


BIJ DE VOORPAGINA 

De Namur, Asie en RTG-2 moeten er be
hoorlijk hard aan trekken. Dat schrijft onze 
verslaggever over het werk van de emmer
molens bij Wilhelmshaven. Een uitgebreide 
baggervloot, geheel gebouwd door I.H.C. 
Holland, is daar bezig een "oliegeul" te 
graven voor mammoettankers. Op de foto 
een karakteristiek beeld van het werk van 
een emmermolen. 
Op pagina 135 leest U het complete verhaal. 

'ROZGWIAZDA' OP 
Het moment van de vlagwisseling tijdens de overdracht van de baggermolen voor 
Polen bij Verschure. 

Vrijdag, 20 september. Om tien minuten over vijf klonk er applaus 
over het winderige werfterrein bij Verschure. Een klein gezelschap 
genodigden, onder wie de heer M. Rucinski, Handelsraad bij de 
Ambassade van de Poolse Volksrepubliek, had zo juist gezien hoe 
op de emmermolen Rozgwiazda twee vlaggen werden gewisseld. 
Op de hoofdbok werd de Poolse vlag gehesen en de Hollandse 
vlag gestreken. Op de ladderbok werd de I.H.C. vlag omgeruild 
voor het groen/witte vlaggetje met de letters "PRC", het Staats-
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WEG NAAR POLEN 
De zeesleper "Swarozyc" nam de "Rozgwiazda" op sleeptouw naar Polen. 

zeebaggerbedrijf van Polen. Hiermee was de molen officieel 
overgedragen. 
Keurig geschilderd en reeds voor het grootste deel zeeklaar ge
maakt liet de Rozgwiazda zich hierna door de genodigden be
wonderen. 

Een paar dagen later arriveerde de Poolse zeesleper Swarozyc 
om de baggermolen op te halen voor de overtocht naar Gdansk. 

'H.A.M. 308 
De sleepzuiger H.A.M. 308, waaraan 
onze collega's bij Smit Kinderdijk har 
tember j.l. zee voor de technische 
dagen kruiste het schip over de 
lichtschip Goeree terwijl de lange lij= 

afgewerkt. Op een enkel puntje na gi _ 
dig lag de sleepzuiger weer aan de c 
Daar kreeg de H.A.M. 308 op een zee 
bezoek van personeel van de werf e

trots leidden de Smitters hun vro e • 
op de sleepzuiger; ergens toch oo 
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jeugd liet zich niet onbetuigd en 
bakboord luchtkast is een verbinding 
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2 Roerganger in de dop ... 
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'H.A.M. 308' KREEG VEEL BEZOEK 
De sleepzuiger H.A.M. 308, waaraan de afgelopen maanden door 
onze collega's bij Smit Kinderdijk hard is gewerkt, koos op 10 sep
tember j.l. zee voor de technische proeftocht. G1durende drie 
dagen kruiste het schip over de Noordzee ter hoogte van het 
lichtschip Goeree terwijl de lange lijst van beproevingen werd 

afgewerkt. Op een enkel puntje na ging alles naar wens en spoe
dig lag de sleepzuiger weer aan de afbouwkade in Kinderdijk. 
Daar kreeg de H.A.M. 308 op een zeer winderige zaterdagmorgen 
bezoek van personeel van de werf en familieleden. Niet zonder 
trots leidden de Smitters hun vrouwen, kinderen en vrienden rond 
op de sleepzuiger; ergens toch ook "hun" sleepzuiger! Vooral de 
jeugd liet zich niet onbetuigd en kroop overal op en in. In de 
bakboord luchtkast is een verbindingsgang tussen voor- en achter-
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schip. Daar doorheen hollen geeft een machtige hoop herrie ..... . 

Inmiddels is de sleepzuiger H.A.M. 308 op 1 oktober tijdens de 
officiële proefvaart, aan de H.A.M. overgedragen. 
Een goede vaart wensen ook wij schip en bemanning toe. 

5 
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3 "Waar zijn al die knop
jes voor pappa?" 

4 Net een stofzuiger, maar 
dan wél een hele grote .... 

5 Dát is pas een grote 
zandbak! 

6 Veel jongens zochten het 
hoger-op. 



Van onze baggerbaas, de heer M. Honders, hoorden wij interes
sante bijzonderheden over de bouw van de Ukai-stuwdam in 
India, een werk waarbij ook de I.H.C. Beaver King Ukai en een 
King-booster gebruikt zullen worden. De heer Honders, die vier 
maanden in India verbleef, bracht een groot aantal foto's mee, 
waarvan wij er graag enkele publiceren. 

In de deelstaat Gujarat in West India ligt, bijna 300 km ten noor
den van Bombay, aan de kust de stad Surat. Bij Sunit stroomt de 
rivier Tapti in de Indische Oceaan. Ruim 100 km stroomopwaarts 
het binnenland in wordt de Ukai-stuwdam gebouwd. Na voltooiing 
zal bij de dam een stuwmeer ontstaan met een oppervlakte ter 
grootte van de provinéie Zuid-Holland ...... 
Behalve voor het opwekken van elektriciteit is de stuwdam van 

WIE VERRE REIZEN DOET 

EEN BEA VER HELPT BIJ 
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groot belang voor de regeling van de waterhuishouding in deze 
streek. Begin augustus nog waren er in Surat en omgeving over
stromingen, die zeer veel mensenlevens eisten en grote schade 
aanrichtten. In de "droge tijd" is de Tapti een onschuldige rivier, 
in de natte moesson stijgt het peil van het rivierwater maar liefst 
20 meter ...... ! Het is te begrijpen, dat er in die maanden niet aan 
of bij de dam gewerkt kan worden. Zelfs de hoger gelegen gron
den zijn dan door de regen onbegaanbaar. Het bouwen van de 
70 meter hoge stuwdam gaat door deze klimatologische omstan
digheden dus niet snel. 

Zes jaar geleden begon men, in 1972 hoopt men het kunstwerk 
gereed te hebben. 

2 

3 

· 5000 mensen ..... 

Wie aan het werk van de Ukai-da es- 2 
getroffen door twee werelden. Aan e e =
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foto 2 Het transport van stenen 

foto 3 ...... en van cement. 
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van twee draglines als kranen. De vero· ::. = 
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foto 6 Bij de tewaterlating hielp een bulldoze• 

foto 7 De I.H.C. Beaver "Ukai" gereed voor de 

vingen in de Tapti-rivier. 

gelegen huisjes en hutten. Lopend! 0 
weer op stap te gaan naar het werk bij 

ongeveer 50 cent per dag. 
Met al onze westerse opvattingen en e 

bijstert deze manier van werken mi 

5 

slechts voorzichtigheid in ons oordeel. -- s 
genoeg in een land als India. En vergi 
werkt al is het anders dan wij gewe 

Beaver "UKAI"

De I.H.C. Beaver Ukai werd in o 
auto naar Ukai gebracht. "De mense 
zuiger gezien", vertelde de heer 
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5000 mensen ..... 

Wie aan het werk van de Ukai-dam een bezoek brengt, wordt 
getroffen door twee werelden. Aan de ene kant: modern mecha
nisch hulpmaterieel als bulldozers, laadschoppen, scrapers, etc.; 
aan de andere kant: de handenarbeid van maar liefst 5000 mannen, 
vrouwen en kinderen. 
Een gedeelte hiervan werkt op de plaats van de steenwinning, 
waar de gesprongen brokken (drie maal per dag laat men rots 
springen) met de hand of in mandjes in vrachtauto's worden ge
laden. Het lossen en op de plaats brengen bij de dam gaat ook 
weer met spierkracht. Anderen sjouwen in mandjes cement naar 
de dam. In een onafgebroken stroom lopen duizenden mannen, 
vrouwen en kinderen heen en weer, heen en weer. Van 's morgens 
vroeg tot 's avonds. Dan gaan de mensen naar hun soms ver af-

foto 1 Niet minder dan 5000 mensen verrichten handen-
arbeid bij de bouw van de Ukai-stuwdam. 

foto 2 Het transport van stenen .. 

foto 3 ...... en van cement. 

foto 4 De montage van de Beaver geschiedde met behulp 
van twee draglines als kranen. De verbindingsdam 
1 inks op de foto breekt nogal eens door wanneer 
fikse tropenregens de zo rustig lijkende Tapti
rivier plotseling veranderen in een woeste stroom. 

foto 5 Hier wordt de King booster-installatie naar de 
rivier gebracht voor de beproeving. Tijdens de 
natte moesson stijgt het waterpeil in de rivier 
20 meter; dat is tot ongeveer de stippellijn op de 
foto ..... 

foto 6 Bij de tewaterlating hielp een bulldozer duwen. 

foto 7 De I.H.C. Beaver ··ukai" gereed voor de beproe
vingen in de Tapti-rivier. 

• • • • 

den uitgelegd en verklaard. De samenwerking was echter prima 
en dat bevorderde goed werken." 
Eerst moest er een helling worden gemaakt. Op de steile oever 
was dat een heel werk. Op een met de hand aangelegde fundatie 
van steenbrokken werden rails gelegd. "Na veel zoeken vond ik 
eindelijk een geschikt stuk." Nadat de rails waren "ingegraven" en 
goed ingevet werd hierop het hoofdponton gezet. Met behulp van 
twee draglines en een grote dosis goede wil en bereidwilligheid 
werd de Beaver gemonteerd. In drie weken waren helling maken 
en zuiger monteren voltooid. 

Bij de tewaterlating hielp een bulldozer de Beaver in de rivier 
duwen. De Ukai wordt gebruikt, om, wanneer de stuwdam voor 
een groot deel klaar is, zand op te spuiten tegen de voet van de 
dam; een persafstand van 3 kilometer met een opvoerhoogte van 

BOUW VAN STUWDAM 

gelegen huisjes en hutten. Lopend! Om 's morgens in alle vroegte 
weer op stap te gaan naar het werk bij de dam. Het loon bedraagt 
ongeveer 50 cent per dag. 
Met al onze westerse opvattingen en verworvenheden (! ...... ) ver-
bijstert deze. manier van werken misschien. Maar er past ons 
slechts voorzichtigheid in ons oordeel. Er is immers mankracht 
genoeg in een land als India. En vergis u niet, er wordt goed ge
werkt al is het anders dan wij gewend zijn. 

Beaver "UKAI" 

De 1.H.C. Beaver Ukai werd in onderdelen per trein en per 
auto naar Ukai gebracht. "De mensen daar hadden nog nooit een 
zuiger gezien", vertelde de heer Honders, "alles moest dus wor-
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30 meter. Zover was het echter nog niet en daarom behoorde 
tot de laatste werkzaamheden van de heer Honders het proef
draaien met de zuiger. Ook de booster-installatie werd - op de 
rivieroever - beproefd en toen "opgeborgen" op een hoger ge
legen plaats. Anders kwam de installatie tijdens de natte moesson 
flink onder water te staan. Voor het "overwinteren" van de 
Beaver Ukai zou op de andere oever een "vluchthaventje" worden 
gegraven, zodat de sterke stromingen in de gezwollen rivier geen 
vat op de zuiger zouden hebben. Door een speciale verankering 
kon de Ukai daarbij de zeer grote verschillen in waterhoogte -
weet u wel: 20 meter! - opvangen. 
Eind van het jaar breekt de droge tijd weer aan en kunnen de 
Beaver Ukai en de booster-installatie van stal worden gehaald. 

7 



Dinsdag 10 september was een belangrijke 
dag voor Verschure. Toen is het bijzondere 
booreiland Cowrie One aan de opdracht
gevers, de B.I.P.M. te 's-Gravenhage, op
geleverd. Bijzonder, omdat het niet be
stemd is om als een normaal eiland naar 
olie of gas te boren, maar om dichtgeslibde 
putten weer "gangbaar" te maken. 
Een dergelijk boorplatform heeft weliswaar 
een minder uitgebreide machine-installatie 
nodig dan een groot eiland als de /Ie-de-

VERSCHURE 

BOUWDE 

BOOREILAND 

France of de Chazar, maar toch "mag het 
er zijn!" 
Met de Cowrie One zal in de moerassige 
kustgebieden van Nigerië gewerkt worden. 
Alle Shell-schepen dragen de naam van 
een schelp. Dit schip moest natuurlijk naar 
een Nigeriaanse schelp genoemd worden. 
In de "goede oude tijd" gebruikte men in 
Nigerië een bepaalde schelpensoort als be
taalmiddel. In plaats van "achterham van 
één-tien het ons" kochten de dorpelingen 

"een pondje vlees voor een handvol cow
ries!" 
Vandaar dus de naam van dit hefponton: 
Cowrie = muntschelp. 

Enkele technische bijzonderheden 

Het ponton, dat 50 meter lang en 23 meter 
breed is, kan op en neer bewogen worden 
met behulp van het gepatenteerde Gusto 
vijzelsysteem. De vier draagpalen zijn daar-

toe over de gehele lengte voorzien van 
tandlijsten, waarin de grendels van het vij
zelsysteem geschoven kunnen worden. Het 
ponton klimt daarmee, tand voor tand, om
hoog. De twee 12,5 tons dekkranen draaien 
ieder rond een draagpaal, zodat er geen 
kranen zijn die dekruimte in beslag nemen. 
Aan de onderzijde van iedere draagpaal is 
een grote "platvoet" aangebracht waardoor 
het ponton een beter draagvlak in de zachte 
grond krijgt. 
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Vriendelijke woorden 

In de koffiekamer van de scheepswerf aan 
de Zamenhofstraat in Amsterdam-Noord 
kwam, namens opdrachtgevers en uitvoer
ders, een gezelschap bijeen om vriendelijke 
woorden te spreken over en een dronk te 
wijden aan het afgeleverde platform. 

De heer A. Smulders legde daarbij de na
druk op gevoelens van dankbaarheid voor 
de kans die indertijd door de Shell is gege

; 

ven om het booreiland Seashe// te bouwen. 
Dankzij die kans is het mogelijk gebleken 
om nu reeds het negende hefplatform af te 
leveren. 

Natuurlijk werd niet vergeten lof toe· te 
zwaaien aan allen die, met hun vakbekwa
me arbeid, dit produkt tot een voortreffe
lijke schepping maakten. 

Wij wensen de Cowrie One een goed leven 
toe in de handen van tevreden eigenaars. 

WILHELMS 
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WILHELMSHAVEN 

Er zijn in de wereld ongeveer dertig havens, die geschikt zijn om 
100.000 tons tankers te ontvangen. Daarvan is er één in de 
Duitse Bondsrepubliek. Dat is Wilhelmshaven, waar zich tevens 
het beginpunt bevindt van een bijna 400 kilometer lange olie pijp
leiding naar het Roergebied. Met de bouw van deze pijpleiding, 
de vier pompstations en de overslag- en opslaginstallatie in 
Wilhelmshaven werd eind 1957 begonnen. Een leger van 2700 ar
beiders en ingenieurs plus een uitgebreid arsenaal van werk
tuigen ging toen aan de slag. Reeds een jaar later was het zover: 
op 29 november 1958 kon de eerste tanker worden gelost aan 
de pier van de "Nord-West Oelleitung G.m.b.H.". 

20 miljoen ton olie per jaar 

Hoewel de crisis in het Midden Oosten ook van invloed was op 
Wilhelmshaven als oliehaven, werd toch in 1967 bijna 20 miljoen 
ton ruwe olie door de "N.W.O." overgeslagen, opgeslagen en 
door de pijpleiding naar de zes aangesloten klanten, raffinaderijen 
in Nedersaksen en het Rijn-Roer gebied gepompt. 

Dit betekent, dat van de totale ruwe olie import in de Duitse 
Bondsrepubliek rond 26% via Wilhelmshiwen wordt ingevoerd. 
Op het terrein van de "N.W.O." staan talloze tanks voor de opslag 
van de ruwe olie. Om de opslag capaciteit te verhogen is een 
sensationeel project in studie: het "leegspoelen" van onder
grondse zoui:reservoirs, enkele kilometers landinwaarts, waarna 
de leeggekomen "grotten" als onderaardse olietanks kunnen 
worden gebruikt. 

Het traject van de 400 km lange pijpleiding tussen Wilhelmshaven 
en Köln/Wesseling wordt elke week uit de lucht gecontroleerd, en 
bovendien elke maand ... ... te voet! Degenen die dit doen mogen 
met recht beroepswandelaars worden genoemd. Ze leggen de 

KRIJGT 'OLIEGEUL' 

135 

3 x I.H.C.: zelfvarende hopper "'Sirocco", emmermolen "Asie" en een I.H.C. Omnibarge. 

afstand tussen Jade en Rijn af in twaalf dagen. De ruwe olie doet 
het vlugger. In twee dagen stroomt zij van Wilhelmshaven naar de 
verste klant, een raffinaderij in Wesseling. 
Behalve de "beroepswandelaars" en, wellicht een onderhouds
ploeg is er onderweg geen mens te bekennen. Een "dispatcher", 
een "verkeersregelaar", in Wilhelmshaven is heer er:i mees
ter over het onderaardse olieverkeer. Op afstand bedient hij alle 
pompen, afsluiters, etc. en via uitgebreide meet- en controle-appa
ratuur heeft hij een voortdurend overzicht wat er met de oliestroom 
onderweg gebeurt. 

Uitbreiding oliehaven noodzakelijk 

Het terrein van de "N.W.O." ligt ten noorden van de stad Wil
helmshaven aan de Jade-monding. Een 700 meter lange brug ver
bindt de 650 meter lange lospier met het vasteland. Op de pier 
staan drie losinstallaties zodat drie tankers tegelijk in behandeling 
genomen kunnen worden. 
Voor de lospier bedraagt de waterdiepte - bij laag water - ruim 
15 meter. Gezien het tijverschil van ruim 3,50 meter is de diepte 
bij hoog water dus ongeveer 19 meter. Er is daar dus ruimte genoeg 
voor 100.000 tons tankers. 
Máár: meer dan 80% van alle in aanbouw zijnde tankers ter wereld 
is groter dan 100.000 ton DW! Een aantal van 150 zelfs groter dan 
200.000 ton DW! 
De groei in tankergrootte is te begrijpen. Stelt men de transport
kosten per ton olie in een 35.000 tons tanker = 100, dan bedragen 
deze kosten in een 80.000 tons tanker = 80 en in een 200.000 tons 
tanker nog maar = 40! 
Deze ontwikkeling leidde in Wilhelmshaven tot het grootste bag
gerproject, ooit in de Duitse Bondsrepubliek uitgevoerd. Een be-



drag van DM 150 miljoen kwam beschikbaar voor de verdieping 
van de vaargeul in de Jade-monding en bijbehorende voorzienin
gen zoals vuurtorens, radarinstallatie, etc., zodat straks ook de 
zeer grote oliereuzen de losplaats van de "Nord West Oelleitung" 
kunnen bereiken; eind 1968 de 150.000 tonners, in 1971 de 
175.000 tonners. 
Om dit te bereiken moet de vaargeul tussen Wilhelmshaven en de 
Noordzee ter hoogte van het eiland Wongerooge op -18,80 m bij 
hoog water worden gebracht. 
Deze vaargeul is ongeveer 30 kilometer lang en 300 meter breed. 

60 miljoen m3 baggeren 

Geschat wordt dat voor het uitdiepen van de vaargeul in de Jade
monding in de komende jaren in totaal meer dan 60 miljoen m3 

grond verzet zal moeten worden. 
Er is een begin met dit grote werk gemaakt door "Mercator Bag
gergesellschaft m.b.H." en "Nordsee Nassbagger- Und Tiefbau 
G.m.b.H.". Men heeft de beschikking over een grote bagger
vloot, bestaande uit de sleephopperzuigers H.A.M. 308,

Antwerpen IV en P. C. S. van Hattem, de emmermolens Namur,

Asie en RTG-2 (ex Beverwijk 2), de zelfvarende hoppers Simoun

en Sirocco, en de I.H.C. Omnibarges A.v.H 60 R.S. 1, A.v.H 60

R.S. 2 en A.v.H. 60 R.S. 3.

"Mercator" heeft de sleepzuigers in de strijd gebracht, "Nordsee"
het andere baggermaterieel. De slee'pzuigers werken in het noor
delijke deel van de oliegeul, de emmermolens in het zuidelijke
deel. Dit is o.m. het gevolg van het feit, dat de grond in het zuidelij
ke deel van de vaarroute op vele plaatsen zó hard is, dat alleen met
emmermolens kan worden gewerkt.
Om financiële redenen wordt het baggerwerk niet gecombineerd
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met landaanwinning. Dit betekent, dat de opgebaggerde specie 
buiten de vaargeul wordt gelost, o.a. op plaatsen, die op de zee
kaarten als "vuil" staan aangegeven. Hier zijn na de 2e wereld
oorlog grote hoeveelheden munitie gedeponeerd. 

Stenen en munitie 

Volgens de plannen moet het eerste jaar (1968) ruim 22 miljoen m3 

worden gebaggerd. Het leeuwendeel van deze gew"eldige portie 
zand nemen de sleepzuigers H.A.M. 308, P. C. S. van Hattem en 
Antwerpen IV voor hun rekening. De sleepzuigers werken "buiten". 
Bij slecht weer - mJt name Wester- of Noordwester storm -
wordt het werkterrein van de schepen zuidwaarts verplaatst. 
Zoals gebruikelijk wordt dag en nacht, en ook gedurende de week
einden doorgewerkt, met uitzondering van een periode van 22 uur 
elke week, die een sleepzuiger binnenkomt voor bunkeren, on
derhoud en zo nodig reparatie. Bovendien wordt dan een gedeelte 
van de bemanning afgelost. 
Er wordt hoofdzakelijk zand gebaggerd en ook klei, waarin zéér 

2 

veel stenen zitten. Ook wordt er veel munitie opgezogen; in het 
afgelopen jaar in totaal maar liefst twaalf ton! De "grote stukken" / 
blijven achter op het munitie rooster; worden "onder water" in een 
kist bewaard, naderhand opgehaald en op speciale plaatsen ge
dumpt. Aan boord van de sleepzuigers bevindt zich daartoe een 
munitiedeskundige. Waar men ook nog al eens last van onder
vindt, zijn scheeps- en vliegtuigwrakken. 
Voor de sleepzuigers zijn enkele stortplaatsen aangewezen, die op 
gemiddeld een kilometer of dertien van de zuigplaats liggen. Men 
maakt bij het baggeren voornamelijk gebruik van Californische 
sleepkoppen. 
De P. C. S. van Hattem en de Antwerpen IV hebben al enkele 
karweien achter de rug. Voor de sleepzuiger H.A.M. 308 betekent 
het werken bij Wilhelmshaven de "maiden-trip". 

Ploeteren in harde grond 

De drie baggermolens Namur, Asie en RTG-2 hebben het in het 
zuidelijk deel van de vaarroute hard te verduren. Keileem, dikwijls 

1. Er wordt gewerkt aan een 
nieuwe I.H.C.-film over em
mermolens en dus ging ook 
de filmploeg naar Wilhelms
haven. 

2. Het verzetten van de ankers. 

3. Nog gedeeltelijk open gaat 
de Omnibarge al weer varen 
om de hopper schoon te 
spoelen. 

4. De "Namur" in actie. 

5. De "P. C. S. van Hattem" 
is een van de drie sleep
zuigers op het grote karwei. 

4 
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vermengd met grote stenen (morenen), maken het baggeren hier 

doorgaans niet eenvoudig. 

De diepte moet op -15 meter worden gebracht, doch er wordt 

tot op een iets grotere diepte gebaggerd om een geringe aan

slibbing op te vangen. De drie emmermolens graven in één trap. 

De sneedikte is gering (tussen O en 2 meter) en er is veel kracht 

nodig om de grond los te werken. De taaie massa blijft af en 

toe in de stortgoten steken, zodat het waterkanon er aan te pas 

moet komen. De Namur, Asie en RTG-2 moeten er op de "moei

lijke plaatsen" behoorlijk hard aan trekken! Ook door de emmer

molens wordt dag en nacht doorgewerkt. Bij de afvoer van de 

specie naar de 3 - 9 km verder gelegen stortplaatsen wordt o.m. 

gebruik gemaakt van de drie van een Schottel voortstuwingsinstal

latie voorziene 1.H.C. Omnibarges. Deze splijtbakken tonen hier 

cJe grote betekenis van de speciale gladde wandvorm: het kleppen 

van de zeer zware specie levert nauwelijks problemen op! 

Bij het pendelen tussen bagger- en stortplaatsen spelen ook de 

al enkele jaren oude, maar nog immer zeer goed bruikbare, zelf

varende hoppers Simoun en Sirocco een belangrijke rol. De taak, 

die de emmermolens het eerste jaar hebben te vervullen, omvat 

het verwijderen van 5 miljoen m3. Een niet geringe opgave gezien 

de hardheid van de grond. Men verwacht echter dat het zal lukken, 

al wordt daarbij het uiterste gevraagd van het materieel èn het 

vakmanschap van de baggerbazen. 

Zo werkt een uitgebreide vloot van door ons gebouwde bagger

vaartuigen aan de uitvoering van een enorm karwei: het maken 

van een vaarweg naar West Duitsland's belangrijkste oliehaven 

Wilhelmshaven voor de tankers-van-de-toekomst! 



Hulde aan de afd. Voetbal van de Personeelsvereniging van 

D.M.N., die ter gelegenheid van haar 2e lustrum een I.H.C.-voet

baltoernooi organiseerde. De elftallen van de deelnemende I.H.C.

bedrijven ziet U op de foto's.

De uitslag was:

1. Gusto 7 punten 

2. D.M.N. 6 punten 

3. Verschure 5 punten 

4. Smit punt 

5. De Klop punt 

De prijs van het sportiefste elftal ging met algemene stemmen 

naar De Klop. Gusto 

I.H.C.- VOETBAL TOERNOOI IN NOORDWIJKERHOUT

Bij de prijsuitreiking in de kantine van D.M.N., zei de directeur, 

de heer Timmer, verheugd te zijn, dat er nu ook een sportief 

contact was gelegd tussen de I.H.C.-bedrijven. Hij pleitte ervoor, 

van deze contacten een traditie te maken door ieder jaar een der

gelijk toernooi te organiseren, hetgeen grote bijval ontlokte bij 

de aanwezigen. 

De heer Timmer daagde Gusto uit het volgende treffen in 1969 te 

organiseren. Inmiddels heeft Gusto deze uitdaging graag aanvaard. 

De voorzitter van de afdeling Voetbal, de heer Olde Damink, ver

gat niet bij zijn afscheidswoord iedereen te bedanken, die zich 

bij het organiseren en de verzorging had ingespannen. 

WIE DE JEUGD HEEFT. • •  

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 
Hoort men bijna overal, 
En ik za I de I aatste wezen 
Die dat hier bestrijden zal. 
Zeker, er zijn gevallen 
Hier in 't klein en daar in 't groot, 
Waar in een wrede oorlog 
De ene jeugd de andere doodt. 

Ik denk aan het Verre Oosten 
Waar de jeugd wordt opgeleid, 
't Gemeenste wapen in hun handen 
Voor de gruwelijkste strijd 
Waar honger en de werkeloosheid 
Een gesel is voor deze jeugd, 
Volop wapens, geen gereedschap 
Moorden en geen arbeidsvreugd! 

Hoe anders is 't in ons kleine landje 
Waar de jeugd wordt opgeleid, 
Modern gereedschap in hun handen, 
Waar men voor een toekomst strijdt. 
Waar de scholen en fabrieken 
Wijd openstaan voor onze jeugd, 
Waar de jeugd nog opgeleid wordt 
Voor arbeid en voor arbeidsvreugd. 

Ook d'I.H.C. heeft dat begrepen, 
Haar toekomst I igt ook bij de jeugd. 
Zie slechts de rubriek in 't Zeskant 
Dat stemt ons tot grote vreugd. 
Tientallen jonge lieden 
't Eerste diploma in hun zak, 
Weten wat d'I.H.C. kan bieden 
Voor het bekwamen in hun vak. 

Zij weten dat hun hele toekomst 
In vertrouwde handen is, 
Dat het in ons hele landje 
Wel goed, maar nergens betar is. 
De leerkrachten staan je terzijde, 
Op de werf en in fabriek, 
Maken jullie een vol,;aardig vakman 
In vakkennis, maar ook physiek. 

Een enkel woord nog tot d'el-el len * 
Waardeer het wat er wordt gedaan, 
Zodat jullie in de toekomst 
Als vakman in de wereld staan. 
Bedenk het zijn soms hoge kosten 
Doe er dus je voordeel mee, 
Tot geluk voor jullie toekomst 
En dat van de I.H.C. 

Gédégé. 

* el-ellen = 1.1.'en = leerlingen 

D.M.N. Verschure 

Smit 

De Klop 
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VERSCHURE'S ADJU C -

DE HEER L. W. KE 

MET PE S 

Na een dienstverband van 

ruim 31 jaar heeft de heer L. 

W. Keukelaar op vrijdag 27

september 1968, tijdens een

druk bezochte receptie, af

scheid genomen van het be

drijf.

Heel wat medewerkers en

oud-medewerkers - uit de

tijd, dat de heer Keukelaar

nog bedrijfsleider scheeps

werf was - zijn na afloop van

de werktijd naar de beambten-

L. W. Keukelaar 

cantine gekomen om het echt

paar Keukelaar de hand te 

drukken. Ook funktionarissen 

van I.H.C. Holland, zakenrela

ties en vrienden hebben van 

hun belangstelling blijk ge

geven. 

Het scheepsbouwvak heeft 

voor de heer Keukelaar van 

jongsaf een bijzondere aan

trekkingskracht gehad. Het 

zat hem als het ware in het 

bloed. 

Een van zijn laatste werkge

vers vóór Verschure was de 

K.N.S.M., waar hij gedurende 

zeven jaar als assistent Tech

nische Dienst werkzaam is 

geweest. 

Toen hij dan ook in mei 1937 

als bedrijfsleider scheepswerf 

bij Verschure in dienst trad, 

had hij in de algemene 

scheepsbouw in binnen- en 

buitenland, zowel theoretisch, 

als praktisch, reeds een flinke 

dosis ervaring opgedaan. 

In januari 1953 volgde zijn be

noeming tot adjunct-directeur, 

welke functie hij tot zijn pen

sionering heeft bekleed. 

BI 

Lee ::: 



DWIJKERHOUT 

VERSCHURE'S ADJUNCT-DIRECTEUR 

DE HEER L. W. KEUKELAAR 

MET PENSIOEN 

Na een dienstverband van 

ruim 31 jaar heeft de heer L. 

W. Keukelaar op vrijdag 27

september 1968, tijdens een

druk bezochte receptie, af

scheid genomen van het be

drijf.

Heel wat medewerkers en

oud-medewerkers - uit de

tijd, dat de heer Keukelaar

nog bedrijfsleider scheeps

werf was - zijn na afloop van

de werktijd naar de beambten-

L. W. Keukelaar 

cantine gekomen om het echt

paar Keukelaar de hand te 

drukken. Ook funktionarissen 

van 1.H.C. Holland, zakenrela

ties en vrienden hebben van 

hun belangstelling blijk ge

geven. 

Het scheepsbouwvak heeft 

voor de heer Keukelaar van 

jongsaf een bijzondere aan

trekkingskracht gehad. Het 

zat hem als het ware in het 

bloed. 

Een van zijn laatste werkge

vers vóór Verschure was de 

K.N.S.M., waar hij gedurende 

zeven jaar als assistent Tech

nische Dienst werkzaam is 

geweest. 

Toen hij dan ook in mei 1937 

als bedrijfsleider scheepswerf 

bij Verschure in dienst trad, 

had hij in de algemene 

scheepsbouw in binnen- en 

buitenland, zowel theoretisch, 

als praktisch, reeds een flinke 

dosis ervaring opgedaan. 

In januari 1953 volgde zijn be

noeming tot adjunct-directeur, 

welke functie hij tot zijn pen

sionering heeft bekleed. 

Ofschoon het werkterrein van 

de heer Keukelaar zich in het 

algemeen tot het thuisfront 

beperkte, heeft hij bij verschil

lende gelegenheden Verschu

re en I.H.C. Holland naar 

buiten vertegenwoordigd. 
De gift aan het Fonds voor 

het spastische kind, die het 

echtpaar Keukelaar verkoos 

boven de gebruikelijke af

scheidscadeaus en bloem

stukken, is kentekenend voor 

hen beiden. 

Het ga U verder goed mijn

heer en mevrouw Keukelaar! 

50 JAAR 

BIJ VERSCHURE 

Van jongste bediende - tot 

chef personeelszaken! 

Maandag 2 september 1968: 

voor de heer W. van den Broek 

een versierde stoel op de af

deling, vrijdag 6 september 

1968: receptie en grootse hul

diging! 

Uit handen van de heer Bax 

namens de directie: de gou

den speld met diamant (niet 

eerder uitgereikt); van de heer 

Donkers uit verre streken: 

"congratulations" en van de 

heer P. Verschure een gevoe

lig per,soonlijk woord. 

Meerdere toespraken met 

waardering en bewondering 

voor de wijze, waarop jubila

ris zijn carriëre vastberaden 

en met een grote mate van 

aanpassing, waar het de raak

vlakken - bedrijfs- en perso

neelsbeleid - betreft, heeft 

opgebouwd. 

Leerlingen van de afdeling op-
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leidingen treffen een gevoeli

ge snaar met hun in samen

werking met een kunstenaar 

uit overgeschoten materiaal 

vervaardigde metalen buiten

lamp. 

B. & W. van Purmerend zien

met lede ogen hoe deze voor

vechter voor goede huisves

ting van het Verschure-perso

neel zijn nieuwe woonplaats

elders in een concurrende wa

terrijke streek heeft gekozen.

De bedrijfsgeneeskundige

deelt "vaderlijke" schouder

klopjes uit en stelt een gunsti

ge diagnose ten aanzien van

de gezondheid van de jubi

laris.

Dhr. en Mevr. W. van den Broek 

De jubilaris zelf dankt mede 
namens zijn echtgenote voor 
de overweldigende hulde: 
"Vrijdag 6 september 1968 
blijft onvergetelijk als een zon 
overgoten dag in onze harten 
gegrifd." 

50 JAAR BIJ 

SMIT KINDERDIJK 

Op 12 augustus 1918 trad on
ze voorman-bankwerker, de 
heer C. de Bie in dienst, d.w.z. 
dat hij er nu een halve eeuw 
bij ons op heeft zitten. Op 
vrijdag, 30 augustus j.l. werd. 
hij in bijzijn van zijn vrouw en 
kinderen in de daksalon van 

C. de Bie 

ons kantoor · gehuldigd. De 
heer A. de Jong, loco-burge
meester van Nieuw-Lekker
land, heeft hem namens H.M. 
de Koningin het ereteken in 
zilver verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau uitgereikt. 
Onze directeur de heer A. J. 
Bouman heeft daarna onze 
waardering voor de arbeid en 
hartelijke gelukwensen voor 
de decoratie van de Jubilaris 
uitgesproken. Wij sluiten ons 
daarbij aan en spreken de 
hoop uit, dat de heer de Bie 
deze onderscheiding nog vele 
jaren zal mogen dragen. 

40 JAAR BIJ 

SMIT KINDERDIJK 

A. van Driel 

Op 3 september j.l. was het 

40 jaar geleden dat onze ijzer

werker, de heer A. van Driel 

zijn intrede bij ons deed. 

In de daksalon van het kan

toorgebouw heeft de heer 

A. J. Bouman de jubilaris 

toegesproken in bijzijn van 

zijn dochter, die bij aan

komst in de bloemetjes was 

gezet, zijn zoon, en voorts 

de Bedrijfsleiders, Ir. J. A. 

Stam, C. A. Nugteren, zijn 

baas de heer J. W. van Koo

ten en de. heer J. Bakker. 

De heer Bouman danhle de 

jubilaris voor zijn trouw en 

het enthousiasme, waarmee 

van Driel zijn werkzaamhe

den heeft verricht. Hij prees 

hem ook als een man, waarop 

men kon rekenen. Jammer, 

dat hem in de voorbijgegane 

periode het leed niet is ge

spaard gebleven. 

Wij wensen de heer van Driel 

nog heel veel gelukkige jaren 

toe, waarin hij zijn werk in 

een goede gezondheid en met 

opgewektheid kan blijven 

verrichten. 



HIEP HIEP HOERA, DIT ZIJN DE 

1 GESLAAGDEN ■

Wij hebben geprobeerd de portretten bijeen te krijgen van allen 
die bij I.H.C. Holland geslaagd zijn voor een Bemetel diploma. 
Onze gelukwensen voor allemaal. Dat zij nog vele jaren het Zes
kant zullen mogen lezen en nog tal van I.H.C. produkten zullen 
mogen helpen bouwen. 

BIJ GUSTO SCHIEDAM 

Van links naar rechts ziet U: 
voorste rij: J. Speelmeyer, H. Speelmeyer, A. van Rij, F. v.d. Bergen, 

G. Over de Vest,
daarachter: J. Dierx, L. van Koetsveld, N. Goederond, W. de Vries, 
P. Scholte, J. van Dorst, M. van Dijk, A. Elshof en D. Kars.
Niet op de foto staan: H. Franken, J. A. Koedoot en T. Westra.

BIJ SMIT KINDERDIJK 

Hier slaagden: H. Kroeze, M. Koorneef, A. Keesmaat, C. Kersbergen, 
Joh. Groenendijk, J. van Brandwijk, J. C. Bos, C. den Boer, J. Chavinet Pila, 
Nic. Groenendijk, J. van Steenis, A. J. v.d. Rhee, ·D. C. van Dam, A. Stuur
man, A. G. den Ouden, C. L. Boom, J. Rodriguez Ortiz, A Vink, 
A. C. Bayens, A. A. Noorland, Joh. Gaal, A. Eykelenboom, W. J. Duis
von Damm, J. A. Dekker. 

BIJ VERSCHURE 

waren het: L. D. Tjoa, H. Schenk, G. Koster, S. Maes, P. v.d. Broek, 
R. A. H. K. Schinkel, J. C. D. Ramp, J. A. de Wit, G. Steiger, J. v.d. Veen, 
B. Gihaux, G. Maaswinkel, J. Booneveld, H. Sermond. 

De heer J. C. D. Ramp ontbreekt op de foto wegens het vervullen van de 
militaire dienstplicht. 
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BIJ GUSTO GELEEN 

�� 
H. N. M. Beckers L. Bouchez P. J. M. Delil 

H. E. Engeman H. G. M. Henscerg L. L. Lemmens 

P. J. Salden B. P. H. Smeets E. B. Smith 

Van bovenstaande leerlingen hadden zich er vijf opgegeven voor het uit
gebreid examen, nl. de heren Beckers, Bouchez, Delil, Engeman en Smith. 
Hier was het succes volledig, allen geslaagd! 

BIJ SMIT & BOLNES 

A. J. van den Berg R. M. G. Walraven 

BIJ DE KLOP 

v.l.n.r. zittend: M. J. Batenburg, J. van Beek, J. Blokland, J. van Andel en 
D. Verdoorn. 

v.l.n.r. staande: W. H. van Houwelingen en M. A. Spruit. 
Aan allen is het uitgebreid Bemetel-diploma uitgereikt.

BENOEMING OP 

t H.C. KANTOOR 

PERSONA 
GUSTO 

In dienst getreden: 
26-8-'68 Mej. S. F. G. Beek - assistente Loo--..: : 
2-9-'68 J. G. Schaap - 1.1. tekenaar Offshore 
2-9-'68 H. M. de Aooy - medewerker Buiten!..,,,.� � 
2-9-'68 P. Wolters • medewerker Offshore 
2-9-'68 A. F. J. Stoets - jongste bediende 
9-9-'68 P. de Wolf • machinebankwerker M.8 

16-9-'68 L. Hendriks - Jongste bediende Corres:: 
16-9-'68 C. M. van Gog - 1.1. strekker S.B. 

Gepensioneerd: 
27-9-'68 A. F. van der Wilt - schoonmaker S.B 

Geboren: 
26-8-'68 Martijn, zoon van C. Mulder en 1. . G. 

Ellerbroek 
10-9-'68 Helmut, zoon van H. Hirsch en H. C. -

van den Eikhoff 

DE KLOP 

In dienst getreden: 
2-9-'68 W. A. van Steenis - Bankwerker 
2-9-'68 D Vonk - Tek. Constructeur 
2-9-'68 J. W. Yenderbos - 1.1. IJzerwerker 
9-9-'68 H. Goudswaard - El. Lasser 
9-9-'68 J. Besemer - 1.1. IJzerwerker 
9-9-'68 M. Schouten - Bankwerker 

23-9-"68 C. H. Korevaar - Bankwerker 

Gehuwd: 
4-9-'68 J. Kwantes en J. T. v.d. Bos 

13-9-'68 P. D. v.d. Berg en A. Eysvogels 

Geboren: 
6-9-"68 Janna Willemina Cornelia, dochter var 

Groot en A. Verspuy 

SMIT-BOLNES 

In dienst getreden 
2-9-'68 A. van der Doe - 11 monteur EM 
2-9-'68 M. C. Fondse - Il monteur EM 

23-9-"68 C. C. Lems - monteur EM 

IN MEMORIAM 

wake 
De tera 
Oude 



3 J GUSTO GELEEN 

L. Bouchez P.J. M. Delil 

H. G. M. Henscerg L. L. Lemmens 

B. P. H. Smeets E. B. Smith 

=,- -__ n hadden zich er vijf opgegeven voor het uit

- --ren Beckers, Bouchez, Delil, Engeman en Smith. 

:: ·g. allen geslaagd! 

SMIT & BOLNES 

R. M. G. Walraven 

BI DE KLOP 

. van Beek, J. Blokland, J. van Andel en 

_ ingen en M. A. Spruit. 

=-=-=,-<liploma uitgereikt. 

BENOEMING OP 

tH.C. KANTOOR 

Per 1 november a.s. zal op het hoofdkantoor in Rotterdam in dienst 
treden Drs. D. J. Termeer. In de funktie van controller van I.H.C. 
Holland zal hij, direct onder de raad van bestuur, de algemene 
leiding krijgen over de gehele administratie en de interne accoun
tantsdienst. 

Er zal echter niets veranderen aan de bestaande situatie, waarbij 
de administrateur van een werkmaatschappij rechtstreeks ressor
teert onder de directie van die werkmaatschappij. 

De heer Termeer is doctorandus in de economie en register
accountant. Hij is werkzaam geweest in de administratieve sector 
van de Shell groep en kwam in 1961 in dienst van de Curaçaosche 
Handelmij te Amsterdam als directeur financiële zaken en admi
nistratie. 

Zo spoedig mogelijk zal de heer 'Termeer een rondgang maken 
langs de werkmaatschappijen om kennis te maken met directies 
en stafleden. 

PERSONALIA 
Geboren: 
31-8-'68 Hendrika, dochter van C. J. Lems en C. Hen

drikse 

16-9-'68 Heidi Wilhelmina Ludwina, dochter van L. J. 
Friedrich en M. V. Putten 

Overleden: 

GUSTO 

In dienst getreden: 
26-8-'68 Mej. S. F. G. Beek - assistente Loonafdeling 

2-9-'68 J. G. Schaap - 1.1. tekenaar Offshore 
2-9-'68 H. M. de Rooy - medewerker Buitenlandse Exp. 
2-9-'68 P. Wolters - medewerker Offshore 
2-9-'68 A. F. 1. Stoets - jongste bediende Proj. Bur. 
9-9-'68 P. de Wolf - machinebankwerker M.B. 

16-9-'68 L. Hendriks - jongste bediende Corresp. 
16-9-'68 C. M. van Gog - 1.1. strekker S.B. 

Gepensioneerd: 
27-9-'68 A. F. van der Wilt - schoonmaker S.B. 

Geboren: 
26-8-'68 Martijn, zoon van C. Mulder en 1. N. G. Mulder

Ellerbroek 
10-9-'68 Helmut, zoon van H. Hirsch en H. C. Hirsch

van den Eikhoff 

DE KLOP 

In dienst getreden: 
2-9-'68 W. A. van Steenis - Bankwerker 
2-9-'68 D Vonk - Tek. Constructeur 
2-9-'68 J. W. Venderbos - 1.1. IJzerwerker 
9-9-'68 H. Goudswaard - El. Lasser 
9-9-'68 J. Besemer - 1.1. IJzerwerker 
9-9-'68 M. Schouten - Bankwerker 

23-9-'68 C. H. Korevaar - Bankwerker 

Gehuwd: 
4-9-'68 J. Kwantes en J. T. v.d. Bos 

13-9-'68 P. D. v.d. Berg en A. Eysvogels 

Geboren: 
6-9-'68 Jenna Willemina Cornelia, dochter van J. de 

Groot en A. Verspuy 

SMIT-BOLNES 

In dienst getreden 
2-9-'68 A. van der Doe - Il monteur EM 
2-9-'68 M. C. Fondse - Il monteur EM 

23-9-'68 C. C. Lems - monteur EM 

SMIT KINDERDIJK 

In dienst getreden: 
1-7-'68 C. Fouad Atallah - buitenl. student Metersmit 
8-7-'68 0. M. Gaafer - buitenl. student Machinefabriek 

15-7-'68 Assaad Ragab el Egueil - student Buitenmontage 
15-7-'68 Mevr. Sterrenburg-v.d. Heuvel - Avondwerkster 
22-7-'68 D. R. Dunston - student Spantenvloer 
22-7-'68 Mevr. A. Maari-Sizova - Planning 
29-7-'68 E. Vonk - leerling modelmakerij 
29-7-'68 C. Dekker - Schilder 
29-7-'68 H. Overweel - leerschool M.F. 
29-7-'68 C. Rietveld - leerschool M.F. 
29-7-'68 P. N. v.d. Perk - leerschool M.F. 
29-7-'68 C. Kemper - leerschool M.F. 
29-7-'68 P. Breedveld - leerling ijzerwerker 

1-8-'68 J. Bakker - constructeur-tekenaar M.B. 
1-8-'68 J. A. Groen - tekenaar S.B. 
1-8-'68 mej. G. Lodder - Projecten 
1-8-'68 N. v. Vliet - Kunststoffen 
1-8-'68 L. Molenaar - Verkoop 
5-8-'68 mej. Y. M. C. Bouma - Lagersmit 
5-8-'68 mej. M. Tuytel - Verkoop 
5-8-'68 R. v.d. Berg - leerschool SW noord 
5-8-'68 T. Y. van Dieren - leerschool SW 
5-8-'68 J. Rijneveld - leerschool SW 
5-8-'68 J. Timmer - leerschool SW 
5-8-'68 D. Hardenbol - leerschool SW 
5-8-'68 E. Schallig - volontair MF 
5-8-'68 R. Ibrahim Maari - student buitenmontage 

12-8-'68 J. F. J. Wouters - volontair Metersmit 
12-8-'68 J. Koppelaar - Leerschool SW 
13-8-'68 J. Lopez-Poz - Leerschool SW 

2-9-'68 P. Hamar, volontair MF 
2-9-'68 R. E. Baddour, student 
2-9-"68 P. L. Thusu, student 
3-9-'68 D. Buitelaar, brander A.V.I. 
2-9-'68 A. J. de Keizer, corr. Verkoop 
2-9-'68 B. Verheij, houttekenaar 
2-9-'68 N, P. van Heiningen, tekenaar SB 
9-9-'68 K. J. Manneken, tekenaar SB 
9-9-'68 1. M. Maari, Projecten 
9-9-'68 A. J. B. Duis von Damm, ijzerwerker 
9-9-'68 J. M. Landa Barreda, draaier MF 

16-9-'68 P. Timmermans, magazijn MF 

Geboren: 
29-8-'68 Maarten Dirk, zoon van J, P. Feldbrugge en 

B. H. Okhuizen; 
1-9-'68 Enrique, zoon van E. Barroso Jimenez, en R. 

Sanchez Cervera 

30-8-'68 M. de Jong, 85 jaar, gepensioneerde 
28-8-'68 K. P. de Groot, 65 jaar, nachtportier 

Naar militaire dienst: 
13-9-'68 W. Wolters, draaier MF 

Gepensioneerd: 
3-9-'68 A. Korevaar, duwer 
5-9-'68 W. J. Ligtvoet, portier 
6-9-'68 J. van Wingerden - ketelmaker 

VERSCHURE 

In dienst getreden: 
2-9-'68 M. J. Huys-Vergen, cantine-hulp M.F. 
2-9-'68 M. Dris Haddou, polyesterbewerker, Polyboat 
2-9-'68 A. Gomez Sanchez, metaaldraaier M.F. 
3-9-'68 H. P. Driessen, kunstharsverwerker, Polyboat 
3-9-'68 P. Tarantina, elektrisch lasser Scheepswerf 
3-9°'68 A. Sala, polyesterbewerker, Polyboat 
3-9-'68 J. Wesmaas, acquisiteur, Oranje Werf 
9-9-'68 G. B. Gmelich, ijzerwerker, Oranje Werf 

11-9-'68 A. Mesari, polyesterbewerker, Polyboat 
16-9-'68 A. Meola, polyesterbewerker, Polyboat 
16-9-'68 G. Uselli, polyesterbewerker, Polyboat 
16-9-'68 A, Angius, polyesterbewerker, Polyboat 
16-9-'68 D. Pischedda, Polyesterbewerker, Polyboat 
18-9-'68 E. M. Tuyp, leerling-bankwerker M.F. 
20-9-'68 M. Bin lschou Moulou, polyesterbewerker, Poly-

boat 
25-9-'68 0. Franzo, polyesterbewerker, Polyboat 
25-9-'68 D. Zanetti, polyesterbewerker, Polyboat 
26-9-'68 A. Parisi, polyesterbewerker, Polyboat 

Terug uit militaire dienst: 
19-8-'68 J. L. M. Borst, bankwerker D.M.N. 

Gehuwd: 
11-9-'68 J. H. Brouwer met T. M. van Baarsen 
19-9-'68 F. H. M. Kok met Th. C. Th. Freeze (D.M.N.) 

Geboren; 
29-8-'68 Nicodemius A.M., zoon van S. J. A. M. Burg.-r 

en J. S. M. Bonink 
3-9-'68 Richard Ariaan, zoon van A. Bakker en A. D. 

Corbijn 
20-9-'68 Esther Johanna Maria en Anja Sophia Maria, 

tweeling-dochters van Th. J. P. v.d. Ploeg en 
J. M. Zandbergen (D.M.N.). 

Op 28 augustus j.l. overleed, na een langdurige ziekte, onze nacht
waker, de heer K. P. de Groot, op de leeftijd van 65 jaar. 

IN MEMORIAM 

De teraardebestelling vond plaats op zaterdag, 31 augustus op de 
Oude Begraaf.plaats te Nieuw-Lekkerland. 
De heer de Groot is ruim 30 jaar in ons bedrijf werkzaam geweest, 
waarvan de meeste jaren als nachtwaker, welke taak hij met de 
grootste trouw en toewijding heeft verricht. Nog gedurende zijn 
ernstige ziekte uitte hij meermalen het verlangen om zijn werk nog 
een poosje te doen, alvorens met pensioen te gaan. Het kostte 
hem de grootste moeite, dit werk, dat hem lief was, te moeten 
loslaten. Wij verloren in hem een trouwe medewerker, die wij 
niet licht zullen vergeten. 
Wij wensen mevrouw de Groot sterkte toe om dit verlies te 
kunnen dragen. 
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Het I.H.C.-kantoor huist, zoals de meesten van u wel weten, op 

de 11 e en op een gedeelte van de 2e verdieping van een modern 

hoog gebouw in Rotterdam, het "Overbeekhuis". Ook dit "huis" 

kent natuurlijk voorschriften voor het geval er brand mocht ont

staan. Om nu eens te kijken in hoeveel tijd dit gebouw in nood

gevallen geëvacueerd zou kunnen zijn, werd begin september een 

oefening gehouden. De bewoners van het Overbeekhuis ontvingen 

allemaal een circulaire, waarin het hoe en hoelaat van de oefening 

was vermeld. "U wordt verzocht uw jassen reeds bij u te hebben 

bij uw opgeruimd bureau, waarna u na het bellen van de alarm

schellen onverwijld via de dichtstbijzijnde trap naar beneden 

gaat." Het werd een geslaagde oefening. Het gebouw was in on

geveer 7 minuten leeg. Wát een wonder! Als je de jassen bij de 

hand hebt! ...... En de bureaus netjes opgeruimd! ..... . 

Het bestuur van de Gusto Auto Club, bezorgd als altijd voor het 

welzijn van de leden, wees er nog eens op, "dat bij verkoop van 

de auto de no-claim korting op de verzekering niet met de auto 

meegaat, maar bij de berijder blijft." 

Da's gezellig! ..... . 

De afdeling Personeelszaken bij Gusto heeft er een aardige job 

bij: handel in meubelen! Was het onlangs een zitje, nu lazen wij: 

"A�ngeboden. Tegen elk aannemelijk bod: modern slaapbankstel, 

bestaande uit twee fauteuils en een tweepersoons slaapbank". 

Waar hálen ze het vandaan ..... . 

Terwijl wij deze regels schrijven, klettert de regen tegen de ramen. 

Rillerig lazen wij in het Smit Nieuws de geruststellende aankondi

ging: "Volgende maand zal weer een team, gewapend met anti

griep materiaal, op ons bedrijf verschijnen." 

Vooruit lui, wees verstandig! Met ontblote bovenarm gezamen-

lijk aantreden voor het vaccinatie-pistool ...... ! 

Niet alleen de griep is in aantocht - een bewijs dat de zomer nu 

écht voorbij is - ook de Goedheiligman in Spanje werpt schaduw 

van mijter en staf voor zich uit. De leden van de Personeelsver

eniging Gusto Slikkerveer kunnen hun kroost opgeven voor het 

Sinterklaasfeest ..... . 

Voor de medewerkers in de Scheepsbouwloods bij Gusto liggen 

de donkere dagen echter nog in het verschiet. De lichtkappen 

van hal 4, 5 en 6 zijn vernieuwd. Door 1300 nieuwe ruiten zal ook 

het laatste straaltje zon ongehinderd naar binnen kunnen schijnen. 

Weet U het nog? Van de theelepeltjes uit de Gustokantine, die 

hun weg vonden in de afvoer? Onze Gusto-vrienden kunnen zich 

getroost weten. Het komt meer voor. "In een dagblad lazen wij 

(zo lazen wij op onze beurt in Gusto Berichten) dat bij Scotland 

Yard 4000 theelepeltjes langzaam uit de kantine zijn verdwenen." 
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Als het verdacht snél was gebeurd was het allicht wél opgevallen 

bij al die politiemannen ..... . 

Rigoreus zijn ze wel bij Gusto! Iemand passeerde de portier met 

een bon waar op stond: "mag passeren met afgekeurde kop". 

"Het zal je maar gezegd worden!", zegt Gusto Berichten af-

keurend ..... . 

Wie bij het lezen van het kopje "RACING TEAM SK" in het Smit 

Nieuws mocht denken opwindend sportnieuws voorgeschoteld te 

krijgen, vergist zich. Het gaat over het racen met auto of brom

fiets op het terrein. En dat mag niet. Twintig kilometer per uur 

is het maximum, zo wordt er nog eens nadrukkelijk op gewezen; 

"nog altijd 4 x zo snel dan wanneer men loopt". Daarom lópen er 

ook nog maar zo weinig ..... . 

En dan nu het verhaal van "Prins Freek". Voor u gelezen in 

Gusto Berichten: 

"Afgelopen dinsdag is de "Prins Freek" te water gelaten. U kent 

hem wel, die ouwe getrouwe dekschuit, die af en toe wordt ge

bruikt als loopplankponton. Zijn gaten waren dichtgemaakt en hij 

was weer helemaal opgeknapt. Tenminste ...... Korte tijd na de 

tewaterlating is "Freek" weer rap op de helling gezet om hem 

van een voortijdige verdrinkingsdood te redden." 

Toch zeker niet álle gaten dichtgemaakt ...... zo dachten wij. 

Gusto's wijze-woorden medewerker zag het wat poëtischer: 

"Al ben ik versleten, oud en moe; 

ik moet blijven werken tot zinkens toe ...... !" 

Er zit een happy-end aan dit verhaal, zo meldt de volgende editie 

van Gusto Berichten: "Ons loopplankponton ligt weer in het water 

en blijft nog drijven ook ...... Dat noemen we volhouden!" 

"Er bestaan plannen om in het bedrijf te starten met een opleiding 

voor strekker, "zo schreef Gusto Berichten". U weet, de goede 

strekker zit in werkklasse 5. Wie belangstelling heeft kan zich op

geven bij de afdeling Personeelszaken." 

Het strekt u tot eer bij Gusto te werken ..... . 

In het Smit Nieuws lazen wij het volgende: "Te koop aangeboden 

2 stuks autoveiligheidsgordels voor vloerbevestiging. 3-punts, 

nooit gebruikt". 

Nooit gebruikt, tja, dat komt meer voor als je de ANWB en de 

verkeersdeskundigen mag geloven ..... . 

Eveneens in Smit Nieuws lazen wij, dat voor de controle van de 

gebouwen en terreinen een nachtwaker werd gevraagd. "Het 

dienstrooster is zo samengesteld, dat er gedurende één week 

drie vrije nachten zijn ...... ". 

Drie van de zeven nachten vrij, wat een baan, nachtwaker, vindt 

dagwerker 
ARGUS 




