
,nder meer afscheid nemen van de voor
ure-fotogr?'8f R. Vinck valt de eer te beurt 
IHC en het is aan deze mens in het werk, 

VAARWEL ZESKANT 
Misschien hebt u het al 

"
van horen zeggen" maar 

dit nummer van "Het Zeskant" is het laatste dat u
onder ogen krijgt. Met ingang van volgende maand 
zal de informatie, die u gewend bent te krijgen via 
het maandelijkse Zeskant en het merendeel van de 
informatie die u krijgt via de publicaties 

"
IHC Smit 

Nieuws", ,,IHC Gusto Nieuws" etc., worden gebun
deld in ZESKRANT, een nieuwe personeelskrant, 
die elke vier weken bij u in de bus komt. Waarom? 
Om de interne nieuwsvoorziening in onze IHC aan-
trekkelijker en meer en beter gericht te kunnen 
brengen. 
Natuurlijk zijn wij bij dit alles niet over één nacht 
ijs gegaan. Er is intensief overleg geweest en fac
toren van organisatie en kosten zijn zorgvuldig af
gewogen. 

- Dertig jaar heeft 
"

Het Zeskant" bestaan als blad
voor de medewerkers en medewerksters van de bij
IHC aangesloten bedrijven. Het gezicht en de in
houd zijn in die periode enkele malen veranderd.
Eerst was het een klein formaat maandblad, toen
groter en tenslotte in de vorm, zoals u het de laat
ste jaren kent. Ook vroeger werd er al aandacht
besteed aan 

"
plaatselijk" werfnieuws. De IHC'ers

met meer dienstjaren onder u weten dat nog wel.
Toen bestond 

"
Het Zeskant" enige tijd uit een

aantal edities met een gedeelte met algemeen
nieuws en een aantal binnenpagina's met regiona
le berichten. Daarna werd 

"
Het Zeskant" het alge

mene bedrijfsblad voor de IHC'ers. De wens om
daarnaast per bedrijf typisch eigen werfnieuws
kwijt te kunnen vond z'n weerslag in de - eerst
gestencilde en later soms gedrukte - ,,Nieuws"
publicaties.

Betekent het opgaan van het regionale nieuws in
ZESKRANT dat alles 

"
éénheidsworst" wordt?

Geenszins! In ZESKRANT zal voldoende ruimte
zijn voor de eigen stem van de bedrijven. Ook voor
degenen die dat nog niet hadden, zoals b.v. Smit
Engineering, MTE en Computercentrum. Want de
redactie weet, hoe zeer het èigen nieuws de mede
werkers en medewerksters aan het hart ligt.
Wij hebben nog eens het eerste nummer, 1 e jaar
gang no. 1, januari 1947, van 

"
Het Zeskant" opge

zocht en lazen daarin: 
,,Er zijn zoveel dingen te vertellen, die niet ieder-

een van ons personeel bereiken, wanneer ze al
leen op het Mededelingenbord verschijnen of in
dien ze alleen op de kernvergaderingen bekend 
gemaakt zouden worden, dat besloten is dit Mede
delingenblad uit te geven, om daarin dingen van 
algemeen belang bekend te maken. Wanneer wij 
ons land weer willen opbouwen en een enigszins 
draaglijk levenspeil willen terugwinnen, staan wij 
voor een zo enorme taak, dat daartoe de uiterste 
krachtsinspanning van een ieder nodig is. Die ui
terste krachtsinspanning kan men - menen wij -
iets gemakkelijker geven, wanneer men weet 
waarvoor men werkt, wanneer men weet wat er in 
de onderneming omgaat. Dit blad wil in deze rich
ting werken. Een ieder wordt gevraagd zijn bijdra
ge daarvoor te leveren." 
Aldus 1947, maar het had ook in 1977 geschreven 
kunnen zijn ... . .  . 

Graag willen wij ontwerper Wim Ottervanger en 
Drukkerij Van Marken - en wel in het bijzonder de·. 

"
contactpersoon" de heer P. Kraak - hartelijk 

danken voor de productiezorgen in de afgelopen
jaren aan 

"
Het Zeskant" besteed. De totaal gewij

zigde opzet voor het nieuwe blad maakte het nodig
een andere drukker te zoeken. 
Aan Brouwer Offset in Delft geven wij vol vertrou
wen de opmaak en . .de productie van ZESKRANT 
in handen. 

ZESKRANT zal duidelijk méér personeelsblad zijn 
dan bedrijfsblad. Daarom zal het zoals gezegd per 
post aan de IHC-medewerkers worden toegezon
den. Het zal daarom voortaan niet meer aan alle 
mogelijke relaties buiten IHC worden verstuurd, 
zoals met 

"
Het Zeskant" het geval was. Van dit 

adressenbestand is na overleg alleen een kleine
selectie overgebleven. 

Natuurlijk zal het niet zo kunnen zijn, dat ZES
KRANT meteen tot in alle details de juiste vorm en 
toon gevonden zal hebben. Met z'n allen zullen wij 
moeten 

"
inrijden". Met z'n allen zullen wij het 

nieuwe blad moeten 
"

maken". In elk geval zeggen
wij nu: 
Vaarwel 

"
Het Zeskant", welkom ZES KRANT, vol

gende maand! 

Redactie 
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