


BIJ DE VOORPLAAT: 

Baggeronderdelen is een van de onderwerpen, waarmee wij op onze grote stand op "Europort '73" in de Amsterdamse RAI 

propaganda maken. 

Meer over deze tentoonstelling, die deze week wordt gehouden, in ons volgende nummer. 

UITLUI 
Wegens het aanvaarden van een functie op het Hoofdkantoor van 
onze groep, heeft de heer F. A. Schalekamp per 30 september j.l. 
DMN verlaten. Daarmee kwam ook een einde aan zijn redacteur
schap van ons Zeskant. Hoewel de naam van collega Schale
kamp pas met ingang van januari 1971 werd vermeld in de rij van 
redacteuren, is hij in feite heel wat jaren als redactioneel mede
werker aan ons personeelsblad verbonden geweest, vooral wan
neer het ging om de nieuwsvoorziening van en over DMN. Wij 
danken de heer Schalekamp op deze plaats graag voor alle me
dewerking aan Het Zeskant verleend en voor de belangstelling 
getoond in de problemen en moeilijkheden van een personeels
blad. 

INTREDE 

De plaats van de heer Schalekamp in de redactie wordt voortaan 
ingenomen door de heer J. C. v. d. Meer. De heer Van der Meer 
is werkzaam op de Personeelsafdeling van De Machinefabriek 
Noordwykerhout. Graag heten wij onze nieuwe collega van harte 
welkom. Ook met hem hopen wij op een prettige en vruchtbare 
samenwerking. 

De redactie 
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BERICHT 

UIT ONZE USA SAMENLEVING 

Hier een foto van een ratel
slang van flink formaat die op 
8 oktober op onze werf in ln
gleside werd gedood, samen 
met nog een groot aantal zus
ters en/of broers. Dit is een 
kanjer, die dodelijk kan zijn 
als je er door wordt gebeten. 
Volgens ingewijden zitten er 
onder het booreiland een he
leboel van deze lieverdjes en 
we zullen dan ook goede 
maatregelen moeten nemen 
als we het eiland op z'n po
ten zetten. Dit zal hopelijk in 
november kunnen gebeuren. 
Hartelijke groeten aan allen. 

w.g. T. P. de Jooden

•

De geschiede 
CHINESE OPDR 

Voertuigen van bezoekers 

Mevrouw Boer o:: ==

Uw verslaggever had een gesprek van ·· 
heren Ir. W. C. den Hartog en M. Boer. Zij 

loop van de geschiedenis van de Chinese 
een getrouw verslag van het verloop van 

Vraag: Wie van uw beiden is het eerst in 

Mees Boer: Dat ben ik. In 1966. 

Vr: Heb je toen het Chinees geleerd, da 
spreekt? 
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slang van flink formaat die op 
8 oktober op onze werf in ln
gleside werd gedood, samen 
met nog een groot aantal zus
ters en/of broers. Dit is een 
kanjer, die dodelijk kan zijn 
als je er door wordt gebeten. 
Volgens ingewijden zitten er 
onder het booreiland een he
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we zullen dan ook goede 
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Hartelijke groeten aan allen. 

w.g. T. P. de Jooden

De geschiedenis v 
CHINESE OPDRAC 

Voertuigen van bezoekers 

Mevrouw Boer op de muur 

Uw verslaggever had een gesprek van bijna twee uur met de 
heren Ir. W. C. den Hartog en M. Boer. Zij vertelden hem het ver
loop van de geschiedenis van de Chinese opdrachten. Hier volgt 
een getrouw verslag van het verloop van het gesprek: 

Vraag: Wie van uw beiden is het eerst in China geweest? 

Mees Boer: Dat ben ik. In 1966. 

Vr: Heb je toen het Chinees geleerd, dat je nu zo voortreffelijk 
spreekt? 

De Chinese muur in de zomer 

v.l.n.r.: Mr. K. Blekxtoon, mevrouw en de heer Boer 
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MB: Nee, dat heb ik vroeger geleerd. Dat is er met de paplepel 
ingegoten. Mijn ouders woonden op een kleine tinonderneming 
op Bangka. Daar was ik het enige Hollandse jongetje en ik had 
alleen maar Chinese speelkameraadjes. 
Toen in 1966 was ik dus voor het eerst echt in China. Dat was 
voor de aflevering van de Chun Toong. Dat was een 4000 m3 

sleepzuiger, die bij Gusto gebouwd was. In de referentielijst van 
Smit & Bolnes staat, dat-ie Golden Seahorse heet. De Chinezen 
vinden dat reuze vermakelijk, want Chun Toong betekent Bagger 
Erdoor. Lang niet zo romantisch dus. De aflevering, die ik samen 
met Van Keulen regelde, verliep vlot. 
We zouden er aanvankelijk vier maanden zijn, maar dat werden 
er tenslotte drie. In die drie maanden hadden we niet veel te 
doen. Bij aankomst hebben we de zuiger direct beproefd, hij is 
in dok geweest, daarna zijn we nog vijf dagen aan boord ge
weest om het Chinese personeel in te werken. Dat was het. Ten
minste, ze hebben ons in die drie maanden nog driemaal geroe
pen. Alle drie keren was het een storing die zij niet konden vin
den. Wij dachten dat de Chinezen met het apparaat zouden gaan 
zuigen en Van Keulen zei toen nog: "Nou Mees, we kunnen on
ze lol op hoor. Wanneer we weer aan boord komen dan zijn de 
pijpen verkreukeld, draden kapot, elektro-motoren verbrand en 
zo .... ". Maar dat was helemaal niet zo! Ze hebben de zuiger 
verhaald en op een andere plaats alles uit elkaar gehaald. Tot en 

Voor een deel was dat wel zo, maar later bleek het vooral een 
interne politieke ruzie te zijn. Wij hebben een zelfde soort neus 
en een zelfde soort haarkleur als de Amerikanen. Maar onze 
begeleiders zeiden, dat we niet ongerust hoefden te zijn. "Dat is 
niet tegen jullie, echt niet". Maar leuk vonden we het niet. 

Vr: Hoe verliep verder dat contact met de Ambassade in Den 
Haag? 

dH: Het ging dus eerst om een sleepzuiger van 45Q0 m3
• Aller

eerst werd daarvoor de president van IHC Holland uitgenodigd. 
Ik ben samen met de heer H. Smulders naar de Ambassade ge
gaan. Daar heeft hij verklaard, dat mijn autoriteit hoog genoeg 
was om deze zaak te bëhandelen. 
Daarom stellen zij het ook hoog op prijs, dat volgende maand de 
heer D. Smit een bezoek aan Peking zal brengen. 
Wij hebben, na dit gesprek, twee aanbiedingen gedaan. Half ok
tober '72 is toen Mees Boer naar Peking gegaan om alles toe te 
lichten. Hij was onze man voor dat gebied, had er ervaring; lo
gisch dat hij zou gaan. 

Vr: Hoe ging dat, Mees? 

MB: Ik kreeg dus een uitnodiging. Het is namelijk zo, dat als je 

Mees Boer en Jaap van Keulen Fraaie paviljoens en wonderlijke gebouwen 

met de bedrading van de elektro-motoren toe. Een van de drie 
genoemde storingen was een verkeerde aansluiting op een lier
motor. Die had het tot toen toe evenwel gqed gedaan. We von
den dat er na de hermontage één draad verkeerd zat. 
De Chinezen zeiden zelf, dat ze alles hadden gecontroleerd. Dit 
was een foutje van hun. Daar werd niet verder over gesproken. 
Van Keulen had opdracht de krukas te klokken. Dat hoefde 
niet meer, dat hadden zij al gedaan. Hij hoefde zich geen zorgen 
te maken, alles was in orde bevonden. In zeven dagen is de 
Chun Toong overgenomen! 

Vr: Wanneer bent u voor het eerst met de Chinezen in contact 
gekomen, meneer Den Hartog? 

Den Hartog: Pas in september vorig jaar. Wij werden toen door 
de Chinese Ambassade in Den Haag uitgenodigd over het pro
ject van de vier 4500 m3 sleepzuigers te komen praten. Dat was 
ons eerste contact sinds 1966. Toen hebben we trouwens ook 
nog een stuk of zeven IHC Beavers geleverd. Daarna kwam de 
Culturele Revolutie op gang en zijn de relaties gestopt. 

MB: Toen we er waren was die Revolutie al volop aan de gang. 
Dat was maar wat beangstigend. Al die joelende en schreeu
wende massa's. Wij dachten, dat het tegen de Amerikanen ging. 
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naar China wilt, dan moet je door China uitgenodigd worden. De 
Air France vloog me er heen. In Peking stonden er twee mensen 
van de China National Machinery Import and Export Corporation 
op me te wachten. De ene was meneer Woe, waarmee we alle 
onderhandelingen gevoerd hebben en de andere was Mevrouw 
Wang. Die kende ik nog van 1966. In de auto naar het hotel vroeg 
ik hoe het met mijn vrienden was, vooral met meneer Lee, Lange 
Lee. 
Die, zo zeiden ze, zult u morgen ontmoeten. Hij maakt deel uit 
van de beoordelingscommissie. De volgende morgen op het kan
toor van de Corporation, daar stond meneer Lee. Dat was met
een ouwe jongens! Hij gaf me twee handen. Erg leuk. Er werden 
wat herinneringen uitgewisseld. Toen gingen we aan het werk. 
Het bestek moest in zijn geheel besproken worden. De beoorde
lingscommissie is een commissie van de uiteindelijke gebruikers. 
Die moeten hun oké geven op het technische ding, dat besteld 
wordt. Ze bemoeien zich in het algemeen niet erg met de prij
zen. 
Ruim een maand ben ik daar aan het spreken geweest over de 
techniek en over het contract en de betalingsvoorwaarden. 

dH: Er lag dus in Peking een aanbieding, een bestek en een 
plan. Mees heeft dat in die maand doorgesproken. Alles, maar 
dan ook alles is in die periode doorgesproken. Per telegram was 

er een snelle verbinding met Nederland. 
dens telegramkosten hebben we in die 
stek en dat plan kunnen wijzigen. Ik ko 
Peking reizen met een complete nieuwe 
uiterste details was, wat ze wilden heb 
betreft, Mees had dus de hele ochte 
klanten. Hij telegrafeerde ons 's middags 
gebreid, wat behandeld was. Daar had-ie 
ochtend al ons commentaar op. Dat ko 
in ons voordeel speelde. Zodoende ko 
tellen: wat u mij gisteren gevraagd heb 
land dat en dat van. 
Toen ik bij Mees in Peking kwam, had i 
en een plan bij me, zoals hij het had doo _ 
waren stomverbaasd, dat ze in zo korte ·· 
gen van een schip, waar elk detail wa ze 
zat. 
Dat kon door het voortreffelijke voorbere· -
Boer, die in Peking geldt als dé bagge 
het snelle en goede werk van onze on e 
culatiegroep. 

Vr: U hebt zo ontzettend veel getelegrafee 
zonder problemen? Hoe betaal je dat daar _ 
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De schoolklas rust uit 

er een snelle verbinding met Nederland. Met tienduizenden gul
dens telegramkosten hebben we in die maand tijd dat hele be
stek en dat plan kunnen wijzigen. Ik kon toen in november naar 
Peking reizen met een complete nieuwe aanbieding, die tot in de 
uiterste details was, wat ze wilden hebben. Wat die verbinding 
betreft, Mees had dus de hele ochtend besprekingen met de 
klanten. Hij telegrafeerde ons 's middags en 's avonds, heel uit
gebreid, wat behandeld was. Daar had-ie meestal de volgende 
ochtend al ons commentaar op. Dat kon, omdat het tijdsverschil 
in ons voordeel speelde. Zodoende kon Mees Boer steeds ver
tellen: wat u mij gisteren gevraagd hebt, daar zeggen ze in Hol
land dat en dat van. 
Toen ik bij Mees in Peking kwam, had ik dus een volledig bestek 
en een plan bij me, zoals hij het had doorgesproken. De klanten 
waren stomverbaasd, dat ze in zo korte tijd een aanbieding kre
gen van een schip, waar elk detail wat ze gevraagd hadden, in 
zat. 
Dat kon door het voortreffelijke voorbereidende werk van Mees 
Boer, die in Peking geldt als dé baggerspecialist. Voorts door 
het snelle en goede werk van onze ontwerpafdeling en de cal
culatiegroep. 

Vr: U hebt zo ontzettend veel getelegrafeerd. Gaat dat technisch 
zonder problemen? Hoe betaal je dat daar eigenlijk? 

Voorzitter Mao ziet op U neer 
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MB: Dat liep als een trein. Je moet alleen oppassen dat je de 
telegrammen niet te lang maakt. De Chinezen rekenden er na 
een paar dagen gewoon op, dat ze de volgende dag antwoord 
hadden. Dat was gewoon een wet van meten en persen! Ze heb
ben dan ook nooit een dag hoeven wachten op een antwoord. 

dH: Voor dat betalen van die telegrammen had Mees Boer een 
soort paspoort van de Nederlandse PTT. Op vertoon daarvan 
kreeg IHC Smit de rekening thuis. Dat wordt heel simpel inter
nationaal verrekend. Anders kun je gewoon geen geld genoeg 
meenemen voor zulke lange telegrammen. Hoe noemden ze jouw 
ellenlange verhalen ook weer, Mees? 

MB: De jurken van Mees Boer. 

Vr: Toen U in november naar China ging, meneer Den Hartog, 
wat dacht U toen te bereiken? 

dH: Ik ben erheen gegaan met de gedachte, dat ik een grote 
kans maakte met een getekend contract terug te komen. De on
derhandelingen over de veranderde betalingscondities verliepen 
vlot. We hebben er veertien dagen heel intensief gediscussiëerd . 
Elke morgen om half negen begonnen we daarmee. En na zo'n 
dag was er nog een heel stuk huiswerk. Na de techniek bespra-

Lolly en bloemen Op excursie 

ken we de contractcondities en tenslotte de prijzen. Toen kwam 
de grote verrassing dat er niet over één zuiger gesproken moest 
worden maar twee. Dat hoorden we voor het eerst op een gala
diner, dat onze Chinese gastheren ons aanboden. Toen werd er 
ineens - in de vertaling - over meerdere schepen gesproken. Wij 
hebben toen direct Nederland geraadpleegd en konden - toen 
ons officieel de prijs voor twee gevraagd werd - opnieuw bijzon
der snel reageren. Onze reactie en de levertijd vielen hun enorm 
mee. 
We zijn toen bijzonder snel tot overeenstemming gekomen. Over 
een aantal details is daarna nog uitgebreid gesproken. Maar, na 
die drie weken konden we naar huis gaan met een contract voor 
twee flinke sleepzuigers. 

Vr: En toen? 

dH: In maart 1973 kwam de Ambassade ons een prijs vragen 
voor nóg twee dergelijke sleepzuigers. Er was overigens ook nog 
belangstelling voor ander materieel. Maar voor die extra twee 
wilden ze binnen een week het contract tekenen. 

MB: Aanvankelijk dacht ik, dat het in Den Haag kon gebeuren, 
maar dat was een vergissing van me. We waren samen op de 
Ambassade, toen ze ons vroegen, wanneer we weer naar Peking 



zouden kunnen komen. Ik zei toen onmiddellijk: morgen! Uitein
delijk zijn we toen in april weer gegaan. 

Vr: Hebt U nog wat van China gezien, buiten kantoor- en verga
derruimte? 

dH: Toevallig wel. Tot de standaard Chinese gastvrijheid behoort 
een bezoek aan de Chinese muur, de Ming graven en nog wat 
andere fraaie "sights". Die Chinese Muur is toch wel bijzonder 
indrukwekkend. Ik heb hem gezien in de sneeuw en bij prachtig 
voorjaarsweer. Enorm. 

Vr: U komt nog wel eens ergens. Was dit een heel bijzondere be
levenis? 

dH: Jazeker. Temeer omdat ik nu ook eens wat van een land zag. 
Het was weliswaar een sight-seeing waarbij voortdurend over 
zaken gepraat werd, maar ik zag wat. Dat komt zelden voor. Ik 
ben haast overal in de wereld geweest, maar meestal van vlieg
veld naar de klant, in feite van kantoor naar kantoor. De één gaat 
met de tram, de ander met z'n autootje, wij gaan per vliegtuig. 
Dat zien wij ook maar als een vervoermiddel om van hier naar 
daar te komen. Het zal je verbazen maar ik zou best wel eens 
samen met mijn vrouw een onbezorgde wereldreis willen maken. 

Leeuw Speeltuig 

Om alles wat mooi is eens te zien en mee te maken! 

Vr: Hoe lang bent U in april in Peking gebleven? 

dH: Twee weken. Maar Mees Boer is er tot in september ge
weest. 

Vr: Had Mees Boer daarop gerekend? 

MB: Helemaal niet. Maar toen de zaak voor die tweede twee 
sleepzuigers rond was, werd terloops het woord cutterzuigers 
genoemd. Aan tafel. Toen heeft de heer Den Hartog gezegd: 
Daar willen we ook best wel over praten! Zo is dus de aanloop 
geweest voor het leveren van zestien cutterzuigers. 

Vr: Maar hoe red je dat? Je rekent met je bagage en je zaken 
thuis, dat je een paar weken weggaat en het wordt een half jaar. 

MB: Nee, je rekent nergens op. Je weet dat je weggaat en verder 
moet je helemaal geen plannen maken. Wanneer je klaar bent, 
ga je weg. Wanneer dat is, wel, daar moet je vrede mee hebben. 

dH: De koffer, waarmee je veertien dagen reist, daar kun je ook 
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drie maanden mee reizen. Het materiële gedeelte van de reis 
was geen probleem. We hebben Mees in die tijd steeds geld 
gestuurd. Dat is geregeld. Wassen en strijken en persen en sto
men, dat kan allemaal gebeuren. Je kunt in China ook best een 
overhemd kopen, of sokken. Je kunt er zelfs wel een costuum 
laten maken, als dat moet. In alle grote steden van China zijn 
"Friendship stores". Daar kun je alles kopen. Dat probleem met 
z'n vrouw hebben we ook opgelost. Toen Mees Boer daar langer 
bleek te moeten verblijven, heb ik met de Chinezen .afgesproken 
dat Mees Boer ook met vakantie zou moeten kunnen gaan. We 
hebben toen zijn vrouw naar hem toe laten gaan. Eerst naar Pe
king. Toen ze daar was, zijn ze samen nog even naar hun oude 
woongebied in Indonesië geweest. 

Vr: Wat heeft jullie nu het meeste getroffen in China? Hoe is dat 
land op jullie - als vreemdelingen - in eerste instantie afgeko
men? 

dH/MB: Zodra je met je Chinese gastheren van het vliegveld 
weggaat, begint het al. Op de wegen, bijvoorbeeld. Het verkeer 
wordt wel geregeld, maar links of rechts houden is er niet be
paald bij. Ze rijden er, naar ons gevoel, meestal aan de verkeer
de kant van de weg. Onverlichte paardekarren steken zo maar 
ineens de weg over. En dan die fietsers. Het zit er vol mee, alle-

Verkeer 

maal zonder licht. Ze steken hun hand niet uit, ze zwabberen 
van hot naar haar. Zonder om te kijken. De auto's toeteren ach
ter elkaar door om die fietsers te waarschuwen. Maar ze zijn zo 
overtoeterd, dat niemand er meer luistert. Een bus, die wegrijdt, 
die toetert, nog voordat-ie rijdt. Als er dan een bushalte voor je 
hotelkamer is, dan slaap je slecht! Ze zijn wèl bezig om onder
richt te geven. 
Op sommige kruispunten staan wel vijf politieagenten. Eén in het 
midden bezig met de verkeerslichten en de andere vier zijn druk 
doende om de rest van het verkeer te leren hoe ze zich moeten 
gedragen. En dat speelt zich af in straten, die soms zo breed 
zijn als de Champs Elysees. 

Vr: De resterende orders? 

dH: Dat is weer een verhaal op zichzelf. Laat ik volstaan met te 
zeggen dat ik tegelijk met mevrouw Boer in juni naar Peking ben 
gekomen en dat ook de heer Blekxtoon bij ons was. Die heb ik 
aan de Chinese klanten voorgesteld en hij heeft het werk van 
Mees Boer afgerond door het afsluiten van contracten voor het 
leveren van achtereenvolgens zes Giants, plus die ene 3300, die 
we bijna klaar hadden. Daarover begonnen we 's ochtends te 
praten en de volgende dag was het contract getekend! Daarop 

aansluitend voerde de heer Blekxtoo 
delingen voor nog weer zes Giants 4600 
Dat moest stap voor stap, want je ku 
over twee dingen tegelijk spreken. Eerst 
volgende onderwerp. Mees Boer heeft 
de resterende zuigers "rondgepraat". e 
dat het om tenminste tien sleepzuigers -- _ 
vóór oktober 1975 afleveren. Thuis heb 
keken. Bij mijn laatste bezoek aan Pe ·ng c 
dat wij dit grote aantal schepen zoude 
niet alleen. Daar was geen bezwaar tege 
Na soms wat langdradige onderhandeli e 
gegeven moment de poot stijf gehoude 
prijs. Take it or leave it. 
Nou, ze namen het. 

Vr: Wat is nu een gemiddeld dagprogra 
ge tijd in Peking onderhandelt? 

MB: Ik sta altijd om zes uur 's morgens o 
ging ik dan altijd even beneden kijken o 
Die krijg je wel op je kamer gebracht, 
Daarna maak ik mezelf een lekker b 
koffie. Als er gasten zijn, Dick Verboo 

De Ambassadeur van de Volksrepubliek China ·
van Mees Boer 

dan maak ik die elke morgen wakker me ee 
neer Den Hartog had dat niet nodig, wan = s 
dan ga je ontbijten. 

Vr: Waar bestaat dat ontbijt uit, wat eet je 

MB: Gewoon brood 's morgens. Met van 
hebben, kaas, jam, een gebakken eitje o 
en zulk spul hebben ze niet. Dat slepen e 
altijd mee. Die herken je aan het ontbï 
pakken. Trouwens, ook de Japanners he 
Voor mij hoeft dat niet. Een potje koffie o

je wel voor zorgen. Nou, een half uur voor

stap. Met een taxi heb je die tijd wel nodi . 
Machimpex ligt vrij ver van het hotel en i 
der. De Chinezen stappen namelijk op e -
nen. Ze stellen promptheid op prijs. Da 
heel groot en vaak zit je met meer mense- -
ben allemaal wat te bespreken. Die a 
een Toyota Corona. 
Precies op de afgesproken tijd begint d 
gen tien uur wordt er dan meestal eve e -
ken: dan drinken ze even een kopje o 
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aansluitend voerde de heer Blekxtoon de afsluitende onderhan
delingen voor nog weer zes Giants 4600 plus nog drie stuks 2300. 
Dat moest stap voor stap, want je kunt niet met de Chinezen 
over twee dingen tegelijk spreken. Eerst rondmaken en dan het 
volgende onderwerp. Mees Boer heeft toen - na zijn vakantie -
de resterende zuigers "rondgepraat". We wisten toen (in juni) al 
dat het om tenminste tien sleepzuigers ging. Die moesten we 
vóór oktober 1975 afleveren. Thuis hebben we dat allemaal be
keken. Bij mijn laatste bezoek aan Peking heb ik toen verteld, 
dat wij dit grote aantal schepen zouden kunnen leveren, maar 
niet alleen. Daar was geen bezwaar tegen. Dat was in augustus. 
Na soms wat langdradige onderhandelingen hebben wij op een 
gegeven moment de poot stijf gehouden en gezegd: dit is de 
prijs. Take it or leave it. 
Nou, ze namen het. 

Vr: Wat is nu een gemiddeld dagprogramma van iemand, die lan
ge tijd in Peking onderhandelt? 

MB: Ik sta altijd om zes uur 's morgens op, thuis ook. In Peking 
ging ik dan altijd even beneden kijken of er een telegram was. 
Die krijg je wel op je kamer gebracht, maar dat duurt wat langer. 
Daarna maak ik mezelf een lekker bakkie thee of een bakkie 
koffie. Als er gasten zijn, Dick Verboom en Ir. Bennekers b.v., 
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dan maak ik die elke morgen wakker met een bakkie koffie. Me
neer Den Hartog had dat niet nodig, want die slaapt slecht. Nou, 
dan ga je ontbijten. 

Vr: Waar bestaat dat ontbijt uit, wat eet je dan? 

MB: Gewoon brood 's morgens. Met van alles, wat je erbij wilt 
hebben, kaas, jam, een gebakken eitje of havermout. Cornflakes 
en zulk spul hebben ze niet. Dat slepen de Amerikanen dan ook 
altijd mee. Die herken je aan het ontbijt vanwege die enorme 
pakken. Trouwens, ook de Japanners hebben van alles bij zich. 

�, Voor mij hoeft dat niet. Een potje koffie op je kamer, daar moet 
je wel voor �orgen. Nou, een half uur voor de bespreking ga je op 
stap. Met een taxi heb je die tijd wel nodig, want het kantoor van 
Machimpex ligt vrij ver van het hotel en ik kom graag even eer
der. De Chinezen stappen namelijk op de minuut de kamer bin
nen. Ze stellen promptheid op prijs. Dat kantoor is overigens 
heel groot en vaak zit je met meer mensen in die taxi. Die heb
ben allemaal wat te bespreken. Die auto, dat is tegenwoordig 
een Toyota Corona. 
Precies op de afgesproken tijd begint dan de vergadering. Zo te
gen tien uur wordt er dan meestal even gepauzeerd. Je zou den
ken: dan drinken ze even een kopje koffie. Maar nee hoor. Ze 
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leuteren de hele dag thee. Verschrikkelijk veel thee. Je kopje 
wordt voortdurend volgehouden. Da's een gewoonte, waarvan ik 
de reden niet snap. Misschien komt het door het droge klimaat; 
water drinken ze niet. 
Nou, om tien uur pauzeren ze dan even. Dat is gewoon om even 
de aandacht af te leiden. Meestal vroegen ze dan aan me: "Ver
tel nog eens een verhaaltje". Ik heb namelijk in mijn leven, over
al ter wereld, zo veel meegemaakt, dat ik altijd wel wat te ver
tellen heb. Dat viel er altijd heel goed in. Meestal verhalen uit de 
praktijk. 

Vr: Vertel eens zo'n verhaal. 

De lezer zal elders in dit Zeskant een typisch Mees Boer verhaal 
aantreffen, in zijn eigen woorden en "echt gebeurd". 

MB: Men had in Peking dolle pret om deze verhalen, die ook wel 
eens handelden over meer menselijke problemen, die je onder
weg kunt hebben. We hadden in onze gespreksgroep ook een 
Chinese heer, die kon niet lachen. Maar hij moest toch! Dan had
ie het Spaans benauwd, want hij blies zich dan helemaal op en 
moest door een soort proesten aan zijn trekken komen. 
Maar goed, na een kwartiertje werden de stoelen weer bij de ta
fel getrokken en gingen we door met de zakengesprekken. 

Ook Mr. Blekxtoon vertelt zijn verhaal 

Die kon ik 's middags dan uitwerken en eventuele vragen naar 
Holland telegraferen. 's Avonds is er eigenlijk niets te doen in 
Peking. Je gaat vrij vroeg naar bed, omdat het weer vroeg dag 
is. Behalve als je met een groepje buitenlanders was. Dan wildf! 
het wel eens wat later worden. 

Vr: Wanneer gaat de heer Mees Boer weer naar China? 

dH: Binnenkort gaat-ie weer voor twee maanden. We hebben 
afgesproken dat hij in het komende jaar vier keer twee maanden 
in Peking zal zijn. De Chinezen wilden hem wel "voor goed" heb
ben, maar dat gaat niet. Hij zou zo ook helemaal het contact met 
de achterban verliezen. Los nog van de menselijke problemen. 
In de komende twee maanden zal hij ons helpen tijdens de Ne
derlandse Tentoonstelling, die van 18 november tot 2 december 
in Peking wordt gehouden. Daar zult U ook aan deelnemen, 
waarde Zeskantredacteur. U zult vast Uw belevenissen wel aan 
de lezers vertellen. 

Red: Daar kunt U van op aan! 



DE "VESIPEKKA" OP HET IJS 
EEN STERK, MAAR WAAR VERHAAL VAN MEES BOER 

De Vesipekka was een demonteerbare zuiger, die ik in opdracht 
van Smit, samen met een monteur, in zes weken tijds in Finland 
moest monteren. Ter plaatse bleek dat het in elkaar zetten moest 
gebeuren op een bevroren meer! 
Wij zaten ons toen te bezinnen, dat als het ijs binnen die zes 
weken gesmolten zou zijn, het ding zou zinken. Dat kon niet. We 
hadden erg veel taalmoeilijkheden. Niemand verstond ons. 
Tenslotte bleek de kapster Duits te verstaan. Haar heb ik toen ge
vraagd of ze kon vertellen, wanneer het ijs smelt. Ah, zei ze, er 
is hier een heel oude man, die weet dat precies. Dus hebben wij 
die ouwe knaap opgescharreld en die zei, en dat was op de 
derde mei: "Op 19 mei is dat ijs gesmolten". 
We hadden dus geen zes weken voor die montage, zelfs nog 
geen drie! 
Gelukkig konden we daar erg lang werken, want het was er 
's nachts nog maar twee uur donker en onze Finse helpers werk
ten in drie ploegen. De dertiende mei ging er nog een zware 
bulldozer over dat meer. Het zat er toen dik in, dat we klaar zou
den komen. Toen hebben we die ouwe knaap weer opgesnord 
en gevraagd of-t-ie nog steeds zo zeker was van die negentien
de. Dat was-ie. Daarop hebben we gewed om een paar flesjes 
cognac, want die lusten ze daar graag. 
De zeventiende waren we klaar en de negentiende gaan we 

De heer Fluit begeleidde de doopvrouwe 

NA DE ''YPEHrON'' 

DE ''RHA'' 
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's avonds naar dat meer. De ouwe heer werd toen wat voorzichti
ger en zei: "Om één minuut voor twaalf is het nog de negentien
de, nietwaar?". Dat waren we met hem eens. Maar, zeiden we, 
om één minuut over twaalf is het de twintigste! 
We hebben daar tot een uur of één gezeten. Het ijs was niet ge
smolten, de flesjes cognac ondertussen soldaat gemaakt, en 
iedereen is weggegaan. 
Ik was, als gewoonlijk, om zes uur wakker. Ik ben naar het meer 
gegaan en de zuiger was door het ijs gezakt. 

Eén .... 

Tweelingen plegen elkaar bij de geboorte snel op te volgen, al
dus IHC Verschure directeur, de heer G. Fluit, na de tewaterla
ting van de riviersleepzuiger Jana. Het zusterschip, de Urengoj, 
gleed namelijk twee maanden eerder van de helling het IJwater 
in. Beide schepen zijn speciaal bestemd voor het werken op ri
vieren in de Sovjetunie. Ze hebben dan ook een geringe diep
gang. 
Geladen bedraagt deze slechts 2,40 meter. Mede hierdoor tonen 
de ruim 70 meter lange en 14 meter brede sleepzuigers zich als 
erge "brede bakken". Vooral toen ze nog op "het droge" ston
den. De doopplechtigheid van de Jana werd verricht door me
vrouw L. P. Averitcheva, echtgenote van het hoofd van de Han
delsvertegenwoordiging van de USSR in Nederland, de heer A. 
A. Averitchev.

Zoals bij IHC Verschure gebruikelij is, 
boden door het dochtertje van een der e 
dat de 7-jarige Irma Symons, wiens va e -

het ware in ruil voor de bloemen kreeg zij 
cheva meteen enkele geschenken: ee po 

· 

een enorme doos bonbons! 

Vijfmaal de fles 

Toen de genodigden - onder wie de Amn:.===
Nederland, functionarissen van de Amb,a.:,.;xa..:::: 

Even helpen .... 

Twee .... Drie .... 

digers van de Handelsvertegenwoordiging 
land - zich op de tribune hadden ve 
Averitcheva de doopformule uit. Daarna 
niet! De heer Averitchev greep het lin 
mis! Driemaal is scheepsrecht en dus 
derde gooi niet. En ook niet bij de vier e 
tribune. Maar de vijfde gooi was raa 
barstte uit elkaar. Toen kon ook de li 
Jana te water. Zowel de Jana als de Ure -

ruiminhoud van 600 m3 en kunnen tot o 
baggeren. 

Kort na elkaar te water gelaten, zulle 
kort na elkaar worden afgeleverd. 
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Zoals bij IHC Verschure gebruikelijk is, kreeg ze bloemen aange
boden door het dochtertje van een der werknemers. Ditmaal was 
dat de ?-jarige Irma Symons, wiens vader in Hal Il werkt. Als 
het ware in ruil voor de bloemen kreeg zij ·van mevrouw Averit
cheva meteen enkele geschenken: een pop met slaapogen en 
een enorme doos bonbons! 

Vijfmaal de fles 

Toen de genodigden - onder wie de Ambassadeur van USSR in 
Nederland, functionarissen van de Ambassade en vertegenwoor-

Even helpen .... 

Twee .... Drie .... Vier .... 

digers van de Handelsvertegenwoordiging van USSR in Neder
land - zich op de tribune hadden verzameld, sprak mevrouw 
Averitcheva de doopformule uit. Daarna viel de fles, maar brak 
niet! De heer Averitchev greep het lint en wierp de fles. Weer 
mis! Driemaal is scheepsrecht en dus brak de fles ook bij de 
derde gooi niet. En ook niet bij de vierde worp. Hilariteit op de 
tribune. Maar de vijfde gooi was raak, goed raak, want de fles 
barstte uit elkaar. Toen kon ook de klink wegvallen en gleed de 
lana te water. Zowel de lana als de Urengoj hebben een laad
ruiminhoud van 600 m3 en kunnen tot op een diepte van 8 meter 
baggeren. 

Kort na elkaar te water gelaten, zullen de riviersleepzuigers ook 
kort na elkaar worden afgeleverd. 
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Ziekte en vervanging 

Tot onze spijt vernamen wij dat de heer Fluit tijdens een verga
dering te Kinderdijk getroffen werd door een lichte hartaanval. 
Hij is opgenomen in het ziekenhuis en zal geruime tijd zijn werk
zaamheden niet kunnen vervullen. 
Tijdens de afwezigheid van de heer Fluit zal de heer Ing. J. A. 
van de Kamp, Hoofd van Smit Engineering, de functie van di
recteur van IHC Verschure waarnemen. 
Wij wensen de heer Fluit van harte een spoedig en algeheel her
stel en de heer Van de Kamp sterkte bij het vervullen van zijn 
ongetwijfeld moeilijke taak. 

Pats! 
Daar gaat ie .... ! 



FELIXSTOWE 
WERKT AAN NIEUWE TOEKOMST 

Waar de rivieren Orwell en Stour samenkomen en in de Noord
zee uitmonden liggen, tegenover elkaar, de havens van Harwich 
en Felixstowe. Beide worden onder meer door veerdiensten van
uit ons land aangedaan. 
De geschiedenis van Felixstowe gaat terug tot 1875. Toen werd 
besloten om een spoorlijn aan te leggen tussen lpswich en 
Felixstowe. De erbij gedachte havenfaciliteiten kwamen niet ge
heel van de grond. Als haven bleef Felixstowe van weinig be
tekenis. In de 2e wereldoorlog ontstond er wat activiteit, toen er 
een basis voor kleine marineschepen werd gevestigd. 
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In 1951 begon er nieuw leven voor Felixstowe als haven voor de 
graanhandel. Spoedig werd er meer verscheept dan alleen 
graan. De haven groeide. In 1972 bedroeg het totaal aan behan
delde in- en uitvoer aan vracht bijna 3 miljoen ton. Nu behoort 
Felixstowe tot de zes belangrijkste havens van Engeland. 
Om de capaciteit van de haven te verdubbelen zijn al enige 
tijd verschillende werkzaamheden aan de gang. Deze hebben 
hoofdzakelijk tot doel: een vermeerdering aan kadelengte voor 
containervervoer met ruim 200 meter; landaanwinning ter grootte 
van 24 ha voor roll-on roll-off vervoer met daarbij eer. kadelengte 
van zo'n 500 meter. 
Bij deze landaanwinning zijn een IHC Beaver King en een IHC 
Giant 1600 ingeschakel_d. 

Een miljoen m3 

Wie een bezoek brengt aan de werkzaamheden, vindt er de ge
bruikelijke chaos. Een zandwoestijn vol stenen en schelpen, die 
knisperen onder je schoenen. Modderplassen en open putjes, 
waarin einden van leidingen je aangapen, wachtend op de een 
of andere verbinding met àndere leidingen. Grommende laad
schoppen en vrachtauto's, die vol en wel schijnbaar doelloos 
van hier naar daar rijden. Buizen en kabels, damwanden en plan
ken. Eenzame figuren, die "iets doen" in dit woeste landschap. 
Vernuftige machines, die hele dikke lagen asfalt uitsmeren op de 
nieuwe grond. De mens is bezig z'n eeuwige landhonger te 
stillen. 
Een mengsel van zand, water, stenen en schelpen jankt ratelend 
door de persleidingen. Op het stort hebben zich meeuwen ge
nesteld. Je weet immers nooit of er niet een lekker hapje vis 
meekomt! 
Leveranciers van de grond zijn de Beaver Howard VII en de 
Giant Water Beaver. Ook zij worden van materiaal voorzien. Ge
durende enige tijd bracht een sleepzuiger het uit zee mee om 
het voor de zuigers te deponeren. Ook de emmermolen Beverwijk

V baggerde grond, die dan met bakken naar de twee zuigers 
werd gebracht. Daarnaast waren beide ook bezig met "echt" 
baggerwerk ter verwijdering van grond vóór de nieuwe kade
muren. 
Er wordt doorgaans dag en nacht doorgewerkt. De persleiding 
is niet lang, zo'n 1.000 meter maximaal. In totaal moet voor het 
project ongeveer 1 miljoen m3 grond worden verzet. Harde 
grond, die cutters, pompen en leidingen flink doet slijten. 
Maar wie rondkijkt, ziet, dat het werk al aardig opschiet. Er is al 
een schip gelost aan de nieuwe kade nr. 3. In de zomer van 
1974 hoopt men de hele uitbreiding van dit gedeelte van de ha
ven van Felixstowe gereed te hebben. 

VIER OMNIBARGES 

Enkhuizen, het charmante stadje aan he IJ 
uit de verte wat ingeslapen uit, op deze 
Toch is dit niet de reden, waarom wij er 
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werken de mensen van "Adriaan Volker" e 
een belangrijk onderdeel vormt van de 
waard. Zelden zal de aanleg van een IJ 
stof hebben opgeworpen, zoveel pennen i 
Wat moet de vorm van de polder zijn? Moe
eigenlijk wel komen? Milieubeschermers 
nog niet van plan hun acties te stoppen. 
Maar hoe het ook zij, de dijk Enkhuizen-Le 
nu snel worden afgebouwd. Het eerste s 
het Enkhuizerzand. Toen volgde het geè 
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VIER OMNIBARGES WERKEN BIJ DIJKBOUW MARKERWAARD 

Enkhuizen, het charmante stadje aan het IJsselmeer, ziet er van
uit de verte wat ingeslapen uit, op deze winderige nazomerdag. 
Toch is dit niet de reden, waarom wij er niet heen gaan. Ons 
doel ligt óp het meer. Om er te komen volg je de nieuwe dijk. 
Groepen meeuwen hebben zich op verschillende plaatsen ge
nesteld. Het geluid van de autoclaxon doet ze traag - soms heel 
traag! - opvliegen, zeilend en scherend tegen windkracht 6/7 
uit het zuidwesten in. 
Na zo'n 15 km dijk is er een nederzetting, een werkhaven, aan
gelegd op de zandplaat, die Enkhuizerzand heet. Van hieruit 
werken de mensen van "Adriaan Volker" verder aan de dijk, die 
een belangrijk onderdeel vormt van de nieuwe polder Marker
waard. Zelden zal de aanleg van een IJsselmeerpolder zoveel 
stof hebben opgeworpen, zoveel pennen in beweging gebracht. 
Wat moet de vorm van de polder zijn? Moet de nieuwe polder er 
eigenlijk wel komen? Milieubeschermers weerden zich en zijn 
nog niet van plan hun acties te stoppen. 
Maar hoe het ook zij, de dijk Enkhuizen-Lelystad zal in elk geval 
nu snel worden afgebouwd. Het eerste stuk kwam te liggen op 
het Enkhuizerzand. Toen volgde het gedeelte, dat aansluiting 

\ 

127 

gaf op de vaste wal bij Enkhuizen. Voor Lelystad kwam een stuk 
dijk van zeven kilometer gereed. En dan nu nog het resterende 
dozijn kilometers, om de verbinding Enkhuizen-Lelystad te vol
tooien. 

Terwijl het door de wind opgezweepte zand onze gezichten ge
selt, wandelen wij naar de plaats, waar de dijk verder groeit. 
Altijd een boeiend gezicht, dat ergens herinneringen oproept 
aan Joris lvens' film over de Afsluitdijk. Water en zand, zwaaien
de kraangieken, kerels in lieslaarzen. Duidelijk is te zien hóe de 
dijk wordt gemaakt. Twee randen van keileem waartussen zand 
wordt gestort. Een bulldozer rijdt door de prut en schuift zand 
waar het zijn moet. 
De keileem wordt elders in het IJsselmeer gewonnen, met bak
ken aangevoerd en met behulp van grijperkranen gelost. Het 
zand voor het dijklichaam komt ook uit putten in het IJsselmeer. 
Om dat naar het werk te brengen gebruikt men vier IHC Omni
barges, elk met een laadrl!iminhoud van 660 m3

• Soms lossen 
ze hun lading in het water, daar waar het tracé van de dijk loopt.
Soms komen ze langszij de bakkenzuiger om te worden leegge-
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zogen. Onze Omnibarges hebben immers veelzijdige gebruiks
mogelijkheden! 
In een vlet hobbelen wij naar een van de zandzuigers, waar de 
Omnibarges worden geladen. Een bakkenschipper uit spontaan 
z'n waardering voor dit IHC produkt. Wind en regen doen ieder
een zo gauw mogelijk beschutting zoeken. De schipper van de 
zuiger komt uit Urk, zoals velen, die het vissen voor het bagge
ren hebben verwisseld. Ondanks het slechte weer gaat het 

zandwinnen en het zand vervoeren gewoon door. De sleepboot, 
die de Omnibarges trekt - deze bakken hebben n.l. geen eigen 
voortstuwing - tornt tegen wind en golven op naar de plaats van 
lossen. Daar splijt de bak open en voegt weer een paar honderd 
m3 toe aan het dijklichaam onder water. Weer of geen weer, ze 
gaan daar in het IJsselmeer rustig door met de bouw van een 
belangrijke dijk, die begin 1975 klaar moet zijn. En weer of geen 
weer, de IHC Omnibarges vervullen daarbij een belangrijke rol. 

CHIQUINQUIRA BESCHERMVROUWE VAN ZULIA 

De heer B. G. Tammes, verkoper bij Smit 
& Bolnes, bracht een paar maanden ge
leden een bezoek aan Zuid Amerika en 
ontmoette daar een oude bekende: de 
door ons gebouwde cutterzuiger Chiquin

quira (ex HAM 206). Hij vertelde over dit 
bezoek aan de lezers van het Smit & Bol
nes Nieuws. Graag laten wij hem ook in 
Het Zeskant aan het woord. 

Zulia is een van de 22 staten van Vene
zuela. De beschermvrouwe van die staat 
heet "Chiquinquira". Het is tevens de 
naam van de destijds als HAM 206 ge
bouwde cutterzuiger. Smit-Bolnes moto
ren drijven de pompen aan. Bolnes hulp
motoren spelen in goede harmonie met 
de generatoren de rol van elektriciteits
opwekkers. 
Maracaibo, Hotel del Lago, vrijdag 18 mei, 
6 uur in de vroege morgen: de nachtpor
tier doet vertwijfelde pogingen om schrij
ver dezes wakker te krijgen. Zijn aan
houden wordt beloond. Ontbijt wordt op 
dit voor Venezuela onmenselijk vroege 
uur niet geserveerd. Om 6.30 uur word ik 
met onze agent opgepikt door Dr. Go
mez, de assistent onderhoudsmanager 
van "La lnstitucion Nacional de Cana
lizaciones". Buiten is het al 28 graden. 
Gelukkig werkt de airconditioning in de 
hele grote Ford uitstekend. 
Precies op tijd - 7.00 uur - vertrekt het 
bootje naar de hopper Zulia (6000 m3) 
om er een twintigtal uitgeslapen werkne
mers af te leveren. Dan zetten wij koers 
naar de Chiquinquira, die een uur varen 
noordelijk, in de richting van de zee, ligt. 
Maracaibo ligt aan de westkant van een 
8 km breed water, dat het Maracaibo 
Meer met de Caraïbische Zee verbindt. 
Het is een belangrijke vaarweg voor olie
transport. Om de doorvaart voor schepen 
tot 80.000 ton te waarborgen zorgt "La 
lnstitucion Nacional de Canalizaciones" 
voor het openhouden en verbeteren er 
van. 

De tocht naar de zuiger is prachtig. Vis
sers in "piraguas" (inlandse kano's); 
aalscholvers, lepelaars en zwarte zwanen 
zien wij alom. De zuiger is bezig aan het 
verbreden van de doorvaart tussen twee 
eilandjes. Grommend wordt het grond/ 
water mengsel door een anderhalve kilo
meter lange drijvende leiding wegge
perst. 
Aan boord van de Chiquinquira blijkt 
iedereen erg tevreden over de zuiger en 
vooral ook over de motoren. Al zeven
tien jaar lang vormen de twee 10 cilinders 
het betrouwbare hart van het schip. Ook 
de drie Bolnes hulpmotoren doen het 
best in dit broeihete klimaat. 
Natuurlijk brachten wij een uitvoerig be
zoek aan de machinekamer. Gelukkig 
waren er een paar mensen aan boord die 
Engels spraken. Met de anderen werd de 
gebarentaal beoefend. 

Toen wij weg wilden gaan, werd ons de 
weg naar het bootje versperd door een 
kok van enorme omvang. Die stónd er 
op een ontbijt te serveren van inlandse 
bananen voor de "lngeniero Hollandes". 

Na een smakelijk ontbijt van gebakken 
bananen werd de terugreis aanvaard. 
Toen het silhouet van Maracaibo (650.000 
inwoners) uit de nevel opdoemde, met de 
8,5 km lange en 45 meter boven het wa
ter liggende brug, bekroop mij een ge
voel van trots, dat onze produkten ook 
na 17 jaar trouwe dienst nog steeds hun 
mannetje staan en nog lang niet aan pen
sioen toe zijn. 
De tocht terug was verder zonder bijzon- • 
derheden. In het hotel wachtte een ver
frissend bad om de sporen van de inmid
dels tot 36 graden opgelopen tempera
tuur uit te wissen! 

BEMETEL DIPLO 

Gronddiploma Booglassen 

F. Mahutte
A. L. Dinis dos Santos
M. Godinho Nuhes

KRAAN VO 
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Een aantal maanden geleden werd bij IHC 
te water gelaten voor de drijvende, zei 
in samenwerking met Conrad-Stork bou e 
In afwachting van de kraan werd het 36,00 
meter brede ponton door onze Ams er -
bouwd. Een paar weken geleden was 
gemonteerd kon worden. Per bak wer

werf gebracht. Een grote drijvende bo 
takels. Voorzichtig manoeuvrerend bra 
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De 32 tons diesel-elektrische kraan z 
water kunnen voortbewegen met behul 
stuwingsinstallaties, elk met een diese 
de opwekking van elektriciteit zorge nc•--=r-:=1 

aangedreven door een dieselmotor v 
Fotograaf Vink van IHC Verschure zo 
van het montagekarwei. 



zand vervoeren gewoon door. De sleepboot, 
trekt - deze bakken hebben n.l. geen eigen 
egen wind en golven op naar de plaats van 

e bak open en voegt weer een paar honderd 
ichaam onder water. Weer of geen weer, ze 

LJsselmeer rustig door met de bouw van een 
e begin 1975 klaar moet zijn. En weer of geen 
· arges vervullen daarbij een belangrijke rol.

WE VAN ZULIA 

Toen wij weg wilden gaan, werd ons de 
weg naar het bootje versperd door een 
kok van enorme omvang. Die stónd er 
op een ontbijt te serveren van inlandse 
bananen voor de "lngeniero Hollandes". 

Na een smakelijk ontbijt van gebakken 
bananen werd de terugreis aanvaard. 
Toen het silhouet van Maracaibo (650.000 
inwoners) uit de nevel opdoemde, met de 
8,5 km lange en 45 meter boven het wa
ter liggende brug, bekroop mij een ge
voel van trots, dat onze pi:odukten ook 
na 17 jaar trouwe dienst nog steeds hun 
mannetje staan en nog lang niet aan pen
sioen toe zijn. 
De tocht terug was verder zonder bijzon-

. derheden. In het hotel wachtte een ver
frissend bad om de sporen van de inmid
dels tot 36 graden opgelopen tempera
tuur uit te wissen! 

BEMETELDIPLOMA-UITREIKING 1973 DE KLOP 

Op de foto ziet u de geslaagden van IHC De Klop voor de Bemetel-examens 1973. Het zijn: 

Gronddiploma Booglassen 
F. Mahutte

Vakdiploma BT. ketels, drukvaten 
en machinebouw 

A. L. Dinis dos Santos
M. Godinho Nuhes

KRAAN VO 

N. J. Teeuw 
F. Lefeu

LEN 

Een aantal maanden geleden werd bij IHC Verschure het ponton 
te water gelaten voor de drijvende, zelfvarende kraan, die wij 
in samenwerking met Conrad-Stork bouwen. 
In afwachting van de kraan werd het 36,00 meter lange en 20,40 
meter brede ponton door onze Amsterdamse collega's afge
bouwd. Een paar weken geleden was het zover, dat de kraan 
gemonteerd. kon worden. Per bak werd het gevaarte naar de 
werf gebracht. Een grote drijvende bok nam 'm vervolgens in de 
takels. Voorzichtig manoeuvrerend bracht men de giek bij de 
bevestigingspunten van de constructie op het pontondek. 
De 32 tons diesel-elektrische kraan zal zich straks zelf over het 
water kunnen voortbewegen met behulp van twee Schottelvoort
stuwingsinstallaties, elk met een dieselmotor van 365 pk. Voor 
de opwekking van elektriciteit zorgen generatoren, die worden 
aangedreven door een dieselmotor van 454 pk. 
Fotograaf Vink van IHC Verschure zorgde voor een fraaie foto 
van het montagekarwei. 
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Diploma Metaalbewerken in 

de Scheepsbouw 

P. Amersfoort
J. Beverloo
D. Booy
H. W. Dubbeldam
A. Geurts
W. J. de Graaf

Diploma Machine Bankwerken 

+ uitgebreid examen

P. Verdoorn
A. G. Kolders

Diploma Metaalbewerken in 

de Scheepsbouw 

+ uitgebreid examen
A. Spruijt
G. H. de Kleyn

Diploma uitgebreid examen 

T. Korporaal

Diploma Sectiebouw + afschrijven 

H. IJzerman
T. van Werd
A. Vink
A Stam
M. A. van Heukelum
E. van der Haven
A. T. Brandt
C. Bisschop

Namens de redactie Zeskant van harte 
proficiat. 



HONGARIJE 
CULTUUR EN WATER 

Midden ~in Europa ligt een van de meest culturele landen ter we
reld. Het is de Volksrepubliek Hongarije, die verdeeld over het 
hele land meer dan 190 museums telt, om zomaar eens wat te 
noemen. En dan te weten dat deze musea in 1972 ongeveer 
8.000.000 bezoekers trokken. Oktober wordt zelfs aangeduid als 
maand van de museums en historische monumenten. Ook het 
muziek-, zang-, kunst- en geschiedenis leven staat op een hoog 
niveau en trekt geweldig veel belangstelling. Centrum van dit cul-

turele leven is de hoofdstad Budapest. Om een paar cijfers te 
noemen. In oktober werden er 24 concerten, 40 opera-uitvoerin
gen (waarvan ruim 20 verschillende) en 6 balletuitvoeringen ge
geven. Zoals de Donau Hongarije van Noord naar Zuid door
snijdt, stroomt deze grote rivier ook dwars door Budapest. Zeven 
grote bruggen verbinden de twee stadsdelen Buda en Pest. Een 
van de beroemdste bruggen is de Margaret brug, die via een ei
land in de Donau, Pest aan de Oostzijde verbindt met Buda aan 
de Westzijde. Op dit Margaret eiland bevlndt zich een aantal 
warmwaterbronnen, waarvan gebruik gemaakt wordt voor zwem
baden en voor verwarming. 
Opgravingen hebben aangetoond dat het eiland meer dan twee
duizend jaar geleden al werd bewoond. De naam is ontleend aan 
Prinses Margeret, dochter van Koning Béla IV, die er in de eer
ste helft van de dertiende eeuw een klooster voor haar liet bou
wen, waarvan de ruïnes nog te zien zijn. 
Het eiland wordt in hoofdzaak gebruikt als ontspanningsterrein 
voor de bevolking van Budapest. Er zijn parken, zwembaden, 
sportvelden en een aantal restaurants en hotels. 
De stad Budapest onstond in 1873 door samenvoeging van de 
drie steden Pest, Buda en Obuda. 
Er wonen ruim 2 miljoen mensen, terwijl Hongarije in totaal 10 
miljoen inwoners heeft op een oppervlakte van 3 x zo groot als 
Nederland. 
Hongarije wordt omsloten door Tsjechoslowakije (N), Oosten
rijk (W), Joegoslavië (Z), Roemenië (Z + 0) en Rusland (0). Hon
garije is een vlak land met slechts enkele heuvels aan de West
zijde van de Donau. Het land wordt doorsneden door de Donau 
417 km) en de Tisza (600 km), terwijl de Dráva over 140 km de 
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grens met Joegoslavië vormt. De rivieren stromen langzaam door 
het vlakke landschap. 
De regenval kan erg wisselen, soms 300 mm per jaar, soms 1200 
mm. Gemiddeld komt 96% van het oppervlaktewater uit de om
liggende landen. Waterbeheersing ten behoeve van bevolking, in
dustrie en landbouw vereist daarom in Hongarije grote inspan
ningen. De investeringen in de waterhuishouding bedragen 7%
van alle investeringen. Binnenkort zal dit cijfer oplopen tot 10%.
Ongeveer een vierde gedeelte van het Hongaarse grondgebied
is voldoende beschermd tegen overstromingen door dijken van
in totaal 4200, km. In de komende jaren zullen hier nog vele kilo
meters aan worden toegevoegd, terwijl de bestaande dijken moe
ten worden onderhouden en op veel plaatsen ook nog verhoogd
zullen worden.
Hoofd-, zijrivieren en kanalen moeten over een afstand van 2820
km bevaarbaar gehouden worden en op veel plaatsen worden
uitgediept ten behoeve van het toenemende scheepsverkeer.
Voor recreatie en ter versterking van het waterbiologisch even
wicht zijn grote projecten onder handen in het Balaton, Valence
en Fertö meer. Vooral voor het Balaton meer - met een opper
vlakte van 600 km2 een der grootste in Centraal Europa - wordt
veel gedaan, omdat het fraaie stranden heeft en er een goed kli
maat heerst.
De capaciteit van de waterkrachtstations zal in de komende 12
jaar worden opgevoerd van 50 tot 1100 Megawatt. Daartoe moe
ten dammen en stuwmeren worden aangelegd. Het Kisköre pro
ject, waarover wij al eerder in Het Zeskant schreven, levert 28
Megawatt.
Dan komt er nog de beheersing van de waterhuishouding voor

de landbouw, in toaal zo'n 25.000 km a 
breed. In de komende jaren moet daara 
toegevoegd. 
De drainage-kanalen, die worden gebrui 
overtollig water met behulp van 260 ge 
lengte van 34.000 km. In de komende jare 
worden. 
Omdat Hongarije vrijwel geen grondsto e -

langrijk deel van het exportpakket gevormc 
dukten. Ter bevordering van de produ ·e 
aan irrigatie (bijvoorbeeld rijstbouw) gege "" 
"waterwerk" nodig. 

Na deze opsomming van "waterige" za 
niet verbazen te horen dat wij als IHC. 
dienst willen zijn met het leveren van ba � 
het uitvoeren van een groot aantal van de 
werken zijn IHC werktuigen immers uiterm---e 
Dat is in het verleden ook al gebleken, -
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jaren reeds 7 zuigers van het IHC Bea e 
steld. En de Hongaarse Waterstaat (0 
onze zuigers uitermate tevreden. Toen d 
in Szentendre - stadje op 30 km afstand 

25 JAAR BIJ IHC VE 

Vrijdag 12 oktober 1973 is met 
een ontvangst en aansluitend 
een receptie voor het personeel 
en de relaties in de eigen kan
tine op de Oranjewerf het 25-ja
rig ambtsjubileum gevierd van 
de bedrijfsleider van de repara
tie-afdeling Oranjewerf van IHC

Verschure, de heer J. N. Kout
staal. De heer Koutstaal is te
vens adjunct-directeur van IHC

Verschure. 

In een ontspannen en hartelijke 
sfeer is de heer Koutstaal door 
de heer Fluit, enkele stafleden, 
naaste medewerkers, de secre-
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e beheersing van de waterhuishouding voor 

de landbouw, in toaal zo'n 25.000 km aan sloten van 1 tot 10 m 
breed. In de komende jaren moet daaraan nog 5000 km worden 
toegevoegd. 
De drainage-kanalen, die worden gebruikt voor de afvoer van 
overtollig water met behulp van 260 gemalen, hebben nu een 
lengte van 34.000 km. In de komende jaren moet dit 41.000 km 
worden. 
Omdat Hongarije vrijwel geen grondstoffen heeft, wordt een be
langrijk deel van het exportpakket gevormd door landbouwpro
dukten. Ter bevordering van de produktie wordt veel aandacht 
aan irrigatie (bijvoorbeeld rijstbouw) gegeven. Ook daarvoor is 
"waterwerk" nodig. 

Na deze opsomming van "waterige" zaken, zal het de IHC-ers 
niet verbazen te horen dat wij als IHC, Hongarije graag van 
dienst willen zijn met het leveren van baggerwerktuigen. Voor 
het uitvoeren van een groot aantal van de waterbeheerskundige 
werken zijn IHC werktuigen immers uitermate geschikt. 
Dat is in het verleden ook al gebleken, aangezien' in de laatste 

lOlROX 

jaren reeds 7 zuigers van het IHC Beaver type zijn tewerkge
steld. En de Hongaarse Waterstaat (OVH) is over het werk van 
onze zuigers uitermate tevreden. Toen dan ook midden oktober 
in Szentendre - stadje op 30 km afstand van Budapest - een 10-

25 JAAR BIJ IHC VERSCHURE 

Vrijdag 12 oktober 1973 is met 
een ontvangst en aansluitend 
een receptie voor het personeel 
en de relaties in de eigen kan
tine op de Oranjewerf het 25-ja
rig ambtsjubileum gevierd van 
de bedrijfsleider van de repara
tie-afdeling Oranjewerf van IHC 
Verschure, de heer J. N. Kout
staal. De heer Koutstaal is te
vens adjunct-directeur van IHC 
Verschure. 

In een ontspannen en hartelijke 
sfeer is de heer Koutstaal door 
de heer Fluit, enkele stafleden, 
naaste medewerkers, de secre-

taris van de ondernemingsraad 
en de vertegenwoordiger van het 
jubileumfonds toegesproken en 
gecomplimenteerd met zijn jubi
leum. 
De sprekers hebben de verdien
sten van de heer Koutstaal voor 
de Oranjewerf en voor het al
daar werkende personeel belicht. 

Ondanks zijn persoonlijk nogal 
forse uurtarief is de heer Kout
staal een fervent 'zelfdoener'. In 
zijn spaarzame vrije tijd werpt hij 
zich met overgave thuis op de 
meest ingewikkelde karweien. 
Ter verdere stimulering van de-
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daagse tentoonstelling werd gehouden van alle zaken die met de 
waterbeheersing te maken hebben, was IHC daarbij aanwezig. 
Getoond werden onze Beavers en de nieuwe IHC Amphidredge, 
een amphibisch grijperbaggerwerktuig, dat IHC vorige maand in 
haar produktiepakket heeft opgenomen. Onze mensen daar heb
ben op een prettige manier informatie kunnen geven aan een 
groot aantal bezoekers. 
Tijdens de tentoonstelling werd een congres gehouden, uiter
aard over onderwerpen verband houdend met de waterbeheer
sing 

Met enige trots mogen we zeggen dat de IHC lezingen de mees
te bezoekers trokken. Opvallend was de geweldige aandacht die 
de Hongaarse waterstaat, zowel in de tentoonstelling als in het 
congres besteedde aan onderzoekingswerk. Aan het grote water
beheerskundige werk in Hongarije liggen veel wetenschappelijk 
werk en onderzoek ten grondslag. Ook in het kiezen van mate
rieel voor het uitvoeren van werken gaat de Hongaarse water
staat beslist niet over één nacht ijs. 

Het mag ons tot voldoening stemmen dat in het verleden veel 
van ons materieel werd aangeschaft. Wij hopen dat in de toe
komst nog veel meer !HG-materieel in Hongarije aan het werk 
zal gaan. 

ze nijvere inslag droegen de 
sprekers bijna zonder uitzonde
ring tot groot genoegen van de 
jubilaris de nodige mechanisch
elektrische gereedschappen en 
hobby-apparatuur als geschenk 
aan. 
Mevrouw Koutstaal, die vanaf het 
woonschip op de Oranjewerf tot 
de huidige residentie in Sant
poort de trouwe steun en toever
laat voor haar man is geweest, 
deelde terecht in de hulde, al 
was het cadeau voor haar meer 
smakelijk dan nuttig. 

In zijn dankwoord ging de heer 

Koutstaal in op de tot hem ge
richte woorden, speciaal waar 
het de vette en de magere jaren 
van de Oranjewerf betrof. 
Hij dankte zijn medewerkers en 
in de persoon van de secretaris 
van de ondernemingsraad het 
personeel voor de goede geest 
van samenwerking, die gelukkig 
altijd aanwezig is. Op zulk een 
basis verder werkend, zag hij 
geen reden tot sombere gelui
den op deze dag en voor de 
naaste toekomst. 
Met een geanimeerde receptie 
werd dit feest van de familie 
Koutstaal besloten. 
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Door en voor collega's in Sliedrecht was onlangs een puzzelrit 
georganiseerd. In het IHC De Klop Nieuws werd hierover verslag 
gedaan. Merkwaardig, hoe weinig de "Klop-pers" hun eigen be
drijf wisten te vinden. Althans, dat maken wij op uit de volgende 
regels: "In de aankondiging hadden we geschreven dat de finish 
bij IHC De Klop op de lndustrieweg zou zijn. In de praktijk bleek 
dit een goede tip te zijn geweest, want veel mensen kwamen 
meer dan een uur na de ideale finishtijd binnen." 
En maar zoeken! .... 
Wij lazen verder: "In totaal kwamen 45 auto's met 128 inzitten
den puffend en blazend (hoe warm het was en ver), sommigen 
met een ei en de meesten zonder ei bij de finish aan, waar ze 
zorgzaam werden opgevangen en gesterkt werden met koffie en 
broodjes." 
Ook een broodje - ei?? .... 

Je wordt er overigens bij De Klop best verzorgd. Wij lazen on
langs: "Door enkele medewerkers is gevraagd naar de mogelijk
heid van de verstrekking van warme soep en/of andere con
sumpties in de handarbeiderskantine. Om te peilen hoe groot de 
behoefte hieraan is, verzoeken wij een ieder zijn wensen dien
aangaande kenbaar te maken op de afdeling Personeelszaken." 
Dat wordt nog eens "à la carte" eten, daar bij De Klop .... 

Bij IHC Gusto is men overgegaan tot het plaatsen van koffie
automaten. Je kunt er ook chocolademelk uit tappen, doch dit 
terzijde. In verband daarmee meldde het IHC Gusto Nieuws: 
"Mevrouw Bras, Anneke en Lenie danken iedereen hartelijk voor 
de blijken van belangstelling die zij mochten ondervinden bij het 
sluiten van de koffiekantine in het voorkantoor." 
Kunnen wij ons voorstellen, nu voortaan machines voor de koffie 
gaan zorgen! .... 

Dan is het bij De Klop heel anders. Daar serveert men eigenlijk 
het liefst "een gezellig kopje koffie", "een gezellig borreltje of 
een flesje bier". Aldus lazen wij onlangs in het IHC De Klop 
Nieuws. Het is er gezellig toeven bij onze Sliedrechtse collega's! 
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"Met ingang van maandag jl. is de heer J. Roozen ingezet bij de 
tijdkaartencontrole". Zo meldde ons het IHC Gusto Nieuws. Hij 
zal zich vast inzetten om degenen die te laat komen op de vin
gers te tikken. Dat gebeurt wel eens, getuige de oproep in het 
berichten blad uit Schiedam: "strikt de hand te houden aan de 
officiële aanvangstijden." 
Met de niet-officiële moet het maar eens uit zijn! .... 

Van voetballen hebben wij - het moet erkend - niet erg veel ver
stand. Wij dachten, dat het er om ging ereplaatsen te behalen. 
Maar het kan ook anders. Er bestaat zo iets als een "Nederlaag
serie". Het IHC De Klop Nieuws schreef daar over: "Bij een door 
de voetbalvereniging "De Noord" georganiseerde Nederlaag
serie behaalde ons Klop-elftal na een 4-0 nederlaag de zesde 
plaats." 
Gefeliciteerd! Het kan nog erger, een eerste of tweede plaats 
bijvoorbeeld ! .... 

Het IHC Gusto Nieuws wordt steeds "dikker". Al enkele edities 
lang verschijnt het met maar liefst zes pagina's. Helemaal niet 
erg als er veel nieuws te melden is. Wij lezen het dan ook aan
dachtig. Zo weten we tenminste, wat daar gebeurt. Ons trof in 
de berichtgeving over een O.R.-vergadering het volgende: "IHC 
Gusto is een zeer goed en gezond bedrijf, met een ontzettende 
know how (technische kennis)." 
Daar hebben wij wel even met ontzetting kennis van genomen . .

Kort en krachtig meldde het IHC De Klop Nieuws onlangs: "Aan 
de drooginstallatie voor natte kleren wordt gewerkt." 
Fijn idee, zo met het natte najaar op komst. 

En dan tot slot ditmaal het Smit & Bolnes Nieuws, dat altijd 
melding maakt van degenen, die langdurig ziek zijn. Ditmaal 
schreef het: "Vier personeelsleden zijn bij het verscheinen van 
dit nummer langer dan 14 dagen arbeidsongeschikt." 

Hopelijk komt er gauw een ijnd aan hun ziek-zein .... 

27e Jaarg 
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