


HIJ HET BEGIN VAN 

1 h overgang van 197 4 naar 1975 markeerde een 
1, 1 ngrijk moment in ons concern: de episode van 
cl, moeilijkheden in Amerika was definitief ten ein-
1 Il Degenen, die zich bij het oplossen van de pro-
1,1 men zozeer hebben ingespannen, verdienen 
cl ,,,rvoor grote dank. Het valt niet te ontkennen, 
tl ,1 de ontwikkelingen in Amerika op vele niveaus 
111 onze organisatie een verstorende invloed heb-
1, 11 uitgeoefend. Nu de moeilijkheden tot het ver-
1 d{ n behoren, kan alle aandacht worden gecon-

11treerd op de opbouw en de versteviging van 
1 ,11•, concern. Wij hebben grote orders onder han-
1 li 11, waarvan de voortgang op de voet dient te 
wo, cl n gevolgd. Er moeten nog een aantal moei-
1 1� 1 orders worden afgewerkt, dan behoren ook 
1111 orgen tot het verleden. 
l >11llt de tegenslagen, die wij in 1974 te verwerken
111 q1 1n, is de financiële positie van ons concern
11111111< r sterk dan vroeger. Dit is een factor waar-
1111 1 111 1 1 onze gelederen en bij al onze handelin-

1 11 11 k ning moet worden gehouden, zeker in de 
11 tl ,11, loc komst. Gelukkig werden vele orders ont
v ,, , 1• 11 11 t overgrote deel ervan behoort tot ons 
11, ,, 111,ll1 pc kket van produkten, hetgeen het risico 
v, 1111111d rt. 

V 111 v, c I b lang was in het jaar dat achter ons ligt, 
tl 111 ,ti1II tie van de Centrale Ondernemingsraad. 
111 t II t w s goed. Alle betrokkenen moeten zich 
111, 1 111•,pc I n op het werken in dit overlegorgaan; 
1111 1 11 1111 n juiste taakverdeling tussen de COR 
1 11 «11 plo1,1tselijke Ondernemingsraden is zeer be
l Il I Il jl 
1 1 ,, pl11•,punl is zeker geweest, dat het jaar zonder 
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1975 
noemenswaardige arbeidsonrust kon worden af
gesloten. Zoals bekend is het overleg op het loon
front om te komen tot een Centraal Accoord, zon
der resultaat gebleven. De onderhandelingen over 
een nieuwe CAO zullen ook in onze bedrijfstak 
binnenkort beginnen. Het is te hopen, dat deze si
tuatie niet tot een grote lastenverzwaring voor ons 
concern zal leiden. 
Bovendien is het zo, dat de gevolgen van de "olie
crisis" nog niet geheel in de economie zijn door
gewerkt. Het prijsniveau stijgt nog steeds. Grond
stoffen worden nog duurder. Dat schept proble
men, zeker ook voor onze bedrijven, waar het 
grootste gedeelte van de omzet voor de export is 
bestemd. Wij moeten echter op de wereldmarkt 
kunnen blijven concurreren. Slechts door stug 
doorwerken en matiging van eisen en behoeften 
kunnen wij daarom onze plaats in de wereld be
houden en daarmee de werkgelegenheid in ons 
concern handhaven. In dit verband is het onze 
overtuiging dat - in een groter geheel gezien -
Nederland geen eiland meer is, waarop door natio
nale maatregelen en afspraken de welvaart kan 
worden gegarandeerd. Daarvoor is ons land te 
zeer afhankelijk van het wel en wee buiten onze 
grenzen. De situatie in de wereld ziet er momen
teel niet zo rooskleurig uit. Ook in het nieuwe jaar 
zullen wij met een veelheid van problemen worden 
geconfronteerd. 
Wij vertrouwen echter op uw aller medewerking 
om het voortbestaan van onze IHC te verzekeren. 
Het is ons aller belang. 
Graag wens ik u en uw gezinnen een gelukkig 1975. 

D. L. H. Smit.



BIJ DE VOORPLAAT 

Hebt u aan het Nieuwe Jaar al een flinke draai gegeven? 

Dit bedachten wij, toen wij deze sfeerfoto van Verschure's fotograaf R. Vinck onder ogen kregen. n fraaie plaat om de nieuwe 
jaargang mee te beginnen. 

HULDE UIT CHINA VOOR IHC-MEDEV\tERKERS 

00 tJt � lli p 

CHINA NATIONAL MACHINERY IMPORT & EXPORT CORPORATION 

Zonlc; u w I t, IJ he 01 t tot d grote orders voor de Chinese Volks
repulllh I dt I vc , 11 v n 16 cutterzuigers van het type IHC 
Gln11t 1 , 1111>1 t, 11 t I no J vijf worden afgeleverd. Een paar zijn er 

pot chip 1111111 1w1 1 1 c r1 111111 1 Is inmiddels aan het werk ge

gann >111 dt 11111111 , 1 t 11 11 1 In bruik stellen van de zuigers te 
b g, lt ldc II vc , lt 11 Id, 11 111111 o r nli medewerkers steeds een 

tijdje 111 < 11111 , V 111 tl opd1 1 hl v r, de China National Machi
n ry l111po11 /1. 1 pc 111 C,111 p11I 11 011 111 king werd ter gelegenheid 

vnn de j, uwl• c 11111 1 c 11 1111! 1 c ntv n n, waarin hulde wordt 
b lulod t 111 111, 1 11111111 du 111 1 1  11 l loml r , M s en Van Hofwegen. 
VriJ vo1I ulld 1111111 1 1 1111111 1 1111 1, 1111 v I nde in: ,,Gedurende 
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hun verblijf in China dit jaar om de baggervaartuigen in bedrijf 

te stellen, hebben zij serieus gewerkt; zonder acht te slaan op 
vermoeidheid en zonder zich te bekommeren om de hitte in de 

zomer en de kou in de winter, bleven zij actief en vriendelijk 
samenwerken met onze technici en arbeiders. Hun wijze van 
werken heeft een diepe indruk op ons gemaakt. 
Het is onze wens dat onze vriendschappelijke en vruchtbare sa
menwerking zich verder zal mogen ontwikkelen." 

Aldus de sympathieke brief uit Peking. Het gebeurt niet zo vaak 
dat zulke brieven worden ontvangen en daarom maken wij er 
graag melding van! 



OPDRACHTEN UIT IRAK EN ZA�ÏRE 

Op 6 december j.l., nog als een welkome Sint Nicolaas verras
sing, werd aan de pers medegedeeld, dat wij een paar grote 
opdrachten hadden ontvangen. Jammer genoeg was de produk
tie van Het Zeskant toen al zó ver gevorderd, dat het bericht 
niet meer kon worden opgenomen. U hebt er ongetwijfeld in de 
locale nieuwsvoorziening en in de kranten over gelezen. Toch 
maken wij er ook nog melding van. 
Het gaat om de levering van vier sleepzuigers aan de lraqi Port 
Arlmini�trntion An twP.P. ::rnn rlP. RP.publiP.k ZRÏrP.. 

Met deze opdrachten is een bedrag gemoeid van circa f 210 
miljoen. 

Vier voor Irak 

Aan Irak zullen twee sleepzuigers worden geleverd, die identiek 
zijn aan de twee die momenteel in aanbouw zijn onder de bouw
nummers CO 852 en 853. Zij zullen worden gebouwd bij IHC 
Verschure onder de bouwnummers CO 866 en CO 867. Het zijn 
zuigers met een hopperinhoud van 3000 m3 en met de volgende 
afmetingen: lengte over alles 90 m; breedte 16,4 m; baggerdiepte 
27,5 m. 
De twee andere sleepzuigers voor Irak zullen een hopperinhoud 
van 4500 m3 krijgen. Zij zullen bij IHC Smit onder de bouwnum
mers CO 864 en CO 865 worden gebouwd en hebben een lengte 
over alles van 103 m, een breedte van 18,20 m en een bagger
diepte van 28 m. 

Voor alle vier zuigers geldt de volgende specificatie: 

-rrF�J=rfT
L_\JL ... �l.f_\,JL_...).,L,t� 
------------------

4 

Voor de voortstuwing worden twee motoren van elk 2530 pk 
geïnstalleerd en voor de zandpompaandrijving twEie motoren van 
elk 1400 pk. De sleepkoppen worden voorzien van een spuit
watersysteem. De lading wordt gelost door middel van een leeg
zuiginstallatie, die het mengsel op verschillende manieren kan 
wegpersen. Om het leegzuigen te vergemakkelijken worden het 
laadruim en de zelfleegzuigkanalen voorzien van een spoelwa
tersysteem. De schepen worden uitgerust met uitgebreide navi
gatie-, bedienings- en baggerapparatuur. 

Twee voor Zaïre 

Hoofdgegevens: lengte over alles: 82,80 m, breedte: 14 m, laad
ruiminhoud: 1500 m3

, baggerdiepte: 18 m. 
De sleepzuigbuis heeft een diameter van 850 mm. Zij bevindt zich 
op het achterschip. In de motorkamer zijn drie hoofdmotoren 
van 1220 pk opgesteld, waarvan twee voor aandrijving van de 
schroeven en één voor aandrijving van de baggerpomp. Het los
sen van de lading geschiedt door middel van twee rijen van zes 
bodemschuiven. Tevens is het schip voorzien vain een zelfleeg
zuigsysteem en walpersaansluiting. Voor het lade,n van langszij
liggende bakken is een bakkenlaadinstallatie aan�Jebracht. 
Accommodatie is aanwezig voor 26 personen, waarvan een ge
deelte op het voorschip is aangebracht. Deze schepen krijgen 
de bouwnummers CO 868 en CO 869. Eén van de! twee schepen 
zal worden gebouwd bij IHC De Klop. Het tweede schip zal wor
den gebouwd bij A. Vuyk & Zonen. 



Van de vier voor de Sovjet Unie bestemde bergingszeesleepbo
ten werden nummer drie en vier bij IHC Verschure gebouwd. Ze 
kregen de namen Dimant en Gektor. 

Op 11 december j.l. werden voor de Dimant de overnameproto
collen getekend. De dag daarop volgde de plechtigheid aan 
boord, waarbij als belangrijk onderdeel de Nederlandse vlag door 
die van de Sovjet Unie werd vervangen. Kort daarop is de zee
sleper uit Amsterdam vertrokken. De laatste van het viertal, de 
Gektor, werd intussen duchtig aan de tand gevoeld tijdens het 
beproevingsnummer "paaltrekken" en ging daarna in stormweer 
de zee op. 
Ook de Gektor zal zo spoedig mogelijk naar z'n Russische basis 
vertrekken. 
Wij wensen schepen en bemanningen een behouden vaart! 

1 

NIEUWS OVER DE RUSSISCHE SLEEPBOTEN 
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Foto 1. De "Dimant" terug van de proeftocht nadert de sluizen
van IJmuiden 

Foto 2. Verschure's directeur, de heer G. Fluit, tijdens zijn over
drachtstoespraak 

Foto 3. Op de "Dlmant" wordt de vlag van de Sovjet Unie gehesen

Foto 4. Bij dat paaltrekken Is er In het woelige water vast een 
visje te vangen, vonden de Mokumse Meeuwen ! ... 
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Mevrouw B. van Zuuren-Verwey hanteert vaardig 
de bijll 

DE DERDE WAS DE EERSTE 

Van de serie van tien sleepzuigers, elk met een laadruiminhoud 
van 1500 ml, voor de Chinese Volksrepubliek worden zoals U 
weet een aantal op andere werven gebouwd. Twee zijn al te 
water gelaten; de derde was op zaterdag 7 december aan de 
beurt. Deze derde was de eerste van het drietal, dat B.V. 
Scheepswerf en Machinefabriek De Biesbosch-Dordrecht voor 
ons bouwt. Het is de CO 834.

De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw B. van Zuuren
Verwey, echtgenote van de burgemeester van Dordrecht, de heer 
J. R. van Zuuren. Het weer werkte in zoverre mee, dat het niet 
regende. En dat was al heel wat! 
Direct nadat het schip te water lag, speelde de harmonie van de 
werf een gedeelte van het lied "Ode aan voorzitter Mao door het 
volk van Yao". Op basis van een grammofoonplaat-opname was 
dit stuk door dirigent Machielse op muziek gezet en in snel 
tempo ingestudeerd. Een hele prestatie. 
Er was nog meer Chinese muziek. Die werd in de kantine na de 
toespraken ten gehore gebracht. Zo was er een speciaal tintje 
aan de tewaterlating van de sleepzuiger CO 834 - de derde, die 
ook de eerste was. 

De CO 834 glijdt de grijze winterochtend In 

De harmonie tijdens het spelen van de 
,,Ode aan Voorzitter Mao" 
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PROEFVAART EN OVERDRACHT 

VAN 

SLEEPZUIGER VOOR INDONESIË 

Medio 1973 verstrekte het Ministry of Transport, Communications 
& Tourism van de Republiek lndonesia de opdracht voor de leve
ring van een sleepzuiger met een laadruiminhoud van 2900 ml. 
Gezien de vele opdrachten, die wij onder handen hebben, werd 
de bouw van dit schip uitgevoerd door Van der Giessen-De 
Noord, Maritime Services Division B.V. in Alblasserdam. 
Het schip, dat de naam Sulawesi Il kreeg, heeft een lengte van 
92,50 meter, een breedte van 16,00 meter en een holte van 8,00 
meter. In het laadruim kan maximaal 2900 ml worden geladen. 
De sleepzuiger is voorzien van twee zuigbuizen, waarmee tot op 

Door de Rotterdamse bruggen op weg naar zee 

een diepte van 20 meter kan worden gebaggerd. De twee bag
gerpompen in het voorschip worden elk aangedreven door een 
Bolnes dieselmotor van 800 pk. De voortstuwing van het dubbel
schroefsschip geschiedt door twee 9 cilinder Smit-Bolnes mo
toren, elk met een (tropen) vermogen van 1900 pk bij 300 omw/ 
min. Het laadruim heeft 18 bodemkleppen om de baggerspecie 
te lossen. 
De sleepzuiger is voorzien van moderne navigatie- en bagger
apparatuur en een elektrisch aangedreven boegschroef. De ac
commodatie biedt plaats aan een bemanning van 56 personen. 

Vlak voor Sint Nicolaas ging de Sulawesi Il de Noordzee op 
voor het ondergaan van de gebruikelijke beproevingen. Er waren 
drie dagen voor uitgetrokken; het werden er maar twee. Zoals al 
zo vaak in de afgelopen maanden, was het weer de grote spel
breker! Aan het einde van de tweede dag stak er een fikse storm 
op. Voor kleine schepen werd de loodsdienst bij Hoek van Hol
land snel gestaakt. Voor de Sulawesi Il was er nog net een 
loods beschikbaar. Mogelijkheden om de lading zand te los
sen waren er niet meer, zodat het schip niet naar de "beton-



Proefbaggeren op de Noordzee; de specie stroomt binnen 

Ir. D. Boterenbrood tijdens de overdrachtstoespraak 

Het hijsen van de Indonesische vlag 
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steiger" in de Hoek terug mocht, maar ligplaats moest kiezen in 
Europoort. 

Los van de weersinvloeden kon van een geslaagde proefvaart 
worden gesproken. Geheel volgens contract kon de sleepzuiger 
dan ook nog voor het einde van het jaar worden overgedragen. 
Dit gebeurde op 23 december bij IHC Smit. 
De plechtigheid werd bijgewoond door de Ambassadeur van de 
Republiek lndonesia in ons land, Zijne Excellentie Sutopo 
Yuwono. Zijn echtgenote heeft indertijd de sleepzuiger te water 
gelaten. 

In zijn toespraak benadrukte Ir. D. Boterenbrood nog eens de 
prettige samenwerking met de Bouwwerf Van der Giessen-De 
Noord, het Bureau voor Scheepsbouw en het Rijksinkoopbureau. 
Nadat de Nederlandse vlag was gestreken overhandigde de In
donesische Ambassadeur de vlag van zijn land aan Kapitein 
Djoko Saratjo. Toen het rood-wit werd gehesen klonk het Indo
nesische volkslied over het winderige koude topdek! 

De Sulawesi Il is op 28 december naar Indonesië vertrokken. 
Doel van de reis is Jakarta. Het werkterrein van de Sulawesi Il

is echter in en bij de haven van Belawan aan Sumatra's oost
kust. 

De Ambassadeur overhandigt de vlag aan de kapitein 

Op de brug: de Ambassadeur luistert naar Kapitein Saratjo 



•• 

BOUW VAN SLEEPZUIGER IN ARGENTINIE 
Zoals wij in het jubileumartikel over Smit Engineering schreven, 
behoort tot de samenwerkingsprojecten, die nu onder handen 
zijn, o.m. de bouw van een diesel-elektrische sleephopperzuiger 
voor het Argentijnse Ministerie voor Publieke Werken, SEOP. 
De bouw ervan geschiedt op de werf Astilleros Alianza S.A. in 
Buenos Aires. Het schip is een "twin-hopper" met een totale
laadruiminhoud van 6000 m3• 

De hoofdafmetingen van de sleepzuiger zijn: 
lengte 
breedte 

± 146,50 m 
22,50 m 

....e.B!lElLL 

De twee buizen hebben elk een diameter van 900 mm. 
De maximale zuigdiepte bedraagt 21,35 m 
De twee baggerpompen worden elk aangedreven door 
een elektromotor van 2350 pk 
De zes dieselgeneratoren hebben elk een vermogen van 1840 pk 
De twee schroeven worden ieder aangedreven door een 
elektromotor van 4200 pk 
De bemanning zal bestaan uit 15 officieren, 24 manschappen en 
2 inspecteurs. 

De door Smit Engineering ten behoeve van deze opdracht uitge
voerde en nog uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a. pen
voering met Alianza, het maken van de hoofdtekeningen ( ± 200 
stuks) en het maken van de technische specificaties ten behoeve 

van bestellingen. Verder inspectie van materialen en toegelever
de delen, het maken van specificaties, verschepingsdocumenten 
alsmede het verzorgen van de verzending van door IHC te leve
ren onderdelen. Bovendien het volgen van de contractuele af
wikkeling en tenslotte de nazorg. Later is er nog het bouwtoe
zicht aan toegevoegd. 

8 

Door de Argentijnse werf is het detailleren van dei hoofdtekenin
gen uitbesteed aan een plaatselijk bureau voor de scheepsbouw. 
Naast deze tekenwerkzaamheden vroeg de aflevering van IHC 
baggeronderdelen de aandacht. Er waren nogal wat problemen 
bij Alianza over het tijdig verkrijgen van invoervergunningen. 
Door SE werd ook de verschepingsprocedure behandeld, waarbij 
tevens controle werd uitgeoefend op het stuwen aan boord van 
de te verschepen IHC onderdelen, zoals bodemkl1appen, bodem
deuren, lessenaars, hoofdschakelbord, lieren, e.d. 
Het resultaat mag er zijn: één verbogen pijpje op een totaal le
vering van tien miljoen gulden! 

Zo gaat de sleepzulger er uit zien 

Een flink stuk, deze v66rhopperseclle 

nç 



Het Interne transport gaat op langs- en dwarslorrles over een uitgebreid rallnet 

Inmiddels is de bouw van de sleepzuiger al een eind gevorderd. 
Een interessant aspect bij de bouw is het feit, dat het schip in 
twee gedeelten via een synchro-lift (een soort van hefhelling) te 
water wordt gelaten, waarna deze delen in het water zullen wor
den gekoppeld om vervolgens in een dok definitief aan elkaar te 

UITSLAG KERSTPUZZEL 

Er is weer heel wat geknipt en geplakt tijdens de feestdagen om 
onze Kerstpuzzel op te lossen. Het aantal inzendingen overtrof 
onze verwachtingen: bijna 500! Sommige inzenders hadden er 
veel werk van gemaakt om hun werkstuk fraai in te leveren. Dat 
is natuurlijk prachtig, maar kan niet van invloed zijn op de be
slissing van de jury. Het overgrote deel van de inzendingen was 
goed. Een enkele had wat moeilijkheden met de middelste vier 
"partjes". Als het allemaal goed was, ontstond een fotocollage 
als bijgaand afgebeeld. Lijkt ingewikkeld, maar de meesten von
den deze puzzel toch niet àl te moeilijk. 

En nu de gelukkigen: 

de hoofdprijs van f 100,

F. M. Collin

M. van ZON J. DOORNBOS 

IHC Verschure 

W. GOEDHART G. v.d. SLOT 
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IHC onderdelen op de Argentijnse werf 

worden gelast. In de loop van 1975 zal deze grote sleepzuiger 
gereed zijn. 

Bijgaande foto's geven een indruk van de bouw van dit IHC
schip, een bouw die verschilt van hetgeen wij gewend zijn. 

1974 

Vier eerste prijzen van f 50,- voor resp.: 
F. M. COLLIN 

de heer M. van Zon IHC Gusto Staalbouw 
de heer J. Doornbos MTE 
de heer W. Goedhart IHC Smit 
de heer G. v.d. Slot DMN 

Vier tweede prijzen van f 25,- voor resp.: 

de heer G. Visser IHC De Klop 
de heer P. S. van Wissen IHC Gusto 
Mejuffrouw N. van der Sande Hoofdkantoor/Computercentrum 
de heer L. J. van Mourik Smit & Bolnes 

Gelukgewenst! 

G. VISSER P. S. van WISSEN N. v.d. SANDE L. J. van MOURIK 



40JAARBIJ 

IHCSMIT 

Op woensdag 20 november j.l. 
was het 40 jaar geleden dat onze 
aanbouwer, de heer H. van der 

Voet, als nagelheter bij ons be
drijf in dienst Is getreden. Zoals 
toen te doen gebruikelijk kwam 
hij na verloop van tijd bij de ijzer
werkers om te trachten een goe
de ijzerwerker van hem te ma
ken. Dat is dan ook aardig ge
lukt. De heer Van der Voet is de 
laatste 20 jaar werkzaam als aan
bouwer die als een van de eer
sten met aanbouwen van een 
schip start, waarbij hij tot voor 
kort zijn mannetje kon staan. 
Na een ziekteperiode van 5 
maanden moest hij het wat kal
mer aan gaan doen en is het al 
te zware werk voor hem verbo
den, waarom hij de laatste tijd is 
ingezet bij de zorg voor de be
voorrading van de materialen die 
nodig zijn bij de aanbouw. 
De heer Van derVo�is ook nog 
lid geweest van de Onderne
mingsraad en bestuurslid van de 
Afdelingskas. 
De Burgemeester van Nieuw 
Lekkerland was ook aanwezig bij 
de jubileumviering in de dak
salon van het kantoorgebouw 
om de jubilaris het ereteken ver
bonden aan de Orde van Oranje 
Nassau in brons op de borst te 
spelden. 
Wij feliciteren Henk met zijn ju
bileum en met de hem verleende 
Koninklijke Onderscheiding. 
Wij wensen hem met zijn gezin 
nog vele gelukkige jaren toe. 

H. v.d. VOET 

40JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Na enig getel, gewik en geweeg 
is uiteindelijk toch komen vast te 
staan, dat de heer J. van Harten 
gerechtigd was om op vrijdag 
29 november 1974 toe te treden 
tot de orde van bedrijfsridders 
bij IHC Verschure met 40 dienst
jaren. 
Zoals wij dat bij alle diensten, 
die de jubilaris aan IHC Verschu
re bewijst, gewend zijn, heeft hij 
er met tegemoetkomendheid aan 
meegewerkt om van de jubileum-

J. v. HARTEN 

ceremonie een waar feestelijk 
gebeuren te maken. 
Deze jubilaris is de man bij IHC 

Verschure, die bij proefvaarten 
en tewaterlatingen de nodige for
maliteiten voorbereidt en afhan
delt, werkzaamheden, die hij met 
uiterste nauwgezetheid en een 
groot gevoel voor verantwoorde
lijkheid verricht. 
Deze laatste eigenschappen, die 
hem nu in zijn huidige functie 
van stafmedewerker-werkvoorbe
reider afdeling transport zo goed 
van pas komen, zijn voor hem 
een erfenis uit vervlogen jaren, 
toen hij evenals zijn vader en 
schoonvader voor Verschure als 
kraandrijver en bokschipper op
trad. 
Al met al was die 29ste novem
ber 1974 een dag om met de ju
bilaris en zijn familie dankbaar 
te zijn en dit jubileum echt fees
telijk te vieren. Voor ons een re
den temeer om hem ook vanaf 
deze plaats nogmaals van harte 
te feliciteren en hem en zijn ge
zin veel goeds toe te wensen 
voor de toekomst. 

25JAARBIJ 

IHCSMIT 

Op dinsdag 2 december j.1. ging 
de vlag met het cijfer 25 in de 
vlaggenmast voor onze mede
werkers, de heren J. Gelderblom, 
B. Stehouwer en P. Verboom. 

J. GELDERBLOM 
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B. STEHOUWER 

Op 28 november 1949 trad de 
heer J. Gelderblom bij ons be
drijf in dienst als smid in de ke
telmakerij voor het maken van 
fronten voor ketels enzovoorts. 
Met de tijd veranderde ook voor 
de heer Gelderblom de aard van 
zijn werkzaamheden. 
We kunnen hem nu vinden bij 
baas Th. de Groot als perser, 
waarbij hij zijn spieren ook heel 
goed kan gebruiken. 
De heer B. Stehouwer trad in 
onze dienst op 29 november 1949 
als leerling in de koperslagerij 
om het vak koperslaan te leren. 
Sedert november 1970 is het 
echter de technisch-administra
tieve kant op gegaan, toen hij de 
functie kreeg van taaksteller en 
werkvoorbereider en zijn plaats 
vond op de afdeling Bedrijfsbu
reau Werf. 
De heer P. Verboom deed zijn 
intrede in ons bedrijf op 11 no-

P. VERBOOM 

vember 1949 als leerling 
scheepsbeschieter. Na zijn mili
taire dienst werd hij op de te
kenkamer geplaatst voor het te
kenen van houtconstructies, 
maar reeds spoedig ging hij over 
op het staal. 
Na de fusie trad er weer een 
verandering in en verhuisde hij 
naar de tekenkamer Bagger. 
Wij feliciteren onze jubilarissen 
met hun jubileum en wensen hen 
met hun gezinnen vele goede 
jaren toe waarin zij in een goede 
gezondheid en met opgewekt
heid hun werkzaamheden zul
len kunnen verrichten. 

25JAARBIJ 

IHCGUSTO 

Op 22 augustus was er voor de 
directie van IHC Gusto reden de 
vlag in top te hijsen. De heren 
S. van Vliet (controleur meetka
mer MF), H. K. Damen (bedrijfs
leider MF), E. H. Weideman (hijs
specialist), P. C. Weber (onder
houdsbankwerker) en P. Mak
(lasser Slikkerveer) werden er op 
deze dag aan herinnerd dat zij 
25 jaar geleden bij Gusto begon
nen waren.
Op 14 november j.l. was het de
grote dag voor de heren H. v.d.
Pas (maatcontroleur) en S. Bos
dijk (ijzerwerker).
Zij werden er op deze dag aan
herinnerd dat zij 40 jaar geleden
bij Gusto begonnen waren.
Tijdens de feestelijke bijeenkom
sten op de jubileumdagen was 
de directie bepaald niet zuinig

S. v. VLIET 

H. K. DAMEN 

E. H. WEIDEMAN 



P.C. WEBER 

met zijn waardering voor alle 
trouwe medewerkers. 
De maatschappij voor Handel en 
Nijverheid overhandigde de ju
bilarissen het vererend getuig
schrift met legpenning. 

P. MAK 

H.v.d. PAS 

S. BOSDIJK 

De officiële gedeelten werden 
afgesloten, zoals te doen gebrui
kelijk, met een kop koffie en een 
bezoek aan de modellenzaal. 

25JAARBIJ 

IHCSMIT 

Op woensdag 20 november j.l. 
herdacht onze carousseldraaier, 
de heer G. Struijk, het feit dat 
hij op 17 november 1949 in 
dienst van ons bedrijf is getre
den. Hij kwam als schaver om 
korte tijd daarna over te stappen 
op carousseldraaien. 
Na 1 jaar deed hij een tweede 
overstapje terug naar de grote 
schaafbank totdat 3 jaar geleden 
deze schaafbank werd verkocht 
en Struijk opnieuw een overstap-

G. STRUIJK 

je deed naar de nieuwe carous
selbank. 
We hebben de indruk dat hij nu 
echt niet zit te wachten op de 
volgende overstap. 
Wij feliciteren de heer Struijk 
met zijn jubileum en hopen dat 
hij nog vele jaren zijn werk met 
opgewektheid en in een goede 
gezondheid zal mogen blijven 
verrichten. 

25JAARBIJ 
IHC GUSTO 

STAALBOUW 

Vrijdag 29 november j.l. vierde 
onze medewerker de heer R. 
Jekautz zijn 25-jarig jubileum. 
Namens de directie werd de ju
bilaris thuis toegesproken door 
de heer Mercx, die zijn bewon
dering voor inzet en vakman
schap niet onder stoelen of ban
ken stak. 
In dienst getreden in 1949, had 
de heer Jekautz zich in de loop 
der jaren weten op te werken tot 
hoofdmonteur bij de afdeling 
Montage-Geleen. 
Uiteraard werd de jubilaris niet 
alleen met woorden beloond. 
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Ook de bij een jubileum beho
rende geschenken werden hem 
door de heer Mercx uitgereikt. 
Wij wensen de heer Jekautz nog 
vele gezonde jaren toe in gezin 
en werk. 

IN MEMORIAM 

R. JEKAUTZ 

Op dinsdag 17 december j.l. overleed onze medewerker, de heer 

THIJS VAN HERK 
op de leeftijd van 50 jaar. 
De begrafenis vond plaats op zaterdag 21 december op de algemene 
begraafplaats te Nieuw Lekkerland. 
De heer Van Herk trad op 1 augustus 1938 in onze dienst en was de 
laatste jaren werkzaam als tekenaar op de afdeling Tekenkamer 
Scheepsbouw. 
Wij verliezen in hem een plichtsgetrouw medewerker, die steeds ge
tracht heeft te geven wat hij geven kon. Dat ondervonden ook zijn col
lega's. Zij verliezen in hem een goede vriend. 
Wij betuigen mevrouw Van Herk en de kinderen onze deelneming en 
wensen hen kracht en sterkte toe het verlies van hun man en vader te 
kunnen dragen. 

Op maandag 2 december j.l. overleed onze medewerker de heer 

HENDRIK ROODNAT 
op de leeftijd van 63 jaar. 
De heer Roodnat trad 28 jaar geleden bij ons bedrijf in dienst als hulp 
bij de platendrukker. 
De laatste jaren was hij werkzaam in de schepenhal als corveeër, waar 
hij op zijn eigen rustige wijze nauwgezet zijn werk deed, totdat hij op 
14 januari 1974 niet meer kon en zich onder doktersbehandeling moest 
stellen. Daarmee begon voor hem en zijn vrouw een moeilijke tijd met 
weinig of geen uitzicht op verbetering. 
De teraardebestelling vond plaats op vrijdag 6 december op de be
graafplaats te Alblasserdam. 
Wij wensen zijn vrouw sterkte toe om dit verlies samen met haar kin
deren te kunnen dragen. 

H. ROODNAT 

J. ZWART 

Op woensdag 11 december j.l. is plotseling overleden onze medewerker, 
de heer 

JOHANNIS ZWART 
op de leeftijd van 46 jaar. 
De begrafenis vond plaats te Alblasserdam op zaterdag 14 december. 
Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat Johannis er niet meer is. Wij 
verliezen in hem een collega met wie het prettig was om mee om te 
gaan. Hij was een collega, die niet alleen aan zichzelf dacht maar ook 
aan anderen en die steeds bereid was om anderen behulpzaam te zijn. 
Hij was een man die op zijn eigen rustige wijze zijn werk deed, zonder 
gebruik te maken van veel woorden. Wij zullen hem in de Koperslagerij 
erg missen. 
Wij denken in het bijzonder aan zijn moeder, voor wie hij een bijzonder 
grote hulp en steun is geweest. Wij wensen haar en de familie kracht en 
sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. 

J. Bakker.



Het moet maar eens uit zijn, vonden ze in Zierikzee! 
En dus stond er in het Smit & Bolnes Nieuws: ,,De Jaarverga
dering van de Personeelsvereniging is vastgesteld op 14 maart

1975 in het 
"

Huis van Nassau"; aanvang 20.00 uur. Dus geen 
excuus dat het niet vroeg genoeg bekend is gemaakt." 

Maar wel noteren dan, in de nog nieuwe agenda's! ... 

Hebt u fijn gepuzzeld verleden maand? Nou, hier is nog een 
kleintje, geplukt voor u uit het IHC Smit Nieuws: 
"Te koop: motor c.z. 125 Sport, z.g.a.n. kilometerstand 4800. Met 
immigrale helm." Zet 'm op, wie weet wat dit is ? ? .. . 

(l)EIF
Zo, weer allemaal fris en vrolijk en nijver aan de slag? Ook onze 
Gusto vrienden, die het nieuwe jaar onfris moesten beginnen? 
Immers, zo deelde het IHC Gusto Nieuws mede ,, . . .  worden 

geen ketelpakken en overalls ingenomen voor de wekelijkse 

wasbeurt. In verband met de vrije dagen wordt deze happening 
één week overgeslagen". 

Het zal je maar 
"

gehappenen" . . .  
Overigens liet de redactie van genoemd berichtenblad het 14 da
gen afweten. ,,Krachten zullen worden verzameld om in de eer
ste volle week van januari 1975 weer een nieuwe editie te laten 
verschijnen." 

Als ze de menu's nou maar niet vergeten ... 

Hoewel de Kerstman inmiddels al op z'n slede - mèt drijvers 
omdat er wèl weer regen maar wéér geen sneeuw was! - achter 

de kalenderhorizon is verdwenen, tóch nog iets over de Sint. In 
het Smit & Bolnes Nieuws lazen wij: ,,13 (dertien) kinderen zijn 
om de een of andere reden niet op het St. Nicolaasfeest van de 
P.V. op 7 december verschenen." Zeker al door Zwarte Piet in

de zak gestopt, op 5 (vijf) december ...

In het IHC Smit Nieuws is nogal eens het verschijnsel 
"

knik in 
salarislijn" ter sprake. Het lijkt een hardnekkige afwijking; hoe

wel wij onlangs in dit berichtenblad daarover lazen:,, ... de OR 
is tot overeenstemming gekomen over de verwerking van de 
,,knik" in de salarislijnen." 

Dat is fijn en ongetwijfeld heeft een ieder instemmend geknikt ... 

HET BOZE OOG 
In de twintiger jaren had een bekende Nederlandse Aannemings

firma, waarvan de naam aan broodbeleg doet denken, een werk 

in de Walvisbaai. De grootvader van schrijver dezes was een van 
de uitgezonden krachten en van hem komt het volgende verhaal. 

De lokale arbeidskrachten hadden toen nog weinig of niets van 
de destijds moderne techniek gezien of gehoord. Bij het eerste 
geratel van een pneumatische klinkhamer vluchtten ze dan ook 

allemaal luid gillend de werkplaats uit en de "bush bush" in. 

Na verloop van enige tijd en overreding door de Hollanders kwa
men ze terug. Tenslotte wenden ze ook daaraan. Zo goed zelfs, 
dat ze, als de chef werkplaats weg was, er bij gingen zitten en 
verder niets deden. Dat kon de firma natuurlijk toen, en ook nu 

nog, niet toestaan. De chef werkplaat� zocht naar middelen om 

daar een eind aan te maken. Nu had hij een kunstoog. Dat ging 

hij gebruiken. Hij maakte in zijn tafel een uitsparing en bracht 
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"
Een van de weinige zaken die nog harmonisering behoefden, is 

het prikklok nummer verschijnsel." 

Aldus begon een belangrijk bericht in het IHC Gusto Nieuws. 
,,Het is niet zo, dat prikklokken voor de medewerkers van kan
toor goudgerand zijn, wat dat betreft lopen alle wijzers gelijk. 
Wat wel verschilt is het registratienummer waaronder men prikt. 
Medewerkers op de fabriek doen dit op het zgn. ,,personeels
nummer", in de wandelgangen ook wel penningnummer ge

noemd. Voor medewerkers op kantoor wordt het nu ook wat 
gemakkelijker gemaakt. Zij behoeven in het vervolg slechts één 

nummer te onthouden en wel hun 
"

personeelsnummer", ook wel 
salarisnummer genoemd. Onder dit nummer zullen zij vanaf 30 

december door de klok gaan. Laten we dit afspreken voor de 
toekomst: we hebben geen 

"
rugnummer", ,,salarisnummer", 

,,penningnummer" of numero's meer, maar alleen nog een 
"

per

soneelsnummer". 
Zo is iedereen daar bij Gusto eens goed op z'n nummer ge
zet! . .. 

In het OR verslag in het IHC De Klop Nieuws lazen wij onder 
meer: ,,De benzinepomp zal wat de exploitatie betreft nog eens 
van alle kanten worden bekeken." 

Dat betekent dus naar de pomp lopen ... 

daarin een zeer klein draaischijfje aan. Van buiten kon hij dat 
met behulp van, voor bange mensen onzichtbare, touwtjes 

draaien. 

Op een goede dag roept hij iedereen bij zich en houdt een waar
schuwende preek. Hij zou niet meer toestaan, dat er niet gewerkt 
werd als hij weg was. Daarop zou hij persoonlijk blijven toezien. 

Daarop haalde hij zijn glazen oog uit de oogkas en legde dat, 
met de pupil op de menigte gericht, op eerder genoemd draai

baar schijfje. Met van angst vertrokken gezichten bekeek de me
nigte dit boze oog dat hen van links naar rechts opneemt. De 
assistent stond namelijk buiten, door een spleet glurend, aan de 
touwtjes te trekken. ,,En nu aan het werk en geen geluier meer!" 
Daarna werd stevig doorgewerkt als de chef afwezig was. Het 
,,boze oog op de tafel" zorgde daar wel voor .. . 

© Mees Boer 
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