


1 N HOUD algemeen gedeelte 

BIJ DE VOORPAGINA 

In de vroege morgennevel pas

seert de W. D. Seaway de kop 

van de nieuwe Noordpier in 

IJmuiden, waar op 13 april het 

kraaneiland Lepelaar de laat

ste bakken asfalt stortte. 

(zie pag. 40). 

Uit de "Beaver"-wereld 

Sleepzuiger Ourthe te water gelaten 

Free Enterprise I, Il en /// . 

Jubileum Smit Kinderdijk 
Directeur Ir. W. C. den Hartog 

Een reus in het schip 

Nu ook een P.V. bij het M.T.l. 

Booreilanden in miniatuur 

Op stap met de "pers" 

Kraanvogel en Lepelaar weg uit IJmuiden 

Nee, wij gaan in ons Zeskant geen dierenrubriek opnemen. Over die bevers gaat het dus 
niet. Wè/ over de /.H.C. Beaver standaardzuigers, die overal ter wereld aan het graven zijn. 
Met een praatje en een plaatje willen wij U regelmatig uit deze "Beaver" -wereld iets vertellen. 

"King" als tv-ster 

Het is al weer enkele weken geleden, dat op de televisie een reportage te zien was 
over de werkzaamheden aan de Mangla-dam in Pakistan, vlak bij de grens met India. 
De bouw van deze dam in de Jhelumrivier, in een zeer ruig, bergachtig gebied, wordt 
uitgevoerd door een Amerikaanse maatschappij. In een land als dit is mankracht 
voldoende aanwezig: er werken dan ook 13000 Pakistanies. 
Tot het materieelpark behoort een Beaver King standaardzuiger, die hier 24 uur per 
dag zwaar werk verricht. Tot volle tevredenheid, zo hoorden wij. Geen gek optreden 
als tv-ster dus! 

"Cub" met zonnetent 

Wij blijven nog even in de tropen. Uit India ontvingen wij deze foto van de Beaver 
Cub, die in het kader van de Indiaas/Noorse samenwerking, in Cannanore (in de staat 
Kerala) werkt aan de verbetering van de vissershaven. Het is daar héél heet, van
daar die zonnetent! 
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"Beproeving" van "Master" 

i 

Aan de andere kant van de Merwede - tegenover De Klop - wordt gewerkt aan 
een nieuwe l:laven met industrieterreinen voor Sliedrecht. Hier hebben we een Beaver 
"Master" beproefd, die bestemd is voor Hongarije. Voor onze baggerbaas, de 
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UIT DE "BEAVER"-WERELD 

(vervolg) 

SLEEPZUIGER 

,,OURTHE" 

TE WATER GELATEN 

heer Honders, werd het een echte "beproeving". Hoe kun je anders dat lange wach
ten noemen tot het door de Noordwestenwind tot veel hoger peil opgestuwde water 
zover is gezakt, dat de cutter op zijn maximale diepte niet óp maar in de grond komt? 
En toen er nog wel kon worden gebaggerd, moest de pomp enige malen worden ge
opend om er stukken boomstam uit te verwijderen. Het proefkarwei, het vullen van 
een bak, is tenslotte toch naar wens uitgevoerd. 

De Beaver en de zeehond 

Ja, en dan tóch nog een dierenverhaal in deze rubriek! 
Een Nederlands aannemingbedrijf werkt bij Duinkerken aan de havenuitbrei
ding. Een stuk kanaal, dat nu verder tot havenkom moet worden uitgebaggerd, 
werd door de Beaver King Dieppe gegraven. De Beaver werd hierbij gezelschap ge
houden door een zeehond, die per ongeluk via een persleiding in dit "binnenwater" 
is terechtgekomen. Het dier was gauw over z'n hoofdpijn heen en voelt zich nu he
lemaal thuis. Als de cutter draait zwemt hij (of zij?) er uitgelaten omheen. Aan de 
verzorging ontbreekt niets en de zeehond eet uit de hand. De gestalte van uw ver
slaggever boezemde hem echter zoveel vrees in, dat hij zich niet aan de kant liet 
lokken en rustig, met het snorrekopje boven water ons op afstand bleef aankijken. 
Géén foto dus helaas van de Beaver en de zeehond! 

18 april. Weer wapperen de vlaggen bij Smit Kinderdijk en weer is daarbij de Bel
gische driekleur. Een maand na de tewaterlating van de Antwerpen IV zal opnieuw 
een sleepzuiger voor Belgie te water gaan. Het is de Ourthe die als "vitale maten" 

, heeft: 94,50 x 16,00 x 8,50 m. De sleepzuiger, die een laadruiminhoud heeft van 3000 m3 

heeft een zuigbuis aan SB-zijde. 

Het schip kan op drie manieren tot op een diepte van 21 meter baggeren: varend 
met de sleepkop, of stationair met de naar achteren of naar voren gerichte buis. 
Zoals de Atlantique, die indertijd voor dezelfde maatschappij ook in Kinderdijk werd 
gebouwd. 

Op verzoek van de opdrachtgever draagt de doopplechtigheid een sober karakter. 
Het is een klein gezelschap, dat 's morgens in de wind op het erepodium plaats neemt. 
De belangstelling van de mensen van de werf is als vanouds groot. Want, calculator, 
tekenaar, lasser of draaier, het is tenslotte vooral ook hun schip, hun werkstuk, 
dat vandaag te water wordt gelaten. 

De doopvrouwe, mevrouw N. Vandercruyssen - van Gorp gooit de fles, maar door 
de wind raakt hij uit de koers en schampt slechts het casco. Als een keeper in zijn 
doel komt Ir. Den Hartog naar voren om de terugzwaaiende fles weer op te vangen. 
De tweede gooi is ráák! Heel vlot glijdt spoedig daarna de Ourthe te water. De I.H.C. 
Giant "21 O" - die wacht op transport naar Zuid Amerika - deint heftig op en neer 
wanneer de pastelgroen geschilderde scheepsromp langs komt. Op de Noord pro
beert de wind vat te krijgen op de Ourthe, maar al gauw hebben de sleepboten haar 
te pakken. Een buitje ijskoud regenwater doet iedereen naar binnen vluchten. In 
de beschutting van de salon op het dak van het hoofdgebouw, waar men nog korte 
tijd bijeen is, zien de gasten de Ourthe afmeren aan de afbouwkade. Al over drie 
maanden zal de sleepzuiger aan de klant moeten worden afgeleverd. 
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FREE ENTERPRISE 

1, Il EN 111 

Op de foto hiernaast ziet U een zelden voorkomende 

combinatie: de "Free Enterprise 1, Il en 111" op dezelfde 

tijd in de haven van Dover. 

� 
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JUBILEUM

SMIT KINDERDIJK 

DIRECTEUR 

� IR. W. C. DEN HARTOG 
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Ter gelegenheid van het feit, dat Ir. W. C. den Hartog, directeur van Smit Kinderdijk, 
een kwart eeuw aan de werf was verbonden, werd er op 14 april feest gevierd. 
Het begon, zoals gebruikelijk bij een jubileum, met 's morgens een bijeenkomst in 
kleine kring in de daksalon, waar de heer Den Hartog werd gehuldigd door de 
raad van bestuur van !.H.C. Holland en door de mededirecteuren van Smit Kinderdijk. 
Gesproken werd door de heer Dick Smit, die, vóór zijn benoeming tot lid van de 
raad van bestuur, in de directie van L. Smit & Zoon nauw met de jubilaris heeft samen
gewerkt. 
Ook de heer A. J. Bouman voerde op deze intieme bijeenkomst het woord. Beide 
sprekers overhandigden "symbolisch" enkele geschenken, die bedoeld zijn voor het 
nieuwe huis van de heer Den Hartog. !.H.C. hield het bij de inrichting van de werk
kamer, de werf gaf een moderne "relax-stoel", zo een om nooit-meer-uit-op-te-staan. 
Nog maar enkele maanden geleden had bij de werfingang de vlag met het cijfer 
"25" gewapperd voor directeur A. J. Bouman. Nu was het de beurt aan Ir. Den Hartog 
om in de bloemetjes te worden gezet. 
Bloemen wàren er; o.a. van het Gemeentebestuur van Nieuw Lekkerland en van de 
IJsclub "Ons genoegen" - still going strong ondanks een ijsloos seizoen! Ze stonden 
in de beambtencantine, waar 's middags een druk bezochte receptie werd gehouden. 
Uit "alle windstreken" kwamen I.H.C.-ers van hoog tot laag hun gelukwensen aan
bieden. En niet alleen 1.H.C.-ers. De burgemeester van Nieuw Lekkerland, de heer 
H. R. Nieborg, was een van de eersten, die de heer en mevrouw Den Hartog de hand 
kwam drukken ter gelegenheid van dit "ambtsjubileum". 
Behalve bloemen waren er ook geschenken. Bestuursleden van de Nutsspaarbank 
boden een staande lamp aan, en vertegenwoordigers van de Werkgeversvereniging 
"Noord en Maas" kwamen met een groot pak in "speelgoed" papier. Er zat een 
roulettespel in. 
Vele, vele mensen kwamen op de receptie hun opwachting maken. Voor Uw ver
slaggever was het ondoenlijk om neuzen te tellen. In het receptieboek stonden 238 
handtekeningen. Dat was wel te tellen. Wij benijden de heer Den Hartog niet wanneer 
hij nog eens wil zien wie er allemaal geweest zijn. Nog steeds behoren de meeste 
handtekeningen tot de categorie "w.g. onleesbaar". 

Vervolg jubileum Ir. den Ha og 

Het was zo druk op de receptie, dat slecr

met enige moeite wat stilte kon worden-� 
schapen, om de heer W. van Zeist, na e :: 
het personeel, het woord te geven. 
oudste van de Kleine Commissie, voor � 
ze taak aangewezen, begon de heer e
Zeist met op te merken, dat gelegenhede
als deze bevorderlijk zijn voor de ba

tussen de twee groepen personeel. " e--
soonlijk ken ik U nog maar weinig. Eige ... -
lijk alleen maar eens in de vier weke 
de rondgang met de bekende, vaak 
hun inhoud bekritiseerde enveloppe. 
ik moet zeggen, niemand geeft zo vlo 
salariskaart terug als U!!" 
De heer van Zeist bekende, zich in e:: 
begin van de fusie te hebben afgevraa __ 
of de jubilaris de Ondernemingsraad g 

gezind was. "Dit valt best mee", was _ 
zijn conclusie. Hij achtte de voorwaar e 
voor een goede samenwerking ruimschoo 
aanwezig. Aan de gelukwensen van e 
O.R. voegde hij een cadeau toe: een fraa 
kristallen vaas. 

De heer en mevrouw den Hartog hadde ... 
nauwelijks tijd om dit en andere gesche 
ken uit te pakken en te bekijken. Reed
stonden weer anderen in de rij om hun ge
lukwensen aan te bieden. 

Ir. Stam onthulde in zijn toespraak het 
staan van de C.V.V.J.; de "Commissie Vie
ring Van Jubilea", een commissie met zee..

veel leden; waarvan hij er één was. En c'-
niet alleen lid, óók woordvoerder. 

Bij het jubileum van de heer Bouman ha 
Ir. Stam al opgemerkt, dat een 25-jari 
jubileum bij ons niet eens zo bijzonder i 
"Toch is dat wel zo, want: 1) je moet zor
gen niet bedankt te worden, 2) niet elde 
solliciteren en 3) gewoon je werk doe 

"De mannen op de fabriek waardere 
u bijzonder", zei de heer Stam. "Voor e

bent U de man die schepen verkoopt".
Men zegt niet, dat iemand een schip kóóp
nee, de heer den Hartog heeft een sch· 

verkócht.''

De toespraak van de heer Stam zat, zo

als wij van hem gewend zijn, vol pun ·ge 
toespelingen op de persoon van de j 
laris, die de woorden van waardering juil»: 
daarom nog eens extra onderstreep e 
Ook hij besteedde aandacht aan de o
mende verhuizing van de heer den Hart 
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Vervolg jubileum Ir. den Hartog 

Het was zo druk op de receptie, dat slechts 
met enige moeite wat stilte kon worden ge
schapen, om de heer W. van Zeist, namens 
het personeel, het woord te geven. Als 
oudste van de Kleine Commissie, voor de
ze taak aangewezen, begon de heer van 
Zeist met op te merken, dat gelegenheden 
als deze bevorderlijk zijn voor de band 
tussen de twee groepen personeel. "Per
soonlijk ken ik U nog maar weinig. Eigen
lijk alleen maar eens in de vier weken bij 
de rondgang met de bekende, vaak om 
hun inhoud bekritiseerde enveloppe. Maar 
ik moet zeggen, niemand geeft zo vlot de 
salariskaart terug als U!!" 
De heer van Zeist bekende, zich in het 
begin van de fusie te hebben afgevraagd 
of de jubilaris de Ondernemingsraad goed 

gezind was. "Dit valt best mee", was nu 
zijn conclusie. Hij achtte de voorwaarden 
voor een goede samenwerking ruimschoots 
aanwezig. Aan de gelukwensen van de 
O.R. voegde hij een cadeau toe: een fraaie 
kristallen vaas. 

De heer en mevrouw den Hartog hadden 
nauwelijks tijd om dit en andere geschen
ken uit te pakken en te bekijken. Reeds 
stonden weer anderen in de rij om hun ge
lukwensen aan te bieden. 

Ir. Stam onthulde in zijn toespraak het be
staan van de C.V.V.J.; de "Commissie Vie
ring Van Jubilea", een commissie met zeer 
veel leden; waarvan hij er één was. En dit 
niet alleen lid, óók woordvoerder. 

Bij het jubileum van de heer Bouman had 
Ir. Stam al opgemerkt, dat een 25-jarig 
jubileum bij ons niet eens zo bijzonder is. 
"Toch is dat wel zo, want: 1) je moet zor
gen niet bedankt te worden, 2) niet elders 
solliciteren en 3) gewoon je werk doen. 

"De mannen op de fabriek waarderen 
u bijzonder", zei de heer Stam. "Voor hen
bent U de man die schepen verkoopt".
Men zegt niet, dat iemand een schip kóópt:
nee, de heer den Hartog heeft een schip
verkócht."

De toespraäk van de heer Stam zat, zo
als wij van hem gewend zijn, vol puntige 
toespelingen op de persoon van de jubi
laris, die de woorden van waardering juist 
daarom nog eens extra onderstreepten. 
Ook hij besteedde aandacht aan de ko
mende verhuizing van de heer den Hartog 

naar Streefkerk en voegde daar een waar
schuwing aan toe. "Wij vergeven U het 
"nadrukkelijke" auto toeteren op de dijk, 
maar denkt U wel om de Streefkerkers, die 
zijn dit nog niet gewend!" 

Hierna was opnieuw de taak van de heer 
en mevrouw den Hartog om cadeaux áán
en uit te pakken. Uit de kleine doos kwa
men twee zilveren kandelaars, met kaar
sen natuurlijk; uit de grote doos een bu
reaulamp. 
Zo zullen straks in de Streefkerkse bun
galow vele dingen herinneren aan de 14e 
april 1967, de dag dat W. C. den Hartog 
werd gehuldigd, omdat hij 25 jaar eerder 
als jong ingenieur bij onze vennoot L. Smit 
& Zoon zijn werk begon. 
Dat werk en deze 25 jaar hebben hem ge
maakt tot een zeer gewaardeerd directeur, 
zeker niet het minst bij ons personeel. 
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HOOG BEZOEK 

Ter gelegenheid van het bezoek, dat de 
Commissaris der Koningin in de provinçie 
Zuid-Holland, Mr. J. Klaasesz en Mevrouw 
Klaasesz-de Bruyne, op 24 april aan de 
Alblasserwaard brachten, vertoefden zij 
's middags ook enige tijd op onze werf. 
Ook burgemeester Nieborg en mevrouw 
Nieborg, de beide wethouders en de se
cretaris, maakten deel uit van het gezel
schap. Onze directie ontving het gezel
schap aan de trap van het hoofdkantoor. 
Het verdere onderhoud vond plaats in de 
daksalon. 

Ir. den Hartog gaf een kort overzicht van 
de geschiedenis van de beide Smit-bedrij
ven, het samengaan van deze werven en 
de toekomstplannen. 
Mr. Klaasesz informeerde o.m. naar de 
personeelssituatie en de huisvesting van 
onze medewerkers. 
Mevrouw Klaasesz ontving als aandenken 
een kleine zilveren klipper, naar het model 
zoals wij lang geleden er veel hebben ge
bouwd. Het mooie weer lokte vervolgens 
het gezelschap naar buiten, op het dakter
ras, om het prachtige uitzicht over werf en 
wijde omgeving te bewonderen. Daar werd 
ook een maquette van de toekomstige werf 
getoond. 

Tot slot van het samenzijn bood burge
meester Nieborg namens de gemeente de 
Commissaris en zijn echtgenote een grote 
mand planten voor de tuin aan, een ge
schenk dat vooral door Mevrouw Klaasesz 
zeer op prijs werd gesteld. 
Het was maar een kort bezoek, waarvan 
echter de Commissaris der Koningin -
de hoogste gezagsdrager in een provincie 
- een indruk heeft gekregen van wat er in 
"zijn" provincie leeft en omgaat, ook bij
ons.
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DANKBETUIGING 

Mijn vrouw en ik hebben 14 april 1967 als een heel bijzondere 
feestdag beleefd. De vele hartelijke woorden en de talrijke 
geschenken en bloemen hebben ons goed gedaan, omdat 
woord en daad ons bevestigden en sterkten in de overtui
ging, dat onder ons het streven tot samenwerking leeft in alle 
geledingen en zeker in het Smit Kinderdijk beeld van onze 
I.H.C.-Holland. Wij zeggen allen hartelijk dank voor <ie be
langstelling bij dit jubileum ons getoond en ook voor alle
zorgen, waardoor dit feest zo prachtig is geslaagd. Laten wij
elk op eigen plaats onze taak blijven vervullen. Daardoor
zullen we onze belangJn en die van de I.H.C. gemeenschap
het beste dienen. Ir. W. C. den Hartog. 
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JUBILEU 

v.d. HASPE

Op 1 april 1927 stapte een 16-jarige jo 
gen het kantoor binnen, niet vermoede 
dat hij 't minstens 40 jaar zou doen. 
Die jongen, is onze chef inkoop, de e
A. A. v.d. Haspel, die dus nu zijn vee 
jarig dienstverband bij ons bedrijf m 
vieren. Dat deden we op dinsdag 4 a 
j.l. Hij kwam nu met zijn vrouw en bei e
kinderen. In de daksalon van het kan
heeft de Direktie hem als chef inkoop
huldigd, nadat aan mevrouw v.d. Has
bloemen waren aangeboden.

Onze Direkteur ir. P. J. van Lunteren s 
namens de Direktie woorden van waa
ring voor het werk van de jubilaris e 
wijze waarop deze dit werk al die ja 
heeft verricht. 

De heer van Lunteren schetste in he 
de levensloop van de jubilaris bij he 
drijf, en schroefde de jubilairs daarna e
gouden insigne met brillant op de re e . 
Als herinnering bood de Direktie hem ee
gouden polshorloge en enveloppe me 
houd aan. Hierbij waren aanwezig de e
ren Ir. W. C. den Hartog, Ir. W. W. 
A. J. Bouman, Ir. A. S. v.d. Bos en J. -
ker. Het werd een gezellig uurtje, wa- · 
nogal wat herinneringen werden o e
haald. 
Aan het einde van de middag was er ee"
receptie in de Beambtenkantine. Daar -
gen de afdeling inkoop en de collega
gelegenheid om de jubilaris in het zo 
te zetten. De heren J. de Heer en Ir.
v.d. Bos voerden daar het woord. De
de Heer sprak namens de afdeling I oo
van de ijver en plichtsbetrachting van ·
chef en van de goede samenwerking
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gen het kantoor binnen, niet vermoedend, 
dat hij 't minstens 40 jaar zou doen. 
Die jongen, is onze chef inkoop, de heer 
A. A. v.d. Haspel, die dus nu zijn veertig
jarig dienstverband bij ons bedrijf mocht 
vieren. Dat deden we op dinsdag 4 april 
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kinderen. In de daksalon van het kantoor
heeft de Direktie hem als chef inkoop ge
huldigd, nadat aan mevrouw v.d. Haspel
bloemen waren aangeboden.

Onze Direkteur ir. P. J. van Lunteren sprak 
namens de Direktie woorden van waarde
ring voor het werk van de jubilaris en de 
wijze waarop deze dit werk al die jaren 
heeft verricht. 

De heer van Lunteren schetste in het kort 
de levensloop van de jubilaris bij het be
drijf, en schroefde de jubilairs daarna het 
gouden insigne met brillant op de revers. 
Als herinnering bood de Direktie hem een 
gouden polshorloge en enveloppe met in
houd aan. Hierbij waren aanwezig de he
ren Ir. W. C. den Hartog, Ir. W. W. Kalis, 
A. J. Bouman, Ir. A. S. v.d. Bos en J. Bak
ker. Het werd een gezellig uurtje, waarin 
nogal wat herinneringen werden opge
haald. '· 

Aan het einde van de middag was er een 
receptie in de Beambtenkantine. Daar kre
gen de afdeling inkoop en de collega's 
gelegenheid om de jubilaris in het zonnetje 
te zetten. De heren J. de Heer en Ir. A. S. 
v.d. Bos voerden daar het woord. De heer
de Heer sprak n.amens de afdeling Inkoop
van de ijver en plichtsbetrachting van zijn
chef en van de goede samenwerking die

op de afdeling heerste. Hij bood voor het 
gezamenlijk personeel dezer afdeling een 
schemerlamp aan. 
Voorts gewaagde ook Ir. van den Bos van 
de goede samenwerking van de chef In
koop met alle andere afdelingen. Daarbij 
schilderde hij in humoristische termen de 
loopbaan van onze Jubilaris, om hem ten
slotte "als verkoper" een Fongers fiets, het 
gezamenlijke cadeau der collega's aan te 
praten. Ook dit betoog werd door aller in
stemming gesteund. 

De heer van den Haspel heeft de sprekers 
en gevers daarna in goedgekozen woorden 
bedankt en zijn vertrouwen uitgesproken, 
dat het met de steun van alle medewerkers 
ook verder wel zal gaan, in het belang van 
SK en dus van ons allen. 
Ook gaven enige relaties blijk van hun be
langstelling en waardering. Al met al is 
het voor de jubilaris en zijn gezin een fijne 
feestdag geworden. Wij hopen dat de heer 
v.d. Haspel er heel lang met genoegen op
zal terug zien. 

JUBILEUM AD. KANTERS 

Op woensdag 29 maart j.l. herdacht onze 
boorder Ad. Kanters het feit, dat hij, met 
een onderbreking van ongeveer 1 ½ jaar, 
40 jaar bij ons is geweest. 's Morgens om 
11 uur verscheen hij met zijn vrouw op het 
hoofdkantoor. In de daksalon heeft Ir. W. 
W. Kalis hem toegesproken, in bijzijn van
de Heren J. B. L. Krooneman, H. Slikker
veer en J. Bakker. Onze directeur bood hem
als jubileumgeschenk een enveloppe met
inhoud aan en schroefde hem het gouden

firmaspeldje met brillant op de jas, waarna 
men nog enige tijd bij elkaar bleef om de 
bekende oude koeien uit de sloot te halen. 

Wij hopen, dat deze dag voor de Heer Kan
ters en zijn vrouw en kinderen een prettige 
dag is geworden, waaraan zij met plezier 
kunnen denken. Wij wensen de Heer Kan
ters toe, dat hij nog vele jaren zijn werk 
met plezier en met veel opgewektheid zal 
verrichten. 
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AFSCHE ID VAN 

DE HEER SMIT 

Welke plaats je ook inneemt in ons bedrijf, 
de dag van het afscheid "wegens het be
reiken van de pensioengerechtigde leef
tijd" heeft voor iedereen het onherroepe
lijke, dat tóch even benauwt. Natuurlijk, je 
hebt het al lang zien aankomen, de laatste 
tijd leef je er meer en meer naar toe - dit 
en dat moeten mijn opvolgers maar doen 
- en dan ineens is het zover. De toespra
ken, de cadeaux, de vele handen die je 
moet schudden. Als de laatste receptiegast
is vertrokken, is het voorbij. Vanaf morgen
niet meer de dagelijkse gang naar de werf.
Een dikke streep is onder een hoofdstuk
van je leven gezet.
Uw verslaggever, die zelf nog ver is van
een dergelijk afscheid, kreeg deze bespie
gelende gedachten, toen hij hoorde, dat
de heer H. Smit op 31 maart ons bedrijf
ging verlaten.
Natuurlijk wordt bij een gebeuren als dit
de klok teruggedraaid. Op 15 april 1928
kwam de heer Smit in dienst bij wat toen
nog J. & K. Smit heette. Na enkele jaren
van administratieve werkzaamheden, werd
hij assistent en vervolgens bedrijfsleider
in de Machinefabriek, bij de heer W. van
der Gaag. Nog weer later werd de heer
Smit hoofd van de afdeling Montage, tot
de heer Korver deze taak van hem over
nam. De laatste jaren hield de heer Smit
vooral een toeziend oog op de elektrische
installaties in het bedrijf en het onderhoud
daarvan.

31 maart. 's Morgens heeft in kleine kring 
de Direktie afscheid van de heer Smit ge
nomen, een afscheid waarin ook zijn echt
genote en kinderen delen. Ir. W. van Bee
len, voor deze gelegenheid naar de werf 
gekomen, dankt de heer Smit voor al het
geen hij in de afgelopen 39 jaren voor het 
bedrijf heeft gedaan. Om deze woorden 
van dank te onderstrepen, biedt dhr. van 
Beelen de heer Smit een radiotoestel en 
een grasmaaimachine aan. 

Andere cadeaux volgen 's middags, tijdens 
de afscheidsreceptie in de Beambtenkan
tine. Nadat de heér Bron, namens een aan
tal leden van de staf, het woord heeft ge
voerd, wordt de heer Smit een gereed
schapskist mèt inhoud rijker. "Met dit ge
reedschap", aldus de heer Bron, "kan de 
motor van Uw auto uit elkaar worden ge
haald. Om verder te sleutelen, is er in het 
bedrijf wel een stevig breekijzer te vinden!" 
De heer Bron voegt er de waarschuwing 
aan toe, voor het weer in elkaar zetten een 
gerenommeerd garagebedrijf te raadple-
gen ...... ! 

Onze oud-magazijnmeester, de heer P. v.d. 
Toren, reeds gepensioneerd, is present om, 
net als voorheen als woordvoerder van de 
bazen, ook nu op de hem eigen wijze woor
den van herinnering en afscheid te spre
ken. Namens zijn collega's biedt hij de 
heer Smit een autoborstel mèt waterslang 
aan. 
Al deze geschenken doen de heer Smit in 
zijn dankwoord opmerken, dat je van het 
knutselen aan de auto doorgaans niet zo 
schoon blijft. "Een overall zou daarom ook 
geen gek cadeau zijn geweest". Welnu, 
deze wens van onze scheidende medewer
ker is inmiddels in vervulling gegaan. 
Een overall mèt het embleem van "J. & K." 
op de borstzak is de heer Smit toegezon
den. Als herinnering aan bijna veertig ja
ren werken in Kinderdijk. 

IN MEMORIAM 

Op dinsdag 4 april 1967 overleed onze ge
pensioneerde draaier, de heer Joh. den 
Ouden, in de ouderdom van 65 jaar. 

Op 19 april j.l. overleed in Papendrecht 
onze gepensioneerde Heer B. de Man, op 
de leeftijd van 69 jaar en 7 maanden. 

24 (6) 

De teraardebestelling vond plaats op de 
nieuwe Algemene Begraafplaats te Nieuw 
Lekkerland op donderdag 13 april j.l. 
Wij wensen Mevrouw Den Ouden alles toe, 
wat zij nodig heeft om dit verlies te kun
nen dragen. 

De begrafenis vond plaats op de begraaf
plaats · te Alblasserdam op zaterdag 
22 april j.l. 
De overledene laat geen weduwe achter. 
Wij betuigen de kinderen onze hartelijke 
deelneming met het verlies van hun vader. 

EEN RE 

IN HET se 

Effe een handje helpen om het zijponton aar. -

te zetten. 

Nu het grootste stuk, het hoofdponton. 
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EEN REUS 

IN HET SCHIP 

Effe een handje helpen om het zijponton aan de kant 
te zetten. 

Nu het grootste stuk, het hoofdponton. 

In Kinderdijk kwam de Deense kustvaarder "Nete 
Ginge" de I.H.C. Giant standaardzuiger halen, die 
bij Hamburg gaat werken aan het tracé voor een nieu
we "Autobahn". 

Zou het zo goed zijn? 

Het paste allemaal precies. 
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In de loop van het vorig jaar hebben een aantal 
M.T.1.-ers de koppen bij elkaar gestoken om te
proberen tot de oprichting van een personeels
vereniging te komen. In oktober werden hun
pogingen met succes bekroond: vrijwel het vol
tallige personeel verklaarde zich bereid mee te 
doen.
Er werd een bestuur gekozen en al spoedig kwa
men een aantal plannen op tafel nadat een en
quete onder de leden een indruk van de interes
ses voor verschillende activiteiten had gegeven.

Het Russische booreiland, dat onder de bena
ming CO 701 in aanbouw is, moet in augustus 
gereed zijn. Met de bouw ervan worden goede 
vorderingen gemaakt en de verwachting, maar 
tevens de gebiedende eis, is dat de oplevering 
op tijd zal kunnen geschieden. 
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NU OOK 

EEN PERSONEELSVERENIGING 

BIJ HET M.T.I. 

Onlangs vond een eerste bijeenkomst"- plaats. Een ontwerp van statuten en 
huishoudelijk reglement werd besproken. Tevens werd bij deze gelegenheid be
kendheid gegeven aan enkele plannen die het bestuur voor de nabije toekomst 
koestert. Zo zal deze zomer een foto- en diawedstrijd worden georganiseerd, en zal 
eind mei een puzzelrit in de omgeving van Delft plaats vinden. 
Verder werd in principe toestemming verkregen voor het gebruik van de werkplaats 
outillage bij het M.T.I. ten behoeve van de vrijetijds-besteding der leden. Hiermee 
hopen wij spoedig te kunnen starten. 
Een aantal andere plannen bevindt zich nog in een voorbereidings-stadium; zo ligt 
het onder meer in de bedoeling van het bestuur om in contact te treden met de 
personeelsverenigingen van andere I.H.C.-bedrijven, omdat daar wellicht mogelijk
heden voor een vruchtbare samenwerking te vinden zijn. 
Mede gezien de betrekkelijk kleine personeelsbezetting van het M.T.I. (ongeveer 
30 man) lijkt het moeilijk voor sommige van de geplande activiteiten binnen eigen 
kring voldoende belangstelling te vinden. 
Enthousiasme is er echter voldoende en wij hopen dan ook regelmatig aantrekkelijke 
activiteiten te organiseren. 
Wellicht zullen enkele daarvan in de kolommen van dit blad doordringen en zult U 
zodoende in staat zijn hiervan iets mee te beleven. 

Secretaresse J. v.d. Meer 

BOOREILANDEN IN MINIATUUR 

Voor de opdrachtgever zijn nóg twee booreilanden, maar dan in miniatuur, in aan
bouw. Deze worden vervaardigd in de modelmakerij van het "Scheepvaart Instituut", 
dat voluit het Nationaal Technisch Instituut voor Scheep- en Luchtvaart heet. 
Ook daar vordert de bouw gestaag. De acht draagpalen, voor ieder eiland vier stuks, 
liggen al te wachten op de montage van de modellen. In totaal is er 175 meter mes
singdraad gebruikt. 

De twee pontons zijn uitgevoerd in hout en de dekhuizen en boortorens in geel koper. 
Modelmaker L. Verboom maakt reeds vijfentwintig jaar modellen. Vóór de laatste 
oorlog maakte hij, toen hij graveur zonder werk was, modelletjes van vliegtuigen voor 
het Instituut "om bezig te blijven". 
Helaas gingen al zijn werkstukken in 1940 verloren. Later is hij als modelbouwer in 
dienst van het Instituut gekomen en sindsdien heeft hij vele modellen en tentoonstel
lingsstands vervaardigd. Hij heeft wel eens gedacht aan verandering van werkkring, 
maar het is nooit zo ver gekomen. "Want", zoals hij zei, "Het bouwen van modellen 
is zo afwisselend, dat je toch niet aan veranderen toekomt". 
Zijn assistent, W. Germans, is nog maar sinds drie jaar modelbouwer. Ook hij is 
gegrepen door de "techniek in miniatuur". 
Modelbouwers zijn toch wel bijzondere mensen. Het is niet alleen het simpele bou
wen van een constructie of schip in het klein dat hen boeit, vooral de problemen 
welke onderdelen weggelaten kunnen worden omdat ze àl te klein worden en wat 
de beste miniatuur-constructie is, vergen veel "hersenwerk". Vanzelfsprekend wor
den aan de zuivere afwerking en in het bijzonder aan het schilderwerk hoge eisen 
gesteld. Want al moeten de afmetingen en verhoudingen zeer nauwkeurig "op schaal 
verkleind" met de werkelijkheid overeenkomen, kritiek komt er altijd over de fijne 
afwerking. 

Is het ragfijne leuningwerk zuiver recht? 
Staan de ramen en patrijspoorten op één lijn? 
Is het verfwerk strak, glimt het niet te sterk, zijn de scheidingslijnen vlijmscherp? 
Een moeilijk werk dat modelbouwen! 

. OP S 

MET DE "PE 



E E IGING 

plaats. Een ontwerp van statuten en 
evens werd bij deze gelegenheid be-

1 ·e het bestuur voor de nabije toekomst 
·awedstrijd worden georganiseerd, en zal
elft plaats vinden.

êgen voor het gebruik van de werkplaats
1 e vrijetijds-besteding der leden. Hiermee 

in een voorbereidings-stadium; zo ligt 
estuur om in contact te treden met de 
edrijven, omdat daar wellicht mogelijk

e vinden zijn. 
eelsbezetting van het M.T.l. (ongeveer 

! van de geplande activiteiten binnen eigen

ij hopen dan ook regelmatig aantrekkelijke

men van dit blad doordringen en zult U 
� beleven. 

Secretaresse J. v.d. Meer 

INIATUUR 

ooreilanden, maar dan in miniatuur, in aan
odelmakerij van het "Scheepvaart Instituut", 

voor Scheep- en Luchtvaart heet. 
ich draagpalen, voor ieder eiland vier stuks, 

e modellen. In totaal is er 175 meter mes-

� de dekhuizen en boortorens in geel koper. 
·· entwintig jaar modellen. Vóór de laatste

erk was, modelletjes van vliegtuigen voor

verloren. Later is hij als modelbouwer in
·en heeft hij vele modellen en tentoonstel

gedacht aan verandering van werkkring,
·•• zoals hij zei, "Het bouwen van modellen

- anderen toekomt".
= sinds drie jaar modelbouwer. Ook hij is

ensen. Het is niet alleen het simpele bou
ein dat hen boeit, vooral de problemen 

rden omdat ze àl te klein worden en wat 
r eel "hersenwerk". Vanzelfsprekend wor

. onder aan het schilderwerk hoge eisen 
erhoudingen zeer nauwkeurig "op schaal 

r omen, kritiek komt er altijd over de fijne 

ijn? 
zijn de scheidingslijnen vlijmscherp? 

. OP STAP 

MET DE "PERS"

Het was op de laatste donderdag in april een feestelijke gebeurtenis bij Werf Gusto. 
Terwijl het muziekkorps vrolijke marsmuziek speelde werd een stuk "kippekooi" 
van de grootste sleepzuiger ter wereld op de helling geplaatst. 
Toen het grote gezelschap persmensen bij de helling aankwam stond de kielsectie 
al voor de geopende deuren van de scheepsbouwloods opgesteld. 
Schijnbaar zonder moeite nam de kraan die moot van 25 ton op en zette deze keurig 
neer. 

Met deze show begon tevens de dagtrip, die door de Afdeling Voorlichting van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de "Pers" was georganiseerd. 
Een tocht vol afwisseling! 
Om te beginnen de genoemde kiellegging. Ir. Ferguson van de Waterstaat gaf eerst 
voor een aandachtig gehoor een overzicht van het Maasvlakteproject; "het grote 
onderwerp" van de dag. Over de toepassing van de sleepzuigers in Nederlandse 
wateren zei genoemde spreker, dat, rond 1960, ...... "men niet wist wat men 
met sleepzuigers kon doen". En hij vervolgde: "Het was een enorm resultaat, dat 
we eigenlijk niet hadden durven hopen". 
Van de werf ging de tocht verder met de 

"
Stad Rotterdam". Over de Oude Maas, 

waar de brugwachter van de Botlekbrug ruim baan maakte, door de Hartelsluis naar
het Hartelse Kanaal dat door het voormalige eiland Rozenburg langs de Brielse Maas 
loopt. Bij het bekende restaurant van "Rob de Pionier" gingen alle tochtgenoten, 
waaronder een filmploeg van de N.T.S. en de Westduitse Televisie, van boord om 
een hóóg op de spoordijk staande stenentrein te "enteren". 

Voor deze gelegenheid waren twee personenwagens aangekoppeld. Langzaam reed 
de stenentrein, de negentiende over een bijna onafzienbare zandvlakte naar het werk
terrein. Rijdende kranen met zogenaamde poliep-grijpers pakten de grote steenbrok
ken aan en deponeerden ze op de reeds aanwezige steenbergen. In de houten kan
tine van "Kamp 3", een der nederzettingen van de Aannemers Combinatie, keken de 
mensen van de nachtploeg nauwelijks op. 
Terwijl Ir. Dixhoorn van Rijkswaterstaat een overzicht gaf van de stand van werken, 
ging het klaverjassen onverdroten door. 
"De kosten van het gehele project zullen ongeveer 500 miljoen belopen" zo zei hij. 
Verder onderstreepte hij; "dat de kraaneilanden, die nu in de Maashaven liggen, 
absoluut niet bij Hoek van Holland zullen worden gebruikt, maar te zijner tijd bij 
Scheveningen". 

Uit de vele vragen, die de aanwezige journalisten aan een forum, bestaande uit des
kundigen van Waterstaat en Aannemers, stelden kwam naar voren, dat de door ons 
gebouwde sleepzuiger Geopotes IX in een 100-urige werkweek maar liefst 240.000 ku
bieke meter fijn zand produceerde. 

Zonder het toepassen van de moderne sleep- en cutterzuigers zou het enorme werk 
in feite niet mogelijk zijn. Voor de bouw van de omringende zeedammen zal in totaal 
één miljoen kubieke meter beton nodig zijn. "Daarbij moet men bedenken dat voor de 
bouw van de uitwateringssluizen in het Haringvliet in totaal 650.000 kubieke meter 
nodig was!" 
Een ongewone opdracht voor de sleepzuigers zal het zuigen van zeegrint op het 
Continentale Plat zijn. Waar dat precies gedaan zal worden, kon niet verteld worden 
aan de persmensen. 
" ... Want dan gaat U daar misschien ook grint winnen!" 

Tijdens een tocht met de Geopotes IX op een gladde, zon overgoten zee kon ervaren 
worden wat over het sleepzuigen was verteld. 
Hongerig en dorstig geworden door het afgewerkte dagprogramma, de zon en de 
dikwijls "zanderige" wind kreeg de snert met worst een warm onthaal. 
Toen het schip om acht uur 's avonds van de 27ste april in Hoek van Holland af
meerde, ging de doos met oranjebitter echter ongebruikt van boord! 
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,,KRAANVOGEL" EN 
"
LEPELAAR" 

WEG UIT 

IJMUIDEN 

...... en toen was er nog maar één ..... . 

. . . . . . op de plaats rust in de Rotterdamse Maashaven. 
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Een van de laatste bakken asfalt wordt op de kop van 
de nieuwe Noordpier gestort. 

13 april. In de vroege morgen klinkt over de nieuwe Noordpier in IJmuiden het ver
trouwde geronk van de diesel-elektrische dumpers, de monsters-op-vier-wielen, die 
het transport van asfaltbeton en gietasfalt verzorgen voor de pier-opbouw. Een werk
dag als alle andere? Nee, toch niet! Bij de kop van de pier tekent zich in de ochtend
nevel niet het vertrouwde beeld af van de twee grote kraaneilanden. Er staat er nog 
maar één, de Lepelaar. Want, het werk is klaar. "Eindelijk" zeggen de pierenbouwers 
opgelucht. 
In het vorige nummer van ons Zeskant hebt U gelezen, hoe de feestelijke "laatste 
hap" niet door kon gaan door de zoveelste storm. De mannen van Rijkswaterstaat 
hoopten toen op "eens" drie dagen mooi weer om het werk af te maken. 
Gisteren was het al gedeeltelijk zo ver. De Kraanvogel mocht afzwaaien. 's-Avonds 
begon het laten zakken van het ponton, gevolgd door het optrekken van de acht 
poten. Bij het krieken van de dag vertrok dit kraaneiland uit IJmuiden. Drie sleepboten 
van Wijsmuller namen de "vogel" op sleeptouw naar Rotterdam. 
Vandaag doet de Lepelaar de laatste klusjes. Hij moet nog enige bakken asfalt
beton en gietasfalt storten onder water bij de kop van de pier. Daarna worden voor 
het laatst peilingen verricht. Om te zien of onder het wateroppervlak er alles netjes 
bij ligt. 
Op het dek van de Lepelaar spetteren vonken. De geweldige poliepgrijper wordt al
vast voor de sleepreis vastgelast. Die is in elk geval hier niet meer nodig. Alleen nog de 
bak voor de dikke asfaltbrei. Het storten van de laatste bakken gebeurt zonder ophef, 
met de in de afgelopen maanden gegroeide routinegebaren en commando's over de 
walkietalkies. Ongeveer anderhalf jaar hebben de twee kraaneilanden hun belang
rijke aandeel bijgedragen in het miljoenenproject, de verlenging van de IJmuidense 
pieren, en daarbij gezorgd voor een wereldprimeur op waterbouwkundig gebied. 
Als voorwereldlijke vogels op hun vele poten waren ze een attractie geworden voor 
buitenstaanders. 
Niet alleen bij mooi weer, wanneer ze statig hun koppen bewogen en op de pier 
de gele dumpers af en aan reden om "voedsel" te brengen, maar ook bij slecht weer, 
wanneer onze "vogels" roerloos en onbewogen het geweld van wind en water langs en 
onder zich heen lieten gaan. 
Nu zijn ze weg, de kraaneilanden. Met stille trom vertrokken. 
Inmiddels zijn de Kraanvogel en de Lepelaar in de Maashaven in Rotterdam weer 
op hun poten gezet. Hier zullen ze een eerste opknapbeurt ondergaan. Een uitge
breide revisie volgt later bij Werf Gusto. Dan zijn ze gereed voor een volgend karwei. 
Wellicht zien wij de bekende silhouetten bij Europoort, Deltaplan, Scheveningen of 
elders weer terug . 
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