


Unieke oplossing 
voor moeilijk probleem 

MINI-SLEEPZUIGINST ALLA TIE 

IN SUIKERFABRIEK 

Wie informeert hoe je de "Coöperatieve Beetwortel Suikerfabriek 
Zevenbergen G.A." kunt bereiken krijgt ten antwoord: rij maar naar 
Zevenbergen, dan zie je het vanzelf. Inderdaad. Hoog torenen de 
nieuwe suikersilo's in het vlakke West Brabantse landschap. 

Volg een van de vele wagens vol bieten, die, getrokken door even
zovele tractoren, modderige sporen trekken op de wegen en je 
komt bij "de" suikerfabriek. 

De campagne is in volle gang. Ongeveer 90 dagen lang werkt men 
onder hoogspanning. Vierentwintig uur per dag. Zeven dagen per 
week. De bietenoogst moet vóór Kerstmis verwerkt zijn. 

In een niet aflatende stroom komen de beetwortels, de suiker
bieten, in de fabriek. Nadat ze zijn gewogen en vóórdat ze verder 
worden verwerkt, worden de "knollen" gewassen. 

Het modderige afvalwater pompt men naar een grote, ronde, be
tonnen bak met een diameter van ± 50 meter en een diepte van 
ongeveer 1 ½ meter. Hierin bezinkt de modder. Rondom de bak 
is een overvloei. Zo kan een groot deel van het water naar de 
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Naast complete baggervaartuigen leveren wij 

ook aparte onderdelen, zoals deze sleepkop, 

BIJ DE VOORPAGINA die, mèt een deiningcompensator en een zuig

buis, vanuit Smit Kinderdijk naar Denemarken 

werd vervoerd. 

fabriek worden terugg�pompt om opnieuw te worden gebruikt voor 
het wasproces. 

Natuurlijk is dit voordelig, want de fabriek "consumeert" enorme 
hoeveelheden water per dag, maar bovendien - en dat is zeker 
zo belangrijk - betekent dit, dat het vuile afvalwater niet behoeft 
te worden geloosd. Waterverontreiniging is, evenals luchtveront
reiniging, een punt dat tegenwoordig voortdurende aandacht heeft. 
De modderlaag in de bezinkbak moet voortdurend worden verwij
derd. Boven de bak draait daartoe langzaam een brugconstructie 
rond. Onderaan de brug zitten schrapers, die het slib bijeenvegen 
in de baan van de eveneens aan de brug bevestigde zuiginstallatie. 
Aanvankelijk gebeurde dit opzuigen met behulp van een trechter
vormige zuigmond. Het succes was niet erg groot. 

Na het probleem zorgvuldig te hebben bestudeerd, zorgde I.H.C. 
Holland voor een unieke oplossing: een mini-sleepzuiginstallatie, 
bestaande uit een klein sleepkopje en een 6 duims baggerpompje, 
het kleinste standaardpompje dat wij maken. 

Het sleepkopje is voorzien van een waterspuitinrichting om zonodig 
de modder op de bodem van de bak los te werken. Boven op het 
sleepkopje zit het uiteinde van de leiding, waarmee het op het 
water drijvende schuim tot vlak voor de zuigmond wordt gepompt. 
De diameter van de persleiding bedraagt 150 mm. Momenteel stort 
men het verontreinigde modder-schuimmengsel 250 meter verder 
in een put. 

Wanneer deze put vol is, wordt de persleiding verlengd tot 2 kilo
meter naar een aantal lege zandputten, die daarvoor zijn aange
wezen. Dit verder persen kan door het toerental van het elektrisch 
aangedreven pompje te wijzigen en de persdruk tot 6 atmosfeer 
op te voeren. De mini-sleepzuiginstallatie blijft verder ongewijzigd! 
Omdat het zo goed werkt, daar in de suikerfabriek in Zevenbergen! 
Vraag het maar aan de heer Stoop, de chef van de Technische 
Dienst van de fabriek. Hij is enthousiast. 
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WIE REIST 

KAN WAT 

VERTELLEN 
(door Mees Boer) 

De chauffeur, die geen voorrang gaf. 
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Mijn laatste reis zou, naar het zich liet aanzien, weliswaar een 
lange maar een interessante worden. 
Het begon in West Pakistan, waar we aan Mangla Dam Contractors 
(een combinatie van Amerikaanse aannemers) een profielzuiger 
afleverden. In principe was het een Beaver King, aangepast aan de 
in Mangla voorkomende omstandigheden. De Mangla Dam maat
schappij had het ponton aan de hand van onze tekeningen gebouwd. 
De rest kwam uit Holland en zou in Mangla zijn voor montage, als 
ondergetekende aankwam. 
Echter niets was minder waar. Wel was het schip met de machine
onderdelen in Karachi aangekomen en was er een grote auto met 
oplegger met deze delen uit Karachi naar Mangla vertrokken. 
Het transport kwam echter niet op tijd in Mangla aan. Bij navraag 
bleek, dat de chauffeur ergens in een dorp onderweg in de ge
vangenis zat, omdat hij aan de politie-chef van dat dorp 
geen voorrang had verleend. Na wat heen en weer gepraat 
is de man, nadat er een delegatie van Mangla naar dat dorp -was 
gegaan, weer op vrije voeten gesteld. 
Aan de montage werd dag en nacht doorgewerkt, met als gevolg, 
dat de zuiger drie dagen na aankomst van de onderdelen te water 
werd gelaten. 

De in bedrijfstelling was daarna een kleinigheid en voordat men 
het zich realiseerde was deze zuiger in continu bedrijf. Aanvankelijk 
waren er nogal wat moeilijkheden en de produktie laag, omdat er 
in het te verwerken zand zeer veel hout voorkwam. 
Aan deze narigheid m·aakten we snel een einde door de 5-bladige 
waaier te veranderen in een 2-bladige. Aan dit werk nam ook de 
heer L. Teeuw, bij !.H.C. geen onbekende, deel. De heer Teeuw 
nam gedurende de eerste tijd de dagdienst; ondergetekende 
werkte 's nachts en vernikkelde van de kou. Bij helder weer kon 
men de besneeuwde bergtoppen van de uitlopers van de Himalaya 
zien. Hoe koud het water was, waarin de zuiger werkte, zouden U 
de Pakistanis kunnen vertellen, die op de zuiger werkten. Deze 
mensen hadden nog nooit te voren op het water gewerkt. Wanneer 
zij nu een motorboot of drijver van de drijvende leiding afduwden, 
vergaten zij dat dit vaartuig zich verplaatste en vielen zij prompt 
in het water. 
Ook hier geldt het spreekwoord "Al doende leert men". 
Het werk aan de Mangla Dam was zeer groots opgezet en ten tijde 
van onze aanwezigheid al een jaar voor op het bouwschema. Dat 
alles zeer betrekkelijk is, illustreert het volgende. Uit de werkplaats 
werd wekelijks alleen aan gereedschap voor$ 1000,- gestolen, on
danks strenge controle. Op onze opmerking, dat het nogal aan
zienlijk was, zei men dat het meeviel, want het kwam neer op 
slechts vijftig cent per man per week. 
Toen dan alles naar wens werkte en voor voldoende aan reserve
delen was voorgesteld en verkocht, vertrok ondergetekende naar 
Malaysia. 
Samen met de heer van den Kroonenberg van M.M.D., werden 
daar vrijwel alle tinwinningsbedrijven bezocht. Mogelijk dat hier in 
de toekomst nog een markt ligt. Gedacht wordt daarbij aan de 
!.H.C. jig en cutterzuigers. Jammer alleen dat de in Malaysia wer
kende tinexploitatie maatschappijen maar zeer moeilijk kunnen be
sluiten tot een nieuwe winningsmethode over te gaan. 
Na Malaysia werd de reis voortgezet naar Bhuket in Thailand. In 
Bhuket wordt tin uit zee opgebaggerd, zoals ook reeds jaren in 
Indonesië geschiedt. Mogelijk dat hier te zijner tijd als eerste, een 
Amerikaanse maatschappij overgaat tot het gebruik van, naar wij 
hopen, een door !.H.C. gebouwde, tincutterzuiger. Deze maatschap
pij exploiteert thans in Bhuket een zeer moderne tinsmelter en ver
richt bovendien exploratie werk op zee. Daartoe wordt een ter 
plaatse vervaardigd boorponton gebruikt. 

Dit vrij omvangrijke ponton is op het strand gemaakt en stond op 
een fundatie van olievaten. Toen het te water moest worden gelaten 
vroegen de Amerikanen zich af, hoe men dit zware ponton van de 
drums op de er onder liggende helling kon krijgen. Kranen van enig 
formaat waren er niet. 



Het samenstellen in de loods. 

Een Thais admiraal, die als adviseur voor deze firma werkt, beloofde 

daarop dit probleem op te lossen en deed dit op primitieve maar 

zeer originele wijze. Hij bestelde voor één dag alle ijsblokken die 

de ijsfabrieken en fabriekjes konden produceren en liet deze voor

raad naar de plaats van de tewaterlating brengen. Deze ijsblokken 

werden onder het ponton opgestapeld. 

Het ponton werd wat opgevijzeld, zodat de drums konden worden 

verwijderd en vervolgens liet men het ponton op het ijs staan en 

onder het genot van een kopje Thaise thee, zakte het ponton door

dat het ijs smolt, vanzelf op de heil ing. "Simple comme bonjour". 

Na een bezoek aan één bedrijf keerden· we laat terug naar 

Bhuket. Onderweg kregen we pech met de auto en daar staat men 

dan eenzaam en verlaten in het donker in het oerwoud met al zijn 

geluiden. Men verwacht dan elk moment een tijger, olifant of 

kolonie apen ten tonele. 

Allerminst verwacht men onder die omstandigheden een man op 

een heel gewone bromfiets, die de chauffeur achterop meenemen

de, hulp gaat halen in het dichtsbijzijnde dorp. 

Eerdergenoemde admiraal reisde met ons naar Bangkok en liet 

ons in die stad de bezienswaardigheden zien. 

Tijdens het weekend maakten we met hem een reis naar een stadje 

aan de kust, waar een vriend van hem enige maanden tevoren was 

overleden. Hoe belangrijker men tijdens zijn leven is geweest des 

te langer blijft het gebalsemde lijk boven aarde staan. Wekelijks 

bracht de admiraal met zijn familie daar een bezoek aan deze ge

storven vriend. Een prijzenswaardige gewoonte. 

Vervolgens ging de reis naar Manila op de Philippijnen. Na be

sprekingen in de stad Manila vertrok de heer v.d. Kroonenberg 

naar Nederland. Samen met de agent van I.H.C. Holland, zou ik 

de volgende dag naar Bacolod op Negros lsland vliegen. Vlot ging 

dat echter niet. 

Bij aankomst op het vliegveld bleek het toestel, een BAC lil, motor

pech te hebben en moest het vertrek een uur worden uitgesteld. 

Eindelijk was het zover, dachten wij en we stapten in. Bij het warm

draaien zat er hoorbaar een tik in de motor. 
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Motoren en pomp de romp in. 

Even later werd dan ook met de nodige verontschuldigingen weer 

uitstel wegens motorpech aangekondigd. Enige uren later konden 

we weer vertrekken. Toen leek alles normaal en werd gestart. 

Tijdens de start echter werden de stralen omgekeerd, zoals ge

bruikelijk na een landing, maar niet tijdens een start en het vliegtuig 

kon nog net tijdig aan het einde der startbaan tot stilstand worden 

gebracht. 

Na nog enig oponthoud, vertrokken we en tenslotte kwamen we na 

een verder voorspoedige reis op Negros aan. 

Groot was echter de verbazing, toen vlak achter ons een ander 

vliegtuig van de startbaan schoot, rare sprongen maakte en met 

zijn staart dwars over die startbaan, maar met de wielen in de 

modder, bleef staan. 

Hierdoor lag al het verdere verkeer naar dit vliegveld verder voor

lopig lam en kon ook de partij, waarmee besprekingen zouden 

worden gevoerd, niet komen. Pas 's middags slaagde men er met 

veel geschreeuw in, de startbaan weer vrij te krijgen. De bespre

king vond plaats, zij het wat later en de terugreis kon pas uren 

later worden aanvaard. Nog was het einde niet in zicht, want in dit 

vliegtuig zat een keffend juffershondje dat de hele reis duidelijk 

van zijn aanwezigheid blijk gaf. Bepaald geen prettig achtergrond 

geluid. 

De volgende dag vertrokken wij naar Australië. De reis naar Sydney 

kenmerkte zich tot Brisbane door slecht weer. 

Na een dag in Sydney te �ebben doorgebracht, zijn we naar Mary

borough in Queensland vertrokken, waar men, in samenwerking met 

en naar ontwerp van I.H.C. Holland, de sleephopper cutterzuiger 

Matthew Flinders bouwde. De heer van Keulen had het toezicht 

op de bouw en diende van advies. 

Maryborough is een kleine plaats, die leeft van de werf, een hout

zaagmolen en suikerriet plantages. 

De reis van het schip naar Melbourne werd gemaakt in stormachtig 

weer, wat tot gevolg had dat we de zuigbuis in de ladder verloren. 

Gewoon afgebroken bij het eerste draaipunt. De zuigbuis is toen 

maar als sleepzuiger aan het werk gegaan. In voor Australische be-

Perspijp ei- aan en klaar is Mees! 
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Een olifant die niet mocht meehelpen omdat-ie gepensioneerd was. 
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Thaische hanen die elkaar probeerden te plukken. 

grippen korte tijd zijn twee vaargeulen op diepte gebracht. Daarop 

werd, na onderzoek van de omstandigheden, besloten naar Lakes 

Entrance, 200 mijl ten oosten van Melbourne te gaan en als proef 

te trachten een bank voor de ingang te verwijderen. Deze bank be

dreigt het bestaan van de gemeenschap, die hoofdzakelijk van 

de zeevisserij leeft. 

Alleen bij hoog water en met redelijk weer kan de vissersvloot naar 

buiten. Redelijk weer heeft men er echter niet vaak. De plaats is 
onbeschermd en de deining komt vrijwel altijd uit het zuiden. 
Tussen Lakes Entrance en de Zuidpool is niets, dat de eerste stoot 
opvangt. Gewerkt werd van daglicht tot donker. Steeds hadder\ we 

de deining op zij en werden we dientengevolge naar de bank ge

dreven. Men moet hierbij bedenken, dat wij dus steeds slechts 

15 meter van een stranding waren. Niettemin heeft dit schip daar 

zeer goed werk gedaan. Na studie van de gedragingen van de bank, 

kon worden besloten, althans wat betreft de zuiger, met dit werk 

verder te gaan. Dit betekent, dat ongeveer 1 miljoen kubieke yards 

aan grond moet worden verzet. 

De Matthew Flinders is in de vaart gekomen ter vervanging van 
de oude Matthew Flinders, die nu is opgelegd. 

De produktie van de oude zuiger was begrijpelijk stukken lager 
·dan die van de nieuwe.
Een deel van de bemanning van de oude Matthew Flinders is over

geplaatst naar de nieuwe. Eén van de belangrijkste voordelen van

deze nieuwe zuiger vond men wel, dat de zuigpijpen aan boord

konden worden gelegd.

Op de oude kon men n.l. de enkele zuigpijp, in een bun in het achter

schip, niet eens helemaal boven water krijgen. De accommodatie

was gebouwd rond deze bun. Vrijwel elke nacht werd de beman

ning wakker gehouden door luid snurkende zeehonden, die de
zuigpijp als slaapplaats verkozen!

Na een inwerkperiode van 3 maanden vertrok ik naar Los Angeles
om samen met mijn betere helft in de Verenigde Staten een prettige,

zij het warme vakantie door te brengen.



BEAVER MASTER 

IN DE MIDDELLANDSE ZEE 

Niet alleen vakantiegangers gaan graag pootjebaden in 
de Middellandse Zee; ook de Beaver Master Mari Tere 

stak zijn stalen poten in dit vaak bezongen heldere nat. 
Dicht bij Valencia aan de Spaanse kust speelt hij met 
water en zand. 
Zoals reeds kort vermeld in ons vorige nummer, kan de 
Rio (rivier) Turia in tijden van hevige regenval het water 
niet tijdig afvoeren. Dit veroorzaakte grote overstromin
gen in en om Valencia. Een groots plan moet hierin ver
betering brengen. Er wordt een kanaal van 24 km lang, 

100 meter breed en 10 meter diep gegraven. Verreweg 
het grootste deel hiervan wordt in het droge gemaakt. 
De verbinding met de zee en een uitloop in zee van 
150 meter zal worden gebaggerd door de Mari Tere. 

Dat betekent een grondverzet van 8.000.000 m3. Volgens 
onze baggerbaas Honders is dit nog maar 1 % van het 
totale grondverzet daar. 
"Het werken in de branding met flinke deining was wel 
een bijzondere belevenis" vertelt de heer Honders. "Niet
temin behaalden wij een uitstekende produktie, die er 
best eens de aanleiding voor zou kunnen zijn dat de klant 
nog een paar Beavers bestelt." 
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SLEEPZUIGER "YOLANDA" WERKTE IN TRIEST 

In het Amerikaanse maandblad "Ocean lndustry" van september 1967 lazen 
wij, dat de bij Verschure gebouwde sleepzuiger Yolanda goed werk heeft 
gedaan bij Triëst. Deze Italiaanse haven is nu geschikt voor supertankers. Er 
zijn twee nieuwe pieren gebouwd. Aan elk kunnen vier tankers tegelijk worden 
gelost. De ruwe olie wordt aan de wal opgeslagen en vervolgens door de 
pijpleiding, die dwars door de Alpen is aangelegd, naar de raffinaderij in het 
Beierse lngolstadt-Neustadt gepompt. 

-Om de supertankers in de haven te kunnen ontvangen moest de Muggia Baai
worden uitgediept. Dit karwei verrichtte de Yolanda, die in totaal bijna 2 mil
joen m3 grond verzette.
Verdere bijzonderheden over dit baggeren werden niet gegeven, maar wij
maken daarom toch graag even melding van dit door een van "onze" schepen
uitgevoerde werk.

BAGGERONDERDELEN NA A R  DENEMA RKEN 

Het leek wel een raketlanceerinrichting, de grote oplegger van "een bekend 
Rotterdams expeditiebedrijf", die vrijdagmiddag 20 oktober de Kinderdijk 
opdraaide. 
Boven op de twee jukken een 16 meter lange zuigbuis, op de laadvloer een 
sleepkop en een deiningscompensator. 
Deze onderdelen zijn bestemd voor een baggervaartuig, dat in opdracht van 
de "Vandbygningsvaesenet" - de Deense Rijkswaterstaat - op een werf in 
Frederikshaven wordt verbouwd tot sleepzuiger. 
Chauffeur Arie de Rade, die er al heel wat zware en ook bijzonder transporten 
op heeft zitten, bracht in vlot tempo de lading op de plaats van besteming. 
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WAT IS EEN 

OLIELOSBOEI? 

Gusto heeft reeds verschillende olie-overslagboeien gebouwd. Maar wat is zo'n 
olie-overslagboei en waar gebruikt men ze? 
Laten we met de tweede vraag beginnen. 
Wordt ergens olie gevonden, dan moet men het naar een raffinaderij vervoeren om 
er benzine, petroleum, chemicaliën, plastics, asfalt, rubber of wat dan ook van 
te maken. 
Maar hoe moet men de ruwe grondstof transporteren? Als de olie vindplaats dicht bij 
een spoorlijn of een haven gelegen is, dan zijn er meestal geen problemen. 
In verschillende landen liggen de olievelden echter in eenzame streken, zonder goede 
wegen, zonder spoorlijnen en zonder raffinaderijen. 
Het eenvoudigste is dan het vervoer per schip. 
Tenminste ...... als er een haven is, waar vooral ook de grote moderne tankschepen 
kunnen komen. 
Is er geen haven, dan moet er een gegraven worden. Dus tientallen miljoenen guldens 
voor een haven waar misschien één maal per week een schip afmeert? 
Dat is hetzelfde als het kopen van een Rolls-Royce automobiel om op zaterdag
morgen met vrouwlief boodschappen te gaan doen! 
Specialisten van Shell en Gusto hebben een oplossing gezocht en gevonden, die 
een succes blijkt te zijn. 
"Waarom", zeiden ze tegen elkaar, "kunnen we geen grote boei maken en die door 
een pijpleiding verbinden met de walinstallatie aan de ene kant en met een schip 
aan de andere kant?" 
"Dan kun je de olie op die manier naar het schip verpompen". 
"Jawel", kwamen de mannen van de berekeningen" ...... maar leggen we het schip 
dan met de kop vast aan die boei en met het achterschip aan een andere meerboei?" 
"Een knappe jongen die zo'n schip een eind uit de kust vasthoudt, als een stormachti
ge wind en een wilde zee aan het schip rukken!", was het commentaar. 
Inderdaad, dat was het grote probleem, want een zeeman gaat bij slecht weer het 
liefst de haven in of hij zoekt de ruimte op. Hij gaat liever niet willoos gemeerd liggen. 
"Neem dan één boei, zodat het schip rond de boei kan draaien ...... !" 
Deze opmerking werd nauwelijks aangehoord. Maar toch ... het was een "denkertje". 
Als het schip met de kop alleen vastgemeerd ligt, zou het dan mogelijk zijn om zó 
te draaien, dat zo weinig mogelijk last van wind en golven ondervonden wordt? 
Gelukkig is er de zeegangstank van het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation 
te Wageningen, waar ze zulke problemen kunnen oplossen. 
Een boei maken, een model van een tanker eraan, wind- en golfmakers aangezet en 
maar proberen! 
Krachten in de meerdraden opmeten, wind laten toenemen, golven van een andere 
hoek laten komen en weer opmeten. 
En ja, de mannen van de modelproeven konden een gunstig advies uitbrengen over 
de voorgestelde boei. 
De praktische uitwerking en de bouw van de eerste boei werden aan Gusto op
gedragen. 
De boei zelf kreeg de vorm van een dubbelwandige bus. In het midden aan de onder
zijde, wordt de soepele laadslang naar binnen gevoerd die op de bodem van de zee 
aan de pijpleiding van de walinstallatie verbonden is. 
Die slang is aan de bovenzijde verbonden aan een draaistuk, dat "het geheim van de 
smid is". De boei ligt immers met kettingen en ankers vast. Het schip draait er 
omheen, dus de bevestiging van de meerdraden moet ook rond kunnen draaien. 
Anders zou het net zo een verwarde boel worden als wanneer manlief een knot wol 
moet opwinden! 
Het draai stuk, waaraan de slang aan de onderzijde zit, vormt met een bordes en meer
bolders de "draaitafel". 
Aan de bovenzijde van het draaistuk is ook een soepele slang vastgemaakt, die aan 
het schip wordt gekoppeld. 
Wordt de boei niet gebruikt, dan drijft de slang boei/schip vrij rond door zijn plastic 
drijvers. Komt een schip om te lossen of te laden afmeren, dan is het dus: "Meren en 
slang oppikken en vastmaken ...... pompen maar!" 
De eerste boei werd aan de Shell Groep geleverd voor Serawak (Noord Borneo). 
Andere boeien gingen naar Libye, de Arabische Golf en naar Spanje. 
Bij Gusto Slikkerveer is nu een boei in aanbouw voor het gebruik in de Afrikaanse 
staat Gabon. 

...... 



EEN PROEFTOCHT EN 

"The Port of London Authority". Zo heet de klant, die nu al in betrekkelijk 
korte tijd de derde drijvende kraan bij ons bestelde. Voor dit Londense 
havenbestuur is de London Atlas bestemd, die 24 oktober beproefd werd. 
Het was een merkwaardig gezicht deze 30-tons-kraan een vrolijk ballet te 
zien uitvoeren op het Noordzeekanaal. De technici vonden het vanzelfspre
kend. "Met Voith-Schneider propellors laat je zo'n ponton walsen als m'n 
ouwe tante", zei er een. Dat bedoelde hij als een compliment (voor wie, 
voor die tante of voor de kraan? red.). 
De voorgangers van de London Atlas waren de London Samson en de 
London Leviathan, die waren alleen groter, namelijk 60 tot 120 ton. 
De London Atlas is een pracht voorbeeld van samenwerking. Het ponton 
lieten de Engelsen thuis bouwen, de kraan werd door Gusto getekend en 

door Conrad Stork gebouwd, het complete schip werd door Verschure 
samengesteld. Maar, zoals onze heer Bennekers vertelt: "Die samenwerking 
is bijzonder glad en prettig verlopen, trouwens, de tocht naar Londen ook, 
alhoewel de storm wel voor wat vertraging zorgde." 
Terug naar de beproeving. 
Bij dat rondzwieren en zwalken over het in de morgen nog zo rustige IJ 
dachten we onwillekeurig aan een van die oud-Engelse zeemansliedjes: 
"What shall we do with a drunken sailor 
Early in the morning? .................. " 
(Wat moeten we beginnen met een dronken zeeman 
zo vroeg in de morgen) 
Vooral bij het zware ophieuwen van de ankers met de kaapstanders of bij het 
hijsen van de zeilen zongen onze zeerobben vroeger een lied om het rythme 
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van het werken aan te geven. 
Wordt tegenwoordig bij het trekken van een electriciteitskabel niet door 
de voorman gefloten! Fuuuuut - allemaal een ruk - Fuuuuut - Trekken -
Liedjes klonken beter ..... . 
Ook op de scheepsbouwwerven of bij het heien kende men vroeger werk
liederen. 
Een bekend Rotterdams scheepsbouwerslied was bijvoorbeeld: 
"In Rotterdam op de grote markt 
staat Erasmus als roet zo zwart" ...... enz. 
Op de maat van zulke liedjes verrichtte men met ellebogenstoom het moei
zame werk. 
Maar de beproevingen gaan door. Na de draaicirkel en de stuurproeven, 

volgt het bepalen van de snelheid op het Noordzeekanaal. Vol verbazing 
kijken de opvarenden van de voorbijkomende schepen naar deze snel be
wegende kraan, die even gemakkelijk vooruit als achteruit, rechtsom en 
opzij vaart. 
Merkwaardig is ook de witte kleur van de kraan. In plaats van het sombere 
werkgrijs van de twee oudere zusters London Samson en London Leviathan 

is door een schrijffout de kraan wit in plaats van grijs geschilderd! De bij 
de bouw betrokken Engelsen stelden als naam "London Ajax" voor naar 
een bekend witter-dan-wit-wassend wasmiddel. 
Het zou ons niet verwonderen, als de twee oudere zusters jaloers zullen 
zijn op kleine zus en eveneens een dergelijke witte toets zullen eisen. 
Kraan London Atlas ...... een goede reis en een goede hijs! Als je in 
Londen aan het werk bent, komen we nog wel eens bij je kijken! 

VOOR U E 
Bij Gusto is men er ee - -
Waar het geld bleef van ·• 
Heer Smulders toonde dat -2-5 
Door middel van een ro 
Maar een schijf kan ook 
Waar men iemand soms 
We hopen maar dat 't nie 
Dat men voor de ogen dra-·· 

In Gusto's mooie werfka · 0 

Houdt men blijkbaar ook " -
Want zo las 'k in haar beric 
Men pikt daar van alles in. 
Asbak, lepeltjes en bekers 
Vliegen als een schaduw ee

'K zou de commissie advîse �
Probeer eens lepeltjes van =-

"Regeren !s vooruit zien" z _ 
En ze raadt ons allen aan, 
Om met vrouw en al je kinde e

Naar de Rozengracht te ga- . 
'Is geen museum, 't geen be -
Dat je alles vrij betasten a 
En voor vader wordt het blij 
ook nog een "plesante" dag. 

Ook Verschure's oudgedie ·
Hebben weer gejubileerd, 
Tien jaar hebben ze in Berge 
Bij fam. Luycks al gelogeer . 
De oudjes boden hem een 
Voor hun vakantie vrij en blij. 
Zongen met verschuurde kele

"Hoe 't ook zij, Luycks hoort e� ::: 

Na de brand ...... de anti-g ·,,_ 
Lees ik in het nieuws va 
Dr. Tan zegt, na zo'n spu· ·e 
Voel je je heel de winter · 
Het spuitje dat is pijn- en o 
Men verplicht U zelfs tot n·e 
Laat U 't gezonde duwtje ge " 

Baat het niet, het schaad oo 

Beaver-bouwers vind je ne

Als in Sliedrecht op "De o 
Cub en King, Giant en Ma e 
Bouwt men er vakkundig o 
Dagelijks gaan er transpo e
Door vakwerk van die Bea e -
Ter zee, te land, soms door "' 
Nam dit produkt een werel 
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VOOR U GELEZEN 
Bij Gusto is men er weer achter 
Waar het geld bleef van 't bedrijf, 
Heer Smulders toonde dat heel duidelijk 
Door middel van een ronde schijf. 
Maar een schijf kan ook een rad zijn 
Waar men iemand soms mee praait, 
We hopen maar dat 't niet zo'n rad is 
Dat men voor de ogen draait. 

In Gusto's mooie werfkantine 
Houdt men blijkbaar ook "teach in", 
Want zo las 'k in haar berichten 
Men pikt daar van alles in. 
Asbak, lepeltjes en bekers 
Vliegen als een schaduw heen, 
'K zou de commissie adviseren 
Probeer eens lepeltjes van been. 

"Regeren !s vooruit zien" zegt Verschure 
En ze raadt ons allen aan, 
Om met vrouw en al je kinderen 
Naar de Rozengracht te gaan. 
'Is geen museum, 't geen betekent 
Dat je alles vrij betasten mag 
En voor vader wordt het blijkbaar 
ook nog een "plesante" dag. 

Ook Verschure's oudgedienden 
Hebben weer gejubileerd, 
Tien jaar hebben ze in Bergen 
Bij fam. Luycks al gelogeerd. 
De oudjes boden hem een tapijt aan 
Voor hun vakantie vrij en blij, 
Zongen met verschuurde kelen 
"Hoe 't ook zij, Luycks hoort er bij"! 

Na de brand ...... de anti-griepspuit 
Lees ik in het nieuws van Smit, 
Dr. Tan zegt, na zo'n spuitje 
Voel je je heel de winter fit. 
Het spuitje dat is pijn- en kostloos 
Men verplicht U zelfs tot niets, 
Laat U 't gezonde duwtje geven 
Baat het niet, het schaadt ook niet. 

Beaver-bouwers vind je nergens beter 
Als in Sliedrecht op "De Klop" 
C.ub en King, Giant en Masters
Bouwt men er vakkundig op.
Dagelijks gaan er transporten
Door vakwerk van die Beaver-bouwers
Ter zee, te land, soms door de lucht,
Nam dit produkt een wereldvlucht.

Gédégé. 
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VERVANGEN/ 

Een monteur probeerde een moer los te draaien. Hij gebruikte een 
steeksleutel met gapende bekken. 't Lukte niet erg. Vervolgens 
nam hij een gave sleutel, maar van een iets te grote maat. Toen hij 
met kracht aanzette, gleed de sleutel uit. De moer bleef vast. De 
man hield er een gekneusde elleboog en ontvelde knokkels van 
over en werd in de verbandkamer behandeld. 
Moersleutels spelen een rol in meer bedrijfsongevallen dan enig 
ander gereedschap, behalve messen. 
Dit feit lijkt verbazend daar sleutels er onschuldig uitzien en het 
werk, dat ermee wordt gedaan, veel veiliger lijkt dan b.v. hameren. 
Moersleutels zijn betrokken bij verschillende "soorten" ongevallen 
(letsel door vallende sleutels, struikelen over-, kortsluiting door 
sleutels, enz.). Maar beperken wij ons hier even tot het soort, dat 
bovengenoemd praktijkgeval beschrijft, namelijk losschieten van 
de sleutel. Wanneer een sleutel van een moer of ander "werkstuk" 
af slipt, worden meestal handen verwond, zoals hier, àf de sleutel 
valt van een hoogte op iemand, àf de werker verliest het evenwicht 
en valt zelf (staalconstructie!), àf de sleutel schiet de man in 't ge
zicht, enz. 
Een veel voorkomende reden is, dat de sleutel niet de juiste maat 

heeft. 
Een sleutel kan ook uitglijden, doordat hij niet van het juiste type is. 
In een beperkte werkruimte is dan een dop-, sok- of ringsleutel het 
aangewezen type gereedschap. 



25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 

28 september: Onze tuinman A. Keesmaat, 
A. Nederlof, medewerker van onze Tech
nische Dienst en elektrisch lasser W. van
Stek. Op vrijdag 29 september heeft de di
rectie de heren met hun echtgenoten ont
vangen. De heer Bouman heeft hun het
gouden insigne op de revers geschroefd en
de jubileumgeschenken overhandigd. Wij fe
liciteren de jubilarissen heel hartelijk en
wensen hun nog heel veel gelukkige jaren
toe met prettig werk.

9 oktober: De heer A. Poirot, lasser in de 
Ketel makerij. In aanwezigheid van zijn vrouw 
en kinderen speldde directeur Ir. W. W. Ka
lis hem het gouden firma-insigne op de borst 
en overhandigde hij hem de jubileum-enve
lop met inhoud. In de ketelmakerij incas
seerde de familie Poirot de jubel van de 
collega's. Wij sluiten ons daarbij graag aan. 

10 oktober: Ir. W. W. Kalis feliciteert onze 
tarief-calculator G. Herwig nadat hij ook hem 
het gouden speldje en de bekende envelop 
heeft overhandigd. 
Mevrouw Herwig en de kinderen deelden in 
de feestvreugde. 
Moge de heer Herwig nog vele jaren in ge
zondheid de tarieven calculeren. 

JUBILEA 
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40 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 

Onze baas van de afdeling pijpenfabricage, 

de heer J. W. Keesmaat, was op 24 october 

j.l. veertig jaar in dienst van ons bedrijf.

Namens H. M. de Koningin ontving hij het

ereteken in zilver verbonden aan de Orde

van Oranje-Nassau.

DE HEER F. E. .s 

Vrijdag 20 oktober j.l. vierde de heer -_ -
direkteur van N.V. Werf Gusto, zijn 2 -

's Ochtends om 11 uur was er een bes 
de Raad van Bestuur van 1.H.C. Hollan e 
staf van Gusto aanwezig waren. 

's Middags om 5 uur was er voor alle 
ceptie in restaurant "Europoort". Van

Smulders persoonlijk geluk te wensen, "' 
kers gebruik gemaakt. 

BELASTINGPE 

Nu het eind van het (belasting)jaar 1 , -== " 
kers, die een loonbelastingaftrek genie e 
teur der Belastingen, deze aftrek voo

te vragen; ook voor degenen die daal'VOC""

komen, is kennisneming van dit "bela 
Bij indiening van het verzoek, dat ge · 
teur der Belastingen in Uw rayon, d e  
te verstrekken: 
Naam en volledig adres, 
de naam en het adres van Uw wer1cr.·=.:,....
de loonbelasting en 
de aard en een gedetailleerde opgave 
Wij zullen trachten in zo min mogelij 
te geven, wanneer er recht op venni e � 

BEROEPSKOSTEN: 

Dit zijn alle uitgaven, die U maakt voo

van Uw dienstbetrekking, zoals aan 
ciale beroepskleding, kosten van ger"" -

Contributie van vakverenigingen is o a' 
trekbaar. 
Deze kosten worden zonder meer ges!: 
het minimum is f 240,-, het maxi 
Genoemde kosten zijn reeds in de 
dering wegens beroepskosten allee 
dan 5% van het loon uitmaken. 
Over het algemeen zullen de e e 
van het inkomen liggen, zodat er s 
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DE HEER F. E. M. SMULDERS 25 JAAR BIJ GUSTO 

Vrijdag 20 oktober j.l. vierde de heer F. E. M. "Frido" Smulders, 
direkteur van N.V. Werf Gusto, zijn 25-jarig jubileum. 

's Ochtends om 11 uur was er een besloten bijeenkomst, waarbij 
de Raad van Bestuur van I.H.C. Holland en de direktie en voltallige 
staf van Gusto aanwezig waren. 

's Middags om 5 uur was er voor alle Gustowerknemers een re
ceptie in restaurant "Europoort". Van deze gelegenheid, de heer 
Smulders persoonlijk geluk te wensen, hebben zeer vele medewer
kers gebruik gemaakt. 

BELASTING PERI KELEN 

Nu het eind van het (belasting)jaar 1967 nadert, dienen medewer
kers, die een loonbelastingaftrek genieten, verleend door de Inspec
teur der Belastingen, deze aftrek voor het jaar 1968 opnieuw aan 
te vragen; ook voor degenen die daarvoor in aanmerking menen te 
komen, is kennisneming van dit "belasting verhaal" van belang. 
Bij indiening van het verzoek, dat gericht moet zijn aan de Inspec
teur der Belastingen in Uw rayon, dient U de volgende gegevens 
te verstrekken: 
Naam en volledig adres, 
de naam en het adres van Uw werkgever, zijn stamnummer voor 
de loonbelasting en 
de aard en een gedetailleerde opgave van de gedane uitgaven. 
Wij zullen trachten in zo min mogelijk ambtelijke termen hier weer 
te geven, wanneer er recht op vermindering van belasting bestaat. 

BEROEPSKOSTEN: 

Dit zijn alle uitgaven, die U maakt voor een behoorlijke vervulling 
van Uw dienstbetrekking, zoals aanschaf en onderhoud van spe
ciale beroepskleding, kosten van gereedschappen, etc. 
Contributie v.an vakverenigingen is onder dit hoofd eveneens af
trekbaar. 
Deze kosten worden zonder meer gesteld op 5% van het inkomen; 
het minimum is f 240,-, het maximum f 600,-. 
Genoemde kosten zijn reeds in de tabel verwerkt, zodat vermin
dering wegens beroepskosten alleen verleend wordt, als zij meer 
dan 5% van het loon uitmaken. 
Over het algemeen zullen de werkelijke kosten niet boven 5% 
van het inkomen liggen, zodat er slechts sporadisch door de In-
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Namens de Ondernemingsraad sprak de heer G. P. A. van Wierin
gen Ing. vele waarderende woorden. Hij bood daarna de geschen
ken van het personeel aan. 

Ook tal van jongeren maakten van de gelegenheid gebruik om de 
jubilerende direkteur en zijn echtgenote de hand te drukken. 

Van de gepensioneerden kreeg Mevrouw Smulders een bijzonder 
smaakvol gekozen bloemenhulde. 

specteur vermindering wegens beroepskosten verleend zal worden. 
Deze zogenaamde 5%-aftrek wordt afzonderlijk voor man en vrouw 
toegepast; voor beiden geldt dus het minimum en maximum. 
Gepensioneerden hebben recht op een vaste aftrek van f 150,-. 

REISKOSTEN: 

Indien U meer dan 10 km van Uw werk woont en dagelijks heen en 
weer reist, geldt de hieronder genoemde aftrek. 

f 145,- bij een afstand van meer dan 10 en niet meer dan 12 km 

f 210,- bij een afstand van meer dan 12 en niet meer dan 15 km 

f 320,- bij een afstand van meer dan 15 en niet meer dan 20 km 

f 430,- bij een afstand van meer dan 20 en niet meer dan 25 km 

f 540,- bij een afstand van meer dan 25 en niet meer dan 30 km 

f 650,- bij een afstand van meer dan 30 en niet meer dan 35 km 

f 760,- bij een afstand van meer dan 35 en niet meer dan 40 km 

Woont U meer dan 10 km van Uw werk, doch binnen een groot 
woongebied b.v. Schiedam-Rotterdam, of de Gemeente Amsterdam, 
dan bestaat er geen recht op aftrek (het openbaar stedelijk ver
voer is n.l. veelal goedkoper dan het openbaar streekvervoer). 
Een aftrek wegens reiskosten zal slechts dan door de Inspecteur 
verleend worden, indien de betrokken werknemer van zijn werk
gever geen reiskostenvergoeding ontvangt. 
Via een aanslag in de inkomstenbelasting kan men wel voor een 
aftrek in aanmerking komen. Het jaartotaal van het door de werk
gever vergoede bedrag aan reiskosten wordt dan verminderd met 



het bedrag, dat gevonden wordt in de bovenvermelde tabel. 
Het verschil tussen beide bedragen wordt geacht door de werk
nemer als reiskosten te zijn gemaakt. 
Hiervan een voorbeeld: 
We nemen een geval, dat iemand 16 km van zijn werk woont. 
Volgens de tabel is er dan f 320,- aftrekbaar. 
Stel, dat de werknemer f 3,40 per week reiskostenvergoeding ont
vangt. Dit is f 176,80 per jaar. 
De totale aftrek van f 320,-, verminderd met de vergoeding ad 
f 176,80, geeft een saldo van f 143,20: het bedrag, dat in dit geval 
door de werknemer als aftrekbare kosten kan worden opgevoerd. 

BUITENGEWONE LASTEN: 

Onder deze rubriek vallen de meeste verminderingen. 
Aftrekbaar zijn o.a. 

Kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling, zoals dokters-, zieken
huis- en medicijnkosten, kosten aanschaf van een bril, voorzover 
deze kosten niet buitensporig hoog zijn, b.v. wegens luxe afwij
kingen. 

Eveneens worden in aanmerking genomen ziekenfonds- of ziekte
kostenverzekeringspremies (ook het werkgeversaandeel) en dieet
kosten van o.a. suiker-, gal-, lever- en maagpatienten, vermage
ringsdieet en lidmaatschap kruisverenigingen. 
Over het algemeen worden al deze kosten in aanmerking genomen, 
voorzover zij meer dan 2.5% van het inkomen bedragen. 

Zoals de minister van financiën heeft medegedeeld, staan er wat 
de ziekenfonds- en ziektekostenverzekeringspremies betreft ver
anderingen op stapel, waarover wij op het moment, dat wij dit 
schrijven, nog niets kunnen vertellen. 

Kosten wegens overlijden: beqrafeniskosten, advertenties, etc. 
Deze kosten zullen tot aftrek lijden, voorzover zij niet buitensporig 
hoog zijn. 

Kosten tot voorziening in het levensonderhoud van bloed- en aan
verwanten: 

Voor deze uitgaaf worden in aanmerking genomen de bedragen, die 
de ondersteunde nodig heeft voor het voeren van een redelijk be
staan overeenkomstig zijn plaats in de samenleving. 
De uitgaven moeten worden gedaan aan kinderen, schoonzoons, 
schoondochters, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers, zus
ters, zowel van de vrouw als van de man. 

(Als U voor een kind kinderaftrek heeft, kunt U voor dat kind geen 
onderhoudsuitgaven wegens buitengewone lasten opvoeren. 
Wel ziektekosten!). 

Uitgave voor opleiding studie of beroep: 
Deze kosten gelden eventueel ook voor Uw vrouw en het gaat 
hier om lesgelden, kosten van studieboeken en de met de studie 
verband houdende reisgelden. 

Indien U studiekosten maakt om bij te blijven in het door U uitge
oefende beroep, is er ook een mogelijkheid om deze kosten wegens 
beroepskosten (zie hiervoor) af te trekken. 

Kosten van studie voor liefhebberij komen niet voor aftrek in aan
merking. 

Onderhoudskosten aan bloed- en aanverwanten, overlijdens- en 
studiekosten zijn zonder meer aftrekbaar. Zij behoeven dus niet, in 
tegenstelling tot kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling, meer 
dan 2,5% van het inkomen te bedragen. 

Voorbeeld: 

Iemand heeft een loon van f 12500,-
Totaalbedrag aan ziektekosten, invaliditeit, bevalling f 572,50, daar
van moet eerst afgetrokken worden de vaste aftrek van 2,5% 
(zie hiervoor) van f 12500,- is f 312,50 zodat resteert f 260,-
Bijdrage in kosten wegens overlijden (totaal aftrekbaar) f 50,-
Studiekosten f 140,- (idem) f 140,-

Totaal f 450,-

Om voor aftrek in aanmerking te komen, moeten de kosten, in dit 
geval dus f 450,- boven een bepaald percentage van het inkomen 
liggen. 
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Bij tariefgroep 3-1 is dit percentage 4 

3-2 is dit percentage 4

3-3 is dit percentage 3,5

3-4 is dit percentage 3

In ons voorbeeld vindt de aftrek alleen plaats voor degene, die 
3 en 4 kinderen heeft, omdat f 450,- uitkomt boven 3% en ook 
3,5% van f 12500,-. 

GIFTEN: 

Bijdragen aan kerkelijke, liefdadige en algemeen nut beogende 
instellingen, ook kerkelijke belastingen, worden in aanmerking ge
nomen, voorzover zij meer dan 1 % van het inkomen en tevens 
f 120,- te boven gaan. 

Maximaal is 10% van het inkomen aftrekbaar. 

De giften moeten met schriftelijke bewijsstukken worden aan
getoond. 

WANNEER KRIJGT MEN GEEN AANSLAG? 

Indien men in loondienst is en het totaal van het aan loonbelasting 
onderworpen loon niet meer bedraagt dan f 12000,- per jaar en 
er geen andere inkomsten zijn, zal er geen aanslag worden op
gelegd. 

Zolang de vrouw minder dan f 1140,- per jaar bijverdient, zal 
er ook geen aanslag worden opgelegd. Voorwaarde blijft, dat het 
totale loon van man en vrouw samen, beneden de f 12000,- blijft. 
Verdient de man incl. kinderbijslag f 11000,- en de vrouw f 1100,
dan wordt er wel een aanslag opgelegd, omdat de totaalinkomsten 
boven f 12000,- stijgen. 

Volgens onze inlichtingen wordt de grens m.i.v. het belastingjaar 
1968 op f 15000,- gebracht. 

AANSLAG OP VERZOEK: 

Het kan in enkele gevallen voordelig zijn om een aanslag in de in
komstenbelasting te ontvangen n.l. als de verschuldigde inkomsten
belasting minder is dan de reeds ingehouden loonbelasting. 
Dit kan het geval zijn, als U b.v. in november gehuwd bent. 

De eerste 10 maanden van het jaar heeft U loonbelasting volgens 
groep I betaald. November en december heeft U betaald volgens 
groep Il (gehuwdentarief). Voor de inkomstenbelasting geldt de 
toestand op 31 december. Er wordt nu voor de I.B. over het hele 
jaar tariefgroep Il (de voordelige tariefgroep dus) berekend. 

Eveneens is dit van belang voor een vrouw, die in het huwelijk 
treedt. Zolang zij ongehuwd is, is zij zelf belastingplichtig. 

Als zij b.v. op 15 augustus huwt, wordt zij van 1 januari tot 15 augus
tus voor de inkomstenbelasting zelf aangeslagen. In deze periode 
is loonbelasting ingehouden volgens groep 1. 

Indien zij nu om een aanslag verzoekt wordt groep Il toegepast 
(omdat zij op 15 augustus gehuwd is) hetgeen resulteert in een 
restitutie van een gedeelte van de betaalde belasting. 

Voorwaarde is, dat de te restitueren belasting meer dan f 25,
bedraagt en tevens 5% van de verschuldigde inkomstenbelasting 
te boven gaat. 

Als het inkomen beneden het belastbare minimum blijft en er aan 
loonbelasting meer dan f 10,- is ingehouden, wordt het totale 
ingehouden bedrag aan loonbelasting gerestitueerd. 

Het belastbare minimum is momenteel voor ongehuwden f 2610,-. 
Deze regeling is speciaal van belang voor werkstudenten en an
dere personen, die korte tijd van het jaar in loondienst zijn. 

Het verzoek om een aanslag moet worden ingediend binneri 6 
maanden na afloop van het kalenderjaar. 

De hier weergegeven opsomming wegens aftrek van kosten is niet 
geheel volledig. 

Indien U bijzondere kosten maakt en meent voor vermindering van 
belasting in aanmerking te komen, kunt U zich wenden tot de belas
tingdienst in Uw rayon. 
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VERNIEUWINGEN BIJ DE KLOP 
Op 14 april jl. werd de eerste paal geslagen voor een nieuwe scheepsbouwloods, omdat de bestaande loods voor een deel vrijgemaakt 

moest worden voor de produktie van de I.H.C.-GIANT zuigers. 

De nieuwe loods, die een vloeroppervlakte 
heeft van 36 x 32½ meter, is kort ge
leden gereed gekomen. De uitrusting be
staat uit een bovenloopkraan van drie en 

· één van zes ton. De loods wordt verwarmd
met hete lucht. De "Sicomat'' automatische
snijbrandmachine heeft hier een plaats ge
kregen.

achter de loods is een materiaalpark 
ingericht voor het walsmateriaal. De nieuwe 
kraaninstallatie, die op de foto wel heel dui
delijk uitkomt, heeft een hefvermogen van 
10 ton en zij is voorzien van een magneet
installatie. 

Ten noorden van de bestaande lashal is 
een nieuwe fietsenstalling gemaakt, omdat 
de oude plaats moest maken voor kantoor
uitbreiding. Bromfietsen en fietsen hebben 
hier een ruime en goed beschutte plaats 
gevonden. 
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Aan weerszijden van de fietsenstalling zijn 

convectors geplaatst voor vloeibare zuur
stof en vloeibaar propaangas. Deze gassen 
worden gedistribueerd over het gehele be
drijf door een buizennet dat een totale leng
te heeft van ongeveer twee kilometer. 

NIEUWE AANWINST 

In de machinefabriek van De Klop werd onlangs een "Sass" kolom
radiaal boormachine in bedrijf gesteld van het type TRM 2200. 
Voor liefhebbers van technische gegevens: de machine kan boren 
tot een diameter van 200 mm, draad tappen in gietijzer tot 100 mm, 
in staal tot 80 mm. De spindeldiameter bedraagt 102 mm, 
de toegepaste morse conus is MC 6. De arm heeft een lengte van 
2230 mm, de boorradius is minimum 600 en maximum 2505 mm. 
De diameter van de kolom is 550 mm. De werkstukhoogte vanaf de 
voetplaat is maximum 2050 mm. 
De bediening van de machine is in bekwame handen bij de heer 
Jan Spek, die hier juist een gietstalen pomphuis voor een I.H.C.
GIANT zuiger onderhanden heeft. 
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DE BOOM 
DOOR ONZE SPROKKELAAR 

De maand oktober, beste I.H.C.-ers, is een wel zéér stormachtige geweest. De 

bomen kunnen dat beamen! Er waren er, die net als Ajax in Madrid roemrijk onderuit 

gehaald zijn. 

Op enkele tientallen meters van onze voorgevel, aan de wallekant van wat eens een 

poldersloot was, heeft een prachtige boom in de kracht van zijn jaren, de moe ge

streden kruin moeten buigen voor het geweld der vroege herfststormen. 

Het verwonderlijke daarbij is, dat hij zich als telg uit het bekende geslatht der treur

wilgen op zijn winderige plek tegenover de polder een alleszins voldoende aanpas

singsvermogen had weten eigen te maken. Voor de jeugd stond hij zonder ooit een 

kik te geven klaar bij sport en spel en ·nooit heeft er een wit schoteltje naast zijn 

stam gestaan, als hij de gebruikelijke diensten verleende aan twee- of viervoeters. 

Hij groeide onder alle verdrukkingen! 

Vooral als zijn takken met rijp beladen waren en hij hoorbaar stond te kreunen onder 

de zware last, oogstte hij de bewondering van de voorbijgangers. Er werd menig 

kiekje van hem gemaakt. 

Inmiddels is van gemeentewege, door de afdeling beplantingen, de eerste hulp ver

leend. De opengereten stam, de verkleurende takken met hier en daar nog wat rot

tend gebladerte, zijn zielige resten van vergane glorie. 

De vraag rijst, of hij zich wat al te trots en te weelderig heeft willen opstellen tegen

over de eerste staketsels van de nieuwbouw in wat eens zijn polderland was. 

Misschien is het jammer voor de boom zelf, dat het zo gelopen is. Voor zijn bewon

deraars is het dat zeker. Hij hoorde zo echt bij de omgeving. 

Het is onontkoombaar, dat een jongere uitgave met net dàt tikkeltje meer aanpas

singsvermogen met net dàt beetje minder trots zijn plaats gaat innemen tegenover 

een nieuwbouw, waarvan beweerd wordt, dat ze het modernste van het modernste in 

Amsterdams Noorderkwartier, ja zelfs van geheel Amsterdam zal worden. 

De jeugd vermaakt zich nog op zijn overblijfselen, maar de oudere buurtgenoten 

eren de nagedachtenis van hun boom. 

In wezen is hij ook voor hen gesneuveld! 

P.S. Drinken ze in Schiedam, Kinderdijk en Sliedrecht óók Rotterdams water? 

Nou, proost, daar ga je! 

LEEST U DIT NOG EENS.. . HET STOND FOUT IN DE OKTOBER-EDITIE 1 

1895 De Heeren H. W. Ackermans & H. van Haaren nemen van de bouwers, L. Smit & 

Zoon te Kinderdijk, de eerste hopperzandzu iger "Schelde 11" na geslaagde proe

ven in ontvangst. Het vaartuig is ruim 56 meter lang en 8 meter breed en heeft 

een laadruiminhoud van 530 m3. De stoommachine ontwikkelt 450 pk. 
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1967 De S.A. Entreprises Ackermans & Van Haaren voegen de sleepzuiger "Antwer

pen IV", gebouwd door Smit Kinderdijk, aan haar vloot toe. Dit schip, het 

veertigste baggervaartuig, dat op de I.H.C. Holland werven voor dit Belgische 
Aannemingsbedrijf werd gebouwd, is ruim 113 meter lang en bijna 19 meter breed. 

In zijn laadruim van 5000 m3 kan een lading van 10.000 ton worden geborgen. Het 

totaal geinstalleerde dieselvermogen bedraagt 9000 pk. 

PERSONA 
1.H.C. HOLLAND 

In dienst getreden: 

1-10-'67 A. A. J. van der Kley · interne accou --

1-10-'67 H. Brands . afd. automatisering 

Overplaatsing: 

Per 1-10-'67 is de afd. Normalisatie overgepl= 

Delft naar het Marconiplein. Op deze afdeling �

zaam de heren Ir. J. H. Schneider, A. F. 

A. E. Langeweg en mej. A. G. L. J. Righarts. 

Jubilea: 

Op 19-10-'67 was de heer J. C. Zwiep 25 jaar m 1 -

verband werkzaam. 

GUSTO 

In dienst getreden: 

J. Verveer, lasser Slikkerveer 

G. Ramirez Leon, lasser Scheepsbouw 

P. Chevas Hernandez, kraanrijder Apparatenbouw 

J. L. P. Buurman, 1.1. koperslager/pijpfitter Machine --

F. Broeren, transport/kraandrijver Scheepsbouw 

D. W. Wuyster, 1.1. mach. bankwerker Machinebo 

H. R. M. Vermeulen, tekenaar Tekenkamer Scheep=::w 

R. Sam Sin, lasser Scheepsbouw 

B. H. Schnur, frezer/kotteraar Machinebouw 

D. A. Klein, hulp-ijzerwerker Scheepsbouw 

M. Crespo Castellano, lasser Scheepsbouw 

E. Fernandez Blasquez, lasser Scheepsbouw 

L. Gomez Reina, lasser Koperslagerij 

A. van der Slot, 1.1. koperslager/pijpfitter Machine -

D. Hutar, praktikant Scheepsbouw 

R. J. van der Ent, lasser Scheepsbouw 

G. H. van Dijk, magazijnbediende Machinebouw 

R. H. J. Gunters, lassersbaas Montage 

D. Roukema, volontair Scheepsbouv; 

F. Alonso Sanchez, hakker Scheepsbouw 

G. van der Vooren, 1.1. lasser Scheepsbouw 

J. Castaneda Gomis, lasser Scheepsbouw 

Gepensioneerd: 

31-08-'67 P. J. van Waas, onderhoudsbankwerker 

IN MEMORIAM 
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PERSONALIA 
I.H.C. HOLLAND 

In dienst getreden: 

1-10-'67 A. A. J. van der Kley - interne accountantsdienst 

1-10-'67 H. Brands - afd. automatisering 

Overplaatsing: 

Per 1-10-'67 is de afd. Normalisatie overgeplaatst van 

Delft naar het Marconiplein. Op deze afdeling zijn werk

zaam de heren Ir. J. H. Schneider, A. F. van Muiden, 

A. E. Langeweg en mej. A. G. L. J. Righarts. 

Jubilea: 

Op 19-10-'67 was de heer J. C. Zwiep 25 jaar in I.H.C.

verband werkzaam. 

GUSTO 

In dienst getreden: 

J. Verveer, lasser Slikkerveer 
G. Ramirez Leon, lasser Scheepsbouw 

P. Chevas Hernandez, kraanrijder Apparatenbouw 

J. L. P. Buurman, 1.1. koperslager/pijpfitter Machinebouw 

F. Broeren, transport/kraandrijver Scheepsbouw 

D. W. Wuyster, 1.1. mach. bankwerker Machinebouw 

H. R. M. Vermeulen, tekenaar Tekenkamer Scheepsbouw 

R. Sam Sin, lasser Scheepsbouw 

B. H. Schnur, frezer/kotteraar Machinebouw 

D. A. Klein, hulp-ijzerwerker Scheepsbouw 

M. Crespo Castellano, lasser Scheepsbouw 

E. Fernandez Blasquez, lasser Scheepsbouw 

L. Gomez Reina, lasser Koperslagerij 
A. van der Slot, 1.1. koperslager/pijpfitter Machinebouw 
D. Huter, praktikant Scheepsbouw 

R. J. van der Ent, lasser Scheepsbouw 

G. H. van Dijk, magazijnbediende Machinebouw 

R. H. J. Gunters, lassersbaas Montage 

D. Roukema, volontair Scheepsbouw 

F. Alonso Sanchez, hakker Scheepsbouw 

G. van der Vooren, 1.1. lasser Scheepsbouw 

J. Castaneda Gomis, lasser Scheepsbouw 

Gepensioneerd: 

31-08-'67 P. J. van Waas, onderhoudsbankwerker 

01-09-'67 C. Schouten, direktie-chauffeur 

15-09-'67 C. Groeneweg, modelmaker 

22-09-'67 D. van der Beek, transporteur/chauffeur 

01-10-"67 A. Pronk, baas afdeling Scheepsbouw 

Naar militaire dienst: 

01-09-'67 R. Baerens, praktikant Elektro 

Terug uit militaire dienst: 

25-09-'67 P. C. van Noorloos. ijzerwerker Scheepsbouw 

DE KLOP 

In dienst getreden: 

26-10-"67 R. M. Jacobs, draaier 

30-10-'67 C. Visser, volontair SB 

Uit dienst getreden: 

6-10-"67 A. J. P. Wagenmakers, leerl. bankwerker 

27-10-'67 K. Stuy, modelmaker 

Geboren: 

11-10-'67 Maarten Jan Laurens, zoon van ir. U. Fortuin-

H.A.J. Zeelenberg. 

Gehuwd: 

26-10-"6V K. Stuy - A. van Tiggelen 

30-10-'67 J. de Ruiter - B. H. van Heteren. 

25-jarig Huwelijk: 

10-10-'67 B. W. de Bruin - W. G. v.d. Aa. 

40-jarig Huwelijk: 

18-10-'67 A. C. de Leeuw - E. Leeuwestein 

Overleden: 

26-10-'67 W. Mellegers, 69 jaar, gepens. bankwerker 

SMIT KINDERDIJK 

In dienst getreden: 

2-10-'67 C. B. Rozendaal A.V.I. tekenkamer 

2-10-'67 J. Rotmans, S.W. Zuid 

9-10-'67 M. v. Vuuren, transporteur MF Zuid 

9-10-'67 J. A. v.d. Linden, corveër MF Zuid 

9-10-'67 J. van Wijk, transporteur SW Zuid 

16-10-'67 Tj. v.d. Kooi, Koperslagerij 

17-10-'67 J. H. Bentlage, A.V.I. aluminiumbewerker 

23-10-"67 F. Dame, volontair EW 

23-10-'67 E. Blokland, Koperslagerij 

Gepensioneerd: 

7-10-'67 A. Vroon, magazijnmeester Noord 

Overleden: 

29-09-'67 G. van Lil, 48 jaar, brander SW Noord 

18-10-'67 T. de jager, 74 jaar, gepensioneerd . 

Geboren: 

4-10-'67 Dirk. zoon van J. W. Mouthaan en C. Korporaal. 

6-10-'67 Frans, zoon van P. N. Baas en G. K. Bakker. 

8-10-'67 Janna, dochter van J. B. L. Krooneman en J. M. 

v.d. Heuvel. 

15-10-'67 Victoria, dochter van Santiago Abril Villalba en 

Victoria Novelle Mateo. 

VERSCHURE 

In dienst getreden: 

25- 9-'67 W. J. Pauws, leerschool 

27- 9-'67 G. C. Steyger, leerschool 

2-10-'67 J. Lensen, Scheepswerf 

2-10-'67 L. Gentile, Scheepswerf 

2-10-'67 J. Alonso Rodriguez, Polyboat 

2-10-'67 R. Stol, leerschool 

4-10-'67 J. lbern Navarro, Polyboat 

9-10-'67 P. Rizunni, Oranje Werf 

9-10-'67 J. C. Braakman, Scheepswerf 

9-10-'67 E. P. van der Kelen, leerschool 

12-10-'67 J. van Leersum, Oranje Werf 

16-10-'67 P. Klein, leerschool 
16-10-"67 Mevr. J. M. G. van Gulik-Smulders, afd. Inkoop 

16-10-'67 A. Aiion y Mella, Polyboat 

23-10-"67 H. F. Hoven, Scheepswerf 

24-10-'67 H. J. Hoekman, Scheepswerf 

Geboren: 

1-10-'67 Paulus, zoon van C. Overdiek, afd. Inkoop. 

Ons ontvielen: de gepensioneerde werkenmers: 

C. W. Buis, overleden op 7-10-'67 op 82 jarige leeftijd. 

J. Duinker, overleden op 17-10-'67 op 76 jarige leeftijd. 

IS DIT IETS VOOR U? 
IN MEMORIAM 

Vrijdagavond 29 september overleed de Smit Kinderdijk 
medewerker de heer G. van Lit in de leeftijd van bijna 49 jaar. 
Bijna 32 jaar was de heer Van Lit werkzaam in de Ketel makerij 
waarvan de laatste jaren als plaatwerker-brander, totdat hij 

in juni 1965 ziek werd en ziek bleef. LaFJg heeft hij gehoopt 
nog eens terug te kunnen keren in de Ketelmakerij. Wij zijn 

heel erg dankbaar dat wij vooral het laatste jaar mochten 

helpen hem het aanvaarden van zijn ziekzijn te ver

lichten en dat wij hem gelegenheid hebben kunnen geven om 

in één van onze cantines bezig te zijn met het serveren. 

Wij wensen mevrouw Van Lit en haar kinderen toe dit ver
lies en het gemis van man en vader te kunnen dragen. 
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SMIT ENGINEERING VRAAGT EEN 

SCHEEPSBOUWKUNDIG INGENIEUR (T.H. DELFT) 

Gevraagd wordt een ingenieur, leeftijd 35-40 jaar, bij 

voorkeur met ervaring in ontwerp- en tekenwerk, met dyna

mische instelling en met belangstelling voor de commerciële 

aspecten van onze werkzaamheden. 

Diegenen die belangstelling hebben voor deze functie, ge

lieven schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met 

SMIT ENGINEERING, telefoon 01859- 3441. 

Smit Engineering maakt deel uit van de I.H.C. Holland groep. 



De ouderen onder U herinneren zich natuurlijk nog de Zeskantmedewerker, die meer dan 
tien jaar lang, onder de titel "Kijkje over buurman's schutting", het firmanieuws van de 
werven onder de loep nam en dat op een manier, die zijn naam "Ironicus" alle eer aan
deed. 
De "eigen" pagina's met firmanieuws zijn uit ons Zeskant verdwenen, maar wel zijn er 
nu de "Gusto-berichten", het "Smit-Nieuws" en de "Informatiebrief" van Verschure. Die 
geven stof voor luchtige overpeinzingen, vindt onze medewerker Argus en dus met ingang 
van dit nummer een nieuwe maandelijkse rubriek. 
0 ja, deze rubriek is minder geschikt voor lieden-met-lange-tenen; die moe.ten deze re
gels maar overslaan. Redaktie. 

� 

�IIMAN'S (l)ERF 
De warme zomerse dagen zijn achter de rug, 
maar bij Smit Kinderdijk hebben ze tóch 
nog opfrissertjes nodig. Bepaalde regels en 
afspraken, die via Smit-Nieuws of publicatie
bord bekend worden gemaakt, zijn niet aan 
tijd gebonden. Ze blijven gelden, ook als het 
papier waarop ze gedrukt werden is ver
geeld en verdwenen. 
"Het gevaar bestaat, dat die mededelingen 
op den duur vergeten worden", schreef het 
Smit-Nieuws vriendelijk-voorzichtig, geheel 
in de hippe-stijl van lief-zijn-voor-elkaar. 
Daarom de rubriek "opfrissertjes". Ditmaal 
over het parkeren van auto's, wat alleen 
mag op de nieuwe parkeerplaats en niet 
meer fijn dichtbij bureau of werkbank. 

Wie overigens géén opfrissertje nodig heeft, 
is de bedrijfsbrandweer van Smit Kinderdijk. 
Die is hoe dan ook paraat. "Om vier uur 
werd het bedrijf opgeschrikt door sirenege
loei. Was bij voorgaande alarmeringen een 
storing bij de PTT de oorzaak van vals 
alarm. (toe maar!!. .... ) nu bleek het volle 
ernst te zijn." 
De wakkere brandweerbroeders waren snel 
ter plaatse, zoals dat heet, "inclusief onze 
vacantiehoudende bevelvoerder". Wij ne
men aan dat deze man niet op Majorca zat. 
De brandende gasfles werd vakkundig on
schadelijk gemaakt, een operatie die "op 
veilige afstand werd gadegeslagen door het 
publiek". Wij vermoeden, dat publiek = 
werknemers. Nog nooit een fikkie gezien, 
jongens? 

De R is weer in de maand en dus ligt de 
gRiep weer op de loer. Door één enkele 
vaccinatie kan men zich voor lange tijd ge
wapend weten tegen deze, in elk geval hin
derlijke en soms zelfs gevaarlijke ziekte. In 
Smit-Nieuws en Gusto-berichten werd ieder
een daarom opgeroepen zich te laten inen
ten. "De vaccinatie gebeurt volgens een 
speciale pijnloze methode", zo lazen wij. Om 
deze woorden kracht bij te zetten maakte 
de tekenaar van Smit-Nieuws er een prentje 
bij van een grote, ordinaire injectiespuit met 
verschrikkelijke naald! Je zou er zelfs die 
paar mensen mee afschrikken, die net als 
verleden jaar zo verstandig zijn zich te laten 
inenten ...... 

De Gusto-berichten zijn genoemd, dus over 
naar Schiedam. Onder het kort-maar-krach
tig kopje "Oei!" lazen wij een kort-maar
krachtig opfrissertje: "Het zijn altijd dezelf
den die te laat komen." Of het zal helpen? 
Het zijn toch altijd dezelfden ...... 

Gusto-berichten deinst er niet voor terug 
om als dat nodig is wat vuile was buiten te 
hangen. "Maak van de G.A.C. garage, door 
de rommel geen blamage", zo moet de 
leden van de Gusto Auto Club worden voor
gehouden. In de kantine is het ook niet alles: 
per maand verdwijnen 100 bekers door bre
ken of meenemen; van de 94 roestvrijstalen 
lepeltjes is er nog één over; van de lichtme
talen lepeltjes worden er elke dag min,stens 
10 gebroken, enz. enz. De kantinecommissie 
hoopt "dat een ieder er aan zal meewerken, 
dat wij ons niet verder moeten schamen 
over al deze dingen". Dat zal wel lukken. 
Als je maar lang genoeg doorgaat schaamt 
niemand zich ergens meer voor ..... . 

Verschure's Informatiebrief gaf zeer uitvoe
rige informatie over budgettering. Want, 
nietwaar, "U weet allemaal voor Uzelf wel 
wat U zich van Uw persoonlijk- of huishoud
budget kunt veroorloven. 
Als U zich daar niet naar gedraagt, zit U 
spoedig in moeilijkheden." 
Nu zat de informatiebrief zélf al direct in de 
nesten, want via een extra-editie moest wor
den bekend, dat door een misverstand een 
belangrijk deel van het verhaal was wegge
vallen. 
Het was een doorwrocht artikel, compleet 
met een dosis zelfwerkzaamheid. De lezers 
werd verzocht aan de hand van een voor
beeld te berekenen wat een manuur kost. 
Wij hebben dit niet gedaan. Wij vinden dit 
onderwerp te moeilijk. Wij weten nog net 
wat debet en credit is. Wij hebben indertijd 
de leraar boekhouden en handelsrekenen al 
wanhopig gemaakt. 

Onze vriend F. Nijboer, zo schreef de Infor
matiebrief, vond het maar vervelend en ge
vaarlijk, dat de ventilatoren op de Scheeps
werf net op hoofdhoogte de vuiligheid uit de 
hallen naar buiten spuien. 
Wij kunnen ons dat voorstellen. Uit de idee-
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en bus kreeg hij voor zijn voorstel om aan dit 
euvel een eind te maken 25 gulden. Voor 
shampoo en zeep zeker. Het venijn in dit 
bericht schuilt in de staart: "hopelijk heeft 
hij in zijn nieuwe funktie op tekenkamer 
scheepsbouw volop gelegenheid nog meer 
nieuwe gedachten te lanceren". Zo zie je 
maar, een klachtje en je wordt bij Verschure 
overgeplaatst ...... ". 

Het Smit-Nieuws no 33, toonde een feest
taart met één kaars. Want "het berichten
blad voor en van het personeel van Smit 
Kinderdijk v.o.f." vierde z'n eerste verjaar
dag. Proficiat! De opzet was om eenmaal 
per veertien dagen te verschijnen, maar de 
1 e jaargang telde 32 nummers. Of er ook 
veel te vertellen valt, daar in Kinderdijk. 

De Gusto-berichten, al bezig aan de 2e 
jaargang, kregen een nieuw kopje met als 
illustratie in plaats van een sleepzuiger een 
booreiland, de Gusto-specialiteit. In dit num
mer werd de grote dichter Goethe naar vo
ren gehaald als veiligheidspropagandist. Im
mers, na een verhaal van de baas, die tóch 
maar een helm ging dragen - en toen kort 
daarna ernstig z'n hoofd stootte zonder nare 
gevolgen - en tóch maar veiligheidsschoe
en aantrok - en toen kort daarop 800 kilo 
op z'n tenen kreeg, óók zonder nare gevol
gen, citeerde Gusto-berichten Goethe's 
woorden: het is niet genoeg te weten, men 
moet ook toepassen ...... 

Terug naar Amsterdam: 
"Hartelijk dank aan de bromfietsers, die aan 
ons verzoek gevolg hebben gegeven om na 
werktijd eerst buiten de poort de knalpotten 
open te zetten", vertelde de Informatiebrief. 
Heel mooi, maar als we dat lawaai óók bui
ten de poort eens nalieten, zo zouden wij 
voorzichtig willen opmerken .. . .. . 

Verschure's maatschappelijk werkster, Me
juffrouw Dankelman, heeft voor enkele 
maanden een assistente, die het vak ook in 
de praktijk moet leren. "U kent Mejuffrouw 
A. Vesters nog niet?", vroeg de Informatie
brief. Neen, moeten wij eerlijkheidshalve ant
woorden; en daarom: tot de volgende
maand. Wij gaan spoorslags naar Amster
dam...... Argus 




