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Westminster Dredging Co. Ltd. in Londen - onderdeel van de 

Bos & Kalis/Westminster Group of Dredging Companies, heeft 

I.H.C. Holland opdracht gegeven voor de bouw van een grote

sleepzuiger met een laadruim inhoud van 6100 m3. De opdracht 

kwam tot stand in felle concurrentie met vele binnen- en buiten

landse werven. 

Het schip, dat een lengte heeft van 118 meter en een breedte van 

19,50 meter, lijkt op een kleinere uitvoering van de mammoetzuiger 

Prins der Nederlanden. 

Met de twee zuigbuizen kan tot op een diepte van 30 meter ge-

baggerd worden. De twee baggerpompen in het voorschip worden 

elektrisch aangedreven. De lading zand of slib wordt gelost door 

het openen van de 20 bodemkleppen. Op de nieuwe sleepzuiger 

wordt een totaal vermogen geïnstalleerd van ruim 15000 pk. 

De sleepzuiger zal, met de zeer korte levertijd van 16 maanden, 

onder nummer CO 746 worden gebouwd bij Smit Kinderdijk. 
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HET ZESKANT 
REDACTIE ADRES: 

I.H.C. HOLLAND - Marconlstraat 2 - Postbus 6141 - Rotterdam

Dit blad Is het personeelsorgaan van N.V. lndustrleele Handelscom
blnatle Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand 
op de 1 e woensdag rill 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 (Gusto), 

P. J. Meijer (Verschure), 
C. Mulder (Smit-Bolnes), 

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

Het lijkt alsof het booreiland Sedneth Il

rust op het dak van het kantoor van Gusto. 
Het eiland staat echter voor de kade, zo·n 

BIJ DE VOORPAGINA 200 à 300 m achter het kantoor. De indruk
wekkende afmetingen van de Sedneth Il

komen zo wel duidelijk uit. Meer over de 
Sedneth Il leest U op pag. 76. 

EN N'OG EEN! 

Kort na de opdracht voor de bouw van de sleepzuiger voor 

de Westminster Dredging Co. Ltd. ontvingen wij opnieuw op

dracht voor de bouw van een grote sleepzuiger, de CO 747. 

Deze sleepzuiger - met een laadruiminhoud van 5500 m3 - wordt 

gebouwd voor het Hollandsch Aannemersbedrijf Zanen Verstoep 

N.V. in Den Haag. Het schip is een standaard sleepzuiger van het

type I.H.C. Stantrail 4000 - verlengd tot een inhoud van 5500 m3 -

met een groot aantal extra voorzieningen, waaronder éen tweede

zijzuigbuis.

De nieuwe sleepzuiger krijgt een lengte van 119,50 meter, een 

breedte van 18,00 meter en een totaal geïnstalleerd motorvermogen 

van ruim 10.000 pk. De vier hoofdmotoren zijn van het fabrikaat 

Smit & Bolnes, Zierikzee. 

Opvallend vooral is de grote baggerdiepte, die met de twee zuig

buizen kan worden bereikt: 32 meter. 

Ook voor dit schip geldt een zeer korte levertijd, namelijk 17 

maanden. 

De sleepzuiger wordt ook bij Smit Kinderdijk gebouwd. 

SLEEPZUIGEI 

'H.A.M. 308 

TE WATE 
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SLEEPZUIGER 

'H.A.M. 308' 

TE WATER 

Kinderdijk, 6 mei 1968. Een feestdag voor Smit Kinderdijk, een feestdag ook voor 
de H.A.M.! De sleepzuiger H.A.M. 308 wordt te water gelaten. Het is het 28e schip 
voor de Hollandsche Aanneming Maatschappij, dat van de Kinderdijkse helling glijdt. 
In totaal bouwden wij, als I.H.C., voor dit aannemingbedrijf, waarmee al sinds 
191 O een nauwe samenwerking bestaat, ongeveer veertig baggervaartuigen. Goed 
samenspel begeleidt ook weer de bouw van de nieuwe sleepzuiger. In zeker opzicht 
is de H.A.M. 308 een zusterschip, zij het een grotere zuster, van het vlaggeschip 
van de H.A.M. vloot, de sleepzuiger P. C. S. van Hattem, die ruim twee jaar geleden 
vanaf dezelfde helling te water werd gelaten. De "vitale maten" van de grotere zuster 
zijn 113,80 x 18,80 x 10,60. En dan bedoelen wij natuurlijk lengte, breedte en holte, 
en niet bovenwijdte, taille en heupwijdte! 

Het blijft spannend! 

Mevrouw C. Vreede-Jonasse verrichtte de doopplechtigheid. Om ongeveer 11 uur 
wierp zij de fles champagne tegen de grijsgeschilderde scheepsromp. Als om de 
spanning te verhogen aarzelde het schip met wegglijden. Onder de eretribune moest 
dus even gepompt worden om een "klein duwtje" te geven. 
Toen gleed de H.A.M. 308 met een flink gangetje het water van de Noord in. Vol be
langstelling oogden de toeschouwers het schip na. Eenmaal goed en wel in het water 
en netjes in de greep van de sleepboten, viel de spanning weg bij onze ingenieurs 
en technici. 

Want die spanning is er, bij elke tewaterlating weer. Eén van de ingenieurs zei het zo: 
"Ik heb eens een lijst opgemaakt van alle punten, die bij een tewaterlating van groot 
belang zijn. Het waren er vijftig. Daar heb ik toen een één en vijftigste aan toege
voegd: een schietgebedje! 

Gegoochel met cijfers 

"Ze legt te water en is goed afgelopen", zo zei de heer Wichers Hoeth, directeur van 
de H.A.M., naderhand in zijn toespraak. 

Hij voerde een pleidooi om een schip, al is het nog zo'n machinefabriek en werktuig, 
toch vrouwelijk te zien en dus een "zij" te noemen; daarna goochelde de heer Wichers 
Hoeth met de cijfers van het getal "308". 
Zo zei hij: 8-3-0 = 5, het is de vijfde sleepzuiger van de H.A.M.! Moeilijker is de 
volgende som: 8x3=24+0 = 240; 3e machtswortel uit 8=2+0 = 20; 240x20 = 4800 
= de laadruiminhoud in kubieke meters! 
En tenslotte: 3+0+8 = 11, ook een getal om te lachen. 

Het onderwerp van al deze cijferspot lag intussen gemeerd aan de afbouwkade. 
De dag na de tewaterlating al bracht een drijvende bok het bij de AVI gebouwde 
brugdekhuis. Wanneer U deze regels leest staat er al weer méér op en in de sleep
zuiger. Begin september moet de H.A.M. 308 klaar zijn voor de technische proeftocht. 
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SEDNETH 11 weg 

en aan het werk 

De afgelopen maand is het een bijzonder drukke tijd bij Gusto 
Schiedam geweest. Het vijfzijdige boorplatform Sedneth Il, waar
van het ponton met opbouw en inrichting bij de R.D.M. gebouwd is, 
kwam naar de werf voor de beproeving van het gepatenteerde 
Gusto vijzelsysteem. 

Op zaterdag 11 mei werd heel vroeg in de morgen met het werk 
begonnen. Langzaam ging het platform omhoog. Te langzaam naar 
de zin van toeschouwers en fotografen. 
Maar het ging immers om de zorgvuldige beproeving van de 
gehele vijzelinstallatie. Met het oog op het komende "echte" werk 
moest alles nauwkeurig bekeken worden en daar is nu eenmaal 
tijd voor nodig. 
's Middags, omstreeks vijf uur, stond het ponton in zijn hoogste 
stand, zowat vijftig meter boven de waterspiegel. Het was toen 
ver buiten Schiedam en Rotterdam te zien. 
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Voor de televisiekijkers in de omgeving van de werf was deze 
geweldige staalconstructie niet zo aangenaam, omdat de televisie
golven gedeeltelijk teruggekaatst werden en de ontvangst dienten
gevolge minder goed was. 
Alles ging verder naar wens en het booreiland was 14 mei gereed 
om naar zijn werkterrein versleept te worden. 
Donderdag 1

1
6 mei was het dan zo ver. 

Getrokken door de sleepboot Groningen, die geassisteerd werd 
door de slepers Lady Alma, Lady Cecilia en de Headman zette 
men langzaam koers naar zee. De geweldige draagpalen staken 
daarbij zo'n 70 meter boven het ponton uit. 
Zaterdagmorgen 18 mei was het platform op de locatie voor de 
Engelse kust, waar het een jaar voor Shell Engeland gaat werken. 
Dezelfde dag nog, net vóór 12 uur 's nachts, was het geheel opge
vijzeld in een waterdiepte van 36 meter, klaar voor de aanval op 
de zeebodem. 

MAMMOE 
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MAMMOETZUIGER IN ACTIE 

De sleepzuiger Prins der Nederlanden is met zijn hopperinhoud 
van 9000 kubieke meter met recht de grootste ter wereld. 
De ontwikkeling van de sleepzuiger is de laatste jaren zeer snel 
gegaan. Dit is in overeenstemming met die van de olietankers. 
Voor de grote tankers en bulkcarriers zijn immers havens en vaar
wegen van voldoende diepte nodig. 
En om ze op diepte te brengen zijn sleepzuigers van voldoende 
grootte een eerste vereiste_ 
Voor de bekende "oliegeul" in de Noordzee is de Prins der Neder
landen een zeer belangrijk baggerwerktuig, dat voor dat grote werk 
speciaal ontworpen is_ 
Woensdag 1 mei was de eerste proeftochtdag. Een forse wind be
loofde een woelige zee, maar dat bleek uiteindelijk wel mee te 
vallen. 
Nog op de Nieuwe Waterweg kwam een helicopter een proef
landing maken op het speciale dek. iedereen begaf zich daarvoor 
naar het achterschip en vele plaatjes zijn geschoten van de met een 
nijdig geknetter aanvliegende "libel". 
Zowel op de eerste als de tweede dag werd het schip uitvoerig 
beproefd. Ankerproeven, draaicirkel bepalen, volzuigen van de 
hopper, snelheid bepalen bij vol vermogen en geladen schip. 
Het volzuigen ging voor de kust van Goeree niet zo erg vlot, omdat 
het opgezogen mengsel te dun was en aanvankelijk gelijk over-
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boord gepompt moest worden. Maar ondanks dat kon de bagger
baas toch de vereiste diepgang bereiken. 
De twee zuigbuizen, ieder met een diameter van 1,20 meter en 
voorzien van een enorme dubbele· Californische sleepkop, kwamen 
weer omhoog en werden door de zuigbuisbokken aan dek gede
poneerd. 
Na de snelheidsproeven is de hopper de tweede dag weer geledigd 
door de 26 kegelvormige kleppen in de bodem te openen. Deze 
kleppen hebben een diameter van 3,60 meter en worden ieder door 
een hydraulische cilinder geopend en gesloten. 
Op de avond van de eerste mei kwam het schip nog even bij Hoek 
van Holland binnen om een aantal gasten de gelegenheid te geven 
van boord te gaan. 
Verschillende door LH.C. gebouwde sleepzuigers voeren voorbij, 
waarbij van beide kanten uitbundig gezwaaid werd_ Het waren de 
Geopotes VI, VIII, en IX. 
Toen de IX, toch een groot schip met een hopperinhoud van 6400 
kubieke meter, voorbij voer, merkte een grappenmaker op: "Wie 
zei eigenlijk, dat we hem aan dek konden nemen"? 

Na de eerste proeftocht volgden nog meer proeftochtdagen en op 
25 mei nam de Rederij het schip over. 
Ongetwijfeld zullen we nog meer van deze grote zuiger horen. 



PG 410 TE WATER 

Zonder feestelijk vertoon is op 17 mei 's ochtends om half negen, 

het hefponton PG 410 te water gelaten. Dit ponton is bij Gusto 

Schiedam in aanbouw voor een Italiaanse firma, die er in een 

rivier grote sectie's van rioolleidingen mee zal gaan leggen. 

Hoewel er geen feest was - geen tribune met bloemen, muziek en 

vele gasten - moest het ponton toch gedoopt worden. 

Dit is op een zeer vlotte wijze gedaan door Mevr. M. E. Slabbe

koorn-Denaert, echtgenote van de heer P. Slabbekoorn, oud-se

cretaris van de Ondernemings Raad. 

In de grote zaal van werf Gusto sprak directeur F. Smulders zijn 

dank uit voor de belangrijke handeling, die door de doopster was 

verricht. Hij zei daarbij ...... "U hebt het als amateur uitstekend 

gedaan. Amateurs krijgen echter gewoonlijk niets. Toch hebben we 

nog iets voor U als herinnering aan deze dag ...... ". Een prachtig 

horloge overhandigde hij Mevr. Slabbekoorn. De doopster was 

er bijzonder verheugd over en vertelde dat ze altijd al een pols

horloge had willen hebben maar dat het er nooit van was gekomen. 
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Ook de huwelijks gewoontes van de wilde eend beginnen in deze 

moderne tijd te veranderen. 

Gewoonlijk bouwt het eendepaar een zeer eenvoudig verblijf in het 

hoge gras aan de slootkanten. 

Bij Werf Gusto had een aanstaande eendemoeder echter een beter 

verblijf gevonden. 

In de stalen beschoeing bleek een ideale, zij het dakloze, gelegen

heid te zijn om een nestje in te richten. De aanstaande ouders 

wisten zich zodoende goed beschermd tegen eventuele belagers. 

Het was echter een grote tegenslag en het einde van het ver

wachte jonge geluk kwam toen een oliemeerboei in het water werd 

gezet en de verontruste eendemoeder even het eendepad koos. 

Laatste Nieuws: Ook bij Smit Kinderdijk broedt een eendepaartje. 

Alleen is het nest niet zo riant geplaatst: Op de stortplaats! 

DE 1e VA 

Op een groot, met vlaggen versierd bor -

Amsterdam-Noord kan men lezen, dat op 
machinefabriek van Verschure wordt ge 
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Op een dag stak opeens een heistelling de -2· 
die waarschuwde: let op, nu gaat er wat ge :._ 
de zandauto's reden meer het terrein op, 

keurige heipalen. De 21 à 22 meter lange 
hal een stevig fundament geven. 

Zoals gebruikelijk werd het inslaan van de e : 
met een feestelijk tintje. De heer J. Snijer, 
schure, lid van de OR en actief bij het vee 
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DE 1e VAN 143 

Op een groot, met vlaggen versierd bord bij onze Oranjewerf in 
Amsterdam-Noord kan men lezen, dat op deze plaats de nieuwe 
machinefabriek van Verschure wordt gevestigd. 

Achter de bomen was tot voor kort niet zo veel te zien. Alleen 
vrachtauto's, die grote hoeveelheden zand brachten om het terrein 
op te hogen, en grommende bulldozers, die het zandtapijt netjes en 
tot op de gewenste hoogte glad streken. 

Op een dag stak opeens een heistelling de lucht in. Als een vinger, 
die waarschuwde: let op, nu gaat er wat gebeuren! Geen besmeur
de zandauto's reden meer het terrein op, maar lange trailers met 
keurige heipälen. De 21 à 22 meter lange palen moeten de nieuwe 
hal een stevig fundament geven. 

Zoals gebruikelijk werd het inslaan van de 1 e paal een gebeurtenis 
met een feestelijk tintje. De heer J. Snijer, metaaldraaier van Ver
schure, lid van de OR en actief bij het vele, voorbereidende werk 
ten bate van de nieuwe machinefabriek, trok voor deze gele
genheid aan de touwtjes van het heiblok. Om te beginnen hoef-
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de hij niet veel te doen, want het ruim 8 ton wegende betonnen 
"potlood" zakte al uit zichzelf gewillig de grond in. De bouwer van 
de nieuwe hal, de heer Vrij, liet ons op een tekening zien, dat er 
pas op een diepte van een meter of twintig een zandlaag van vol
doende stevigheid is. Dus: de paal maar rustig laten zakken! 
Toen de paal tot op een paar meter na in Mokum's zachte bodem 
was verdwenen, werden de eerste schuchtere heiklapjes gegeven. 
Geholpen door een man-van-het-vak, trok de heer Snijer stevig 
aan de touwen. 

Links, klap, rechts, klap, links, klap, rechts, klap ...... Dikke stoom
wolken onttrokken de hoofdrolspeler in dit belangrijke gebeuren 
van tijd tot tijd aan het gezicht. Na tien minuten dreunende klappen 
zat de paal er in. De 1 e van 143! 

Honderddrieenveertig palen zullen de 70 meter lange en in totaal 
35 meter brede hal dragen. De nieuwe machinefabriek moet om
streeks Kerstmis klaar zijn. Dan kunnen de machines van het oude 
pand aan de Meeuwenlaan naar het nieuwe onderdak bij de Oranje
werf worden overgebracht. 



OLIETENTOONSTELLING OOPEX IN ROTTERDAM 

Van 20 tot en met 24 mei was I.H.C. Holland aanwezig op de 

ODPEX-tentoonstelling, die in de Ahoy hal is gehouden. 

De stand was niet groot, maar trok toch de aandacht door drie 

modellen en vele foto's. 

Hoewel op een dergelijke vakbeurs geen drommen bezoekers ver

wacht worden, zijn er toch goede contacten gelegd, waarvan ge

hoopt wordt dat ze tot opdrachten kunnen leiden. 

1.H.C. Holland toonde haar prestaties op het gebied van de kranen

bouw en de bouw van booreilanden, olieoverslagboeien en jackets. 

BELANGRIJK WERK BIJ TERNEUZEN 

Met medewerking van de Hollandsche Aanneming Maatschappij 

kunnen wij in Het Zeskant deze fraaie luchtfoto publiceren. U ziet 

twee door ons gebouwde zuigers, de H.A.M. 210 (op de voorgrond) 

en de H.A.M. 207 aan het werk bij Terneuzen in Zeeuws Vlaanderen. 

Bij deze haven - volgens de overlevering eens de thuishaven van 

het befaamde spookschip "De Vliegende Hollander" - worden 

grote werken uitgevoerd om het ook voor 50 en 60 duizend tons 

schepen mogelijk te maken te schutten en vervolgens het, ver-
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brede, kanaal Terneuzen-Gent op te varen. De verbetering van de 

vaarweg naar Gent is het gevolg van een in 1960 gesloten verdrag 

tussen Nederland en België. 

Het karwei houdt ondermeer in 7 millioen ton "nat" en 3 millioen ton 

"droog" grondverzet. Bij het natte werk spreken de H.A.M. 210

en H.A.M. 207 een duchtig woo
.
rdje mee. Ze graven de toegang tot 

het nieuwe �luizencomplex. Rechts op de foto de bestaande ingang 

van het Kanaal Gent-Terneuzen naar de (oude) sluizen. 

" 

VAN BEVERS 

EN REUZE 
In Sliedrecht heeft men de primeur 
Om Beavers op te fokken 
Er staan daar op het werfterrein 
Ontzettend grote hokken. 
De drachttijd van zo'n Beaver is 
Zo tussen drie-vier weken, 
Een voorspoedige bevalling volgt 
En 't zaakje is bekeken. 

Zo beschreef onze Zeskant-dichter 
vorige nummer de activiteiten bij "De 
Als wij nog even op de vergelijking me• 
"voorspoedige bevalling" mogen doorga-
iedereen weet, dat vóór het zover is, er e:
hele boel moet gebeuren. Nou, in het Be .,,,._ 

nest is het de afgelopen tijd een drukte 
belang. "Haast" is er heel gewoon, "spoec 
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VAN BEVERS 

EN REUZEN 
In Sliedrecht heeft men de primeur 
Om Beavers op te fokken 
Er staan daar op het werfterrein 
Ontzettend grote hokken. 
De drachttijd van zo'n Beaver is 
Zo tussen drie-vier weken, 
Een voorspoedige bevalling volgt 
En 't zaakje is bekeken. 

Zo beschreef onze Zeskant-dichter in het 
vorige nummer de activiteiten bij "De Klop". 
Als wij nog even op de vergelijking met een 
"voorspoedige bevalling" mogen doorgaan: 
iedereen weet, dat vóór het zover is, er een 
hele boel moet gebeuren. Nou, in het Bever
nest is het de afgelopen tijd een drukte van 
belang. "Haast" is er heel gewoon, "spoed" 
is óók al gewoon. En dan bestaat er ook nog 
"haastige spoed", die dan bovendien goed 
moet zijn. 
Ga d'r maar aan staan, denkt een buiten
staander wellicht, maar, de Kloppers gáán 
er met z'n allen aan staan. 
Het Bever- en het Reuzenhart kloppen op 
volle toeren! Tussen de bruisende activitei
ten door moest er tijd worden gemaakt voor 

HOOG BEZOEK 

Op 17 mei wapperde op de werf een vreem
de vlag, die van de Republiek Zuid Korea. 
De ambassadeur van dit land, Zijne Excel
lentie Soo Young Lee bracht een bezoek 
aan De Klop. Hij werd ontvangen en rond
geleid door Directeur Ir. C. de Groot, Smit 
Kinderdijk Directeur Ir. W. C. den Hartog 
en de heer J. van Dongen, Produktieleider. 
De hoge belangstelling voor deze werf is 
begrijpelijk, want U weet dat wij voor Korea 
een standaardzuiger "!.H.C. Giant 4400" en 
een booster "!.H.C. Giant 2200" gaan 
bouwen. 

.... rondgang over het werfterrein 

REUS TE WATER 

U weet het, De Klop bouwt ze binnen. Ook 
de "Giant 2200" voor Formosa, die onlangs 
te water werd gereden. Het ging wat je 
noemt op rolletjes! 

. ..... langzaam maar zeker .. 

BIJZONDERE REUS GING SCHEEP 

Een andere Giant, de Dredger no. 41 heeft 
de Kloppers heel wat zweetdruppels extra 
gekost. De zuiger moest nl. "de boot halen", 
omdat de verbindingen over zee naar Thai
land voor zware stukken niet talrijk zijn. Het 
is een bijzondere Giant, met een langer 
hoofdponton, waarin 3 motoren staan, een 
kraan om zonodig een motor uit het ponton 
te tillen, en eigen voortstuwing in de vorm 
van een Schottelnavigator. Het werkterrein 
van deze zuiger ligt in de rimboe op zeer 
grote afstand van de "Bewoonde Wereld". 
Vandaar o.a. de drie motoren, zodat de Giant 
kan blijven doorwerken, ook bij pech aan 
één van de motoren. 

Dankzij aller inspanning kon de Thailand-zuiger op tijd 
klaar zijn. 
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Het hoofdponton van deze Giant is langer dan van de 
"gewone reus". 

"PICCOLO" PICOBELLO 

Niet naar het Verre Oosten, maar naar het 
Verre Afrika ging de Beaver Cub Piccolo. 
Met de coaster Combrio ging deze zuiger 
naar Libië. 

...... 28000 kg in één hijs ... 

Het Bevertje ging in z'n geheel aan dek van de coaster. 

En bij De Klop gaan ze intussen gewoon, haastig en met 
spoed door met bouwen . 



ö 

WELKE RISICO'S DEKT HET ZIEKENFONDS IN HET BUITENLAND? 

In het buitenland gemaakte kosten voor geneeskundige hulp wor
den in het algemeen door de ziekenfondsverzekering niet gedekt. 
Voor een aantal landen is het evenwel mogelijk geneeskundige 
hulp in te roepen met dezelfde rechten als een inwoner van het 
land zelf. 
In West Duitsland geldt dit voor de verplicht verzekerden, de vrij
willig verzekerden en de bejaarden verzekerden. 
In Zuid Slavië voor de verplicht- en de bejaardenverzekerden. 
In België, Frankrijk, Italië en Luxemburg alleen voor de verplicht 
verzekerden. 
Onder overlegging van de ziekenfondskaart en het laatst betaalde 
premiebewijs krijgt U bij Uw ziekenfonds een formulier voor ge
noemde landen, echter een apart formulier voor Spanje en Zuid
Slavië. 
Het is mogelijk, dat U afhankelijk van de landsbepalingen toch moet 
betalen. Deze betalingen worden door het ziekenfonds niet vergoed. 
Daarom: 
a. informeer nauwkeurig bij Uw ziekenfonds, vóór U op reis gaat.
b. het is wijs toch een particuliere reisverzekering voor bagage en

ziektekosten af te sluiten. Het kost niet eens zo veel en U hebt 
een veel zekerder gevoel. Uw ziekenfonds kan er voor zorgen,
maar ook de A.N.W.B. en alle banken!

Hieronder vindt U een opsomming van de landen waar ziekenfonds 
verzekerden bepaalde rechten hebben. Zoek Uw vakantieland er 
maar uit. We hopen dat niemand deze gegevens nodig zal hebben. 

België 
Bevoegd orgaan: de Gewestelijke Dienst van de Hulpkas voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Office régional de la Caisse 
auxiliaire d'assurance maladie-invalidité). 
U moet zich vooraf wenden tot de Gewestelijke Dienst; wanneer 
dit niet mogelijk is, dient u zich in ieder geval tegenover de arts 
enz. met het door uw ziekenfonds verstrekte formulier als zieken
fondsverzekerde te legitimeren. U kunt zich tot elke arts wenden. 
De kosten dient u zelf te betalen. Daarna kunt u zich met de kwitan
ties tot de Gewestelijke Dienst wenden, die u een gedeelte van de 
kosten zal vergoede_n; de rest blijft voor uw eigen rekening. 

Luxemburg 
Bevoegd orgaan: Caisse régionale de maladie. Overigens zie 
onder België. 

Bondsrepubliek Duitsland 

Bevoegd orgaan: de Allgemeine Ortskrankenkasse of, waar een 
dergelijke Kasse niet werkt, de Landeskrankenkasse dan wel de 
Kreisversicherungsanstalt. 
U moet zich vooraf wenden tot de Krankenkasse; deze zal een 
briefje (Krankenschein) verstrekken en tevens opgeven uit welke 
artsen men kan kiezen. De arts zal hulp verstrekken zonder beta
ling te vragen. In spoedgevallen kan de arts betaling verlangen, 
doch indien u hem binnen 10 dagen na het eerste bezoek een Kran
kenschein aanbiedt, zal hij het betaalde bedrag terug geven. Voor 
de door de arts voorgeschreven geneesmiddelen is de verzekerde 
in het algemeen aan de apotheker een bijbetaling verschuldigd van 
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DM 0,50 per recept. Deze regeling geldt ook voor vrijwillig verze
kerden en wettelijk verzekerden ingevolge de bejaardenverze
kering. 

Frankrijk 
Bevoegd orgaan: Caisse primaire de Securité Sociale. Het adres 
van de Caisse kunt u te weten komen bij de sociale dienst van het 
gemeentehuis (Service Social de la Mairie). U moet zich vooraf 
wenden tot de bevoegde Caisse; wanneer dit niet mogelijk is, dient 
u zich in iedere geval tegenover arts enz. met het door uw zieken
fonds verstrekte formulier als ziekenfondsverzekerde te legitime
ren. In de regel zal men de kosten eerst zelf moeten betalen, waar
na bij de Caisse de wettelijke vergoeding kan worden gevraagd. 
Deze vergoeding zal in het algemeen omstreeks 80% van de offi
ciële tarieven zijn. Het restant blijft voor uw eigen rekening. 

Italië 
Bevoegd orgaan: Sede Provinciale dell' lstituto Nazionale per l'As
sicurazione contro Ie Malattie, kortweg I.N.A.M. (de provinciale 
zetel van de Nationale Instelling voor Ziekteverzekering). In bijna 
alle gemeenten is een plaatselijke afdeling. U moet zich vooraf 
wenden tot het I.N.A.M. U krijgt dan een kaart, met behulp waar
van u in beginsel gratis doktershulp, medicijnen en ziekenhuisver
pleging kan verkrijgen. Bij opneming in een particulier ziekenhuis 
moet rekening worden gehouden met hoge bijbetalingen ten laste 
van de verzekerde. 

Spanje 
Verplicht verzekerde werknemers en hun gezinsleden hebben bij 
tijdelijk verblijf in Spanje recht op geneeskundige hulp, indien zij 
zich met een door het ziekenfonds afgegeven formulier wenden tot 
de Delegación Provincial del lnstituto Nacional de Previsión. 

Zuidslavië 
Verplicht verzekerden en ingeschrevenen in de bejaardenverzeke
ring hebben bij tijdelijk verblijf in Zuidslavië recht op geneeskun
dige hulp. Zij dienen zich daartoe voor het vertrek naar Zuidslavië 
te voorzien van een door het ziekenfonds af te geven legitimatie
bewijs. 
Ingeval van ziekte dient deze verklaring in Zuidslavië dan te worden 
overgelegd aan het orgaan van de openbare gezondheidsdienst in 
de tijdelijke verblijfplaats. Bij moeilijkheden kan men zich wenden 
tot het plaatselijk kantoor van het Instituut van Sociale Zekerheid; 
het adres daarvan is bij het orgaan van de openbare gezondheids
dienst te verkrijgen. 

Engeland 
Voor een verblijf in Engeland hebt u geen ziekenfondsformulier 
nodig, aangezien iedere buitenlander in Engeland geneeskundige 
hulp enz. kan verkrijgen via de National Health Service ( de Natio
nale Gezondheidsdienst). Mochten bijbetalingen gevraagd worden 
dan blijven deze voor uw eigen rekening. 

(Gedeeltelijk overgenomen uit "De Ankertros", 
personeelorgaan van de ABN). 

.,. 
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R E I S- E N K R E D I E T B R I E F VA N A N W B B IJ N A O N M I S BA A R 

Van de vele verenigingen, die Nederland kent, is de A.N.W.B. on
getwijfeld één van de nuttigste. Dat dit algemeen wordt erkend 
blijkt uit het aantal leden: ongeveer 700.000. Van veel activiteiten 
profiteert iedereen. 
Enkele voorbeelden zijn de bewegwijzering, wegeninformatiedienst, 
praatpalen en toeristische routes. 

Een van de allerbelangrijkste documenten (bijna onmisbaar) van 
de A.N.W.B. is de reis- en kredietbrief voor het buitenland (f 12,50

alleen voor leden). Men krijgt hiervoor een boekje met onder meer 
kredietcoupons (gezamenlijke waarde f 500,-) waarmee in het 
buitenland betalingen kunnen worden gedaan voor kosten ontstaan 
door pech met het voertuig, ongeval of ziekte. 

1. 

Hoera!, we gaan weer met vakantie 
Alle zorgen weer opzij, 
We trekken weer naar bos en velden 
Naar het strand, of naar de hei. 
Overal is het weer zomer 
Geniet van iedere zonnestraal, 
Vergeet de hamer en de knijptang 
Vergeet het ijzer en het staal. 

2. 
iedereen maakt weer z'n plannen 
Voor binnen- en voor 't buitenland, 

Verder betaalt de A.N.W.B. maximaal f 50,- per jaar voor het ver
helpen van pech langs de weg, eenzelfde bedrag voor eventueel 
transport naar en van de garage, de verzendkosten van onderdelen 
uit Nederland, invoerrechten als een auto in het buitenland blijft 
en de kosten voor het raadplegen van een technische expert. 

Als een voertuig niet in het buitenland kan worden gemaakt, zorgt 
de A.N.W.B. gratis voor repatriëring, ook al staat de auto in Grie
kenland. De bestuurder kan ziek worden of niet kunnen rijden 
door een ongeluk. In zo'n geval komt een Wegenwachtinspecteur 
om de auto en inzittenden naar Nederland te rijden. 
Daarnaast wordt maximaal f 20.000 vergoed voor juridisch advies 
en rechtsbijstand. 

5. 
Koffer open! gelast moeder 
Dit kan er nog makkelijk in, 
"Dat ged ...... met die wijven" 
Maar vader geeft haar toch d'r zin. 
Nog tien keer gaat de koffer open 
Dit er in en dat er uit, 
Totdat eindelijk het deksel 
Op geen stukken na meer sluit. 

6. 

Van alle kanten puilen flarden 

Men neust van 's morgens vroeg tot 's avonds 
Naar advertenties in de krant. 

Van moeders jurken, pa's hansop, 
Onder luid gekijf van beiden 
Maar het deksel moet er op! 
Vader werpt z'n zware lichaam 
Vierkant op het deksel neer, 

VAKANTIE! 

koffers pakken ! 

De één wil naar de Dolomieten 
Die naar de Amersfoortse kei, 
Veertien dagen lang gelukkig 
Veertien dagen vrij en blij. 

3. 
Eerst begint het koffers pakken 
Lieve mensen, hou je vast, 
Want er is niet één zo'n koffer 
Waar alles nu precies in past. 
Vader drukt nog net z'n gympies 
Tussen mama's badpak in, 
Klapt het deksel dicht en bromt dan 
Nou kan er geen luis meer in. 

4. 

Maar daar, komt ma de kamer binnen 
Haar arme·n vol met C en A's, 
Gilt: Jan de koffer moet nog open 
M'n mini rokjes en be-ha's. 
Jan komt terug, zegt; hou je sjakies 
Maak hier toch niet zo'n lawaai, 
Mens wat moet dat, al die rommel 
Wil je soms nog naar Hawaï? 

83 

Maar ondanks 't kilo's zware lichaam 
Wiegelt het nog als een veer. 

7. 

Vader kan 't alleen niet klaren 
Moeder wordt er bij gehaald, 
Twee honderd pond, de drommel haalt me 
Als hij het dan nog niet haalt. 
Moeder werpt zich met een duiksprong 
(Waar Ada Kok jaloers op was), 
Drukken Mina gilde vader 
Nog even en het deksel past. 

8. 

Vrienden, prettige vakantie 
Heel veel zon, geen narigheid, 
1 n het bos, aan zee en stranden 
of ... als je van de duinen glijdt. 
Snuif gezondheids-vitaminen 
Dat valt in de stad niet mee, 
Tot ziens, met bruin gebrande koppen 
En werklust voor de 1.H.C. 

Gédégé 



40 JAAR BIJ SK 

J. Veen
De heer J. Veen, modelmaker, herdacht het
feit dat hij 40 jaar in ons bedrijf heeft ge
werkt.
Op woensdag 1 mei ontving hij uit handen
van de Burgemeester van Alblasserdam het
ereteken in zilver verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau.
Wij feliciteren de heer Veen hartelijk met
zijn onderscheiding en hopen dat hij nog
menig model zal maken.

N. L. van Winkelhoff

De heer N. L. van Winkelhoff, die heel wat
weet te vertellen van de na-calculatie, her-

40 JAAR BIJ VERSCHURE 

Op dinsdag 28 mei 1968 was de heer G. G. 
H. Bakker 40 jaar bij Verschure in dienst.
Wij herdachten dat op de gebruikelijke fees
telijke wijze. Maar het betekende voor "Ome
Gerrit", die de laatste 10 jaar van zijn lange
loopbaan bij Verschure een voortreffelijk
en plichts-getrouw lichtdrukker is geweest,

40 JAAR BIJ SK 

dacht op 7 mei j.l. het feit, dat hij op 7 mei 
1928 als bankwerker in dienst trad van ons 
bedrijf. 
Nog slechts enige weken dan gaat de jubi
laris met pensioen. 
De heer en mevrouw van Winkelhoff gaan 
dan een verre reis naar Canada maken om 
daar een poosje in het gezin van hun schoon
zoon en dochter te zijn. 
Wij wensen de heer en mevrouw van Win
kelhoff een plezierig verblijf in Canada. 
We hopen ook, dat zij daar en ook nog heel 
lang erna, prettige herinneringen aan de 
beide 7e meidagen en aan de jaren ertus
sen zullen bewaren. 

tevens het definitieve afscheid van Verschu
re. Als 55ste werknemer met 40 dienstjaren 
trad de heer Bakker, die van de direktie het 
gouden insigne mocht ontvangen, op deze 
dag toe tot de rijen van onze gepensioneer
den. Met grote opgewektheid deed hij zijn 
werk en ook daarom zullen wij hem missen, 
zoals hij ons zal missen. 
Wij wensen het echtpaar Bakker nog vele 
gelukkige en gezonde jaren toe. 

AFSCHEID VAN Ir. J. H. SCHNEIDER 

25 JAAR BIJ SK 

J. de Hoop
Op 10 mei 1943 kwam de heer J. de Hoop
bij Smit Kinderdijk. Aanvankelijk als koper
slager, maar na 2 jaar bleek er een heel
goede boorder in hem te zitten, die met veel
werklust en vakmanschap met boormachi
nes weet om te gaan.
Wij wensen dhr. De Hoop toe, dat hij nog
vele jaren met onverminderde energie en
met veel plezier zijn werk zal blijven ver
richten.

Woensdag 29 mei 1968. Een groot aantal medewerkers van het 
Rotterdamse I.H.C.-kantoor, van de werkmaatschappijen en van 
zakenrelaties is verzameld in de kantine van het hoofdkantoor. 
De reden van deze bijeenkomst is het afscheid van ir. J. H. Schnei
der, hoofd van de afd. Normalisatie. Twaalf jaar nauwkeurige ijver 
voor de opstelling, invoering en doorvoering van de I.H.C.
normen; de grootst mogelijke aandacht voor de details; 't over
winnen van weerstanden bij de mensen die de normen moeten toe
passen en tal van andere zaken komen naar voren in de toespraken 
van Ir. W. L. Bastian namens I.H.C., dhr. C. Kammerman namens de 
Normalisatie-commissies van de I.H.C. en dhr. Louet Feisser na
mens Normalisatie VMF. 

DANKBETUIGING 

Alle sprekers danken dhr. Schneider voor zijn verdiensten en on
derstrepen deze woorden met cadeaus. 
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Het was mij een groot genoegen op 29 mei van zovelen Uwer in 
het 1.H.C. kantoor persoonlijk afscheid te mogen nemen. 
Vele anderen kon ik op de werven de hand drukken, doch niet 
steeds was het mogelijk allen te treffen, die ik zo graag een vaar
wel en een tot weerziens had toegeroepen. 

Ik dank bij deze U allen voor de steun en de medewerking die het 
Technisch Centrum en later de afdeling Normalisatie in de afge
lopen jaren van U heeft ondervonden. 
Persoonlijk dank ik velen van U voor de daarbij gegroeide vriend
schap. 

Ir. J. H. Schneider 

GUSTO 'OPE 
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GUSTO 'OPEN HUIS' 

"Wij willen gaarne onder Uw aandacht brengen dat het "Open huis" 
gebaar een geslaagd idee was en een versteviging betekende van 
de band met de bevolking van Schiedam!" 
Aldus één der brieven die ging over de 6e mei, toen bij Gusto 
Schiedam 's avonds het bedrijf voor iedereen was opengesteld. 
Evenals in een voorgaand jaar verwachtte men zo'n vier à vijf
honderd mensen, maar het eerste kwartier waren al achthonderd 
consumptiebonnen uitgereikt bij de ingang. 
En het bleef maar stromen! 
Vrouwen en kinderen, broers, verloofden en zelfs hoogbejaarde 
oudwerknemers. 
Verschillende machines waren in werking te zien, waarbij er soms 
zoveel belangstellenden aanwezig waren, dat de achtersten niets 
meer konden zien. 
In de grote kantine op.de werf was het helemaal dringen. Ruim drie
duizend consumptie's, koffie of limonade, gingen over de toonbank. 
En de koffiekamer van het hoofdgebouw was ingericht als filmzaal. 
Bij een tropische hitte zijn daar zonder te onderbreken tot half tien 
I.H.C. films gedraaid.

Een mevrouw schreef daarover nog: ...... "nog tijd gehad om naar 
twee prachtige films te kijken. Wat waren die mooi! ...... " 
En een oud werknemer schreef: ...... "Als 71-jarige is het ruim 
45 jaar geleden, oct. 1922, dat ik Uw werf als aankomende construc
tie werker moest verlaten, wegens de crisistijd, toendertijd in de 
scheepsbouw . 
. . ... . Ook zag ik nog tot mijn genoegen enkele oud-werknemers, 
die in die tijd er ook waren, en de mensen die gebleven waren, die 
ook een kijkje kwamer, nemen ...... ". 

Dat "Open Huis" was een geheel onverwacht succes van de Per
soneels afdeling en een herhaling ervan in de komende jaren ligt 
zeker in de bedoeling. 



S M IT KI N DER DIJ K G EPE N S 10 N E ER D E N O P JAAR LIJ K S U IT STAP J E 

De gepensioneerden van Smit Kinderdijk hadden eind mei hun 
jaarlijkse uitstapje. Ditmaal was het reisdoel "De Efteling" in Kaats
heuvel. Er waren maar liefst zeven autobussen nodig om de 287 
deelnemers te vervoeren! Of het ook gezond leven is daar aan de 
dijk en in de polder! 
Van één van de deelnemers ontvingen wij het volgende verslag 
over deze geslaagde dag. 

"De tocht ging via de Moerdijkbrug om in Kaatsheuvel om even 
over half elf te arriveren. Hoog tijd dus om een kop koffie met el
kaar te drinken. Op het terras en in de zon. Zoals altijd was het 
ook nu weer een gezellig samenzijn, waar vele handen werden 
geschud, elkanders wedervaren van het afgelopen jaar werd ver
teld en natuurlijk veel magere en vette koeien uit de bekende sloot 
werden gehaald. Na de koffie een wandeling door het sprookjes
park gemaakt en daarna: de echte braobantse koffietoafel ! Wat 
hebben we van deze maaltijd genoten. Er was te kust en te keur 
tot zelfs het ouderwetse "stroopjesvet" en de reuzel, en bij elk 
bord een werme aaier (een warm ei). En natuurlijk was het "knoer" 
gezellig! 's Middags weer de benen strekken in het park en kijken 
naar de sprookjes van Roodkapje, Hans en Grietje, Holle bolle 
Gijs, de ontrouwe sterren die werden omgetoverd in bloeiende wa
terlelies, de fakir, enz. enz. 

H.T.S.-er Normalisatie afdeling 

Wegens vertrek van de huidige functionaris is op de afdeling 
Normalisatie van het I.H.C. kantoor plaats voor een ervaren 
H.T.S.-er Scheepsbouw of Werktuigbouw. Leeftijd tot ca. 
45 jaar. 
Geïnteresseerden in deze functie kunnen zich schriftelijk 
wenden tot de hoofdingenieur Produktie, Ir. W. L. Bastian, 
Postbus 6141, Rotterdam. 
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Toen we waren uitgekeken en de consumptiebonnen op waren, 
volgde een rondrit door mooi-Brabant. Via Keizersveer reden we 
naar Werkendam naar restaurant "De Brabantse Biesbosch". Aan 
ons uitstapje werd ook meegedaan door mevrouw Den Hartog, 
mevrouw Van Lunteren en mevrouw Kalis. In het restaurant werden 
we opgewacht door Ir. J. C. L. Smit, Ir. W. van Beelen, onze direc
teuren de heren Ir. W. C. den Hartog, Ir. W. W. Kalis en Ir. P. J. van 
Lunteren en de personeelschef de heer A. Doedeijns. Dokter H. 
de Gruiter en zijn echtgenote waren ook van de partij. Allemaal 
zouden we genieten van de specialiteit van het restaurant: gebra
den kalkoen. 

Wat er met die beesten aan de hand was konden we niet ont
dekken. Waarschijnlijk lieten ze zich niet vangen, want het duurde 
verschrikkelijk lang eer we ze gebraden en wel op onze borden 
hadden! Het opeten ging in elk geval heel wat sneller, want het 
smaakte heerlijk! Al met al werd het laat voordat we in de bus stap
ten en op huis aangingen. Dat mocht echter de pret niet drukken. 
Om half elf waren de deelnemers gezond en wel weer thuis. 

Het is een reuze fijne dag geworden, die ons door de directie werd 
aangeboden en waarvoor we hen bij monde van de heer P. v.d. 
Toren hartelijk hebben bedankt." 

H.T.S.-er Scheepsbouw 

Op de tekenkamer van De Klop is plaats voor een ca. 30-
jarige H.T.S.-er Scheepsbouw ter assistentie van de chef van 
die afdeling. 
Bij gebleken geschiktheid is bevordering tot souschef teken-_ 
kamer op betrekkelijk korte termijn mogelijk. Naast de no
dige tekenkamerervaring, moet de kandidaat daarom over 
leidinggevende capaciteiten beschikken. Kennis van de En
gelse en Duitse taal is een vereiste. 
Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk wenden tot de di
rectie van De Klop, lndustrieweg 4, Sliedrecht. 

PERSONALI 
GUSTO 

In dienst getreden: 
17-4-'68 Mr. K. Toxopeus - Directiesecretaris 
29-4-'68 Ir. C. Bordes - Ingenieur Offshore Div s 

1-5-'68 Mej. E. de Ridder - Assistente Nacalcu,- _ 
6-5-'68 C. Viser - Pijpfitter montage PC 
6-5-'68 J. M. Fernandez Gonzalez - Hakker SB 

6-5-'68 H. W. Sloot - Hulpbankwerker MB 
13-5-'68 M. Otero Jiminez - Lasser SB 
13-5-'68 E. Elzinga - Meew. praktikant MB 
13-5-'68 J. J. Lissenberg - Medewerker afd. PI 
14-5-'68 J. Requena Martinez - Lasser SB 
15-5-'68 J. L. van Buuren - Kok kraaneilanden 
27-5-'68 J. G. de Raad - Hulpijzerwerker SB 
30-5-'68 H. van Holten - Hulpkoperslager Kopers 

1-6-'68 D. K. de Vos - Bedrijfsassistent SB 
1-6-'68 Mevr. C. Teeken-Feenstra - Assisten e 
1-6-'68 F. ter Hark - Projectleider afd. Staalb0<. 
4-6-'68 H. Boonstra - Meew. praktikant SB 
4-6-'68 E. Viiia Garcia - Hulp machinebuiger 

Gehuwd: 
16-5-'68 G. C. J. Pronk en W. van der Sluis 
22-5-'68 R. A. Jelijt en W. Stieber 

1-6-'68 E. J. van Dijk en J. E. Wennink 

Geboren: 
28-4-'68 Sylvia Louise, dochter van L. Rousse e:- = 

Rousse-Meeder 
5-5-'68 Theodorus Cornelis Wilhelmus, zoon v 

C. Leenhouts en E. Leenhouts-Bock 
9-5-'68 Vincent Marcel, zoon van H. W. Sloot e 

Sloot-Klaverweide 
11-5-'68 Maria Josee, dochter van M. Spork e 

Spork-Matla 
13-5-'68 Dionysius Waltherus, zoon van A. C. e=� 

en A. G. M. van Erp-Ligthart 

DE KLOP 

In dienst getreden: 

29-4-'68 J. v.d. Graaf - El. lasser 
6-5-'68 J. A. Robbe - Ass. leermeester 
1-5-'68 A. J. Schaap - Tek. Project. afdeling 

13-5-'68 M. Lagewaard - Leerl. bankwerker 
13-5-'68 J. J. Meyer - Bankwerker 
27-5-'68 P. A. J. Cobussen - IJzerwerker 
27-5-'68 J. M. Versteeg - Hulp ijzerwerker 

IN MEMORIAM 
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PERSONALIA 
GUSTO 
In dienst getreden: 
17-4-'68 Mr. K. Toxopeus • Directiesecretaris 
29-4-'68 Ir. C. Bordes • Ingenieur Offshore Division 

1-5-"68 Mej. E. de Ridder • Assistente Nacalculatie 
6-5-"68 C. Viser • Pijpfitter montage PC 
6-5-'68 J. M. Fernandez Gonzalez • Hakker SB 
6-5-'68 H. W. Sloot • Hulpbankwerker MB 

13-5-'68 M. Otero Jiminez • Lasser SB 
13-5-'68 E. Elzinga • Meew. praktikant MB 
13-5-'68 J. J. Lissenberg • Medewerker afd. Planning 
14-5-'68 J. Requena Martinez • Lasser SB 
15-5-'68 J. L. van Buuren • Kok kraaneilanden 
27-5-'68 J. G. de Raad - Hulpijzerwerker SB 
30-5-'68 H. van Holten • Hulpkoperslager Kopersl. 

1-6-'68 D. K. de Vos • Bedrijfsassistent SB 
1-6-'68 Mevr. C. Teeken-Feenstra - Assistente Tk. SB 
1-6-'68 F. ter Hark • Projectleider afd. Staalbouw 
4-6-'68 H. Boonstra • Meew. praktikant SB
4-6-'68 E. Viiia Garcia - Hulp machinebuiger Kopersl. 

Gehuwd: 
16-5-'68 G. C. J. Pronk en W. van der Sluis 
22-5-'68 R. A. Jelijt en W. Stieber 

1-6-'68 E. J. van Dijk en J. E. Wennink 

Geboren: 
28-4-'68 Sylvia Louise, dochter van L. Rousse en E. 

Rousse-Meeder 
5-5-'68 Theodorus Cornelis Wilhelmus, zoon van W.A. 

C. Leenhouts en E. Leenhouts-Bock 
9-5-'68 Vincent Marcel, zoon van H. W. Sloot en L. U. 

Sloot-Klaverweide 
11-5-'68 Maria Josee, dochter van M. Spork en W. J. 

Spork-Matla 
13-5-'68 Dionysius Waltherus, zoon van A. C. van Erp 

en A. G. M. van Erp-Ligthart 

DE KLOP 
In dienst getreden: 
29-4-'68 J. v.d. Graaf - El. lasser 

6-5-'68 J. A. Robbe - Ass. leermeester 
1-5-'68 A. J. Schaap • Tek. Project. afdeling 

13-5-'68 M. Lagewaard - Leerl. bankwerker 
13-5-'68 J. J. Meyer - Bankwerker 
27-5-'68 P. A. J. Cobussen • IJzerwerker 
27-5-'68 J. M. Versteeg • Hulp ijzerwerker 

IN MEMORIAM 

Geboren: 
11-5-'68 Bastiaan Jan Arie, zoon van C. P. Schlieker en 

B. J. Schreuders 
24-5-'68 Geertruida Adriana, dochter van B. Struijk en 

A. Huijzer 

SMIT-BOLNES 
Geboren: 
29-4-'68 Richard, zoon van A. J. de Bilde en J. J. van der 

Maas 
3-5-'68 Carlo Theodoor, zoon van H. Hoek en E. F. 

Verhoeff 
7-5-'68 Thomas Fokko, zoon van A. van Lambaart en 

J. H. B. Roovers 
8-5-'68 Petrus Franciscus, zoon van C. F. J. J. den Boer 

en W. A. H. Heijens 

Gehuwd: 
31-5-'68 J. N. Donselaar en L. Otte 
31-5-'68 P. J. van der Horst en D. Louwerse 

Naar militaire dienst: 
10-5-'68 J. H. Kloet • Bankwerker, DM 
10-5-'68 J. Bal • Monteur, EM 

SMIT KINDERDIJK 
In dienst getreden: 
1-5-'68 Ir. B. P. W. van Ingen • Afd. verkoop onderdelen 
6-5-'68 W. Speelman - Transporteur 

13-5-'68 A. de Bruin - Transporteur 
13-5-'68 1. Morillas Vigil • Lasser 
13-5-'68 E. van Essen - Volontair M.F. 
29-5-'68 J. M. A. M. van Riel • Volontair Metersmit 

Gepensioneerd: 
22-5-'68 C. Brussé - Bankwerkersbaas 

Naar militaire dienst: 
15-5-'68 G. Dekens • IJzerwerker 
6-5-'68 C. van Hal - IJzerwerker 

14-5-'681 G. de Vreede • Leersch. S.B. 

Geboren: 
26-4-'68 Johannes, zoon van J. de Groot en A. J. v.d. Wulp 
30-4-'68 �rei1��i 

B. P., zoon van B. v. Schagen en 

1-5-'68 Harmen, zoon van J. de Nachtegaal en L. Schuur 
9-5-'68 Jacqueline, dochter van P. v. Meerkerk en 

L. Kraal 
12-5-'68 Willem, zoon van H. Oosterwijk en B. J. de Klerk 

Gehuwd: 
21-5-'68 J. Bakker en M. van Asperen 

Overleden: 
10-4-'68 H. Heymans • Gep. chauffeur, 72 jaar 
14-4-'68 W. Vlot • Gep. gereedschapmaker, 77 jaar 
4-5-'68 C. A. Forman • Calculator, 55 jaar 

VERSCHURE 
In dienst getreden: 

4-3-'68 F. Meskers - Leerling metaalbewerker, afdeling 
leerschool D.M.N. 

22-4-'68 H. v.d. Luit - Tekenaar/constructeur, tekenkamer 
D.M.N. 

29-4-'68 Mej. A. C. Franck - Assistente bedrijfsbureau 
D.M.N. 

29-4-'68 R. E. Rijsdijk • Plaatconstructiewerker S.W. 
1-5-'68 F. H. M. Kok - Boekhouder, afdeling administra

tie D.M.N. 
1-5-'68 R. Rojo Sán Jose • Polyesterbewerker, Polyboat 
1-5-'68 J. Wolf • Bankwerker, Oranje Werf 

27-5-'68 P. G. Vreeburg • Polyesterbewerker, Polyboat 

Gepensioneerd: 
31-5-'68 G. G. H. Bakker • Lichtdrukker 

In militaire dienst: 
10-5-'68 G. P. Bockweg • Tekenaar, afdeling Werktuig

bouw 
13-5-'68 R. Franken - Tekenaar afdeling Scheepsbouw 

40-jarig jubileum: 
2-7-'68 J. A. Arts • Werkmeester Machinefabriek. 

25-jarig jubileum 
9-7-'68 T. J. G. Eering - Administrateur 

12-7-'68 J. Helgering • Bediende mechanische admini• 
stratie 

27-7-'68 J. Grobben • Kasthouder Machinefabriek 

Gehuwd: 
3-5-'68 F. van Leeuwen • Draaier D.M.N. met Mej. 

E. Postma 

Geboren: 
. 10-4-'68 Johanna Petronella, dochter van P. J. Sunder

meijer en N. Kaars 
30-4-'68 Roberto, zoon van J. A. Alvarez Cueto en M. V. 

Pascal i Alvarez 
21-5-'68 Francisca Jolarda, dochter van W. Brouwer en 

H. Wortel 

Overleden: 
19-5-'68 G. Spruyt • Ketelmaker-brander S.W. 

Op 30 april 1968 is plotseling overleden, na op 29 april tijdens 
zijn werkzaamheden op ons bedrijf plotseling onwel te zijn ge
worden, onze medewerker 

Tot onze diepe verslagenheid vernamen wij, dat onze medewer
ker, de heer 

Gerard Hubertus van der Voort 

in de leeftijd van 63 jaar. 
Bijna 27 jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven aan Gusto 
Geleen als voorman van de sjouwers. 
Zijn innemend karakter bezorgde hem in deze jaren vele vrien
den onder het personeel. 
Wij hopen van harte dat zijn familie in het gebed de kracht moge 
vinden dit voor hen zo zware verlies te dragen. 

L. A. Kop

Op zaterdag 4 mei j.l. overleed Smit �-
inderdijk calculator, de 

heer 
C. A. Forman

in de leeftijd van 55 jaar. 
De begraf�nis vond plaats op 9 mei op de nieuwe begraafplaats 
"Vredehof" te Ridderkerk. 
Wij verliezen in de heer Forman een bekwame medewerker en 
zijn collega's een goede vriend, die niet licht vergeten zal worden. 
Vooral in de familie en in het gezin laat de overledene een grote 
ledige plaats achter. 
Wij wensen Mevrouw Forman en de kinderen van harte sterkte 
toe om dit verlies te kunnen dragen. 

J. Valk

op 11 mei j.l. plotseling was overleden. 

De heer Valk heeft de leeftijd van 56 jaar bereikt. In de twintig 
jaar dat hij op de Lichtdrukkerij zijn werkzaamheden verrichtte, 
hebben wij hem leren kennen als een harde werker en een gezien 
collega, die steeds voor iedereen klaarstond. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe, dit smartelijk 
verlies te dragen. 

Ir. A. Alderlieste (Gusto) 

Op zondag 19 mei 1968 overleed geheel onverwacht de heer 
G. Spruyt

ketelmaker-brander bij Verschure's scheepswerf. 
De heer Spruyt bereikte de leeftijd van 57 jaar. 
Ongeveer een maand te voren, op dinsdag 23 april 1968, hebben 
wij nog het voorrecht gehad om met zijn vrouw en kinderen zijn 
40-jarig jubileum te vieren.
Toen was er vreugde en blijdschap, nu heerst er rouw in zijn
gezin en in de omgeving, waar hij werkte.
Wij wensen Mevrouw Spruyt en de kinderen sterkte toe om dit
_smartelijk verlies te kunnen dragen.
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Het was alles geld wat de klok sloeg deze weken. Vakantietoeslag, 
winstuitkering, gewijzigde betaaldata door Hemelvaartsdag en 
Pinksteren. Het vond zijn weerslag in de weekberichten van de 
werven. Het Smit Nieuws had hierover de mooiste stukjes proza: 
"Uitbetaling op 31 mei. Op deze datum wordt het voorschot, dat 
men op 17 mei ontvangen heeft, verrekend, en de week van 20-24 
mei wordt uitbetaald (drie werkdagen + 1 feestdag + 1 vakantie
dag). Uitbetaling op 7 juni. Normaal zou hierin verrekend worden 
de week van 27 t/m 31 mei. In verband met de Pinksterdagen wordt 
31 mei verwisseld voor 3 juni, (2e Pinksterdag), zodat men op 
7 juni een afrekening ontvangt van vier werkdagen en één feest-
dag" ..... . 
Nog eens langzaam overlezen is niet verboden! 

Nog even het Smit Nieuws. Over de I.H.C.-winstdelingsspaarrege
ling wordt verteld: "Wanneer van de deelnemers de gelden via de 
I.H.C. naar de diverse spaarbanken zijn overgemaakt, maakten wij
met de Nutsspaarbank te Alblasserdam de afspraak, dat ieder een
schrijven van deze spaarbank ontvangt, waarbij nog een keus ge
maakt kan worden tussen verschillende spaarmogelijkheden .... Zij 
die een andere spaarbank opgaven, dienen zelf een regeling te 
maken met de desbetreffende spaarbank". 
Dus: niet ieder krijgt een "schrijven" van de Nutsspaarbank, als 
wij het goed snappen! ..... . 

De Schiedamse Lichtstoet, beste vrienden, is een jaarlijks festijn, 
waaraan Guste traditiegetrouw meedoet. In Guste berichten lazen 
wij hierover: "Onze muziek" sleepte de eerste prijs in de wacht. 
De eerste Haagse Majorettenvereniging hield ook de Guste-eer 
hoog. Deze kokette showsoldaatjes wisten dapper stappend de 
prestatieprijs op de jury te veroveren". 
De juryleden stapten niet dapper genoeg natuurlijk ..... . 

Stilstand is achteruitgang! Ja, nu ook eens een spreuk in Argus' 
rubriek. 
Op de werven is het een en al beweging. Men verbouwt en verhuist 
dat het een lieve lust (én last) is. 
Guste Berichten meldt: "Sommige delen van het kantoor zal men 
binnenkort niet meer terugkennen. Dankzij diverse ingewikkelde 
technische ingrepen komt binnenkort de afdeling Planning in de 
ruimte van de Mechanische Administratie te zitten. De heer Wens
veen krijgt dan een eigen kamer, terwijl de afdeling Nacalculatie 
de door de Planning verlaten kamer erbij krijgt. Van deze aldus 
vergrote ruimte krijgt de heer De Ridder van de Centrale Model
lenadministratie een eigen hoekje". En Smit Nieuws heeft enige 
kolommen nodig om gewijzigde telefoonnummers ten gevolge van 
verhuizingen aan een ieder mee te delen. Voorzichtigheidshalve 
staat er wél bij: "Wij zijn er nog niet zeker van of deze lijst alle 
veranderingen vermeldt". Dat komt dan: "doordat in vele gevallen 
de telefoons op de afdelingen zijn blijven staan, doch de medewer
kers zijn verplaatst". 

Voor onze Guste-medewerkers is tenminste één probleem de we
reld uit: "Het heeft een hele lange tijd geduurd. Maar afgelopen 
dinsdagmiddag arriveerde - eindelijk - de nieuwe voorraad 
thermosflessen. Voorlopig kunnen we weer vooruit!" 
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Nu wij het toch over drinken hebben: de koffievoorziening bij Smit 
Kinderdijk baart nog steeds zorgen: "De nieuwe wijze van koffie
voorziening in de diverse afdelingen verloopt naar wens, dankzij 
aller medewerking. Alleen willen wij de bazen er op attent maken, 
dat zij bij belangrijke wijzigingen in het aantal personeelsleden in 
hun afdeling hiervan steeds en tijdig mededeling doen per telefoon 
(492) zodat er om 9 uur of 15 uur niet teveel of te weinig koffie in
hun afdeling bezorgd wordt".

De plaatselijke kranten hebben er vol van gestaan. Hoe vol het was 
op maandagavond 6 mei, toen Guste poorten, hekken en deuren 
had opengegooid om aan boeren, burgers en buitenlui te laten zien 
wat men op een scheepswerf doet. Guste Berichten vertelde ons, 
dat er maar liefst drieduizend bezoekers zijn geweest! 
"De stemming was bijzonder goed, soms zelfs feestelijk. Opval
lend groot was de belangstelling van onze gasten voor het werk 
en de machines van onze medewerkers. Op sommige plaatsen 
stonden ze rijen dik". (Niet de medewerkers en de machines maar 
de bezoekers natuurlijk) "Open Huis" heette deze zeer geslaagde 
avond. 
De Argus Orde met de Gekruiste Ballpoints voor dit goede initia
tief van onze Schiedamse 1.H.C.-ers. 

Pas op! Lekker zitten kletsen en dan misschien een "zware pijp roken'" 

Nogmaals Guste Berichten: "Afgelopen zaterdag stond het vijf
kantige booreiland Sedneth Il voor de eerste maal op eigen benen. 
De vijzelproef verliep tot ieders tevredenheid. Alleen de televisie
kijkers in de omgeving hadden wat te klagen, aangezien tijdens de 
proef de ontvangst nogal werd gestoord". 
Nederland 1, Nederland Il, Sedneth Il ..... . 

"Vrije dagen", onder dit kopje lazen wij in Guste Berichten: "De 
volgende week telt maar drie werkdagen. Wilt U de vrije donder
dag en vrijdag benutten om te verven of te fotograferen, dan dient 
U verf of fotomateriaal uiterlijk dinsdagmorgen a.s. te bestellen". 
Niks te luieren op die vrije dagen! Verven en kiekjes maken! ..... . 

ARGUS 

E 




