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Doorkijkje vanaf de brug van de sleepzuiger 

"Antwerpen IV", die de vorige maand werd 
BIJ DE VOORPAGINA beproefd en overgedragen. Op bladzijde 82 

en 83 leest U er meer over. 

1 

DE ENQUETE 

Degenen, die de moeite hebben genomen het enquêteformulier in 

te vullen, onze hartelijke dank voor Uw opmerkingen, aanmerkingen 

en suggesties. De antwoorden, die wij kregen, waren afkomstig uit 

vrijwel alle geledingen van onze bedrijven. Het is ondoenlijk om 

voor de vuist weg diep op de uitslagen in te gaan. Daarom op deze 

plaats enkele opmerkingen. 

De idee om het "eigen" nieuws van de werven samen te voegen 

werd door de meesten een goed idee gevonden. Dan weet je ook 

wat van een andere werf, zoals een inzender opmerkte. Máár, men 
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vindt wel, dat dit eigen nieuws beknopt moet zijn om in het kort 

te lezen wat er bij de ander leeft en omgaat. De Klop-pers voelen 

zich achteruit gezet, omdat zij geen interne informatiebrief hebben 

waar "eigen nieuws" in kan worden opgenomen. Wij kunnen onze 

Sliedrechtse medewerkers verzekeren dat dit probleem de aan

dacht heeft. Opvallend is, dat ?ngeveer de helft van de inzenders 

vroeger niet eerst naar de binnenpagina's met het eigen nieuws 

keek. In het algemeen blijkt men veel belang te ptellen in het 

werken van de collega's op andere werven, en in de produkten, 

die het eigen bedrijf niet maakt. 

Zoveel mensen, zove'}I zinnen, daarom werd verschillend gerea

geerd op de vraag hoe men de inhoud van Het Zeskant in het alge

meen vindt. De een wil meer dit en de ander meer dat. Of, zoals 

een van de inzenders schreef: er kan nooit teveel instaan, ligt het 

je niet, lees het dan niet, een ander heeft er wel wat aan. Reis

verslagen en reportages over wat onze produkten in het buitenland 

presteren blijken veel instemming te hebben. Ook de reportages, 

waarin men nader kennis maakt met mensen in het bedrijf, zoals 

bijvoorbeeld de telefonistes en de portiers. 

Over de foto's is men wel tevreden. 

Bij ruim de helft van de inzenders wordt Het Zeskant ook thuis 

gelezen. U kunt er zeker van zijn, dat de redaktie vooral Uw sug

gesties over wat er óók eens in ons blad moet staan, nauwkeurig 

zal bestuderen. 

Eén resultaat zult U met ingang van het volgende nummer merken: 

een rubriek "burgerlijke stand", waarin wij in het kort vertellen, wie 

er komt en gaat, wie er jubileert en wie er is overleden in onze 

grote 1.H.C.-familie. 

HET ZESKANT 
REDACTIE ADRES: 

!.H.C. HOLLAND - Marconistraat 2 - Postbus 6141 - Rotterdam 

Dit blad is h:?t personeelsorgaan van N.V. lndustrieele Handelscom

binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand 
op de 1 e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden 
van de in !.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De 

inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. 

Redacteuren: 
W. C. Boer (De Klop),

R. Gebhard (!.H.C.),
J. Koutstaal (Smit Kinderdijk),

A. L. van der Meer (Gusto),
P. J. Meijer (Verschure),

A. P, iester (!.H.C.).

Kinderdijk, donderdagmiddag 21 september. 
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Op 15 september, de contractuele datum, werd de Antwerpen IV

tijdens een sobere plechtigheid overgedragen. Dit gebeurde aan 
de werf en was daarom van historische betekenis. Bijna drie-kwart 
eeuw geleden namen de heren H. W. Ackermans en H. van Haaren 
aan dezelfde werf in Kinderdijk de hopperzandzuiger Schelde Il in 
ontvangst. Nu waren het de heren P. van Haaren en H. Ackermans, 
die de sleepzuiger Antwerpen IV aan hun baggervloot konden toe
voegen. Het is een jubileumschip: het veertigste baggervaartuig, 
dat I.H.C. Holland werven voor de firma Ackermans & van Haaren 
bouwden. Bovendien is het 't grootste schip van dit type dat onder 
Belgische vlag vaart. 

De Consul van België in Rotterdam, en personeelsleden van het 
Belgische aannemingsbedrijf hebben de overdrachtsplechtigheid 
bijgewoond. Voor hen was het een aangenaam dagje-uit. iedereen 
toonde zich zeer ingenomen met het schip en met nadruk werd in 
toespraken en gesprekken gewezen op de prettige en goede sa
menwerking, die er tijdens de bouw van de sleepzuiger bestond. 

Deze bouw was in de eerste dagen van september afgesloten met 
de gebruikelijke beproevingen. 

1895 De Heeren H. W. Ackermans & H. van Haaren nemen van de bouwers, L. Smit & 

Zoon te Kinderdijk, de eerste hopperzandzuiger "Schelde 11" na geslaagde proe

ven in ontvangst. Het vaartuig is ruim 56 meter lang en 8 meter breed en heeft 

totaal geinstalleerd dieselvermogen bedraagt 9000 pk. 

1967 De S.A. Entreprises Ackermans & Van Haaren voegen de sleepzuiger "Antwer

pen IV", gebouwd door Smit Kinderdijk, aan hun vloot toe. Dit schip, het 

veertigste baggervaartuig, dat op de I.H.C. Holland werven voor dit Belgische 

Aannemingsbedrijf werd gebouwd, is ruim 113 meter lang en bijna 19 meter breed. 

In zijn laadruim van 5000 m3 kan een lading van 10.000 ton worden geborgen. Het 

totaal geinstalleerde dieselvermogen bedraagt 9000 pk. 

De eerste dag staken de elementen een spaak in het wiel. Een 
gordijn van regen en een stormachtige wind hielden de Antwerpen

IV, na het kompasstellen, in de Waalhaven gevangen. Niet dat een 
moderne sleepzuiger niet tegen een stootje kan, maar voor het 
afwerken van een beproevingsprogramma was het weer toch wer
kelijk te slecht. 
De volgende dag liet de regen het in elk geval afweten, zodat vol 
goede moed koers werd gezet naar Hoek van Holland. Er stond 
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wel een flinke bries, zodat het aan boord komen van de heer 
Rombouts van Rijkswaterstaat in de Hoek mislukte. 
Binnen de pieren werd het laadruim gedeeltelijk met water gevuld, 
zodat het schip wat dieper kwam te liggen; buiten de pieren werd 
gekeerd. 
Zo kon de heer Rombouts, onze gids voor het proefbaggeren bij 
Goeree, later toch aan boord klimmen. Een en ander betekende 
natuurlijk tijdverlies, maar om twaalf uur was de zuigplaats bereikt 
en gingen de buizen overboord. 
De sleepkoppen zakten tot op 21 meter en niet lang daarna baande 
het water-zandmengsel zich met het gebruikelijke geraas een weg 
door de stortgoten het laadruim in. 
's Middags konden we in vlot tempo verschillende punten van het 
programma afwerken, zoals stuur- en manoeuvreerproeven, anker
proeven, stopproef; maar om alles te doen, moest de Antwerpen IV

er nog een derde proeftochtdag aan vast knopen. Na overnacht te 
hebben aan de Rotterdamse Parkhaven, waar het schip de belang
stelling genoot van veel Maasstadbewoners koos de sleepzuiger 
de volgende morgen vroeg weer zee, en alle proeven slaagden 
weer volledig. 

Aan boord van dit vletje bevond zich de heer 
Rombouts van Rijkswaterstaat. Door het slechte 
weer, windkracht 8 uit het zuid-westen, was 
"overstappen" op de "Antwerpen IV" geen een
voudig3 zaak. 

Aandacht voor de ankerproeven. 

Tevredenheid over, de nieuwe sleepzuiger! Ir. 
E. A. Snijders, chef technische dienst Acker
mans & Van Haaren (links). De heer P. van 
Haaren (rechts) en de heer E. van den Bergh, 
bedrijfsleider aan- en afbouw Smit Kinderdijk 
(midden). 

Op de "eerste rang" zie je het 
beste hoe het laadruim zich vult. 

Ontvangst van de genodigden aan 
boord van de "Antwerpen IV" op 
de dag van de overdracht. 

Wanneer U dit leest is de Antwerpen IV op de plaats van bestem
ming aangekomen, Wilhelmshaven in Duitsland, waar een combi
natie van aannemingsbedrijven, mét I.H.C.-produkten!, de haven
toegang gaat verbeteren. 
Over de Antwerpen IV op-het-werk hopen wij U in een volgend 
Zeskant nog eens meer te vertellen. 



De offici5le overdracht van de sleepzuiger Draga Colombia was het hoofd

doel van de reis, die de heer P. Verschure, samen met de heer L. W. Keu

kelaar, Adjunct Directeur van Verschure, enkele weken geleden maakte naar 

de Zuid Amerikaanse Republiek Colombia. 

Met de heer Keukelaar hebben wij nagepraat over deze reis, die rijk was 

aan vele belevenissen; gebeurtenissen waarin vooral "het vliegtuig" en 

"de auto" een rol speelden. 

Het begon met een technische storing gedurende de tussenlanding in Tri

nidad, waardoor de aankomst in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá aan

zienlijk werd vertraagd. Men miste (!) daardoor wel een aardbeving, die 

overigens van geringe kracht was, maar waardoor het land toch eventjes 

door elkaar werd geschud. 

Op een plateau 2600 meter boven de zeespiegel en omringd door de toppen 

van het Andes-gebergte, ligt Bogotá. Een stad vol contrasten. Enerzijds ruim 

van opzet met moderne gebouwen en luxueuse bungalows, anderzijds met 

grauwe slums waar de bewoners op elkaar gepakt leven. De indruk be

staat, dat de huidige regering zeker haar best doet om voor iedereen een 

leefbaar klimaat te scheppen, maar het getuigt van weinig realisme te den

ken, dat de slechte toestanden in één klap zouden kunnen worden verbeterd. 

Luchtreis-perikelen 

De dag na aankomst stond een zakelijk bezoek aan de havenplaats Buena

ventura op het programma. "Toen iedereen in het vliegtuig zat, een Super 

Constellation, bleek het toestel niet aan de praat te krijgen te zijn", zo 

vertelde de heer Keukelaar. 

"Gelukkig stond er nog een "gewone" Constellation, maar dat type is klei

ner. Dus moest een aantal reizigers wachten op een volgende vlucht". De 

berusting waarmee de achterblijvers de pech incasseerden was opvallend. 

Maar, er is immers een "marïana", een morgen ...... Dit "morgen" had 

ditmaal ezn sinistere betekenis, want de volgende dag werd een vliegtuig 

van deze binnenlandse luchtlijn door lieden met _pistolen gedwongen naar 

Cuba te vliegen om er enkele passagiers-met-duistere-bedoelingen af te 

zetten. "Dát betekent pas vertraging in je reisprogramma" 

Het I.H.C.-gezelschap, waarbij zich ook onze vertegenwoordiger Dr. Erdle 

bevond, bereikte echter veilig Cali, waar moest worden overgestapt. Het 

vervoermiddel werd nu een "aerotaxï', een eenmotorig machientje, waarin 

buiten de piloot nog 7 passagiers konden. Het leek mij een aardig vliegtuigje 

om boven land te vliegen met een reklame achter de staart, maar minder 

geschikt om ermee over bergtoppen van 5000 meter te tuffen en over oer

wouden, waarin, zo werd ons verteld, een enorme collectie wilde dieren 

en slang3n in allerlei formaten het begrip noodlanding tot een nachtmerrie 

maken!", zo gaat de heer Keukelaar verder. 

Maar, wij kwamen veilig in Buenaventura aan. Het "vliegveld" bestaat uit 

een in het oerwoud uitgehakte airstrip, met als stationsgebouw een houten 

gebouwtje. Het luchtverkeer regelen doet elke piloot voor zichzelf. Als het 

regent kan er niet worden gevlogen. Regenen deed het niet, zéér warm 

was het wél. Onze gastheren hadden voor een taxi gezorgd. Het voertuig 

was een soort jeep met twee bankjes in een open laadbak. Hierin werd de 

bagage én de overbodige kleding - de uitdrukking "bloedheet" zal hier 

wel zijn uitgedacht - gedeponeerd en toen begon de rit naar de haven. 

Eén uur rijden door stof en hitte, zodat iedereen bij aankomst onherkenbaar 

was. Een bungalow met airconditioning en veel water maakte ons weer tot 

toonbare mensen". 

Twee dagen later werd de terugreis aanvaard, wéér met zo'n "aerotaxi". 

"Wij zaten met z'n drieën naast elkaar achter de piloot. Ik zat op de middel

ste plaats", zo zei de heer Keukelaar. "Maar die had geen veiligheidsgor

dels. Geen nood! De meest linkse band aan de meest rechtse geknoopt en 

iedereen zat stevig vast. 
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Bogotá, de hoofdstad van de Zuid Amerikaanse republiek Colombia, ligt op een 
plateau, 2600 meter hoog, omringd door de toppen van het Andesgebergte. 

Overdracht 

Op 4 augustus werd in de haven van Barranquilla de Draga Colombia offi

cieel overgedragen in tegenwoordigheid van een hoge gast: de President 

van Colombia, Dr. Carlos Lleras Restrepo. 

De oorspronkelijk als simpele plechtigheid bedoelde ceremonie kreeg een 

wat onoverzichtelijk karakter door het grote aantal aanwezigen, o.a. autori

teiten van leger, vloot en haveninrichtingen, krantenmensen, etc. Achter

dek, gangen, en brug stonden vol mensen als was het spitsuur op de tram. 

Tijdens de plechtigheid werd achtereenvolgens het woord gevoerd door 

de President, door Ir. Luis E. Palacios, Directeur van de "Empresa Puertos 

de Colombia", en door de heer P. Verschure. Men is in Colombia zeer in 

zijn nopjes met de nieuwe zuiger, die een belangrijke taak krijgt bij de ver

betering van de toegang tot de haven van Barranquilla. Over het karwei 

zelf hopen wij U in de toekomst nog wat meer te kunnen vertellen. 

Het vlagwisselen tijdens de overdrachtsceremonie verliep niet geheel vol

gens plan. De Colombiaanse vlag ging omhoog, maar de Nederlandse vlag 

niet omlaag. Het duurde even voordat deze afwijking van het protocol her

steld was, maar er was niemand, die aan dit kleine "incident" zwaar tilde. 

Met een "this is Colombia" wordt de wellicht wat verontruste buitenlander 

telkenmale getroost. 

Na de overdracht wilde de President nog met de Draga Colombia varen en 

zien hoe alles werkte. Voor onze baggermeester Mes was het haast een 

bovenmenselijke taak om temidden van de vele belangstellenden zijn werk 

te doen. Maar hij klaarde het, zodat iedereen heel tevreden naderhand van 

boord stapte. 

De volgende dag werden in de monding van de Magdalenarivier de laatste 

sleepproeven gehouden. "Dit was een tamelijk hachelijke onderneming", 

aldus de heer Keukelaar, omdat een loods nauwelijks op de hoogte kan 

zijn van de plaatselijke ondiepten, door de vele "wandelende" ;:andbanken. 

De laatste beproevingen van de "Draga Colombia". in de monding van de Magdalena
rivier, waren door de plaatselijke ondiepten een tamelijk hachelijke zaak. Argwanend 
zag men vuil bruine grondzeeën vlak naast de sleepzuiger opdoemen! 

Wij keken wat angstig naar de vlak " 
grondzeeën, die verraadden dat er maar ee,
tief van de heer Verschure werd toe 
eindigd en geslaagd beschouwd." 

Naar het strand 

Ter gelegenheid van de overdracht orgar -
"beach-party" in Santa Marta. 

"De wagen die ons ter beschikking er- -

gezien de "stof"felijke ervaringen afge 
een "echte" taxi. Toen wij daarmee bui e
ten wij, dat de stuurspeling van de au o 
de chauffeur zijn snelheid moest bepe 
wagen enigszins in het rechte spoor e 
lijks tegenliggers, hij kon dus zonodig 
beschikken ...... Bij de veerpont over de 
bussen en personenauto's. Omdat he bu 

afstraalde werden wij benaderd door iema 

de toezicht houdende politieman, voorra g •-=

Maar om een revolutie onder de wach e 
telkens één auto van ons gezelschap me
iedereen nog redelijk vlot aan de overka - -

In verband met de, technisch noodzake � 
rit naar Santa Marta 3 uur. "Wij dachten e, -= -_ 
Bij informatie op het kantoor van Ir. Palac � - =
naar het strand was vertrokken. Voorafgeg-,.- -
met een functionaris van de "Puertos" reoe

daarvoor doorging, werd zó slecht, dat o =
niet ten onrechte, vreesde zonder auto te _ -= 
niet verder te kunnen omdat de benzine o 
troleren, want 90% van de taxi's heeft wé 
die wijzen niets meer aan. 

Door hard toeteren werd de loodsauto o 
over en de taxi ging terug naar Santa Ma 

De "weg" werd steeds slechter. Zelfs de jee 
heen te komen. Af en toe werd gestopt, waa 
uit de rimboe haalde, de motorkap opende e �
wrikte tot de transmissie weer in de 1 e ve = -g 
ploeteren door de bergen werd het strand 
water in om bij te komen. 

Whiskey Galore 

Hoezeer men zich ook ver buiten de 
riante recreatieplek was gemeubileerd me
stammen, bijzonder romantisch! Als tafe 
brede bladeren van de cocospalm. Het b -
ken cocosbast. "Na enige tijd werd - he 
uit 30 mannen, vrouwen en enkele kindere- - !! 
gerecht bevatte stukken ananas, maiskolve 
van dieren afkomstig waren; vlees dus. a 
te hebben werd het geheel goed wegges 
dringend aanbevolen deze drank te nuttige 
vrucht getapt. Natuurlijk hebben we he• -
"whiskey-normaal''." 

"Tegen het vallen van de duisternis", zo 

reisherinneringen, "waren de flessen leeg 
ingedronken om de terugtocht te aanva 

en hotsen. Onderweg kwamen wij langs 
beiden tegoed. Toen, ineens een lekke 
praatpaal en Wegenwacht ontbreken, gee 
zoiets zonder crick en zonder zelfs maar 
te draaien? 

Enfin, uiteindelijk kwam ook dit in orde. 1 
chauffeur te wachten. De taxi bleek gel 
hoorlijke verlichting. De raampjes konden 
en dat betekende dus op de tocht zi e 
onder is! 

Het overzetten over de rivier ging ditmaal 
wij terug in Barranquilla. Het eerste wa 
lang onder de douche!" 

Het verblijf van de heren Verschure en "'"....,.�"'-='""

gesloten met een rondvlucht in een DC-3 

Werken, om een overzicht te krijgen van 
en daaraanvolgend een bezoek aan de 

Behalve onze baggerbaas Mes behoort oo 

tot de bemanning van de Draga Colombia. 

wijs maken op het nieuwe schip. Als de s..,=;=-:i 
wachtingen beantwoordt, zal dat zeker n·e. -
zijn aan de kennis en de ervaring van deze 
en De Lange, veel succes! 
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omringd door de toppen van het Andesgebergte. 

de haven van Barranquilla de Oraga Colombia offi
-egenwoordigheid van een hoge gast: de President 
os Lleras Restrepo. 

simpele plechtigheid bedoelde ceremonie kreeg een 
.rakter door het grote aantal aanwezigen, o.a. autori-

en haveninrichtingen, krantenmensen, etc. Achter-
• onden vol mensen als was het spitsuur op de tram. 
d werd achtereenvolgens het woord gevoerd door 
..uis E. Palacios, Directeur van de "Empresa Puertos 
, de heer P. Verschure. Men is in Colombia zeer in

e zuiger, die een belangrijke taak krijgt bij de ver-
ng tot de haven van Barranquilla. Over het karwei 
oekomst nog wat meer te kunnen vertellen. 
s de overdrachtsceremonie verliep niet geheel vol
aanse vlag ging omhoog, maar de Nederlandse vlag 
e even voordat deze afwijking van het protocol her
s niemand, die aan dit kleine "incident" zwaar tilde. 
, bia" wordt de wellicht wat verontruste buitenlander 

i de President nog met·de Draga Colombia varen en 
Voor onze baggermeester Mes was het haast een 

:>m temidden van de vele belangstellenden zijn werk 
de het, zodat iedereen heel tevreden naderhand van 

en in de monding van de Magdalenarivier de laatste 
n. "Dit was een tamelijk hachelijke onderneming", 
1ar, omdat een loods nauwelijks op de hoogte kan
ondiepten, door de vele "wandelende" ;:andbanken. 

an de "Draga Colombia", in de monding van de Magdalena
;:Selijke ondiepten een tamelijk hachelijke zaak. Argwanend 
,eeën vlak naast de sleepzuiger opdoemen! 

Wij keken wat angstig naar de vlak bij het schip optredende modderige 
grondzeeën, die verraadden dat er maar een laagje water stond. Op initia
tief van de heer Verschure werd toen deze beproeving voortijdig als ge
eindigd en geslaagd beschouwd." 

Naar het strand 

Ter gelegenheid van de overdracht organiseerde Ir. Palacios zondags een 
"beach-party" in Santa Marta. 
"De wagen die ons ter beschikking werd gesteld, het open jeepje, werd 
gezien de "stof"felijke ervaringen afgekeurd. De heer Erdle zorgde voor 
een "echte" taxi. Toen wij daarmee buiten de bebouwde kom waren, merk
ten wij, dat de stuurspeling van de auto ongeveer 40 graden bedroeg, zodat 
de chauffeur zijn snelheid moest beperken tot 50 à 60 km per uur om de 
wagen enigszins in het rechte spoor te houden. Gelukkig waren er nauwe
lijks tegenliggers, hij kon dus zonodig over de hele breedte van de weg 
beschikken ...... Bij de veerpont over de Magdalena stond een lange rij 
bussen en personenauto's. Omdat het buitenlander-zijn van ons hele wezen 
afstraalde werden wij benaderd door iemand die ons, in samenwerking met 
de toezicht houdende politieman, voorrang kon geven. Aldus geschiedde. 
Maar om een revolutie onder de wachtenden in de kiem te smoren, werd 
telkens één auto van ons gezelschap met voorrang behandeld. Zo kwam 
iedereen nog redelijk vlot aan de overkant." 
In verband met de, technisch noodzakelijk, beperkte snelheid duurde de 
rit naar Santa Marta 3 uur. "Wij dachten er te zijn, maar dat was niet zo. 
Bij informatie op het kantoor van Ir. Palacios blèek dat het gezelschap al 
naar het strand was vertrokken. Voorafgegaan door een pick-up autootje 
met een functionaris van de "Puertos" reden wij verder. De weg, of wat 
daarvoor doorging, werd zó slecht, dat onze taxichauffeur, waarschijnlijk 
niet ten onrechte, vreesde zonder auto terug te moeten. Hij gaf te kennen 
niet verder te kunnen omdat de benzine op was. Nu was dit niet te con
troleren, want 90% van de taxi's heeft wél meters op het dashbord, maar 
die wijzen niets meer aan ...... 
Door hard toeteren werd de loodsauto tot stoppen gemaand. Wij stapten 
over en de taxi ging terug naar Santa Marta om daar op ons te wachten. 
De "weg" werd steeds slechter. Zelfs de jeep had veel moeite om er door
heen te komen. Af en toe werd gestopt, waarna de chauffeur een dikke tak 
uit de rimboe haalde, de motorkap opende en dan met de tak net zo lang 
wrikte tot de transmissie weer in de 1 e versnelling stond ..... Na twee uur 
ploeteren door de bergen werd het strand bereikt. Wij holden meteen het 
water in om bij te komen. 

Whiskey Galore 

Hoezeer men zich ook ver buiten de bewoonde wereld waande, deze 
riante recreatieplek was gemeubileerd met tafels en banken van boom
stammen, bijzonder romantisch! Als tafelkleed gebruikte men de lange, 
brede bladeren van de cocospalm. Het bestek, de lepels, bestond uit stuk
ken cocosbast. "Na enige tijd werd - het gezelschap bestond in totaal 
uit 30 mannen, vrouwen en enkele kinderen - de soep opgediend. Het 
gerecht bevatte stukken ananas, maiskolven en brokstukken, die duidelijk 
van dieren afkomstig waren; vlees dus. Na dit allemaal heerlijk verklaard 
te hebben werd het geheel goed weggespoeld met whiskey. Ons werd 
dringend aanbevolen deze drank te nuttigen met cocosmelk, zo vers uit de 
vrucht getapt. Natuurlijk hebben we het geproefd, maar wij prefereren 
"whiskey-normaal".·· 
"Tegen het vallen van de duisternis", zo vervolgde de heer Keukelaar zijn 
reisherinneringen, "waren de flessen leeg en had iedereen zich moed 
ingedronken om de terugtocht te aanvaarden. Weer vele uren hobbelen 
en hotsen. Onderweg kwamen wij langs beek en bier en deden ons aan 
beiden tegoed. Toen, ineens een lekke band. Nu hoeft dat, zelfs wanneer 
praatpaal en Wegenwacht ontbreken, geen ramp te zijn. Maar hoe fiks je 
zoiets zonder crick en zonder zelfs maar een sleutel om de moeren los 
te draaien? 
Enfin, uiteindelijk kwam ook dit in orde. In Santa Maria stond onze slinger
chauffeur te wachten. De taxi bleek gelukkig te beschikken over een be
hoorlijke verlichting. De raampjes konden echter met geen mogelijkheid dicht 
en dat betekende dus op de tocht zitten. En het wórdt fris als de zon 
onder is! 
Het overzetten over de rivier ging ditmaal vlot en na een uur of zes waren 
wij terug in Barranquilla. Het eerste wat we de.den? Ja, natuurlijk, lekker 
lang onder de douche!" 
Het verblijf van de heren Verschure en Keukelaar in Colombia werd af
gesloten met een rondvlucht in een DC-3 van het Ministerie van Publieke 
Werken, om een overzicht te krijgen van de uit te voeren baggerwerken, 
en daaraanvolgend een bezoek aan de Minister. 
Behalve onze baggerbaas Mes behoort ook de heer De Lange van Verschure 
tot de bemanning van de Draga Colombia. Zij moeten de Colombianen weg
wijs maken op het nieuwe schip. Als de sleepzuiger aan de (grote) ver
wachtingen beantwoordt, zal dat zeker niet in de laatste plaats te danken 
zijn aan de kennis en de ervaring van deze twee Hollanders. Daarom: Mes 
en De Lange, veel succes! 

Picknick op het strand in Santa Maria. aan ruw houten meubilair met palmbladeren 
als tafelkleed. 

"DRAGA COLOMBIA" INSPIREERDE DICHTER 

Op vier augustus j.l. werd in de haven Barranquilla de sleepzuiger Draga 

Colombia, na een zeer voorspoedige reis waarbij twee dagen werd inge
lopen op het oorspronkelijke tijdschema, officieel overgedragen. Hierbij 
was ook de President van Colombia aanwezig. De kranten besteedden veel 
aandacht aan deze gebeurtenis. Het enthousiasme voor de nieuwe zuiger 
was zo groot, dat een abonnee van het blad "El Heraldo" in de pen klom 
en een gedicht schreef dat hij opdroeg aan de Colombiaanse President. 
Voor zover wij weten de eerste maal dat iemand in een baggervaartuig 
inspiratie vond voor een gedicht! 
Wij publiceren hierbij dit gedicht in originele vorm èn de vertaling. 

La Draga Colombia 
(lnédito) 

Al Dr. Carlos Lleras Restrepo 
Epecial para EL HERALDO. 

De Holanda nos vino oresurosa 
Y fondeo en la misma BARRANQUILLA 
La draga "COLOMBIA" ;oh maravilla! 
De la moderna técnica asombrosa 

Ya tenemos jhurra! en la ARENOSA 
Poderosa nave de gran QUI LLA 
Que garantiza bien de orilla a orilla 
Un canal navegable sin fangosa . 

Su presencia en BOCAS DE CENIZA 
Es motivo de jubilo ;Iran! trun. ;tin! 
Todo barco ahora se desl iza 

-Coma lo hace en la mar cualquier delfin
y este exito que alto se cotiza 
A COLPUERTOS se debe. punto y fin. 

JOSE MIGUEL GARCIA. 
Barranquilla, Agosto 4 de 1.967. 

De "Draga Colombia" 
(niet eerder gepubliceerd) 

Aan Dr. Carlos Lleras Restrepo 
Speciaal voor El Heraldo 

Uit Holland kwam vlot tot ons 
En ankerde precies in Barranquilla 
De zuiger Colombia, oh wonder 
Van verbazingwekkende moderne techniek 

Wij maken al "hoera" op het krachtige 
Zandschip van grote lengte 
Dat goed instaat voor van wal tot wal 
Een vaargeul zonder modder 

Zijn aanwezigheid in Bocas de Ceniza 
Is reden tot juichen, hiep, hiep, hoi! 
Nu glijdt elk schip door het water 
Zoals op zee elke dolfijn het doet 

En dit succes dat hoog wordt aangeslagen 
Is te danken aan Colpuertos, kort en goed. 

Barranquilla, 4 augustus 1967 
Jose Miguel Garcia 



BEPROEVINGS-KARWEI 

OP DE LEK 

Het nuttige, nee, niet met het aangename, maar met nóg meer 

nuttigs verenigd, dat werd eind september vertoond op de Lek. 

Een standaardzuiger van het type Giant-2200, aangekocht door een 

Nederlands aannemingsbedrijf, moest worden beproefd. Goed, zei 

Rijkswaterstaat, dan kunnen jullie meteen voor ons een klusje 

opknappen. Onder de zuidelijke oever bevond zich, op een meter 

of drie diepte, een plaat beton, vermoedelijk een stuk beschoeiing 

of een damplank, dat door een schip is verloren en dat gevaar op

leverde voor de scheepvaart. Er was al eens een schip op gelopen. 

De bedoeling was nu naast deze steen des aanstoots een diep gat 

te baggeren, in de hoop dat de plaat beton hierin zou wegzakken. 

Baggerbaas Mees Boer zette de messen van de Giant in de bodem. 

De water-modderstroom uit de straalpijp werd af en toe afgewisseld 

door een forse modderstraal, waaruit steentjes als een meteorieten

regen naar achteren werden geslingerd. 

Toen er een kuil van 10 meter was gebaggerd, verschoof de beton

nen plaat nog geen streep. De Klop-pers gingen echter gewoon 

door met beproeven. Enkele gasten en relaties uit de aannemers

wereld kwamen de Giant bezichtigen. 

Toen tenslotte een diepte van 11 meter was bereikt, toonden pei

lingen aan, dat het stuk beton tóch zover was weggezakt, dat het 

geen gevaar meer kon opleveren. Dit karwei was dus geslaagd. 

"De beproevingen verliepen zonder storingen", zo rapporteerde 

baggerbaas Boer naderhand. 

MINI - ZUIGER VOOR IJSLAND 

"Sog sanddpila", "prijsting pjettidpela" en 

nog enkele van dit soort onbegrijpelijke ter

men vertellen wat de meters aangeven in de 

cabine van de "mini-profielzuiger" voor 

IJsland, die De Klop heeft ontworpen en ge

bouwd. 

Het babybaggervaartuigje bestaat uit één 

ponton, dat 6 meter lang is, 2½ meter breed 

en 85 cm hoog. In het pontonnetje staat een 

baggerpompje, dat door een elektromotor· 

(45 pk) wordt aangedreven. De voeding voor 

deze motor en die voor de lieren (25 kW, 

380 V) komt van de wal met behulp van een 

300 meter lange kabel. Op het pontonnetje 

staat de bedieningscabine met enkele elek

trisch aangedreven lieren "binnenskamers". 

Op de vloer enige verwarmingselementen 

want de mini-zuiger gaat immers in "IJs"land 

werken. 

Met het zuigpijpje, dat nog net te dik is om 

het een rietje te noemen, kan tot op 5 meter 

diepte worden gezogen. De perspijpdiame

ter bedraagt 150 mm. 
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Het minizuigertje weegt 11 ton en dus had 

de bok geen moeite om het aan boord te 

hijsen van de lichter Nellie. In Rotterdam 

laadde men de baby over voor het verdere 

transport naar IJsland. 

Eerder leverden wij aan dat land een zuiger 

van het type Beaver Cub, die bij Myvatn 

diatomeeënaarde baggert. Het minizuigertje 

is bestemd om een reservoir met dit spul 

leeg te zuigen, zodat de vergelijking van een 

baby in een box nog ergens op gaat ook! 

"COPRAZUIGE 

Enige weken geleden is in Rotterdam e 

bouwde, "copralosser" aangekomen. 

Het is niet alleen de eerste in Nederlan ---= 

wereld! 

Copralossen is een moeilijk werk. De 

het feit, dat de op elkaar gekoekte copra 

nen worden, waarbij door inwerking 

gewenste stoffen gevormd worden. Voo 

garine is dat bijzonder ongewenst. Bij 

aangevoerde copra door "normale" gra 

ware elk brok met behulp van rieken 

de zuigmond worden gevoerd. Dit is ee 

in de stoffige omgeving, met de vele 

bevolken. 

In overleg met de G.E.M. (de Graan 

nieuw type elevator ontwikkeld, da s 

loscapaciteit (die ongeveer 25 ton pe 

hogen en tegelijkertijd de "mijnwerker 

Hiertoe zijn de gebruikelijke zuigbuizen 
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hijsen van de lichter Nellie. In Rotterdam 

laadde men de baby over voor het verdere 

transport naar IJsland. 

Eerder leverden wij aan dat land een zuiger 

van het type Beaver Cub, die bij Myvatn 

diatomeeënaarde baggert. Het minizuigertje 

is bestemd om een reservoir met dit spul 

leeg te zuigen, zodat de vergelijking van een 

baby in een box nog ergens op gaat ook! 

1,. 

"COPRAZUIGEN" een nieuwe 

techniek 

Enige weken geleden is in Rotterdam de eerste, bij Verschure ge

bouwde, "copralosser" aangekomen. 

Het is niet alleen de eerste in Nederland, maar ook de eerste ter 

wereld! 

Copralossen is een moeilijk werk. De moeilijkheid is gelegen in 

het feit, dat de op elkaar gekoekte copraschilfers beschadigd kun

nen worden, waarbij door inwerking van zuurstof uit de lucht on

gewenste stoffen gevormd worden. Voor de vervaardiging van mar

garine is dat bijzonder ongewenst. Bij het z_uigen van de per schip 

aangevoerde copra door "normale" graanelevatoren moest als het 

ware elk brok met behulp var-i rieken worden losgemaakt en naar 

de zuigmond. worden gevoerd. Dit is een zeer onaangenaam werk

in de stoffige omgeving, met de vele copratorren, die het ruim 

bevolken. 

In overleg met de G.E.M. (de Graan Elevator Maatschappij) is een 

nieuw type elevator ontwikkeld, dat speciaal geschikt is om de 

loscapaciteit (die ongeveer 25 ton per uur was) drastisch te ver
hogen en tegelijkertijd de "mijnwerkersarbeid" overbodig te maken. 

Hiertoe zijn de gebruikelijke zuigbuizen vervangen door veel zwaar-
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dere uithouders, waaraan een in alle richtingen beweegbare mani

pulator is bevestigd, die zowel de zuigleiding als een loswoelappa

raat bevat. 

Veel ontwikkelingswerk, zowel op papier als in de praktijk, was 

nodig om tot een geschikte oplossing te komen. 

Men is begonnen met het beproeven van een zogenaamde cultiva

teur, waarmee men op tuinderijen de grond los werkt. Hoewel het 
loswoelen van een proeflaag copraschilfers goed verliep, bleek 

toch te veel copra beschadigd te zijn. 
Daarna zijn verschillende andere methoden onderzocht, waarvoor 

in de werkplaats proef-modellen zijn gemaakt. Uiteindelijk heeft 

Ir. Kwee van Verschure een draaiend woelapparaat gemaakt, dat 

doet denken aan de snijkop van een cutterzuiger, dat tevens de 

copraschilfers .naar de zuigmond brengt. Dit woelapparaat is be

vestigd aan een vernuftige manipulator, die, op afstand bediend, 

het gehele ruim tot in de verste hoeken kan bewerken. Bij de ont

wikkeling van deze manipulator, waarop patent is aangevraagd, 

heeft Verschure de steun gehad van een team van de Technische 

Hogeschool te Eindhoven. 

Bijzondere constructie 

De copra, die losgewoeld is door het elektrisch aangedreven woel

apparaat, beweegt zich door twee zuigbuizen naar boven. Met een 

vernuftig, uitschuifbaar onderstuk aan iedere zuigbuis kan het ver

ste hoekje van het scheepsruim bereikt worden. 

Opmerkelijk is ook de buitenbekleding van de toren; zij is gemaakt 

van gele kunststofplaten, die een zacht licht doorlaten, zodat er 

geen donkere onoverzichtelijke hoeken meer in het losapparaat 

aanwezig zijn. 

De proeven "in het echt" zijn thans in volle gang. Het eerste werk 
op een met copra geladen vrachtschip doet vermoeden, dat de 

nieuwe machine al heel gauw aan de verwachtingen zal voldoen. 



-- - --
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Zo was de "Royal Sovereign" 

Zo is de "Autocarrier" 

VAN "ROY AL SOVEREIGN" 

TOT "AUTOCARRIER" 

Toen opdrachtgever Townsend Car Ferries Ltd. - die van de 

Free Enterprise veerboten - in het begin van dit jaar bij ons kwam 

om dit schip te laten verbouwen, was er alleen een mondelinge toe

lichting. Er waren, zoals gebruikelijk bij een verbouwing van een der

gelijke omvang, geen tekeningen. Kortom: er was niets op papier 

gezet. Voeg daarbij de uiterst korte termijn van aflevering, die be

dongen werd, dan kunt U zich indenken, dat er wel even tegen is 

gehikt. 

Het vermoeden, dat alles in geforceerd tempo gepland, ontworpen, 

getekend, besteld en verwerkt zou moeten worden, is bewaarheid! 

Oranje Werf's bedrijfsleider, de heer J. Koutstaal, is echt geen man 

om zich op de borst te slaan van: "Dat hebben we hem nu eens 

even geleverd". Wel merkt hij met een sprankeltje verholen trots 

op, dat de ombouw, die nog moeilijker en groter van omvang uit

gevallen is, dan aanvankelijk werd aangenomen, toch bijkans op 

de vastgestelde datum kon worden afgeleverd. 

Het schip onderging op zaterdag 26 augustus 1967 de laatste offi

ciële beproevingen en kon daarna onmiddellijk vertrekken. 

Daarmede werd een periode van keihard werken op de Oranje 

Werf en de tekenkamer scheepsbouw afgesloten. Het was alsof 

er even een soort lege verlatenheid was ontstaan. 

Een stuk fascinerend werk was verleden tijd geworden! 

Op 16 maart 1967 begonnen de technici van tekenkamer scheeps

bouw met de voorbereiding. De Roya/ Sovereign, Koninklijke Hoog

heid, zouden wij zeggen, meerde op 21 maart van dit jaar aan de 

Oranje Werf te Amsterdam. 

Na het dokken werd een flink stuk van zijn jasje uitgetrokken: 

De gehele bovenbouw, een groot gedeelte van het hoofddek achter 

de motorkamer en de zijbeplating boven het berghout over de ge

hele midscheeps werden verwijderd. Alleen de schoorsteen en de 

machinekamerschacht zijn blijven staan! 

Verder werd de gehele accommodatie boven het tussendek er uit 

gehaald. 

88 

Ook de motorinstallatie moest gerevideerd en aan de nieuwe taak 

aangepast worden. 

Achter de motorkamer moest een geheel nieuw dek aangebracht 

worden, met uitzondering van een gedeelte om de achterste sloe

pen; een drietal langsschotten moest aangebracht worden ter on

dersteuning. Daarbij moest rekening gehouden worden met een af

loop naar beneden, om aansluiting te geven op een oprijbrug voor 

auto's en vrachtwagens. 
• 

Voor en naast de machinekamer-schacht moest het dek volledig 

verdubbeld worden door het aanbrengen van nieuwe platen over 

de bestaande; een onë:lersteuning met langsschotten was ook hier 

noodzakelijk. 

Een grote buiskap van staal met een dak van golfplastic platen 

werd vóór de schoorstenen over het rijdek aangebracht. 

Er werden twee nieuwe reddingsloepen en de daarvoor benodigde 

davits naast de schoorsteen geplaatst. De scheepswerf reikte de 

behulpzame hand bij de vervaardiging van enige secties voor het 

nieuwe dek en de timmerlieden zorgden voor een geheel nieuwe 

accommodatie op het tussendek; de hutten daaronder werden op

geknapt en ondergingen een wijziging. 

Al spoedig bleek, dat de door ons Londense I.H.C. kantoor ge

maakte raming van de te verwerken hoeveelheid staal aan de zuini

ge kant was. In plaats van 180 tot 200 ton moest er zo'n kleine 300 

ton verwerkt worden. Bij zoveel onvoorzien meerwerk en de toch is' 

al uiterst korte tijd van aflevering kom je met recht krap in je tijd 

te zitten. 

Die 100 ton meer was nodig om het schip de sterkte en stabiliteit 

te geven voor het vervoer van extra zware lasten. De verdeling 

van de krachten over het dek heeh de heren van tekenkamer 

scheepsbouw nog wel wat hoofdbrekens gekost. Daarbij kwamen 

de eisen van de Board of Trade - de Engelse Scheepvaart-Inspec

tie - meestal en dan tot ergenis van de betrokkenen achter de 

plannen aan. 

Binnenskamers is het dan ook echt niet altijd van een leien dakje 

en geruisloos gegaan! 

Toch is bij al het overwerk dat gepresteerd moest worden - in de 

weekeinden is er steeds in ploegen doorgewerkt - de nauwe en 

goede samenwerking tussen de leiding van de Oranje Werf en de 

bij het werk betrokken afdelingen bewaard gebleven. 

Ook het aandeel van onderleveranciers en de hulp van de I.H.C.-ers 

van Smit Kinderdijk, die behalve het gehele stuurhuis ook verschei

dene secties voor dek en huid voor hun rekening hebben genomen, 

mogen zeker niet onvermeld blijven. 

Het schip - omgedoopt tot Autocarrier - is nu in het bijzonder 

geschikt voor het vervoer van opleggers: 25 trailers, met een laad

vermogen van 17 ton elk, kunnen op het rijdek vervoerd worden en 

dat vervoer zal zich voornamelijk afspelen tussen Engeland en het 

vaste land van Europa. 

De kiel van de Roya/ Sovereign werd in 1948 gelegd op een Britse 

werf. 

De Britten kenden zo rond de jaren 50 een liefhebberij, die bestond 

uit het maken van boottochten langs en rond de kusten van hun 

eiland. De Roya/ Sovereign, die 1600 Britten in één keer dat ge

noegen kon bieden, heeft er een flink aandeel in gehad. 

Tot er in deze vorm van vrijetijds- en vakantiebesteding de klad 

kwam en de vaart niet meer rendabel was. 

Deze K.H. onder de schepen is in record-tijd door de Oranje Werf 

- figuurlijk gezien natuurlijk een grillige samenloop van omstandig

heden- in een geest van goede samenwerking verbouwd met een

bestemming, die afwijkt van zijn benaming van weleer, doch waar

aan, naar wij hopen, de reder een Koninklijk genoegen zal blijven

beleven.
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UIT DE "BEAVER" WERELD 

PROFIELZUIGEN 

Een fraaie luchtopname van de Beaver King Theodorus de Rooy, 
die zónder spuds en mét een profielzuigbuis enige tijd heeft ge
werkt in een zandput in het zuiden van ons land. Het zand uit deze 
put werd gebruikt voor het opspuiten van een baanlichaam voor 
een nieuwe weg. 

OUDSTE MASTER 

De eerste Beaver Master, de Maarten, is still going strong. Hier 
ziet u 'm aan het werk in het Margrietkanaal bij het Friese Irnsum. 
Dit kanaal wordt geschikt gemaakt voor grotere schepen. 
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Van volontair L. H. Brozius, leerling van de afdeling scheepsbouw 
van de Hogere Technische School te Haarlem, die zijn praktijktijd 
bij Verschure doorbracht, was niet het gebruikelijke verhalende 
verslag met hier en daar een schetsje of tekeningetje ter verduide
lijking. Nee, vriend Brozius verkoos de originele weg van het vol
ledig beeldverslag. 

In keurige pentekeningen gaf hij zijn bevindingen weer over de tijd, 
waarin hij in montagehal No. 1 op de scheepswerf aan de Zamen
hofstraat werkte. 

Aan onze scheepsbouwers en de mensen, die bij het werk in de 
bewuste montagehal betrokken zijn, zouden wij graag het volle 
pond aan pentekeningen willen tonen. Dat is echter hier niet mo
gelijk en ook de bedoeling niet. 

Wij hopen U door naaststaand plaatje uit de lange reeks een inzicht 
te geven in de verbeeldingskracht, waarover deze jongeman moet 
beschikken en de toewijding, waarmede het verslag werd samen
gesteld. 

KONING VAN DE TROPEN 

De Beaver KING Ukai kreeg een tropenopbouw. Onder de grijze 
Nederlandse lucht lijkt dit wat overdreven, maar de zuiger is in
middels verscheept en aan het werk gegaan bij het stuwmeer bij 
de Ukai-dam in India, waar het aanzienlijk warmer is. Het hoogte
verschil tussen waterspiegel en stort is maar liefst 25 meter, de 
persafstand is 1600 meter. Als tussenstation fungeert een andere 
Beaver King. 

OVERSTROMINGEN UITBANNEN 

Door de Spaanse stad Valencia stroomt de Rio Turia. Veel smelt
water van sneeuw uit de bergen deed de rivier enkele jaren geleden 
de binnenstad overstromen met zeer ernstige gevolgen. Om het 
risico voor een dergelijke ramp uit te bannen zal een tweede rivier
loop, óm de stad heen, worden aangelegd. De Beaver Master 
Mare Tere helpt mee aan de uitvoering van dit enorme project. 



JUBILEA 25 JAAR 

BIJ SMIT KINDERDIJK 

Op 30 augustus 1942 trad de heer J. Oosterwijk in dienst. Hij was 

toen aankomend koperslager. De laatste 3½ jaar kunnen we de 

heer Oosterwijk vinden in het magazijn, als medewerker van de 
heer Reijerkerk. 
Op maandag 11 september hadden we gelegenheid om onze jubi

laris in het zonnetje te zetten, samen met zijn vrouw en 3 jongens. 

Dat gebeurde in de daksalon. Onze directeur de heer A. J. Bouman, 

in bijzijn van de heren Ir. J. A. Stam, C. J. Timmermans, L. C. Reijer

kerk en J. Bakker, sprak hem toe en schroefde hem het gouden 

insigne op de revers. Ook overhandigde hij hem een enveloppe 

met inhoud, waarna het gezelschap, zoals de gewoonte is, nog 

enige tijd gezellig bij elkaar bleef. Wij hopen dat het voor het gezin 

Oosterwijk een fijne en gezellige dag is geweest en dat de heer 

Oosterwijk nog vele jaren met opgewektheid en in een goede ge

zondheid zijn werk zal blijven verrichten. 

Op 20 juli j.l. was het 25 jaar geleden dat onze koperslager W. 

Slingerland bij ons kwam. We zaten midden in de oorlog en alles 

was even onzeker en triest. 
En nu op 20 juli 1967? Vakantie en volop zon. Heerlijk. Maar ook een 

van de redenen waarom we de jubileumvier.ing in overleg met de 

jubilaris hebben uitgesteld tot dinsdag 8 augustus j.l. 's Morgens 

kwam de heer Slingerland met zijn vrouw en 2 kinderen op het 

kantoor waar mevrouw Slingerland een boeket bloemen ontving. 

In het dakterras heeft onze directeur de heer A. J. Bouman de ju

bilaris toegesproken, in bijzijn van Ir. J. A. Stam, de bazen P. de Bie 

en T. Korteland en dhr J. Bakker. 
De heer Bouman bedankte de heer Slingerland voor de trouw en 

de ijver, waarmee hij zijn werk al die tijd in de koperslagerij heeft 
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verricht, waarna het gouden firmaspeldje op de revers van de 

jubilaris werd gespeld en hem een cadeau onder couvert over

handigd. 

Wij twijfelen er niet aan, dat het voor de heer en mevrouw Slinger

land een leuke dag is geworden. 

Wij wensen de jubilaris nog vele jaren toe, waarin hij zijn werk met 

plezier en in een goede gezondheid zal blijven verrichten. 

BIJ GUSTO 

De heren K. M. v.d. Elburg, W. C. Ouwendijk en S. T. Vermeulen 

werden, vergezeld door hun echtgenotes, op 7 september j.l. door 

de directie ontvangen ter gelegenheid van hun zilveren dienst

jubileum. 

De jubilarissen werden toegesproken door de heer Ir. R. Smulders, 

die hen dankte voor wat zij in de afgelopen 25 jaar voor Gusto 

hebben gedaan en hen van harte geluk wenste met hun jubileum. 

Daarna bood de heer Smulders de jubilarissen de geschenken aan 

en speldde hij hen het zilveren Gusto-insigne op. Ook de echtge

notes werden niet vergeten en ontvingen een fraaie doos bonbons. 

In een geanimeerde stemming zette men zich toen aan de tafel, om 
onder het genot van een kopje koffie wat "na te kaarten". Tot slot 

werd een bezoek gebracht aan de modellenzaal. 

BIJ SMIT KINDERDIJK 

Op vrijdag 8 september j.l. herdacht onze electriciën, de heer A. 

Boon het feit dat hij op 1 september 1942 bij ons kwam als ijzer

werker. In de loop van de jaren werd hij van lieverlede ingescha

keld bij de electriciëns voor het maken van stalen kasten, kabel

banen enz. waarna hij ook bekend raakte met de geheimen van de 

electriciteit, zodat er een electriciën uit de heer Boon is gegroeid 

die voornamelijk de noodverlichting voor zijn rekening heeft ge

nomen. 
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Op vrijdag 8 september kwam de jubilaris met zijn vrouw en dochter 

in het kantoor, waar aan mevrouw Boon bloemen werden aange

boden. In de daksalon heeft onze directeur, de heer Ir. W. W. Kalis 

hem toegesproken, en hem het gouden firmaspeldje op de borst 

geschroefd, en een enveloppe met inhoud overhandigd. Tegen

woordig waren de heren Ir. J. A. Stam, de baas dhr. J. de Baat en 

dhr J. Bakker. 

Wij wensen de heer Boon nog vele jaren toe, waarin hij met plezier 

en in goede gezondheid zijn werk zal kunnen blijven verrichten. 

Op donderdag 14 september j.l. hadden we "tweeling jubilarissen". 

Onze ijzerwerkers de heren P. de Bes en J. W. L. de Jong, beide 

werkzaam op de Punt, waren op 14 september 1942, dus 25 jaar 

geleden, bij ons gekomen. 

Op de jubileumdag per auto naar kantoor gebracht, zijn ze in de 

daksalon door onze directeur de heer A. J. Bouman toegesproken. 

Natuurlijk waren de echtgenoten aanwezig, die bij aankomst in de 

hal van het kantoor een boeket anjers in ontvangst namen. 

Voorts waren aanwezig de heren C. A. Nugteren en J . Bakker. De 

baas was met vakantie, zodat dhr. Th. de Groot niet op het feest 

was. Na de toespraak van de heer Bouman hadden beide jubila

rissen al gauw het gouden firmaspeldje op hun revers. De heer 

De Bes ontving ook een gouden polshorloge en een enveloppe met 

inhoud en de heer De Jong, die reeds een goed horloge had, ont

ving alleen een enveloppe waar een beetje meer inzat. 

Na de huldiging is natuurlijk gesproken over wat geweest is. Wan

neer we letten op het jaar van indiensttreding, behoeft U er niet 

naar te raden. We zaten toen midden in de oorlog, waarin velen 

ander werk moesten beginnen. Zo liet de een de handel varen 

en de ander liet de kaas voor wat die was. 

Gelukkig hebben beide medewerkers er geen spijt van gehad. 

Wij wensen hen nog heel veel goede jaren toe op de Punt. 
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BIJ GUSTO 

Op 27 september was het de beurt van de heren A. M. H. van den 

Bergh, M. de Graaf en W. A. van der Graaf om door de directie 

ontvangen te worden ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum. 

Zij werden in de grote zaal van het voorkantoor toegesproken door 

de heer N. H. Conijn, die in zijn toespraak vooral de nadruk legde 

op het belang van een vaste kern van oude getrouwen, waardoor 

het bedrijf in staat is grote en soms zeer moeilijke opdrachten uit 

te voeren. 

De heer Conijn wenste de jubilarissen van harte geluk met de be

reikte mijlpaal. Hij speldde hen het zilveren Gusto-insigne op en 

overhandigde een gouden horloge en een cadeau onder couvert. 

Een apart dankwoord had de heer Conijn voor de dames, die hij 

tevens een doos bonbons aanbood. 

Vervolgens werden de jubilarissen namens de Nederlandse Maat

schappij voor Nijverheid en Handel de vererende getuigschriften 

uitgereikt, tezamen met de daarbij behorende zilveren legpen

ningen. 

Na dit officiële gedeelte van de ontvangst werd de koffie gebruikt. 

Tot slot werd een bezoek gebracht aan de modellenzaal, waar de 

modellen van verschillende door Gusto gebouwde objecten werden 

bewonderd. 

NIEUWS VAN DE P.V. DE KLOP 

PERSONEELSAVONDEN 
De eerste personeelsavond wordt in oktober gehouden. De juiste datum 
is nog niet bekend. Het wordt een avond met een vrolijk programma, d.w.z. 
met cabaret, zang en muziek. Gelijktijdig wordt het derde lustrum van de 
P.V. gevierd, die officieel op 10 december a.s. valt. 
CONTACT AVONDEN 
Op 3 oktober zijn we gestart met de gebruikelijke contactavonden, die de 
gehele winter door elke veertien dagen gehouden zullen worden. De 
Kerstcontactavond valt op donderdag 21 december a.s. 
HENGELSPORT 
De beker- en prijsuitreiking van de hengelsportcompetitie, die de afge
lopen zomer plaats had, zal geschieden op de eerstvolgende personeels
avond. Zoals bekend werd de wisselbeker dit jaar gewonnen door de heer 
H. de Jager. 
VOETBALSPORT 
Na afloop hebben wij de uitslag gepubliceerd van de zomeravondvoetbal
competitie tussen de Sliedrechtse bedrijven. Omdat vier clubs bovenaan de 
ranglijst eindigden met een gelijk aantal punten werd door een onderlinge 
competitie uitgemaakt, wie met de eer zou gaan strijken. Op de eerste 
plaats eindigde de club van de firma Van Hattum & Blankevoort, tweede 
werd de combinatie Meywaard/Van Rees, derde de werf Slob en vierde 
de combinatie Vos/Lanser. De nummers 5 t/m 12 zijn ongewijzigd gebleven. 
BILJART-COMPETITIE 
Indien hiervoor liefhebbers zijn, dan kan men zich tot één der PV-bestuurs
leden wenden. 
KLAVERJAS-COMPETITIE 
Omdat de heer De Baat in het buitenland vertoeft, zal de heer De Koek 
de organisatie hiervan ter hand nemen. Zodra de heer De Baat terug is, 
zal hij de touwtjes weer in handen nemen. 
SINTERKLAASFEEST 
Het Sinterklaasfeest voor de jeugd wordt gehouden op vrijdagavond 1 de
cember a.s. 
VERLOTING 
De gebruikelijke verloting ter dekking van de onkosten voor het Sinterklaas
feest gaat binnenkort van start. De prijs van de lootjes is, zoals andere jaren, 
tien cent per stuk. 



KOPERSLAGERS BIJ 

SMIT KINDERDIJK 

ONDER NIEUW DAK 

Foto 1 Op 27 april van dit jaar - ziet u de 
bomen in voorjaarstooi? - werd de eer
ste paal geslagen voor de nieuwe Koper
slagerij. 

Foto 2 Nog geen vijf maanden later: de hal is 
klaar. 

Foto 3 Wachten op het belangrijke moment van 
de officiële opening. 

Foto 4 Smit Kinderdijk directeur, de heer A. J. 
Bouman, buigt de "eerste" pijp in de nieu
we Koperslagerij. 
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"Nou, dat was het dan!", zei de heer Bou
man, directeur van Smit Kinderdijk, toen hij 
de sleutel had omgedraaid in het slot van 
de deur, die toegang geeft tot de nieuwe 
Koperslagerij. 
Daarmee was de officiële opening een feit, 
van de nieuwe hal, die sinds kort huisvesting 
biedt aan de, vroeger gescheiden werkende, 
koperslagers op onze Kinderdijkse werf. 
Binnen in de ruime hal moest de heer Bou
man, onder het waakzaam oog van de bazen 
P. de Bie sr. en T. Korteland, en onder
nieuwsgierige belangstelling van de andere
aanwezigen, op een van de buigbanken een
fikse pijp buigen. Hierna bezichtigde men
de nieuwe aanwinst. De zevenhonderd vier
kante meter vloeroppervlak van de werk
plaats biedt royale ruimte aan buigbanken,

zagen, boormachine, slijpmachines, vlak- en 
lastafels. Op een bordes is het bazenkan
toor, werkruimte voor de schetsers en ma
gazijnruimte. Onder dit bordes staan stel
lingen met de pijpenvoorraad. 
Hogedruk-kwiklampen zorgen voor een goe
de verlichting, belangrijk nu de dagen steeds 
korter worden. Met de winter in aantocht, is 
het voor de koperslagers prettig te weten, 
dat hoog tegen de wanden aangebrachte 
propaanstralers straks de kou buiten zullen 
laten. Twee traversebanen met slingerbal
ken, takels, én wandarmkranen maken het 
transport lichter. Voor een fleurige noot zor
gen de in kleuren geverfde ringleidingen 
voor perslucht, propaan-acetyleen en zuur
stof. De nieuwe hal is als eerste aangeslo
ten op de kortgeleden op het terrein geplaat-

ste convector voor vloeibare zuurstof. 
"Het is een ruime, lichte hal geworden, 
waarin het prettig moet zijn te werken", zo 
merkte de heer Bouman later in een korte 
toespraak op. Hij had lof voor al degenen, 
die aan de plannen en de uitvoering daar
van hadden meegewerkt, zodat de nieuwe 

Koperslagerij op de afgesproken tijd in 

dienst kan worden genomen. 

Een apart woord van dank had de heer Bou

man voor de jongens van de Leerschool 
"Noord", die gezorgd hebben voor de trap
pen en de bordessen in de nieuwe hal. 
Met de nieuwe Koperslagerij heeft Smit Kin
derdijk er een "stuk gereedschap" bijgekre

gen, dat door opzet en uitvoering de produk

tiviteit zeker gunstig zal helpen bevorderen. 

Op weg naar de prullenmand ontmoette ik een spin. Dat is volgens 
de Almanak voor de maand september, waarin het gebeurde, de 

gewoonste zaak van de wereld. 

Toen ik al het plan opgevat had om te doden, flitste er iets door me 

heen. "Niet doen!" zei het bekende stemmetje: "Herinner je je 

die mug van gisteren dan niet, die zonder mededogen en slechts 

met onderbrekingen van enkele seconden als een roekeloze straal

jagerpiloot het uiterste puntje van je skelet als privé-landings

terrein had uitgekozen en daarbij priemend zijn lange zuigbuis 

lanceerde." 

Werktuigelijk betastte ik het terrein van de onverhoedse aanvallen, 
waarop de sporen nog duidelijk zichtbaar waren. Met de andere 
hand pakte ik het voor de meeste vrouwen en meisjes onaanvaard

bare achtpotige wezentje op, dat zich onmiddellijk als een jojo weer 

naar beneden liet zakken. Op de lagere school verzamelden we 

spinnen en torren in lucifersdoosjes om die dan, liefst tijdens de 

zangles, waarbij alle monden open gingen - ook die van de meisjes 

- hun vrijheid te hergeven.
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DE MUG EN DE SPIN 
door onze Sprokkelaar 

Onze zangpedagoog heeft ons toen eens gewezen op het nut van 
de huisspin. Destijds een volkomen nutteloze uitleg. Later krijg je 

pas door, dat de goeierd, die z'n lesuur er aan spendeerde om te 

trachten op die wijze de rust in de klas te herstellen, volkomen 

gelijk had. 

Maar sedert enige tijd worden de spin en de mug door ons op één 

hoop gegooid. De dodende strip - een soort kerstboomversiering 

in gouden verpakking - is in opmars. Al onze insekten, schadelijk 

of onschadelijk, nuttig of niet, gaan als zij in de stralingssfeer van 
de strip komen, onherroepelijk en zonder aanzien des insekts voor 
de bijl en veranderen in korte tijd in mummies. 

Hun laatste bestemming is: de stofzuigerzak, de rolbezem of het 
vuilnisblik. 

Een tweede snuf of dit gebied is een fluweelachtig stukje papier, 

waarop men uit een flesje enkele druppels insekten-verdelgende 

vloeistof giet. Men plaatst het vervolgens op een schoteltje in de 

ruimte, waarmen de insekten beu is. Zonder muggenzifterij: het 

WAT VINDT U? 

laatste middel is economischer. Na de na -

Jen hebben we namelijk beide middelen eer = 

We zijn tot de conclusie gekomen, dat de 

gingsduur heeft van ongeveer drie maa 

inhoud van het flesje, waarvan U beslis 

langer kunt doen. 

Toch zijn beiden - mug en spin - voor o _ 

en steeds langere zuigbuizen willen fabrice .o. 

maakte techniek. 

Daarbij kunnen ze uitermate vlijtig zijn. Toe_"""
eigen werktijden kiezen, maar als er ie s 
slist niet over een overuurtje gedeliberee� 

spin z'n huis af, na 5 minuten heeft hij eer _ 

moderner opgebouwd. 

Je moet er natuurlijk niet mee doorgaan. 

teriaal-nood. 

En dan de mug met z'n lange zuigbuis! Voed 
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ste convector voor vloeibare zuurstof. 
"Het is een ruime, lichte hal geworden, 
waarin het prettig moet zijn te werken", zo 
merkte de heer Bouman later in een korte 
toespraak op. Hij had lof voor al degenen, 
die aan de plannen en de uitvoering daar
van hadden meegewerkt, zodat de nieuwe 

Koperslagerij op de afgesproken tijd in 

dienst kan worden genomen. 

Een apart woord van dank had de heer Bou

man voor de jongens van de Leerschool 

" oord", die gezorgd hebben voor de trap

pen en de bordessen in de nieuwe hal. 

et de nieuwe Koperslagerij heeft Smit Kin

derdijk er een "stuk gereedschap" bijgekre

gen, dat door opzet en uitvoering de produk

iviteit zeker gunstig zal helpen bevorderen. 

G EN DE SPIN 
door onze Sprokkelaar 

; -eeft ons toen eens gewezen op het nut van 

een volkomen nutteloze uitleg. Later krijg je 

ard, die z'n lesuur er aan spendeerde om te 

= e rust in de klas te herstellen, volkomen 

orden de spin en de mug door ons op één 

_:=ä e strip - een soort kerstboomversiering 

; - is in opmars. Al onze in sekten, schadelijk 

niet, gaan als zij in de stralingssfeer van 

_pelijk en zonder aanzien des insekts voor 

- orte tijd in mummies.

- is: de stofzuigerzak, de rolbezem of het

_ - ebied is een fluweelachtig stukje papier, 

- ,,_- e enkele druppels insekten-verdelgende

� =- het vervolgens op een schoteltje in de 

1 -.se en beu is. Zonder muggenzifterij: het 

WAT VINDT U? 
Redactieleden willen weten 
Wat U van het Zeskant vindt, 
Wordt het bij U thuis gelezen 
Door de buurman of een vrind? 
Wat vindt Uw vrouw van 't nieuwe Zeskant 
Leest ze het ook gretig door? 
Ja - dat wel - maar meestal 
Gaat de loonzak toch nog voor! 

Opa, ook een trouwe lezer 
Van het nieuws uit de P.V., 
De bedrijfsvoetbalcompetitie 
Leeft hij als supporter mee. 
Opa zei: "luister eens jongen 
Jullie zijn nou, allen één, 
Komen Feyenoord en Ajax 
Volgend jaar nou ook hierheen?" 

Moeder mist haar maandelijkse hoekje 
Namelijk "Personalia" 
Wie trouwde er met Kees van Dalen 
Wie trouwde er met Amalia? 
Wie vierde er zijn jubileum 
Wie ging in dienst, en wie kwam vrij, 
Wie met pensioen de dienst verlaten 
Wie kreeg er weer een baby bij? 

Nee, moeder kon het niet bekoren 
Al dat nieuwerwets gedoe, 
Mot je al die vragen lezen 
Mens, waar moet het toch naar toe. 
Moeten er meer foto's komen? 
Of er niet genoeg in staan, 
Plaats er nog wat van de "Metro" 
Of "Bleke Bet'' uit de Jordaan. 

Zoon Jan, de oudste uit de leerschool 
Stak z'n neus eens in de wind, 
Zal ik jullie eens vertellen 
Wat ik niet in 't Zeskant vind? 
Kleurenfoto's van The Beatles 
The Rolling Stones en Adamo 
Beat-muziek en lange haren 
En de rest van mij - kado! 

Nel, de dochter en typiste 
Op een 1.H.C. kantoor, 
'k Vind het nieuwe Zeskant "mieters" 
'k Ben er ook "hardstikke" voor. 
'k Hoop dat er meer over de mode 
Voor de dames in zal staan, 
De minirok, gekleurde kousen 
Of - hoe plak ik mijn wimpers aan? 

Eindelijk komt vader binnen 
· En hij hoort de wensen aan,

Nou motte jullie goed begraijpen
Daor hebbe ze 't niet foor gedaon.
't Zeskant, dat mot zaokelijk blaijven
't Mot foor een ieder leesbaar saijn,
Over 't wark en over schepe
En geen soutelose gaijn!

De moraal - van de enquête 
Dat is hiermee gauw verteld, 
Duizend hoofden, duizend zinnen 
Duizend ideeën vastgesteld. 
Hooggeachte redactieleden 
Tob er maar niet langer mee, 
Laat het maar gerust zo blijven 
Tot heil voor ons en 1.H.C.! 

Gédégé. 

laatste middel is economischer. Na de nachtelijke frontale aanval

len hebben we namelijk beide middelen een gelijke kans gegeven. 

We zijn tot de conclusie gekomen, dat de strip stinkt en een verdel

gingsduur heeft van ongeveer drie maanden, terwijl U met de 

inhoud van het flesje, waarvan U beslist niet moet proeven, veel 

langer kunt doen. 

onovertrefbaar en lacht hij zich een aap om de door ons bereikte 

zuigdiepte. Omdat ze vlijtig zijn en de werkgelegenheid bij hen 

ook al geen rol speelt, zie ik de toekomst voor deze soorten, die 

elkaars bestaan in evenwicht trachten te houden, ondanks ons aan

vullend vijandig gedoe niet somber in. Hun nageslacht komt ge

louterd uit de strijd te voorschijn! 

Toch zijn beiden - mug en spin - voor ons, die met lieren werken 

en steeds langere zuigbuizen willen fabriceren, wonderen van vol

maakte techniek. 

Daarbij kunnen ze uitermate vlijtig zijn. Toegegeven: ze mogen hun 

eigen werktijtJen kiezen, maar als er iets stuk gaat, wordt er be

slist niet over een overuurtje gedelibereerd. Want, breek je een 

spin z'n huis af, na 5 minuten heeft hij een geheel nieuw en nog 

moderner opgebouwd. 

Je moet er natuurlijk niet mee doorgaan, want dan komt-ie in ma

teriaal-nood. 

En dan de mug met z'n lange zuigbuis! Voorlopig is hij voor ons 
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Laat ik dan mogen besluiten om in de ogen van U, Rotterdammers, 

van een mug een olifant te maken. 

In de Amsterdamse haven werd een pas zes weken bestaand re

cord gebroken. In de tweede week van september liep er het groot

ste graanschip de haven binnen, dat zich ooit in de haven van Am

sterdam - in dit geval de Vlothaven - had laten zien. 

Het was de "Captain W. D. Cargill" uit New Orleans met 53.000 ton 

graan, voornamelijk mais, aan boord, dat door een van onze rela

ties werd gelost. 

Wij als Amsterdamse I.H.C.-ers, dachten zo, dat ze daarop in Rot

terdam wel zullen reageren met: "Dat is bij de wilde spinnen af". 



JEUGDIGE WERKNEMERS VAN DE KLOP 

VOOR DE TWEEDE MAAL OP STAP 

De tweede zomerreis van de jongeren van De Klop voerde ditmaal 
naar de Scheepsschroevenfabriek Lips N.V. te Drunen, terwijl bo
vendien een bezoek gebracht werd aan het Oorlogsmuseum te 
Overloon. Eén van de deelnemers aan deze tocht, die zich "de Bij
rijder" noemt, maakte hiervan het volgende opstel: 
Vrijdag 25 augustus - Om half acht vertrokken wij vanaf het Wink
lerplein. Het weer zat niet erg mee, want 't was flink mistig. Later 
op de dag trok die echter weer op. Zoals gewoonlijk reden we eerst 
op de koffie aan, die we in "de Brug" te Helmond geserveerd kre
gen. Vervolgens gingen we op Overloon aan, waar een bezoek 
werd gebracht aan het Oorlogsmuseum. Jammer genoeg moesten 
we tegen twaalf uur weer weg, want onze magen begonnen te 
knorren en vóór het eten moesten we eerst nog naar Drunen rijden. 
In restaurant "De Hunen" hebben we toen heerlijk gegeten, waarna 
we op excursie gingen naar de schroevenfabriek van Lips. 
Na aankomst werd ons daar eerst iets verteld over de verstelbare 
schroef, waarvan een model was opgesteld. Daarna werden we 
rondgeleid door de gieterij, slijperij, mechanische bewerking en 
meetcentrum. Man, man, wat er al niet komt kijken eer een geheel 
afgewerkte schroef te voorschijn komt. 
Wat we niet verwacht hadden hier te vinden was een complete be
tonfabriek. Door het transport over de terreinen van Lips met een 
"schroefje" van zo'n 30 ton kwamen er nog al eens verzakkingen 
voor. In eigen beheer zijn toen zware betontegels gemaakt om het 
terrein te verharden. Ook van andere zijde toonde men hiervoor 
belangstelling. Zodoende groeide de klantenkring en dus ook de 
produktie. 
We hebben heel wat tijd in dit interessante bedrijf doorgebracht. 
Na het afscheid reden we door het prachtige brabantse landschap 
naar Den Bosch, waar in het ons welbekende restaurant "De Post
zegel" de warme maaltijd wachtte. Hierna ging het huiswaarts en 
tegen negen uur kwam het Winklerplein weer in zicht. 
Namens alle deelnemers vanaf deze plaats hartelijk dank aan de 
leiders, de directie en niet te vergeten onze chauffeur. 

De Bijrijder 
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IN MEMORIAM 

M. OUWENS

Op 12 juli is nog vrij plotseling overleden onze aanbouwer/afbouwer uit 
Slikkerveer, de heer M. Ouwens. 
De heer Ouwens heeft bijna 26 jaar lang zijn beste krachten aan ons bedrijf 
gegeven. Onnodig te zeggen dat hij zich in die periode - mede door zijn 
collegialiteit en vakmanschap - een aparte plaats in onze bedrijfsgemeen
schap had verworven. 
Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar zijn vrouw en kinderen, die 
wij van ganser harte alle kracht toewensen dit smartelijke verlies te dragen. 

N. H. Conijn 

D. WINSVEEN 

Na een langdurig ziekbed is op 25 juli j.l. overleden onze 57-jarige trans
porteur van de afdeling Apparatenbouw, de heer D. Winsveen. 
Wij hebben de heer Winsveen in de bijna 14 jaar, die hij bij ons bedrijf 
in dienst is geweest, leren kennen als een goed en prettig collega en een 
harde werker. Zijn bericht van overlijden was voor ons dan ook een 
zware slag. 
Zijn vrouw en kinderen wensen wij van harte alle kracht toe, dit voor hen 
zo smartelijke verlies te dragen. 

G. P. A. van Wieringen Ing. 

D. H. LICHT 

Zaterdag 9 september 1967 bereikte ons in de vroege morgen het ont
stellende bericht, dat onze heer Licht de immer ongelijke strijd had moeten 
opgeven. 
Ontstellend, omdat hij slechts 54 jaar oud mocht worden. Veel te jong, 
naar onze menselijke gevoelens. 
Wij hebben in hem een van die getrouwen verloren, die zo moeilijk te 
missen zijn. Door zijn eenvoud, onkreukbaarheid en volledige toewijding 
aan zijn werk werd hij door een ieder gerespecteerd. 
In zijn funktie als kassier waren deze kwaliteiten onontbeerlijk: hij heeft 
ze waar gemaakt. 
Zoals hij in zijn werk was, was hij in zijn gezin. Een toegewijd man en 
vader. Mogen zijn vrouw en kinderen uit de liefde en toewijding die hij de 
zijnen heeft gegeven de kracht en troost putten die zij zozeer behoeven. 

M. van !peren 

M. DEN HELD 

Met diepe verslagenheid namen wij kennis van het bericht, dat na een 
langdurig ziekbed op 23 september de heer M. den Held was overleden. 
De heer Den Held is slechts 46 jaar oud geworden. Hij heeft ruim 30 jaar 
bij ons gewerkt als lasser en tijdens die lange periode hebben wij hem als 
collega en vakman leren kennen en waarderen. 
Zijn heengaan laat een lege plaats in onze bedrijfsgemeenschap achter. 
Wij begrijpen daarom des te meer welke zware slag zijn gezin heeft ge
troffen en wensen zijn vrouw en kinderen van harte alle sterkte toe. 

G. P. A. van Wieringen, Ing. 

HE 

IN AMSTE 

BOORTORE 
In het Amerikaanse weekblad "Time" laze 

wij onlangs een interessant stukje over "ge

camoufleerde boortorens" in Amerika. 

De badgasten, die na een paar jaar afwez· -

heid, in 1965 weer in Long Beach, Califom e

gingen logeren keken hun ogen uit. Een ei 

uit de kust waren een paar eilandjes verre

zen, met wuivende palmen en op flatgebo 

wen lijkende constructies. 

Deze eilandjes betekenen de oplossing voo 

een probleem, dat de gemoederen lang hee� 

bezig gehouden: hoe de charmes van de be

roemde badplaats met zijn even beroem e 

strand te bewaren en tegelijkertijd te pro · 

teren van hetgeen ónder strand en zee z·�

olie! 

Verschillende oliemaatschappijen popelde 

om hier boorplatforms in zee neer te ze e 

maar het stadsbestuur zei hardnekkig: nee 

dat zou de aantrekkelijkheid van Long Bea 

als dorado voor de badgasten bederve 

Toen kwam iemand op de idee de explora ·e 

te camoufleren op een manier, die in Hol 

wood niet misstaan zou hebben. 
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Als U collega J. H. Hendriks van de Mechanische Administratie bij 

Verschure spreekt of tegen het ranke lijf loopt, dan kunt U er zeker 

van zijn, dat het gesprek ook voert naar wat hij "zijn paleis" noemt. 

Het is zijn tuinhuisje, dat hij eigenhandig, d.w.z. met de hulp van z'n 

wederhelft en zijn dochter vanaf de fundatie neergeplant heeft op 
de eens woeste vlakte, thans verheven tot tuinpark "Tuinwijck" 
aan de Oosterringdijk 81 te Amsterdam-Oost. 

HET TUINPALEIS 

IN AMSTERDAM OOST 

Mág hij dan een keer trots zijn en zijn hele vacantie er in zoete 
vreugd en werkzame rust doorbrengen? 
Op de foto kunt U zien wat een beeld van een huisje het geworden 
is! "Je fietst er maar eens op een avond heen, nodigt hij me uit", 
want gastvrij en behulpzaam is hij als alle amateur-tuinders van 

"Tuinwijck". 

Het paleis in Bogor mag wat groter uitgevallen zijn, collega Hen

driks' Paleis biedt minstens zoveel comfort. 

In de zomer van 1966 werd de bouw voltooid. Het fraaie uiterlijk 

werd evenwel pas in het naseizoen en het voorjaar van 1967 bereikt 
Toen ging de vlag uit en vloeide de landwijn. 
De afmetingen van het paleis zijn 6 x 4,85 m bij 2,50 hoog. 
En de indeling is: een woonkamer, 2 slaapkamers, een keuken en 
een toilet met doucheruimte. 
Het geheel is gebouwd van steen; de buitenbetimmering is van 
red-ceder en de binnenbetimmering is hardboard. 

De vloer is van beton, het dak van vurenhout met een dakbedekking 

van rubberroid met panslag. 

Naast het paleis is een nevenpaleisje voor fietsen, brommers en 

voor de wasmachine. Natuurlijk is dat nevenpaleisje in dezelfde 
stijl gebouwd. 
Voor het nevenpaleisje is een rotstuin aangelegd en voor het hoofd
gebouw ligt een siertuin met 2 gazons. De totale oppervlakte is 
350 m2. 
Naast de zorg voor en de jaarlijkse verfraaiing van zijn bezit, heeft 
collega Hendriks ook nog zitting in het bestuur van "Tuinwijck" en 
dat betekent dan weer o.a. sloten beschoeien, adviezen uitbrengen 

aan de bouwcommissie, tentoonstellingen voorbereiden, behulp

zaam zijn bij de jeugdrecreatie en ga maar door. 
Collega Hendriks heeft het "gepast" druk met deze hobby, die zich 
voornamelijk in de frisse buitenlucht afspeelt! 

BOORTORENS ALS FLATGEBOUWEN 
In het Amerikaanse weekblad "Time" lazen 
wij onlangs een interessant stukje over "ge
camoufleerde boortorens" in Amerika. 

De badgasten, die na een paar jaar afwezig

heid, in 1965 weer in Long Beach, Californië, 

gingen logeren keken hun ogen uit. Een eind 

uit de kust waren een paar eilandjes verre

zen, met wuivende palmen en op flatgebou
wen lijkende constructies. 
Deze eilandjes betekenen de oplossing voor 
een probleem, dat de gemoederen lang heeft 
bezig gehouden: hoe de charmes van de be
roemde badplaats met zijn even beroemde 
strand te bewaren en tegelijkertijd te profi
teren van hetgeen ónder strand en zee zit:� 
olie! 

Verschillende oliemaatschappijen popelden 

om hier boor�atforms in zee neer te zetten, 

maar het stadsbestuur zei hardnekkig: neen, 

dat zou de aantrekkelijkheid van Long Beach 
als dorado voor de badgasten bederven. 

Toen kwam iemand op de idee de exploratie 
te camoufleren op een manier, die in Holly
wood niet misstaan zou hebben. 

Begin 1965 begonnen de oliemaatschappijen 
met de aanvoer van grote hoeveelheden rots 
en zand. Hiermede werden vier eilandjes 
"gebouwd", elk ter grootte van ongeveer 

40.000 m2. Vervolgens haalde men palmbo

men van het vasteland die op de eilandjes 

werden overgeplant. Intussen waren archi

tecten druk bezig met het ontwerpen van 
een geschikte "camouflage" voor de boor
torens. Met staal en pottenbakkersklei ver

anderde men de torens in riante flatgebou
wen, compleet met balkons! 
De camouflage zorgt er ook voor dat het 
onvermijdelijke lawaai van de booractivitei
ten niet tot de rustzoekenden aan de wal kan 
doordringen ...  's Avonds worden de "flatge
bouwen" feeëriek verlicht. 

Wanneer een boring is voltooid, wordt de 

flatgebouw-boortoren - op een eilandje 

staan er een paar - over de rails verrold 

naar een ander punt. 

Ondergrondse pompen persen de olie door 
ondergrondse pijpleidingen naar de raffina
derijen op het vasteland. 
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De exploratie en exploitatie van de olierijk
dom bij Long Beach is nu in volle gang. 
Dankzij de ingenieuze en originele oplos
sing van gecamoufleerde booreilanden. 

Uiteindelijk wil men de eilandjes zelf verder 
versieren met kunstmatige watervallen en 
grote beeldhouwwerken! 
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Samen met zijn vrouw heeft de heer G. M. de Jong, Chef van de 
Garage van Werf Gusto, in de afgelopen zomer een 7500 km lange 
tocht door de Balkan gemaakt. 
De niet meer zo jonge "kever" uit 1953, die reeds een 240.000 km 
erop heeft zitten, bleek ten volle opgewassen te zijn tegen de va
kantievermoeienissen. 
Na een reis van vijf dagen waarbij vele grenzen werden gepasseerd, 
bereikten ze het eerste doel: de grote Turkse stad Istanboel. 
Bijzonder prettig was de ontvangst bij de familie van een in Schie
dam werkzame Turkse gastarbeider. 
Geen moeite was te veel om het de gasten uit het verre Holland 
naar de zin te maken. 
Alleen was het niet mogelijk om de gasten uit te nodigen voor een 
etentje in een restaurant, want alleen Mohammedaanse mannen 
genieten de voorrechten en de vrijheden van het openbare leven. 
Het eten in de restaurants was overigens uitstekend en tegen zeer 
schappelijke prijzen, evenals de "raki", een soort genever, ge
stookt uit dadelpitten! 

- - C. 

personen over de Zee van Marmara naar het Aziatische Turkije 
vervoerd. 

Ook daar was de ontvangst van verschillende Turkse familie's waar
voor post van de verwanten was meegenomen, zeer hartelijk. Wijn, 
reukartikelen en sigaretten mochten niet geweigerd worden. 
Na wederom de Dardanellen te zijn overgevaren begonnen de 
moeilijkheden na het passeren van de Turks-Griekse grens. Van
wege de politieke verwikkelingen waren de banken daar reeds 
zes dagen gesloten. Gelukkig was nog juist op TurJ<:s gebied vol
getankt en bereikten de De Jongs net op het nippertje de Joegosla
vische grens. 

Nog 10 dagen zonne� 
Pas in een klein plaatsje, Tribianj, bleven de zwervers tien dagen 
echt vakantie houden. 

Genieten van zon en zee. Enkele malen meevaren met de vissers, 
die met grote lampen op hun bootje 's nacht op de visvangst gaan. 
Verrassend was het, dat de mensen daar zulke uitstekende mas-

EEN VERRE VAKANTIE MET EEN OUDE VOLKSWAGEN 

Goud en sieraden 

Bijzonder indrukwekkend was het paleis van de voormalige sultans. 
Eén grote verzameling goud, juwelen en andere kostbaarheden. 
"Het Rijksmuseum is er een snoepwinkel bij". 
Vooral de verzameling gewaden, rijk bestikt met sieraden, 
waren van een "barbaarse pracht". 
"Op de grote boulevards heerste een zeer druk verkeer. Vier rijen 
auto's razen er naast elkaar voort. Voorrangswegen zijn net als bij 
ons aangegeven met de driehoeksborden. Maar het heeft geen zin 
om daarvoor te stoppen, om te wachten op een mogelijkheid van 
invoegen. Gewoon de weg op rijden en het aankomende verkeer 
past zich daarbij fantastisch aan!" 
De vijf dagen in deze grote stad, waar het hoofd van de Grieks 
Orthodoxe Kerk zijn zetel heeft, waren een bijzondere belevenis. 

Naar Aziatisch Turkije 

Met een auto-veerboot werden voor zes gulden de auto en twee 
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seurs zijn. Toen Mevrouw De Jong een stijve nek had, werden eerst 
verwarmde stenen in een dikke doek gewikkeld en tegen de pijn
lijke plaats gelegd. Maar daarna deed massage met pruimengene
ver de rest! (Jammer van die genever). 

Het was een grote verrassing toen de uit Joegoslavië meegebrachte 
schildpad onlangs in Schiedam enkele eieren legde! Het uitbroeden 

ervan vindt plaats onder een warme lamp en kan wel drie of vier 

maanden duren. De 20 cm grote aanstaande moeder maakt het ove
rigens uitstekend. 

In Bulgarije en Turkije waren schildpadden ook vertrouwde ver
schijningen. Sommige waren wel veertig cm lang. En als ze op de 
autoweg niet meer ontweken konden worden, dan was de tactiek 
om ze precies tussen de wielen te "nemen". 

Denken die Turkse schildpadden: ...... "daar komt weer zo'n rare 

snelpad. Even kop intrekken en over je heen laten gaan. Kop uit en 

héél rustig weer verder". 




