Nederland SK 

Egypte 
Engeland 
Cabinda 
Nederland 

Nederland 

Nederland 

U.S.A. 
Nederland 

Panama 

Nederland 

Diverse landen 

Nederland 
Nederland 
Australië 
Diverse landen 

Frankrijk 
Nederland 
Argentinië 

Egypte 
België 

Diverse landen 

Diverse landen 

Diverse landen 
Diverse landen 
Diverse landen 
Italië 

Gusto 
Gusto 
Gusto 
Gusto 

Gusto 

Gusto 

Gusto 
Gusto 
Veco 

Veco 

Polyboat 

Polyboat 
Polyboat 
Klop+ SK 
Klop 

SK 
SK 
SK 

SK 

SK 

SK 

SK 

SK 

SK 
Smit-Bolnes 

SK 



De Franse Middellandse Zeekust, tussen Montpellier en Cerbères 
aan de Frans-Spaanse grens, was niet zo lang geleden nog nauwe
lijks ontdekt door de toe,isten. Dat is niet zo verwonderlijk, want 
drie factoren maakten een verblijf hier minder aanlokkelijk: veel 
muskieten, drassige grond en gebrek aan voldoende drinkwater. 
Toch is er een overvloed aan prachtig strand. 
De Franse Staat trok een bedrag uit van bijna 800 miljoen Francs, 
om dit gebied te veranderen in een reeks van plezierige vakantie

oorden. De nadruk valt op de bouw van vijf "Unités Touristiques", 
toeristische centra, die in totaal aan enige honderdduizenden va
kantiegangers een prettig verblijf zullen bieden. Hoofdpunten van 
het immense project, dat klaar moet zijn in 1979, zijn: muskieten
verdelging, droogleggingen, aanleg van havens voor de watersport 
drinkwatervoorziening, wegenbouw, aanplantingen, en dan natuur
lijk de bouw van hotels en bungalows en de aanleg van campings. 
Begonnen is met de toeristencentra "La Grande-Motte - Carnon" 
en "Leucate - Barcarès". 

Om de toekomstige badplaats La Grande-Motte, die in totaal een 
oppervlakte van 1000 ha beslaat, bouwrijp te maken moet men o.a. 
een terrein van 175 ha één meter ophogen. De hiervoor benodigde 
grond werd op twee plaatsen gewonnen. Een van deze plaatsen 
was het oude rivierbed van de Vidourle, dat voor de watersport 
liefhebbers is veranderd in een soort binnenmeer van 160 ha en 
3 meter diep. 

I.H.C. GIANT ZET

SCHIP OP HET DROGE 

De door I.H.C. Holland gebouwde cutterzuiger La Nive haalde uit 
deze put 1,700,000 m3 zand. Per dag bedroeg de produktie 35,000 
m3

, die - met behulp van een boosterstation - over afstanden tot 
vier km werden weggeperst. 
Veel zuidelijker, ten noord-oosten van de stad Perpignan, wordt 
gewerkt aan de "Unité Touristique" Leucate - Barcarès. Hier ligt 
12 kilometer strand, dat op sommige plaatsen zeer breed is, op de 
toerist te wachten. Ook hier betekende bouwrijp maken van ter
reinen, ophogen van de grond, terwijl bovendien, met het oog op de 
watersport, veel werk diende te worden gedaan met betrekking 
tot het bevaarbaar maken van het bestaande waterareaal. Niet min
der dan zeven en een half miljoen kubieke meter zand werd er 
verzet door vier cutterzuigers, waarvan er drie - eigendom van 
een Nederlands aannemingbedrijf - door I.H.C. Holland werden 
gebouwd: de Irak I, de Irak Il en de Nieuwe Merwede. Door de 
2200 pk's van de Irak Il werd een wekelijkse produktie gehaald, 
die vaak de 60.000 m3 overschreed. 
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Schip-op-het-droge 

De 1.H.C. Giant standaardcutterzuiger Nieuwe Merwede had bo
vendien een belangrijk aandeel in een merkwaardig baggerkarwei: 
het op het droge zetten van een passagiersschip. 
Het Griekse passagiersschip Lydia kreeg een nieuw leven, 
200 meter landinwaarts en 5 meter boven zeeniveau. Op de brug 
van de Lydia komt een zwembad en een restaurant, en verder wordt 

het schip ingericht met kleedcabines, snackbar, nachtclub, speel
zaal en een hotel van 40 kamers. Om de scheepsromp worden 
fraaie tuinen aangelegd. 

2 

3 

De operatie schip-op-het-droge verliep als volgt. Eerst werd de 
zuiger Nieuwe Merwede met behulp van rubber rolkussens 2500 
meter over land vervoerd. Als trekkracht fungeerde een bulldozer. 
Draglines hadden intussen een nieuwe put voor de zuiger gegraven. 
Vanuit deze put baggerde de Nieuwe Merwede vervolgens voor de 
Lydia een kanaal, 600 meter lang, en met een diepte van 6½ meter. 
Het passagiersschip werd daarop door een bulldozer voorzichtig 
het kanaal ingetrokken. Voor dit onderdeel van de operatie "schip
op-het-droge" koos men een periode met weinig wind en deining. 

Aan het einde van de laatste vaartocht wachtte de Lydia een put, 
waarvan men de wanden met plastic had bekleed om ze ondoor
dringbaar te maken. Het waterniveau in deze put verhoogde men 
tot enige meters boven zeeniveau, zodat het schip op de vooraf ge
spoten zandplaat kon worden gezet. Toen ging de Lydia voor het 
laatst voor anker. De Nieuwe Merwede spoot de put rondom de 
scheepsromp dicht met zand. 

-emidden van prachtig aangelegde tuinen
a "met opzet" op het strand werd geze- -

zondere attractie zijn in de fonkelnieuwe 
carès aan de Franse Middellandse Zeeku 

oto 1 De Nieuwe Merwede baggerde voor · 

van 600 meter lengte en een diep e = 

oto 2 Het passagiersschip werd aan ee -
door het kanaal landinwaarts getro _ 

Foto 3 Het schip op de plaats van beste-- -
een van te voren opgespoten za :: :. 
gezet. 

foto 4 Tweehonderd meter van de zee 
Lydia een nieuw leven als toeris · ·= 

BRAND 1 1 
• • 

Een fikse brand heeft op Zaterdagavo 
23 december 1967, de eerste dag van "' 
vier dagen durende kerstreces, in de v 
bewerkingshal van Verschure's Schee <:.

werf aan de Zamenhofstraat gewoed. 
De brand werd te ongeveer half zes n.m. o -
dekt en eerst na middernacht was het b -

arwei letterlijk en figuurlijk "plat". 
De brandweerploeg van buurman Ketje 
het Chemische Bedrijf met de oliekraa -
stallaties - was de eerste, die beducht 
overwaaien van het vuur, met twee stra e 
de brand te lijf ging. Spoedig volgde de 
sterdamse Brandweer met groot materiee 
waaronder een brandblusboot. 

Zeer attent was het Leger des Hei Is, dat me• 
een kantinewagen op het terrein van de 
brand verscheen om dorstige kelen me 
warme koffie te laven. 
De toren voor het optisch afschrijven, de 
gehele bedrijfstekenkamer met inventaris 
en de houten mallenvloer vielen onder an
dere aan de vlammen ten prooi. Voorts was 
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Temidden van prachtig aangelegde tuinen zal de Lydia, het schip 
dat "met opzet" op het strand werd gezet, ongetwijfeld een bij
zondere attractie zijn in de fonkelnieuwe badplaats Leucate-Bar
carès aan de Franse Middellandse Zeekust. 

Foto 1 De Nieuwe Merwede baggerde voor de Lydia een kanaal 
van 600 meter lengte en een diepte van 6,50 meter. 

Foto 2 Het passagiersschip werd aan een draad van 800 meter 
door het kanaal landinwaarts getrokken. 

Foto 3 Het schip op de plaats van bestemming en gereed om op 
een van te voren opgespoten zandplaat te worden droog
gezet. 

Foto 4 Tweehonderd meter van de zee begint het pa,ssagiersschip 
Lydia een nieuw leven als toeristische trekpleister. 

BRAND 1 1 1 
• • • 

Een fikse brand heeft op Zaterdagavond, 
23 december 1967, de eerste dag van het 
vier dagen durende kerstreces, in de voor
bewerkingshal van Verschure's Scheeps
werf aan de Zamenhofstraat gewoed. 
De brand werd te ongeveer half zes n.m. ont
dekt en eerst na middernacht was het blus
karwei letterlijk en figuurlijk "plat". 
De brandweerploeg van buurman Ketjen -
het Chemische Bedrijf met de oliekraakin
stallaties - was de eerste, die beducht voor 
overwaaien van het vuur, met twee stralen 
de brand te lijf ging. Spoedig volgde de Am
sterdamse Brandweer met groot materieel, 
waaronder een brandblusboot. 

Het restant bedrijfstekenkamer. 

Zeer attent was het Leger des Hei Is, dat met 
een kantinewagen op het terrein van de 
brand verscheen om dorstige kelen met 
warme koffie te laven. 
De toren voor het optisch afschrijven, de 
gehele bedrijfstekenkamer met inventaris 
en de houten mallenvloer vielen onder an
dere aan de vlammen ten prooi. Voorts was 

er vrij veel waterschade aan gereedschap
pen en machinerieën. 
Er zijn evenwel na het Kerstreces onmiddel
lijk maatregelen genomen om het werk weer 
op gang te brengen; mede dankzij de hulp 
van Smit Kinderdijk, die speciaal gereed
schap voor de bedrijfstekenkamer ter be
schikking stelde, is dat in grote lijnen gelukt. 
Wij vertrouwen over niet al te lange tijd als 
vervolg op de hierbij afgebeelde trieste fo
to's, opgewekte klanken te kunnen laten ho
ren en blijmoediger foto's te kunnen publi
ceren over het herstel. 

Wat een ravage! 

7 

De optische afschrijftoren na de brand. 

Dat het de mensen van de bedrijfstekenka
mer van Verschure ernst is met de voort
gang van het werk, blijkt uit de hierboven 
afgedrukte foto. In een geïmproviseerde 
ruimte is een van de B.T.K.-ers bezig met 
een tekening voor de nieuwe opdracht op 
3 Omnibarges, waarvoor een uiterst korte 
levertijd - 22 april 1968 - is overeenge
komen. 

,,, 



TWEEDE KOPRALOS SER 

NAAR ROTTERDAM 

Half december is de tweede kopralosser, die door Verschure ge
bouwd is naar Rotterdam gesleept. 
De eerste werkt al een maand of vier bij de Graan Elevator Maat
schappij aan de Botlek of in de Maashaven. Die eerste maanden 
zijn wel zwaar geweest voor deze eerstgeborene. 
Allerlei kinderziektetjes moesten bekeken en overwonnen worden. 
Wat trillingen hier en wat trillingen daar, dit nog wat veranderen 
en dat een beetje bijstellen! 
Al die tijd lag "nummer twee" rustig bij de werf te wachten en zijn 
daar de noodzakelijke kleine wijzigingen meteen uitgevoerd. 
Het belangrijkste is echter, dat de "woeler", een soort snijkop vóór 
de zuigbuis en de uitschuifbare "slurf" ten volle blijken te voldoen. 
Juist voor kopra, dat is het gedroogde vruchtvlees van kokosnoten, 
is de woeler noodzakelijk. De losgestorte kopra koekt namelijk 
samen, maar mag absoluut niet beschadigd worden bij het los-

SNELLE VERPLAATSING 

woelen. Gemakkelijk toevloeiende stortlading, zoals tarwe, mais, 
milletzaad, lijnzaad enz., kan zonder meer door deze losser worden 
opgezogen. Maar ook al die soorten, die de handelaren "derivaten" 
noemen. Dat is afval van kopra, soja, graan enz. waartussen losse 
schilletjes en andere verontreinigingen zitten. Deze zijn gewoonlijk 
samengekoekt en vloeien slecht toe. 
"Wie er voordeel bij heeft, dat de schepen met kopra sneller gelost 
worden?" 
Natuurlijk de Rederij, de overslagbedrijven en de stuwadoors. Want 
"tijd is geld" en zoveel te langer een schip in de haven ligt, zoveel 
te meer havengelden er betaald moeten worden. 
Maar ook de havenwerkers! Zij moesten tenslotte bij die gewoonlijk 
vieze en oude vrachtschepen in de stoffige ruimen de kopra los
scheppen. En de geur van zo'n lading is nou ook niet zo aangenaam. 
Onze kopralosser maakt hun het werk heel wat prettiger. 

VAN DE "ILE DE FRANCE" 

Het is alweer twee jaar geleden dat het boor

eiland /Ie de France aan de opdrachtgever 

opgeleverd en door de zeesleper Zwarte Zee 

naar Sénégal getransporteerd werd. 

Sindsdien heeft het booreiland, al is het dan 

met weinig resultaten, voor de Afrikaanse 

kust naar olie gezocht. 

Vertrek; 7 oktober ·s middags 2 uur. 

Helicopterdek naar binnen ge

klapt. 

Palen op volle lengte, waarvan 

5 meter onder het vlak uitste

kende en 72 meter boven dek. 

Aankomst; 29 oktober 's ochtends om 

10 uur. 
Inmiddels is het booreiland aan een andere 

oliemaatschappij verhuurd en zodoende is 

het van Sénégal over een afstand van 1880 

zeemijlen naar Gabon gesleept door de 

sleepboten Clyde en Britonia. 

In enkele droge gegevens kan deze tocht 

als volgt omschreven worden. 

Onmiddellijk begonnen met het 

plaatsen van het eiland. 

Ponton op werkhoogte 3 uur 

's middags, dus 5 uur later. 

Reeds eerder is voor de kust van Gabon op 

verschillende plaatsen olie aangetroffen, 

zodat een olievondst zeer waarschijnlijk is. 

SMIT-BOLNES MOTOR 
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7 oktober 's middags 2 uur. 

Helicopterdek naar binnen ge

klapt. 

Palen op volle lengte, waarvan 

5 meter onder het vlak uitste
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Onmiddellijk begonnen met het 

plaatsen van het eiland. 
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SMIT-BOLNES MOTOREN LEVEREN ENERGIE UIT RUWE OLIE 

Sinds mijn eerste bezoek aan Oman in de zuid-oost hoek van Ara
bië, is er veel veranderd in en om de Shell nederzetting Saih al 
Maleh. 

Toen daar, in het voorjaar van 1966, drie 18-cilinder motoren op 
het strand gezet werden, begon de taak om hiermee driemaal 
2800 pk te produceren uit de aardolie, die enige honderden kilo
meters landinwaarts gewonnen wordt. 

Na de opbouw - terwille van het transport waren namelijk de cilin

derdeksels, de drukvulgroep en de uitlaatketels gedemonteerd -

startte de eerste motor in juni met een gemak alsof hij niet anders 
gewend is, dan te midden van zand- en steenmassa's en met lucht 
van 50° C zijn werk te doen. 

In de daarop volgende maanden werden de generatoren aange
sloten en alles klaargemaakt om het elektrische krachtstation te 
completeren. 

Daarbuiten groeide een industrie-terrein met werkplaatsen, maga
zijnen en kantoren, terwijl enorme opleggers de pijpen landinwaarts 
brachten voor de pijp-verbinding tussen de produktie-bronnen en 
de opslagtanks. 

In die tijd kwamen ook de eerste gezinnen in het Shell-dorp, Ras al 
Hambra, wonen, waarmee de ernst van de stroomlevering eerst 
goed beseft werd. Want wat is belangrijker dan de airconditioning 
voor vrouwlief en het koele biertje voor de echtgenoot. Voor de 
Shell-employees was de pionierstijd langzamerhand afgelopen. 

Steeds meer mannen konden· hun gezin over laten komen om een 

comfortabel huis te betrekken. Voor de kinderen is het wonen daar 

een paradijs van ruimte, met strand en water. Jong en oud is dan 
ook op de vrije vrijdag aan het strand en in, of op het water. 
Tijdens mijn laatste bezoek heb ik gezien, 'dat het vliegveldje van 
kamp Azaiba een stenen gebouw heeft gekregen met een natuur-

� lijke airconditioning van zeewind. De 25 km lange weg van Azaiba 

naar Saih al Maleh is nog steeds een "opengebroken straat", doch 
zonder snelheidsbeperking. Ook een paar sierlijk, doch nogal 
winters, geklede vrouwen met enorme waterkruiken op 't hoofd 
ontbraken nog niet aan het decor van kale bergen en enige ver

stofte boompjes. Maar tussen de hutten van leem en riet rijdt een 

jochie op een echte fiets en staat een truck als teken, dat ook hier 
de ontwikkeling niet meer stilstaat. 

,,, 
De steden Matra en Muscat hullen zich in een prozaïsche wirwar 
van huisjes en steegjes met als enige geplaveide straat de weg van 
het legerkamp in Matra naar het paleis van de consul in Muscat. 

Door Ir. R. K. Hansen 

Zoals langs de gehele kuststrook is het hier vochtig, maar in Muscat 
is het extra benauwd door zijn ligging tussen de bergen en de zee. 
Het aantal "winkeltjes" is enorm groot en het is een lust om te zien 
hoe de eigenaars aan de ingang van hun pijpen-la rustig zitten te 
wachten op "zaken", die zij misschien niet vandaag, dan toch 
morgen of in ieder geval wel een volgende week zullen doen. 
Nog denkend aan de fraaie stadspoort en -muren van Muscat is 
het strakke hek rond het enorm uitgestrekte P.D.O.-terrein (Petrol 

Development Oman) saai en koud-functioneel. 

De pijpen opslag is nu bijna leeg, want de olie stroomt en reeds heb
ben een paar grote tankers een kostbare lading afgevoerd. Oman 
is nu toegevoegd aan de rij van olie-producerende landen. 
Na het openen van een paar afsluiters en het starten van de sepa
ratoren is ook de elektrische centrale een afnemer, zij het een be
scheiden, van Oman-crude geworden. 
Op deze olie, sterk en onaangenaam ruikend, rijk aan zeer vluchtige 
bestanddelen en met een aantal nare verontreinigingen, draaien 
nu drie Smit-Bolnes motoren in een land waar antiek en modern, 
rijk en arm en vooral primitief en luxueus-comfortabel naast elkaar 

leven, maar waar altijd en voor iedereen de zon schijnt. 

2 
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Bij de foto's 

1 Krachtstation Saih al Maleh met olietanks voor gas- en ruwe 
olie en brandstofreinigers. 

2 en 3 Drie Smit-Bolnes dieselmotoren, elk van 2800 pk verschaf
fen het vermogen voor de elektriciteitscentrale Saih al Maleh in 
het Shell-dorp Ras al Hambra in Oman. 

� 



De ongeveer een jaar geleden opgerichte personeelsvereniging 
van het M.T.I. hield op vrijdag 15 december jl. eEfn"'°feestavond voor 
leden en introducé(e)s. Ondanks het feit, dat een aanzienlijk aantal 
leden van onze toch al zo kleine vereniging niet aanwezig kon zijn, 
is deze avond een succes geworden. 
Na de koffie en andere passende verfrissingen zat de stemming er 
al spoedig in, en deze werd nog beter toen alle aanwezigen in de 
loop van de avond hun (verlate) Sinterklaas-surprise moesten uit
pakken en het meestal daarbij behorende gedicht moesten voor
dragen. Het uitpakken van de cadeautjes werd op geschikte ogen
blikken afgewisseld door een dansje. 
Aangezien de Goedheiligman en zijn knechten reeds weer op weg 
waren naar hun Spaanse haardsteden konden zij vanzelfsprekend 

PERSONEELSVERENIGING 

Een jaarverslag op verzenmaat 
is het wat nu beginnen gaat 
Van de lotgevallen van het M.T.1. 
Noemen wij een stuk of drie 
Een hoeveelheid kruiderij 
doen wij bovendien daarbij 
Daarom mensen: spits uw oren 
en hoor toe als nooit tevoren. 

Na het beginnen van het jaar 
zaten wij al spoedig bij elkaar 
25 jaar bestond het Lab 
en dat was reden voor een lekk're hap. 
Herinneringen waren er genoeg 
vooral bij de mensen van de oude ploeg. 
Vrij laat tenslotte, en niet zeer helder, 
verlieten wij op 't end de ouwe kelder. 

Er waren mensen, die dachten toen 
bij een jubileum moet je toch iets dóen 
De drang tot geven was er wèl 
maar we hàdden al een bel. 
Een herinnerings-plaquette werd er toen bedacht 
om in de hal te worden aangebracht. 
Heb evenwel nog wat geduld, geachte jubilaris 
want 't zal nog even duren voor dit ding gans klaar is. 

Ook al was 't volgens enk'len overbodig, 
het bestuur achtte een vergadering toch nodig. 
Het riep daarom de leden bij elkaar 
en zie ...... een aantal kwám zelfs daar 
om over statuut en reglement te overleggen 
waarbij ieder wel het zijne had te zeggen. 
Misschien zijn zelfs de notulen wel geschreven 
vóór dat de vereniging wordt opgeheven. 

In die tijd ook is de personeelsvereniging 
(misschien wel jeugdig onbezonnen!) 
met het maken van een autopuzzlerit begonnen. 
Voor enkelen was 't een hele klus met flink wat moeilijkheden 
maat toch heeft iedereen tenslotte de goede weg gereden 
De vragen waren hier en daar wel wat gemeen 
Maar ...... winnen kan per slot maar één 
Na afloop bleek ons het succes wel zonneklaar 
Daarom zeggen wij: tot ziens 't volgend jaar! 
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niet op dit feest aanwezig zijn, maar gelukkig had het bestuur en
kele oud-vaderlandse lieden bereid gevonden met hun aanwezig
heid luister bij te zetten aan deze avond. Tot grote verrassing van 
alle feestgangers traden tegen het eind van de avond Pieternel en 
Thomasvaer voor het voetlicht om op onnavolgbare wijze een groot 
aantal berijmde herinneringen van het afgelopen jaar op te halen. 
Een klein uittreksel van hun poëtische jaarverslag vindt U hieronder 
afgedrukt. 
Mede uit het feit dat de feestelijkheden tot in de vroege morgen
uren van zaterdag voortduurden, meent het bestuur te mogen be
sluiten, dat deze avond geslaagd genoemd kan worden en zeker 
heeft bijgedragen aan de goede verstandhouding tussen de M.T.1.
mensen. 

Ook in onze hoge kringen 
waren stuivers aan het springen 
Eén september was 't toen Velzeboer vertrok 
met medeneming van een fraaie klok 
Kort maar hevig was zijn leiderschap 
't was echt een zaak van "zet je schrap" 
Ook al is hij niet langer direkteur 
Wij zien hem nog als adviseur. 

Van Lunteren is nu de nieuwe baas 
Al moeten wij hem delen met Smit, helaas 
In ieder geval: Wees welkom in Delft 
al is het nu ook nog maar voor de helft 
wij van 't M.T.I. spelen graag mee 
in de grote cll!lb van 1.H.C. 
Daarom ons motto op deze lei: 
Hoe het ook zij, het M.T.I. hoort erbij. 

In september was het dat 
de P.V. een fotowedstrijd had 
Een knappe jury deed het goed 
en wees de prijzen toe met spoed 
Lindenburg werd nummer één 
en dat verbaasde er geeneen 
Met Cees Jongepier als goede tweede 
was ook iedereen tevreden. 

Voor de Europort kwam, in het geel, 
een indrukwekkend M.T.I. paneel 
't was alles mechaniek en beweging 
Voor zover 't voldoende lang meeging 
't Dumpspul en de rest 
hield zich eerst niet al te best 
Later ging 't gelukkig beter 
dankzij een touwtje van een meter. 

SINT NICOLAAS 

Ruim 300 kinderen vulden op 18 nove 
Smit Kinderdijk; de eerste kinderen kwa er a 
hoewel het feest eerst om half 3 kon beg·rrs
Maar des te meer pret hebben ze toen ge"a 
Clown, goochelen, en een echte lassie-ho 
de, hebben de kinderen prachtig vermaa 
gejuich soms door merg en been ging. c,, -
kwam Sint Nicolaas, zo juist in ons land aaq;s = 
op bezoek. 
Na afloop kregen alle kinderen een verra c: -; 
Het was een heel leuke middag voor de ·
die er bij waren, krijgen een pluim, da 
voldaan. 



aar gelukkig had het bestuur en
ereid gevonden met hun aanwezig
eze avond. Tot grote verrassing van 

et eind van de avond Pieternel en 
• om op onnavolgbare wijze een groot

van het afgelopen jaar op te halen.
ë ische jaarverslag vindt U hieronder

-; =-ees eiijkheden tot in de vroege morgen
_ _.r en, meent het bestuur te mogen be-

::"' aagd genoemd kan worden en zeker 
e andhouding tussen de M.T.1.-

., 

zeboer vertrok 
_ e klok 

S NT NICOLAAS IN KINDERDIJK 

uim 300 kinderen vulden op 18 november de cantinezaal van 
Smit Kinderdijk; de eerste kinderen kwamen al om kwart over een, 

oewel het feest eerst om half 3 kon beginnen. 
Maar des te meer pret hebben ze toen gehad. 
Clown, goochelen, en een echte lassie-hond, die een dief opspoor
de, hebben de kinderen prachtig vermaakt, zelfs zo erg dat het 
gejuich soms door merg en been ging. En tot overmaat van pret 
kwam Sint Nicolaas, zo juist in ons land aangekomen, toch ook even 
op bezoek. 
Na afloop kregen al Ie kinderen een verrassing mee. 
Het was een heel leuke middag voor de kinderen. En de ouders 
die er bij waren, krijgen een pluim, dat ze aan ons verzoek hebben 
voldaan. 
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SINT NICOLAAS IN SLIKKERVEER 

Woensdag 29 november was het groot feest voor de kinderen van 
de Gusto-medewerkers in Slikkerveer. 
Sint Nicolaas zou op bezoek komen! 
Om de spanning van het lange wachten wat te breken (Sinterklaas 
moest immers over zoveel hoge, hoge daken komen ... ), werden een 
aantal films van "de Dikke en de Dunne" gedraaid. 
Sint Nicolaas toonde zich bijzonder tevreden over het gedrag in 
het afgelopen jaar en het uit volle borst gezongen repertoire van 
Sinterklaas! iedjes. 
Daarom werden er vele geschenken uitgereikt en kon ieder blij en 
met een gerust hartje naar huis terugkeren. 



Ernst en luim wisselen elkaar af. 

Wie had hier nou net een mop verteld? Onze jubilaris met 40 dienstjaren soms? 

FEEST BIJ VERSCHURE 
Vrijdagavond, 15 december 1967, Apollo-Paviljoen, Amsterdam, Z. 
De jubilarissen van het jaar 1967 - onder wie 5 met 40 dienstjaren 
- zijn traditiegetrouw door hun directie uitgenodigd voor een fees
telijke eet- en drinkavond. Ook zijn 8 oud-gedienden, die in 1967
afscheid genomen hebben van het bedrijf wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd, met hun echtgenoten aanwezig.
Eregasten zijn : Mevrouw en de Heer P. Verschure en Mevrouw
F. H. M. Verschure-van Erven Dorens.
Na het aperitief en de kennismaking met de disgenoten, spreken
de heren Bax en Donkers de aanwezigen toe.
De heer Donkers herdenkt daarbij de heer Ton Verschure, "die wij
helaas nooit meer in ons midden zullen zien".
Een keur van bekende en minder bekende variété-artiesten trekt
tussen de streling der tongen aan de aanwezigen voorbij. Een prima
strijkje zorgt voor passende muziek. Uit een hammondorgel klinken
zoete tonen.
Bij - Bostel la - Hand in hand - en - Op een slof en een schoen
- gaan de benen van de vloer. Druppeltjes glinsteren op voorhoof
den, langs neuzen en wangen van jubilerende of afzwaaiende Ver
schure-mensen.
Als iedereen denkt, dat het feest halverwege is, heeft de klok het
eerste uur van de nieuwe vrije Zaterdag aangewezen en kondigt
de ceremonie-meester het einde van het feest aan.
De aanwezigen zullen nog lange tijd nadien terug denken aan dit
sfeervolle en voortreffelijk georganiseerde feest, anno 1967.
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JUBILEA 
DE KLOP 

Vier jubilarissen, die in het afgelopen jaar veertig jaar bij "De Klop" 

werkzaam waren, werden onderscheiden met de eremedaille, ver
bonden aan de Orde van Oranje Nassau. De zilveren medaille werd 
toegekend aan de heren P. van der Vlies en T. van den Berg, terwijl 
de heren A. Versteeg en J. Koppelaar de bronzen- medaille ont
vingen. 
Met hartelijke bewoordingen heeft de burgemeester van Sliedrecht 
op 21 december jl. de·•onderscheidingen in het directiekantoor van 
De Klop uitgereikt. Hij releveerde hierbij dat, toen de jubilarissen 
in 1927 te werk gesteld werden, zij nadien bijzondere tijden hebben 

meegemaakt. Eerst in de dertiger jaren de grote crisis, daarna de 
wereldoorlog met alles wat daar omheen gebeurde en vervolgens 
het zich ontworstelen aan de gevolgen van de crisis- en oorlogs
jaren. Zij zijn het bedrijf steeds trouw gebleven en daarom wilde 
spreker ook een gelukwens richten tot de directie met haar trouwe 
korps medewerkers. 
Met voor elk een persoonlijk woord speldde hij vervolgens het 
eremetaal op de borst van de jubilarissen, waarna een dronk werd 
uitgebracht op H.M. de Koningin. 
Directeur Ir. De Groot heeft daarna de verdiensten van de jubilaris
sen op treffende wijze belicht en gewezen op het belang van een 
goed samenspel tussen mensen en machine. Met een blik in het 
verleden en in de toekomst, waarbij vooral de samenwerking en 
de specialisatie na de fusie in 1.H.C. Holland en het toekomstige 
beleid rijke aandacht kregen, overhandigde hij tot slot aan de vier 
getrouwen het vererend getuigschrift van de Ned. Mij. v. Nijverheid 
en Handel en de gebruikelijke envelop. 
Namens de Ondernemingsraad sprak de heer Hoogendoorn geluk
wensen uit, waarna de heer Van den Berg namens de gedecoreer
den een dankwoord sprak. 
Eerder op de dag werden vijf zilveren jubilarissen in het directie
kantoor ontvangen, nl. de heren M. van der Starre, A. van der Ster

ren, A. Visser, M. Vet en A. van Willigen. Ook zij werden op waar
derende wijze toegesproken door Ir. De Groot. Na zijn toespraak 
overhandigde hij aan deze getrouwen het vererend getuigschrift 
van de Ned. Mij. v. Nijverheid en Handel, een gouden polshorloge 
met inscriptie en een geschenk onder couvert. 

Ook tijdens deze bijeenkomst heeft de heer 

de Ondernemingsraad, dus namens het ge • 

wensen aangeboden, terwijl hi,j bovendien a 

de directie dankgezegd heeft voor de lo'ven 

lijke blijken van waardering. 

's Morgens vroeg hadden alle jubilarissen th 

hulde in ontvangst mogen nemen. Op de be· 

ren de bedrijfsleiding en direkte chefs van e 

zig om mede hulde te brengen. 

P. v.d. Vlies 

A. Versteeg 

L de JAGER 40 JAAR BIJ S 

Op 6 december 100:
werker, de heer L -
40 jaar in dienst 
heer De Jager werd

ereteken in brons, -
van Oranje Nassau. 

Op 11 december is -=
den, dus heeft hij 

Wij wensen de hee =-
en hopen, dat hij hee 
zal mogen geniete 

RIDDERS ZONDER 

1. 

Vroeger, in de middeleeuwen 
Doolden er roofridders rond, 
Die alles stalen, alles roofden 
Wat zich op hun weg bevond. 
Later kwamen er wel anderen 
Zonder moed, maar met veel geld, 
Ridderlijk hoefde je niet te wezen 
Prestaties werden niet geteld. 
De Ordetekens sierden welig 
Het vaak lege hoofd - de holle bor

Een maskeradepak met knopen 
Een rijk gedecoreerd' hansworst 





Wij zijn er van overtuigd, dat de puzzel velen aangename 

uurtjes heeft bezorgd. Helaas is een groot aantal puzzelaars 

de kluts kwijtgeraakt toen zij 117 vertikaal moesten invullen. 

Alleen echte biljarters zal de term "klots" bekend zijn. En 

aangezien wij niet in Tokio wonen, wisten ook maar weinigen 

dat deze stad vroeger Edo heette. 

Toch zijn er goede oplossingen uit de bus gekomen. 

U ziet die hiernaast afgedrukt. 

OPLOSSING EN PRIJSWINNAARS 

KERSTPUZZEL 1967 

De hoofdprijswinnaar werkt bij Gusto. 

HET IS DE HEER J. L. HOKKE. 

De werfprijzcn gaan naar: 

GUSTO: KLOP: SMIT KINDERDIJK: VERSCHURE 

J. G. Donk 

IHC/MTI/SMIT-BOLNES 

J. J. S. Buhler - M.T.I. J. H. Wickel G. Kraayeveld C. Brand 

MEEDENKEN BIJ GUSTO 

"We zijn hier met 1600 man, dit wil zeggen ook 1600 stel hersenen. 
Wanneer die allemaal positief mee willen denken, dan moet dat ten 
goede komen aan het bedrijf en dus ook aan allen, die hier werken. 
Er zijn altijd veel mensen, die mee willen praten. Maar U heeft niet 
alleen gepraat, U heeft ook gedáán ! " 
Met deze woorden overhandigde de heer F. E. M. Smulders op 
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19 december j.l. twee Gusto-medewerkers een premie, die zij had
den verdiend met hun inzendingen voor de Ideeënbus. 
De heer A. Bonnes uit de afdeling Apparatenbouw ontving voor zijn 
idee f 500,---,, de heer J. C. van Dinteren van de afdeling Montage 
mocht voor drie ingezonden ideeën totaal f 1700,- in ontvangst 
nemen. 

ERSONALIA 

L .C. HOLLAND 

dienst per: 

._ .. _•m Mevrouw B. Th. Versluis-Morsink, secretares=.� 

·- -"68 G. W. Bosma, tekenaar Afd. Normalisatie 

GUSTO 

dienst getreden: 

,-12-'67 Mej. T. A. Rousse, assistente Inkoop 

- 2-'67 E. Janssen, medewerker Boekhouding 

11-12-'67 W. T. J. M. Appelboom, volontair S.B. 
-12-'67 J. Dierx, 1.1. mach. bankwerker M.B. 
-12-'67 T. Roos, hulp-koperslager M.B. 

11-12-'67 K. J. Brandt, 1.1. koperslager M.B. 

•S-12-'67 R. H. Bergsma, 1.1. strekker S.B. 

8-12-'67 B. K. Warmerdam, koperslager M.B. 

·�12-'67 1. J. Risteruw, 1.1. lasser S.B. 

21-12-'67 C. Burgerhout, koperslager M.B. 

Cl2-0l-'68 C. J. Kort, directie-chauffeur 

02-01-'68 M. v.d. Linden, nachtportier Bewaking 

:12-01-'68 C. H. van Laten, chef houtbewerking S.B. 

Gepensioneerd: 

3 -12-'67 M. Dinkelaar, kraandrijver S.B. 
31-12-'67 J. Koedood, samensteller S.B. 
31-12-'67 C. van Raay, assistent afd. Inkoop 

-12-'67 B. Beider, baas Slikkerveer 

Naar militaire dienst: 

2;-12-'67 H. J. P. Dickhoff, assistent Projektenburea,, 

Geboren: 

'.l3-12-'67 Hayriye, dochter van H. lzmirli 

12-'67 Jeroen, zoon van M. Ligthart 

••- 2-'67 Marinus, zoon van M. Mak 

.,.._ 2-'67 Dennis Edmond, zoon van L. A. Romijn 

33-12-'67 Anita, dochter van D. Rijploeg 

"Zi- 2-'67 Raymond, zoon van P. van Veen 

IN MEMORIAM 

Groot was bij ons de ve-s 
toen wij vernamen dat 
kamer Machinebouw, de _ 
was overleden, in de ourc==-
De heer Kooiman was 
enthousiasme en plezie z:.

..,


Bij zijn veertigjarige d·e 
derscheiden met het eretEe 
Orde van Oranje Nassa _ 
De heer Kooiman laa -
plaats achter. Gaarne 
dankbaarheid voor hetgee- --=
is geweest. 
De teraardebestelling h ·_ - -
Begraafplaats te Nieuw-l.:,, _ 
ber, waar zeer velen var-
Wij wensen Mevrouw Koo � 
sterkte toe, om dit grote _ 



IHC/MTI/SMIT-BOLNES 

J. J. S. Buhler - M.T.I. 

e erkers een premie, die zij had
voor de Ideeënbus. 
pparatenbouw ontving voor zijn 
eren van de afdeling Montage 

o aal f 1700,- in o�tvangst
___...,. -

PERSONALIA 

I.H.C. HOLLAND 

In dienst per: 

1-1-'6:il Mevrouw B. Th. Versluis-Morsink, secretaresse 

1-1-'68 G. W. Bosma, tekenaar Afd. Normalisatie 

GUSTO 

In dienst getreden: 

01-12-'67 Mej. T. A. Rousse, assistente Inkoop 

07-12-'67 E. Janssen, medewerker Boekhouding 

11-12-'67 W. T. J. M. Appelboom, volontair S.B. 

11-12-'67 J. Dierx, 1.1. mach. bankwerker M.B. 

11-12-'67 T. Roos, hulp-koperslager M.B. 

11-12-'67 K. J. Brandt, 1.1. koperslager M.B. 

18-12-'67 R. H. Bergsma, 1.1. strekker S.B. 

18-12-'67 B. K. Warmerdam, koperslager M.B. 

18-12-'67 1. J. Risteruw, 1.1. lasser S.B. 

27-12-'67 C. Burgerhout, koperslager M.B. 

02-01-'68 C. J. Kort, directie-chauffeur 

02-01-'68 M. v.d. Linden, nachtportier Bewaking 

02-01-'68 C. H. van Laten, chef houtbewerking S.B. 

Gepensioneerd: 

31-12-'67 M. Dinkelaar, kraandrijver S.B. 

31-12-'67 J. Koedood, samensteller S.B. 

31-12-'67 C. van Raay, assistent afd. Inkoop 

31-12-'67 B. Beider, baas Slikkerveer 

Naar militaire dienst: 

29-12-'67 H. J. P. Dickhoff, assistent Projektenbureau 

Geboren: 

03-12-'67 Hayriye, dochter van H. lzmirli 

08-12-'67 Jeroen, zoon van M. Ligthart 

11-12-'67 Marinus,' zoon van M. Mak 

14-12-'67 Dennis Edmond, zoon van L. A. Romijn 

23-12-'67 Anita, dochter van D. Rijploeg 

27-12-'67 Raymond, zoon van P. van Veen 

DE KLOP 

In dienst getreden: 

18-12-'67 E. Schimmel, ijzerwerker 

Gepensioneerd: 

27-12-'67 J. Visser, bankwerker 

29-12-'67 A. Bot, draaier 

Geboren: 

22-12-'67 Arie W., zoon van W. v.d. Griend en R. G. 

Bakker 

22-12-'67 Jacoba, dochter van H. H. v.d. Hoff en C. 

Baardman 

Gehuwd: 

01-12-'67 J. van 't Hoog en M. de Jong 

07-12-'67 D. A. Dekker en N. v.d. Bos 

M.T.I. 

In dienst: 

11-12-'67 Mieke Vos, telefoniste - receptioniste 

Geboren: 

08-12-'67 Johannes Leonardus, zoon van M. L. Molenwijk, 

tekenkamerassistent 

SMIT-BÓLNES 

Geboren: 

06-12-'67 Marjo Karen, dochter van P. C. Boon en 

A. A. Klaasse 

In dienst getreden: 

04-12-'67 M. Boot, volontair R.S. 

SMIT KINDERDIJK 

In dienst getreden: 

04-12-'67 E. Zanen-van Lit, Serveerster, adm. kantoor 

18-12-'67 K. H. Eybersen, Heftruckchauffeur, M.F. 

15-12-'67 B. de Zwart-Stam, Correspondentie 

Overleden: 

08-12-'67 P. C. Kooiman, Construct.-Tek. 58 jaar 11 mnd. 

13-12-'67 A. van Herk, IJzerwerker, 64 jaar 6 mnd. 

19-12-'67 A. D. v.d. Velden, Gepensioneerd, 80 jaar 

23-12-'67 H. van Wijnen, Gepensioneerd, 85 jaar 

18-12-'67 M. de Groot, Gepensioneerd, 85 jaar 

DANKBETUIGING 

Geboren: 

10-10-'67 Hendrikus, zoon van G. v. Krimpen en D. J. v.d. 

Adel K.L. Punt Noord 

28-10-'67 David, zoon van H. Langejan en M. Poot, T.K.SB 

28-10-'67 Esther, dochter van H. Langejan en M. Poot, 

T.K. SB 

28-11-'67 Arjan, C. zoon van A. de Jong en W. v. Krimpen, 

Adm. Lagersmit 

01-12-'67 Clazina, C. dochter van A. Slingerland en A. 
Oostdijck, Metersmit 

02-12-'67 Robert M. zoon van T. Ooms en M. Stoel, 

M.F. Zuid 

10-12-'67 Hillegondus, zoon van H. de Lange en D. v.d. 

Dool, Calculator M.F. Noord 

11-12-'67 Gerrit, zoon van F. Markesteyn en T. v.d. Toren, 

M.F. Zuid 

12-12-'67 Anita R., dochter van A. J. Vilters en G. v. Ho

moet, M.F. Zuid 

17-12-'67 Aaltje W., dochter van J. A. Planken en A. 

Kwakernaak M. F. Zuid 

18-12-'67 Lenie J. dochter van R. C. Rotmeyer en H. Huy

gen, Pijpenloods 

22-12-'67 Maria del Carmen, dochter van P. Jaen Fierro en 
C. Clavijo Munoz 

Gehuwd: 

19-10-'67 P. Roodnat en J. Volkers, Ketelm. Noord 

15-12-'67 P. J. Kamboot en M. Zaanen, M.B. Zuid 

19-12-'67 W. den Ouden en K. v.d. Beek, S.B. Zuid 

21-12-'67 Jac. Brouwer en W. Houweling, Tek. Lagersmit 

VERSCHURE 

In dienst getreden: 

1-12-'67 J. Zwanenbeek, assistent administratie D.M.N. 

65 Jaar op: 

8- 2-'68 L. W. Keukelaar, Adjunct-directeur 

Gehuwd: 

1-12-'67 W. Bosman en G. Markies, afd. plaatconstruc

tie Scheepswerf 

21-12-'67 J. H. de Rooy en A. A. van Slochteren, 

Scheepsmetaalbewerker Scheepswerf 

Overleden: 

3-12-'67 F. Ceton, 59 jaar, leermeester koperslagerij 

Wij willen een ieder hartelijk danken voor de goede wensen, die 
wij bij de jaarwisseling ontvingen. 

IN MEMORIAM 

1 

Moge 1968 voor U en Uw familie een 
in alle opzichten gelukkig jaar worden. 

Raad van Bestuur I.H.C. Holland, 

P. C. Kooiman - Smit Kinderdijk
Groot was bij ons de verslagenheid op vrijdag 8 december 
toen wij vernamen dat onze medewerker op de teken
kamer Machinebouw, de heer P. C. Kooiman, die morgen 
was overleden, in de ouderdom van 58 jaar en 11 maanden. 
De heer Kooiman was een actief persoon, die steeds met 
enthousiasme en plezier zijn werk deed. 
Bij zijn veertigjarige dienstverband in 1966 werd hij on
derscheiden met het ereteken in zilver, verbonden aan de 
Orde van Oranje Nassau. 
De heer Kooiman laat in ons bedrijf een grote ledige 
plaats achter. Gaarne willen we uiting geven aan onze 
dankbaarheid voor hetgeen de overledene voor ons bedrijf 
is geweest. 
De teraardebestelling heeft plaats gevonden op de Nieuwe 
Begraafplaats te Nieuw-Lekkerland op dinsdag 12 decem
ber, waar zeer velen van hun medeleven blijk gaven. 
Wij wensen Mevrouw Kooiman en haar kinderen van harte 
sterkte toe, om dit grote verlies te kunnen dragnn. 

1S 

H. Smulders / D. Smit / P. Verschure

A. van Herk - Smit Kinderdijk
Op woensdag 13 december j.1. overleed onze ijzerwerker, 
de heer A. van Herk, op de leeftijd van 64 jaar en 6 maan
den. 
Hij trad op 23 augustus 1916 in dienst, zodat hij ruim 
51 jaar bij ons is geweest. 
Hij ontving het ereteken in brons, verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau. 
In de vele jaren, die hij, evenals zijn vader, op ons bedrijf 
heeft gewerkt, kenden wij hem als een stille harde werker, 
vroeger een van onze beste ketelmakers. Velen zullen 
Arie missen. 

F. Ceton - Verschure
Op 3 december 1967 overleed de heer F. Ceton, die tot 
1965 leermeester is geweest in de koperslagerij. 
Vanaf dat jaar had hij zijn taak, die hij zeer nauwgezet 
en met volledige plichtsbetrachting vervulde, in verband 
met het achteruitgaan van zijn gezondheid moeten neer
leggen. 
De heer Ceton heeft het gedurende de laatste jaren van 
zijn leven erg moeilijk gehad. 
Wij herdenken hem als een goed collega en uitstekend 
leermeester. De heer Ceton bereikte de leeftijd van 
59 jaar. 

F. H. M. Reyn, (Verschure) 



-

Welkom in 1968! De goede wensen in allerlei toonaarden voor 
Kerstmis en de jaarwisseling hebben wij achter de kiezen, evenals 
de Kerstkransen en de oliebollen. Wellicht zijn de ernstige woor
den, die de overgang van 1967 naar 1968 begeleiden, wat zwaarder 
te verteren, maar met aller inspanning zal het in het nieuwe jaar 
best gaan. 

(l)ERF
Amsterdam bijt ditmaal de kop af. In Verschure's lnformatiebrfef 
lezen wij, dat de Machinefabriek nieuwe draaibanken heeft (gehad): 
"2 nieuwe V.D.F. draaibanken worden momenteel opgesteld. Ver
wacht wordt dat beide machines binnen een week afgenomen kun-
nen worden ...... " Da's dan korte vreugde geweest, daar in de 
Machinefabriek! ..... . 

Van De Machinefabriek Noordwykerhout vernemen wij - zo staat 
in dezelfde "Brief" - dat de directeur, de heer C. Timmer, her
stellende is van een operatie, die hem voor geruime tijd "buiten 
gevecht" stelde. Dit is dan ook de reden waarom er van die kant 
weinig werd vernomen. 
Het is goed bedoeld natuurlijk, maar het klinkt ietwat onvriendelijk 
tegenover de andere DMN'ers vinden wij. 

Niet alleen de loon- maar ook de salaristrekkenden - wat is eigen
lijk het (stands)verschil? - kunnen het moeilijk hebben met hun 
salarisslip, produkt van onze computer. Bij Gusto zijn er elke week 
zo'n 40 werknemers, die deze slip kwijt zijn. 
"Aangezien er geen loon wordt afgegeven zonder getekende slip, 
moet er een nieuwe slip gemaakt worden, die aan een hele papier
winkel vastzit. Dit gaat zodanig in de papieren lopen dat in het 
vervolg hiervoor 15 cent in rekening zal moeten worden gebracht." 
't Is te geef! Voor 15 cent een hele papierwinkel ...... 

De redactie van Gusto Berichten slaagt er altijd wonderwel in om 
spreuken of wijze woorden te koppelen aan bepaalde berichtjes. 
Wij zullen de niet-Gusto werknemers - zowel loon - als salaris
trekkenden ...... - hiervan op gezette tijden laten meegenieten. 
Het tweede (!) bericht "Oei! Het zijn altijd dezelfden die te laat 
komen" werd gevolgd door het gezegde: "Beter driemaal de weg 
gewezen, dan éénmaal verdwaald". 
Nu is het de afgelopen weken enige malen héél mistig geweest ..... . 

Over te laat komen gesproken, ook in het Smit Nieuws moest de 
waarschuwende vinger worden geheven: "Nog steeds blijkt dat 
een aantal werknemers bij het begin van de werktijd te laat aan
vangen en bij het einde van de werktijd te vroeg met het werk 
ophouden." 
In hetzelfde nummer staat: "De afgelopen weken zijn op ons be
drijf drie polshorloges gevonden. "Tja, dán is het moeilijk ...... " 

Maar alle gekheid op een stokje: moeten wij ons eigenlijk niet 
schamen, dat in de interne werfberichten duidelijk moet worden 
gemaakt, dat het niet te pas komt te laat te beginnen en te vroeg 
te eindigen? En dat - bij Smit Kinderdijk - men de mogelijkheid 
om 's morgens en 's middags koffie te drinken, zelfs beschouwt 
als een extra vrij kwartiertje! Kom, jongens, wij zijn geen kleine 
kinderen meer! 
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Over koffiedrinken gesproken: de Kinderdijkse koffieautomaten 
werken op penningen. Elke week heeft de loonafdeling ongeveer 
9000 penningen nodig om in de loonzakjes te doen. Er wás een 
voorraad van 35000 penningen. Nu dreigt er een tekort, want er 
zijn niet minder dan 25000 zoek. "Het zou te betreuren zijn - zo 
vertelt het Smit Nieuws - wanneer de loonafdeling, door gebrek 
aan voorraad, minder penningen in de loonzakjes zou kunnen stop
pen dan de 10 stuks, die tot dusver werden verstrekt." 
Waarom te betreuren? iedereen heeft er genoeg gespaard, dunkt 
ons. 

De koffie houdt ons nog steeds bezig. Het onvolprezen Leger des 
Heils kwam met een kantinewagen vol koffie naar de werf van 
Verschure toen daar de Rode Haan kraaide. Elders in dit nummer 
leest U meer over de brand, die zelfs radio- en tv nieuws werd. 
Met inschakeling van 7 brandweerauto's en één blusboot werd de 
Rode Haan het zwijgen opgelegd. "De bedrijfsbrandweer van de 
firma Ketjen bestookte het vuur onmiddellijk met 2 stralen om 
overwaaien te voorkomen. "Een begrijpelijk egoïsme ...... ". 

Het is al meer gezegd, aldus Gusto Berichten, •afblijven van de 
afzettingen aan boord. "Wanneer ze niet op hun plaats staan, zet 
ze terug". Afblijven! Nietes! Welles! Nietes! Welles, enz. 

Zomaar een leuk berichtje uit Rusland: de heer Vriezen, die in 
Bakoe voor Gusto het toezicht houdt bij het samenbouwen van het 
booreiland Chazar heeft een militaire parade mogen bijwonen. 
"Na afloop volgde een defilé, waaraan o.a. ook de bedrijfstakken 
handel en industrie deelnamen. Wie schetst onze verbazing, toen 
wij in de stoet een model van ons booreiland ontdekten. Het kon nog 
echt bewegen ook en klauterde langs zijn poten op en neer". 
Iets voor Koninginnedag? 

Het zijn me anders soms toestanden bij Gusto, vrienden. Onder het 
kopje "St'atus" lazen wij: "Vorige week rukte - per ongeluk - een 
sollicitant de knop van de deur van onze personeelchef. Van deze 
unieke gelegenheid werd onmiddellijk misbruik gemaakt,• dóör er 
een statusverhogende, zilveren knop voor in de plaats te zetten. 
De secretaris van de Ondernemingsraad greep toen persoonlijk 
in. De zilveren knop werd vervangen door een doodgewone zwarte, 
onder het motto: gelijke monniken, gelijke knoppen." 
Het pad van een personeelchef gaat niet over rozen ...... 

Verkneukelen, zich: "stil verheugd zijn". 
Verkneuteren, zich: "innerlijk plezier over iets hebben" (Van Dale). 
Dit doen ze natuurlijk bij De Klop. Omdat ze tot nog toe buiten 
schot bleven op deze bladzijde. Maar wat niet is kan komen ...... 

Uit het Smit Nieuws van vlak voor de feestdagen: "ZOEK GE
RAAKT". 
Wie heeft per interne post het instructieboekje voor de hydrauli
sche GUILLOTINESCHAAR ontvangen? Gaarne bericht aan Meter
smit." 
Brrr. Het leken bij Metersmit zulke aardige, vreedzame mensen ..... . 

ARGUS. 
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