


MEDEDELING RAAD VAN BESTUUR 

In maart 1968 hebben wij U het één en ander medegedeeld over 
de specialisatie in de 1.H.C. Holland groep, door de oprichting 
van de onderstaande produktgroepen: 

produktgroep Olie en Staalbouw 

produktgroep Erts en Overslaginstallaties 

produktgroep Bagger 

Gusto 

Verschure 

Smit Kinderdijk en 

De Klop 

Het is onze bedoeling door delegatie van bevoegdheden de 
produktgroepen een zo groot mogelijke zelfstandigheid te 
geven. 

In aansluiting hierop heeft de Raad van Bestuur zich beraden 
over de samenstelling van de produktgroep Bagger en de 
leiding hierover. 

Hierbij is de Raad van Bestuur tot de slotsom gekomen, dat 
deze produktgroep verantwoordelijk zal zijn voor het ontwerpen, 

verkopen en bouwen van baggermaterieel en aanverwante 
produkten. Deze produktgroep krijgt tot taak een zo groot 
mogelijke orderportefeuille op te bouwen, zodat ook bij andere 
werkmaatschappijen baggermaterieel getekend en gebouwd 
kan worden. 

Tot de produktgroep Bagger zullen behoren: 

Smit Kinderdijk 

De Klop 

Smit en Bolnes 

Smit Engineering 

M.T.I.

Met ingang van 2 september 1968 berust de leiding van de 
produktgroep Bagger bij het lid van de Raad van Bestuur, de 
heer D. L. H. Smit. De heer Smit zal daartoe kantoor houden 
bij Smit Kinderdijk. Daar de heer Smit lid blijft van de Raad 
van Bestuur, blijft hij als zodanig mede belast met het bestuur 
van de· gehele groep. 

BIJ DE VOORPAGINA 
Bevers zijn in de I.H.C. bekende dieren. Bij Gusto "doen" ze ook nogal eens in katten. 

Lees maar op blz. 120 en 121. Om déze kat op de foto te krijgen was wèl even de assistentie 

van een jonge G1,Jsto-er nodig. Want poes had geen zin in poseren .. .... 
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HET ZESKANT 
REDACTIE ADRES: 

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

Dit blad Is het personeelsorgaan van N.V. lndustrleele Handelscom
binatie Holland, gevestigd In Rotterdam. Het verschijnt iedere maand 

op de 1 e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden 

van de In I.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De 

inhoud Is beschermd krachtens de Auteurswet. 

Redacteuren: 

W. C. Boer (De Klop), 
R. Gebhard (I.H.C.), 

J. Koutstaal (Smit Kinderdijk), 
A. L. van der Meer (Gusto),

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

A. Priester (1.H.C.).

foto 1 Deze werkfoto kregen wij te laat voor public,;:.e -
het vorige nummer. Daarom nu maar! Twee � 
kwamen er aan te pas om nog vóór de �
lating het conische gedeelte van de bufferta:- =

de "Ardea" te zetten. 

foto 2 De kraangiek wordt op de trechter geplaatst. 

foto 3 De "Ardea" gereed voor de beproevingen. 
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Voor z'n stadsuitbreiding heeft Amsterdam 
zand nodig. Véél zand: in de komende tien 
jaar maar liefst 60 tot 80 miljoen m3. Deze 
geweldige hoeveelheid zand zal aan de 
Noordzeebodem worden ontnomen. Sleep
zuigers halen het er uit en brengen het naar 
een voorraadput binnen de IJmuidense pie
ren. Een profielzuiger perst het vervolgens 
naar een installatie waar het zand wordt ge
spoeld (hoe minder zout hoe beter!) en in
gedikt. In duwbakken gaat het zand naar 
Amsterdam-west, waar de bakkenzuiger 
Ardea er zich over ontfermt voor verder 
transport via persleidingen. 

Bijzondere vogel 

De Ardea - de naam betekent: reiger -
is een bijzondere vogel. In zeer korte tijd 
ontworpen, getekend en gebouwd is de 
Ardea een van de grootste baggervaartui
gen van dit type ooit gemaakt. 
De afmetingen van het ponton, dat met be
hulp van twee flinke spudpalen wordt ver
ankerd, zijn: 55 meter lang en 14 meter 
breed. Een opvallend kenmerk van deze 
zuiger is de grote, trechtervormige "bunker" 
aan dek, die een inhoud heeft van ongeveer 
510 m3. Deze buffertank, met bovenaan een 
doorsnede van 11 ½ meter, bevat een buffer
voorraad zand, zodat het aan wal persen 
kan doorgaan, óók wanneer de aanvoer kor
te tijd stokt in verband met het wisselen van 
de duwbakken die het zand uit IJmuiden 
brengen. 
Op de buffertank is een draaibare, elektri
sche kraan gemonteerd, waarmee het hele 
dek bestreken kan worden. 

6000 paardekrachten 

In het ponton staan drie, door dieselmoto
ren aangedreven, baggerpompen, gemaakt 
van plaatstaal in gelaste uitvoering. 

Eén pomp dient om het zand uit de bakken 
in de buffertank over te slaan. De beide 
andere, in serie werkende, pompen zuigen 
het zand uit de buffertank en persen het 
naar de wal. Om een zo hoog mogelijke pro
duktie te krijgen is de zuigmond voorzien 
van waterspuiters. 
Vanuit het bedieningshuis heeft de zuigbaas 
een goed overzicht op de langszij liggende 
bak. 
In totaal heeft deze reus van een bakken
zuiger een vermogen in zijn body van bijna 
6000 paardekrachten, verdeeld over één 
zuigpomp, twee perspompen, waterstraal
pompen, generatoren en hulpapparatuur. 
In het dekhuis is dagaccommodatie voor 8 
bemanningsleden. 

Snelle afbouw 

Na de tewaterlating op 25 juli - waarvan 
wij U in het vorige nummer verslag uitbrach
ten - is met volle kracht gewerkt aan de 
afbouw. Op 9 augustus kwam een bok hel
pen met het plaatsen van het bovenste ge
deelte van de buffertank, en met het inhijsen 
van de beide spuds. Een grauw zomermot
regengordijn omringde deze werkzaamhe
·den. Toen naderhand óp de trechter de
kraangiek werd geplaatst was het weer iets
beter. Dus hiervan wél een foto.
Tot op het laatste moment gonsde het van
activiteit op de Ardea. Honderd man aan
boord was heel gewoon. Er werd gelast, ge
brand, geverfd, geschroefd, gezwoegd en
geploeterd. Opschieten was het parool. 
Eind augustus kon met de beproevingen
worden begonnen. Met water! De reiger po
pelde echter om zich vol te eten met zand. 
Noordzeezand voor Amsterdam.
Half september is de bakkenzuiger Ardea 

bij Amsterdam aan het werk gegaan. 

'ARDEA' KLAAR VOOR 'T WERK 
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EMMER NA EMMER VOOR AMSTERDAM 

Er werden wat je noemt "lange dagen" gemaakt door onze collega's 
van Verschure, toen de Rozgwiazda werd beproefd. De emmer
molen had voor deze gelegenheid ligplaats gekozen bij de zuidpier 
in IJmuiden. 

Dinsdag 13 augustus was de eerste baggerdag. Met de afgestoken 
ladder tot op de maximale baggerdiepte van 19 meter. Nadat 
's nachts en 's morgens de emmerketting met tien emmers was 
ingekort begon woensdagmiddag het baggeren opnieuw. Nu op 
15 meter. Nadat ook donderdag nog was gebaggerd, kon vrijdag
morgen worden opgebroken voor de thuisreis naar Amsterdam. 
De beproevingen hadden plaats onder typisch augustusweer: wat 
zon, veel wind, nog méér regen. Alleen ijs ontbrak, maar ook daar
aan had de Rozgwiazda zich niet gestoord. De molen is immers 
gemaakt om ook te werken in bittere koude. 

Het strand lag er verlaten bij, maar als het effe kon waagden dap
pere wandelaars zich op de pier om een frisse neus te halen. 

foto 1 De leden van de Poolse overname-commissie toonden zich 
tevreden over de prestaties van de "Rozgwiazda". 

foto 2 Drie dagen proefbaggeren in IJmuiden. 

foto 3 Voorzichtig maar! .. 
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Frisse neus genoeg was er voor de mannen op de baggermolen! 
Er moest hard worden aangepakt, want de leden van de Poolse 
overname-commissie wilden - terecht - tot in alle details zien 
wat de Rozgwiazda waard is. 
Emmer na emmer werd naar boven gehaald en de inhoud er van in 
bakken gestort. Zand voor Amsterdam! Zo hielp deze Poolse bag
germolen even en op bescheiden wijze mee aan het stillen van de 
niet eindigende zand-honger van onze hoofdstad. 
Wanneer u dit leest zijn de laatste puntjes op de i gezet, is op de 
emmermolen Rozgwiazda de vlag van de Volksrepubliek Polen ge
hesen en is het baggervaartuig vertrokken naar de thuishaven 
Gdansk. 
Voor het Staatszeebaggerbedrijf - de afkorting van de Poolse 
naam "Przedsiebiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych" staat 
op de schoorsteen: PRC - gaat de emmermolen werken bij 
Swinoujscie aan een vaargeul, zodat ook grote schepen tot 
35000 ton DW daar de nieuwe kolenoverslag kunnen bereiken. KIELLEGGING VAN 

De kiellegging van een schip is een bela 
dat moment kan men immers zeggen "e� ::-: 
helling". 
Vroeger werd de kiel plaat het eerste $ =-= 

dat anders. 
Een complete dubbele bodemsectie wora: 

en op de hellingblokken geplaatst. 
23 Juli was het de eerste moot van de vee�-= 

OUDE BEKENDE D 

Wat doe je als Sliedrechtse jongen, vare� 

wanneer je in een ver land een schip z-e� 

bij De Klop gebouwd"? 
Je maakt er wat foto's van; voor "thuis". :=::-

jes van de sleepzuiger Minas Gerais, vare -=

haven van de Zuid-Braziliaanse stad San 

een hopperinhoud heeft van 800 m3, behocr 



MSTERDAM 

s er voor de mannen op de baggermolen! 
aangepakt, want de leden van de Poolse 

lden - terecht - tot in alle details zien 

aar boven gehaald en de inhoud er van in 
:::. oor Amsterdam! Zo hielp deze Poolse bag

�scheiden wijze mee aan het stillen van de 
onger van onze hoofdstad. 

- Ij de laatste puntjes op de i gezet, is op de
azda de vlag van de Volksrepubliek Polen ge

-- ervaartuig vertrokken naar de thuishaven

� -ggerbedrijf - de afkorting van de Poolse
- o Robót Czerpalnych i Podwodnych" staat

C - gaat de emmermolen werken bij
=- vaargeul, zodat ook grote schepen tot

ieuwe kolenoverslag kunnen bereiken. KIELLEGGING VAN DE 'VIERDE' 

De kiellegging van een schip is een belangrijke gebeurtenis. Vanaf 
dat moment kan men immers zeggen "er staat eeri schip op de 
helling". 
Vroeger werd de kielplaat het eerste gelegd. Tegenwoordig is 
dat anders. 
Een complete dubbele bodemsectie wordt door de kraan opgepikt 
en op de hellingblokken geplaatst. 
23 Juli was het de eerste moot van de veerboot Free Enterprise IV,

OUDE BEKENDE DOET 'T BEST! 

Wat doe je als Sliedrechtse jongen, varensgezel op de grote vaart, 
wanneer je in een ver land een schip ziet waarvan je weet "die is 
bij De Klop gebouwd"? 
Je maakt er wat foto's van; voor "thuis". Daarom hierbij twee kiek
jes van de sleepzuiger Minas Gerais, varende bij en liggende in de 
haven van de Zuid-Braziliaanse stad Santos. De Minas Gerais, die 

een hopperinhoud heeft van 800 m3, behoort, met haar zusterschip, 
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die het beginpunt van de aanbouw op de helling aangaf. 
Zonder enig ceremonieel zette de kraanmachinist zijn zware last 
op de hellingblokken neer. 

Nu gaat de bouw van dit nieuwe schip nog schijnbaar in een ge
moedelijk tempo, maar de opleveringsdatum is, evenals bij haar 
drie "voorgangsters" onherroepelijk en kan niet overschreden 
worden! 

de Rio de Janeiro, tot de vloot van baggermaterieel, die I.H.C. acht 
jaar geleden aan Brazilië leverde. 
Onze attente Sliedrechtse zeeman is ook aan boord van de sleep
zuiger geweest. Hij heeft er rond gekeken en met de bemanning 
een praatje gemaakt. "Het zag er allemaal fijn uit", zo vertelde hij 
aan De Klop. 
Deze (niet eens zo héél) oude bekende doet het dus nog best! 



ANTWERPEN KRIJGT TWEEDE SCHELDE- TUNNEL 

Wie wel eens het twijfelachtige genoegen heeft gehad in Antwerpen 
gebruik te moeten maken van de autotunnel onder de Schelde, 
heeft zelf kunnen merken, dat deze verbinding tussen de beide 
oevers - één tunnelbuis met twéé rijstroken - beslist onvoldoen
de is om het moderne verkeer te verwerken. Máár, er wordt al een 
paar jaar gewerkt aan een twééde tunnel. 
Aan de zuidkant van de stad is men daaraan bezig in gigantische 
bouwputten. 
De tunnel maakt deel uit van de "E-3", de Europese noord-zuid 
autoweg van Stockholm naar Lissabon. Ook elders in België en 
vooral bij Antwerpen kan men activiteiten zien (viaducten- en brug
genbouw) die te maken hebben met de aanleg van de "E-3". 
Waarom wij in ons Zeskant aandacht besteden aan de tweede 
Scheldetunnel? 
Omdat bij de uitvoering ervan 1.H.C.-materieel en I.H.C.-kennis 
een belangrijk woordje meespreken! 

Auto's, fietsers en treinen 

De tunnelkoker, die buitenafmetingen heeft van bijna 48 meter 
breed en 10 meter hoog, is als volgt ingedeeld: 
- twee kokers voor het wegverkeer, elk met drie rijstroken;
- tussen de kokers voor het wegverkeer een koker voor fietsers

en bromfietsers;
- aan de noordzijde één koker voor het treinverkeer, met twee

sporen.
De totale lengte van de wegverkeerstunnel bedraagt, met de in 
open bouwputten uitgevoerde gedeelten op de linker- en rechter 
Schelde-oever, 690 meter. Omdat de hellingen in een spoorbaan 
niet te steil mogen zijn, wordt de spoorwegtunnel echter aanzien
lijk langer. 
De eigenlijke tunnel onder de Schelde is 510 meter lang en be
staat uit vijf, geprefabriceerde elementen, die in een gebaggerde 
sleuf in de rivierbodem worden neergelaten. 
Deze sleuf is ± 1 meter dieper uitgebaggerd dan de onderkant 
van de elementen. Nadat een tunnelstuk nauwkeurig op zijn plaats 
is gebracht, rust het op drie steunpunten, die onder aan het element 
zijn bevestigd. Dan wordt een zandbed onder het tunnelelement 
gespoten. Op deze manier krijgt men een goede zandfundatie on
der de tunnelstukken. Behalve de vijf tunnelelementen zijn in het 
speciaal voor dit doel gegraven bouwdok drie caissons gebouwd. 
Deze worden, wanneer het vijfde tunnelstuk - bij de rechter
oever - is neergelaten, naast en óp dit tunnelstuk geplaatst, als 
onderdeel van de herstelling van de kademuur. 
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In de loop van 1967 waren de tunnelelementen gereed en liet men 
het bouwdok vol water lopen. Kort daarna kon het eerste tunnel
stuk worden uitgevaren en bij de linkeroever worden neergelaten. 

I.H.C.-straalpompen

Voor de aanleg van de in- en uitritten op de beide oevers werden 
bouwputten gemaakt, omgeven door dubbele damwanden. Een 
probleem vormde de grote aanslibbing tussen deze damwanden en 
het feit dat dit slib (met een s.g. 1,3 à 1,4) vrij snel vast werd. 
Aangezien de damwanden onderling verankerd zijn, was er geen 
ruimte om tussen de damwanden met een drijvende zuiger te wer
ken. Wèl kon men van bovenaf met een zuigpijp werken. De nood
zaak om de zuigpijp over de damwand heen te voeren en het grote 
s.g. van het slib lieten slechts een geringe concentratie toe.
Het M.T.I., wiens advies gevraagd werd, raadde aan, aan het einde
van de zuigpijp een straalpomp te monteren.
Een ónder water geplaatste pomp, ongeacht het type, werkt op
een hoger drukniveau aan de zuigzijde dan een pomp bóven water
en heeft daarom minder gauw last van afslaan door een te hoog
vacuum en kan een zwaarder mengsel verwerken in overigens
gelijke omstandigheden. Een straalpomp slaat niet af en zal bij
afwezigheid van bewegende delen over het algemeen minder slij
tage vertonen dan een centrifugaalpomp. Voor het hier beschreven
geval leken de voordelen van een straalpomp doorslaggevend. De
aannemer bestelde er twee!

. Onze ervaring maakte het mogelijk op zeer korte termijn de twee
straalpompen te ontwerpen en deze in drie dagen te bouwen.
De pompen hebben een keeldiameter van 85 mm en twee nozzles
met 27,5 en 30 mm openingen. Bij een watertoevoer van 21 I/sec
onder een druk van 90 mwk bleken zij in staat 50 1 mengsel per sec
te zuigen bij een opvoerhoogte van 9 mwk, zoals tevoren berekend
was. De concentratie was zeer bevredigend. Met behulp van de
beide straalpompen kon het slib tussen de damwanden netjes
worden opgeruimd.

Zware klei en aanslibbing 

Van oever tot oever baggerde men een 500 meter lange sleuf, om 
daarin de tunnelelementen neer te laten. Er moest ruim 800.000 m3 

grond worden verzet. De geul werd gebaggerd tot op een diepte 
van ruim 24 m onder de laag-waterstand op de Schelde. Er moest 
worden gebaggerd in zeer zware - z.g. boomse - klei. Emmer
molens waren bij clit karwei onontbeerlijk. Eén ervan was de door 
I.H.C. Holland gebouwde 850 liter emmermolen Namur.
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Een apart probleem vormt het "openhouden" van de sleuf gedu
rende een periode van ongeveer 19 maanden. De aanslibbing in de 
Schelde is zeer groot. Vlak vóór het neerlaten van een tunnelele
ment moet de sleuf worden "schoongemaakt". Tijdens de nauwge
zette operatie van het plaatsen van een tunnelelement is de scheep
vaart op de Schelde gedurende 48 uur gestremd . 

Verbeterd zandspoelen 

Wanneer een tunnelelement is afgezonken en op de drie steunpun
ten in de sleuf rust, moet de ruimte tussen onderkant tunnelele
ment en rivi�rbodem met een zandfundatie worden opgevuld. Ge
lijkertijd moet het daar nog achtergebleven slib worden verwijderd. 
Dit gebeurt met behulp van een zandspoelapparaat, een 100 ton 
wegende installatie, die aan de zijkant van het tunnelelement wordt 
"opgehangen". Over rails boven op het tunnel stuk kan de installatie 
worden verrold. De onderkant van de installatie bestaat uit een 
gecombineerd zandspuit/slibzuig gedeelte, een soort mondstuk, dat 
onder het tunnelstuk steekt. Men kan dus over de volle lengte van 
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een tunnelstuk, en over de halve breedte de fundatielaag spuiten. 
Daarna moet de installatie aan de andere kant van het tunnelele
ment worden "gehangen". 
Gelijk met het er onder spuiten van het zand wordt het nog aan
wezige slib in de gebaggerde geul weggezogen. Bij de Antwerpse 
tunnelbouw bleek dit systeem minder goed te voldoen. Het Schelde
slib was te hardnekkig! Er bleef nog te veel slib achter. 
Desgevraagd bogen onze technici zich over dit kleine, doch moei
lijke "baggerprobleem". Het resultaat was een gewijzigde uitvoe
ring van het mondstuk, met o.a. tussen beide zuigpijpen een water
pijp, en twee extra spuitpijpen, elk met een groot aantal spuiters. 
Voor de watervoeding werd in een bestaand ponton een tweeling
booster van het type "I.H.C. Beaver Cub" geïnstalleerd. De ene 
pomp levert water voor de middelste waterpijp, de andere pomp 
geeft water aan de spuiters. 

Op basis van op het werk opgedane ervaringen werd de installatie 
later nogmaals gewijzigd. Het aantal spuiters werd teruggebracht 
tot 30 aan elke kant, de spuitopeningen kregen verschillende dia
meters. In deze uitvoering steekt het mondstuk ongeveer 11 meter 
onder het tunnelelement. Schoonspoelen en zandspuiten geschie
den tegelijkertijd. 

Het zand wordt er in - wat men noemt - "pannekoeken" onder 
gespoten, eerst onder de ene helft, dan onder de andere helft van 
het tunnelsegment. Doordat natuurlijk - ook door het "schoon
spoelen" - tijdens het zandspuiten zand wegvloeit heeft men on
geveer 8000 m3 zand nodig, voordat er zich onder een tunnelstuk 
een stevige zandfundatiie bevindt van ± 6000 m3

. 

De hele operatie schoonspoelen + zandspuiten duurt ongeveer 
37 uur. 
Op 4 september 1968 was het vijfde (en laatste) tunnelelement op 
z'n plaats gebracht en waren de andere werkzaamheden aan en 
bij de tunnel in volle gang. 

Naast de bouwput op de rechter Schelde-oever staat het niet meer 
in gebruik zijnde kazernecomplex "Leopold Il". Op de gevel staat 
"anno 1870". Het massieve bouwwerk zal echter z'n honderdjarig 
bestaan niet meer beleven. Men is reeds bezig met de afbraak. Het 
materiaal dat bij de sloop van de zware muren vrijkomt, wordt ge
bruikt om de tunnel na voltooiing van een ballastbed te voorzien. 
Zo snijdt het mes aan twee kanten, een oude, lelijke sta-in-de- weg 
opgeruimd en een overvloed aan ballast! 
Auto's, fietsers, brommers en treinen zullen, als alles volgens plan 
verloopt, in 1969 van de nieuwe Scheldetunnel gebruik kunnen 
maken. 



"Ruamahanga" helpt boeren in Nieuw Zeeland 

Het is al weer een hele tijd geleden - om precies te zijn februari 
1966 - dat wij in ons Zeskant vertelden, hoe de Beaver l<ing 
Ruamahanga in onderdelen op grote vrachtauto's over de berg
wegen van de Rimutakas in Nieuw Zeeland naar de plaats van be
stemming werd gebracht en daar in elkaar gezet. 
De Beaver, die werd genoemd naar de rivier waarin hij werkt, de 
Ruamahanga, speelt een belangrijke rol in een project dat tot doel 
heeft overstromingen uit te bannen in de Lower Wairarapa vallei 
door een betere afvoer van het water. Door de loop van de rivier 
te verleggen kan het water veel sneller naar de kust stromen. Ook 
de afwatering van de omliggende weidegronden wordt daardoor 
aanzienlijk verbeterd. Nog een voordeel: ruim 5000 ha moerasland 
kan in vruchtbare weiden worden veranderd. 
Naar verwacht wordt zullen de boeren in deze vallei, mede door 
de hulp van de Beaver, over een jaar of zes definitief verlost zijn 
van de regel matig terugkerende wateroverlast. 

"lkva" vertrok per trein 

"Een beetje naar binnen toe, hij hangt iets over". Deze en andere 
opmerkingen klonken over een Rotterdamse kade, toen de Beaver 

VAN BEVERS 
3 
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Master lkva op spoorwagons werd geladen voor de reis naar Hon
garije. Dit laden moest met grote nauwkeurigheid gebeuren en 
daarom kwam de duimstok er nogal eens aan te pas. De afmetingen 
van spoorladingen zijn namelijk aan tal van beperkingen gebonden 
met het oog op veilig passeren van bv. bruggen, viaducten en tun
nels. Al deze beperkingen zijn voor alle west- en oost Europese 
spoorwegen in voorschriften vastgelegd. Het is dus een kwestie 
van meten en dan in een boekje kijken of het kan. 
Laat nou de houten prop in de ontluchtingsleiding i>p de cutter
ladder nét te hoog zijn! Dus: prop er af en de leiding met een lap 
en een stuk plastic dichtgemaakt. 
Het passen, meten en laden ging overigens zeer vlot. Onze bag
gerbaas, de heer M. Hónders hield een ervaren oog in het zeil. Hij 
heeft deze Hongaarse Beaver inmiddels bedrijfsklaar gemaakt op 
de plaats van bestemming. 

"Holland XXVI" te water en er weer uit 

Een klein poesje (zie voorpagina), met een velletje zo zwart als het 
ponton van de Beaver King Holland XXVI, scharrelde voorzichtig
nieuwsgierig rond op de plaats bij Gusto, waar deze Beaver op 
sleeën uit de machinehal werd getrokken, richting waterkant. Een 
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Beaver bij Gusto? Ja, De Klop kon best wat bouwhulp gebruiken, 
want er is veel belangstelling voor ons standaardmaterieel. Om 
vooral goed te laten merken, dat déze Beaver een Gusto-product 
is, had iemand op het kraangiekje geverfd: "Kom bij de Gusto 
harmonie" . 
Eenmaal tot aan de kant getrokken, nam een bok de Beaver in de 
stroppen. Om precies twee minuten over vier lag de Holland XXVI

te water. Poes had dit plechtige moment niet afgewacht en was 
wispelturig verder op avontuur uitgegaan. 
Lang heeft de Beaver niet in het water gelegen. Na te zijn beproefd 
werd de zuiger een week later uit het water getild en gedemon
teerd. Op diepladers ging de Holland XXVI, die voorzien wordt van 
een profielzuiginstallatie, naar het werk in België. 

"Grootste lading ooit gelost" 

Voor Thailand bouwden wij een Giant, die opvalt tussen z'n soort
genoten, o.a. door drie i.p.v. twee hoofdmotoren, een flinke kraan 
om zonodig een defecte motor er met eigen middelen uit te kunnen 
halen, en een eigen voortstuwing in de vorm van een Schottel
navigator. Het m.s. Neder Rhone van Nedlloyd Lijnen N.V. nam de 
cutterzuiger mee naar het Verre Oosten. 
Dat het tóch wel een bijzondere lading was, bleek uit de aandacht, 
die de plaatselijke kranten besteedden aan de aankomst in de 
haven van de Thaise hoofdstad Bangkok. 
"De grootste en zwaarste lading hier ooit gelost", schreven de 
kranten en ze publiceerden er foto's bij van het hoofdponton, zoals 
het in de stroppen v9n de Neder Rhone hing bij het in het water 
zetten. Deze "operatie" ondervond nogal wat hinder van nieuws
gierigen, die het nodig vonden om in speedbootjes langs te racen 
waarbij veel golfslag ontstond. Uiteindelijk kwam de "reus" natuur
lijk toch goed in het tropenwater terecht. 
De foto van dit voor Bangkok zo opmerkelijke evenement ontvin
gen wij van Nedlloyd Lijnen, waarvoor onze dank. 
Na de montage gaat deze Giant, de Dredger 41, werken in de 
rivieren bij Nakorn Sawan, ruim 200 kilometer landinwaarts in de 
rimboe! 

foto 1 Een opvallend kenmerk van de Beaver ' Ruamahanga' is. dat de spuds zich 
ongeveer 11 meter verder naar achteren bevinden. op een apart spudponton dat 
met het hoofdponton is verbonden Door deze plaatsing van de spuds 1s het 
mogelijk om in drie sneden de 150 meter brede rivier te bewerken. 

foto 2 Hup. daar gaat de ladder! 

foto 3 Passen en meten, want het komt op centimeters aan 

foto 4 De heer Honders legt persoonlijk een stevige knoop in de nieuwe afd1cht1ng 
van de ontluchtingsleiding De houten prop was net iets te hoog! 

foto 5 De Beaver wordt ··u1tgesleed"' 

foto 6 Pas op het keetje! 

foto 7 Op 32 wieltjes de Gusto-poort uit. 

foto 8 "'De grootste lading hier ooit gelost" schreven de kranten 1n Bangkok 



METERS, KNOPJES EN PANELEN 

Zoals U weet, is bij Smit Kinderdijk de afdeling "Metersmif' ge
vestigd. Deze afdeling "doet" in meters, knopjes en panelen. Veel 
van de produkten vinden wij terug op de door ons gebouwde, grote 
en kleine baggervaartuigen. 
Onlangs heeft "Metersmit'' een aantal bedieningstafels bij elkaar 
gezet voor een groepsfoto. En zoals bij elke groepsfoto luidt ook 
hier het onderschrift: U ziet van links naar rechts ..... . 
Op de eerste, de voorste rij: drie baggerlessenaars voor een molen 
in Australië. 

Op de tweede rij: navigatie- en baggerlampenkast voor de stoom
sleepzuiger Hillah, en vier baggerlessenaars voor de sleepzuiger 
H.A.M. 308. 

Op de derde rij: SB pers- en BB zuiglessenaar voor de Giant 4400 
booster H.A.M. 212/213; ketelruimlessenaar en pompkamerlesse
naar voor de Hillah.

Op de vierde rij: uit drie delen bestaande voortstuwingslessenaar 
voor de Hillah; en idem voor de H.A.M. 308.

Op de vijfde rij: uit drie delen bestaande motorkamerlessenaar 
voor de Hillah; en, voor hetzelfde schip, SB baggerlessenaar, in
strumentenpaneel en BB baggerlessenaar. 

In een volgend nummer van Het Zeskant hopen wij "Metersmit" 
eens uitgebreid aan U voor te stellen. 

We zitten al weer in september 
En de zomer is gedaan, 
Voor Personeelsverenigingen 
Vangt het winterseizoen aan. 
Overal vergaderingen 

geachte vergadering 
Bij De Klop, zo peins ik verder 
Zal het volgens mij zo gaan, 
Daar biedt men de P.V.-leden 
Een vrolike èvend aan. 

Plannen worden opgesteld, 
Besturen met gefronste koppen 
Artiesten worden opgebeld. 

Voor P.V.-bestuurders, wordt het 
Weer een hele drukke tijd, 
En op hele lange tafels 
Ligt de agenda uitgespreid. 
'k Heb er wel niet veel verstand van 
Verenigings mannetje ben ik niet, 
Maar ik kan nu wel vertellen 
Hoe ik zo'n vergadering zie. 

In Arrsterdam bijv. bij Verschure: 
"Kaak heire, we hadde so gedach, 
Ein Woensdagafond in Octouber 
Beginne wai om kwart voor ach". 
Karel roept: bè jai mesjokke 
Juli ie sain harst ikke stom, 
Komt niemand naar so'n avond kaake 
As "Ajax" speilt in 't Stadion". 

Bij de Gusto zal het zo gaan: 
"Haj frinden, het bestuur stelt foor, 
De culturele aovonden 
Die gaone altijd door". 
Roept Gerret: "man fertel me wat 
Ik fraag nog effe 't woord, 
Want as 't er sport is in de "kuip" 
Gaon ik naar Feijenoord!". 

gédégé. 
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Vraagt Hannes nog het woord 
"Geacht Bestuur P.V., 
Wordt et een lollige èvend 
Of..... mot de vrouw ok mee?" 

In Kinderdijk, daar bij S.K. 
{Ik zeg maar hoe ik 't zie), 
Daar waakt de Penningmeester 
Over ieder dubbeltie. 
Hij zei: "geachte leden 
De kas is dik en rond, 
Zolang er nog één molen draait 
Blijft de P.V. gezond". 

I.H.C. - P.V. - besturen 
Ik wens jullie allemaal, 
Een leerzame en een prettige avond 
En vooral.. een volle zaal. 
Als alle leden eens begrepen 
Wat een werk door u verricht, 
Dan zouden zeker allen komen 
Dat was een staaltje van hun plicht. 

WRAKHOUT E 

"Water en luchtverontreiniging" zijn o
meer bezorgd geschreven wordt. Som _ 
Rijn" het grootste "open riool" van Eur 
En alle vuiligheid stroomt uiteindelijk 
Waterweg naar zee. 
"Vuiligheid", niet alleen als vloeistof or =- -
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Bij de hellingen van Gusto Schiedam spoç- 3 
Een klein hokje van de hellingploeg ge

Poppen, autotjes en beesten uit plas ·c 
spijkerd. 
Speelgoed, dat wellicht achteloos over boon:
vervelende kinderen. 
Misschien vertellen de aangespoelde 
nachten wel van hun trieste belevenisse 

WATDOET E' 

Ja, wat doet het M.T.I., ons "Mineraal 
nologisch Instituut" in Delft? Om aan 
"doen" wat meer bekendheid te geven, 
len wij zo af en toe nieuwtjes van en o 
het M.T.I. publiceren. 
Daarmee willen wij dan ook de "gehei 
nige sluier" een beetje optillen, waarmee -
volgens veel mensen - de wetenschap 
zo graag omhult! ... 

OCTROOIEN 

Er wordt - §elukkig - nogal eens wa 

gevonden of uitgedacht door de tee 
van de I.H.C. Zo'n uitvinding moet be

schermd worden tegen namaak, zodat 
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Dale kijken wat dit woord betekent, leze 
wij: "door de overheid aan een persoo 
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WRAKHOUT EN PLASTIC 

"Water en luchtverontreiniging" zijn onderwerpen waarover steeds 
meer bezorgd geschreven wordt. Sommigen noemen zelfs al "Vader 
Rijn" het grootste "open riool" van Europa. 
En alle vuiligheid stroomt uiteindelijk door de Nieuwe Maas en 
Waterweg naar zee. 
"Vuiligheid", niet alleen als vloeistof of fijn verdeelde vaste stof 
geloosd door fabrieken en schepen, maar ook grotere en kleinere 
voorwerpen, die rond blijven zwalken. 
Het plastic is in dat opzicht een grote boosdoener. Meren, kanalen 
en riviertjes worden steeds meer de vergaarbak van yveggeworpen 
plastic artikelen. 
Ook in de havens drijft en dobbert van alles rond. Veel hout, dik
wijls nog goed en gaaf en natuurlijk allerlei plastic voorwerpen. 
Bij de hellingen van Gusto Schiedam spoelt steeds veel aan. 
Een klein hokje van de hellingploeg getuigt er van. 
Poppen, autotjes en beesten uit plastic zijn tegen de wand ge
spijkerd. 
Speelgoed, dat wellicht achteloos over boord is gegooid door zich 
vervelende kinderen. 
Misschien vertellen de aangespoelde poppen in stille, donkere 
nachten wel van hun trieste belevenissen met de mensenkinderen? 

WAT DOET HET Liuifui] 
Ja, wat doet het M.T.I., ons "Mineraal Tech
nologisch Instituut" in Delft? Om aan dit 
"doen" wat meer bekendheid te geven, zul
len wij zo af en toe nieuwtjes van en over 
het M.T.I. publiceren. 

Daarmee willen wij dan ook de "geheimzin
nige sluier" een beetje optillen, waarmee -
volgens veel mensen - de wetenschap zich 
zo graag omhult! ... 

OCTROOIEN 

Er wordt - 13elukkig - nogal eens wat uit
gevonden of uitgedacht door de technici 
van de 1.H.C. Zo'n uitvinding moet be
schermd worden tegen namaak, zodat niet 
ánderen geld kunnen maken met wat wij 
hebben bedacht. Een dergelijke bescher
ming biedt een octrooi. Wanneer wij in Van 
Dale kijken wat dit woord betekent, lezen 
wij: "door de overheid aan een persoon of 

aan een vennootschap verleend uitsluitend 
recht (gedurende zekere tijd) tot het maken 
en verkopen van zeker artikel, het exploi
teren van een uitvinding, enz.". 

De octrooien van I.H.C. Holland worden in 
Delft door Ir. C. van der Gaag in een zoda
nige vorm gegoten, dat I.H.C. Holland er zo 
veel mogelijk aan heeft. Dat betekent een 
grote portie werk, dat hij doet samen met 
de octrooi-contactmannen van onze pro
duktgroepen én met onze octrooi-gemachtig
de. Een octrooi-gemachtigde is iemand wiens 
taak veel lijkt op die van een advocaat. Het 
verschil is, dat een advocaat optreedt bij 
een rechtbank, terwijl een octrooigemachtig
de dat doet bij de Octrooiraad in Den Haag, 
de instantie, die in Nederland octrooien of 
patenten verleent. 

Op het ogenblik beschikt I.H.C. Holland 
over 66 verleende octrooien en er zijn 72 
aangevraagd. 
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LEVERTIJDEN 

Smit Kinderdijk gaat een hydraulische cut
teraandrijving met cutter en ladder leveren 
aan een Italiaanse opdrachtgever. 

De apparatuur zal worden gebruikt om wa
terbassins, die dienen voor de bevloeiing 
van de Po-vlakte, schoon te baggeren. 

Bij een bezoek aan Parma om één en ander 
van dit project, waarbij ook de kennis van 
het M.T.I. is betrokken, te bespreken, kwam 
o.a. de levertijd ter sprake. Onze opdracht
gever vond die wel wat lang.

Tijdens de op het gesprek volgende maal
tijd presenteerde de gastheer vol trots een 
flesje wijn met de opmerking dat deze 20 jaar 
oud was. 

" Tsjonge, tsjonge, wát een levertijd!", was 
de reactie van Ir. van der Linde, hydrausta
tisch adviseur van het M.T.1.! ... 



40 JAAR BIJ 

VERSCHURE 

C. van Zaane 

"Hoe voel je je nou met die 
zilveren medaille en die gou
den Verschure-speld?" "Pret
tig", was het antwoord van ju
bilaris Van Zaane. Het was 
hem aan te zien, dat hij het 
meende. 
De heer Van Zaane werkt door 
zijn vakbekwaamheid en de 
goede geest van saamhorig
heid in zijn ploeg mede om de 
klandizie voor de reparatie van 
schepen in de haven, in het 
bijzonder die van de K.N.S.M., 
te verstevigen en uit te brei
den. In deze geest luidden de 
toepraken, die vergezeld gin
gen van mooie cadeaus - o.a. 
één om het huis verder op te 
knappen - en de onvermijde
lijke enveloppe met inhoud van 
het jubileumfonds. 
Natuurlijk is de heer Van Zaa
ne ook door de directie ge
huldigd in het bijzijn van de 
heer Hartman, vertegenwoor
diger van de Burgemeester 
van Amsterdam. 
Maar er was ook de heer Piet 
Wijdekop, ex-klasgenoot van 
de Ambachtsschool en tot 
1945 dé collega van de heer 
Van Zaane. Met hem deelde 
hij lief en leed - vooral in de 
crisisjaren vóór 1940 en tijdens 
de bezetting. 
Op dinsdagmorgen 6 augustus 
zagen de beide oud-collega's 
elkaar na jaren terug onder de 
Verschure-vlag, als symbool 
van verbondenheid uit vervlo
gen jaren. 

25 JAAR BIJ 

SMIT KINDERDIJK 

Op donderdag 25 juli j.l. wap
perde de vlag met het cijfer 
25 in de mast, voor onze schil
der de heer A. G. de Bruin. 
Op 22 april 1938 kwam hij voor 
het eerst bij ons; met 5 jaar 
onderbreking bereikte hij zijn 
25-jarig dienstverband.

Wij wensen jubilaris de Bruin 
nog vele jaren en gezondheid 
toe, waarin hij steeds de verf-

A. G. de Bruin 

kwast met vreugde zal mogen 
hanteren. 

J. Verwey 

Op vrijdag 2 augustus j.l. was 
onze ijzerwerker, de heer J. 
Verwey 25 jaar in ons bedrijf 
werkzaam. 
Wij wensen hem nog vele ja
ren en gezondheid toe om zijn 
werk met veel plezier en op
gewektheid te kunnen blijven 
verrichtfiln. 

25 JAAR BIJ 

SMIT I.H.C. 

P. de Jong en echtgenote 

Op maandag 9 augustus 1943 
trad de heer P. de Jong als 
16-jarige jongeman in dienst
van de loonadministratie van 
L. Smit & Zoon. Daar heeft de
heer de Jong de opbouw mee
gemaakt van de hollerithafde
ling waarvan hij al spoedig de

chef werd. Thans is hij hoofd 
van de controlegroep op de 
afdeling automatisering van 
I.H.C. Holland. 
De ontvangst van het jubile
rende echtpaar door de heer 
P. Verschure, lid van de raad
van bestuur, was een gerede
aanleiding even stil te staan
bij de Mens in onze geauto
matiseerde cijferwereld.
Wij hopen dat de jubil13ris zijn
werk nog vele jaren met de
zelfde ijver en toewijding zal
kunnen verrichten.

25 JAAR BIJ GUSTO 

A. D. van Latenstein, C. J. Lemson, W. Nugteren en echtgenotes 

"Ik hoop, dat U nog geduren
de een lange reeks van jaren 
Uw werkzaamheden bij ons 
zult blijven verrichten." Zo be
sloot de heer N. H. Conijn zijn 
toespraak tot de in de ont
vangstzaal verzamelde jubila
rissen, de heren A. D. van La-

25 JAAR BIJ 

VERSCHURE 

Op dinsdag 20 augustus 1968 
werd de heer J. Grobben ge
huldigd met zijn 25-jarig jubi
leum. 

De heer Grobben heeft om ge
zondheidsredenen het vak van 
koperslager, waarvoor hij in de 
oorlogsjaren werd opgeleid, 
vaarwel moeten zeggen. 

Hij is sedert enkele jaren be
last met het beheer en de uit
gifte van gereedschappen in 
de afdeling bankwerkerij
draaierij van de machinefa
briek. 

Jubilaris heeft deze omschake
ling moedig verwerkt en ver-

tenstein (Loonafdeling), C. J. 
Lemson (Machinebouw) en W. 
Nugteren (Slikkerveer). 
Ook wij sluiten ons hierbij 
graag aan en voegen onze ge
lukwensen bij de ongetwijfeld 
talrijke, die zij reeds mochten 
ontvangen. 

J. Grobben 

vult zijn nieuwe taak nauwge
zet en tot tevredenheid. 

Wij wensen de heer Grobben 
in alle opzichten nog vele goe
de en gezonde jaren. 

EEN VAK A T 

- I NTERMEZZ

"Door een toevallige omstandigheid", 2° __ 
hij, is hij bij Verschure terecht gekome . -
wil naamloos en ongezien blijven. Maar

wil ons wel vertellen hoe hij zijn vaka

heeft doorgebracht. 
Vóór zijn 25ste was hij een vrijbuiter: e-s
vaste job en asjeblieft geen bindinge 
de zomer zwierf hij met een club gelij _e
zinden allemaal in één-persoons kano's 
de E.E.G.-wateren rond: peddelen tot je ---

DE JEUGD 

MACHINEFA 

NOORDWYKE 

OP EXC 
VAN 11 t/m 14 ju 

Dinsdag, 11 juni. iedereen een best hu e -

lekker lui achterover in de bus, een paar 

van alledag; interessante dingen zien e 

Geen wonder, dat de directeur bij 
alleen vrolijke gezichten ziet. 

Dat was het prille begin van onze 4 da�e -

Limburg. Maar alvorens naar het Zui e 
we eerst een bezoek aan het Veilig e· 
Niet overbodig overigens! Want het is 
wordt gedrukt op de gevaren, die je varu 
die toch aan het werk van elke dag zij 

Een voorproefje van wat ons de natuur i 
had, kregen we in het Gooi, waar we e 

Karseboom". Daarna konden we een --- _ 
was goed warm, om niet te zeggen •• 
Jeugdhotel "Kasteel Rijckholt" te Rijc 
Belgisch aan en toen we er eenmaal 
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tenstein (Loonafdeling), C. J. 
Lemson (Machinebouw) en W. 
Nugteren (Slikkerveer). 
Ook wij sluiten ons hierbij 
graag aan en voegen onze ge
lukwensen bij de ongetwijfeld 
talrijke, die zij reeds mochten 
ontvangen. 

J. Grobben 

vult zijn nieuwe taak nauwge
zet en tot tevredenheid. 

Wij wensen de heer Grobben 
in alle opzichten nog vele goe
de en gezonde jaren. 

EEN VAK ANTIE 

-I NTE RMEZZ O

"Door een toevallige omstandigheid", zegt 
hij, is hij bij Verschure terecht gekomen. Hij 
wil naamloos en ongezien blijven. Maar hij 
wil ons wel vertellen hoe hij zijn vakantie 
heeft doorgebracht. 
Vóór zijn 25ste was hij een vrijbuiter: geen 
vaste job en asjeblieft geen bindingen. In 
de zomer zwierf hij met een club gelijkge
zinden allemaal in één-persoons kano's op 
de E.E.G.-wateren rond: peddelen tot je ar-

men van vermoeidheid slap langs je lijf han
gen. Hun dagelijkse maaltijden bestonden uit 
gesoosterde vis en wat ze langs de kant 
"ophaalden". Als ze helemaal geen uitweg 
wisten, werkten ze ergens voor een bagatel 
en zorgden er op deze wijze ook voor, dat de 
minimale hoeveelheid textiel of het schoei
sel en eventueel benodigde uitrustingstuk
ken aangevuld werden. 
Heeft hij het nu niet moeilijk om in het gareel 
te blijven? 
"Och, dat valt wel mee", zegt hij. 
Hij heeft "zijn vrijheid" letterlijk en figuurlijk 
verkocht: het mooie wedstrijdschip, waar hij 
de laatste seizoenen mee zeilde. 
Toen kwam de ware "Eva" in zijn leven; zij 
schonk hem een allerliefste dochter. Zowel 
met "Eva", als met zijn dochter is hij gewel
dig in zijn sas. "Daar moet je wat voor over 
hebben!" 
Om de nodige voorzieningen in zijn nieuwe 
huis te kunnen treffen, heeft hij met instem
ming van zijn vrouw een bescheiden vakan
tie gehouden. Het jonge gezin heeft tijdens 
mooie dagen - en die zijn er echt wel ge
weest - veel in het nabije Vliegenbos ge
bivakkeerd. Ook daar deed zijn shelter uit 
de "banjertijd" nog dienst en wel voor het 
middagdutje van de kleine meid. 

DE JEUGD VAN DE 

MACHINEFABRIEK 

NOORDWYKERHOUT 

OP EXCU RSIE 
VAN 11 t/m 14 juni 1968 

In het Vliegenbos intrigeerde hem de aan
duiding van de wandelpaden, waarop een 
lange grijsaard is afgebeeld met veel te lan
ge armen, die een veel te klein meisje met 
veel te grote vlechten lichtelijk krom bukkend 
aan de hand meevoert. Hij moest denken aan 
de vergelijking, die zijn moeder thuis zou 
hebben gemaakt! "Het lijkt wel een brood 
met een kaartje". 
Hij heeft verder zijn nieuwe woonomgeving 
eens goed verkend: Holysloot, Ransdorp, 
Broek in Waterland, Monnickendam en het 
nog smeulende vuur is weer gaan vlammen. 
Zijn blik op de tokomst voor de vrije-tijds
besteding in de sfeer, zoals hij zich die zou 
wensen, heeft zich verruimd. Wat het wor
den zal? "Dat zullen we nog wel zien", zegt 
hij. "Maar dat er weer een vaartuig komt, 
dat is zo goed als zeker". Uiteraard zal hij 
met de financiën rekening moeten houden. 
"Bij stukjes en beetjes, komen we er ook. 
Ik heb gezien, dat er mogelijkheden zijn en 
ik heb er deze vakantie eens lekker over 
kunnen mijmeren". 
Hij wil weer klein gaan beginnen. "Als die 
hobbyclub voor de vaartuigen nou maar van 
de grond komt, dan zijn er direkt veel meer 
mogelijkheden", zo voegt hij er nog aan toe. 
"Op mij kunnen ze rekenen." 

Dinsdag, 11 juni. iedereen een best humeur. Wat wil je. Mooi weer, 

lekker lui achterover in de bus, een paar daagjes weg uit het werk 

van alledag; interessante dingen zien en vast en zeker veel plezier. 

Geen wonder, dat de directeur bij het goede reis wensen dan 

alleen vrolijke gezichten ziet. 

werkelijk in de Belgische Ardennen bevonden. Toch is het altijd 

nog Nederland, maar dan wel Nederland op z'n best: Prachtige 

heuvels en dalen, waarbij bossen, weiden en boomgaarden elkaar 

afwisselen. Als U Nederland denkt te kennen en U bent niet in 

Zuid-Limburg geweest, dan kent U Nederland niet. Enfin, overtuig 

Uzelf. 

Dat was het prille begin van onze 4 dagen durende trip naar Zuid

Limburg. Maar alvorens naar het Zuiden af te zakken, brachten 

we eerst een bezoek aan het Veiligheidsirstituut te Amsterdam. 

Niet overbodig overigens! Want het is nuttig, als je met je neus 

wordt gedrukt op de gevaren, die je vaak over het hoofd ziet, maar 

die toch aan.het werk van elke dag zijn verbonden. 

Een voorproefje van wat ons de natuur in Zuid-Limburg te bieden 

had, kregen we in het Gooi, waar we de lunch gebruikten in "De 

Karseboom", Daarna konden we een paar uurtjes uitpuffen (het 

was goed warm, om niet te zeggen "bloedheet") op weg naar 

Jeugdhotel "Kasteel Rijckholt" te Rijckholt. De naam doet wat 

Belgisch aan en toen we er eenmaal waren, leek het, alsof we ons 

125 

U begrijpt het al: in zo'n omgeving en goed verzorgd in het Jeugd

hotel "Kasteel Rijckholt", dat is naar ieder's zin. Daarbij het uit

stapje naar de watervallen te Coo (België), het interessante bezoek 

aan de sluizen in de Maas en de sport- en spelmiddagen. Vooral de 

"dropping" was leuk. Daarbij werden de leerlingen in groepjes 

"ergens" per auto gedropt. Zij moesten volgens een bepaalde op

dracht naar het kasteel terugkeren. Last but not least, het afscheids

diner in hotel Zegers te Noordwijkerhout; dit alles was genoeg 

aanleiding om de vier dagen bijzonder geslaagd te noemen. Een 

hartelijk "dank U wel" aan onze directie is hier zeker op z'n plaats. 

Een van de deelnemers. 



WIE WEET 'R WAT? 

In "QD", het personeelsorgaan van N.V. Stevedore Company 
Quick Dispatch in Rotterdam, lazen wij een aardig stukje over vak
termen, die vooral vroeger erg "in" waren in het havenbedrijf. Een 
paar voorbeelden: 

"kleine aardappeltjes" het getal 88 

"armen- en benenboot" een schip geladen met papier- of 
mijnhout 

"op z'n oude mannetjes" een strop deel voor deel onder een 
kist brengen 

"amsterdammer" een hijs, die uit elkaar valt 
(tja, het zijn Rotterdamse termen, 
vrienden) 

"zuigfles" graanelevator 

"hij ligt in de pan" nog één uur werken. 

■ 

Het komt ons voor, dat er in onze bedrijven en op onze werven 
ook uitdrukkingen zijn (of waren!) waarmee iets op een geheel 
eigen manier werd aangeduid of gezegd. Omdat dit vroeger nog 
meer het geval was dan nu, doen wij speciaal een beroep op onze 
gepensioneerden ons met het opsporen van dit soort bedrijfster
men behulpzaam te zijn. 

Wie weet 'r wat? Laat maar eens horen. De redaktie van "Het 
Zeskant" zal er graag iets van publiceren. En we zijn heus niet 
tè preuts. 
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Met de molens als decor werd in Kinderoijk het jaarlijkse hengelconcours gehouden. 

HENGELCONCOURS 

SMIT KINDERDIJK 

Zaterdag 22 juni was het weer zo ver: het jaarlijks hengelconcours 
van de Personeelsvereniging Smit Kinderdijk. 
Om 8 uur in de koude, natte morgen gaf de voorzitter het signaal 
voor 1 ½ uur sportvissen. Al gauw bleek, dat het weer niet mee
werkte, de wind zat niet goed, kortom de bekende argumenten. 
Om half tien was alle leed geleden en vertrok de vloot naar de 
kantine om zich te laven met koffie en zo ...... ; terwijl de jury elders 
in alle stilte de vangst omzette in punten. 
Voor de voorzitter de prijsuitreiking begon, dankte hij het bestuur 
van de hengelvereniging en in het bijzonder de heer Breier, die 
zeer veel werk verzette voor de organisatie. De voorzitter overhan
de hem een enveloppe met inhoud als steun voor de kas van de 
hengelvereniging. 
De heer E. van Walsum, één van de gepensioneerde werknemers, 
dankte de personeelsvereniging voor het feit, dat ook de gepensio
neerden niet vergeten zijn en mee konden vissen. Daarna overhan
digde de voorzitter de controleurs een aardige attentie, uit dank 
voor hun medewerking. 

De meeste punten behaalde de heer G. J. den Boef; voor hem dus de eerste prijs 

en de wisselbeker. 

En toen ...... de prijsuitreiking. De eerste prijs plus de wisselbeker 
gingen naar de heer G. J. den Boef. Het bleek dat van de ± 90 deel
nemers zeker de helft niets gevangen had. Gelukkig was voor 
iedere deelnemer een prijsje beschikbaar, zodat ook op dit hengel
concours niemand achter het net viste. 

ERSONA 
GUSTO 

In dienst getreden: 
5-8-"68 
5-8-"68 
6-8-'68 

12-8-"68 
12-8-'68 
12-8-'68 
12-8-"68 
12-8-'68 
12-8-'68 
12-8-'68 
12-8-'68 
12-8-'68 
12-8-'68 
12-8-"68 
14-8-'68 
14-8-"68 
19-8-'68 
19-8-'68 
19-8-'68 
19-8-'68 
19-8-'68 
19-8-'68 
19-8-'68 
19-8-'68 
19-8-'68 
19-8-"68 
19-8-'68 
19-8-"68 
26-8-'68 
26-8-'68 
26-8-'68 
26-8-'68 
26-8-"68 
26-8-'68 
26-8-'68 
26-8-'68 
26-8-'68 
26-8-'68 
26-8-"68 
26-8-'68 

2-9-'68 

H. F. Grashoff - praktikant MB 
R. J. Duttenhofer - medewerker Bo 
L. Herwig - ijzerwerker SB 
K. Mooy - praktikant MB 
G. R. Beek - jongste bedien1e Nacal 
W. v.d. Ree - revolverdraaier MB 
F. Hesselberth - 1.1. plaatconstr. we� _ 
P. J. Saas - 1.1. plaatconstr. werker S3 
D. D. Kersen - 1.1. metaalbewerker S3 
J. F. Florussen - 1.1. metaalbewe er -
W. A. G. Rissema - 1.1. draaier MB 
N. de Munnik - 1.1. draaier MB 
G. H. C. Huiskens - 1.1. machineb,an.c:we....,.. 
J. C. van Eyk - 1.1. machinebankwe � 
W. van Dam - 1.1. ijzerwerker Slikkerves-
M. W. van der Wel - medewerker Naca.,:...a.: 
W. Kalkhoven - lasser Koperslagerij 
J. Terl ouw - 1.1. scheepsbeschieter S3 
K. de Vries - 1.1. plaatconstr. werker 
N. G. A. Arkesteyn - 1.1. metaalbewerker -
L. J. H. Degeling - 1.1. metaalbewe e 5. 

C. A. Coster - 1.1. metaalbewerker SB 
G. de Regt - 1.1. koperslager MB 
H. Kooyman - 1.1. koperslager MB 
M. P. Tintel - 1.1. machinebankwerker 
B. van Kampen - praktikant MB 
A. F. van Es - praktikant MB 
A. van Maurik - 1.1. strekker SB 
C. W. Bergsma - 1.1. koperslager MB 
P. J. G. Gouweleeuw - 1.1. metaalbewe� _ 
A. G. IJzermans - 1.1. metaalbewerker S5. 
1. A. Dijkshoorn - 1.1. scheepsbesc ie::c- -=. 
R. de Vries - 1.1. metaalbewerker SB 
A. G. Vooys - 1.1. metaalbewerker S3 
J. H. Trouborst - 1.1. metaalbewerker S3 
A. Donk - 1.1. plaatconstr. werker SB 
P. L. Barto - 1.1. metaalbewerker SB 
H. Huigen - 1.1. metaalbewerker SB 
B. Verwaai - 1.1. koperslager MB 
C. J. van Gerven - machinebankwerker _ 
D. C. v.d. Gaag - 1.1. koperslager MB 

Gepensioneerd: 
9-8-"68 H. Semeyn - schetser MB 

Gehuwd: 
9-9-'68 G. Huyzer met M. S. op den Brouw 

12-9-'68 F. R. Smit met 0. Klootwijk 

Geboren: 
19-6-'68 Juan Antonio, zoon van J. Megias 

J. Locano Torres 

BESTUURSVER 

I.H.C. - PENSIOE

Woensdag 28 augustus vergaderde he 
sioenfonds voor het eerst in zijn de · 
volgende heren hebben hierin zitting: 

P. J. M. Verschure, voorzitter 
C. P. J. Timmer, plv. voorzitter 
J. A. Smit

Besproken werden o.a. het verslag va 
het afgelopen halfjaar, de overeenkom 
sioenfonds en de vennootschappen e 
bij Verschure, Gusto en J. & K. Smit, a 

vrouwelijke deelneemsters tot verlagin 
tigde leeftijd. 

In de raad van deelnemers zijn door de � -

ambtenvertegenwoordigingen de volge 

Verschure J. J. B 

D.M.N.
Gusto

H. Ho
W. F.
P.C. 
Mej.
G. W. 
C. F.

K. G.

I.H.C. 
M.T.I. 

J. M. Kra,...0� 

N. Dall
Smit Kinderdijk

De Klop 
Smit & Bolnes 
Smit Engineering 

W. de
J. Veld
G. We
W. van Ze::
E. den
W. C.



wem in Kinderaijk het jaarlijkse hengelconcours gehouden. 

'ELCONCOURS 

KINDERDIJK 

et weer zo ver: het jaarlijks hengelconcours 
eniging Smit Kinderdijk. 

e, natte morgen gaf de voorzitter het signaal 
·- en. Al gauw bleek, dat het weer niet mee-

·et goed, kortom de bekende argumenten.
e leed geleden en vertrok de vloot naar de
en met koffie en zo ...... ; terwijl de jury elders 
s omzette in punten. 

"' prijsuitreiking begon, dankte hij het bestuur 
ing en in het bijzonder de heer Breier, die 

• e voor de organisatie. De voorzitter overhan
e met inhoud als steun voor de kas van de

" m, één van de gepensioneerde werknemers, 
svereniging voor het feit, dat ook de gepensio

zijn en mee konden vissen. Daarna overhan
e controleurs een aardige attentie, uit dank 
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itreiking. De eerste prijs plus de wisselbeker 
- G. J. den Boef. Het bleek dat van de ± 90 deel
elft niets gevangen had. Gelukkig was voor

en prijsje beschikbaar, zodat ook op dit hengel
achter het net viste.

PERSONALIA 
GUSTO 

In dienst getreden: 
5-8-'68 H. F. Grashoff - praktikant MB 
5-8-'68 R. J. Duttenhofer - medewerker Boekhouding 
6-8-'68 L. Herwig - ijzerwerker SB 

12-8-'68 K. Mooy - praktikant MB 
12-8-'68 G. R. Beek - jongste bedien�e Nacalculatie 
12-8-'68 W. v.d. Ree - revolverdraaier MB 
12-8-'68 F. Hesselberth - 1.1. plaatconstr. werker SB 
12-8-'68 P. J. Saas - 1.1. plaatconstr. werker SB 
12-8-'68 D. D. Kersen - 1.1. metaalbewerker SB 
12-8-'68 J. F. Florussen - 1.1. metaalbewerker SB 
12-8-'68 W. A. G. Rissema - 1.1. draaier MB 
12-8-'68 N. de Munnik - 1.1. draaier MB 
12-8-'68 G. H. C. Huiskens • 1.1. machinebankwerker MB 
12-8-'68 J. C. van Eyk • 1.1. machinebankwerker MB 
14-8-'68 W. van Dam - 1.1. ijzerwerker Slikkerveer 
14-8-'68 M. W. van der Wel - medewerker Nacalculatie 
19-8-'68 W. Kalkhoven • lasser Koperslagerij 
19-8-'68 J. Terlouw - 1.1. scheepsbeschieter SB 
19-8-'68 K. de Vries • 1.1. plaatconstr. werker SB 
19-8-'68 N. G. A. Arkesteyn • 1.1. metaalbewerker SB 
19-8-'68 L. J. H. Degeling - 1.1. metaalbewerker SB 
19-8-'68 C. A. Coster - 1.1. metaalbewerker SB 
19-8-'68 G. de Regt - 1.1. koperslager MB 
19-8-'68 H. Kooyman - 1.1. koperslager MB 
19-8-'68 M. P. Tintel - 1.1. machinebankwerker MB 
19-8-'68 B. van Kampen - praktikant MB 
19-8-'68 A. F. van Es - praktikant MB 
19-8-'68 A. van Maurik - 1.1. strekker SB 
26-8-'68 C. W. Bergsma - 1.1. koperslager MB 
26-8-'68 P. J. G. Gouweleeuw - 1.1. metaalbewerker SB 
26-8-'68 A. G. IJzermans - 1.1. metaalbewerker SB 
26-8-'68 1. A. Dijkshoorn - 1.1. scheepsbeschieter SB 
26-8-'68 R. de Vries - 1.1. metaalbewerker SB 
26-8-'68 A. G. Vooys - 1.1. metaalbewerker SB 
26-8-'68 J. H. Trouborst • 1.1. metaalbewerker SB 
26-8-'68 A. Donk - 1.1. plaatconstr. werker SB 
26-8-'68 P. L. Barto • 1.1. metaalbewerker SB 
26-8-'68 H. Huigen - 1.1. metaalbewerker SB 
26-8-'68 B. Verwaai - 1.1. koperslager MB 
26-8-'68 C. J. van Gerven - machinebankwerker MB 

2-9-'68 D. C. v.d. Gaag - 1.1. koperslager MB 

Gepensioneerd: 
9-8-'68 H. Semeyn - schetser MB 

Gehuwd: 
9-9-'68 G. Huyzer met M. S. op den Brouw 

12-9-'68 F. R. Smit met 0. Klootwijk 

Geboren: 
19-6-'68 Juan Antonio, zoon van J. Megias Chamiso en 

J. Locano Torres 

4-7-'68 Anthonia, dochter van J. A. Teuling en C. Teu
ling-Schreuder 

22-7-'68 Alida, dochtar van F. Magazzu en T. Maggazzu
Hemelrijk 

28-7-'68 Annemieke, dochter van F. Ter Hark en J. C. 
Ter Hark-Nieuwveld 

28-7-'68 Gerrit Jan Roland, zoon van W. M. Koenderman 
en M. J. Koenderman-Coenradie 

2-8-'68 Margret, dochter van H. van Rij en M. F. van 
Rij-RCJSman 

12-8-'68 Edwin, zoon van H. Sanstra en C. E. Sanstra
van der VI ies 

19-8-'68 Daniëlle Maria, dochter van G. Bomboi en J. J. 
B 1mboi-Meerkerk 

20-8-'63 Christina Arianne, dochter van H. P. W. Ster-
k8nburg en J. Sterkenburg-Versluis 

DE KLOP 

In dienst getreden: 

29-7-'68 B. Vogelsang - hakker 
29-7-'68 P. C. Hilgeman - ll. bankwerker 
29-7-'€8 A. de Bruin - ll. bankwerker 
31-7-'68 E. A. Nowakowski - Buitenlands student 

1-8-'68 Mej. S. Romijn - kantoorbediende 
1-8-'68 J. C. Keesmaat - kantoorbediende 
1-8-'68 A. Schreuders - kantoorbediende 
1-8-'68 N. Bakirtzoglou - Buitenlands student 
5-8-'68 Mej. J. Korevaar - kantoorbediende 
5-8-'68 J. Broer - ll. ijzerwerker 
5-8-'68 L. de Bruin - ll. ijzerwerker 
5-8-'68 D. G. Booy - ll. ijzerwerker 
5-8-'68 T. v. Werd - ll. ijzerwerker 
5-8-'68 A. J. S. Krooswijk - ll. ijzerwerker 
5-8-'68 J. Sprong - 11. ijzerwerker 
5-8-'68 J. F. v. Vegchelen - ll. schilder 
5-8-'68 J. C. v.d. Klis - ll. bankwerker 
5-8-'68 W. Visser - ll. bankwerker 
5-8-'68 W. v. Wijngaarden - volontair M.B. 
5-8-'68 C. H. v.d. Berg - tekenaar 
5-S-'68 L. L. Verhoef - ll. tekenaar 

12-8-'6!3 W. H. H. Rensen - ll. ijzerwerker 
12-8-'68 A. Stam - ll. ijzerwerker 
12-8-'68 C. C den Uil - ll. ijzerwerker 
12-8-'68 A. Peursem - el. lasser 
12-8-'68 W. Buning - bankwerker 
12-8-'68 H. E. Visser - volontair M.B. 
12-8-'68 A. M. Swijnenburg - kantoorbediende 
13-8-'68 W. Troost - 11. ijzerwerker 
16-8-'68 P. Amersfoort - ll. ijzerwerker 
19-8-'68 W. Verhoef - ll. ijzerwerker 
19-8-'68 K. Huyzer - ll. ijzerwerker 
19-8-'68 K. G. Lobbezoo - ll. bankwerker 
19-8-'68 Mej. M. v.d. Bos - werkster 

Geboren: 
6-8-'68 Cornelia, dochter van A. v.d. Dool en N. Kwa

�ernaak 

SMIT-BOLNES 

In dienst getreden: 
5-8-'68 P. van Waning - volontair RS 

19-8-'68 K. Schiettekatte - ll. draaier MB 

SMIT KINDERDIJK 

In dienst getreden: 
19-8-'68 D. K. Luijten - tekenkamer MB 
26-8-'68 Salvaçao e Molo - ijzerwerker 
26-8-'68 J. J. den Hartog - Mach. fabr. (uil mil. dienst) 

Geboren: 
31-7-'68 Elisabeth, dochter van D. Lighthart en G. L. 

Broekhuizen 
6-8-'68 Sandra, dochter van W. Stout en A. den Ouden 

23-8-'68 Ariana, dochter van A. Koolmees en Henderina 
Buijs 

8-8-'68 Hendrika Neeltje, dochter van M. Terlouw en 
A. K. G. de Jong 

Overleden: 
25-8-'68 C. v. Genderen, gepensioneerd 83 jaar 
27-8-'68 M. C. de Jong, gepensioneerd 81 jaar 

VERSCHURE 

In dienst getreden: 
22-7-'68 R. J. van Ree - bankwerker M.F. 
29-7-'68 L. Courvoisier - polyesterbewerker, Polyboat 
29-7-'68 S. Montorosso, polyesterbewerker, Polyboat 
30-7-'68 Th. Triantafyllidis, polyesterbewerker, Polyboat 

1-8-'68 G. J. Schutte, portier S.W. 
1-8-'68 G.M. ter Mijtelen, cantine-juffrouw M.F. 
1-8-'68 E. Steege - cantine-juffrouN S.W. 
1-8-'68 H. Bodemeijer, hoofdjuffrouw cantine S.W. 
1-8-'68 M. M. Biesterveld - cantine-juffrouw M.F. 
5-8-'68 G. Steege, cantine-juffrouw S.W. 

12-8-'68 G. Buisman - tekenaar-constructeur, afd. werk
tuigbouw 

12-8-'68 M. F. Slokker - jongste bediende, Kasafdeling 
13-8-'68 W. J. Mühlrad-Geelen - Hoofdjuffrouw Cantine 

M.F. 
19-8-'68 A. v.d. Berg - leerling scheepmetaalbewerken 

S.W. 
19-8-'68 P. W. Kwaytaal, leerling scheepsmetaalbewer-

ken S.W. 
19-8-'68 J. W. Pot - leerling scheepsmetaalbewerken S.W. 
19-8-'68 A. Wüstenhof - leerling bankwerken M.F. 
19-8-'68 J. Springer - leerling scheepsbeschieter S.W. 
19-8-'68 T. van der Horst - leerling V.O. 
19-8-'68 R. E. van der Bongaard, leerling V.O. 
21-S-'68 A. A. van Bruggen, leerling V.O. 
26-8-'68 A. Cometa - polyesterbewerker, Polyboat 

Geboren: 
23-7-'68 Eduard, zoon van C. Veldstra en 1. Veldstra

Appel 
27-7-'68 Paulus Adrianus Jacobus, zoon van P. H. Zet

hof en M. Zethof-Van Schagen (D.M.N.) 

BESTUUR SVE RGADE RING 

1.H.C. - PENSIOENFOND S
Op dinsdag 23 juli j.l. overleed Smit Kinderdijk scheepsbe
schieter, de heer A. J. den Butter in de leeftijd van ruim 
51 jaar. 

Woensdag 28 augustus vergaderde het bestuur van het I.H.C. Pen
sioenfonds voor het eerst in zijn definitieve samenstelling. De 
volgende heren hebben hierin zitting: 
P. J. M. Verschure, voorzitter 
C. P. J. Timmer, plv. voorzitter 
J. A. Smit 

J. van der Drift, 2de voorzitter
J. van Asperen, plv. 2de voorzitter
J. H. Scholten.

Besproken werden o.a. het verslag van de administrateur over
het afgelopen halfjaar, de overeenkomsten tussen het nieuwe pen
sioenfonds en de vennootschappen en de oude pensioenfondsen
bij Verschure, Gusto en J. & K. Smit, alsmede een verzoek van de
vrouwelijke deelneemsters tot verlaging van hun pensioengerech
tigde leeftijd.
In de raad van deelnemers zijn door de ondernemingsraden of be
ambtenvertegenwoordigingen de volgende personen aangewezen:

Verschure J. J. Besteman 
H. Hoogland
W. F. Morriën

D.M.N. P. C. J. van Dijk
Gusto Mej. A. J. M. Straver

G. W. Akke'rhuis

1.H.C .•
M.T.I.
Smit Kinderdijk

De Klop 
Smit & Bolnes 
Smit Engineering 

C. F. A. Alberts
K. G. Vrauwdeunt
J. M. Kramer
N. Dallmeijer
W. de Lange
J. Veldhoen
G. Wensveen
W. van Zeist
E. den Boer
W. C. Broer
J. Terlouw
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De teraardebestelling vond plaats op zaterdag 27 juli op de 
Algemene Begraafplaats te Streefkerk. 
De heer den Butter is ruim 20 jaar in ons bedrijf werkzaam 
geweest. 
Wij wensen Mevrouw den Butter en haar kinderen van harte 
sterkte toe om dit verlies en het grote gemis te kunnen 
dragen. 

A. J. den Butter 

IN MEMORIAM 

M. Keesmaat 

Op 31 juli j.l. overleed de heer M. Keesmaat, controleur bij 
Smit Kinderdijk op de leeftijd van 51 jaar. 
De heer Keesmaat is ongeveer 30 jaar in ons bedrijf werk
zaam geweest en betoonde zich een nauwgezet en plichts
getrouw werker te zijn. 
Onze bedrijfsbrandweer verliest in hem een lid waarop men 
kon rekenen. Als bevelvoerder was hij zeer gezien. 
De begrafenis vond plaats op zaterdag 3 augustus op de 
nieuwe begraafplaats te Nieuw-Lekkerland. 
Wij wensen mevrouw Keesmaat en haar kinderen sterkte toe 
om dit verlies en het grote gemis te kunnen dragen. 



(1) Rf
Wat is een fiets? Wat is een bromfiets? Bij Gusto hebben ze er 
wat moeite mee, zoals wij uit Gusto Berichten begrepen. Het gaat 
om het rommelige in de fietsenstalling en dat is niet nodig, want 
"de fietsen in het fietsenrek, de brommers op de plaats van de 
bromfietsers". 
Duidelijk nietwaar? Maar de mooiste tip komt nog: "Zet bovendien 
als U de brommer thuislaat Uw fiets niet op de bromfietsplaats." 
Dat is wat je noemt een doordenkertje ..... . 

Op een ander doordenkertje tracteerde Smit Nieuws z'n lezers. 
Onder het kopje "Welkom aan de nieuwe leerlingen" staat er: De 
laatste weken zien we in ons bedrijf weer nieuwe gezichten van 
jongens, die kort geleden de schoolbanken hebben verlaten en nu 
hun eerste stap in ons bedrijf hebben gezet." 
De oude gezichten zijn zeker door de bovenmeesters achter ge-
houden ..... . 

De "spreuken-man" bij Gusto is terug en dus z'n wijze woorden 
weer in Gusto Berichten te vinden. En hoe! Onder de mededeling 
dat D.M.N. een 1.H.C.-voetbaltoernooi organiseert, waarnaar ook 
een Gusto-elfta1 wordt afgevaardigd, lezen wij: "Nederlaag is een 
vorm van opvoeding, de eerste stap in de goede richting." 
Niet bepaald opwekkend en geen bewijs van veel vertrouwen in 
het voetbalkunnen van onze Gusto-collega's! 

Lang hebben wij niets gehoord over de katten bij Gusto. Weet U 
nog, Flip van het Magazijnkantoor? Maar n1J is het weer zo ver. 
Een Zeskant verslaggever liet een klein zwart poesje optreden bij 
de tewaterlating van een groot zwart ponton (zie elders in dit num
mer) en in Gusto Berichten lazen wij over de nieuwe loopkraan in 
de afdeling Apparatenbouw: "Elke ligger heeft een gewicht van 
11 ton. Hierop komen twee katten te lopen met elk 15 ton hijs
vermogen." Vermeld wordt dat de kraan wordt bediend vanuit een 
kooi. Veilig idee voor de kraanmachinist! Een haal van een 15 tons 

kat is niet voor de poes ..... . 

Een ijzingwekkend tekeningetje in Smit Nieuws: een schaatsen
rijder in volle actie en een man die vist in een bijt. Waarom dit 
winters tafereeltje? "Het lijkt ons goed nogmaals te herinneren aan 
het feit dat vrijdag 27 december 1968 is vastgesteld als "vaste" 
snipperdag." 
Om te rillen, nog even en het is er allemaal weer, kerstkrans, olie-
bollen, enz., enz ...... . 

In Gusto Berichten werd verteld over de jacket, gebouwd door 
Montage Petro Chemie en bestemd voor gebruik op de Noordzee. 
"Waarschijnlijk reeds in het komende weekend wordt het op de 
bak gezet en gezeevast." 
In Gusto Berichten steevast wat bijzonders ..... . 

Twee collega's bij Smit Kinderdijk hebben het goed bekeken met 
hun inzending voor de ideeënbus. "Inzenders hebben een stoel 
uitgedacht om de schuiven van afsluiters gemakkelijk te kunnen 
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lassen ...... Ook komt de stoel van pas bij de montage van de 
schuif aan de cilinder ...... Het idee wordt beloond met f 60,-
(per man f 30,-). 
Welja, lekker erbij gaan zitten en nog geld toe ..... . 

Mensen, mensen, wat er zich bij Gusto niet allemaal afspeelt! 
"Het bazenkantoor in de machinebouwhal is nu praktisch klaar; 
de laatste hand wordt nog gelegd aan de afwerking. De naast dit 
kantoor gelegen toiletten komen nu ook aardig van de grond." 
Hopen maar dat ze niet vergeten laddertjes te monteren ..... . 
En dan lezen wij verder in Gusto Berichten: "Een van de heren 
van de afdeling Personeelszaken heeft van de Technische Dienst 
de uitnodiging ontvangen deze toiletten te zijner tijd officieel voor 
gebruik open te stellen." 
Tfjdens gebruik sluiten graag ..... . 

Tja, die Gusto Berichten ..... . 
Waarschijnlijk door het onbedachtzaam weggooien van een peukje 
raakte de vuilbak bij de koperslagerij in brand. En dan lezen wij: 
"Het "fikkie" werd echter door de heer D(irk) van der Ploeg (Ka
belgat) snel en vakkundig geblust. Hij hoefde hierbij slechts van 
één straal gebruik te maken." 
Wat moet je dáár nu van denken ..... . 

"Door een misverstand heeft het bestuur (van de Gusto Auto Club) 
verleden week een verkeerde popnagelprijs genoemd. In plaats van 
20 cent kosten deze nagels slechts 5 cent per stuk." En opgelucht 
laat Gusto Berichten er op volgen: ".Gelukkig heeft deze fout de 
GAC tot nu toe nog geen leden gekost." 
Het kostte de leden wél wat, 15honderdste pop ..... . 

Goed nieuws voor onze lezers, zo begint een bericht in Smit 

Nieuws. Het boekenbezit van de personeelsbibliotheek is gecontro
leerd, gekaft en uitgebreid, zodat nu ± 2230 titels beschikbaar 
zijn. Vervolgens lezen wij: "Met medewerking van de Directie is 
ook de kastruimte uitgebreid teneinde de nieuwe boeken te kun
nen plaatsen." 
En de directeuren maar zagen, schaven en timmeren ..... . 

Het raadseltje-van-de-maand vonden wij in Gusto Berichten in de 
mededelingen over oude machines, die voor de sloop zijn verkocht. 
"Deze bank, die eveneens in 1905 is gebouwd, gaat plaats maken 
voor de Webster-Bennettbank, welke verhuist in verband met de 
komst van de nieuwe freesbank, waarover wij U reeds schreven." 
Wát staat nou wáár? ..... . 

Nog even het I.H.C.-voetbaltoernooi. In een oppep-stukje schreef 
Gusto Berichten: "Voetballers, doet Uw best ...... De eer van Gusto 
ligt in Uw handen!" 
"Hands maken" is toch een grove fout? Dat dacht zélfs voetballeek 

ARGUS. 




