


De enorme wirwar van masten, bomen, kabels, 

touwen en draden op deze foto, deden ons 

denken aan stam, takken, slingers, koor-

BIJ DE VOORPAGINA den en engelenhaar van een kerstboom. Van

daar het optuigen van het laden van de rots

breker "Alfil" aan boord van de "Bärenfels". 

Zie ook het artikel op pagina 120. 

STANDAARDISATIE: Bittere noodzaak 

Standaardiseren: brengen tot een standaard of vast model van 
afmetingen, vorm, samenstelling, enz. 

Zo staat het in Van Dale's woordenboek. De term standaardisatie 
wordt tegenwoordig in de I.H.C. veel gebruikt. Helemaal nieuw is 
het niet voor ons. Wij hádden al standaardprodukten: de zuigers 
van de Beaverserie, de "1.H.C. GIANT", de standaardonderdelen, 
zoals afsluiters, sleepkoppen, cutters, pompen, lieren, draaibussen, 
kogelscharnieren en terugslagkleppen. 
Hierbij blijft het niet: onlangs hebben wij in de baggerwereld vier 
nieuwe standaardprodukten geïntroduceerd. Dit zijn: 

De "I.H.C. STANTRAIL", een serie van vijf standaard sleepzuigers 
met laadruiminhouden van resp. 630 m3, 1000 m3, 1600 m3, 2500 m3 

en 4000 m3_ 

De "I.H.C. STANCUTTER" een serie van drie, niet-demonteerbare 
cutterzuigers met totaal geïnstalleerd vermogen van resp. 5500 pk, 
8000 pk en 11000 pk. 

De "I.H.C. STANBUCK", een serie van vier standaard emmermo
lens, met emmerinhouden van resp. 325 1, 400 1, 500 1 en 650 1. 

De "I.H.C. OMNIBARGE", een overlangs openklapbare bak, die 
in verschillende uitvoeringen met verschillende hopperinhouden 
geleverd kan worden. 

De "Europort" tentoonstelling hebben wij aangegrepen om het 
I.H.C. standaardisatieprogramma nog meer in de openbaarheid
te brengen.
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Hoewel U allemaal de uitdrukking kent "juich niet voordat de beer 
geschoten is", mogen wij toch wel constateren, dat een en ander 
met grote belangstelling door de aannemerswereld is ontvangen. 
Natuurlijk willen wij op deze plaats ook als standaardprodukten 
vermelden onze meet-, regel- en bedieningsapparatuur. Ook hierin 
lijken de vooruitzichten gunstig. 

Waarom standaardisatie? 

Wij kunnen ons voorstellen, dat men het niet prettig zal vinden om 
- zoals wel gezegd wordt - "alsmaar hetzelfde te maken". Daar
om staat er boven dit artikel ook: "standaardisatie: bittere nood
zaak". Het is namelijk een noodzaak, willen wij met succes kunnen
blijven concurreren.
Want standaardisatie betekent voor de klant: een goedkoper pro
dukt, een snellere levertijd, een gemakkelijke wijze van aanschaf
van reservedelen.
Bij de ontwerpen is gestreefd naar een zo eenvoudig mogelijke
opzet van de bagger- en motorinstallatie. Dit vergemakkelijkt de 
bediening en beperkt het onderhoud tot een minimum.
Daarnaast - en dat is minstens zo belangrijk - blijft bij het stan
daardmaterieel de mogelijkheid open, om de vaartuigen aan te
passen aan de wensen van de klant. De standaard sleepzuiger kan
er b.v. een zuigbuis plus pomp bij krijgen; de standaard cutter
zuiger een paalwagen, of ankerbomen; en ook de standaard emmer
molen kan worden voorzien van vele extra's.
Natuurlijk is het programma van standaardprodukten niet één twee
drie tot in alle details verwezenlijkt. Maar de eerste stappen zijn
gezet.
Van de voortgang en de ontwikkelingen op het "standaardisatie
front" zullen wij U in Het Zeskant zeker op de hoogte houden.
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IN MEMORIAM DE HEER A. J. M VERSCHURE 

Bij het bericht van het heengaan van Ton Verschure zullen velen 

van ons het werk een ogenblik hebben onderbroken om te denken 

aan de man, die zijn leven gewijd heeft juist aan dat werk en aan 

zijn werkers. 

Velen van onze medewerkers zijn met mij dankbaar, dat wij onder 

zijn leiding hebben kunnen werken en voor de steun, die hij ook 

na zijn aftreden als directeur ons zo vaak heeft gegeven vanuit 

zijn warme belangstelling voor het wel en wee van ons bedrijf. 

Ik weet wat dit verlies voor zijn vrouw betekent. Het moge haar een 

troost zijn, dat wij Ton Verschure niet zullen vergeten en dat wij 

voort zullen bouwen aan het bedrijf, dat zijn naam draagt. 

Ir. J. M. Donkers 

BIJ DE JAARWISSELING 

Nu ik wederom de gelegenheid heb mij tot U te richten met 
een kort overzicht van de gebeurtenissen die zich in het 
afgelopen jaar hebben voorgedaan, wil ik mijn voldoening 
uitspreken over het vele werk dat door U allen is verricht. 
Grote en belangrijke objecten zijn door onze bedrijven af
geleverd. In zeer korte tijd is een booreiland, bestemd voor 
de Russische Staat, gereed gekomen. Enkele sleepzuigers, 
diverse standaard cutterzuigers en vele kleinere baggerwerk
tuigen zijn tot tevredenheid van onze klanten afgeleverd. 
Verschillende andere objecten, waaronder ik noem een drij
vende kraan, well-jackets, copralossers, dieselmotoren en 
andere produkten uit ons gevarieerde programma kwamen 
gereed. 
Investeringen ter verhoging van efficiency en produktiviteit 
werden gedaan, terwijl nieuwe organisatievormen in onze 
groep hun beslag kregen. De automatisering van onze admi
nistraties en de invoering van nieuwe systemen voor de be
drijfsvoering via de computer maakten grote voortgang. De 
standaardisatie van onze produkten en de specialisatie bij 
onze werkmaatschappijen maakten goede vorderingen. Dit 
alles is noodzakelijk om de nog steeds toenemende produktie
kosten

_ 
te beperken. 

Onze verkoopinspanning kreeg door reorganisatie en aktie
vere acquisitiepolitiek een nieuwe stimulans. Een I.H.C. ver
koopmaatschappij werd opgericht. Wij trachten de afzet van 
onze produkten voor de olie-industrie te bevorderen. Hiertoe 
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namen wij deel in een consortium voor het zoeken naar olie 
en gas in de Noordzee via onze I.H.C. Holland Explora
tie N.V. 
Terwijl dit alles enerzijds tot tevredenheid stemt, moet ik 
anderzijds vaststellen dat de conjunctuur voor de afzet van 
onze produkten in de loop van het jaar achteruitgegaan is. 
Niettegenstaande dat onze bedrijven gedurende het afgelo
pen jaar goed van orders waren voorzien, heeft zich toch 
enige onderbezetting voorgedaan. De opdrachten die wij in 
dit jaar hebben kunnen boeken en die wij op dit moment 
dus in portefeuille hebben voor uitvoering in het volgend 
jaar, zijn aangenomen tegen zeer concurrerende prijzen. 
Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat voor de naaste toekomst 
geen grote verbetering in het prijspeil verwacht mag worden. 
Bovendien heeft de devaluatie van het Pond Sterling ons 
concurrentievermogen op de wereldmarkt verzwakt. 
Alleen door de uiterste inspanning van een ieder zullen wij 
onze produktiviteit kunnen verhogen en daardoor onze kost
prijs kunnen verlagen. Dit is een absolute noodzaak willen 
wij onze groep voldoende winstgevend houden om de ver
eiste investeringen en de daarvoor nodige reserveringen te 
kunnen doen. Alleen dan zal onze groep verder kunnen 
groeien en kan het bereikte welvaartspeil van onze mede
werkers gehandhaafd worden. 
Ik wens U allen een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 
Nieuwjaar toe. 

Mr. H. J. A.M. Smulders 



SLEEPZUIGER 'SANDERUS' 
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Als de jeugd het voor het zeggen heeft, is voortaan élke tewater
lating op zaterdagmorgen, wanneer de meeste scholen dicht zijn! 
De jongeren waren de eersten, die in groten getale op 25 november 
het werfterrein van De Klop opkwamen en alvast een goed plaatsje 
zochten aan de waterkant. 
In de timmerloods zorgden een grote, snorrende kachel en ketels 
met dampende koffie ervoor, dat de mannen, voor wie de tewater
lating niet alleen kijken maar ook werken betekende, van buiten 
en van binnen op temperatuur werden gebracht. In een gure herfst
wind wapperden de Belgische en de Nederlandse driekleur en de 
vlaggen van N.V. Ond�rnemingen Jan de Nul en !.H.C. Holland. 
Er hadden al heel wat doffe klappen geklonken - het wegslaan van 
stoppings - toen om ongeveer kwart voor elf de doopvrouwe, 
mejuffrouw Ghislaine De Nul, de fles met champagne tegen de 
wand van de Sanderus stuk deed klappen. Kort daarna werden de 
laatste stoppings verwijderd. In de plotselinge stilte was de span
ning van het grote moment voelbaar. Toen begon het 103 meter 
lange en 18 meter brede schip te glijden. De schorre stoomfluit 
van een van de sleepboten klonk boven alles uit. 

De grootste 

Met een tonnage van 8310 ton is de Sanderus het grootste schip, 
dat na de oorlog bij De Klop is gebouwd. Weliswaar waren de op 
deze werf in 1955/56 gebouwde Russische koelschepen Gwardejsk 

en Zelenogorsk iets langer, maar ze waren vier meter minder breed 
en hadden een tonnage van "maar" 2650 ton. 
De Sanderus is de eerste sleepzuiger voor N.V. Ondernemingen 
Jan De Nul, maar niet het eerste baggervaartuig, dat wij voor dit 
Belgische aannemingsbedrijf bouwden. Vijftien jaar geleden wer
den de eerste contacten gelegd, die leidden tot de bouw van 
de cutterzuiger Jan Pieter /. Hierna volgden de zuigers Jan Pieter Il, 

Dirk I, Mercator, Ortelius, Petrus Plancius en Willem Blaeu. Ook de J 

sleepzuiger kreeg de naam van een bekende Vlaming: Antonius 
Sanderus (Sanders), Zuid-Nederlands geleerde, die leefde van 
15 september 1586 tot 16 januari 1664. Hij bekleedde verscheidene 
kerkelijke functies en wijdde zich aan de uitgave van literaire, 
godsdienstige, historische en bibliografische werken. 

TE WATER 

Hij is vooral beroemd om· zijn "Flandria illustrata", een beschrijving 
van het graafschap Vlaanderen, met plattegronden en kaarten van 
grote documentaire waarde. 

Afbouw in Kinderdijk 

Bij De Klop gebouwd wordt de Sanderus bij Smit Kinderdijk afge
bouwd. Na de tewaterlating werd het schip tot bij de Baanhoek
spoorbrug gesleept, in afwachting van het ogenblik, dat het water 
zo ver was gezakt dat de sleepzuiger er onder door kon. 
Tegen twee uur was dit het geval. De bootjes van Rijkswaterstaat 
deden hun blauwe zwaailichten aan; de sleep zette zich in bewe
ging. Achteruit werd de Sanderus onder de meest zuidelijke over
spanning van de Baanhoekbrug doorgetrokken. Aangelokt door de 
activiteiten van de 1.H.C.-filmploeg waren er toch enkele mensen, 
die de kou trotseerden en bleven kijken. Nog vóór de nieuwe brug 
bij Papendrecht draaide men de sleepzuiger langzaam rond. Met 
de grijze neus naar voren zette men de tocht voort naar Kinderdijk, 
in de vroege, grauwe schemering van deze herfstige zaterdag. 
Twee seizoenen verder, in de lente van '68 zal de Sanderus gereed 
zijn voor de proeftocht. 
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TEWATERLATING 'JEANNETTE FRANCOISE' 75 JAAR GELEDEN 

DOOR EEN OOGGETUIGE "30 November 1892. Een dichte mensenmassa bevindt zich op de scheepsbouwwerf 
van J. & K. Smit te Krimpen aan de Lek. Vol bewondering staart men allen tegen de 

Uit: N.R.C. kolossus die zich als een reus boven zijn omgeving verheft. 
Met geestdrift wacht de menigte het beslissende oogenblik af, waarop het trotsche 
Zeekasteel de "Jeannette Françoise" voor de eerste maal de wateren zal splijten. 
Sierlijk van vorm in hare elegantie is zij een interessante grootheid, die staat te 
pronken. 
Er klinken doffe dreunende slagen, en nu is er een diepe stilte, en dan aarzelend 
is er beweging en vervolgens glijdt het schip met vorse gang en onder een donderend 

, hoera geroep van de helling, en betreedt het grootste zeilschip van Nederland 
majestieus den vloed, om door eigen kracht de wateren om haar steven te doen 
opspatten, en: Neerlands handelsvloot is opnieuw verrijkt met een der schoonste 
bodems. 
Dat voorspoed om haar steven zweve waar zij ter wereld ook de wateren zal door
ploegen! 

Van staal vervaardigd zal het schip als viermaster getuigd worden, en is het het groot
ste, dat ooit op een der Nederlandsche werven is gebouwd. Is lang ruim 263, breed 44 
en hol 27 Eng.voeten met ongeveer 2250 register ton dood gewicht. 
Over de halve lengte van het schip is het bovendek van staal, waarover een houten 
dek is aangebracht. Het zal worden voorzien van stalen masten en stengen. 
Het schip wordt in de hoogste klasse van Veritas met de ster en in de hoogste klasse 
van de Ned. Ver. van Assuradeuren en Lloyd opgenomen. 
Het zal bevaren worden door Kapitein R. Bleeker. 
De "Jeannette Françoise" werd gebouwd voor de Rederij onder directie van den heer 
P. v.d. Hoog, oud gezagvoerder te Krimpen aan de Lek.
De bouwers en reders, medewerkers en vele genoodigden, die van af de op de
Lek liggende salonboot, het schouwspel zagen, bleven nog geruime tijd onder ge
zellige toon en hartelijke dronk bijeen!"

Naschrift redactie 
Het schip is in 1913 verkocht voor 8000 pond aan een rederij in Hamburg. Deze 
liet de masten verplaatsen en bracht het schip weer in de vaart op Zuid-Amerika 
(Salpeter-vaart) onder de naam "Karl", tot het in 1921 naar Noorwegen verkocht werd 
en de naam "Souvenir" kreeg. Dat was jammer, want in 1924 al werd het schip, het 
laatste der Nederlandse zeilvloot, naar Terneuzen gebracht, voor sloop. 
Ons rest slechts een mooi "Souvenir", en een paar mooie plaatjes. 
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werk aan de winkel 

BELANGRIJKE OPDRACHT UIT BUITENLAND 

Van een Panamese aannemerscombinatie ontvingen wij de op
dracht voor de bouw van een aantal baggervaartuigen en een hef
ponton, en voor de verlenging van de sleepzuiger Yo/anda.

Twee punten bij deze belangrijke order springen naar voren. 
Ten eerste: de baggervaartuigen - drie cutterzuigers van verschil
lende grootte en een z.g. "booster" - zijn allemaal I.H.C. Stan
daardprodukten. 
Ten tweede: het is voor de eerste maal, dat een particulier aanne
mingsbedrijf voor het uitvoeren van civiel-technische werkzaamhe
den een hefponton besteld. Dit hefponton met 4 poten zal dienst 
doen bij het plaatsen van rioolsecties, die ruim 6 meter lang zijn, 
een diameter van 5½ meter en een gewicht van ongeveer 60 ton 
per sectie hebben. 
Met de opdracht, die onze werven gezamenlijk uitvoeren, is een 
bedrag van ongeveer 15 miljoen gulden gemoeid. 

STANDAARDMATERIEEL 

Het baggermaterieel zal uit de volgende vaartuigen bestaan: 
1. een grote, niet-demonteerbare cutterzuiger van het basistype

"I.H.C. Stancutter 8000", waarmee tot op een diepte van 20 me
ter kan worden gebaggerd. De cutter wordt aangedreven door 
twee elektromotoren, elk van 500 pk. In het ponton (lengte 50 me
ter, breedte 12,5 meter, holte 3, 75 meter) staan twee 1.H.C. Stan
daardbaggerpompen, die worden aangedreven door twee Smit
M.A.N. dieselmotoren, elk met een vermogen van 2300 pk. De
persleidingdiameter bedraagt 750 mm. De cutterzuiger, die ac
commodatie biedt aan 18 man, wordt voorzien van de nodige
automatiek, waardoor de produktie zo hoog mogelijk kan zijn
zónder de baggerbaas te zeer te belasten.

2. een demonteerbare, standaard cutterzuiger "I.H.C. Giant 2200".
De baggerdiepte bedraagt max. 16 meter. Een dieselmotor van
2200 pk drijft de I.H.C. Standaardbaggerpomp aan, en ook de
pompen voor de voeding van de hydraulische cutter- en lier
motoren en de spudhijscilinders.

3. een "I.H.C. Giant 2200" in de uitvoering als tussenstation
("booster"). Samen zullen de Giants over een nóg grotere af
stand kunnen persen.

4. een standaardcutterzuiger "I.H.C. Beaver King", die tot op 12 
meter baggert.

CATAMARAN-HEFPONTON 

Het ponton van het hefeiland is ontworpen volgens het catamaran
systeem. Dat wil zeggen, dat het bestaat uit twee betrekkelijk smal
le pontons, op een afstand van 8,50 meter door een werkdek aan 
elkaar verbonden. De lengte van het hefeiland is 30 meter en de 
totale breedte 21 meter. 
Evenals het hefeiland, dat in 1966 door I.H.C. Holland is geleverd 
voor het plaatsen van tunnelelementen in de snelstromende Paraná
rivier in Argentinië, zal ook dit hefponton worden voorzien van vier 
draag palen. Deze zijn elk 31 ,50 meter lang bij een breedte van 
1,25 meter in het vierkant. Het op en neer bewegen geschiedt met 
behulp van het gepatenteerde Gusto hydraulische vijzelsysteem. 
De palen zijn berekend voor een waterdiepte van 15 meter en golf
hoogten van 3 meter. Voor het verhalen van het hefeiland dienen 
6 elektrische 1.H.C. verhaallieren met een trekkracht van 5 ton elk. 
Het plaatsen van de rioolstukken geschiedt met behulp van twee 
rijbruggen, ieder met een 40 tons loopkat. 
Deze bruggen rijden boven het open gedeelte van het werkdek. 

LANGERE SLEEPZUIGER 

De sleepzuiger Yolanda die I.H.C. Holland in 1965 voor dezelfde op
drachtgever bouwde en die reeds tal van karweien achter de rug 
heeft, komt terug. Wij zullen deze met een stuk van ongeveer tien 
meter verlengen tot ruim 105 meter. 
Het laadruim van 3000 m3 vergroten we daardoor tot ongeveer 
4100 m3. 
Er is heel wat werk aan de winkel! 

OPDRACHTEN VAN DE OLIE-INDUSTRIE 

"Welke bedrijven rekent men tot de olie-in

dustrie?" Dit is een vraag, die men ons dik

wijls stelt. 

In het kort kan het antwoord luiden: 

"Alle bedrijven, die betrokken zijn bij het 

zoeken naar, het winnen en het verwerken 

van aardgas of olie". 

Mammoetkraan 

Van een Italiaanse firma ontvingen wij de 

opdracht tot de bouw van een enorme 

kraan, die gebruikt zal worden voor het 

plaatsen van staalconstructies voor boor

eilanden en ander dergelijk werk. 

Het merkwaardige ervan is, dat de kraan, 

tot een hijsvermogen van 500 ton, als een 

normale draaikraan gebruikt kan worden. 

Voor een zwaardere "hijs" wordt de kraan 

vastgezet, de arm doorgeknikt en op het dek 

ondersteund. De kraan doet dan dienst 

als drijvende bok en kan zodoende 1000 

ton hijsen. 

De kraan zal worden geplaatst op een zee

waardige bak van de opdrachtgever. 

Nog meer "jackets" en een olieboei 

In januari van dit jaar zijn reeds vier 

"jackets" afgeleverd voor het gebruik voor 
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de kust van Cabinda in Afrika. In de kust

wateren zijn daar rijke olievondsten gedaan. 

Thans zijn nog twee-en-twintig jackets, ieder 

voorzien van een helicopterdek, in opdracht 

gekregen. Zes ervan zullen geheel gemon

teerd en de overige zestien in onderdelen 

verscheept worden. 

De olie, die in dat veelbelovende gebied 

wordt gewonnen zal worden verscheept via 

een olie-overslagboei. 

Deze boei zal eveneens door I.H.C. Holland 

gebouwd worden. Ze zal geschikt zijn voor 

het laden van 100.000 tons tankers. 

.) 

GRAANELEVA 
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GRAANELEVATOR VOOR 

DE AMSTERDAMSE HA VEN 

Onder grote belangstelling is op dinsdag 28 november bij de IGMA, de Internationale 

Graanoverslag Maatschappij Amsterdam N.V., een nieuwe graanelevator, die door 

Vèrschure gebouwd is, in gebruik gesteld. 

DE BRAN·D ER IN! 
Toen men op 28 november j.l. in Velzen de nieuwe Hoogoven 6 in gebruik stelde, 

was dat ook voor Guste een belangrijke dag. 

Directeur Drijver van de Hoogovens zei in de aanhef van zijn uitvoerige rede: 

"In het bijzonder degenen onder U, die daadwerkelijk aan de totstandkoming hebben 

meegewerkt, moet het een gevoel van voldoening geven dat we over enkele ogen

blikken tot het aanblazen van deze nieuwe hoogoven kunnen overgaan." 

Dit "daadwerkelijk meewerken" sloeg voor een belangrijk deel op Guste Staalbouw, 

die Hoogoven VI gebouwd heeft. Om een cijfer te noemen; Guste heeft ongeveer 

5000 ton staal van de in totaal 7800 ton geleverd. 
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Burgemeester Samkalden drukte in het bedieningshuis van de elevator op een knop, 

waarna het nieuwe werktuig tot leven kwam en de twee zuigbuizen luid slurpend 

hun werk begonnen. 

In het ruim van een geweldige bulkcarrier (schip voor stortlading), geladen met 50.000 ton 

graan, ontstonden onder de zuigmonden diepe kuilen, die voortdurend in beweging 

waren door het toevloeien van het graan. "Hoe lang duurt het voordat dit schip gelost 

is"? vroegen we aan een der bedrijfsleiders van IGMA. "Dat is moeilijk te zeggen" 

"Theoretisch kunnen we 16.000 ton graan per etmaal overslaan, dus in drie dagen 

zou dit schip gelost kunnen zijn". "Het hangt er helemaal van af op welke voor

waarden het schip de lading vervoert". "Het kan best zijn, dat de eigenaar van het 

schip er geen belang bij heeft, dat het schip vlug wordt gelost. Maar voor ons is het 

zaak het wèl zo snel mogelijk te doen. "Dat is het moeilijke maar ook het sportieve 

en spannende element in de scheepvaart." 

Onder de mistroostig neervallende regen was het echter aan dek niet zo aangenaam. 

Veel aangenamer was het in de ontvangstzalen. 

De gehele ondernemingsraad van Verschure Amsterdam was aanwezig om met het 

personeel van de IGMA een dronk te wijden aan de nieuwe aanwinst. 

Directeur Drs. R. Hoegen van de IGMA drukte in een korte toespraak zijn bewon

dering uit voor wat de mensen van Verschure presteerden. 

Naar aanleiding van een grapje zei hij nog: " ...... Hoewel er gezegd is, als U er nóg vier 

bestelt, krijgt U er een cadeau, zullen we toch maar even wachten. Wel zou ik de 

cadeau-machine alvast willen ontvangen! "En als wij weer iets bestellen, dan staat U 

op de eerste plaats!" 

De secretaris van de ondernemingsraad kon daarop antwoorden: "U kunt het beste 

maar meteen bestellen, want de cadeau-machine zit in de overcapaciteit van deze 

elevator!" 

Enkele technische gegevens 

De elevator heeft in zwaar graan een opbrengst van 400 ton per uur. 

De twee vacuumpompen worden ieder aangedreven door een 315 pk dieselmotor. 

Elektrische stroom wordt geleverd door een wisselstroomgenerator, aangedreven door 

een 240 pk diesel. 

De twee zuig�uizen kunnen respectievelijk 14 en 16 meter buiten het ponton reiken. 

De vertikale zuigbuizen zijn ieder 25 meter lang. 

Natuurlijk heeft deze afdeling dit project niet alleen uitgevoerd. Op de tekenkamer is 

het ontwerp van de Hoogovens verder ontwikkeld en getekend. 

In de werkplaatsen zijn de constructiedelen samengesteld. Juist aan de hoge eisen 

van een zuivere en nauwkeurige constructie konden zij ten volle voldoen. 

De heer Drijver besloot zijn rede met de woorden, die in januari 1924 bij het in ge

bruik stellen van de eerste Nederlandse hoogoven zijn gesproken: "Zoals heden uit 

kleine vlam een grote brand, zoo ontstond uit kleine gedachte een groote schepping, 

dank zij aller eendracht, samenwerking en groote toewijding." 

Hoogoven 6, een enorme smeltkroes 

De bovengenoemde eerste hoogoven had een totale hoogte van 45 meter en een 

jaarproduktie van 375.000 ton. De nieuwe oven is bijna 100 meter hoog en zal een jaar

produktie hebben van 1.250.000 ton. 

Hoe kan men zich deze inhoud voorstellen? 

Als aontal locomotieven? Eén loc weegt circa 75 ton. Dus per jaar een 15.000 locs 

van 15 meter lang; dat is achter elkaar gezet een afstand van 225 km. Of van Maastricht 

naar Groningen. 

Als vrachtschepen: 400 vrachtschepen, die ieder 10.000 ton lading kunnen vervoeren. 

Of als draadnagels voor de timmerman? Een veel gebruikte draadnagel is de twee

duimer. Achter elkaar gelegd zou het een afstand van vijfhonderd maal de omtrek van 

de aarde beslaan! 

Van de hierbij geplaatste doorsnede-tekening kan een goede indruk worden gekregen 

van de opstelling van de oven. 

Guste heeft daarvan geleverd: de oven met ringleiding en bordessen, de kap met gas

afvoerleidingen, de boven uitstekende transportbaan, de hellende lift en de inrichting 

van het bunkergebouw. 

Met deze hoogoven én met hoogoven 4 in 1958 heeft Guste duidelijk bewezen derge

lijke bijzondere constructiewerken voortreffelijk te kunnen uitvoeren. 



In Het Zeskant van september hebben wij, naar aanleiding van de 

tewaterlating van de zelfvarende emmermolen Annadah, verteld dat 

de grote Libische order meer omvat. 

Ook een rotsbreker, zeven kleine sleepboten, een aantal stortbak

ken en enkele andere vaartuigen behoren erbij. Een gedeelte van 

het kleinere materiaal, in de bouw waarvan Smit Engineering een 
groot aandeel had, werd al in juli naar Libië vervoerd. Begin 

november had weer een verscheping plaats. Ditmaal de laatste 
ZWAAR drie sleepboten, de Sebha, Derna en Tobruk, en het klapstuk-van-

het-transport, de rotsbreker Alfil. 
HIJS WERK In de Rotterdamse Waalhaven tilde het m.s. Bärenfe/s met eigen 

• 

hijsgerei - de "Fels-schepen" doen zulke zware klussen altijd met 
IN eigen hulpmiddelen! - de rotsbreker uit het water, en zette het 

28 meter lange en 9 meter brede vaartuig voorzichtig op de houten 
WAALHAVf N steunbalken aan dek. Nederlandse bevelen en Duitse commando's 

én een enkele krachtterm klonken door elkaar, maar iedereen be-

greep wat de bedoeling was. Het paste allemaal precies, wat niet 

wegnam, dat de Alfil zowel aan stuur- als bakboord een eindje bui-

ten het schip bleef steken. Het was me dan ook een flinke deklading. 

Naderhand werden ook de drie sleepboten aan dek gehesen. In 

vergelijking met de grote, zware rotsbreker waren dit natuurlijk 

hijs jes-van-niks. 

MEER PAARD 

UIT BLIK 

Zoals U ongetwijfeld weet is in Zierikzee de 

Zeeuwse I.H.C.-tak gevestigd waar men mid

delgrote tweetakt kruiskop-dieselmotoren 

fabriceert, waarvan de vermogens variëren 

van 500 tot 4000 pk. 

Deze paardekrachten worden zowel voor 

schroef- als voor pomp- en generatoraandrij

ving gebruikt. 

Wat U echter waarschijnlijk nog niet weet is, 

dat sinds kort het vermogen per cilinder kan 

worden verhoogd van 200 tot 220 pk (bij ge

lijkblijvend toerental van 300 toeren per mi

nuut) door opvoering van de gemiddelde 

effektieve druk van 7,75 naar 8,5 kg/cm2. Dit, 

dank zij de uitgebreide beproevingen die de 

laatste jaren op onze 1-cilinder proefmotor 

zijn gedaan en die tot een aanmerkelijke ver

laging van de warmtebelasting van verschil

lende vitale delen hebben geleid. 

De verbeteringen zijn zodanig, dat de tem

peraturen van zuiger en cilinderdeksel op 

80% van de oorspronkelijke waarde zijn ge

komen. 

Daar bovendien de kleptiming zodanig is ge

wijzigd, dat de kompressie later begint, zul

len, ondanks de hogere spoeldrukken, de 

topdrukken nauwelijks toenemen. 

Al met al dus een vermogensvergroting, die 

niet ten koste gaat van de betrouwbaarheid. 

Integendeel de resultaten zijn zodanig, dat 

met deze vermogensvergroting slechts een 

beperkt deel van de verkregen winst wordt 

opgesoupeerd. 

Daar de verkoopprijs der eenheden niet 

evenredig stijgt, zal een lagere prijs per 

paardekracht samen kunnen gaan met een 

verhoging van de betrouwbaarheid, hetgeen 

deze ingeblikte Zeeuwse paarden op de 

markt ten goede zal komen. 

UIT DE BEA VER"WERELD! 

"Marianne" krijgt een broertje 

lr:i C.S.-berichten, het wekelijkse mededelingenblad van Conrad
Stork lazen wij het volgende Beaver-nieuws: 
In Groningen is een groot zandwinningsproject. De firma, die het 
project uitvoert, heeft hier de Beaver-King Marianne aan het werk. 
Men heeft zulke goede ervaringen met de Beaver, dat Marianne er 
een zusje - of zo U wilt een broertje - bij krijgt; een Beaver-King 
booster. Binnenkort dus nog vlugger en nog meer zand uit de 
Groningse bodem. 

Naar Italië 

Weer nam een Beaver de trein! Ditmaal de Beaver-Master 
Pasqualina, die in stromende regen in de Merwedehaven in Rotter
dam op vijf spoorwagons werd geladen (zie foto). Doel van de reis: 
Italië. 

Wanneer U dit leest draait de Pasqualina al in de omgeving van 
Porto di Vasto aan de Adriatische kust. 
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De redactie 

een ge-:e/lioe (>. 
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De verbeteringen zijn zodanig, dat de tem

peraturen van zuiger en cilinderdeksel op 

80% van de oorspronkelijke waarde zijn ge

komen. 

Daar bovendien de kleptiming zodanig is ge

wijzigd, dat de kompressie later begint, zul

len, ondanks de hogere spoeldrukken, de 

topdrukken nauwelijks toenemen. 

Al met al dus een vermogensvergroting, die 

niet ten koste gaat van de betrouwbaarheid. 

Integendeel de resultaten zijn zodanig, dat 

met deze vermogensvergroting slechts een 

beperkt deel van de verkregen winst wordt 

opgesoupeerd. 

Daar de verkoopprijs der eenheden niet 

evenredig stijgt, zal een lagere prijs per 

paardekracht _samen kunnen gaan met een 

verhoging van de betrouwbaarheid, hetgeen 

deze ingeblikte Zeeuwse paarden op de 

markt ten goede zal komen. 

ELD! 

KERSTPUZZEL 1967 

Als kerstpuzzel schotelen wij U dit jaar een groot kruiswoordraadsel voor. 

Traditiegetrouw hebben wij de heer Vester van Gusto gevraagd en bereid ge

vonden, een puzzel voor ons te maken. Het is geen al te moeilijke puzzel, 

maar wel gezellig groot 

Een mooie tijdpassering voor de vele vrije dagen, die ons dit jaar beschoren 

zijn. Wij zullen zes prijzen ter beschikking stellen. Eén hoofdprijs van f 50,-, 

vier prijzen van f 25,- voor de vier werkmaatschappijen en een vijfde prijs 

van f 25,- voor de groep kantoor I.H.C./M.T.1./Smit-Bolnes. 

De oplossingen moeten uiterlijk 3 januari 1968 in het bezit zijn van Uw firma

redacteur (zie bladzijde 114). 

Wij wensen U veel genoegen en ...... natuurlijk de hoofdprijs toe. 

De redactie van Het Zeskant wenst U prettige Kerstdagen, 

een gezellige Oudejaarsavond en een voorspoedig Nieuwjaar. 
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INGEZONDEN DOOR: NAAM 

ADRES 

BEDRIJF 

HORIZONT AAL 

1. klipgeit.
4. talent. 
7. bepaald metaal. 

10. rap.

10 

e.v.

DEC.67. 

13. bekende opera.
14. in het jaar onzes Heren (Lat. afk.).
15. voorzetsel.
16. omlijsting.

' 

17. zonder sterkte.
19. kleur.
21. feestdos.

'IJ 

23. bederf in graan. 
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25. 
26. 
27. 
31. 
33. 
34. 
37. 
39. 
40. 
42. 
46. 
48. 
51. 
53. 
55. 
57. 
58. 
59. 
60. 
62. 

lokspijs. 
teengewas. 
bitter, welriekend gomhars. 
bezitt. voornaamwoord. 
zeevis. 
korter pad, zijpad. 
bepaald uithangteken. 
nieuw (gr). 
nauwe doorgang. 
volkomen in orde. 
lettersoort, papierformaat. 
gebrek. 
hersenschim. 
in zijn eerste staat. 
gemeente in N-Brabant. 
tekort. 
kwade bedoeling. 
halfedelsteen. 
bloeiwijze. 
is een het gehele Neder!. bedrï 

vertegenwoordigend lichaam me 
bestuurlijke en adviserende taak ( 

63. jongensnaam. 
64. leiding, bestuur (fig.).
67. onbepaald telwoord.
69. stap. 
71. ruzie.
72. gekeperde stof. 
73. slag.
74. beroemd !tal. dichter. 
77. levensvocht. 
79. uniek.
81. toestand.
83. vooruitstekende punt.
85. telwoord.
86. inlandse boom. 
88. middag. 
90. zuiver, schoon.
93. scheepsemmer.
95. ter plaatse (Lat. afk.).
96. voorwereldlijke olifant.
98. zachter (muz.).
99. bootje.

100. lopend touw (scheepstenn).
102. voedsel. 
104. uitroep over pijn.
105. voegwoord. 
107. rivier in Duitsland. 
109. buitenlandse munt.
111. gemeente in Overijse!.
113. bijwoord: in 't tegenove
115. aankunnen.
117. oud mens die nog taai is. 
118. meisjesnaam. 
120. gedwee. 
121. voor.
122. niet gevuld, mager.
124. afgunst. 
125. bazige vrouw. 
126. bekende sportgebeurtenis (afk.). 
127. eeuwenlang de naam van het ege.....,~-r-�= 

Tokio. 
128. doorschijnende stof.
130. iets.
132. bep. tandeloos zoogdier. 
134. dunne schroefboor; roofdier. 
135. balspel (in meerdere vormen). 
138. ranonkelachtige sierplant.
140. Russische dans. 
142. rustpunt (muz.)
146. havenstad (Finland). 
147. gestold vleesnat. 
148. pers. voornaamwoord.
149. pers. voornaamwoord.
150. voordelige kaartencombinatie (kaarts 
152. tussenzetsel, ingezet stuk. 
153. plaats.
155. muzieknoot.
157. omwenteling.
164. muzieknoot.
165. halfgodin.
167. tekort.
169. loot, afgesneden takje (voor een be
171. zeehond.
172. soort van duif.
173. zuiver.
175. dagtekening.
177. hevig; zeer warm.
1 79. onwrikbaar.
181. ondergrondse afvoerbuis.
183. geestdriftig bewonderaar.
184. naam van enige koningen van NOOI"\',
186. meisjesnaam.



17. zonder sterkte. 
19. kleur. 
21. feestdos. 
23. bederf in graan.

25. lokspijs.
26. teengewas.
27. bitter, welriekend gomhars.
31. bezitt. voornaamwoord. 
33. zeevis. 
34. korter pad, zijpad.
37. bepaald uithangteken. 
39. nieuw (gr).
40. nauwe doorgang.
42. volkomen in orde.
46. lettersoort, papierformaat.
48. gebrek. 
51. hersenschim.
53. in zijn eerste staat. 
55. gemeente in N-Brabant. 
57. tekort.
58. kwade bedoeling.
59. halfedelsteen. 
60. bloeiwijze.
62. is een het gehele Nederl. bedrijfsleven

vertegenwoordigend lichaam met een
bestuurlijke en adviserende taak (afk.).

63. jongensnaam.
64. leiding, bestuur (fig.).
67. onbepaald telwoord.
69. stap.
71. ruzie.
72. gekeperde stof.
73. slag.
74. beroemd ltal. dichter.
77. levensvocht.
79. uniek.
81. toestand.
83. vooruitstekende punt.
85. telwoord.
86. inlandse boom.
88. middag.
90. zuiver, schoon.
93. scheepsemmer. 
95. ter plaatse (Lat. afk.). 
96. voorwereldlijke olifant. 
98. zachter (muz.). 
99. bootje. 

100. lopend touw (scheepsterm). 
102. voedsel. 
104. uitroep over pijn.
105. voegwoord.
107. rivier in Duitsland.
109. buitenlandse munt. 
111. gemeente in Overijse!. 
113. bijwoord: in 't tegenovergestelde geval. 
115. aankunnen. 
117. oud mens die nog taai is. 
118. meisjesnaam. 
120. gedwee. 
121. voor.
122. niet gevuld, mager.
124. afgunst. 
125. bazige vrouw.
126. bekende sportgebeurtenis (afk.).
127. eeuwenlang de naam van het tegenwoordige

Tokio.
128. doorschijnende stof.
130. iets.
132. bep. tandeloos zoogdier.
134. dunne schroefboor; roofdier.
135. balspel (in meerdere vormen). 
138. ranonkelachtige sierplant.
140. Russische dans. 
142. rustpunt (muz.) 
146. havenstad (Finland).
147. gestold vleesnat.
148. pers. vo_ornaamwoord.
149. pers. voornaamwoord. 
150. voordelige kaartencombinatie (kaartspel). 
152. tussenzetsel, ingezet stuk.
153. plaats.
155. muzieknoot.
157. omwenteling.
164. muzieknoot. ". 

165. halfgodin.
167. tekort.
169. loot, afgesneden takje (voor een bep. doel).
171. zeehond.
172. soort vari duif.
173. zuiver.
175. dagtekening.
177. hevig; zeer warm.
179. onwrikbaar. 
181. ondergrondse afvoerbuis.
183. geestdriftig bewonderaar.
184. naam van enige koningen van Noorwegen. 
186. meisjesnaam. 

188. vlek. 
190. woonplaats. 
192. bezieldheid.
194. Griekse oorlogsgod.
195. niet meer aanwezig.
197. interval van negen tonen (muz.).
199. bijwoord: voor ieder ander.
201. snijwerktuig.
203. gravin van Holland (1203).
204. schraal, niet royaal.
206. staaf edel metaal.
207. geestkracht.
209. vijfhoek.
212. voortdurend krachtig bijten. 
214. Russische havenstad.
215. boerenroos.
217. Zwitsers kanton. 
218. sprong. 
220. onbepaalde veelheid.
221. gerecht.
223. landtong: buitendijks land. 
224. valse godheid. 
226. nuttige huisdieren. 
227. bosgod (Gr.). 
228. voortreffelijkheid. 
230. groef. 
232. soort struisvogel. 
234. zangvogel. 
235. vermogend man. 
236. Chin. rekenmunt. 
237. grap. 
238. de stad Jeruzalem (dicht). 
239. Mohamm. opperhoofd; hoofd van een 

Moskee. 
240. zeer bekende vacantieplaats (Italië).
241. kluwen; streng.
242. paar.

VERTIKAAL: 

1. kleding: tooi.
2. rivier (Ned.)
3. geit. 
4. bepaalde dans; snelle loop (fig.). 
5. knip, klem. 
6. gemeente (Noord Holi.). 
7. rang in een theater. 
8. familielid. 
9. opwelling; neiging.

10. wrevel, toorn (fig.).
11. stroom waarin de Maas uitmondt.
12. plaats aan het Vierwoudstedenmeer (Zw.). 
18. straalsgewijs. 
20. punt, post. 
22. ontstekingskoord. 
24. schriftelijk verslag.
26. stootwapen. 
28. bep. vloeistof. 
29. veilige ligplaats.
30. is niet op één dag gebouwd.
32. punt, vlekje.
34. schuin toelopend.
35. vorst of bevelhebber (Arab.).
36. schil, huid. 
37. vol en zwaar geluid. 
38. bevlieging. 
40. akelige. 
41. plaats op de Kei-eilanden (voorm. Ned. Indië).
43. geest, energie.
44. benaming, aanleiding.
45. stijl, ambt, taak.
47. oudere broer van Mozes. 
49. bep. (kostbare) welriekende olie. 
50. gemeente in Gelderland.
52. huisgoden; gem. in Gelderland en N. Holi. 
54. overschot. 
56. boordsel. 
59. stad a/d noordkust van Afrika. 
61. fruit. 
63. onstuimigheid (fig.). 
65. voorzetsel. 
66. ontkennend voorvoegsel. 
68. loofboom. 
70. buitenlandse munt.
72. stad in Frankrijk.
73. pulverig.
75. bep. zangstem.
76. lor, vod.
78. ingesponnen rups. 
80. bep. bijbelboek (afk.).
81. palmmeel.
82. heilige stier (oud-Egypte).

84. afstand.
85. voorzetsel, bijwoord.
87. mangaan (afk.).
89. dorp in Zuid Limburg.
91. klank.
92. cricketterm.
94." model, maatstaf.
96. geweerdrager (Hist.).
97. kwelling, bekoring.
99. karakteriseren.

101. meetstok (vroeger gebruikt in stoffenhandel). 
103. laatste koningin van Spanje.
104. papegaai.
106. zot, dwaas.
108. onnodige drukte.
110. oud-Egypt. zonnegod.
112. bep. dans.
114. verglaasde stof, brandverf.
116. idee.
117. biljartterm.
119. rivier (Afrika).
123. vaarwel.
129. sportartikel.
131. rivier (Utr.). 
133. woonschuit. 
134. voedsel en landbouworganisatie der Ver.

Naties (afk. Eng.).
135. binnenvlakte van de hand.
136. rivier (Siberië).
137. beloning, vergelding.
139. gemeente in Utrecht en Gelderland, 
141. look, keukengas. 
143. zeevis. 
144. muzieknoot.
145. uitgedreven lucht.
147. paardenziekte.
151. Myth. koning die tot straf ezelsoren kreeg.
154. tussenwerpsel.
156. loofboom.
158. bijwoord.
159. gem. in Gelderland. 
160. naam van eilandengroep (Res-Ternate, 

voorm. Ned. Indië). 
161. organisatie v/d Ver. Naties (Eng. afk.).
162. stad in Spanje.
163. voorzetsel.
164. snelle loop.
166. slaap.
168. naam van een volk dat eens de Japanse ar

chipel bewoonde en nu nog voorkomt in het 
uiterste noorden en op Sachalin.

169. koppig, nauwe straat. 
170. gevangenis, opbergmeubel. 
173. slank.
174. ketting zonder eind met schepemmers. 
176. stad in Zweden. 
178. edelsteen. 
180. militaire rang (afk.). 
182. ondernemingsraad (afk.).
183. muzieknoot.
185. kamhagedis. 
186. in het jaar. 
187. snijwond. 
189. muil met houten zool, reisje. 
191. zo zij het. 
193. staat in Z.O. Azië. 
194. rivier in Italië.
195. touwwerk aan boord. 
196. nuk, kuur. 
198. dorp in N.O.-polder (op voorm. Schokland). 
200. teken, 
202. vlakgom. 
203. opgeld boven de parikoers (handelsterm). 
205. bedrijf, handeling. 
206. tenen mand.
208. onderzoek naar gehalte van zilveren en

gouden voorwerpen en munten.
209. buitenlandse munt. 
210. boos, slim, doortrapt. 
211. Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (afk.). 
213. onvast.
216. boord. 
219. vorm, gestalte.
222. jaartelling.
224. zangstuk voor één stem.
225. indrukking, knak.
227. oude vochtmaat (± 0,6 L).
229. kleefmiddel. 
231. onderleiding van (afk.).
233. zwak, gemeen. 
234. bep. zoogdier. 



IEK NOORDWYKERHOUT 

■ 

Een herfstige middag met mist en gestaag vallende bladeren van 
de nog kleurige bomen in de omgeving van Noordwijkerhout. 
Buiten het dorp, temidden van uitgestrekte, en nu zo kale, bollen
velden ligt een tot de I.H.C. behorende vestiging: De Machinefa
briek Noordwykerhout N.V., kortweg D.M.N. genoemd. 
"Wat maken ze eigenlijk bij dit bedrijf?" 
"Hoe lang bestaan ze al?" 
en nog vele andere vragen kwamen bij on� op. 
Bij Ir. de Munck, bedrijfsleider van dG fabriek, kregen we er ant
woord op. 
"Wanneer e� waarom is de fabriek begonnen?" 
"Om bij het tweede deel van deze vraag te beginnen. Het doel 
van Verschure Amsterdam was om verschillende onderdelen en 
apparaten, die anders buitenaf besteld werden, in een nieuwe, 
door hen op te richten, fabriek te laten vervaardigen. 
Dat was in 1950. In 1956 en 1965 is de fabriek uitgebreid, zodat 
het bedrijf er nu uitziet als op de luchtfoto. 
In het houten gebouw, op de voorgrond, zijn onder andere de ad
ministratie en de tekenkamer gehuisvest. Op het ruim zes hectare 
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grote terrein is nog ruimte genoeg voor eventuele verdere uit
breidingen." 
"Welke produkten worden vervaardigd?" 
"Dat is in enkele woorden moeilijk te zeggen. Het is zo, dat D.M.N. 
voor ongeveer drie-kwart van de produktie als toel0verancier op
treedt. Het resterende kwart deel van de produktie bestaat uit 
complete installaties, zoals Maxim zeewaterverdampers, die bij
voorbeeld op het Russische booreiland Chazar zijn aangebracht. 
Dan staan de, destijds door Verschure ontworpen, pompen voor 
lens-, ballast- en transferdoeleinden aan boord van schepen op 
het produktieprogramma. 
Van Conrad-Stork is D.M.N. subcontractant voor de vervaardiging 
van de uit Amerika afkomstige S en S-machines voor de fabricage 
van golfcarton. 
Als toeleverancier worden de volgende onderdelen vervaardigd: 
onderdelen van DAF-motoren, achterbruggen, frames en andere 
constructiedelen voor de Hyster hefwerktuigen. Ook cutterladders 
voor de 1.H.C. Beaver. 
Het toeleverancier zijn heeft voor D.M.N. goede vruchten afgewor
pen. Er zijn echter de nodige risico's aan verbonden, vooral bij 
een lagere conjunctuur. 
Daarom tracht D.M.N. meer eigen produkten aan te trekken met 
de volgende resultaten: 

Onderdelen voor DAF-motoren. 

In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschap
pij is een beweegbare bodem voor instructiezwembaden ontwikkeld, 
opdat door een eenvoudige handeling dit bad in een wedstrijdbad 
kan worden omgezet. De eerste definitieve opdracht, voor Hee
renveen, is kortgeleden ontvangen. 
Licentiecontracten zijn afgesloten met: 
Albert Frankenthal uit Duitsland, voor de vervaardiging van diep
drukcilinders voor de grafische industrie. 
Westinghouse Brake and Signal Company, Engeland voor de ver
vaardiging van diverse soorten sluizen voor de procesindustrie. 
Voor het laatste en voor een nieuw terrein, namelijk het mechani
seren en automatiseren van de produktie en het transport in de
zelfde procesindustrie, is een verkoopmaatschappij in oprichting, 
T.B.M.A.-Europe N.V., waarin D.M.N. voor 50% deelneemt". 
"Is er nog iets te vertellen over de personeelsbezetting en daar
mee samenhangende problemen?" 
"Op het ogenblik werken hier ongeveer 130 mensen. 
Veel personeelsleden zijn afkomstig uit de bollenbedrijven en moes
ten indertijd eerst worden omgeschoold. In de eigen leerschool 
worden jeugdige werknemers opgeleid volgens het Bemetel-leer
systeem. 
Om een betere samenwerking te verkrijgen, is in iedere afdeling 
een werkgroep ingesteld, die zo veel mogelijk wordt betrokken 
bij de vele problemen die zich in de afdeling van het bedrijf voor
doen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de werkmethoden, 
mogelijke verbeteringen van de arbeidsomstandigheden en de al
gemene voorlichting in het bedrijf. 
Wij menen, dat wij hierdoor een betere samenwerking in het bedrijf 
bereiken. 
De personeelsvereniging is zeer actief en voor de kaart- en toneel
avonden, als ook voor de voetbal-zomercompetities tussen bedrij
ven uit de streek, bestaat altijd een grote belangstelling". 
"Hartelijk dank voor deze informaties, heer de Munck. De Zeskant
lezers hebben nu een indruk van D.M.N. gekregen!" 



Foto 1 De president van de Raad van Bestuur van !.H.C. Hol

land, Mr. H. J. A. M. Smulders, toonde grote belang

stelling voor de afdeling Baggerinstrumenten. 

De chef van deze afdeling, de heer A. de S,,oo, geeft 

uitleg over de bedieningstafels. 

Foto 2 Wie van de stand-werkers even de tijd had om te gaan 

zitten moest bezoekers-rapporten invullen. Er zijn er 

honderden geschreven! 

Foto 3 Er werden vele, serieuze gesprekken gevoerd tussen 

mannen-van-het-vak. 

Foto 4 Belangstel! ing van de kant van de aannemingsbedrijven 

voor het MTl-paneel. 

Foto 5 Aandacht van de technici voor de Sublime-schroefas

kokerafd ichti ng. 

Foto 6 Zaterdagavond, kwart over zes: de tentoonstelling is 

gesloten. Het slot-slaatje smaakt opperbest, vinden La

gersmit's vertegenwoordigers, de heren Koller en De 

Vriesl 

EUROPORT '67 
Op de 6e Internationale Scheepsbouwtentoonstelling 
"Europort '67", die begin november in de Amsterdamse 
RAI werd gehouden, presenteerden zowel I.H.C. Holland 
als Lagersmit zich op een wijze, die - en dat mogen wij 
best met enige trots vaststellen - alle aandacht trok. 
I.H.C. gaf ditmaal een overzicht van de standaardproduk
ten voor de baggerindustrie.
Toen na afloop de balans werd opgemaakt, kon men met
tevredenheid op de drukke tentoonstellingsdagen terug
zien. Bestaande contacten werden verstevigd, nieuwe
contacten gelegd. De werven werken hieraan nu druk ver
der, want nieuwe orders, dáár gaat het om. De be
langstelling voor onze stand was groot. Niet alleen
mensen uit de bagger- en aannemerswereld, maar
ook vele I.H.C.-ers kwamen een kijkje nemen. Daarom
geen lang verhaal over "Europort '67", maar als herinne
ring wat foto's. Wij putten daarvoor uit de grote collectie
foto's, die door beroeps- én door amateurfotografen op de
tentoonstelling zijn gemaakt.
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GHISLAINE en 'SA DER 

Lieve mensen, wat een drukte 
Was het toch weer op "De Klop'", 

Hoge en gewone Pieten 
Reden de werfterreinen op. 
Afgezanten, Burgemeester 
Velen van de I.H.C., 
Een lelijk eendje, autobussen 
Of een hele dure "Slee". 



GHISLAINE en 'SANDERUS' 

Lieve mensen, wat een drukte 
Was het toch weer op "De Klop", 
Hoge en• gewone Pieten 
Reden de werfterreinen op. 
Afgezanten, Burgemeester 
Velen van de I.H.C., 
Een lelijk eendje, autobussen 
Of een hele dure "Slee". 

3 4 

5 6 

Vrolijk wapperden de vlaggen 
Naast de vlag van d'I.H.C., 
De "Belze" vlag en onze driekleur 
't Podium leek één bloemenzee. 
iedereen was opgewonden 
Al die vlaggen aan de mast, 
Een dikke vijftig stoere Belgen 
Waren er de eregast! 

't Grootste schip dat ging te water 
Ooit nog op "De Klop" gebouwd, 
En de bouw werd (zoals altijd) 
Aan De Klop weer toevertrouwd. 
N.V. De Nul de opdrachtgever
Had al z'n personeel genood,
Om getuige te kunnen wezen
Bij de nieuwe aanwinst van hun vloot.

Precies op tijd beklom 't gezelschap 
Het rijk versierde podium, 
Hier en daar een zenuwtrekje 
Of een algemeen - hum - hum. 
De direkteur sprak enkele woorden 
Tot de toekomstige eigenaar, 
Even stilte en - toen klonk het: 
"Alles los! en, Rammen maar!" 
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De lieftallige en charmante dochter 
Ghislaine greep met vaste hand, 
De champagne fles, hij spatte 
Bruisend tegen de stalen wand. 
Sanderus, sprak ze lief en teder, 
"Ik doop U en behouden vaart. 
Voor het schip en de bemanning 
En veel lauw'ren nog vergaard." 

Toen kwam er deining in de massa 
En een wild gejuich brak los, 
En de machtige Sanderus

Maakte zich van de helling los. 
Statig gleed hij in het water 
Spoelde zich in het zilte nat, 
Maar ik kreeg 't gevoel alsof ik 
In "De hel van Deurne" zat. 

In de mooie ruime kantine 
Werd een heildronk uitgebracht, 
Op het welzijn der Sanderus

Op haar voorspoed en haar kracht. 
Maar ook in de schilders werkplaats 
Toaste men, en niet met "Peut", 
Maar met koffie en sigaren 
En 'n ouwe onvervalste "neut". 

gédégé. 



JUBILEA 

DE HEER C. H. VAN LOO IJ 4 0 JAAR IN ON S M ID DEN 

Als iemand de geschiedenis van I.H.C. Holland van het begin 
af aan heeft meegemaakt, dan is dat wel de heer C. H. van 
Looij. Op 1 september 1927 trad hij als correspondent in dienst 
van Werf Conrad te Haarlem. In 1932 kwam "de grote verhuizing", 
toen Stork Hijsch uit Hengelo overkwam en de werkgever van de 
heer Van Looij Conrad-Stork ging heten. In augustus 1944 begon 
I.H.C. Holland zijn bestaan. Vanaf het eerste moment heeft de heer
Van Looij het bureau 1.H.C. Holland geleid, eerst vanuit Haarlem,
na 1945 in enkele vertrekken bij de Billiton maatschappij in
Den Haag.

Van daaruit werd verhuisd naar de villa aan de Verlengde 
Tolweg. Na de fusie verhuisde de heer Van Looij met zijn staf 
naar Rotterdam om daar zijn werkzaamheden voort te zetten als 
hoofd van de Commerciële afdeling van I.H.C. Holland N.V. 

Voor zijn vele verdiensten werd de heer Van Looij op 16 november 
j.l. gehuldigd door de Raad van Bestuur. Daarbij overhandigde de
heer H. J. A. M. Smulders de jubilaris een prachtige antieke koperen
vijzel met stamper. Een van de hobby's van de heer Van Looij
werd duidelijk, toen het bureau-personeel een standaardwerk over
oude klokken aanbood.

's Avonds werd een receptie gehouden in het Parkhotel in Rotter
dam, waar meer dan honderd vrienden en relaties voor een gezel
lige sfeer zorgden. Geschenken ondersteunden hun goede wensen. 
Dat daarbij de charmante echtgenote van de jubilaris niet vergeten 
werd, is vanzelfsprekend. 

Wij hopen dat 1.H.C. Holland nog geruime tijd zal mogen profiteren 
van de grote ervaring en kennis van de heer C. H. van Looij. 
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25 JAAR BIJ GUSTO 

25 oktober: De heren C. van Aaken, W. Kramer en J. W. Rook, allen 
van de afdeling Scheepsbouw. De heer N. H. Conijn sprak de ju
bilarissen toe en overhandigde hen de geschenken. Onder het ge
not van een kop koffie werd herinnerd aan 25 jaar geleden toen de 
"broekjes" bij Gusto binnenstapten. Wij hopen dat zij nog vele 
schepen mogen zien glijden. 

26 oktober: Alweer scheepsbouwers in jubileumkledij. Het zijn de 
Heren H. P. Badoux, J. K. Rook, J. A. van der Stel en J. M. Tempel
man. Jubileum-directeur F. E. M. Smulders bracht de dank van de 
onderneming onder woorden en overhandigde geschenken. Onze 
felicitaties aan deze stalen scheepsbouwers. Gezondheid!, nog 
jaren lang! 

27 oktober: Gelukwensen voor de 
vanuit de daksalon het bedrijf van 
overziet hij een deel van het bedri/ 
Punt vanuit zijn hoge zetel in de kraa 
Wij wensen hem toe dat hij zijn 
vele jaren mag vervullen. 

25 JAAR BIJ S 

3 november: Het gouden insigne s _ =--= :. _
troleur A. J. Bothof, die in twee eta - J
Onze felicitaties bij het bereike 

U nog ontelbaar veel werkstu ke ... � : -

CONTACT AVO 

uur konden de ouders, leerling 

leerscholen en in enige werkpla 

de leerlingen vervaardigde we 

begroette de SK directeur, de 

130 aanwezigen, waaronder de 

van de Dagnijverheidsschool u, 

Technische Avondschool uit Albl 

de Opleidingscommissie en nog ve 

bijzonder woord van welkom voor 

trokken zijn bij de opleiding en hij 

wat zij voor de jongens hebbe 

illustreerde de spreker het b 

geren, dat aan de opleiding deelne 

tot het uitreiken van de diploma' 

H. van Bergeijk, Metaalbewerken in 

HET VIERKANT 

Hé, wat is dat? Een ouderwetse bo 
molen: een vierkant compleet me as e 
...... Weggeworpen. Zo vergaat de e 
Die molen was ook ééns nieuw. 
in dienst werd genomen. 
Grote verwachtingen. Zij wérden ve 

De emmers sloegen met harde a oe
harde klappen wellicht, zodat de nage 
gauw losraakten en banden vemie 
Er kwam wat nieuws in de mode: ee 
emmers niet zo gauw kapot ... "Ma . - - c 

toch weg en schaf een nieuw bove a · • --· 3 
Véél soepeler werk". Ze hadden nie 
En daar ging ons vierkant. Afgedaa 
Maar Natuur is erbarmend; zij kapse e 
bare te troosten. 
De man met het fototoestel kwam, zag 
en gaf hem zijn volkomen verdiende o -

't Was alsof het krasse oudje zei: "Da 
eindelijk ...... ". 



JUBILEA 

1 ODEN 

STO 

. C. van Aaken, W. Kramer en J. W. Rook, allen 
eepsbouw. De heer N. H. Conijn sprak de ju

- andigde hen de geschenken. Onder het ge
e werd herinnerd aan 25 jaar geleden toen de 

binnenstapten. Wij hopen dat zij nog vele 
glijden. 

eepsbouwers in jubileumkledij. Het zijn de 
Rook, J. A. van der Stel en J. M. Tempel
. E. M. Smulders bracht de dank van de 

rden en overhandigde geschenken. Onze 
ralen scheepsbouwers. Gezondheid!, nog 

27 oktober: Gelukwensen voor de heer J. van Herk, die nu eens 
vanuit de daksalon het bedrijf van buiten kon overzien. Dagelijks 
overziet hij een deel van het bedrijf binnen, n.l. de loods op de 
Punt vanuit zijn hoge zetel in de kraan. 
Wij wensen hem toe dat hij zijn hoge overzichtelijke functie nog 
vele jaren mag vervullen. 

25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 

3 november: Het gouden insigne is gespeld op de borst van con
troleur A. J. Bothof, die in twee etappes de 25 jaren volmaakte. 
Onze felicitaties bij het bereiken van deze mijlpaal. Wij hopen dat 
U nog ontelbaar veel werkstukken zult mogen controleren. 

CONTACTAVOND BEDRIJFSSCHOLEN SMIT KINDERDIJK 

Op dinsdag 7 november was de jaarlijkse contactavond 
voor de leerscholen van Smit Kinderdijk. Van 7 tot 8 
uur konden de ouders, leerlingen en genodigden in de 
leerscholen en in enige werkplaatsen terecht, om de door 
de leerlingen vervaardigde werkstukken te zien. Daarna 
begroette de SK directeur, de heer A. J. Bouman, de 
130 aanwezigen, waaronder de directeuren en leraren 
van de Dagnijverheidsschool uit Dordrecht en van de 
Technische Avondschool uit Alblasserdam, de leden van 
de Opleidingscommissie en nog vele anderen. Hij had een 
bijzonder woord van welkom voor hen, die zo nauw be
trokken zijn bij de opleiding en hij bedankte hen voor alles 
wat zij voor de jongens hebben gedaan. Met cijfers 
illustreerde de spreker het behoorlijke aantal jon
geren, dat aan de opleiding deelneemt en ging vervolgens 
tot het uitreiken van de diploma's over. Het waren: 
H. van Bergeijk, Metaalbewerken in de scheepsbouw; 

HET VIERKANT 

Art. L. de Mee met Uitgebreid en A. C. Baijens alleen 
het Uitgebreid diploma. H. Klerk kreeg Machinebank
werken (H+M) met het Uitgebreid diploma; Dirk Schip
pers, Draaien, Jan Schippers met het Uitgebreid en K. 
Hummel eveneens met het Uitgebreid diploma. Klaas 
behaalde met zijn werkstuk het hoogste cijfer van het 
hele land: 9.11 A. IJ. van Dieren en C. D. van Dijk be
haalden beiden Scheepsbeschieten met het Uitgebreid di
ploma. C. Langerak en B. J. van Wijk kregen het diploma 
Sectiebouw en Afschrijven uitgereikt. 
De Heer B�uman spoorde de jongens aan hun best te 
blijven doen, met de woorden: "Wij leven in een tijd van 
specialisatie, die een degelijke ondergrond vereist. Die 
krijg je niet vanzelf. Daar zul je wat voor over moeten 
hebben. Maar, de mogelijkheden voor doorzettende jonge 
mensen worden dan ook steeds groter. Directeuren en 

leraren staan altijd klaar met hun advies. Ook de af-

deling Personeelszaken is steeds bereid om raad en 
advies te geven." 
Na het uitreiken van de diploma's kregen de ouders en 
opvoeders volop gelegenheid een praatje te maken over 
de vorderingen en gedragingen van de leerlingen. Tot slot 
kreeg de heer M. B. Heijting de gelegenheid iets e ver
tellen over de belevenissen gedurende de kampwe en 
op het kasteel Vaalsbroek en in Hierden. Dot systeem 
bleek veel meer te voldoen dan de meerdaagse bus
tochten van vroeger. De film, 'die de heren van den Berg 
en van Veghelen daarna vertoonden, toonde dit on m 
twintig minuten, overduidelijk. De aanwezigen hebbe 

vaak geschaterd om de leuke momenten, die deze aa,
dige film liet zien. 
Het is goed geweest, dat de ouders hebben kunnen zien, 

hoe het leren van hun kinderen verloopt en hoe zij tijdens 
de jeugdvakantie worden bezig gehouden. 

Hé, wat is dat? Een ouderwetse boventuimelaar van een bagger
molen: een vierkant compleet met as en grote tandwielen. 
. . . . . . Weggeworpen. Zo vergaat de wereldse glorie. 

* bij vierkant maakt de emmerketting een hoek van 360 ° : 4
90° ; bij vijfkant 360 ° : 5 = 72° ; de kans is echter groter, dat de
emmers daardoor niet geheel geledigd worden .

Die molen was ook ééns nieuw. Wijn werd geschonken toen hij 
in dienst werd genomen. 
Grote verwachtingen. Zij wérden vervuld, volle emmers. 
De emmers sloegen met harde klappen leeg op dit vierkant. Te 
harde klappen wellicht, zodat de nagels van de geklonken emmers 
gauw losraakten en banden vernieuwd moésten worden. 
Er kwam wat nieuws in de mode: een vijfkant. .. daarop slaan je 
emmers niet zo gauw kapot ... "Man, doe dat ouwerwetse vierkant 
toch weg en �chaf een nieuw bovendrijfwerk aan, een vijfkant. 
Véél soepeler werk". Ze hadden niet helemaal ongelijk.* 
En daar ging ons vierkant. Afgedaan, oud roest. 
Maar Natuur is erbarmend; zij kapselde hem in, trachtte de ontroost
bare te troosten . 
De man met het fototoestel kwam, zag deze zeldzame tegenstelling 
en gaf hem zijn volkomen verdiende oude glorie terug. 
't Was alsof het krasse oudje zei: "Dank je, mij is recht gedaan ...... 
eindelijk ...... ". 
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VIER MAANDEN "V E I L I G H E I D" BIJ GUSTO S CHI ED A-M 
Steeds weer wordt er gehamerd op "Veilig Werken". "Kijk uit", 
"Draag een helm" enz., enz. 
In de Gusto Berichten van 1 december wordt het zo lekker gezegd: 
"Lief zijn voor elkaar? Wees ook eens lief voor Uzelf, draag een 
helm!" 
We vragen ons zo dikwijls af; "Wordt er dan zo onveilig gewerkt?" 
Om een indruk te krijgen van de vele, dikwijls kleine, ongelukken 
bij Gusto Schiedam hebben we de ongevalsoverzichten van de 
maanden augustus tot en met november eens doorgekeken. 

Lasogen: 
Door het kijken in de blauwe, felle, lasvlam bij het elektrisch lassen, 
kunnen de ogen op een nare, pijnlijke wijze ontstoken raken. In 
deze periode: vier ongevallen. Kijk er dan ook niet in! Of, gebruik 
een bril! 

Gekneusde vingers: 
Allerlei oorzaken: vingers tussen pijpen, een duim in een elektri
sche boormachine, enz. We tellen al negen verschillende gevallen 

INHOUDSOPGAVE HET ZESKANT '67 

CO 484, "Yolanda" in Triest 
CO 502, "Free Enterprise 1, Il en lil" 
CO 522, "P. C. S. van Hattem" 
CO 547, "Draga Colombia" 
CO 552, "Rio Paraná" 
CO 553, "Geopotes IX" 
CO 558, "Namur" 
CO 563, Giant "lraty Il" 
CO 566, "PR 201 Venezia" 
CO 570, "Marsdiep" 
CO 572, "Ourthe" 
CO 573, "Prins der Nederlanden" 
CO 574, "Antwerpen IV" 
CO 576, "Annahda" 
CO 577, "Alfil" 
CO 585, "Sanderus" 
CO 586, "Dredger 210" 
CO 588, "Nordsee" 
CO 701, "Chazar" 
CO 702, Giant "Papendrecht" 
CO 705, Profielzuiger IJsland 
CO 706, "H.A.M. 308" 
CO 708, Booreiland Nigeria 
CO 711, Emmermolen Polen 
CO 712, Opdracht Panama 
CO 714, Opdracht kraan ltal ië 
CO 1111, "Lepelaar" en "Kraanvogel" 
4-1283, Graanelevator IGMA 

4-1281/2, Copralossers 
CO 1128, "Londen Atlas" 
Uit de Beaver-wereld 
Werk onder handen 
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met in totaal ongeveer 15 verzuimde weken. Bovendien nog twee
gevallen van "met hamer op duim geslagen!" Zouden dat misschien 
de mensen zijn die thuis gewoonlijk zeggen: "laat mij dat maar 
doen vrouw. Jij slaat toch op je vingers! ?" 

Voeten en benen: 
Een geval van een hete slak van het lassen in de schoen had waar
schijnlijk voorkomen kunnen worden door het gebruik van leren 
"slobkousen", die in het magazijn te krijgen zijn. 

Verdere ongevallen 
Metaalkrullen in de schoen, pijpen op voeten gevallen en met een 
slijptol het been verwond. 

Kortom, zeer vele van deze, gelukkig kleine, ongevallen hadden 
voorkomen kunnen worden door uit te kijken en de voorschriften 
aan te houden. 
Ook hier geldt: "Let op de kleintjes". Want ook kleine ongevallen 
geven dikwijls veel narigheid en kosten veel geld! 

Reisverhalen 

Australië 
Verre Oosten 
Colombia 

Bedrijfsnieuws 

Guste 
Klop 
Smit-Bolnes 
Smit Kinderdijk 
Verschure 
Lagersmit 
DMN 
MTI 
IHC 

Van alles wat 

Kerstpuzzel 1966 
Nogmaals "het prikje" 
Huelva, haven in ontwikkeling 
Wachters aan 1.H.C.-poorten 
Een technische bibliotheek 
Booreilanden in miniatuur 

Reclame, conferenties en automatisering 
Een grote familie in één groot Zeskant 
Jubilea 
Gédégé 
Veiligheid 
Sprokkel 
Vakantieverhalen 
De enquete 
Personalia 
Boortorens als flatgebouwen 
Belastingperikelen 
Van anderman's (w)erf 
Standaardisatie 
Tewaterlating "Jeannette Française" 
Europ:irt '67 
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PERSONA 
!.H.C. HOLLAND 

De viering van het 25-jarig jubileum van ce 

Zwiep kon door een onverwachte opname -
Ziekenhuis te Schiedam helaas geen doorg=ç 
Wij hopen dat de heer Zwiep, die inmiddels = 

ziekenhuis is ontslagen, spoedig geheel hers:::: 
zodat zijn jubileum alsnog kan worden gevie-:: 

GUSTO 

In dienst getreden: 

9-10-'67 A. Groenendijk, 
17-10-'67 Mej. M. M. J. C. 
1-11-'67 C. J. Meerhof, bankwerker Machine 

6-11-'67 D. R. Rijploeg, el. lasser Slikkervee< 

6-11-'67 A. M. T. Rode, el. lasser Slikkerveer 

6-11-'67 P. M. Chavarria Ribes, lasser Schee;:,s:,o:,--

6-11-'67 Mej. 1. van Zuylen, adm. assisten e 

13-11-'67 L. Pelgrim, hulp koperslager Machin 

13-11-'67 E, Feal Lago, hakker Scheepsbouw 
20-11-'67 A. M. Kraaymaat, lasser Apparatenbo, 

1-12-'67 Mej. G. H. M. van !peren, ass./secr. Pe 
zaken 

Gepensioneerd: 
23-10-'67 J. E. P. Meeder, afbouwer Scheepsboo 
17-11-'67 W. Rutterman, modellenbewaarder Mode 

30-11-'67 L. Pijl, buitenlandse expeditie 

Naar militaire dienst: 

6-11'-•57 B. P. M. de Veth, 1.1. plaat/constr. we 

Scheepsbouw 
6-11-'67 L. Bos, l.i. metaalbewerker Scheepsbow, 

Terug uit militaire dienst: 

13-11-'67 H. J. Mulder, metaalbewerker Scheeps 

VERSCHURE 

In dienst getreden: 

13-11-'67 G. B. Haize, Scheepswerf 
15-11-'67 S. A. de Vries, Polyboat 
22-11-'67 P. Arends, Oranje Werf 

Gehuwd 

20-10-'67 J. van Lom, Polyboat 

Op vrijdag 25 oktober overleed de medewa•· =" 
De Klop, de heer C. Bakker op de leeftijd 
Ruim 29 jaar is de heer Bakker als ijzerwe 

werf werkzaam geweest. In het voorjaar wero • z:. -
sindsdien werd hij twee-maal opgenomen n "'5 � 
misch Ziekenhuis te Utrecht. Nog onverwacl, 

einde aan zijn leven. 

De heer Bakker was op de werf een geziene · ., 

verslagenheid was groot, toen zijn heengaan be, -

Onze deelneming gaat uit naar zijn echtgenote e- • 
en wij wensen hen toe, dat zij in hun ge 
mogen vinden in het verlies van man e 
rusten. 

Op 11 oktober j.l. 
het plotseling overlijden van onze voonnan-=c:,,=_.,,,":!!11 

F. de Bruin. 

De heer de Bruin, die de leeftijd van 52 , 
heeft 20 jaar bij ons gewerkt. In die per, 
hem leren kennen en waarderen als ee 

niets teveel was; een man, die stona: 

Temeer beseffen wij, welk een zware s ag 
betekent voor zijn vrouw en kinderen 
Wij wensen hen alle kracht toe bij d: 
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PERSONALIA 
I.H.C, HOLLAND 

De viering van het 25-jarig jubileum van de heer J. C. 
Zwiep kon door een onverwachte opname in het Gem. 
Ziekenhuis te Schiedam helaas geen doorgang vinden. 
Wij hopen dat de heer Zwiep, die inmiddels weer uit het 
ziekenhuis is ontslagen, spoedig geheel hersteld zal zijn, 
zodat zijn jubileum alsnog kan worden gevierd. 

GUSTO 

In dienst getreden: 

9-10-'67 A. Groenendijk, hulp-ijzerwerker Slikkerveer 
17-10-'67 Mej. M. M. J.C. van Wessel, telefoniste Geleen 

1-11-'67 C. J. Meerhof, bankwerker Machinebouw 
6-11-'67 D. R. Rijploeg, el. lasser Slikkerveer 
6-11-'67 A. M. T. Rode, el. lasser Slikkerveer 
6-11-'67 P. M. Chavarria Ribes, lasser Scheepsbouw 
6-11-'67 Mej. 1. van Zuylen, adm. assistente Tk. Krb. 

13-11-'67 L. Pelgrim, hulp koperslager Machinebouw 
13-11-'67 E, Feal Lago, hakker Scheepsbouw 
20-11-'67 A. M. Kraaymaat, lasser Apparatenbouw 

1-12-'67 Mej. G. H. M. van lperen, ass./secr. Personeels
zaken 

Gepensioneerd: 

23-10-'67 J. E. P. Meeder, afbouwer Scheepsbouw 
17-11-'67 W. Rutterman, modellenbewaarder Modelmakerij 
30-11-'67 L. Pijl, buitenlandse expeditie 

Naar militaire dienst: 

6-li'-'67 6. P. M. de Veth, 1.1. plaat/constr. werker 
Scheepsbouw 

6-11-'67 L. Bos, 1.1. metaalbewerker Scheepsbouw 

Terug uit militaire dienst: 

13-11-'67 H. J. Mulder, metaalbewerker Scheepsbouw 

VERSCHURE 

In dienst getreden: 

13-11-'67 G. B. Haize, Scheepswerf 
15-11-'67 S. A. de Vries, Polyboat 
22-11-'67 P. Arends, Oranje Werf 

Gehuwd 

20-10-'67 J. van Lom, Polyboat 

Op vrijdag 25 oktober overleed de medewerker van 
De Klop, de heer C. Bakker op de leeftijd van 61 jaar. 
Ruim 29 jaar is de heer Bakker als ijzerwerker op de 
werf werkzaam geweest. In het voorjaar werd hij ziek en 
sindsdien werd hij twee-maal opgenomen in het Acade
misch Ziekenhuis te Utrecht. Nog onverwacht kwam een 
einde aan zijn leven. 

De heer Bakker was op de werf een geziene figuur en de 
verslagenheid was groot, toen zijn heengaan bekend werd. 

Onze deelneming gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen 
en wij wensen hen toe, dat zij in hun geloof de kracht 
mogen vinden in het verlies van man en vader te be

rusten. 

Op 11 oktober j.l. werden wij geschokt door de tijding ,van 
het plotseling overlijden van onze voorman-montagewe(ker 
F. de Bruin. 

De heer de Bruin, die de leeftijd van 52 jaar bereikte, 
heeft 20 jaar !>ij ons gewerkt. In die periode hebben wij 
hem leren kennen en waarderen als een collega, voor wie 
niets teveel was; een man, die stond voor zijn werk. 
Temeer beseffen wij, welk een zware slag zijn heengaan 
betekent voor zijn vrouw en kinderen. 
Wij wensen hen alle kracht toe bij dit zware verlies. 

H. M. Conijn (Gusto) 

Geboren: 

9-10-'67 Petra Alexandra Maria, 
dochter van P. J. C. van der Reyden 

11-10-'67 Juan Sebastian, 
zoon van J. Ruiz Barragan 

24-10-'67 Robert Rifaat Amin, 

Overleden: 

25-10-'67 C. Bakker, 61 jaar, IJzerwerker 

SMIT-BOLNES 

Geboren: 
zoon van R. A. Zakhary 

28-10-'67 Richard Paulus Johannes, 
zoon van W. H. Plemper 

20- 8-'67 Albert, 

24-11-'67 Maria Cornelia Catharina, dochter van 
P. H. v. Noorden en P. C. Stevense 

zoon van J. H. Heemeijer Terug uit militaire dienst: 

6-11-'67 A. J. van den Berg, afd. Deelmontage 
Overleden: 

12-11-'67 H. R. Balk, gepensioneerd baas van de tim
merwinkel Scheepswerf. 
Wij eren zijn nagedachtenis. 

Gepensioneerd: 

15-12-'67 F. T. Dijkshoorn, beitelslijper Machinefabriek 
15-12-'67 H. M. de Buyzer, portier Scheepswerf 

DE KLOP 

In dienst getreden: 

6-11-'67 A. A. Stabij - volontair MB 
13-11-'67 M. Kleyn - kantoorbediende 
20-11-'67 A. M. Boelen - kantoorbediende 

Uit dienst getreden: 

SMIT KINDERDIJK 

In dienst getreden: 

30-10-'67 C. de Ruiter, Volontair MF Noord 
30-10-'67 J. van Ierland, Volontair MF Noord 
30-10-'67 J. Kanters, mech. boekhouding 
6-11-'67 D. Pilkes, Volontair MF Noord 

13-11-'67 A. A. v.d. Merwe, Brander Zuid 
13-11-'67 J. W. Lucas, Hul pijzerwerker A.V. I. 
13-11-'67 N. J. B. M. v.d. Werft, Bedr. bureau 
20-11-'67 C. A. M. Schepers, Correspondentie 
20-11-'67 A. H. van Zeist, Brander Noord 
27-11-'67 A. v.d. Wulp, IJzerwerker 
27-11-'67 A. Polderman de Jong, Electriciën 

Overleden: 

MF 

30-11-'67 S. Stam - Hulp-lJzerwerker 
31-10-'67 J. Goedhart - Timmerman 

17-11-'67 P. B. Koutstaal, afd. Planning, 22 jaar 

3-11-'67 W. Hokken - Volontair MB 
Geboren: 

10-11-'67 C. H. v.d. Berg - Volontair Tekenaar 
10-11-'67 C. Brandwijk - Volontair MB 1-11-'67 Cornelia, zoon van C. Stellaard en D. v.d. 
16-11-'67 J. G. Keinemans - Hulp-lJzerwerker Wulp, A.V.I. 

Uit militaire dienst: 

9-11-'67 Cornelis, zoon van R. J. Bos en M. Forman, 
W. Noord 

21-11-'67 J. C. Bons - Bankwerker 14-11-'67 Neeltje, dochter van S. H. Tahapary en A. Ver
hoeven, L.S. 

Geboren: 
17-11-'67 Marinus, zoon van J. Loja Millan en J. de 

Bruin, Werf 
27-10-'67 Michèl A. J. - zoon van H. G. J. Haveman

A. J. Verhoef 
20-11-'67 Eldert, zoon van E. Heykoop en J. v.d. Bas, 

Calculatie 
4-11-'67 Hendrika - dochter van J. v.d. Dool-J. C. 24-11-'67 Sijgje, dochter van G. de Bie en A. de Jong, 

A.V.I. Boogaard 
11-11-'67 Cornelia A. - dochter van A. de Raad-C. A. 26-11-'67 Lijntje, dochter van J. Stam en W. de Gruijter, 

Inkoop Kraayeveld 

Gehuwd: 

3-11-'67 A. Roskam - C. van Maanen 
10-11-'67 J. v.d. Tak - Zw. Bakker 

Gehuwd: 

1-11-'67 J. van Zetten en N. Spruit, Tek. SB 

IN MEMORIAM 

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het on
verwachte overlijden van onze chef houtbewerking, de 
heer L. Booy, in de leeftijd van 63 jaar. 

Het is voor ons onvoorstelbaar, dat hij niet meer in ons 
midden zal terugkeren. In de bijna 30 jaar, dat de heer 
Booy bij ons werkzaam was, hebben wij hem gekend als 
een toegewijd en zeer bekwaam medewerker, die moeilijk 
uit onze gemeenschap is weg te denken. 

Wij hopen, dat zijn vrouw en kinderen de kracht mogen 
ontvangen dit zo smartelijke verlies te dragen. 

G. P. A. van Wieringen Ing. (Gusto) 

Op 21 november ontvingen wij het verschrikkelijke be
richt, dat na een kortstondige ziekte was overleden onze 
afschrijver/samensteller, de heer J. M. van Aken. 
De heer van Aken was nog jong, slechts 44 jaar. Het is 
niet voor te stellen dat wij hem, een man in de kracht 
van zijn leven, niet meer zullen terugzien. 
Wij hebben in hem een geliefd collega verloren, die ruim 
27 jaar naar beste kunnen zijn vakmanschap in dienst van 
het bedrijf heeft gesteld. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen van ganser harte alle 
kracht toe bij dit zo zware verlies. 

G. P. A. van Wieringen Ing. (Gusto) 
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De redactie heeft ons aangekondigd als iemand, die de I.H.C.
personeelsmededelingen met Argus-ogen zou bekijken. 
Daarom houdt Argus ook een wakend oog op Het Zeskant. De 
redactie is vorige maand niet helemaal eerlijk geweest in het ar
tikel over de mini-sleepzuiginstallatie in de suikerfabriek. 
Op bladzijde 98 staat "Na het probleem zorgvuldig te hebben be
studeerd, zorgde I.H.C. Holland voor een unieke oplossing". Dat 
nu is te veel op eigen borst kloppen! Het probleem is indertijd bij 
onze vroegere 1.H.C. partner, Conrad-Stork in Haarlem, op tafel 
gelegd. Dáár is men aan het piekeren gegaan. De I.H.C. Beaver 
heeft de oplossing vervolgens uitgevoerd. Zó zit dat en niet anders. 

De prijs voor de langste en ingewikkeldste zin gaat deze maand naar 
het Smit Nieuws. De voor de "Bemetel" diploma's geslaagde jon
gens van de leerscholen kregen behalve het diploma een spaar
bankboekje. Dan lezen wij: "Willen zij, die zo'n boekje ontvingen, 
er aan denken, dat van het nu ingeschreven eindbedrag, het ge
deelte, dat verkregen is als beloning voor proefwerkstukken, kan 
worden verdubbeld, als na 5 jaar na het behalen van het diploma 
kan worden aangetoond, dat dit bedrag nog ongewijzigd aanwezig 
is." De rente kan dus elk jaar worden verbrast, jongelui ... 

Smit Nieuws van 3 november: "De nieuwe stafzagerij is voltooid 
en het stafmateriaal is samengevoegd". En alle kinderen maar den
ken dat St. Nicolaas zijn staf mee uit Spanje nam. Weer een illu
sie minder. 

Dat het Smit Nieuws, Berichtenblad voor en ván het personeel, 
wel degelijk dóór dit personeel gelezen wordt, bewijst de onrust die 
is ontstaan door het uitvallen van een nummer. Waar is no 34?, zo 
vroeg men zich af. De reden wordt in no 38 uit de doeken gedaan. 
In het bewuste nummer 34 stond een nieuwe opdracht voor 1.H.C., 
die echter - op verzoek van de klant - nog even zoveel mogelijk 
geheim moest blijven. (U leest er in dit nummer meer over). En dus 
bleef de redactie met de hele oplaag van no 34 in zijn maag zitten. 
Verzamelaars en bibliofielen kunnen misschien nog een exemplaar 
bemachtigen. 

Bij Gusto zijn nieuwe klappers voor de interne telefoonnummers 
uitgegeven. "Voor op- of aanmerkingen alsmede voor losse blanco 
vullingen dient u zich bij de heer Dijkstra te vervoegen (toestel 
220). Het is dat Argus graag anoniem wil blijven, maar wij hadden 
graag toestel 220 gebeld. Wat moet je met blanco vullingen in een 
telefoonlijst? Poppetjes of figuurtjes tekenen tijdens het telefo
neren? 

Het kopje "Nadrup" in Gusto Berichten heeft niet te maken met 
De Bilt'se voorspellingen, noch met alcoholgebruik. Het betrof 
de mogelijkheid om zich alsnog tegen de griep te laten inenten. 
Ook het Smit Nieuws roept nog gegadigden op voor deze prik. 
Geen overbodige luxe, want de inentingscampagne had niet een 
resultaat om over te juichen. 

Er wordt nogal eens gezegd, dat we in de eeuw van het kind leven. 
Nou, dat klopt. Bij de aankondiging van de kindermiddag voor de 
Smit-jeugd (met toneelstuk, goochelaar en clown) stond: "Wij ver
zoeken de ouders, niet dan in uiterste noodzaak hun kinderen in 
de zaal te vergezellen. De aanwezigheid van een groot aantal ouders 
werkt nl. zeer storend voor de spelers". 
Daar kunnen wij het als ouders dan mee doen! 

Nieuws van de Gusto Auto Club. Deze heeft zich "8€n leuk assor
timent boutjes, ringetjes en vetnippels aangeschaft". 
Gezellig, zo met de feestdagen voor de boeg! De GACers kunnen 
er vrij over beschikken, al hoopt men wel, dat als tegenprestatie 
een kleine bijdrage in' het onderdelen-spaarpotje wordt gedaan. 
Want, de kost gaat voor de bout uit. 
Verder lezen wij: "In verband met de controle bij de fietsenstal
ling zal de benzinepomp in het vervolg 's avonds om 5 voor 5 pas 
worden opengesteld voor aflevering." 
Wie het eerst komt mag de pomp meenemen ..... . 

Prikken, luidde het kopje in Gusto Berichten no 41. Het ging niet 
over anti-griep-prikken, maar over de noodzaak om ook na de 
nachtdienst je kaart te prikken. Twee maal gebeurde dit niet, waar
door ongerustheid ontstond en de betrokkene als "vermist" werd 
opgegeven. In beide gevallen bleek het "slachtoffer" rustig thuis 
in bed te liggen. Hij had gewoon vergeten te prikken bij het ver
laten van het bedrijf. Geen onderwerp om grapjes over te maken. 
Maar wel iets om ter lering voor iedereen hier even te vermelden. 

Wist u overigens, dat Gusto een "adelijk" bedrijf is? Vermomd in 
overalls en schuilgaande achter tekenborden werken er bij Gusto 
2 Keizers, 6 Koningen, 1 Koningin, 2 Prinsen, 2 Hertogen, 5 Graven, 
2 Ridders en 1 Bisschop. Wij voegen hier nog één aan toe: de 
Zeskant-redacteur, wiens werkterrein hoofdzakelijk bij Gusto ligt, 
is Priester. Tenminste, zo heet-ie! 
Wij zijn benieuwd welke personeelsfunctionarissen nu naarstig in 
hun kaartsystemen gaan snuffelen. Het "Gusto-record" zal echter 
wel niet op een ander 1.H.C.-bedrijf worden gebroken. 

Een vraag voor hersengymnastiek: welk woord hoort niet in dit 
rijtje thuis en waarom niet: griep, hoofdpijn, maag, spit? 
Niet moeilijk, lijkt ons. 
Hoewel, het Smit Nieuws noemt deze woorden in één adem bij het 
verzoek aan de werknemers op de ziekmeldingskaart de aard van 
de ziekte te vermelden. 

Degenen onder onze trouwe lezers die denken, wanneer komt nu 
Verschure's Informatiebrief aan bod, moeten wij teleurstellen. De 
"Brief" kwam ditmaal te laat om nog met Argusogen bekeken 
te worden. Om tóch een vleugje Amsterdam op deze pagina te 
hebben deze foto van de "Europort"-tentoonstelling: 

� 

JJ/�\l�IIMAN'S (W)ERF 
Bij Gusto liet ongeveer een gelijk aantal als verleden jaar zich 
inenten (ong. 60%). Bij Smit was het wéér minder: 20% (1966: 30%, 
1965: 50%). Bij Verschure ongeveer 24% (verleden jaar 21 % en 
in 1965: 36%). Bij De Klop: bijna 45% (in 1966: 51 %). 
Het is waar, de griepbacil kán voor wat extra snipperdagen zorgen, 
dat voordeel moet je niet uitvlakken ... 

128 

"Kunststofbekleding, da's nog eens een zit!", vindt de Lagersmit 
vertegenwoordiger, de heer Van Hensbergen. 

Tot slot dit: prettige feestdagen en reken ook in 1968 op ARGUS. 




