


BIJ DE VOORPLAAT: 

Op deze foto ziet U de heer Mees Boer in Peking. Hij is er zó lang geweest, dat wij hem in het volgende nummer uitvoerig over zijn 

succesvolle avonturen laten vertellen. 

REORGANISATIE IN DE IHC HOLLAND GROEP 

De Raad van Bestuur heeft in september een aantal mededelin
gen inzake een reorganisatie bij IHC HOLLAND gedaan. Hier vol
gen de voornaamste punten: 

Als resultaat van een diepgaande studie heeft de Raad van Be
stuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissaris
sen, besloten met ingang van 17 september 1973 een nieuwe di
visie op te richten, n.l. de 

Deelnemingen Divisie 

De aandacht die het bewaken van onze belangen in verschillen
de deelnemingen vraagt heeft ons tot deze stap doen besluiten. 
Aan het hoofd van deze divisie zal de heer P. J. M. Verschure 
staan. 
In deze divisie zullen worden ondergebracht de belangen van 
IHC HOLLAND in: 

Viking 
Foramer en Forasol 
IHC Norex BV 
IHC Holland Exploratie BV 
Deep 

J. W. Billard & Assoc. Ine. 
R. J. Brown & Assoc. 
IHC Rentals 
SBM/TII 

De heer Verschure zal kantoor houden bij IHC Holland, Marconi
straat 2 te Rotterdam en zich bij het leiden van de Deelnemingen 
Divisie laten bijstaan door de aldaar aanwezige stafdiensten. 

De Offshore Divisie zal dan bestaan uit: 

IHC Gusto BV en Lastechnisch Bedrijf De Kleijn Sliedrecht BV. 
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De leiding van deze divisie zal worden gevoerd door de heer B. 
Schuil. 
De heer Schuil zal kantoor houden bij IHC Holland, Marconi
straat 2 te Rotterdam. 
IHC Holland Marine Corporation is rechtstreeks onder leiding 
van de Raad van Bestuur gebracht. 

Hoofd Bagger Divisie 

In de vacature Bagger Divisie zal worden voorzien zodra wij er 
in geslaagd zijn een vierde Lid van de Raad van Bestuur aan te 
trekken. De heer B. Schuil zal in afwachting van deze voorzie
ning nog als Hoofd van de Bagger Divisie optreden, waarbij Ir. 
W. C. den Hartog als zijn plaatsvervanger zal fungeren.

Zetel Raad van Bestuur 

Het ligt in de bedoeling, dat aan het eind van dit jaar de gehele 
Raad van Bestuur zijn werkzaamheden zal verrichten vanuit het 
hoofdkantoor. Ook de stafdiensten van de divisies zullen daar 
gevestigd worden. 

Centrale stafdiensten 

De toekomstige organisatie van de stafdiensten in het hoofdkan
toor wordt op het ogenblik bestudeerd. Wij stellen ons voor een 
ruim gebruik te maken van de ervaring en de inbreng van be
trokkenen tijdens deze studie. 
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Raad van Bestuur 

plechtige overdracht 

Il MARINERO RIVAS Il
Het zag er somber uit op vrijdag 28 september, de dag van de 
officiële overdracht van de sleepzuiger Marinero Rivas.

De regen stroomde bij bakken neer en een stevige bries maakte 
het dubbel onaangenaam. Maar ziet, in de loop van de morgen 
klaarde het toch wat op. 
Aan boord van de Marinero Rivas repeteerde de bemanning 
enkele onderdelen van het programma en controleerde elkaars 
uniformen. De technici van Radio Nederland Wereldomroep in
stalleerden hun microfoons. Ze woeien niet eens om. Een came

raploeg van Studio Bob Kommer zocht zich een goede plaats. 
Vrolijk gepavoiseerd wachtte het schip op de gasten. Onder hen 
Zijne Excellentie Don Julio Ego-Aguirre, Ambassadeur van Peru 
in Nederland en diens echtgenote, die indertijd het schip doopte. 
Verder waren aanwezig vertegenwoordigers van NEDECO en 
andere officiële instellingen. 
Na een korte toespraak van Ir. W. C. den Hartog namens de werf, 
werden de IHC vlag en de Hollandse vlag gestreken. Onder de 
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tonen van de vlaggenmars ging vervolgens de rood-wit-rode vlag 
van Peru in top. Daarna klonk door de luidsprekers het volkslied 
van Peru, dat meteen vol enthousiasme werd meegezongen. Een 
bijzonder moment! Ook de vlag van ENAPU, het havenbestuur 
van Peru, werd gehesen. 
De Ambassadeur van Peru droeg de sleepzuiger vervolgens over 
aan de gedelegeerde van de ENAPU, de heer Gesar Lezameta. 
Die op zijn beurt, droeg het schip over aan de kapitein van de 

Marinero Rivas. Hierna brachten allen een dronk uit op sleepzui
ger en bemanning. 
De Wereldomroep maakte van deze korte plechtigheid een re
portage voor de actualiteitenrubriek voor Latijns Amerika. De 
filmreportage werd gemaakt op verzoek van de ENAPU en zal 
ook door de Peruaanse televisie worden uitgezonden. 
Voor het onderhoud van de havens in Peru zal de Marinero Rivas

van groot belang zijn. Wij hopen u daar in de toekomst nog wat 
meer over te vertellen. 
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De waterdiepte bedraagt maximaal 32 

HEFEILAND ''STEVIN '73'' 

heid tot 6,50 m boven N.A.P. Daarna wor

stalen pyloon gelast, waarvan de kop 20 e-= 
te liggen. Aan weerszijden van de pyloo 
en van alle palen - de kabelbaan te lope 
Met behulp van het stoere hefeiland St

Splunder het heikarwei binnen zes maa 

Ruim 650 ton weegt het nog niet afgebouwde hefeiland Stevin '73

als het op zondagmiddag 22 juli j.l. bij De Kleijn te Sliedrecht 
door vier grote bokken te water wordt gezet. Drie dagen eerder 
was ook een poging tot tewaterlating van het 38,5 x 23,5 m me
tende ponton ondernomen, maar tengevolge van scheefzakken 
van de ponton moest het karwei even worden uitgesteld. 
Onder het wakend oog van de TV-camera lukt het echter op die 
zondag wel. Er is nogal wat belangstelling; hoe kan het ook an
ders op deze dag van de week. 
De mensen van IHC Gusto en De Kleijn zijn daarna de Stevin '73

gaan afbouwen, zodat op 10 augustus de feestelijke overdracht 
kon plaats hebben. Bij die gelegenheid vond ook de doop en 
naamgeving plaats. De doop werd verricht door Mevrouw Van 
Splunder-Roos echtgenote van de heer H. van Splunder, direc
teur van de opdrachtgever, Van Splunder's Aannemingsmij. te 
Ridderkerk, die deel uitmaakt van de Stevin Groep te Bloemen
daal. 
De Stevin '73 is in bijzonder korte tijd gebouwd. Een groot aantal 
afdelingen van verschillende van onze bedrijven hebben aan de 
bouw meegewerkt. En het resultaat mag gezien worden. 
De Stevin '73 is een prachtig werktuig, dat in handen van de me
dewerkers van Van Splunder ongetwijfeld spectaculaire presta
ties bij het uitvoeren van waterbouwkundige werken zal gaan le
veren. 

Show bij Dlntelmond - Ernst in Oosterschelde 

Om een groot aantal relaties van de Stevin Groep en de pers te 
laten kennis maken met dit hefeiland organiseerde Stevin op 
donderdag 6 september een show op haar werfterrein aan de 
Dintelmond te Fijnaart. 
In de dagen die daaraan voorafgingen was het eiland compleet 
gemaakt door de plaatsing van een 320 tons kraan aan dek. Met 
behulp van deze kraan is de Stevin '73 inmiddels begonnen aan 
haar eerste werk. 
Het eiland staat op 4 poten van elk 1,80 m in het vierkant. Het 
zal in de Oosterschelde gaan meewerken aan de afsluiting van 
deze zeearm. De bouw van de dijk zal worden uitgevoerd met 
behulp van een kabelbaan. 
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Voor de aanleg van de torens voor die kabelbaan moeten 13 
reusachtige palen in het water in de grond worden geheid. En 
daarvoor wordt de Stevin '73 gebruikt. Sleepboten brengen het 
eiland dan naar de plaats waar een paal geheid moet worden. HANDTEKENINGEN BEKRACHTI 
3 

In ons vorige nummer vertelden wij over e - = 
China voor de bouw van tien sleepzuige 
ruiminhoud van 1500 m3

• Om deze opdra � _ 
voltooien, is hulp van andere werven nod· . 
worden gebouwd bij Scheepswerf- en a 
bosch-Dordrecht", drie bij A. Vuyk & Zo 
Capelle a/d IJssel en twee bij Scheep 
IJsselwerf Rotterdam. Twee van de sche 
Om de samenwerking met bovengenoe 
gen vond op 3 september j.l. bij IHC sm· 
waarbij de verschillende contracten wer 
Gezamenlijk kunnen wij nu aan de slag om 
rijke order uit te voeren. 
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Daar worden de zes ankers uitgezet. Met meetapparatuur vanaf de 
wal wordt de juiste plaats bepaald, waar het eiland zich naartoe 
kan bewegen door het halen of vieren van de ankerdraden. Na
tuurlijk moeten de palen voor de kabelbaan exact op de juiste 
plaats komen. Met de apparatuur die in de Oosterschelde ge
bruikt wordt is de afwijking voor wat betreft het plaatsen van het 
eiland niet meer dan 50 cm. 
En deze 50 cm kan het geleideframe aan de voorkant van het 
eiland weer corrigeren. 
Vervolgens wordt het eiland op zijn 60 meter lange poten (100 
ton per stuk) gezet en met het hydraulisch vijzelsysteem omhoog 
gebracht tot ± 8 m boven gemiddeld waterpeil. De heipalen, die 
op een bak of zelfdrijvend achter een sleepboot worden aange
voerd, variëren in diameter van 3,10 tot 4,80 m. De grootste weegt 
320 ton en heeft een lengte van 57 m. De holle stalen palen wor
den met de kraan in het geleidingsframe gehesen en daarin op
gesloten. 

Na fijnafstelling zakt de paal door zijn eigen gewi�ht een eind in 
de bodem. De kraan neemt een geweldig heiblok met een slag
gewicht van 25 ton in zijn takels en het heien kan beginnen. 
De waterdiepte bedraagt maximaal 32 m. De palen worden inge
heid tot 6,50 m boven N.A.P. Daarna wordt bovenop de paal een 
stalen pyloon gelast, waarvan de kop 20 meter boven N.A.P. komt 
te liggen. Aan weerszijden van de pyloonkop komt - na het hei
en van alle palen - de kabelbaan te lopen. 
Met behulp van het stoere hefeiland Stevin '73 verwacht Van 
Splunder het hei karwei binnen zes maanden te kunnen voltooien. 

HANDTEKENINGEN BEKRACHTIGEN SA�IENWERKING 

In ons vorige nummer vertelden wij over de nieuwe opdracht uit 
China voor de bouw van tien sleepzuigers, elk met een laad
ruiminhoud, van 1500 m3

• Om deze opdracht op tijd te kunnen 
voltooien, is hulp van andere werven nodig. Drie van de schepen 
worden gebouwd bij Scheepswerf- en Machinefabriek "De Bies
bosch-Dordrecht", drie bij A. Vuyk & Zonen's Scheepswerven in 
Capelle a/d IJssel en twee bij Scheepswerf- en Machinefabriek 
IJsselwerf Rotterdam. Twee van de schepen bouwen wij zelf. 
Om de samenwerking met bovengenoemde werven te bekrachti
gen vond op 3 september j.l. bij IHC Smit een bijeenkomst plaats, 
waarbij de verschillende contracten werden getekend. 
Gezamenlijk kunnen wij nu aan de slag om deze grote, belang
rijke order uit te voeren. 
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1. De 650 ton wegende ponton van de "Stevin '73" In de takels van de "Ajax" 
"Atlas", "Colossus" en "Simson" bij De Kleljn In Sliedrecht 

2. "Ik doop u "Stevin '73" 

3. Feestelijke begeleiding bij doop en overdracht, twee gebeurtenissen die zelden 
samenvallen 

4. Het showstuk van Van Splunder's Aannemingsmaatschappij 

IDEEENBUS BIJ IHC SMIT 

Afsluiters persen 

Het persen van schuifafsluiters was met behulp van flenzen een 
tijdrovend werk, dat bovendien veel materiaal kostte. 
Totdat A. Simons en C. de Koning op het idee kwamen om in de 
plaats van flenzen dit te proberen met manchetten. Zo'n man
chet is een gewalste stalen band met een verstijving er in gelast. 
Het resultaat was goed, zelfs de verhoogde persdruk die toege
past moest worden gaf geen problemen meer. 
Dit was een heel goed idee van de heren Simons en de Koning, 
die voor de commissie geen onbekenden zijn. 
De directeur de heer A. J. Bouman overhandigde in bijzijn van 
hun chef en baas ieder een bedrag van f 887,-. 
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Maar liefst drie sleepzuigers gingen de afgelopen weken proef
varen: de Marinero Rivas, de C/eveland County en de Maas. 

Voor de Maas was het een tweede proefvaart, omdat de eerste 
wegens moeilijkheden met de hydraulische aandrijving van de 
sleepkoppomp moest worden afgebroken. Dit keer ging het beter 
al zat op de tweede dag het weer erg tegen. Een fikse wind zorg
de voor zoveel deining op de Noordzee, dat de deiningscompen
sator die niet de baas zou kunnen. De Maas is nu eenmaal ge
bouwd om te baggeren in relatief rustiger Scheldewater! Er werd 
dus besloten "naar binnen te gaan". Dankzij de medewerking 
van Rijkswaterstaat kon toen op de Nieuwe Waterweg onder 
Maassluis worden gezogen. 
De sleepkoppomp zoog zich vele malen zó vast op de bodem, 
dat het schip nauwelijks vooruit kwam. Toen het laadruim was 
gevuld, mochten wij de specie op ongeveer dezelfde plaats los
sen. Met behulp van de nieuwe bodemschuiven ging dit lossen 
zonder problemen. 
Ook de Marinero Rivas heeft dit type bodemschuiven. 
Déze sleepzuiger, met een laadruiminhoud van 1600 m3, is be
stemd voor het havenbedrijf van Peru in Zuid Amerika. 
Het zal daar onderhoudswerk gaan uitvoeren in tal van havens. 
Het geld om dit schip te bouwen komt uit de kredietpot van ons 
land, waaruit projecten voor ontwikkelingslanden worden be
taald. 
De eerste beproevingsdag verliep zo vlot, dat méér werd gedaan 
dan op het programma stond. De tweede dag vertrok het schip 

DRIE HOPPERS · 

GINGEN 

PROEFVAREN 
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weer van de betonsteiger van Hoek van Holland naar zee. Het 
volzuigen gaf geen enkel probleem. De lading van zo'n 2500 ton 
zand gaf aanleiding tot overpeinzingen. Hoeveel geld het zou op
brengen, wanneer je het zou verkopen. En wat je met dat geld 
allemaal wel zou kunnen doen! 
Maar niks hoor, "lossen van de lading" was een programmapunt, 
waarvan niet werd afgeweken. 
Een sleepz.ujger, die wat grootte betreft lijkt op de Marinero Ri
vas, is de Cleveland County: 1530 m3 laadruiminhoud. 
Dit bij Verschure gebouwde schip ging proefvaren bij Texel. 
Voor twee nachten genoot het de gastvrijheid aan de kade van 
de Onderzeedienst. 
De Cleveland County is bestemd voor de Tees & Hartlepool Port 
Authority in Engeland. 
De sleepzuiger gaat zowel onderhoudsbaggerwerk verrichten als 
zand winnen voor de grote industrieuitbreidingen rond Middles
borough. Vandaar dat deze sleepzuiger zowel is voorzien van 
bodemkleppen als van een zelfleegzuig- en walpersinrichting. 
Het is een constructie, die op dit schip voor 't eerst wordt toege
past. Het bochtstuk in de persleiding op het voordek kan worden 
losgekoppeld van de stortgoot en naar bakboordzijde opzij wor
den gedraaid. Men kan er dan de walleiding aan vast koppelen. 
Om de installatie te beproeven was een tuitstuk ontworpen dat 
de weerstand in een walpersleiding nabootste. 
Het spuitgat in het tuitstuk moest tot twee maal toe worden ver
wijd om een gewenste "weerstand" te krijgen. Het leegzuigen 
van het laadruim met behulp van het dwarsspoelsysteem ging 
jammer genoeg niet zo vlot als was gehoopt. Men was er nog 
niet op "ingespeeld". Voor het overige verliepen ook de beproe
vingen met dit schip naar wens. 
Nu de voor België, Peru en Engeland bestemde sleepzuiger 
Maas, Marinero Rivas en Cleveland County naar hun bestemmin
gen zijn vertrokken, kunnen wij drie sleepzuigers "afboeken" van 
de in totaal 24 sleepzuigers, die wij op een gegeven moment in 
opdracht hadden. t 
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BOOTTOCHT GEPE 

Op woensdag 15 augustus j.l. hielden ij 
met onze gepensioneerde medewerkers 
een heel fijne boottocht. 
Een van de deelnemers, de heer E. van 
Walsum, zond ons een uitgebreid verslag 
wat we tot onze spijt niet geheel kunne 
opnemen. Daarom geven we hiervan ee 
kort uittreksel. 

Het m.s. Erasmus vertrok om even over 9 

uur van de steiger aan de Punt. 

Nadat we eerst een eindje de Lek wa
ren opgevaren voeren we via de Noor 
en de Dordtse Kil naar het Hollands Die 
en het Haringvliet. 
Intussen genoten we van een heerlij e 
kop koffie met gebak en converseerde 
we met elkaar honderd uit. Het was bij-
zonder mooi en rustig weer hetgeen de 
stemming merkbaar ten goede kwam. 
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1. De onderwaterpomp van de "Maas" 

gaat te water 

2. De ploeg voor de Inwendige mens 

3. De hopper van de "Maas" lost pri

ma 

4. Een pracht van een schip 

5. Het spuitgat van de "Cleveland 

County" . . . .

6. . . . . zorgt voor een forse straal 

BOOTTOCHT GEPENSIONEERDE MEDEWERKERS VAN IHC SMIT 

Op woensdag 15 augustus j.l. hielden wij 
met onze gepensioneerde medewerkers 
een heel fijne boottocht. 
Een van de deelnemers, de heer E. van 
Walsum, zond ons een uitgebreid verslag 
wat we tot onze spijt niet geheel kunnen 
opnemen. Daarom geven we hiervan een 
kort uittreksel. 

Het m.s. Erasmus vertrok om even over 9 
uur van de .steiger aan de Punt. 

Nadat we eerst een eindje de Lek wa
ren opgevaren voeren we via de Noord 
en de Dordtse Kil naar het Hollands Diep 
en het Haringvliet. 
Intussen genoten we van een heerlijke 
kop koffie met gebak en converseerden 
we met elkaar honderd uit. Het was bij
zonder mooi en rustig weer hetgeen de 
stemming merkbaar ten goede kwam. 

Om 12.00 uur lieten we ons de koffie
maaltijd goed smaken. Aan de koffie
maaltijd ging nog een "extraatje" vooraf. 
De heer A. van Dam was namelijk jarig, 
terwijl de heer A. Speksnijder, die enige 
maanden geleden 90 jaar werd 25 jaar 
pensioengerechtigd was. 
Beiden waren in gezelschap van hun 
zonen die inmiddels ook reeds tot de ge
pensioneerden behoren 

Via het Spui en de Oude Maas voeren 
we naar het Vlaardingse Hoofd om daar 
de heer A. J. Bouman en de heer A. Doe
deijns aan boord te nemen met enige af
gevaardigden van de Ondernemingsraad. 
Daarna voeren we door de Botlek en de 
Havens waar we onze ogen uitkeken naar 
de grote bedrijvigheid en drukte langs en 
op het water, terwijl intussen de tafels in 
gereedheid werden gebracht voor een 
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heerlijk diner. Intussen werd de boot
tocht voortgezet en passeerden we om 
ongeveer kwart voor zeven de Konings
brug, waarna we "opstoomden" naar Kin
derdijk waar we om precies half 8 weer 
arriveerden. 

Tijdens het diner sprak de heer Bouman 
de deelnemers toe, terwijl de heer Van 
Walsum in een toespraak de directie 
dank bracht voor het gebodene. 
Tevens dankte hij de dames Den Hartog, 
Bouman en Schuil voor hun aanwezig
heid, dokter Tan en de E.H.B.O.-ers voor 
hun verzorging en de heer Bakker voor 
de organisatie van de boottocht. 

Namens de gepensioneerden zeggen we 
de directie dank voor de heerlijke dag 
die we met elkaar mochten beleven. 



CHAMPAGNE 

TEWATERLATINGEN 

DOOR 

DE EEUWEN HEEN 
Het te water laten van schepen gaat sinds de oudste tijden met 
bepaalde plechtigheden gepaard. De aard daarvan wisselde van 
eeuw tot eeuw en ook van land tot land, maar enig ceremonieel 
is er altijd geweest en zolang er schepen zijn zal men hieraan 
ook de hand houden. De plechtigheden, zoals men die tegen
woordig nog ziet, laten elementen zien, die op een religieuze 
oorsprong van deze gebruiken wijzen. 
Dat behoeft ons niet te verwonderen, want schepen worden ge
bruikt om reizen te maken en dat brengt mee, dat de zeeman 

{reiziger) de beschutting der gemeenschap prijs geeft en het on
bekende tegemoet gaat. Vroeger betekende dat tevens, dat men 
zich aan grote gevaren bloot ging stellen. Daarbij werd het rei
zen, in het bijzonder op zee, als een riskante bezigheid be
schouwd, want niet alleen liet men dan de vertrouwde gemeen
schap achter zich, maar men verwisselde ook nog de vaste wal 
voor het heel wat minder zekere en dikwijls onstuimige water. 
Thans zijn deze omstandigheden veranderd, het reizen (varen) is 
niet meer een uitgesproken gevaarlijk bedrijf, men weet n.l. beter 
dan voorheen welke natuurkrachten de mens op zee bedreigen, 
zodat deze risiko's thans beter kunnen worden opgevangen. 
De grondslag voor de plechtigheden bij het te water laten van 
een schip vindt tot heden zijn oorsprong in de majesteit en my
stiek van de zee, die de kleine en nietige mens steeds ontzag 

heeft ingeboezemd, wanneer hij als bevreesd toeschouwer zijn 
schepen veilig trachtte te stellen door het brengen van offers aan 
de zeegoden en het voorts doen afschrikken van de zeeduivels 
{demonen). 

Chinezen 

Uit oude overleveringen kan men opmaken, dat duizenden jaren 
voor onze jaartelling de Chinezen bij het te water laten van sche
pen wierook brandden, vuurpijlen afschoten en trommels roffel
den met het tweeledige doel de God van de Zee eerbied te be
tuigen en door het produceren van veel lawaai de zeedemonen 
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WIJWATER 

NIJLWATER 

op doeltreffende wijze te verjagen. De gehele plechtigheid werd 
opgeluisterd met een grote verscheidenheid van bloemen, ge-
kleurde doeken en vaandels. 

Japan 

De Japanse scheepsbouwindustrie heeft in de 19e eeuw, toen 
het bouwen van ijzeren schepen in dit land een aanvang nam, bij 
het te water laten van schepen het Chinese ceremonieel groten
deels overgenomen. Dit werd dan nog vooraf gegaan door een 
godsdienstig ritueel volgens het Shinto-geloof, mede ter verkrij
ging van "zegen en voorspoed" van de voorouders, die tijdens 
hun leven het zeemansberoep hadden uitgeoefend. 
Tijdens het van de helling lopen van het schip worden voorts 
duiven vanaf het voorschip losgelaten, die een vredesboodschap 
naar alle windstreken brengen, als symbool van de goede wil. 
Het geheel wordt gezien als een voorbode van de vreedzame 
handelsbedoelingen van het zojuist te water gelaten schip in de 
vaart op de wereldzeeën. 
Rondom de Middellandse Zee werden bij de Phoeniciërs (zee
vaarders der oudheid) bij het te water laten van schepen men
senoffers {slaven) gebracht. Dit gebruik veranderde in de loop 
der tijden in het brengen van dierenoffers. 
Bij de Grieken en Romeinen is hieromtrent weinig bekend. In het 
algemeen haalde men bij deze volken na elke reis de schepen 
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- .mede voor onderhoud - op het droge, waarbij voor het weer
zee kiezen, schip en bemanning op plechtige wijze werden ge
zegend.
Naar alle waarschijnlijkheid werd bij deze volken bij de tewater
lating van een schip een altaar opgericht ter ere van één of meer
goden, vaak versierd met hun beelden, ter verkrijging van een
veilige vaart. Dit ritueel werd besloten met het uitgieten van een
kruik rode wijn over de voorsteven van het schip, teneinde de
volledige gunst der goden te verkrijgen.
Na mensen- en dierenoffers nu de symboliek van rode wijn
(kleur van het bloed). Het mensdom aan de randgebieden van de
Europese moederzee werd beschaafder.

Vikingen 

Bij de oude Vikingen werden bij de tewaterlating �an schepen 
mensenoffers gebracht door slaven vast te binden op de boom
stammen, waarop het schip te water werd gerold. Zo wilden zij 
de plechtigheid door plengen van bloed diepere betekenis ge
ven. Op de Zuidzee-eilanden schijnt dit gebruik tot zelfs in de 
18e eeuw nog in zwang te zijn geweest, aangezien James Cook 

RIJST 

KOKOSNOOT 

op zijn wereldreis in het midden van de 1'8e eeuw hierover heeft 
gerapporteerd . 
De oude Hindoes gebruikten, enige honderden jaren voor onze 
jaartelling, volgens overleveringen pompoenen gevuld met een 
felrode kleurstof, die bij de tewaterlating van het schip uit elkaar 
spatten en de indruk moesten geven van het voormalig gebruik 
om mensen en dieren te offeren. Verder werden er steeds bij 
een dergelijke plechtigheid toepasselijke verzen in het Sanskriet, 
de heilige taal van de Hindoes, voorgelezen. De wijsgerige le
vensbeschouwing van de Hindoes kwam ook bij het in dienst 
stellen van hun schepen steeds naar voren. 
In de Middeleeuwen werd in de R.K. landen, gelegen aan de 
Middellandse Zee, alvorens de tewaterlating plaats had, het 
vaartuig met grote godsdienstige luister met wijwater gezegend. 
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De wijze waarop e.e.a. geschiedde deed denken aan de doop 
van een mensenkind. In verband met deze overeenkomst is men 
naderhand de religieuze plechtigheid bij de tewaterlating het 
"dopen" van het schip gaan noemen. Deze uitdrukking wordt 
thans nog steeds in alle scheepsbouwlanden ter wereld gebruikt. 
Oorspronkelijk werd na het dopen van het schip en de tewater
lating, door de priester met een brandende kaars onder het zin
gen van gewijde gezangen een rondgang aan boord gemaakt om 
het schip van alle kwade geesten te zuiveren. 

Engeland 

In Engeland, vanouds scheepvaartland no. 1, kende men tot het 
begin van de 16e eeuw het dopen en daarna te water laten van 
een schip als een religieuze plechtigheid. Hierin kwam verande
ring door Hendrik VIII, die na het konflikt met de Paus ertoe 
overging e.e.a. meer een werelds aanzien te geven. In plaats van 
het dopen (zegenen) van het voor de stapelloop gereed liggende 
vaartuig, werd door de hierbij aanwezige autoriteit met een spe
ciaal voor deze gelegenheid vervaardigde zilveren of gouden 
beker, gevuld met rode wijn, een heildronk op het nieuwe schip 
uitgebracht. De beker werd dan een begunstigde (meestal van 
het vrouwelijk geslacht) ten geschenke aangeboden. 
Hierin kwam in de loop van enige jaren verandering omdat de 
"beker" de oorzaak werd van grote jaloezie. Besloten werd de 
gouden of zilveren beker, nadat de heildronk was uitgebracht, 
niet meer als cadeau aan te bieden, maar te water te werpen. 
Hiermee was echter in dit verband niets opgelost. Reeds spoedig 
kwamen vindingrijke lieden op de gedachte door middel van 
handlangers te pogen de "doopbeker" op te duiken. Wanneer 

dit gelukte kon hiervoor een goede prijs worden gemaakt. Ten
einde ook hieraan paal en perk te stellen, lieten scheepsbouwers 
een net langszij het schip ophangen om de beker bij het weg
werpen op te vangen, zodat deze bij een nieuwe tewaterlating 
wederom kon worden gebruikt. 

Eerst in de 18e eeuw, tijdens de regering van Koning George 111 
(1760-1820), kwam aan het gebruik, op het moment van de tewa
terlating een heildronk op het schip uit te brengen, een einde. 
De Koning bepaalde namelijk ter verhoging van de representa
tieve aktiviteiten van zijn groot aantal dochters, dat het te water 
laten van de belangrijke schepen van de oorlogs- en handels
vloot bij toerbeurt door de prinsessen diende te geschieden. 
Aangezien het bepaald niet elegant zou zijn als een prinses een 



heildronk bij deze mannenaangelegenheid zou uitbrengen, werd 
besloten om bij het uitspreken van de "doopformule" door de 
koninklijke doopster, een gevulde fles met de beste wijnsoort 
van die dagen (champagne) tegen de boeg stuk te gooien. He
laas gebeurde tijdens de eerste maal, dat de fles door de oudste 

dochter van de koning werd gehanteerd, een ongeluk, doordat 
de door haar weggeworpen fles niet de boeg van het schip maar 
het hoofd van een magistraat raakte, die ernstig gewond naar 
een ziekenhuis werd vervoerd. De admiraliteit bepaalde na dit 
ongelukkig voorval, dat in het vervolg de fles aan een lint gebon
den moest worden. In deze periode is het gebruik van cham
pagne als doopwater ontstaan en werd voorts de grondslag ge
legd van de gewoonte om de tewaterlating (doop) van een schip 
door een vrouw te doen verrichten. 

De Nederlanden 

In de Nederlanden was tot de reformatie (hervorming) de tewa
terlating van schepen een religieuze plechtigheid, gebaseerd op 
de terzake gebruikelijke Rooms-Katholieke normen. Nadat het 

protestantisme in Nederland grote aanhang verkreeg, werd bij 
het te water laten het meer wereldse gebruik van de doopcere
monie met de "fles" uit Engeland overgenomen. 
In het midden van de 19e eeuw, toen de ijzeren schepen de zeil
schepen op de wereldzeeën langzaam maar zeker verdrongen, 
werd het in de lage landen tevens gebruikelijk een "doopster" 
voor de stapelloop van een schip uit te nodigen. 

Speciaal doopwater 

In plaats van champagne wordt bijv. dikwijls als doopwater voor 
Egyptische schepen water uit de Nijl gebruikt, terwijl bij de doop

plechtigheid van Indiase schepen roos-water of melk van de ko
kosnoot "geluk en voorspoed" aan het te dopen schip moet ver

zekeren. 

Bij de tewaterlating van het slagschip Missouri van de Ameri
kaanse marine verrichtte in plus minus 1930 de doopster het 
doopceremonieel met water uit de rivier de Missouri. 
Het aanbieden van een geschenk aan de doopster als herinne
ring aan een voorspoedige tewaterlating stamt eveneens uit de 
tijd dat de dochters van koning George 111 van Engeland in de 
gelegenheid werden gesteld de doop en naamgeving van het 
schip te verrichten. In de loop van de tijd werd dit gebruik in alle 
scheepsbouwlanden in ere gehouden. 

Behouden vaart 

De formule, die de doopster uitspreekt, vlak voordat de laatste 
beletselen voor de stapelloop van het schip worden verwijderd, 
namelijk "ik doop U :· ... en wens U een behouden vaart", is 
waarschijnlijk in het begin van de 20e eeuw in deze vorm in En
geland ontstaan. Zij houdt tevens een zegenwens in voor de ka
pitein, de officieren en de bemanning, die het in dienst te stellen 

nieuwe schip zullen bevaren. De zeeman hecht er grote waarde 
aan bij voorkomende gelegenheden elkaar een behouden vaart 

toe te wensen. Hierin ligt als het ware de nagalm besloten van 
de wens van de doopster op de betekenisvolle dag van de te
waterlating, met luider stem naar voren gebracht, omlijst met 
sprankelende champagne en eigen vrouwelijke charme en ele
gantie. 
In de loop der eeuwen zijn de gebruiken bij de tewaterlating van 
schepen dikwijls belangrijk gewijzigd; de grondslag echter is ge
bleven, n.l. het op plechtige wijze bewust of onbewust aanroepen 
van de goden van "voorspoed en geluk" ter verkrijging van een 
veilige vaart voor het schip op de wereldzeeën. 

H. A. Corsten 
(oud commodore ter Koopvaardij) 

DE HEER C. J. E. BLOEMENDAAL MET PENSIOEN 
Op vrijdag 14 september 1973 
heeft de heer C. J. E. Bloemen
daal, bedrijfsingenieur, afscheid 
genomen van leiding en mede
werkers van IHC Verschure en 
van zijn vele relaties, bekenden 
en vrienden bij IHC Holland en 
daarbuiten. 

Op de receptie, die de directie 
van IHC Verschure hem ten af
scheid aanbood, was de heer 
Bloemendaal vergezeld van zijn 
echtgenote en zijn beide zoons. 

Het is een afscheid geworden 
met alle kenmerken van het be
kende spreekwoord: "Eind goed 
al goed". 

Directeur, de heer Fluit, dankte 
de heer Bloemendaal voor alles 
wat hij voor IHC Verschure en 
voor IHC Holland in zijn dienst
verband van 22 jaar heeft ge
daan. Hij dankte hem voor de 
ontplooide werkkracht en voor 
zijn energieke aanpak. In deze 
dank betrok hij mevrouw Bloe
mendaal door er op te wijzen, 
dat het de heer Bloemendaal 
zonder de steun van zijn echt
genote nooit gelukt zou zijn een 
taak te vervullen, die hem als 
het ware bij nacht en ontij van 
huis voerde. 

Natuurlijk zijn ook de jaren aan
gehaald, dat de heer Bloemen-

daal bedrijfsleider was. Hij zelf 
zegt ervan, dat hij, die nu niet 
bepaald als een progressief man 
te boek staat, toen al regelingen 
trof en commissies instelde, die 
thans dat predicaat zeker zou
den dragen. 

De overige sprekers kenschet
sten de heer Bloemendaal als 
iemand met een aanpak van Go
liath en in moeilijke situaties de 
leidzaamheid van een profeet. 
Kortom e·en markante figuur van 
een uitstervend ras. 

Bij dit alles werden de heer en 
mevrouw Bloemendaal kennelijk 
prettig verrast door een serie 
uiterst nuttige en zeer bruikbare 
cadeau's. 

In gloedvolle bewoordingen, zo
als we dat van hem gewend zijn, 
dankte de heer Bloemendaal me
de namens zijn vrouw voor de 
tot hem gesproken woorden. Met 
een korte terugblik op hetgeen 
hem voor de geest kwam uit die 
22 jaar waarschuwde hij voor 
een overdosering aan moderne 
ideeën en inzichten. Hij wenste 
IHC Verschure een blijvende 
goede gezondheid en een goede 
plaats in de IHC Holland Groep. 

Om dat te bewerkstelligen wen
ste hij de Verschure-medewer
kers veel ijver, elan en motivatie, 
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omdat zo zei hij: "Het hier een 
goede zaak betreft". 

Iemand wenste het echtpaar 

Bloemendaal: "Buenos dias, 
buenas tardes en buenas 
noches", waarbij wij ons gaarne 
aansluiten. 

40JAARBIJ 

IHCSMIT 

Op 25 augustus 1933 trad onze 
medewerker, de heer H. Poirot 
in dienst van ons bedrijf. 

Op dinsdag 21 augustus hesen 
we de vlag met het cijfer 40 in 
de mast en werd de jubilaris met 
zijn vrouw en kinderen in de 
daksalon van het kantoorgebouw 
ontvangen en werd de heer 
Poirot door de heer A. J. Bou
man toegesproken. 

Wij wensen de heer Poirot geluk 
met deze dag en wensen hem 
nog vele goede jaren toe. 

25JAARBIJ 

IHCSMIT 

Op dinsdag 14 augustus j.l. her
dachten onze medewerkers, de 
heren J. de Heer, C. J. van Vliet 
en A. van der Wal, het feit dat zij 
25 jaar geleden bij ons bedrijf in 
dienst zijn getreden. Dat was op 
16 augustus 1948. 

Op dinsdag 21 augustus d.a.v. he
sen we de vlag met het cijfer 25 
in de mast voor onze medewer
kers de heren J. A. van Ham, die 
ook op 16 augustus 1948 in 
dienst is getreden en voor C. W. 
den Ouden die op 23 augustus 
1948 zijn dienstverband bij ons 
bedrijf aanving. 

J. DE HEER 

ren oe_ 
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H. A. Corsten 
(oud commodore ter Koopvaardij) 

Bloemendaal: "Buenos dias, 
buenas tardes en buenas 
noches", waarbij wij ons gaarne 
aansluiten. 

40JAARBIJ 

IHCSMIT 

H. POIROT 

Op 25 augustus 1933 trad onze 
medewerker, de heer H. Poirot 
in dienst van ons bedrijf. 

Op dinsdag 21 augustus hesen 
we de vlag met het cijfer 40 in 
de mast en werd de jubilaris met 
zijn vrouw en kinderen in de 
daksalon van het kantoorgebouw 
ontvangen en werd de heer 
Poirot door de heer A. J. Bou
man toegesproken. 

Wij wensen de heer Poirot geluk 
met deze dag en wensen hem 
nog vele goede jaren toe. 

25JAARBIJ 

IHCSMIT 

Op dinsdag 14 augustus j.l. her
dachten onze medewerkers, de 
heren J. de Heer, C. J. van Vliet 
en A. van der Wal, het feit dat zij 
25 jaar geleden bij ons bedrijf in 
dienst zijn getreden. Dat was op 
16 augustus 1948. 

Op dinsdag 21 augustus d.a.v. he
sen we de vlag met het cijfer 25 
in de mast voor onze medewer
kers de heren J. A. van Ham, die 
ook op 16 augustus 1948 in 
dienst is getreden en voor C. W. 
den Ouden die op 23 augustus 
1948 zijn dienstverband bij ons 
bedrijf aanving. 

J. DE HEER 

C. J. VAN VLIET 

A. VAN DER WAL 

J. A. VAN HAM 

Wij wensen onze jubilarissen nog 
heel veel goede en gelukkige ja
ren toe. 

C. W. DEN OUDEN 
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P. VERHOEFF 

Op dinsdag 11 september j.l. he
sen we de vlag met het cijfer 25 
in de mast voor de chef van onze 
afdeling boekhouding, de heer 
P. Verhoeff, in verband met zijn
25-jarig dienstverband.
Wij complimenteren de heer Ver
hoeff met deze dag en wensen 
hem nog vele goede en geluk
kige jaren toe. 

25JAARBIJ 

IHC DE KLOP 

Op 13 september j.l. was het 25 
jaar geleden, dat de heer B. Bot 
zijn intrede deed op de teken
kamer van IHC De Klop, afdeling 
machinebouw. Hij vervult daar 
nu zijn taak als groepsleider, 
speciaal belast met het ontwer
pen en tekenen van pijpleidin
gen. 

IN MEMORIAM 

B.BOT 

Daags tevoren werd de heer Bot 
met zijn echtgenote en kinderen 
in de directiekamer ontvangen 
om een welverdiende huldiging 
te ondergaan. 

In zijn toespraak prees Ir. De 
Groot de jubilaris voor de toewij
ding en het enthousiasme, waar
mee hij steeds zijn werk verricht 
en hij dankte hem voor de aan 
het bedrijf bewezen diensten. 
Ook zijn echtgenote werd in de
ze dank betrokken. 

Als stoffelijke blijken van waar
dering ontving hij het gebruike
lijke getuigschrift, een autoradio 
en een mooie fiets. 

Na het officiële gedeelte bleef 
men nog enige tijd gezellig bij
een, waarbij de hobbies van de 
jubilaris de revue passeerden en 
herinneringen werden opge
haald. 

Op 6 september j.l. overleed de IHC Smit medewerker, de heer 

JOHANNES DE GRUIJTER 

op de leeftijd van 61 jaar. 

De teraardebestelling vond plaats op maandag 10 september te 
Lekkerkerk. 
Ongeveer drie jaar geleden moest hij zijn werkzaamheden be
eindigen wegens een ziekte waarvan hij niet meer zou genezen. 
Wij betuigen mevrouw de Gruijter onze hartelijke deelneming 

met het verlies van haar man en wij wensen haar de kracht toe 
dit verlies te kunnen dragen. 

J. Bakker



De R is in de maand, dus ligt de gRiep weer op de loer. Evenals 
vorig jaar maakten de regionale berichtenbladen ook nu weer 
melding van de mogelijkheid je beter tegen de griep te wape
nen. Volgens de nieuwste technieken hoeft daar zelfs geen naald 
meer aan te pas te komen. Gewoon een flinke snuif nemen van 
de vaccin-spray. Doen mensen! Een snuifje nu bespaart wellicht 
veel gesnuffel en gesnuit later! 

Wie van scrabble houdt kan wellicht z'n voordeel doen met het 
volgende woord, dat wij vonden in het IHC Smit Nieuws: "poe
derdeklassen". Begin het maar eens uit te spreken. Met "klas
sen" heeft 't niets te maken met "lassen" alles! 

Wij blijven nog even "aan de dijk". Over een vergadering van de 
bedrijfs E.H.B.O. schreef het IHC Smit Nieuws: "Naast de bedrijfs 
E.H.B.O.-ers zijn van harte welkom, diegenen die in het bezit zijn 
van een E.H.B.O. diploma, maar dit nog niet kenbaar hebben ge
maakt bij de Bedrijfsgeneeskundige Dienst". 
Zichtbaar op de borst dragen dan maar, dat diploma, als u naar 
de vergadering gaat. Dan bent u kenbaar! .... 

In deze tijd van meer en meer "kommunikasie" is het prettig te 
merken dat zelfs de techniek niet achter blijft. Althans, dat ma
ken wij op uit een bericht in het IHC Gusto Nieuws over de nieu
we kraan. Tijdens de keuring bleek "dat alle veiligheden aan
spreekbaar zijn". 
Zolang als ze geen inspraak willen hebben, zal het wel gaan .... 
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Over duidelijkheid gesproken: in het verslag over een OR ver
gadering in een van de regionale berichtenblaadjes stond te le
zen: "Voor enkele problemen bij het hanteren van fictieve leef
tijden werd een oplossing gevonden". 
Hoe bestaat 't! .... 

Het zal vele van onze trouwe lezers bekend zijn, dat onze "ga
rantiemachinisten" nogal eens lange tijd van huis zijn. Dat brengt 
hun werk nu eenmaal mee. Het echtpaar Mees en Ineke Boer 
hebben daar wat op gevonden. Onlangs vierden zij hun zilveren 
bruiloft. Dit ging onder meer gepaard met een "geschenk onder 
couvert" of in gewone taal: "een geldbedrag in een enveloppe". 
Voor dat geld zo lazen wij in het IHC Smit Nieuws, kochten zij 
een diaprojector "die op afstand bediend kan worden". Makkelijk 
als Mees Boer weer eens ver van huis is!! .... 

Onze collega's van Smit & Bolnes werden in hun eigen lijfblad 
opgewekt naar de jaarlijkse feestavond te komen. " Het bal nà 
zal weer worden verzorgd door "The Gold Stars" uit Bergen op 
Zoom tot 3.30 uur. Zonder verlenging". 

���� � Want bal is nog geen voetbal! . . . . 
� 

Een wat "merkwaardige" foto schoot fotograaf Wim K. Steffên 
onlangs bij De Klop. Dat onze Sliedrechtse collega's een paar 
Omnibarges maakten, wisten wij. 
Maar dat ze zó lang waren .... 




