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Een lasser in aktie bij de bouw 

van de draagpalen voor het 

booreiland "Kaspische Zee". 

Uit de Beaver-wereld 

Draagpalen aan de lopende band 
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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 (I.H.C.), 

J. Koutstaal (Smit Kinderdijk),

A. L. van der Meer (Werf Gusto),

P. J. Meijer (Verschure),

A. Priester (I.H.C.).

REDACTIE ADRES: 

I.H.C. HOLLAND, Marconistraat 2, 

Postbus 6141, Rotterdam. 

OLIE

BIJ DE KL 

I.H.C. HOLLA

De eerste maanden van het jaar zijn voor

deling Boekhouding steeds een tijd van 

spanning en veel overwerken. 
Dan moeten de financiële resultaten va 

gelopen jaar worden bepaald. 

De balansen moeten tot op de laatste ce 
pen. Opgesteld.van links naar rechts en 
ven naar beneden. Desnoods in omge • 
richting, maar het resultaat moet feilloos � 
Zijn de cijfers verzameld, in de rij gezet e · 
steld, dan worden ze in de vorm van eer 
verslag aan de aandeelhouders en de 
presenteerd. 
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OLIE-BUI 

BIJ DE KLOP 

Weken lang was de olie uit de bij Engeland gestrande tanker Torrey Canyon we
reldnieuws. Bij De Klop werd ook lang nagepraat - en gemopperd! - over olie. 
Dit had een andere oorzaak. Minder verstrekkend maar daarom niet minder hinderlijk. 
Bij het tanken van een in de haven liggende baggermolen werd een bedieningsfout 
gemaakt zodat de slang tussen tankauto en molen door de te hoog oplopende druk 
barstte. Een oliebui zette de rijwielstalling blank. Nou ja, blank; het was meer kle
verig zwart. De olie-douche trof meer dan honderd fietsen, èn de auto van een van 
onze onderleveranciers. Op de foto's ziet u de ravage. En een ravage wás het. Niet 
alleen dat de fietsen smerig en daardoor al onberijdbaar waren, maar - u weet het -
olie tast rubber aan. Banden, trappers, remblokjes, zadels, veel van wat op en aan de 
fietsen zat moest gesloopt worden. De plaatselijke rijwielherstellers hebben er de 
handen aan vol gehad. Een paar weken lang. 
Er is veel gelopen in die tijd door de Klop-pers. Maar nu loopt, pardon, fietst alles 
weer gesmeerd. 
De fietsenstalling is inmiddels verhuisd; niet omdat men bang was voor een herhaling 
van de olie-bui, maar omdat dit tóch al het plan was. 

1.H.C. HOLLAND EN D E  NOOR DWI NNI NG GROEP

De eerste maanden van het jaar zijn voor de Af
deling Boekhouding steeds een tijd van grote 
spanning en veel overwerken. 
Dan moeten de financiële resultaten van het af
gelopen jaar worden bepaald. 

De balansen moeten tot op de laatste cent klop
pen. Opgesteld-van links naar rechts en v?n bo
ven naar beneden. Desnoods in omgekeerde 
richting, maar het resultaat moet feilloos zijn. 
Zijn de cijfers verzameld, in de rij gezet en opge
steld, dan worden ze in de vorm van een jaar
verslag aan' de aandeelhouders en de pers ge
presenteerd. 

Aan de uitvoering van zo'n jaarverslag schenkt men steeds méér aandacht. Een ver
zorgde uitvoering van het financiële "visitekaartje" wordt bijzonder gewaardeerd. 
Gewoonte is tegenwoordig ook om een overzicht te geven van het in de afgelopen 
periode verrichte werk en van de nog uit te voeren opdrachten. 
Opzienbarend vonden financiële redacteuren van dag- en weekbladen het feit dat 
I.H.C. Holland deel zal nemen in de z.g. "Noordwinninggroep". Deze belangencombi
natie is dit jaar gevormd door vijf buitenlandse en twee nederlandse maatschappijen
n.l. de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en de Billiton Maatschappij.
Doel ervan is de opsporing en de winning van gas en olie op het Nederlandse Con
tinentale Plat.
Door onze deelname zal het mogelijk zijn de ervaring op het gebied van leveringen
aan de olie-industrie te vergroten en mede daardoor nieuwe opdrachten te verkrijgen.
Wij zullen U zeker op de hoogte houden van onze activiteiten in de "Noordwinning
groep".
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PONTON 

VOOR 

GRAANELEVATOR 

TE WATER GELATEN 

Meester Tilstra van de vijfde klas van de Jan van 
Nassauschool in Nieuwendam heeft het wél ge
weten. Er viel weinig met zijn lieve kinderen te 
beginnen de ochtend van de dag dat ze 's mid
dags de gasten mochten zijn van Verschure. 
De bedrijfsopleiding nam de klas onder zijn hoede 
en met een praatje, een diavertoning en een rond
leiding werd de kinderen een indruk gegeven wat 
er allemaal op zo'n werf omgaat. Voor een en
kele was het niet helemaal nieuw, want pappie 
werkt er. Hoogtepunt van hun bezoek was de 
tewaterlating van het ponton voor de graanele
vator, die door Verschure voor de Internationale 
Graanoverslag Maatschappij Amsterdam N.V. 
(IGMA) wordt gebouwd. 
Met vol-verwachting-klopt-ons-hart gezichten 
stonden de kinderen naast de helling, nog vóór 
de andere gasten op het erepodium waren gear
riveerd. 
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Eén vroeg zich luidkeels af of straks het Wilhelmus gezongen moest worden. Po
seren voor de fotograaf was een welkome afleiding voor het lange wachten. Zo 
vrolijk en opgewekt als deze kinderen waren, zo triest stond de 8-jarige Leila Schok
ker bij het podium. Het zal je ook gebeuren: uitverkoren zijn om de rol van bloemen
meisje te vervullen en dan door een misverstand te laat op de werf aankomen. 
Toch kwam alles nog goed. Leila mocht nu op het podium het boeket aan de doop
vrouwe aanbieden. 
Er waren nog meer bijzondere gasten. Het merendeel van de tachtig personeels
leden van de IGMA had de uitnodiging van hun directie aanvaard om de feestelijke 
gebeurtenis bij te wonen. Om half vijf had men het overslagbedrijf aan de Coen haven 
gesloten en was men in de bussen gestapt. De portier bleef eenzaam achter. 
Als gastheren voor het IGMA-personeel traden op leden van de Ondernemingsraad 
van Verschure. 
"Jongens, opletten, zo dadelijk valt de fles". Een gejuich klonk op toen de fles "lekker" 
tegen het zware ponton stuk spatte. Meteen daarop begon het ponton te glijden. Op
gewonden holden de kinderen mee naar voren. De "sterke arm" moest hen er van 
weerhouden in puur enthousiasme méé in het water terecht te komen. 
Meester Tilstra slaagde erin zijn "schaapjes" weer bij elkaar te krijgen. "Een mieterse 
dag", vond een van de jongens dit bezoek. 

Geschiedenis 
In de ontvangstzaal verwelkomde de heer P. Verschure de genodigden, in het bijzon
der de doopvrouwe, Mevrouw J. Brouwer-Gjerstrup, echtgenote van Drs. H. J. W. 
Brouwer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de IGMA. Het verheugde 
hem dat mevrouw Brouwer de uitnodiging had willen aannemen om de doopplechtig
heid te verrichten. Want, het was immers geen mooi schip, maar een naamloos, zwart 
ponton! Toch komt de rest, de 30 meter hoge opbouw, heus wel. 
Na de traditionele overhandiging van het geschenk - dat Mevrouw Brouwer meteen 
op de revers van haar pakje speldde - nam de directeur van de IGMA, de heer R. 
Hoegen, plaats achter de microfoon. Hij ging uitvoerig in op de geschiedenis van het 
overslagbedrijf. Het lossen van graan uit schepen ging vroeger uiteraard met de hand. 
In 1901 werd voor dit doel een soort emmerketting in gebruik genomen en drie jaar 
later vinden wij in de Rotterdamse haven de eerste drijvende graanelevator. Onder 
de lossers brak prompt een staking uit. 
Ondanks installaties op de wal heeft de drijvende elevator toch zeker niet afgedaan. 
"Na ampele overwegingen besloot de IGMA een dergelijke elevator te bestellen, als 
uitbreiding van de bestaande, vaste installaties bij de silo's in de Coenhaven". "Waar
om viel de keuze op Verschure?", zo zei de heer Hoegen. "Omdat dit bedrijf een grote 
ervaring heeft in het bouwen van elevatoren. Wij hadden en hebben het volledige ver
trouwen in de technische mogelijkheden en dit vertrouwen is niet beschaamd gewor
den. De tewaterlating van het ponton b.v. is precies op de afgesproken tijd gebeurd." 
De heer Hoegen dankte alle Verschure-mensen voor hun aandeel in de bouw. 

De mooiste 
Mevrouw Brouwer nam ook nog even het woord. "Na de tewaterlating zei men tegen 
mij, dit is helemaal geen schip, maar een ponton. Nou, ik geloof dat niet! Maar hoe 
dan ook, het wordt vast de mooiste graanelevator in de Amsterdamse haven. En ik 
voel me zeer vereerd, dat ik als doopvrouwe heb mogen optreden". 
Voor de heer P. Verschure betekende deze tewaterlating - van het ponton voor de 
Be drijvende graanelevator na de oorlog - de laatste in zijn functie van directeur 
van Verschure, nu hij per 1 juni is benoemd tot lid van de raad van bestuur van 
I.H.C. Holland. Voor de Verschure-mensen toch wel iets om even bij stil te staan.
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onder inzenders van ideeën, die in 1966 
bij de commissie binnen kwamen. 

EXTRA-HOOFDPRIJS: een dag proefvaren 

Ofschoon kort van duur - het is een goe
de gewoonte om na werktijd over het werk 
kort van stof te zijn - was het op donder
dagnamiddag 18 mei toch wel een feestelij
ke bedoening in de ontvangsthal op de 
scheepswerf. 
Nadat een ieder de gelegenheid had gehad 
om de werkelijk schitterende boekwerken 
met gretige blikken in zijn bezit te wanen 
- uiteindelijk zouden er maar tien de ge
lukkigen kunnen zijn - verrichtte Mejuf
frouw Bakewel als charmante "Lotto-da
me" de trekking van de verloting, waar
door zij een tiental mannen "verrijkt" heeft
met een werkelijk grandioos bezit aan
literatuur of platenalbum, al naar gelang
van de keus van de gelukkige.

Het moment. 

De heer Haan was op verzoek even komen 
overwippen voor het kalligraferen van de 
namen in de diverse boekwerken. 
Niet alleen dat konden we dus "prettig ge
regeld" noemen, ook het afscheid van 
voorzitter-directeur, de heer P. J. M. Ver
schure. Al hebben de mede-bestuurders 
hem weinig met de hamer zien zwaaien als 
symbolische ruggesteun zal hij node ge
mist worden. Zijn veelvuldige absentie moet 
echter als een teken van onbeperkt ver
trouwen in zijn plaatsvervanger en het zit
tende bestuur gezien worden, dat elk in
gezonden idee - hoe klein ook - tot op 
de draad onder de loupe neemt en geen 
moment schroomt om de raad van des
kundigen onmidde!lijk in te roepen, als de 
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De gulden, anno 1963. 
eigen kennis tekort schiet. 
Er was nóg een afscheid: dat van de heer 
Van Voorst, die wegens drukke werkzaam-

Belangloze medewerking! 

heden verhinderd is verder zijn krachten 
aan dit nuttig instituut te geven. In zijn 
plaats is de heer Moerkens, werkzaam op 
de Oranje Werf, benoemd. De nieuwe voor
zitter wordt Ir. J. M. Donkers, lid van de 
directie, die bij deze bijeenkomst niet aan
wezig kon zijn in verband met het bezoek 
van een aantal buitenlanders. 

Een dubbele prijs, proost! 

De heer Verschure reikte de boekwerken 
uit aan de volgende gelukkigen: W. Jelles, 
K. Roos, Tj. Smit, J. Huele, J. Greuter, F.
Westenberg, J. Fritschy, Th. de Koning, J.
van Zuijlen en H. Kokmeijer. Voor .de heer
J. Huele was de dubbele prijs: een boek
werk plus een proefvaart weggelegd. Ook 
bij Verschure lopen er nu eenmaal benij-

Wie het weet, mag het zeggen! 
denswaardig gelukkige mensen rond. 
De heer Verschure had met deze prijsuit
reiking zijn laatste daad als voorzitter ver
richt. 
De heer Schwagermann bracht in een pun
tig speechje dank aan de heer Verschure 
voor diens afwezigheid sedert zijn intrede 
in de commissie in 1963. De toegekende 
beloning was een tot sleutelhanger omge
vormde versierde gulden anno 1963. 
De heer Verschure toonde zich "verguld" 
over zoveel loon naar zo weinig werk en 
aanvaardde deze aanmoedigingspremie 
voor de nieuwe funktie, die hem wacht als 
een aangename herinnering. 
Na een ernstig woord over het belang van 
het idee op zich voor het bedrijf en de daar
in werkende en een goede wens aan het 
gehele personeel tot veel inspiratie bij het 
uitdenken van nieuwe ideeën, die - het is 
hierboven reeds gezegd - altoos een 
warm onthaal hebben bij de commissie, 
ging een ieder met een reukwatertje voor 
moeder de vrouw, die thuis met de aard
appelen had zitten wachten, zijn weegs. 
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P E RSONALIA 

Geboren: 

29-4-'67
18-5-'67

Gehuwd: 

27-4-'67

Marcel J., zoon van K. Dijkstra. 
Sandra, dochter van H. Schutte. 

J. V. Lacoma Montori, Oranje
Werf.

In dienst getreden: 

28-4-'67 G. Greco, Scheepswerf.
2-5-'67 A. Pauw, Machinefabriek.

10-5-'67 F. C. Hofstaetter, Oranje Werf.
16-5-'67 J. Lopez Lazo, Scheepswerf.
16-5-'67 D. J. Nelemans, Tekenkamer

M.B.
16-5-'67 J. van der Blom, Tekenkamer

M.B.
16-5-'67 R. J. J. van Alphen, Tekenkamer

M.B.

25 Jarig jubileum: 

3-7-'67 L. K. Dijkstra, Scheepswerf.
6-7-'67 A. van Outersterp, Scheepswerf.

16-7-'67 L. Kortland, Tekenkamer M.B.
27-7-'67 F. Faydherbe, Scheepswerf.

40 Jarig jubileum: 

7-7-'67 N. Ronde, Tekenkamer M.B.

65 Jaar op: 

5-7-'67
28-7-'67

38 (4) 

H. Mouthaan, Machine fabriek.
G. G. H. Bakker, Machine fa
briek.

DANKBETUIGINGEN 
Hiermede dank ik mede namens vrouw en 
kinderen voor de gelukwensen en ca
deau's, die mij ten deel vielen bij de vie
ring van mijn 40-jarig jubileum. 
Het zal voor ons een onvergetelijke dag 
blijven. 

P. C. van Diepen

Mede namens vrouw en kinderen dank ik 
direktie, chefs, bazen en collega's voor de 
hartelijke woorden en de ontvangen ca
deau's ter gelegenheid van mijn 25-jarig 
jubileum. 

F. M. Kooyman.

VA R IA 
Onlangs heeft een baviaan het in Reuver 
(Limburg) gepresteerd drie uur lang het 
verkeer op de rijksweg Venlo-Roermond 
op te houden. 
Rijkspolitiemannen hebben toen tevergeefs 
gepoogd de aap te vangen door middel 
van appels, die op stokken waren geprikt. 
De aap pikte de appels een voor een van 
de stokken af en zat ze vervolgens tot veler 
vermaak in de bomen langs de weg smake
lijk op te peuzelen. Tot er een dappere 
wachtmeester op het idee kwam de aap 
een lasso om de nek te werpen en toen 
was de lol er spoedig af. 

Deze inleiding was even nodig, omdat ook 
door andere oorzaken dan bavianen onver
wachte vertragingen in het verkeer kunnen 
ontstaan. Zo ondervonden onze korte-af
stand pendelaars Purmerend-Amsterdam 
vice-versa op woensdag 10 mei 1967, dat 
je niet alleen door bavianen maar ook door 
ambtelijke openbare diensten nog steeds 
voor raadsels kunt worden gesteld. 
Bij aankomst aan het busstation van een 
zonovergoten morgen - die wat dat be
trof herinneringen opriep aan de 1 Ode mei 

-

··1940 - deed de mare de ronde, dat met
vertraging door file-vorming als gevolg van
het asfalteren van een weggedeelte reke
ning gehouden moest worden.
Aangezien de meeste Amsterdamse Pur
merenders menen, dat met het boemeltje
en de trekschuit ook de romantische wacht
tijden verdwenen zijn, togen deze mensen
toch op pad met het gevolg, dat zij als ha
ringen in de NACO-bus gepakt tot de ont
dekking moesten komen, dat er zó geen
doorkomen aan was. Zij besloten langs an
dere wegen het werkdomein te bereiken.
De automobilisten organiseerden een ral
ley over Landsmeer en Oostzaan en het
"overschotje" bereikte op rap van huis ge
haalde fiets of brommer wel wat later dan
gewoonlijk dan toch de baas. Desgevraagd
deelde de "NACO" mede, dat helikopters
niet beschikbaar waren.
Conclusie: op het gebied van de ambtelij
ke informatie blijven we voorlopig nog wat
in het stenen tijdperk ronddolen onder het
motto: "Als ge moar leut hebt ...

Onze schoonmaker van de Meeuwenlaan,
iemand van de licht gewicht klasse, ken
nen velen van ons. Hem overkwam onlangs
het volgende. Toen hij des morgens om
6, 15 uur de poort gesloten aantrof en meen
de, dat de nachtwaker net zijn laatste ron
de over het terrein begonne11J was, besloot
hij uit pure ijver en plichtsbesef over het
hek te klimmen. Op het toppunt daarvan
aangeland - dus net toen hij het boven
stuk van het hek tussen de broekspijpen
geklemd had - werd hem van beneden af
toegeroepen: "Wat moet dat daar". Weldra
zat onze schoonmaker tussen de 5 x 8 men
sen op weg naar het Bureau Noord. Portier
De Jong heeft hem toen zonder veel moeite
en zonder losgeld weer vrij weten te pra
ten.
Conclusie: In Noord laat de politie ook niet
met zich spotten.

HOBBYCLUB
In zijn vergadering van vrijdag 28 april j.l.,
een vergadering die overigens maar matig
bezocht was, heeft de hobbyclub uit het
aantal aanwezige leden tot voorzitter ge
kozen de heer H. Antonisse.
Voorts verklaarden zich tot het aanvaar
den van een bestuursfunktie bereid: de he
ren K. Ophuizen, A. van Veen, A. Haanstra,
M. Tjerks, L. Poulain en J. Alexander.
Over de verdeling der funkties zal men zich
nader beraden, evenals over het op te zet
ten programma en verdere activiteiten.
Het lijkt er op, dat men eerst de vacanties
wil afwachten en dan daarna verder wil
gaan.
We zouden kunnen zeggen: de palen zijn
geheid, aan de fundering wordt gewerkt en
de rest volgt (zo gauw mogelijk).

DE SCHIJNWERPER 

OP PIETER VRIJ 

EN VIDO 

Op Zondag 7 mei 1967 behaalde een op ,,._ 
machtig VIDO het veld-handbalkampioe 
schap van de eerste klasse van de a e-
ling Amsterdam. 
Heeft VIDO, een dameshandbalverenig· _ 
uit Purmerend, iets met VECO te make ~ 
Niets, maar toch wel weer iets! 
De club, die op het prachtige sportco 
plex in de "Overwhere" speelt, telt ona 
zijn meer dan 120 leden een aantal spo -
tieve nakomelingen - zowel in de seni
renteams als bij de jeugd - van VEC� 
mensen. Tussen deze vrouwengemee 
schap beweegt zich reeds gedurende mee�

dan 6 jaar een atletisch gebouwde figu 
luisterend naar de naam Pieter Vrij, u ·
verseel-slijper in de gereedschapmake ;, 
bij baas Dekker. 
Hij is de succesvolle trainer en coach e 
onderricht de dames in techniek en tactie 
van deze sport. Kortom, bij de oudere e

geroutineerde speelsters zorgt hij voor he

fijne slijpwerk en de pupillen en de jeugc
brengt hij de eerste beginselen van he

handbal bij. 
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DE SCHIJNWERPER 

OP PIETER VRIJ 

EN VIDO 

Op Zondag 7 mei 1967 behaalde een opper
machtig VIDO het veld-handbalkampioen
schap van de eerste klasse van de afde
ling Amsterdam. 
Heeft VIDO, een dameshandbalvereniging 
uit Purmerend, iets met VECO te maken? 
Niets, maar toch wel weer iets! 
De club, die op het prachtige sportcom
plex in de "Overwhere" speelt, telt onder 
zijn meer dan 120 leden een aantal spor
tieve nakomelingen - zowel in de senio
renteams als bij de jeugd - van VECO
mensen. Tussen deze vrouwengemeen
schap beweegt zich reeds gedurende meer 
dan 6 jaar een atletisch gebouwde figuur, 
luisterend naar de naam Pieter Vrij, uni
verseel-slijper in de gereedschapmakerij 
bij baas Dekker. 
Hij is de succesvolle trainer en coach en 
onderricht de dames in techniek en tactiek 
van deze sport. Kortom, bij de oudere en 
geroutineerde speelsters zorgt hij voor het 
fijne slijpwerk en de pupillen en de jeugd 
brengt hij de eerste beginselen van het 
handbal bij. 

In deze 6 jaar heeft hij het eerste team 5 
maal naar een kampioenschap geleid. De 
5 kampioenschappen hebben 4 promoties 
tot gevolg gehad. Hierdoor gaat het Purme
render dameshandbal zich op een hoogte 
bewegen: van goed, beter, best. Dit was 
voor de Purmerender gemeenteraad aan
leiding om tijdens het kampioensfeest z'n 
wethouder aan de club de toezegging te 
laten geven, dat deze eerlang op een eigen 
was- en kleedgelegenheid mag rekenen. 
Hiervoor woont deze dameshandbalclub nu 
nog bij de voetbalclub Purmersteyn in. 
Pieter Vrij is - hoe kan het anders - trots 
op zijn dames en meisjes en zij zijn het op 
hem. Trouwens het gehele gezin Vrij leeft 

Trainer-coach P. Vrij (geheel rechts op de foto). 
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INTERNATIONALE 

VIERDAAGSE 

WANDEL TOCHTEN 

APELDOORN 

Dit wandelsportevenement wordt gehou
den van 18 t/m 21 juli a.s. De dagelijks af 
te leggen afstand bedraagt 30 km, terwijl 
verschillende leeftijdsgroepen in de gele
genheid worden gesteld om desgewenst 
40 of 50 km per dag af te leggen. 
De deelname staat open voor een ieder, 
dus ook voor niet leden van de N.W.B. of 
wandelsportverenigingen. Iedere deelne
mer ontvangt na het volbrengen van de 
Vierdaagsewandeltochten het fraaie ge
emailleerde N.W.B. Vierdaagse kruis. 
Deze tochten welke een bepaald touris
tisch karakter dragen kunnen zowel indi
vidueel als in groepsverband worden vol
bracht. Zij, die belangstelling hebben, kun
nen nadere inlichtingen vragen bij de ad
ministratie van de N.W.B. Vierdaagsewan-

mede en trekt mede, ook als er wedstijden 
buiten de landsgrenzen gespeeld worden, 
als er 's winters zaalhandbal wordt bedre
ven en als de tactiek thuis wordt bespro
ken. 
Menigmaal wordt er een beroep gedaan op 
Verschure-autobezitters voor het transport 
van de elftallen. Dat zijn even zovele feest
jes. 
"Met mijn dames van het eerste in deze 
vorm kan Purmerend binnen afzienbare 
tijd een ereklasse-dameshandbalteam rijk 
zijn" meent Pieter Vrij. En wij wensen hem 
en zijn dames gaarne dit verdere succes. 
Ook dan zal er zeker een plaat(s)je in en 
voor het Zeskant beschikbaar zijn. 

deltochten Spurgeonlaan 70, Amstelveen. 
Inlichtingen over huisvesting worden ver
strekt door de heer C. G. Bloem, Debussy
laan 67 B, Apeldoorn. 
Het inschrijfgeld bedraagt f 7,- per per
soon. Na 1 Juli a.s. f 10,- Overnachten in 
daarvoor ingerichte schoollokalen is moge
lijk tegen betaling van f 7,50; voor lakens 
en dekens dient dan zelf te worden ge
zorgd, evenals voor voeding. Maar er zijn 
overal langs en tijdens de route restau
rants en cafetaria's, die U tegen een gerin
ge vergoeding een prima ontbijt of maal
tijd voorzetten. Ook is er gelegenheid om 
voor het eigen potje te zorgen. Er is een 
goede medische verzorging en recreatie 
in de avonduren voor die deelnemers, die 
daaraan behoefte hebben. 
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SPROKKEL WERK 

VAN DE MAAND 
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Bent U de vorige maand ook geschrokken? 
Nee, ik bedoel niet van het wat abrupte 
ontslag van onze burgemeester, of van die 
geweldige brand in Brussel. Ik bedoel ook 
niet de alsmaar korter wordende mini
dracht, of de Hagenees, die moeilijkheden 
met zijn buurman zocht omdat-ie vond, dat 
die wat al te luidruchtig met zijn radio tet
terde. 
Nee, het was de uitkomst van de nationale 
inzameling voor de mensen in Bihar, die 
me pijnlijk getroffen heeft. Ook, dat deze 
uitkomst door de dagbladpers naar de bin
nenpagina's verwezen is. Een kwartje aan 
offerande per hoofd van de bevolking is 
inderdaad geen frontpagina-nieuws. 
Wij betreuren de slachtoffers van de brand 
in Brussel en betuigen ons medeleven aan 
de nabestaanden van onze Zuiderburen, 
met wie wij in I.H.C. Holland-verband zulke 
prettige relaties onderhouden. 
Maar men heeft ons ook via de media tele
televisie en radio laten zien en horen in 
welke omvang de mensen in Bihar moeten 
lijden door honger en droogte. Men heeft 
ons er op gewezen, dat daar een brand 
woedt, die genadeloos in een enorm ge
bied om zich heen tast en dat wij moeten 
helpen om het blusmateriaal aan te dragen. 
Als vrijwillige brandweer hebben we dit 
maal gefaald. 
Men heeft argumenten te over aangevoerd: 
het mooie weer tijdens de inzameling, de 
koeien, de ratten, de slechte organisatie 
ter plaatse en ga maar door. 
Toen de kerkklokken luidden, waren er ook 
die zich afvroegen: "Wat zou er nu weer 
aan de hand zijn"? 
Toegegeven: we hebben het zelf ook niet 
altijd even gemakkelijk. Er zijn bij ons ook 
gezinnen, die moeite hebben om wekelijks 

of maandelljks de touwtjes aan elkaar te 
knopen. We zijn ons daarvan volledig be
wust. Toch heb ik U door middel van deze 
sprokkel - en U zult me dat zeker niet 
euvel duiden - nog eens met de neus op 
de noodtoestand in Bihar, waar 35 miljoen 
mensen creperen, willen drukken. Het gaat 
niet aan, dat we deze omstandigheid naar 
de vergeethoek verwijzen en er niet meer 
over zouden willen horen. Het zijn onze me
demensen, die wij aan tafel zouden moe
ten noden en te eten geven. Met een kwart
je van ons per persoon zijn ze niet gehol
pen. Onze verantwoordelijkheid als goed 
gevoede burgers ligt ook daar. Dagelijks 
komen ons hier nieuwe wereldburgers met 
hun komst verblijden. Waarom zouden we 
ze daar, in Bihar, dan laten verhongeren? 
We kunnen schilden optrekken en trachten 
ons daarachter te verschuilen, we kunnen 
gordijnen ophangen en muren bouwen, 
maar de techniek is oneindig veel verder 
en dwingt ons meedogenloos met ons ge
zicht op de feiten. 
Het staat nu al vast, dat we de hulp- hoe 
goed bedoeld ook - door middel van de
ze en soortgelijke akties wel kunnen sta
ken. 

Er wordt naar andere vormen gezocht, 
maar zo lang die niet gevonden zijn, zul
len wij vanwege de hierboven genoemde 
verantwoordelijkheid nog even op dit pad 
moeten doorgaan. 

En daarom ben ik zo vrij hier nog eens het 
gironummer van "Eten voor India" te ver
melden. Het is: 100200, of voor rekening
houders bij de Gemeente-giro Amsterdam 
E.4444. P.M.
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Enkele jaren geleden is in ons Zeska -
boekje opengedaan over al het werk en -
moeite, die vooraf waren gegaan aan het 
van een belangrijke order uit het buiten! _ 
is wat dat betreft weinig veranderd. De 
vallen ons doorgaans niet zomaar in de 
Daar moet voor "gevochten" worden. En o� 
schillende fronten tegelijk. Niet alleen o 
bepaalde order te "veroveren", maar ook o
klimaat te scheppen, waarin het (toeko c
klanten gemakkelijk valt met 1.H.C. Holl-
praten, en ..... . zaken te doen. Aan deze a� 
teiten, die men reclame kan noemen, of me: 
mooi modewoord '"Public Relations" wo 
verschillende wijzen iets gedaan. Het I.H.C.
schrift "Ports and Dredging'", dat in vier :; 
vier maal per jaar verschijnt, is een veel ge:: 
en hoog gewaardeerd stuk voorlichting. 
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Enkele jaren geleden is in ons Zeskant een 
boekje opengedaan over al het werk en al de 
moeite, die vooraf waren gegaan aan het krijgen 
van een belangrijke order uit het buitenland. Er 
is wat dat betreft weinig veranderd. De orders 
vallen ons doorgaans niet zomaar in de schoot. 
Daar moet voor "gevochten" worden. En op ver
sch1IIende fronten tegelijk. Niet alleen om een 
bepaalde order te "veroveren", maar ook om een 
klimaat te scheppen, waarin het (toekomstige) 
klanten gemakkelijk valt met I.H.C. Holland te 
praten, en ...... zaken te doen. Aan deze activi-
teiten, die men reclame kan noemen of met een 
mooi modewoord "Public Relations',, wordt op
verschillende wijzen iets gedaan. Het I.H.C.-tijd
schrift "Ports and Dredging", dat in vier talen 
vier maal per jaar verschijnt, is een veel gelezen 
en hoog gewaardeerd stuk voorlichting. 

De I.H.C.-stand op de "Europort'' tentoonstelling is een ander voorbeeld van hoe 
wij aan de weg timmeren. 
Met h.et doel klantenbinding �n klantenwerving voor ogen werd begin mei in Parijs
een bueenkomst gehouden, die door talloze genodigden uit de wereld van de aan
nemers en overheidsinstellingen werd bezocht. Wij vertoonden er vier films, over 
het M.T.I., over de Beavers en de Giant, over de kraaneilanden Lepelaar en Kraan
vogel - onze nieuwste film - en over de sleepzuiger W. D. Seaway. Deze kleurige 
reportages over wat 1.H. C. is en doet hadden veel succes . 
Daarna konden enige van onze directieleden en de mensen van ons kantoor in 
Parijs oude kennissen ontmoeten en nieuwe maken; oude relaties bestendigen en 
nieuwe aanknopen. 
Tegelijkertijd was 1.H.C. present aan de andere kant van de Oceaan op de WODCON 
een internationale conferentie over baggeren. Onder de talloze spr�kers was één Ne� 
derlander; Ir. Donkers, directeur van Verschure. Hij hield een lezing over het onder
werp automatisering bij baggermaterieel. Van hetgeen hij op deze conferentie gezegd 
heeft laten wij een gedeelte, in beknopte vorm volgen. Omdat het ons als I.H.C.-ers 
eigenlijk allemaal aangaat. 
"Auto.matisering i� vandaag een modewoord en vrijwel elke, zichzelf respecterende,
technicus houdt zich ermee bezig, of althans met iets wat hij daaronder verstaat. 
Automatisering is echter beslist niet nieuw. Denk bijvoorbeeld aan de volautomatische 
hemdenvernieler, die ons indertijd onder de naam wasautomaat werd verkocht. Wat 
is dan de reden waarom automatisering pas nu zijn intrede in de baggerwereld doet? 
Dat komt omdat baggeren een traditionele kunst is, geen glad verlopend proces zoals 
bijvoorbeeld in een raffinaderij. De gebruikte werktuigen zijn mobiel en het te ver
werken materiaal heeft helaas nooit dezelfde samenstelling. De arbeidsmethode moet 
daarom steeds worden aangepast aan de meestal niet van te voren bekende, wisse
lende uitwendige omstandigheden. Dit maakt het moeilijk om de mens door een auto
maat te vervangen, omdat een automaat niet kan "denken". 
Toch i� het niet juist om te veronderstellen, dat er nooit automatisering op bagger
werktuigen. werd toegepast. Wij hebben steeds gestreefd naar vereenvoudiging van
de menselu_ke taak, en vooral naar de automatismen, die produktieverhogend werken. 
Het Is beslist nodig vast te stellen wat wij onder automatisering verstaan. Met een 
automaat bedoelen wij een apparaat, dat één of meer handelingen van de mens over
neemt .. en dat .deze ve.rricht naar aanleiding van verkregen of vergaarde informatie,
waarbij deze informatie voortdurend beschikbaar is. 
Automatisering is dus niet bediening op afstand of overbrenging van meetgegevens 
op afstand. Vooral in de beginperiode van toepassing van deze technieken aan boord 
va.n schepe.n v-.:erd dit met veel reclame als "automatisering" aangekondigd.
Bu automatIsenng aan boord van baggerwerktuigen moeten wij vooral denken aan het 
volgende: 

laat machines datgene doen wat ze beter en sneller kunnen dan de mens vooral 
als dat produktieverhogend werkt. ' 
maar .. ..... laat de mens datgene doen wat hij beter of goedkoper kan dan de 
machine. 

- houdt geautomatiseerde installaties zo eenvoudig mogelijk, want betrouwbaar-
heid gaat voor alles.

- Automatisering is geen hobby.
De wijze waarop een baggerwerktuig, dat wil zeggen een aantal machines en werktui
gen, dat op bepaalde �involle wijze is samengevoegd en gezamenlijk een taak verricht, 
we:kt wordt gewoonluk bepaald door de mens, namelijk de baggerbaas. 
Wu kunnen hier een vergelijking trekken met een bedrijf: daar vinden wij ook mensen 
en afdelingen,_ die gezamenlijk een doel nastreven onder leiding van een directeur.
Het resultaat Is in hoge mate afhankelijk, zowel van de kwaliteit van de directeur 
als van de onderlinge samenwerking van de mensen, die de organisatie vormen. 
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In het verleden oefende een directeur in een niet al te groot bedrijf rechtstreeks een 
grote invloed uit op de gang van zaken. 
Hij was in staat om zelfs met minder vakkundige mensen toch een behoorlijk resultaat 
te bereiken. Het spreekt echter vanzelf, dat het bedrijfsresultaat op langere termijn 
minder goed zal zijn, wanneer de directeur veel aandacht moet besteden aan de coör
dinatie van zijn personeel. Hij zal dan minder tijd hebben om zich bezig te houden met 
de uitbreiding van het bedrijf, vergroting van de produktie en de planning op langere 
termijn. 
Een baggerbaas werkt met een schip, dat bestaat uit betrekkelijk willekeurig bij 
elkaar gezochte componenten, zoals lieren, motoren, pompen, schroeven, afsluiters 
e.d. Hij zal al zijn aandacht nodig hebben om lieren, pompen en andere machines op
het juiste moment hun taak goed te doen vervullen.
Hij zal rekening moeten houden met de nukken en eigenaardigheden van zijn mate
rieel en daardoor wellicht weinig aandacht kunnen geven aan het eigenlijke doel, n.l.
het behalen van een zo groot mogelijke opbrengst.
Wanneer onze directeur de beperkingen van zijn, hierboven vertelde organisatie ziet,
zal hij trachten daarin verbetering te brengen. Op de eerste plaats zal hij proberen
om de minder goede krachten te vervangen door betere, die hij meer vrijheid van
handelen kan geven en die hij niet van uur tot uur hoeft te controleren.
Zo zal onze baggerbaas bijzonder blij zijn met lieren, waarvan de karakteristiek zo
is gekozen dat zij in zekere mate zelfregelend zijn, zodat zij bij toenemende belasting
langzamer gaan draaien.

"Intensieve gesprekken in een prettige sfeer ...... ". 

Wanneer onze directeur zich zelf en zijn organisatie nog eens kritisch beziet, zal hij 
zich realiseren, dat het nóg veel beter kan. 
Hij heeft nu op alle plaatsen goede krachten, maar deze mensen hebben de neiging om 
alleen naar hun eigen werk te kijken en zich weinig of niets aan te trekken van wat er 
verder in het bedrijf gebeurt. 
Wij kunnen deze vergelijking toepassen op bijvoorbeeld een cutterzuiger, waar men 
al lang beschikt over goedwerkende lieren en over een cutteraandrijving, waar ook • 
weinig op aan te merken is. Maar nu de samenwerking tussen beiden. De lier is name
lijk onbekend met de problemen van de cutter. Ook wanneer deze aan het eind van zijn 
krachten is, blijft de lier maar doortrekken, zonder die arme cutter een kans te geven 
weer "op adem te komen". Wij moeten de lier dus "begrip bij brengen" voor de 
problemen waarmee de cutter te kampen heeft. De lier moet op tijd gewaarschuwd 

Onze 'ï.H.C. Beaver-verkoper", dhr. A. M. J. Renne in gesprek. 
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worden wanneer de cutter het bijzonder moeilijk 
krijgt. Bovendien moeten wij de lier leren zich in 
een dergelijk geval zodanig te gedragen dat de 
cutter er baat bij vindt. 
Deze stap in de automatisering is betrekkelijk 
eenvoudig te realiseren: wanneer wij van de 
stroom van de cutteraandrijving een signaal af
leiden en dat op een juiste wijze de snelheid van 
de verhaallier laten beïnvloeden, zijn wij al een 
heel eind op weg. 

• 

Het is duidelijk dat de cutterbaas nu belangrijk 
minder aandacht hoeft te schenken aan de cut
terbelasting en aan de regeling van zijn lieren. 
Terug naar onze directeur met zijn problemen. 
Door zijn geslaagde pogingen om zijn organisatie 
te verbeteren, besteedt hij minder tijd dan vroe
ger aan het bezoeken van zijn bedrijfsafdelingen. 
Hij heeft nu echter een nieuw probleem gekre
gen: hij mist het directe contact met de gang van 
zaken en tóch wil en moet hij op de hoogte 
blijven. 
Zo heeft de baggerbaas behoefte aan een aantal 
gegevens, die hem op de hoogte houden van de 
mate waarin zijn geautomatiseerde werktuigen 
hun taak vervullen. Hij vraagt dus om meetinstru
menten, die hem de noodzakelijke gegevens re
gelmatig mededelen. 
De ontwikkeling van aan het bedrijf aangepaste 
meetapparatuur is daarom een essentiële voor
waarde voor het invoeren van automatisering op 
baggerwerktuigen. 
Bij de automatisering moet een keuze gedaan 
worden tussen twee mogelijkheden uit de regel
techniek n.l. toepassing van analoge i.c. propor
tionele regeling of toepassing van digitale regel
systemen, in beide gevallen al of niet voorzien 
van een "geheugen". 
Een voorbeeld van het eerste is de onlangs door 
het M.T.I. ontwikkelde automatische bediening 
van de sleepkoplier van een hopperzuiger. Bij 
de beschouwing van de werkzaamheden van de · 
baggerbaas op een sleephopperzuig ·bleek, dat 
veel van zijn aandacht wordt opgeëist door het 
bewaken van de stand van de deiningscompen-
sator en door het corrigeren van deze stand zo
dra daar aanleiding voor is. Daarom werd beslo
ten om deze taak door een automaat te laten 
overnemen. (Op de, ingewikkelde, werking van 
deze automaat zullen wij hier niet ingaan)._ 
Het voordeel van het apparaat is, dat de bagger
baas zich geheel kan concentreren op het be
halen van de maximaal mogelijke produktie. 
Een ander voorbeeld is de "cutterautomaat". Dit 
is een automaat die de zijlieren van een cutter
zuiger en de bresklep zodanig bedient, dat een 
maximale produktie behaald wordt zonder dat: 
de cuttermotoren en de zijlieren overbelast wor
den; er bezinking van zand in de persleiding 
plaats vindt; de baggerpomp afslaat wegens te 
hoog vacuum; de kanaalbreedte die gebaggerd 
moet worden overschreden wordt; het vallen van 
bressen tot storingen in het baggerproces aan
leiding geeft." 
Tot zóver de lezing van Ir. Donkers in Amerika. 
In het begin van dit verhaal noemden wij de 
"Europort" tentoonstelling, die verleden jaar in 
Amsterdam werd gehouden. Voor een interna
tionaal gezelschap werd hier door Smit Kinder
dijk directeur Ir. Den Hartog ook gesproken over 
automatisering; over de noodzaak hiertoe zon
der aan de capaciteiten van de mens maar enige 
afbreuk te doen. 
Nog steeds wordt de tekst van zijn lezing door 
buitenlandse tijdschriften opgevraagd! Wel een 
bewijs hoe de Hollandse stem, wanneer het gaat 
over baggeren en de ontwikkeling van bagger
materieel, in de wereld graag wordt gehoord. 

Oostende, donderdag 23 maart 1967. 
"Ik was erg verbaasd op een van mijn fo- _ 
Het Zeskant in de lucht te zien. Later begree 
het 't diafragma van mijn toestel was". 

J. J. Verbregt, bibliothecar-

UIT 

EAVER"-WERE 

De voor Hongarije bestemde Beaver " a
die bij Sliedrecht werd beproefd (zie he 
Zeskant), is per trein naar de plaats van b 
ming gebracht. In de Waalhaven werden oe 
schillende onderdelen op spoorwagons ge a 
vanaf de bakken waarmee de Beaver va
Klop erheen was vervoerd. 
De standaardzuiger is inmiddels al aan he· 
gegaan, bij het Velence-meer. Voorlopig n 
der de goede zorgen van de heer Honde 
'm achterna is gevlogen. Volgens de laa sre
richten gaat alles prima op onze Beaver, c:.aa 
Hongarije. 
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UIT DE 

. EAVER"-WERELD 

De voor Hongarije bestemde Beaver "Master", 
die bij Sliedrecht werd beproefd (zie het vorige 
Zeskant), is per trein naar de plaats van bestem
ming gebracht. In de Waalhaven werden de ver
schillende onderdelen op spoorwagons geladen 
vanaf de bakken waarmee de Beaver van De 
Klop erheen was vervoerd. 
De standaardzuiger is inmiddels al aan het werk 
gegaan, bij het Velence-meer. Voorlopig nog on
der de goede zorgen van de heer Honders, die 
'm achterna is gevlogen. Volgens de laatste be
richten gaat alles prima op onze Beaver, daar in 
Hongarije. 

"Cub" en watersport 

De toeristen, die met hun jachten de "beroemde" haven/badplaats St. Tropez aan 
de Franse Rivièra willen aandoen, zullen daar deze zomer geen enkele moeite mee 
hebben. Dank zij de Beaver "Cub" - La Cabro/e - die een 35 meter brede toegangs
geul voor deze pleziervaartuigen heeft gebaggerd. 
Over de prestaties van de "Cub" is men bijzonder tevreden en waarschijnlijk zal 
deze Beaver nóg een toeristisch karwei opknappen: 
verbetering van het strand bij St. Maxime door het opspuiten van fijn Middellands 
Zeezand. Op naar de Cote d'Azur! 

Beaver-winkel bij De Klop 

Om onze klanten direct te helpen wanneer ze reservedelen voor hun Beavers 
nodig hebben, is bij De Klop een apart magazijn ingericht. Grote en kleine onderdelen 
liggen hier wat je noemt voor het grijpen. Ook 's avonds of 's nachts kunnen de 
klanten hier aan-KLOPpen. Want het werken met de Beavers moet kunnen doorgaan. 
Daar is onze service op afgestemd. 
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DRAAGPALEN 

AAN DE 

LOPEND BAND 
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"Twee-en-dertig maal vijfenzeventig ton, in totaal vierentwintighonderd ton!" 
Dat is het gewicht van de vier draagpalen van het Russische booreiland, dat begin 
september klaar móet zijn. 
Iedere paal is opgebouwd uit 8 secties, eindstukken van ruim elf en een halve meter 
en tussenstukken van ruim 10 meter lang. 
Met de bouw van dergelijke paalconstructies is bij de /Ie de France reeds een grote 
ervaring opgedaan. Het zou misschien zelfs niet mogelijk zijn geweest om dit nieuwe 
eiland in zo'n korte tijd te bouwen, als "de kneepjes van het vak" al niet eerder ge
leerd waren. Waar men aanvankelijk tegenaan had zitten te "hikken" was het ver
vaardigen van de buisstompen, die op de juiste manier, voor het lassen, afgeschuind 
moesten zijn. Thans is daar een verbeterde automatische brandmachine voor ge
construeerd, die er zijn branders "niet voor omdraait!". 
De tussenstukken en tandlijsten worden op de grote brandtafels met behulp van zelf
geconstrueerde hulpgereedschappen in de juiste vorm gebrand. Nadat de tandvor
men op de freesband glad zijn bewerkt, gaan al deze onderdelen naar de aanbouw
loods. 
De tandlijsten worden samengesteld en met behulp van lasmachines "vastgebakken". 
Aan de achterzijde van de tandlijsten zijn de "stompen", in totaal 2720 stuks, gelast. 
Nadat twee hoekstukken nauwkeurig op afstand zijn gelegd, zijn de K-vormige buis
stukken aan de beurt om, met de tandlijsten, een zijkant van een draagpaalstuk te 
vormen. 
Dan twee zijstukken, de ladder genoemd, overeind zetten en weer verbinden met 
pijpconstructies, kruizen en K-stukken, totdat uit de wirwar van aan elkaar gelaste 
pijpstukken een sectie, van 10 meter lang en bijna 6 meter in het vierkant, wordt ge
boren, die de loods uitschuift en na zorgvuldig te zijn geschilderd, bij de afJPç g
"goederen klaar voor verzending" wordt gedeponeerd. ' 

De draagpalen gaan namelijk afzonderlijk per schip naar Rusland. Daar zullen de 
plaatsecties op een Russische werf aan elkaar gelast worden en vier draagpalen, 
ieder 94 meter lang, vormen. 
Zijn de palen gereed en aangebracht, de pontons samengebouwd tot één geheel, de 
gehele installatie door en door beproefd, dan komt de dag; "op naar de locatie"! 
In een waterdiepte van maximaal 60 meter en weersomstandigheden die zeer slecht 
kunnen zijn, gaat onze CO 701, de Kaspische Zee, dan aan het werk. 
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