


Twee grote drijvende bokken verplaatsen bij 
Gusto een 300 ton wegende staalconstructie 
voor een boorinstallatie. 

BIJ DE VOORPAGINA Het enorme gevaarte lag op de zij op de werf; 
werd eerst naar de wal geschoven, vervolgens 
heel voorzichtig opgehesen, gekanteld en op 
een zeegaand ponton geplaatst. 

EEN GROTE FAMILIE IN 

EEN GROOT ZESKANT 

Dit Zeskant ziet er anders uit dan U gewoon bent. U kunt er een 
verhaal in aantreffen van voorvallen, die zich bij Gusto hebben 
afgespeeld. Bij Verschure zit iemand, die zich Sprokkelaar noemt. 
Nu kunt U lezen, waarover deze heer zich zorgen maakt. Kent U 
Gédégé? Hij is een humorvolle dichter, die bij De Klop al jarenlang 
zijn beschouwingen geeft over de gebeurtenissen op die werf. 
Hij gaat nu voor U dichten. Weet U, dat de Kinderdijkers enorme 
wandelaars zijn? U kunt het nu lezen. 
Waarom al die nieuwe rubrieken? 

Het zijn feitelijk helemaal geen nieuwe rubrieken. Alleen, U kon 
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ze niet lezen omdat de verhalen van de andere werven tot nu toe 
alleen in het firma gedeelte van die andere werven stonden. 
Nu is er in onze I.H.C. Holland wereld de laatste jaren het een en 
ander veranderd. Dat hebben wij U verteld en dat zult U op allerlei 
manieren wel gemerkt hebben óók. 

De mensen van Verschure hebben hun collega's van Gusto nodig 
en de werkzaamheden bij Smit Kinderdijk zouden. niet zo goed 
gaan àls ze gaan, als bijvoorbeeld De Klop er niet was. En zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. We zijn echt aan het groeien 
naar één hechte werk_gemeenschap. Naar buiten treden we al hoe 
langer hoe meer op als 1.H.C. Holland. Een paar jaar geleden kende 
men de naam 1.H.C. Holland slechts in een kleine kring. Nu maakt 
U er deel van uit. Wanneer in de krant geschreven wordt over de 
belevenissen van onze groep, dan zult U die berichten vást met 
belangstelling lezen. Het gaat dan immers over Uw werk ..... . 
Daarom, zo dachten wij, zou het nuttig zijn dat de stadse I.H.C.-ers 
in Amsterdam, Rotterdam en Schiedam eens zouden kunnen lezen 
wat de dijkbewoners in Kinderdijk en de buitenmensen in Sliedrecht 
bezig houdt. En omgekeerd. Het zijn collega's, die hetzelfde werk 
doen als U, misschien hebben ze wel dezelfde problemen ..... . 

Daarom bieden wij U nu één Zeskant aan. Eerst nog bij wijze van 
proef. Wij willen heel graag van U horen, hoe U dit Zeskant vindt. 
Of wij er zo mee door moeten gaan. Of U het op prijs stelt be
richten te lezen uit de andere nederzettingen. U vindt daartoe in dit 
Zeskant een vel papier met een aantal vragen. Wilt U de antwoor
den in de ideeënbus doen of inleveren bij de afdeling personeels
zaken of bij Uw firmaredacteur? Of schiet hem eens aan en vertel 
hem hoe U over Het Zeskant denkt. Hij en zijn mede-redacteuren 
blijven hun best doen om Het Zeskant te maken tot een blad, dat 
U elke maand weer met belangstelling zult lezen. 

Per 1 september 1967 heeft Prof. Ir. P. Th. Velzeboer, in verband 
met drukke werkzaamheden aan de Technische Hogeschool te 
Delft, zijn functie van directeur M.T.I. neergelegd. Met ingang van 
die datum is benoemd tot directeur M.T.I. de heer Ir. P. J. van Lun
teren. De heer Van Lunteren blijft daarnaast directeur van Smit 
Kinderdijk. 
Prof. Velzeboer heeft zich bereid verklaard als adviseur aan te 
blijven. 
Ir. A. Hadjidakis is met ingang van 1 september benoemd tot adjunct 
directeur M.T.I. 

"CHAZAR" VAARWE 



: de verhalen van de andere werven tot nu toe 
gedeelte van die andere werven stonden. 
C. Holland wereld de laatste jaren het een en

a hebben wij U verteld en dat zult U op allerlei
hebben óók. 

'"SChure hebben hun collega's van Guste nodig 
en bij Smit Kinderdijk zouden niet zo goed 

als bijvoorbeeld De Klop er niet was. En zo 
even doorgaan. We zijn echt aan het groeien 

: gemeenschap. Naar buiten treden we al hoe 
als 1.H.C. Holland. Een paar jaar geleden kende 

olland slechts in een kleine kring. Nu maakt 
anneer in de krant geschreven wordt over de 

e groep, dan zult U die berichten vást met 
• Het gaat dan immers over Uw werk ..... . 
1 wij, zou het nuttig zijn dat de stadse I.H.C.-ers 
:rdam en Schiedam eens zouden kunnen lezen 
, in Kinderdijk en de buitenmensen in Sliedrecht 

ekeerd. Het zijn collega's, die hetzelfde werk 
en hebben ze wel dezelfde problemen ..... . 
U nu één Zeskant aan. Eerst nog bij wijze van 
el graag van U horen, hoe U dit Zeskant vindt. 
oor moeten gaan. Of U het op prijs stelt be
e andere nederzettingen. U vindt daartoe in dit 
:,ier met een aantal vragen. Wilt U de antwoor-
5 doen of inleveren bij de afdeling personeels
' aredacteur? Of schiet hem eens aan en vertel 
i Zeskant denkt. Hij en zijn mede-redacteuren 
en om Het Zeskant te maken tot een blad, dat 
· met belangstelling zult lezen.

67 heeft Prof. Ir. P. Th. Velzeboer, in verband 
1amheden aan de Technische Hogeschool te 
in directeur M.T.I. neergelegd. Met ingang van 
nd tot directeur M.T.1. de heer Ir. P. J. van Lun-

Lunteren blijft daarnaast directeur van Smit 

:ft zich bereid verklaard als adviseur aan te 

iet ingang van 1 september benoemd tot adjunct 

"CHAZAR" VAARWELI 

"Sjtsjastliwowo puti" oftewel "goede reis" en vele andere wensen weerklonken op 
de drukke Nieuwe Maas, toen vrijdagavond 25 augustus het booreiland-in-drie-delen 
Chazar naar de Sovjet Unie vertrok. 
De laatste dagen vóór het vertrek waren dagen van hoge spanning. Hoewel het 
eiland technisch vrijwel gereea was, waren het de vele formaliteiten, documenten, 
instructieboeken en tekeningen in zovéél-voud, die de aandacht vroegen. 
Aanvankelijk was de vertrekdatum op donderdag 24 augustus vastgesteld, hetgeen 
twee weken vóór de officiële contractdatum was. 
Die donderdagmorgen om kwart over zeven voer echter, in een dichte mist, de Engelse 
veerboot /s/e of Ely tegen één van de Russische sleepboten en tegen een zijponton. 
Hoewel de schade gelukkig zeer gering bleek te zijn, moest het vertrek toch een dag 
worden uitgesteld. 
Maar vrijdagmiddag was het dan toch zover. Om kwart over vijf trok de stoomsleep
boot Marksist van 1200 ipk met het middenponton langzaam, tegen de opkomende 
vloedstroom in, zeewaarts. 
De andere stoomsleepboot, de Tuvinets, eveneens van 1200 ipk, volgde met een zij
ponton en tenslotte de 2200 pk motorsleepboot Kapitan V. Fedotov met het andere 
zij ponton. 
Daarmede was een einde gekomen aan de bouw van dit booreiland, waarbij opge
lucht kon worden geconstateerd, dat het toch weer gelukt was om zo'n groot werk
stuk op tijd af te leveren! 

' In tegenstelling tot wat aanvankelijk was vastgesteld, gaat het convooi niet door het 
Skagerrak en de Sont rondom Denemarken, maar door het Kieler Kanaal. 
Ondanks het feit, dat daarbij extra sleepboothulp nodig zal zijn en kanaalrechten 
betaald moeten worden, heeft de opdrachtgever dit aan de kapiteins opgedragen. 
In Leningrad zullen rivierslepers de drie pontons overnemen en over rivieren, kanalen 
en grote meren naar Astrakan aan de monding van de Wolga varen. Vandaar nog 
eens een 500 km naar Bakoe, het eindpunt van de twee maanden durende sleepreis. 

Tegelijk met het vertrek van het booreiland, was men op de werf druk bezig met het 
plaatsen van een staalconstructie voor een vaste boorinstallatie op een zeegaand 
ponton. 
Daartoe moest de ruim driehonderdvijftig ton wegende staalconstructie, in de takels 
hangend, gekanteld en op zijn poten gezet worden. 

Ook deze "operatie" is goed verlopen. Na dit jacket voor de Phillips Petroleum 
Company volgt een nog groter 12-poots jacket voor de Atlantic Producing Company, 
dat eveneens bestemd is voor het gebruik op het Engelse deel van de Noordzee. 
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"PR 201 VENEZIA" 

AAN HET WERK BIJ VENETIE 

De cutterzuiger PR 201 Venezia, die Verschure bouwde voor een 

Italiaans aannemingbedrijf, is de laatste maanden volop aan de 

slag bij Venetië. 

In mei kwam het baggervaartuig in Noord Italië aan en werd met 

zuigen begonnen, vlak bij het plaatsje Fusina. 

Op het kaartje ziet U de stad-van-het-water Venetië, liggend aan 

de rand van een lagune, een ondiep water, dat door smalle land

tongen van de zee is gescheiden. Een dam met daarop een spoor

en een rijweg verbindt Venetië met de vaste wal bij Mestre. In en bij 

deze stad is nogal wat industrie. De scheepvaartverbinding tussen 

Mestre en de Adriatische Zee wordt gevormd door een in de lagune 

gegraven kanaal van Mestre naar Venetië en een vaarweg dwars 

door deze stad. Even ten zuiden van Mestre ligt het plaatsje Fusina. 

Hier gaat men nieuwe industrieterreinen en een haven aanleggen. 

De verbinding met de Adriatische Zee zal gaan via een nieuw door 

de lagune te graven kanaal, waardoor de schepen niet meer dóór 

de stad Venetië hoeven te varen. De aanleg van het nieuwe kanaal 

geschiedt in drie kavels. In het zuidelijke stuk gaat binnenkort de 

Reina Fabiola baggeren, in het middenstuk werkt de Port Sunlight. 

Het noordelijke stuk, vlak onder de kust, dat een lengte heeft van 

ongeveer vijf kilometer, wordt door de PR 201 Venezia aangelegd. 

De door de drie zuigers opgebaggerde grond gebruikt men voor 

het opspuiten van de terreinen bij Fusina. Dit betekent, dat met 
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1 PR 201 VENEZIA 

2 PORT SUNLIGHT 

3 REINA FABIOLA 

name de Reina Fabiola een zeer lange persleiding heeft. In die 

leiding wordt nu halverwege een boosterstation ingebouwd. 

Goede resultaten 

Zoals gezegd, in mei begon de PR 201 Venezia met het werk. 

Natuurlijk waren er aanloopmoeilijkheden, o.a. omdat de beman

ning nog aan de zuiger moest wennen. In het begin werkte men 

negen uur per dag met één ploeg; na een dag of veertien ging men 

over op continu werken, met - uiteraard - meer ploegen. 

De grond waarin gebaggerd wordt, bestaat uit zand, klei en mod

der van zeer gevarieerde hardheid. 

Wat de resultaten betreft klinken er uit de rapporten van onze 

werktuigkundige, de heer Wisse, optimistische geluiden. Bij een 

inmiddels tot ruim 2000 meter aangegroeide persafstand haalt de 

zuiger nog steeds een produktie van ongeveer 850 m3 vaste stof 

per uur. 

Op de foto's lijkt het of de zuiger in diep water ligt. Dat is echter 

maar schijn! Zelfs het hele kleine bootje, van waaruit Ir. Bennekers 

van Verschure foto's maakte, liep al spoedig vast in de "prut". 

Wanneer straks ook de in 1961 gebouwde cutterzuiger Reina Fa

biola aan de slag gaat, werken twee I.H.C.-produkten aan de voor

bereiding voor een verdere industriële ontwikkeling van het gebied 

rond de oude Dogenstad Venetië. 

p en me 
waarin de tunnels 
ongeveer tien met 
verlengen van de 
plaatste hijskraan. 
bouwdok bestaande 

"RIO PARANA" 

STAAT OP ZIJN POTEN 

Van de heer J. J. Wijchers, die zo

als u weet in Argentinië verblijft, 

om toezicht te houden op het 

werk aan het voor de tunnelbouw 

bestemde hefeiland Rio Paraná, 

ontvingen wij weer een serie fo

to's, waarvan wij er graag hierbij 

enkele opnemen. Ze tonen de 

werkzaamheden verbonden aan 

het verlengen van de poten. 

Achttien ton weegt zo'n paalsectie, maar 
voor de monteurs i'l het net werken met 
een grote Meccanodoos. 



.... 

la 

•• 1"
� 

0 

ll2 - - (X) 
r S.L8 ...

... 

�· 
. °:De �rto 

"'" 
/ 

� ft 
.. ✓ .. 

Q'�/ 
c.,,..•/4;,o '°' 

1 PR 201 VENEZIA 

2 PORT SUNLIGHT 

3 REINA FABIOLA 

>io/a een zeer lange persleiding heeft. In die

lverwege een boosterstation ingebouwd.

ei begon de PR 201 Venezia met het werk. 

aanloopmoeilijkheden, o.a. omdat de beman-

1iger moest wennen. In het begin werkte men 

et één plçieg; na een dag of veertien ging men 

en, met - uiteraard - meer ploegen. 

oaggerd wordt, bestaat uit zand, klei en mod-

:!erde hardheid. 

etreft klinken er uit de rapporten van onze 

-eer Wisse, optimistische geluiden. Bij een

:ro meter aangegroeide persafstand haalt de 

5J.produktie van ongeveer 850 m3 vaste stof

de zuiger in diep water ligt. Dat is echter

ele kleine bootje, van waaruit Ir. Bennekers 

aakte, liep al spoedig vast in de "prut". 

e in 1961 gebouwde cutterzuiger Reina fa

erken twee 1.H.C.-produkten aan de voor

ere industriële ontwikkeling van het gebied 

d Venetië. 

Op 23 en 24 mei werd de "Rio Paraná" voor het bouwdok, 
waarin de tunnelsecties worden gemaakt, op poten gezet, in 
ongeveer tien meter diep water. Hierna begon men aan het 
verlengen van de poten met behulp van een aan dek ge
plaatste hijskraan. Op de voorgrond de afsluiting van het 
bouwdok bestaande uit drie enorme, ronde betonnen "deuren". 

"RIO PARANA" 

STAAT OP ZIJN POTEN 

Van de heer J. J. Wijchers, die zo

als u weet in Argentinië verblijft, 

om toezicht te houden op het 

werk aan het voor de tunnelbouw 

bestemde hefeiland Rio Paraná, 

ontvingen wij weer een serie fo

to's, waarvan wij er graag hierbij 

enkele opnemen. Ze tonen de 

werkzaamheden verbonden aan 

het verlengen van de poten. 

Achttien ton weegt zo'n paalsectie, maar 
voor de monteurs is het net werken met 

een grote Meccanodoos. 

Op 10 juni werd het ponton tot op een 
hoogte van ruim 25 meter boven water op
gevijzeld. Voordat men 's morgens vroeg de "" 
eerste klimslag maakte, liet men na het 
starten-.van de pompen de olie eerst warm 
draaien. Het had 's nacht stevig gevroren!.. 

Vanaf het pontondek heeft men een prachtig 
uitzicht op het werkterrein. In het bouw
dok op de voorgrond zijn nieuwe tunnel
secties in de maak. 
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Om de paal is tijdelijk 
een werkbordes aange
bracht. Eerst monteert 
men de z.g. dubbel
platen ..... 

...... dan kan de volgen
de paalsectie worden 
gehesen. 

Gespannen aandacht 
van de man-achter-de
I ierenl 

Wie aan of van boord wil moet een "lucht
reis" maken in de touwkooi. 



TEWATERLATING 

ZONDER CHAMPAGNE 

11 augustus. Niets wijst er op, dat er op de Werf van Verschure 
iets bijzonders gaat gebeuren. Geen vlaggen; geen eretribune; 
geen drukte van gasten. Tóch is er vandaag een tewaterlating. 
Op de helling ligt de emmermolen, die wij voor Libië bouwen. 
Annahda staat er op de romp, óók in - voor ons onleesbare -
Arabische letters. De omstandigheden in het Midden Oosten zijn 
er de oorzaak van, dat de tewaterlating van de emmermolen zon
der ceremonieel geschiedt. Zonder doopvrouwe; zonder cham
pagne; zonder toespraken. Tegen vijf uur wordt alles voor de te
waterlating in gereedheid gebracht. Toeschouwers zijn o.m. Ver
schure-directeur, de heer Bax, mejuffrouw Dankelman, maatschap
pelijk werkster; mejuffrouw Bakewel, directiesecretaresse en Ver
schure's gast-collega, Loretta Tallen. Er is belangstelling van de 
bedrijfsleiding en het personeel. 
Houtscheepmaker W. Schot is vandaag dé grote man. Gehurkt bij 
de hefboom van de klink wacht hij op het commando "los". Om 

"MA TTHEW FLINDERS" 
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ongeveer vijf uur is het zover. Vlot glijdt de Annahda het IJwater 
in, waar sleepboten het baggervaartuig al opwachten. 
Directeur Bax gaat rond en schudt zijn medewerkers de hand. Want, 
ceremonieel of niet, de tewaterlating betekent een belangrijk mo
ment voor allen, die bij de bouw van de emmermolen zijn betrokken. 

Het is ruim een jaar geleden, dat wij in Het Zeskant iets vertelden 
over de opdracht uit Libië, die méér omvat dan de zelfvarende em
mermolen Annahda. Dit baggervaartuig, met emmers van 800 liter 
inhoud, zal werken in zand en verbrokkelde rotsbodem. Om de 
rotsbodem "murw" te maken bouwden wij - bij Gusto Slikkerveer 
- een rotsbreker, die onlangs werd beproefd en waarschijnlijk 
binnenkort naar Libië zal worden verscheept. 
Tot de grote Libische order behoren ook kleinere schepen, zoals
loodsboten, sleepboten, stortbakken, e.d., waarvan de bouw inder
tijd niet mogelijk was in de eigen bedrijven en dus is uitbesteed. 
Enige van deze kleine boten zijn inmiddels per schip naar Libië 

vervoerd. Aan de zelfvarende emmermolen Annahda - het groot
ste stuk van de miljoenenorder - wordt nu bij Verschure hard 
verder gewerkt. Voor het eind van het jaar moeten wij ook de 
molen opleve'ren. 
Het Koninkrijk libië zal dan beschikken over voldoende materieel 
om de haveninstallaties uit te breiden, te verbeteren of aan te 
leggen; noodzakelijke werkzaamheden met het oog op de olie
winning in dit Noord Afrikaanse land. 

°"'9D�C.tl N&-'Ul 

lAK(S ENTRANCE, VtC. 

Tiu Entrance from Princes Highway. 

DE "OURTHE" 
Het onderhoud van de grillige vaarro e �

de Schelde tussen Hansweert en Antwerpe

is een nooit eindigend werk. Eb en vloe z 
gen op niet minder dan 17 plaatsen voer 

"drempels", die regelmatig moeten o

opgeruimd. Een van de �oeilijke plaatse :: 
bij Bath, waar de vaarweg een vrij se 
bocht maakt om de "Plaaten van Saa 
ge". Het zand van deze "Plaaten" se 
voortdurend in het vaarwater. 

EEN REUS 
Voor de rederij Hansa, die er prat op gac:: 
aan boord van haar schepen zeer zwa 
was het transport van de 1.H.C. Gian l 
peuleschil. 
Toen de Giant - zónder cutterladder e 
pontons, maar mét de beide achterzij 
ponton - uit het water van de Waal 
m.s. Treuenfels onder het gewicht van
liggen. Dwars zette men de Giant op ru
ges van zeer fikse balken. 
De grotere ruimte op de ruimen 2 e = 



et zover. Vlot glijdt de Annahda het IJwater 

e baggervaartuig al opwachten. 

d en schudt zijn medewerkers de hand. Want, 

e tewaterlating betekent een belangrijk mo-

� de bouw van de emmermolen zijn betrokken. 

_eleden, dat wij in Het Zeskant iets vertelden 

"bië, die méér omvat dan de zelfvarende em

T baggervaartuig, met emmers van 800 liter 

zand en verbrokkelde rotsbodem. Om de 

aken bouwden wij - bij Gusto Slikkerveer 

e onlangs werd beproefd en waarschijnlijk 

- zal worden verscheept.

e order behoren ook kleinere schepen, zoals

• stortbakken, e.d., waarvan de bouw inder

in de eigen bedrijven en dus is uitbesteed.

e boten zijn inmiddels per schip naar Libië

ende emmermolen Annahda - het groot

i - enorder - wordt nu bij Verschure hard 

-e eind van het jaar moeten wij ook de

� an beschikken over voldoende materieel

uit te breiden, te verbeteren of aan te

erkzaamheden met het oog op de olie

- - · aanse land . 

.t.�� 

:>?.� 

��. 

DE "OURTHE" OP DE SCHELDE 
Het onderhoud van de grillige vaarroute op 

de Schelde tussen Hansweert en Antwerpen 

is een nooit eindigend werk. Eb en vloed zor

gen op niet minder dan 17 plaatsen voor 

"drempels", die regelmatig moeten worden 

opgeruimd. Een van de moeilijke plaatsen is 

bij Bath, waar de vaarweg een vrij scherpe 

bocht maakt om de "Plaaten van Saaftin

ge". Het zand van deze "Plaaten" schuift 

voortdurend in het vaarwater. 

De Belgische aannemingmaatschappij, die 

voor de Belgische Waterstaat de aan- en 

afvoerroute over de Schelde ook op Neder

lands grondgebied bevaarbaar moet houden, 

heeft bij Bath de nieuwe sleepzuiger Ourthe 

te werk gesteld. Tussen boei 77 en boei 79 

kan men de Ourthe elke dag zien zuigen, 

stationair met de naar voren gerichte zuig

buis. Indien mogelijk worden gelijktijdig 

langszij liggende bakken gevuld. 

EEN REUS NAM DE BOOT 

Wanneer de hopper vol is vaart de Ourthe 

ongeveer 7 kilometer stroomafwaarts, waar 

de lading door de bodemkleppen wordt ge

lost. 

· Onderzoekingen hebben uitgewezen, dat dit

de meest gunstige stortplaats is. Per dag

maakt de Ourthe vier "retourtjes" van Bath

naar de stortplaats bij het Speelmansgat.

Om de Schelde "schoon" te houden.

Voor de rederij Hansa, die er prat op gaat met het eigen hijsgerei 

aan boord van haar schepen zeer zware lasten te kunnen laden, 

was het transport van de 1.H.C. Giant lraty Il eigenlijk maar een 

peuleschil. 

ponton van een drijvende bok. Anders had "onze" Giant hier kun

nen staan, compleet met óók de voorzijpontons er nog aan. 

Toen de Giant - zónder cutterladder en zonder de beide voorzij

pontons, maar mét de beide achterzijpontons nog aan het hoofd

ponton - uit het water van de Waalhaven werd getild, ging het 

m.s. Treuenfe/s onder het gewicht van de 123 ton even wat scheef

liggen. Dwars zette men de Giant op ruim 4, gesteund door stella

ges van zeer fikse balken.

De grotere ruimte op de ruimen 2 en 3 was bestemd voor het
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De laadbomen van de Treuenfels hadden het wel aangekund, een 

"hele" Giant ophijsen. Nu kregen de twee voorzijpontons, en de 

cutterladder elders een plaats aan dek. 

De gebeurtenissen in het Nabije Oosten zijn er de oorzaak van, 

dat het lang duurde, voordat de lraty Il kon vertrekken naar de 

plaats van bestemming: Djibouty, aan de Golf van Aden in Frans 

Somaliland. Het werd een lange reis, want de Treuenfels moet, 

omdat het Suezkanaal nog is gesloten, om de Kaap varen. 



W AT IS EN 

Voor sommige van onze lezers zal op deze vraag niet zo moeilijk 
te antwoorden zijn; voor anderen toch wel, al heeft menigeen wel 
gehoord van Lagersmit's activiteiten op het gebied van kunststof
fen, schroefaskokerafdichtingen, centrifugaal gieten van witmetaal 
etc. Wij zijn daarom eens gaan praten met de "baas" van Lager
smit, de heer Alb. Gort, en twee van zijn naaste medewerkers, de 
heren Vliegenthart en De Kan. 

De activiteiten van Lagersmit - de afdeling van Smit Kinderdijk, 
die onlangs haar elfde verjaardag vierde - kunnen in drie hoofd
groepen worden onderscheiden: 

a. witmetaalgieterij

b. kunststoffenafdeling

c. handelsafdeling

De witmetaalgieterij 

Het centrifugaal ingieten van witmetaal is iets van de laatste 6 à 
7 jaar. In die tijd heeft de Lagersmit-afdeling zich op dit gebied een 
vaste plaats veroverd in Nederland en Europa. 
Een dozijn jaar geleden zette Lagersmit de eerste stapjes met een 
zelf ontwikkelde en uit tweedehands onderdelen gemaakte machine. 
Natuurlijk waren er kinderziekten te overwinnen, vooral bij het cen
trifugaal ingieten van bussen met grote diameter. 
Aanvankelijk gebeurde het verhitten van de bussen boven een 
open bak met gloeiende cokes, waarbij de bus telkens een stukje 
moest worden gedraaid. Vooral 's zomers was dit karwei geen 
pretje! Tegenwoordig gebeurt het verhitten met behulp van gas
branders. De tot een temperatuur van ongeveer 300 graden ver
hitte bussen klemt men nauwkeurig in een gietbank. De bus gaat 
draaien en wanneer de gewenste snelheid is bereikt, wordt het 
vloeibare witmetaal in de bus toegelaten en tegen de binnenwand 
geslingerd. 
Direct gaat de "douche" voor het geforceerd koelen open en grote 
wolken waterdamp omhullen de mensen bij de machine. 
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Per jaar worden ca. 200 bussen ingegoten; hoofdzakelijk schroef
asbussen, waarvan 80% naar het buitenland gaat. 
De bussen worden veelal verkocht in combinatie met een ander 
Lagersmit-produkt: schroefaskokerafdichtingen. 
Het maken van "nieuwe" bussen beslaat 30% van de totale produk
tie; 70% bestaat uit "reparatie", dat wil zeggen het uitsmelten van 
de oude witmetalen "voering" en het aanbrengen van een nieuwe 
laag. De klantenkring voor deze karweien is zeer uitgebreid: Ne
derlandse en Belgische werven bijvoorbeeld voor wat betreft 
scheepslagers, en staalgieterijen en dergelijke voor wat betreft 
machinelagers. 
Belangrijk voor de klant is, dat hij bij Lagersmit dag en nacht kan 
aankloppen. Want hij moet weer zo vlug mogelijk met schip of 
machine aan de slag kunnen. 

Kunststoffen 

Naast de witmetaalgieterijen bevindt zich de nu ongeveer twee jaar 
oude kunststoffenafdeling. 
Beide afdelingen bevinden zich op wat men zou kunnen noemen 
historische grond. Hier was eens - tot 1917 - gevestigd de firma 
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ras eens - tot 1917 - gevestigd de firma 

WAT DOET 

Diepeveen, Leis en Smit, later bekend als N.V. Machinefabriek 
"Kinderdijk". Gebrek aan vakmensen en concurrentiemotieven 
leidden twee jaar geleden tot opheffen van de kopergieterij en in de 
vrijgekomen ruimte kwam de kunststoffenafdeling van Lagersmit. 
De researchafdeling van de werf had een slijtvaste kunststofbe
kleding voor baggeronderdelen ontdekt. De eerste resultaten er
mee waren veelbelovend en de uitvinder, de firma Bayer, ging ac
coord met de produktie. 

Lagersmit kreeg alleenrecht voor Nederland het Bayerpatent te 
gebruiken. De verwerkingstechnieken waren vol problemen, maar, 
zo zegt men bij Lagersmit, "wij hebben nu tenminste anderhalf jaar 
voorsprong op eventuele anderen". De kunststofbekleding vond 

toepassing op baggeronderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn, 
zoals stortgoten, persleidingen en bochten. Van het aanvankelijke 
enthousiasme moest wél wat worden teruggenomen. Vooral in pers
pijpen bleek de kunststofbekleding te duur te zijn. Perspijpen kun-
nen "goedkoper verslijten" ...... Maar, de experimenten leidden wel 
tot andere dingen. Een pomp bekleden bijvoorbeeld. Samen met de 
kunststoffabrikant ontwikkelde men een systeem waardoor het in
gewikelde en moeizame aanbrengen van de slijtvaste voering in 
gedeelten, is vervangen door het gieten in één keer. 
Om de eenpuntssmeerboeien te vullen, die Gusto maakt voor de 
olie-industrie, leverde Lagersmit kunststofschuim. Er gaat niet min
der dan 8 ton schuim in zo'n boei. 
Kunststofschuim vond ook andere toepassingen: in de woningbouw 
en bij het fabriceren van mallen voor betonnen trappen, kolommen, 
enz. De binnenwanden van staalstraalcabines, die natuurlijk erg te 
lijden hebben, voorziet Lagersmit van een 'ander produkt: platen 
zacht schuim, bekleed met slijtvaste stof. 
In de kunststoffenafdeling van Lagersmit zegt men niet gauw nee 
of dat kan ni�t. Al is men tóch niet ingegaan op verzoeken als: 
schuimblokken maken voor leerlingbeeldhouwers; en het bekleden 
van lantaarnpalen, omdat deze palen zo te lijden hebben van "hond-
se activiteiten" ..... . 

Over de in het begin van dit artikel genoemde derde hoofdgroep 
van Lagersmit activiteiten: de handelsafdeling kunnen wij kort zijn. 
Dit is een handel in bronzen gietstukken, bussen, staven en profie
len, die uit voorraad leverbaar zijn; complete motoren lagers, sin
termetalen, schroefaslagers en speciale glijlagers. 
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LAGERSMIT? 

De helft export 

"Van hetgeen Lagersmit maakt en doet, is 40 tot 50% voor de 
export bestemd", vertelt de heer Gort. "Bij de "Sublime" ligt dit 
cijfer nog hoger, meer dan 60% gaat naar bestemmingen over de 
grenzen". 

De "Sublime" is - dát weet U beslist wel - de schroefaskoker
afdichting, die uitgedacht is door "onze" heer Pot en die sinds no
vember 1963 op de markt is. Van dit "onverslijtbare" Lagersmit
produkt - er hoefde in de afgelopen twee jaar nog geen enkel 
onderdeel te worden nageleverd - zijn er nu meer dan 300 stuks 
verkocht. Een verkoopcijfer waarmee men best tevreden is. 

Dat het goed gaat bij Lagersmit is zeker mede te danken aan de 
activiteiten van het eigen verkoopapparaat. Hiertoe behoren de 
agenten, meestal handelskantoren, in tal van Europese landen, 
maar ook de drie medewerkers, die wij hier graag eens in het 
zonnetje zetten. Het zijn de vertegenwoordigers, de heren Th. H. 
van Hensbergen (export), H.A.L.C. - in de wandeling "Halc" ge
noemd - de Vries (nonferro metalen en kunststoffen) en H. Koller 
(binnenland, lagers en afdichtingen). Heeft Lagersmit alles gedaan 
om goed op de binnen- en buitenlandse markt vertegenwoordigd te 
zijn, zélf vertegenwoordigt Lagersmit in Nederland de buitenlandse 
firma's: 

1. G. Schwietzke Metallwerke (Düsseldorf), Lohmann und Stolter
foht A. G. (Witten/Ruhr), Alfred Oberhage( Dortmund), Gleitlager
Gesellschaft m.b.H. (Göttingen), Harzer Gleitlager Ernst Meier
(Wildemann/Oberharz), Lubrite Division, Merriman Bros, Ine. (Bos
ton), Prometa (Düsseldorf) en Schmengler/Freudenberg (Wein
heim).

Dit zijn bedrijven, die gespecialiseerd zijn op het gebied van be
paalde soorten scheeps- en machinelagers, w.o. zelfsmerende la
gers. 

Indertijd, bij het "jubileum" van de verkoop van de 1 00e "Sublime" 
schreven wij in Het Zeskant, dat Lagersmit vooral een politiek van 
aanvallen voert. Deze "commerciële agressie" vanuit Kinderdijk 
heeft er in de afgelopen 11 jaar toe geleid, dat de activiteiten van 
Lagersmit bekend zijn over de gehele wereld. 



JUBILEA 

50 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 

Op 13 augustus 1967 kwam onze gereedschapsmagazijnbeheerder, 
de heer C. P. Versluis, bij ons, dus een halve eeuw geleden. Sedert
dien is er in de wereld en ook in ons bedrijf heel wat veranderd en 
gebeurd. Denk eens aan de jaren 1914/18, de dertiger jaren en die 
van 1940/45. 
Zondag 13 augustus j.l. was voor onze jubilaris een dag om eens 
even stil terug te zien. Gelukkig waren er niet alleen de donkere en 
moeilijke, maar ook de zonnige en de goede jaren, zodat hij met 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen een fijne feestdag mocht be
leven. 
Op maandag 14 augustus j.l. wapperde de vlag met het cijfer 50 
hoog in de mast. Om 11 uur kwamen de heer en mevrouw Versluis 
met hun kinderen en kleinkinderen in de daksalon. Onze directeur 
de heer Ir. W. W. Kalis heeft hem toegesproken in bijzijn van de 
heren A. J. Bouman, Ir. W. van Noordt, C. Gaal en J. Bakker. De 
heer Kalis bracht hem dank voor zijn 50 jarige trouwe dienst. 
Het gouden firmaspeldje met brillant werd op de revers van de 
jubilaris geschroefd, naast de Koninklijke Onderscheiding, die hij 
bij zijn veertigjarig dienstverband reeds heeft ontvangen. Het ca
deau was een couvert met inhoud, 
Zij collega's hebben gezorgd voor een prachtig bloemstuk. 
De heer Kalis wenste de jubilaris met zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen nog heel veel gelukkige jaren toe, met welke wens wij 
gaarne instemmen. Wij hopen dat de heer Versluis zich nog heel 
lang deze jubileumdag zal herinneren. 
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DE 50ste JUBILARIS VAN VERSCHURE MET 

40 DIENST JAREN 

Verschure vlagde op dinsdag 15 augustus 1967 voor de heer J. Geu
sebroek. 

De heer Bax sprak de jubilaris en zijn familie hartelij� toe. Bij deze 
intieme directionele huldiging waren ook aanwezig de heren Keu
kelaar, v.d. Broek en Mej. Dankelman. 

Zij hadden de primeur :.,om de heer Geusebroek als eersten met de 
hem verleende Koninklijke onderscheiding te kunnen gelukwensen. 
Naast veel dank en vriendelijke woorden waren er voor de - zoals 
we hem mogen aanduiden - oranje-rood getinte voorman uit de 
koperslagerij - inbouw, die geflankeerd werd door zijn charmante 
echtgenote, zijn beide gehuwde dochters en een flink uit de kluiten 
gegroeide schoonzoon, het fraaie gouden Veco-insigne, de draag
medaille en een bandrecorder, die buiten medeweten van de jubi
laris reeds ter plaatse nuttige diensten bewees. Verder een prach
tige barometer annex vochtigheidsgraadmeter van de afdeling, 
veel mooie bloemen voor Mevrouw Geusebroek, die terecht volle
dig in de hulde deelde en vele andere cadeaus, waaronder niet te 
vergeten de enveloppe met inhoud van het jubileumfonds. 

"Een-tafeltje-wel-bereid" noemde de heer v.d. Broek het en hij raad
de de jubilaris aan tijdens het aansluitende vakantieweekje er eens 
naar hartelust van te genieten. "Met een beetje vertroeteling door 
vrouw en dochters", zo meende de heer Geusebroek, zou het zeker 
een alleszins geslaagd weekje worden. 

De heren Nagel, loogman, Heskes, Rondee en Roos - de laatste 
namens 900 werknemers - als Ajax-rivaal tegenover hup D.W.S.-A 
waren de sprekers. 

Zij gewaagden van prettige samenwerking, pleisterplaatsen in het 
leven, die gerespecteerd dienen te worden, een gezonde instelling 
in de optimistische sfeer, van waaruit de jubilaris leeft en die tot 
voorbeeld strekt voor de omgeving; van vriendelijke brutaliteit, 
die het mogelijk maakt lassers te organiseren als ze eigenlijk niet 
voorhanden zijn, kortom van ernst en luim in het leven van een 
gezonde en vitale 57-jarige voorman, die veel voor zijn gezin, Ver
schure en z'n omgeving betekent en die zeker van plan is, als het 
aan hem ligt, voorlopig daarin geen wijziging te brengen. 

Ook hier no�maals proficiat voor deze jubilaris, die we graag hoor
den zeggen, dat de viering van zijn jubileum voor hem en zijn gezin 
als een onvergetelijke dag in de herinnering zal blijven. 

Zijn lijfspreuk mogen we U zeker niet onthouden: "WE ZIJN IM
MERS OP DE WERELD GEKOMEN OM ELKAAR TE HELPEN". 
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GEKOMEN OM-ELKAAR TE HELPEN". 

40 JAAR BIJ GUSTO 

Woensdag 16 augustus werd het veertig-jarig jubileum gevierd van 

twee van onze medewerkers uit de afdeling Machinebouw. 

Het waren de heren C. H. 0. Lissenberg en Th. Cino die, verge

zeld door hun echtgenotes, deze dag door de directie werden ont

vangen. 

De heer Lissenberg is op 1 augustus 1927 bij ons bedrijf in dienst 

getreden als machinebankwerker. In 1948 werd hij benoemd tot 

leermeester in de Afdeling Machinebouw. Thans is de heer Lissen

berg al weer geruime tijd werkzaam als baas bij de montage aan 

boord. 

Maandag 29 augustus 1927 was de dag, dat collega Th. Cino bij ons 

bedrijf in dienst trad als draaier. Hij zal toen wel niet hebben kunnen 

denken, dat hij 40 jaar later nog steeds bij dezelfde baas zijn werk

zaamheden zou verrichten. 

Gusto is daar blij mee. Het zijn immers de mensen met een lang 

dienstverband, die helemaal zijn ingespeeld op ons gespecialiseer

de werk: de mensen op wie en met wie wij kunnen bouwen. 

En dat niet alleen Gusto er zo over denkt blijkt wel uit het feit, dat 

H.M. de Koningin aan onze beide collega's een onderscheiding

heeft toegekend. De heer Lissenberg werd de ere-medaille in zilver,

verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt, terwijl de

heer Cino deze onderscheiding in brons ontving. De medailles wer

den opgespeld door de heer C. Brunt, chef van het kabinet van de

Burgemeester van Schiedam.

De heer Verwaayen was aanwezig namens de Nederlandse Maat

schappij voor Nijverheid en Handel.

Gaarne willen wij onze gelukwensen nog toevoegen aan de vele,

die de jubilarissen reeds mochten ontvangen.

25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 

Onze leermeester, de heer P. Stuyt was op 7 juli j.l. 25 jaar in dienst. 

Wegens de vakantieperiode kon dit jubileum eerst op vrijdag 11 

augustus gevierd worden. 

's Morgens om 11 uur kwam de jubilaris met zijn vrouw en 2 kinde

ren in de daksalon. Onze directeur de heer Ir. W. W. Kalis heeft 

hem toegesproken, in bijzijn van de heren Ä·. v.d. Ende, J. Verkerk 

en J. Bakker. Ir. W. W. Kalis dankte de heer Stuyt voor de wijze 

waarop hij met de leerlingen bezig was om ze voldoende vakkennis 

en handvaardigheid bij te brengen en hen te leren, hoe zij zich in 

het bedrijf hebben te gedragen. 

Het gouden firmaspeldje werd op de revers van de jubilaris ge

schroefd, en het cadeau, een enveloppe met inhoud, werd hem 

overhandigd. En waarover spraken ze? ..... . 
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Natuurlijk over het onderwijs, de leerschool, de jongens en alles 

wat hiermee in verband staat. Hoe kan het ook anders! 

's Middags kwam de heer Stuyt met vrouw, zoon en dochter nog 

even terug om in de vergaderkamer met de jongelui samen te 

komen. Namens de jongens van de leerschool sprak Jan van 

Brandwijk de heer Stuyt toe, waarna hij een hele mooie actetas 

aanbood. Al met al is het een fijne dag voor onze heer Stuyt gewor

den, waaraan hij nog lang met genoegen zal kunnen denken. Wij 

wensen de heer Stuyt nog vele jaren toe, waarin hij heel veel jon

gelui voor het bedrijf zal kunnen opleiden. 

25 JAAR BIJ GUSTO 

Er was op donderdag 24 augustus weer reden genoeg om er een 

feestdag van te maken. Dit gold speciaal voor de heren W. van 

Aaken, J. van den Berg, J. Bijl en G. van der Gaag, die allen 25 jaar 

geleden voor de eerste maal onze poort binnenstapten. 

De heer Ir. A. H. M. $mulders sprak in de grote zaal dit kleine, 

doch selecte scheepsbouwgezelschap toe. 

Als bewijs van het vakmanschap van de werknemers met een lang

durig dienstverband noemde hij de bouw van het interessante en 

technisch ingewikkelde booreiland Chazar. Mede door Uw kennis 

en ervaring, zo vervolgde hij, worden dergelijke opdrachten juist bij 

Gusto geplaatst. 

Het werd echter niet alleen bij woorden gelaten. De jubilarissen ont

vingen uit handen van de heer $mulders een aantal geschenken: 

het zilveren Gusto-insigne werd hen opgespeld, bovendien moch

ten zij een gouden polshorloge en een cadeau onder couvert in 

ontvangst nemen. Ook werd hen nog het vererend getuigschrift 

van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel uit

gereikt. De dames werden voor hun goede zorgen bedacht met 

een grote doos bonbons. Een kopje koffie en een bezoek aan de 

modellenzaal besloot deze feestelijke morgen. 



ONBEZOLDIGDE OPSPORINGSAMBTENAREN? 

Het leven van de Gusto directie-chauffeurs C. Schouten en A. Stou
tenberg gaat niet altijd over rozen en heeft ook wel eens zijn na
delige kanten. Ze zijn altijd op pad - weer of geen weer - en 
moeten vaak op onregelmatige tijden werken. 

Gelukkig heeft een dergelijke baan ook zonnige kanten. 

Een van die zonzijden ontdekten wij al bladerend in de "Katholieke 
Illustratie" van 12 augustus j.l. 
Eerst dachten wij dat Luchthaven Schiphol onze chauffeurs hadden 
ingeschakeld als onbezoldigde opsporingsambtenaren; bij nauw
keuriger bestudering van de foto bleek ons wel, dat het een mode
plaat betrof. 
Kunt U nagaan hoe keurig onze chauffeurs er uitzien in hun onbe
rispelijke grijze Gusto-uniformen! 
Heren, ga zo door. Laat alleen Uw veilige rijstijl er niet onder lijden ... 

Foto: Katholieke Illustratie, Peike Reintjens. 

WANDELSPORTVERENIGING "SMIT KINDERDIJK" 
Maandag 24 juli stapten onze 21 lopers van 
de Wandelsportvereniging 

"Smit Kinderdijk"
in de bus naar Nijmegen naar de 51 e "vier
daagse", voor 30 km, 40 km of 50 km per 
dag. 

De maandagmiddag werd besteed om de 
stad te bekijken en om zonnehoeden te ko
pen die, naar later bleek, wel nodig waren. 
's-Avonds hebben we in het "Goffert-sta
dion" de opening van de vierdaagse bijge
woond. Het was een mooie vlag- en muziek
parade. Ook werden alle vlaggen gehesen 
en de volksliederen van de deelnemende 16 
landen gezongen. De vlag van Israël zagen 
wij onder een daverende ovatie de mast in
gaan. 
Na de vlaggeparade was het vlug naar "huis" 
en in bed, want dinsdag-morgen 4.00 uur 
was het al opstaan voor de start om 5.00 uur. 
Deze 1 e marsdag voerde ons door de Be
tuwe via Bemmel, Huissen naar Elst. Veel 

mensen waren bij de start al present. 
Prins Claus liep werkelijk mee. 
Dat de afstanden niet meevielen, kwam de 
1 e dag al uit. Veel deelnemers moesten de 
strijd staken, waaronder ook een van ons, 
doordat de blarenplaag ook hem niet ontzag. 
De tweede dag ging het onder drukkende 
hitte, via een omweg naar Wychen. Ook hier 
was het gezellig druk. 
De derde dag was het de dag van Groes
beek.Voor velen de zwaarste dag. Het was 
zeer warm, maar we raakten er aan gewend. 
Via Malden en Mook kwamen we in Groes-

beek. Voor we daar de beroemde "zeven 
heuvelen" zouden "nemen", hebben we nog 
even gerust. Ook de zeven heuvels hebben 
we goed genomen. 

Velen zijn het er over eens, dat dit één van 
de mooiste stukken van de vierdaagse is. 
De laatste dag werd in sneltreinvaart vol
bracht. Hitte en moeheid trotserend, kwa
men onze deelnemers lachend tussen de 
duizenden toeschouwers Nijmegen binnen 
om de bloemenhulde en ovaties in ontvangst 
te nemen. Aan de finish werd ons het welver
diende kruisje opgespeld. Onze wandel
sporters hebben in de straten van Nijmegen 
een goede indruk achtergelaten. Het publiek 
heeft overal vrolijk meegezongen en geklapt. 
Aan de finish een zucht, maar ook stemmen 
. . . . . . jammer dat het weer voorbij is. 
Na het vierdaagse kruis te hebben gehaald, 
gingen allen vlug naar het pension om zich 
op te maken voor het "feest". 

Na vier dagen prestatie leveren kwam de 
dag van de huldiging. 

Om 10.00 uur zaterdag s-morgens gingen 
we met de andere deelnemers(sters) van de 
D.W.F. naar Dordrecht. Na hier een rondje
te hebben gewandeld (ja werkelijk), kwamen
we in het Phil gebouw, waar de voorzitter
van de Dordrechtse Wandelsport Federatie
en een wethouder van de Gemeente Dor
drecht ons toespraken. Ook werden hier de
E.H.B.O.-ers gehuldigd, die meegegaan wa
ren om de (vele) blaren te prikken. Deze
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mensen verzorgden ons van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat. 's Avonds was de 
avond van de Kinderdijk. 
Om precies half acht kwamen de seniorie
den de werf oplopen. Nadat er enkele foto's 
gemaakt waren, gingen allen naar de canti
ne. Hier waren enkele genodigden, waaron
der Burgemeester Nieborg van Nieuw-Lek
kerland. 
Helaas waren de directie en personeels
chefs verhinderd. 

Onder het genot van een kop koffie werden 
de vierdaagselopers toegesproken door bur
gemeester Nieborg, die de vierdaagse-lo
pers van harte feliciteerde. Hij zei onder
meer, dat hij zelf zo gr?ag eens mee zou wil
len lopen, maar dat hij bang was voor zijn 
voeten. Verder werd nog het woord gevoerd 
door dhr. Lodder namens personeelszaken. 
Twee leden kregen een extra hulde, omdat 
zij al 5 x de vierdaagse met succes volbracht 

hadden. Dit waren Mevr. Bakker en haar 
zoon J. R. Bakker uit Sliedrecht. 
Zij ontvingen uit handen van de 2e voorzit
ter een blijvende herinnering. 
Extra in de bloemetjes hebben we gêzet dhr. 
en mevr. Spies uit Nijmegen, die voor 14 van 
onze leden gezorgd hebben. 

De rest van de avond hebben we nog ge
zeil ig gepraat, gezongen en wat gedanst. 
Een mooie afsluiting van een prettige week 
en dé afspraken voor de 52e vierdaagse 
zijn daar al gemaakt. 

AANGENAAM, GÉDÉ 

Hooggeachte I.H.C.-ers, 
Ik ben de dichter Gédégé, 
Jaren schreef ik in het o 
Maar nu wordt het I.H.C. 
Wij voelen ons nu één fa 
Verbonden door een hec e -
Ons "Zeskant" wordt vana 
Nu onze familiekrant. 

't Zal d'eerste tijd wel moeil� 
Te schrijven in zo'n deftig 
Tussen ons gezegd (en oo

Heb ik nooit een "Hogesc 
Op "De Klop" ging dat veel -
Daar keek ik zo de mensen 
Ik wist precies op welke e 
Ik dan weer wel. .. of niet k 

Toch zal 'k "De Klop" nie 
Neem dat maar rustig van 
Want het bloed dat kruipt 
Waar het meestal niet kan ge-
Dirk en Aai, Janus en Manu 
Waren mensen die ik nie 
Vormden voor mijn maande· 
Steeds een inspiratiebron . 

"Hoog" geachte I.H.C. ers 
Ook in de beroemde "Paal". 
Met z'n goud beglansde ra "'
Maar binnen, ijzer, staal. 
Daar maakt men berekeninge 
Daar zorgt men voor voldoe 2 
Van hoog tot laag ieder z' 
Dat maakt de I.H.C. zo ste 

Waarde vrienden I.H.C.-ers. 
Eendracht maakte immer a 
Want door deze samenwe 
Ontplooien wij een grote kra 
Wanneer ieder zich bewus 
Van zijn taak, op zijn terre· 
Dan kan deze samenwerki 
Voor iedereen een zegen z;.,.. 

Kinderdijkers, Rotterdamme 
Zorgen jullie voor de gein. 
Of moet ik daar speciaal voo

bij de Amsterdammers zij ? 
Zonder stof kan ik niet die 
Dat valt toch voor niemand -
Kom mannen, schouders ma- -
Tot groei en bloei van de 1. 



a1ke Reintjens. 

T KINDERDIJK" 
mensen verzorgden ons van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat. 's Avonds was de 
avond van de Kinderdijk. 

Om precies half acht kwamen de seniorie
den de werf oplopen. Nadat er enkele foto's 
gemaakt waren, gingen allen naar de canti-
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AANGENAAM, GÉDÉGÉ 

Hooggeachte 1.H.C.-ers, 
Ik ben de dichter Gédégé, 
Jaren schreef ik in het Klopnieuws 
Maar nu wordt het I.H.C. 
Wij voelen ons nu één familie 
Verbonden door een hechte band, 
Ons "Zeskant" wordt vanaf heden 
Nu onze familiekrant. 

't Zal d'eerste tijd wel moeilijk wezen 
Te schrijven in zo'n deftig blad, 
Tussen ons gezegd (en ook gezwegen) 
Heb ik nooit een "Hogeschool" gehad. 
Op "De Klop" ging dat veel beter 
Daar keek ik zo de mensen aan, 
Ik wist precies op welke tenen 
Ik dan weer wel . . .  of niet kon staan. 

Toch zal 'k "De Klop" niet licht vergeten, 
Neem dat maar rustig van mij aan, 
Want het bloed dat kruipt nog altijd 
Waar het meestal niet kan gaan. 
Dirk en Aai, Janus en Manus 
Waren mensen die ik niet missen kon, 
Vormden voor mijn maandelijkse krabbel, 
Steeds een inspiratiebron. 

"Hoog" geachte 1.H.C. ·ers 
Ook in de beroemde "Paal", 
Met z'n goud beglansde ramen 
Maar binnen, ijzer, staal. 
Daar maakt men berekeningen 
Daar zorgt men voor voldoende werk, 
Van hoog tot laag ieder z'n aandeel 
Dat maakt de 1.H.C. zo sterk! 

Waarde vrienden I.H.C.-ers. 
Eendracht maakte immer macht, 
Want door deze samenwerking 
Ontplooien wij een grote kracht. 
Wanneer ieder zich bewust is 
Van zijn taak, op zijn terrein, 
Dan kan deze samenwerking 
Voor iedereen een zegen zijn. 

Kinderdijkers, Rotterdammers 
Zorgen jullie voor de gein, 
Of moet ik daar speciaal voor 
Qij de Amsterdammers zijn? 
Zonder stof kan ik niet dichten 
Dat valt toch voor niemand mee, 
Kom mannen, schouders maar eronder 
Tot groei en bloei van de I.H.C. 

Gédégé. 
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N I E U W E KA N TB A N K B IJ V E R S C H U R E 

Onlangs is in de afdeling voorbewerkingen bij Verschure een nieu
we 400-tons Urviken kantbank in bedrijf gesteld. 
De machine vervangt de oude vouwbank, die voor de inmiddels 
veel zwaardere platen te licht was geworden. De nieuwe machine 
heeft een drukkracht van maximaal 400 ton en een werkende mes
lengte van 4000 mm. Een plaat van 15 mm dikte kan over een lengte 
van 4000 mm bij een buigstraal volgens I.H.C.-norm, in één slag 
haaks omgezet worden. 
De bovenbalk wordt bewogen door twee cilinders, elk door een 
afzonderlijke pompunit gevoed. In neerwaartse richting wordt de 
slag nauwkeurig begrensd door dubbele eindschakelaars: bij het 
bereiken van het eerste schakelpunt wordt de snelheid van de 
bovenbalk tot 1/10 verminderd, zodat bij het tweede schakel punt 
de balk vrijwel onmiddellijk stopt. 
De slagbegrenzing wordt centraal met één handwiel ingesteld voor 
linker- en rechter uiteinde tegelijk. 
Voor bijzondere werkstukken kan de eindstand van de bovenbalk 
scheef ingesteld worden. 
De heer C. Troup, die meewerkte aan de voorbereidingen voor de 
aankoop is met de dagelijkse zorg voor de machine belast. Op de 
foto heeft hij juist een onderdeel van een flens voorzien. Zoals ook 
op de foto zichtbaar is, zijn de bedieningsorganen overzichtelijk aan 
de linkerzijde gegroepeerd. 
Om later speciale toepassingen mogelijk te maken, is voor de on
derbalk en bovenbalk een breed gereedschap-steunvlak aanwezig. 
Op deze vlakken kunnen vele soorten pons- en stansunits gemon
teerd worden. De machine is �an groot belang voor de verdere 

. kostprijsverlaging van ons produkt. Een aan- of doorgedrukte ver
stijving met de kantbank gemaakt, is zoveel goedkoper dan apart 
gemaakte en gemonteerde profielen, dat alleen deze toepassing 
reeds belangrijke besparingen geeft. 
Daarnaast kunnen veel produkten zodanig anders geconstrueerd 
worden, dat de toepassing van de nieuwe kantbank nog grotere 
voordelen oplevert. 
Een kostbaar objekt voor verdere gezamenlijke studie van teken
kamers en produktieafdelingen! 



VEILIGHEID 

DRIE VRAGEN 

1. Hoe komen we tot veilig werken ?

2. Is veilig werken moeilijk?

3. Kost veilig werken geld?

Zie hier drie vragen, die stuk voor stuk voor ons allen belangrijk 
zijn. Zowel voor ons zelf als voor het bedrijf. Laten we ze maar 
eens in het kort behandelen. 

1. Hoe komen we tot veilig werken?

De veiligheid bij ons op de werf, in de fabriek of op de montages 
wordt geheel bepaald door de goede geest die daar heerst. Ont
breekt deze, dan kunt U er van op aan, dat er iets niet klopt en dat 
er veel ongevallen plaats vinden. Het antwoord op vraag 1 is daar
om simpel genoeg. We komen tot veilig werken door er allen voor 
te zorgen, dat onze afdeling er een is, waar het goed is te werken. 
Een prettige afdeling, waar een goede verstandhouding heerst. 
Dan komt het veilig werken vanzelf. 

RECL 

Terwijl ik doende was om in mijn vakantietijd alle emmerbagger
molens, sleephoppercutterzuigers, in-shore- work-over platforms, 
ja zelfs de copralossers en de autocarrier te vergeten voor paling
fuiken, brasems, karpers en gewone witvisjes, ontmoette ik op 
zwerftocht te water in Langeraar, een ietwat gebogen man van om 
en nabij de 63. 
Dat is niets bijzonders zult U zeggen! Voor mij en voor Langeraar 
was het dat wel. 
Op het Rembrandtsplein lopen dagelijks honderden mannen 
rond als zouden zij schier ledigheid betrachten. In Langeraar is dat 
voor één man evenwel een bijzonderheid op een door-de-weekse
dag. Deze man van 63 - een wegwerker zo hij mij vertelde - die 
naar zijn A.O.W. toeleefde, voorzag mij van het gevraagde koel 
helder drinkwater, waaraan je als binnenvaartschipper bij tijd en 
wijle behoefte hebt. 

Hij vertelde tussen de bedrijven door, dat de mini-mode en de 
lange haardos ook over Langeraar gekomen waren. Mede ter wille 
van het koele water, dat hij mij gul en in grote hoeveelheid ver
schafte, drukte ik mijn afgrijzen daarover uit en vertoefde ik met 
hem langer dan wenselijk was in die goeie ouwe tijd van moeder 
de vrouw met de bonte boezelaar, de zelf gebreide kousen en haar 
13 kinderen rond de blank geschuurde houten tafel, waarop een pot 
vet, waarin het vijftiental bij het avondeten in hiërarchieke volgorde 
de eigenhandig gerooide aardappeltjes mocht dopen. 

Maar de reden van dit midweekse stilleven zat hem niet in deze 
overpeinzingen, doch was gelegen in het feit, dat hij zijn laatste 
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2. Is veilig werken moeilijk?

Als de onderlinge verstandhouding goed is, dan vindt ieder het 
vanzelfsprekend onveilige handelingen en onveilige situaties op te 
sporen, weg te nemen of te bevoegder plaatse te melden! Dan 
wacht men niet totdat er een ernstig ongeval is gebeurd. 
Dus: U, die leiding geeft; U, baas; U, werkers; wij, allemaal, zorg 
voor goede onderlinge verstandhouding en maak van Uw afdeling 
een veilige afdeling. Dat is een plicht. Daarom, mijne heren, luidt
het antwoord op vraag 2 NEEN! 

• 

3. Kost veilig werken geld?

Wordt door veilig werken de produktie lager en daardoor de kost
prijs hoger? Het mag waar zijn, dat veilig werken hier en daar wel 
eens wat oponthoud zal geven. Maar hoe worden de kosten, als er 
onveilig gewerkt wordt? Die kunnen dan nog veel meer stijgen. 
Laten we eens het voorbeeld nemen van de man, die een uur moet 
wachten op het maken van een veilige stelling. Dat oponthoud kost 
geld. Maar hoe hoog worden de kosten als de man niet wacht, 
maar gevaarlijk werkt, valt en een paar ribben breekt? Dan begint 
het al met de ziekenauto naar het ziekenhuis, de kosten van de 
dokter, de kosten van de ziektewet. Dan het verlies van de arbeids
kracht van de man; de moeilijkheden van het aanvullen van de 
ploeg, waartoe de man behoorde en dan zwijgen we nog maar van 
het menselijk leed, dat door een ongeval wordt veroorzaakt. 
Weet U, dat in ons land ieder jaar miljoenen guldens worden be
taald aan de gevolgen van onveilig werken? Onveilig werken kost 
geld; veilig werken spaart geld! 
Veilig werken komt zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het 
werk ten goede. Laten allen, van hoog tot laag, hieraan medewer
ken. Dan zal ons bedrijf voor allen een goed en veilig bedrijf wor
den. Een bedrijf, waarin het prettig is te werken. 

dochter van de vier - er waren 9 zonen - aan een vreemde kerel 
ging uithuwelijken. Met 4 zonen nog thuis werd het nu wel even 
moeilijker. Vandaar dat die vreemde eend in de bijt niet zo welkom 

was. Nee, die zonen waren veel verstandiger: die bleven wel vrij
gezel tot hun tachtigste. Toen ik hem er op attent maakte, dat het 
al 2 uur in de middag was, terwijl de huwelijksvoltrekking om 2,30 
uur zou plaats vinden, meende hij voor zo'n formaliteit geen haast 
behoeven te maken. 
Toen hij zich in een mum van tijd in het Zondagse grijs gestoken 
had, was er nog tijd over om mij even te komen vertellen, dat hij 
vernomen had, dat de "Queen Mary", het trotse Britse zeekasteel, 
dat in de dertiger jaren de blauwe wimpel gevaren heeft, met z'n 
81.000 ton tegen Kerstmis definitief bij Los Angeles (U.S.A.) voor 
anker zou gaan om dienst te gaan doen als hotel, conferentie-oord 
en scheepvaartmuseum. 

Bij het afscheid heb ik hem hartelijk bedankt voor de lafenis en 
hem gerust gesteld voor wat de mini-cultus betreft. Ik heb tegen 
hem gezegd "Man trek het je niet aan, het is allemaal van voorbij
gaande aard", hem een vlotte huwelijkse ceremonie en verder een 
prettige dag toegewenst, maar hem bovenal bedankt voor de infor
matie over de "Queen Mary". 

In zo'n drijvend scheepvaartmuseum in de Nieuwe Wereld, waarvan 
de toeristische aantrekkingskracht groter wordt voorzien dan van 
de watervallen van de Niagara - om maar iets te noemen - zal 
de naam van !.H.C. Holland m.i. toch niet mogen ontbreken? 
Al zou het maar met een mini-modelletje zijn! 

DE VAKANT
1 

ZITTEN ER 

VARENDE VAKANTIE 

Janny Visser, telefoniste bij De Klop, ee=- -
water doorgebracht. Dat doen er meer. - � 
motorjacht of ranke zeilboot, maar het m.s. -- -= 
vrachtschip van haar broer. 

De Atlanta lag in Antwerpen en dus hee,._ -=
Het schip wachtte in deze Belgische a 
hoogte is van de situatie in de binne 
wachten tegenwoordig wel eens lang ka 
was het zover. De tros werd losgesme e 
van Antwerpen, laadde de Atlanta 825 "

soort "klei" in bruine brokken, die in 
vindt bij het maken van tussenmuren. 
Maandagmiddag, half vier, lichtte de 
vaartocht van ruim 300 kilometer woe 

RETOUR AMERIKA 
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ter Machinefabriek Smit Kinderdijk, sa e-
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opviel? De grootte van het land. "Alle · :: 
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DE VAKANTIES 

ZITTEN ER OP ! 

VARENDE VAKANTIE �

Er worden wat snipperdagen bewaard voor nog-eens-een-dagje
vrij, maar voor de meesten van ons zit de "grote vakantie" er nu 
wel op. iedereen heeft deze zomer wél geboft, dachten wij zo. De 
verstokte zonaanbidders behoefden niet eens naar het verre zuiden 
af te zakken. In de achtertuin kon je al lekker bruin worden. 
Het is nu allemaal voorbij. Wij denken weer aan andere dingen. 
Staal en hout, lasapparaat, tekentafel en bureau binden ons weer 
aan het dagelijkse werk. Herinneringen - hopelijk alleen góede 
herinneringen - plus foto's en souvenirs doen ons af en toe aan de 
geweldige zon-zomer terugdenken. 
Aan een paar 1.H.C.-ers hebben wij gevraagd iets van hun vakantie
belevenissen te vertellen. 

Janny Visser, telefoniste bij De Klop, heeft haar vakantie op het 
water doorgebracht. Dat doen er meer. Alleen voor haar geen 

plaats van bestemming aan te komen: Wanssum bij Maasbracht in 
Limburg. 

· motorjacht of ranke zeilboot, maar het m.s. Atlanta, het binnenvaart
vrachtschip van haar broer.

De tocht ging over de Schelde naar Hansweert, via het Kanaal door 
Zuid Beveland, over de Oosterschelde naar het Hollands Diep, 
onder de Moerdijkbruggen door, over de Maas tot aan Wanssum. 
Verschillende sluizen moesten ze passeren, waarbij vooral die bij 
Sambeek voor wat oponthoud zorgde. Het is daar veelal zo druk, 
dat de schepen netjes op hun beurt moeten wachten. 

De Atlanta lag in Antwerpen en dus heeft ze daar "gemonsterd".
Het schip wachtte in deze Belgische haven op vracht. Wie op de
hoogte is van de situatie in de binnenscheepvaart weet, dat dit
wachten tegenwoordig wel eens lang kan duren. Maar op een dag
was het zover. De tros werd losgesmeten. In Hemiksem, ten zuiden
van Antwerpen, laadde de Atlanta 825 m3 klinkerisoliet. Dit is een
soort "klei" in bruine brokken, die in de woningbouw toepassing
vindt bij het maken van tussenmuren.
Maandagmiddag, half vier, lichtte de Atlanta het anker om na een
vaartocht van ruim 300 kilometer woensdagochtend vroeg op de

Drie jaar had Janny Visser niet meer op deze manier gevaren. 
Hoe ze het vond? Het was natuurlijk gezellig met haar broer en zijn 
gezin, maar verder: ach, gewoon. De romantiek, die Uw verslag
gever achter een dergelijke vakantie op het water zoekt, was bij 
Janny Visser niet te vinden. Maar dat zal wel komen omdat ze een 
schippersdochter is. Dan bekijk je zo'n "varende vakantie" wat 
nuchterder. 

RETOUR AMERIKA
Wat doe je, wanneer je van familie in Ameri
ka hoort, dat ze je "tracteren" op een ver
blijf in dat land? De kans met beide handen 
aanpakken, vooral wanneer de mogelijkheid 
er is om met een groepsreis op voordelige 
wijze per vliegtuig de Oceaan over te ste
ken. Zo bracht de heer J. Verkerk, leermees
ter Machinefabriek Smit Kinderdijk, samen 

met zijn vrouw, een geweldige vakantie door 
in de Verenigde Staten. Wat hem het meeste 
opviel? De grootte van het land. "Alles is zo 

ruim". Het vliegtuig bracht hem naar Toronto. 
Vandaar naar zijn logeeradres in Rochester 
was máár vijf uur rijden met de auto! De 
heer Verkerk schat in drie weken wel 4000 
km per auto te hebben afgelegd. Veel heeft 
hij gezien. Echt te veel om op te noemen. 
Twee dagen duurde het bezoek aan Wash
ington, dat hij per bus en per boot heeft 
doorkruist. 

De bus reed langs alle bezienswaardighe
den en stopte daar een kwartier. In die vijf
tien minuten had je tijd om rond te kijken en 
foto's te maken. Dan hup weer naar het vol
gende punt! 

Met genoegen denkt de heer Verkerk terug 
aan het bezoek aan een glasfabriek. In een 
grote tentoonstellingsruimte staan allerlei 
glasprodukten. Van sierlijk bewerkte glazen 
en schalen tot een enorme, huizenhoge spie
gel voor een sterrekijker. De fabriek heeft 
er veel werk van gemaakt om iets te laten 
zien. Op tribunes zittend kan men naar de 
glasblazers kijken. Het bezoek duurde 3½ 
uur, maar de heer Verkerk had er best nog 
veel langer willen rondkijken. Zo boeiend 
is het. 

Wij zeiden het al, er is veel gebeurd in die 
drie weken. Met een caravantent heeft hij 
in de Staatsparken gekampeerd, met een 
speedboat op een groot meer gevist en in 
een motel met eigen zwembad en t.v. op alle 
kamers gelogeerd. Dit alles begunstigd door 
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prachtig weer met zomerse temperaturen tot 
30 graden. 
De wegen zijn prachtig. Meestal moet er 
tol voor worden betaald naar het aantal ki
lometers dat je er op hebt gereden. Onder
weg zijn mooie picnicplaatsen, soms met 
toiletten en douches. Pas op, dat je niet zo
maar papier of vuil langs de wegen weg
gooit, dat kan je 100 dollar boete opleveren! 
Indrukwekkend vond de heer Verkerk de 
Niagarawatervallen, vooral ook 's avonds 
wanneer de waterstroom met vele kleuren 
licht wordt beschenen. 

En dan de enorme zelfbedieningswinkels -
met eigen, gewapende politiemannen -
waar je alles kunt krijgen. Ook, als je zuinig 
wilt zijn, "tweedehands" brood. Dit is brood 
van de vorige dag, dat bewaard in de diep
vries en later opgewarmd, nog dagen heer
lijk smaakt. 

De heer Verkerk vindt de grote verschillen 
in levenswijze in vergelijking met ons land 
opvall_end. Door de week is er nauwelijks 
huiselijk leven. Vaak gaat de vrouw 's avonds 
uit werken. Op de weekeinden maakt men 
het daarom extra gezellig; met "parties" 
en al. 

Dankbaar voor de hem geboden kansen om 
de reis te maken en boordevol indrukken 
zijn de heer Verkerk en zijn vrouw na drie 
weken weer in ons land teruggekeerd. Zij 
zouden bést nog eens willen gaan. 



ZEVEN WEKEN BIJ VERSCHURE 
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Zeven weken heeft zij bij Verschure gewerkt, de 21 jarige Loretta 
Tallon uit North Haven, Connecticut, U.S.A. Zij was een van de 
grote groep Amerikaanse jongeren, die - als resultaat van een 
uitwisselingsprogramma - ook deze zomer over Europa uitzwerm
den, niet in de eerste plaats om vakantie te houden, maar om 
te wérken. 
In tal van West Europese bedrijven en instellingen kon men de 
Amerikaanse jongelui terug vinden. Als tijdelijke werknemers. 
De keuze van het land is in zekere zin vrij, die van hêt bedrijf niet. 
Voor Loretta Tallon was de keus niet moeilijk: Denemarken of 
Holland. Waarom? Verleden jaar ontmoette zij studenten, die in 
deze landen waren ge'o/�est en die vol enthousiasme vertelden van 
hun belevenissen. Voor Loretta - "ik ben dol op water" - werd 
het Holland. "Toen ik bovendien hoorde, dat ik in Amsterdam zou 
werken was ik helemaal in de wolken", zei ze. 
Het werken voor de jonge Amerikaanse is niet zomaar een ple
ziertje. Er moet serieus worden uangepakt en - omdat het meren
deels studenten zijn, die economie of handelswetenschappen stu
deren - wordt er van hen verwacht, dat ze rapporten opmaken 
van hun ervaringen in de N'?derlandse bedrijven en instellingen en 
van de verschillen in aanpak en uitvoering in vergelijking met Ame
rikaanse bedrijven, vooral waar het administratieve werkzaamheid 
betreft. 
Natuurlijk worden er door de jongens en meisjes ook excursies en 
"uitjes" gemaakt om ons land beter te leren kennen. 

"Lange werkdagen" 

Loretta Tallon, die na haar eindexamen een jaar secretaresse is ge
weest van een van de professoren van de Yale Universiteit, begon 
haar Hollandse stage bij Verschure op de afdeling Planning, waar 
ze een hoop leerde over baggervaartuigen, elevatoren en wat I.H.C. 
Holland verder allemaal maakt en doet. Na een week verhuisde ze 
naar de afdeling Inkoop, waar ze drie weken verbleef, om vervolgens 
nog eens drie weken te werken op de afdeling Correspondentie. 
Miss Tallon deed typewerk (orders, verschillende rapporten en 
brieven) alles natuurlijk in het Engels. Haar werktijden waren de
zelfde als die van de anderen. Daar had ze wél wat op aan te mer
ken: in vergelijking met Amerika vond ze de werkdagen op kantoor 
te lang. "Van 9 uur tot 5 uur is voldoende". Voor het overige vond 
zij de werkomstandigheden zeer bevredigend en wel wat lijken op 
die in haar moederland. Wanneer U nu mocht denken, tsjonge, wat 
een kritiek van een buitenstaander, bedenk dan, dat Uw verslag
gever haar met opzet gevraagd heeft naar haar indrukken van het 
Hollandse kantoorleven. 
Nog een paar opmerkingen: in Amerikaanse bedrijven handelt men 
doorgaans in elke afdeling de tot deze afdeling behorende corres
pondentie af en niet, zoals bij ons, op een centrale correspondentie
afdeling. 
Dan zijn er verschillen in vorm van type-stijl van de brieven. 
Bovendien, zei Loretta, schrijft men in Amerika kortere brieven, met 
veel minder woorden om uit te leggen of te vertellen wat wordt be
doeld! 

Prettige tijd 

Loretta Tallon vond dat zij enorm bofte te mogen werken in een 
interessante, leuke baan. Zij heeft niets dan lof voor de manier, 
waarop de Verschure-mensen haar in deze zeven weken als col
lega behandelden. 
Het leven op kamers-met-eigen-potje-koken - "ik had het erg 
getroffen met die mooie studentenkamer bij het Concertgebouw" 
- is Lorette ook heel goed bevallen. Een mooie training voor straks,
vond ze, wanneer ze in Boston, een secretaressebaan gaat zoeken
en in die stad gaat wonen.
Haar laatste activiteit bij Verschure was het bijwonen van de te
waterlating van de Annahda, de emmermolen voor Libië. Natuurlijk
vond ze het jammer, dat het een tewaterlating zonder "show" was,
want ze had nog nooit een dergelijke gebeurtenis meegemaakt.
Zij was verbaasd dat het allemaal zo vlug ging. "Het schip lag zó in
het water!"
Tot slot laten wij graag Loretta Tallon even zélf aan het woord, in
het Engels, maar U zult haar dankwoorden zeker begrijpen:
"I have loved my stay in Holland. The people at Verschure have
been wonderful to me, and I know I will never forget these 7 weeks."
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