




De jaarwisseling geeft ook deze keer aanleiding 
tot een blik in het verleden en gedachten over de 
toekomst. Gezegd mag worden, dat 1976 voor 
IHC Holland in zijn geheel, een goed jaar is ge
weest. In de eerste plaats is dit wel te danken 
aan de inzet van ons allen, iets waarover wij ons 
mogen verheugen. Verder toont het aan, dat wij 
als concern, onder normale omstandigheden, on
ze plaats op de wereldmarkt kunnen handhaven. 
Helaas gold dit niet voor de produktie van diesel
motoren op relatief beperkte schaal bij Smit & 
Bolnes. Wij hopen, dat de regelingen voor finan
ciële bijstand aan personeelsleden ertoe bijdra
gen de moeilijkheden voor betrokkenen enigszins 
twrzachten.
Inmiddels ondervinden ook wij de invloed van de 
crisissituatie in de wereldscheepsbouw in onze 
specialistische gebieden. De concurrentiestrijd is 
in volle hevigheid losgebrand op een manier die 
nauwelijks voorzien kon worden. Vrijwel alle op
drachten die na midden 1976 geboekt werden, zijn 
afgesloten met belangrijke verliezen. De resulta
ten van het afgelopen jaar, stelden ons in staat 
deze verliezen te nemen. Het is duidelijk, dat met 
het aanvaarden van verliesopdrachten niet onbe
perkt kan worden doorgegaan, terwijl van een ver
betering van het prijsniveau nog geen sprake is. 
In ruimere kringen kent men de moeilijkheden 
waarin onze bedrijfstak zich bevindt; de overheid 
heeft daarom het initiatief genomen tot het vormen 
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van een Beleidscommissie Scheepsbouw. De 
commissie stelt zich ten doel te bevorderen, dat 
na de crisisjaren een gezonde bedrijfstak ge
vormd is, die in staat is zijn plaats in de scheeps
bouwmarkt te handhaven. 
Algemeen wordt erkend, dat hulp van de overheid 
hierbij onontbeerlijk is. Het uitgangspunt bij deze 
steun zal niet alleen zijn om verliezen op orders 
bij te passen, maar in het bijzonder om een nood
zakelijke herstructurering en capaciteitsaanpas
sing in de scheepsbouw mogelijk te maken. 
Er dient rekening mee gehouden te worden, dat de 
omvang en de tijdsduur van de steunverlening be
perkt zullen zijn. Wanneer de ernstigste jaren van 
de crisis voorbij zijn, zullen wij dan ook op eigen 
kracht met onze produkten en diensten op de 
wereldmarkt moeten kunnen concurreren. Een ge
weldige taak ligt hier voor ons. Het is een kwestie 
van aanpassen én aanpakken. 
Als Hollanders zijn wij in het aanpassen nooit zo 
sterk geweest, maar wèl in het aanpakken. Dat 
hebben we gezien bij de wederopbouw van ons 
land na de oorlog en bij de watersnood. Het is 
weer tijd om te laten zien wat we met zijn allen 
kunnen. 
Ik wens U daarbij een gelukkig en voorspoedig 
1977. 

D. L. H. Smit



Minister Lubbers, pleitbezorger voor Nederlandse belangen 

NEDERLAND TOONDE ZICH IN 
Donderdag 25 november 1976 opende Minister Lubbers de 
Nederlandse handels- en industrie tentoonstelling in het Sokol
nikipark in Moskou. Op een oppervlakte van 4000 vierkante 
meter waren 140 bedrijven present. Ook IHC! 
De stand was keurig ingericht met o.a. modellen van het boor
eiland Maersk Explorer, de door Guste gemaakte pijpenlegger 
voor Rusland, het boorschip Pèlerin, een Beaver 250, SBM 
Boeien, dubbelwandige baggerpompen, DMN-sluizen en het mo
del van de Scheepsbouwhal van IHC Smit. 
De wanden waren beplakt met posters van onze produkten. 
Samen met zijn Russische collega bracht Minister Lubbers een 
bezoek aan onze stand. Zeer veel belangstelling was er voor 
o.a. het boorschip Pèlerin. Daarbij behoefde de heer Schuil zijn
produkten niet eens aan te prijzen, want dat deed onze Minis
ter zelf. Hij toonde zich een waar verkoper en bleef zo lang op
de stand met zijn Russische collega dat hem een seintje werd
gegeven dat er ook nog andere stands waren ...

Hierna was de tentoonstelling geopend voor het publiek. De 
stroom was zo groot dat onze stand ontruimd diende te worden 
en het publiek achter de ketting moest blijven. Alleen de spe
cialisten hadden toegang in de stand zelf. 
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Hoog Sovjet bezoek met grote belangstelling 
voor het IHC boorschip 

Er zijn nog honderden wachtenden voor u ... 

De tekst van het Erediploma voor de IHC 
stand 

MOSKOU 
Er zijn in negen dagen tijds maar liefst zo'n 180.000 bezoekers 
komen kijken. Dat waren mensen met gewone toegangskaar
ten. Dan waren er nog duizend anderen, technici, handelsver
tegenwoordigers en ambtenaren, die op uitnodiging de Neder
landse manifestatie bezochten. De conferentiezaal buiten het 
paviljoen, waar Nederlandse deskundigen lezingen hielden, 
puilde meermalen uit. Er was geen plaats genoeg voor alle ge
interesseerde Russen. 
Op de stand zèlf bleef het een komen en gaan van Russische 
specialisten van zowel "Offshore" als "Bagger". Ook voor MTE 
produkten en de sluizen van DMN was veel belangstelling. 
Wij kunnen op een zeer goede tentoonstelling terugzien. Ook 
de Vice-Partijsecretaris en de Ministers van de Zee-, Rivier- en 
Houtbewerking brachten een bezoek aan onze stand. Aan het 
einde van de tentoonstelling werd aan IHC door het Russische 
Ministerie van Nijverheid en Handel een diploma uitgereikt 
voor één van de best georganiseerde stands. 
Dit succes mag ons niet blind maken, want zo zei Minister 
Lubbers tijdens een openingsreceptie bij onze ambassadeur, 
,,er zal in Nederland nog veel huiswerk moeten worden ge
daan". 

R. de Jong-lHC Smit



IHC BEAVER NIEUWS 
Eerste '8000' 

Eind december was het zover, dat de opdracht voor de eerste 
IHC Beaver 8000 bekend kon worden gemaakt. Deze zuiger wordt 
gebouwd voor Van Oord-Utrecht N.V. 
Het totaal geïnstalleerd vermogen is 8000 pk, waarvan 1200 pk 
op de cutter, 1000 pk op de onderwaterpomp en 2 x 2280 pk op 
de zandpompen. 
De cutterzuiger is geschikt voor werken in grondsoorten zoals 
deze veelal voorkomen in het Midden-Oosten. De zuiger, de 
Zeeland Il, wordt het vlaggeschip van Van Oord-Utrecht N.V. 
Inmiddels zijn er nog twee zuigers van dit type besteld. 

De "8000" In model, slraks In werkelijkheid 

Per trein 

Twee IHC Beavers namen begin december de trein met bestem
- Polen. In Rotterdam werden de zuigers op spoorwagons 
�en. 

Per lreln naar Polen 
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De ene, een '1500', had een enkele reis Warchau, de ander een 
'Master', kreeg een kaartje naar Krakov. 
Goede reis! 

Per schip 
Een 'IHC Beaver 3300' met als doel Bahrain aan de Golf werd 
medio december geladen op een spiksplinternieuw schip, de 
Jumairah. 
De heerser van Dubai is eigenaar van dit in Spanje gebouwde 
schip. 
Op haar eerste reis nam ze, behalve de IHC zuiger, een zeer 
grote hoeveelheid groot en klein vrachtgoed mee bestemd voor 
civiele werkzaamheden daar in het Midden-Oosten. 

Beproefd 
Jubileumschip of niet, ook de 3300 Seine voor B.V. Aanne
mings Maatschappij v/h J. Prins van Wijngaarden onderging het 
gebruikelijke beproevingsritueel op de Lek. Tussen de Kerst en 
de jaarwisseling gebeurde het. Dus nog net in het oude jaar was 
ook dat weer voor elkaar. 

De Jubileum Beaver op de Lek aan het proefdraaien 

Opdat het nooll wordl vergelen 



Een van onze medewerkers ging met drie opdrachten naar de 
Arabische en Perzische Golf. Hij moest er een dia-reportage 
maken van het IHC-baggermaterieel dat daar volop aan het 
werk is, een artikel voor ons huisorgaan Ports and Dredging & 
Oil Report schrijven en tenslotte werd hem verzocht zijn indruk
ken op te schrijven voor de lezers van Het Zeskant. 

Maandagmorgen, 15 november, om kwart voor vijf, lokale tijd 
twee uur later, stonden we in Abu Dhabi aan de grond. Eerst 
werd m'n pokkenbriefje gecontroleerd, toen werd een 96 uur 
visum voor me uitgeschreven. Langer mag je - normaal gespro
ken - niet blijven. Vervolgens keek een Arabier, weinig geïnteres
seerd, in een enkele koffer en kon ik m'n spullen naar buiten 
slepen. De temperatuur van 30°C viel wel mee. Alleen de regen
jas over m'n schouder moet ter plaatse wat vreemd gestaan 
hebben. 

Mijn eerste indruk was, alsof ik een enorm werkterrein was bin
nengegaan. Zand en bouwwerken over vele, vele kilometers. 
De weg was een goede asfaltweg, die, plus minus 15 kilometer 
lang, naar Abu Dhabi leidde. De weghelften waren afgescheiden 
door een groenstrook met onbekende planten. Die worden met 
grote moeite en mankracht in leven gehouden. 
Het zoute zand wordt eerst uitgegraven, het gat gevuld met geïm
porteerd zoet zand en daarin gaat het boompje of plantje. Dat 
krijgt iedere avond netjes een plens water en moet dan maar 
leven in deze onbarmhartige zon. En dat lukt nog een beetje ook. 
Alleen worden de bladeren nooit- althans niet zichtbaar - ge
sproeid. Die zijn dan ook, net als alles, grijs van het stof. 
Bill Davidson bracht me naar het kantoor van ADNOC Dredging. 

Een van de ADNOC zuigers hapt In het zand 

Dit is de baggermaatschappij van de Sheik. Zij bezitten sinds 
kort 2 IHC Beavers 3300. 
De eerste zuiger lag in de buurt van een in aanbouw zijnde brug. 
Het water daar onder door was er nog niet. De zuiger werkte nog 
net niet. Ik kreeg de indruk, dat hij gebruikt zal worden om het 
kanaal te graven, waar nu al - op het droge - die brug overheen 
komt. 
Als hulpbootjes zag ik diverse Damen producten, waarmee be
hendig gemanouevreerd werd. De bodem leek op hard samen
gepakt zand of een soort kalkzandsteen. 

Om de tweede zuiger te zien, moesten we over een brug die het 
schiereiland van de hoofdstad Abu Dhabi scheidde van het vaste 
land. Die brug was een aantal jaren geleden aangelegd omdat 
vier dagen per jaar het water zo hoog kwam, dat je er niet met 
droge banden over kon komen. Uiteindelijk is ook daar een 
kanaal onder door gegraven. 
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Waar de reis naar toe ging 

IR� 
BAGGERMATERIEEr' 

IN DE GOLF 
Straatbeeld In Abu Dhabi met de zg. ,.Mlcky Mouse moskee" 

Eerst was er de brug, toen het kanaal 



Op het vasteland zijn de terreinen en loodsen voor ADNOC 
Dredging in aanbouw. De kade is er nog zeer ondiep en daar 
lag die IHC Beaver 3300 wat aan te doen. Hij groef rond voor en 
onder de stijger en pompte zijn bagger naar een zeer fraai aan
gelegd stort. 
De volgende morgen (dinsdag 16 november) zat ik al weer om 
8 uur op 't kantoor van ADNOC Dredging. Direct gevraagd om 
bespreking van vliegtuigje. Daarna wat gepraat en om 10 uur 
heb ik even een bezoekje kunnen brengen aan de markt in de 
buurt. 
Die wordt voornamelijk in de open lucht gedreven door Ooster
lingen, alhoewel er ook wat echte Arabieren zaten. Daarvan zijn 
er in dit land Abu Dhabi, zo groot als Nederland, overigens niet 
meer dan 40.000. Véle malen méér mensen zijn geïmporteerd, 
voornamelijk uit Pakistan en India. Die passar, met veel fruit en 
groenten, was best gezellig. Aan de andere kant van de straat 
was een deels overdekte ruimte met een enorm aantal winkeltjes, 
waar je van alles kunt kopen. Later hoorde ik, dat alleen goud en 
horloges (SEIKO) er goedkoop zijn. Er was weinig of helemaal 
geen lokale kunst, of wat dan ook. Wel een gezellige drukte. 
t9elf uur kreeg ik te horen dat het vliegtuigje gehuurd was 
voor dh 500 uur. Om half twaalf kwam de heer De Jooden 
binnen. Die accepteerde de uitnodiging om mee te vliegen 
enthousiast. We konden om één uur vliegen. Over een lunch 
werd niet gerept. 
Op het vliegveld zaten een aantal Amerikanen in zogenaamde 
Portacabins. Om hen heen stonden tal van vliegtuigjes en 
helicopters. Wij zijn met een eenmotorige Cessna de lucht in 
Voor de Hollandse Jongetjes uit de HAM en Volker nederzettingen 
Is er na schooltijd altijd wel wat te beleven 

gegaan en ik heb als een gek gefotografeerd. Ir. de Jooden hield 
me van achteren aan m'n broekriem vast. Helaas was de be
lichtingsmeter van de Rollei weer kaduuk. Alles op hoop van 
zegen 1/500 dia 8 gemaakt. Zou overbelicht kunnen zijn, alhoe
wel, ik fotografeerde door de raampjes heen. Duur van de vlucht: 
één uur; wachttijd: 20 minuten; kosten dh 600. Om 14.00 geland 
en afgerekend. 
Daarna op bezoek gegaan bij Sainrapt & Brice, waar allereerst 
uitvoerig gesproken werd met de hoofdingenieur Henri Jungblut. 
Hij heeft een ongelooflijk dossier over de vier Giants en het 
tussenstation die daar in gebruik zijn. Daarna de lezing bespro
ken die de heer Jungblut 9 december bij de Klop komt houden. 
Tenslotte zijn baas bezocht, de heer Bernard Sebillotte. 
De volgende dag (17 november) belde om 16.00 uur Ir. De 
Jooden: : we gaan naar de nederzetting waar een groep HAM 
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en VOLKER mensen werken en wonen. We ontmoetten er diver
se mensen en zagen de HAM 209, bijna klaar met reparatie. 
Donderdag 18 november. Om 9.00 uur gehaald door een chauf
feur. Naar ADNOC Dredging om afscheid te nemen van Bill en 
Don. Helaas niet aangetroffen. Per brief bedankt. 
Toen naar het vliegveld. Aankomst 11.50 uur. Het was er een 
warboel en enorm druk. Omgeven door handelaars met radio's 
in mooie hoesjes. In ongeveer 35 minuten naar Bandar Abbas 
gevlogen. De tijd verliep weer een half uur. Om half twee lokale 
tijd landden we. Door de ramen, bij de douane, zag ik de heer 
Bazuin staan wachten. Het duurde een uur voordat ik mijn visum 
kreeg. Toen nog een half uur wachten om de bagage. 
In een grote Toyota terreinwagen ben ik toen met onze garantie
machinist Gerrit Bazuin naar het kantoor van ITALCONTRAC
TORS gereden. Gastvrij ontvangen in een rommelig kantoor. 
Ze waren net aan het verhuizen. 
Vrijdag 19 november. Om 7 uur stond Gerrit met een grote rode 
Toyota landcruiser voor de deur. Een onvoorstelbaar ruwe weg 
werd met 60/70 km doorgerost naar het gebied waar onze klant 
,,Dragomar" zijn "dorp" aan het inrichten is. Het is een verzame
ling van zo'n honderd containers, waar in enkele 2 personen 
wonen, in de meeste 4, op stapelbedden. In zo'n container staan 
dan één of twee bedden, een kast, een tafel, een stoel, een toilet 
en een douche. De wanden zijn met een houtnerf plastic bekleed 
and that's it! De bakken staan in een onvoorstelbaar stoffig 
zanderige omgeving. Er is een afgrijselijke bar, waar je lokaal 
bier of een colaatje (wel gekoeld) kunt kopen. Voorlopig is het 
een volledige mannenmaatschappij en de praatjes zijn navenant. 
We reden verder en zagen eenvoudige bungalows in aanbouw, 
waar straks ook de vrouwen en kinderen naar toe gehaald zullen 
In de helft van deze "contalnerklst" woont onze IHC vertegenwoordiger 
Gerrit Bazuin. 

worden. Wat zullen die schrikken. Niet van de huizen, dat zal wel 
loslopen, behalve de ex- en interieure gelijkvormigheid. Maar 
van die desolate zanderig stoffige omgeving. Dat wordt een 
aantal jaren echt pionieren. 
Daarna reden we naar de strandreep, waar in het zand al de 
aanzet tot de nieuwe havenbasis te zien is. Inhammen en stuk
ken door bulldozers glad gemaakt land. Opvallend waren de 
reigers, vooral de zilverreigers, uiterst fraai en statig, maar 
nagenoeg niet te benaderen. 
Op een steiger, waar druk en ruw grote Mercedes laadbakken 
werden aangereden en gelost en waar weer de stof overheerste, 
zijn we ingestapt in een van de bootjes van Dragomar, op weg 
naar de emmermolen lblea. De vaart duurde zo'n kwartier. De 
molen ligt bij de kust en soms heb je de indruk dat hij op de wal 
ligt. Een der ankers ligt dan in ieder geval volledig droog. Er 



De "lblea" In vol bedrijf 

wordt meestal een kleiachtig materiaal "kop en kont" geladen 
in de emmers. Soms komen er stukken zand over. Heb er uit
voerig, ook de ladende, Omnibarges 660 en 1000 gefotografeerd 
en aan boord goed gegeten. 
Alle werk ging goed georganiseerd en rustig. Alleen was het 
Italiaanse gekwek op de UHF niet van de lucht. 

Terug aan de wal, via de container van Gerrit, opnieuw de 
afschrikwekkende rit naar het Gamaroon hotel gemaakt. Nu via 
een grote omweg door het dorp, dat op mij een grote indruk 
maakte. Het was er 17.00 uur en de zon zakte snel. Wevervogels 
en een Muzelman in zijn torentje kweelden lyrisch. Bij een soort 
oase hebben we de zon wonderschoon zien ondergaan. 

Zaterdag 20 november. Weer vroeg van huis gehaald, maar uren 
op een toevoerboot gewacht. Anker verplaatsen gemist. De dag 
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Even de restjes opscheppen 

doorgebracht op de emmermolen Aretusa en op een 100- 1
Omnibak. Ik ben goede maatjes geworden met kapitein Ciano, 
die met veel humor, een luide stem en een schrille fluit zijn schip 
prima hanteert. 
Alles verliep perfect, ook de thuisreis. Uiteindelijk gegeten in de 
cantine van ITALCONTRACTORS, een echte Italiaanse hap met 
spaghetti en ravioli. 

Zondag 21 november. Deze keer een wandeling op de Bazaar 
gemaakt waar in een soort, voor de zon overdekt, héél oud, 
hallengebied honderden kooplieden hun spulletjes uitstallen. 
We kochten een paar granaatappelen en dadels en tevreden 
pitjes spugend liepen we weer naar de auto. We trokken de 
woestijn in. Opmerkenswaard was eerst het "Zomerdorp" en 
daarna het echte dorp met de school. Daar werd ik goede maat
jes met de drie meesters en leerde ik de kinderen Piet Hein 

Kapitein Clano van de "Aretusa", een fotogenieke kop 
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zingen. Staat op de band! Daarna in de richting van de heuvels. 
Er binnenin doorgedrongen en fraaie ertsformaties en zout
rivieren gezien. Na het vallen der duisternis weer om de bergen 
heen, met licht aan, via Gerrits kamp, terug naar het hotel. Een 
glaasje bier gedronken met mensen van het Nederlands toe
zichthoudende bureau NEDECO. 

Maandag 22 november. Met de heer van Traa, die ook in mijn 
hotel logeerde, naar de sleepzuiger Sanderus. Die lag er fraai 
bij. Gastvrij ontvangen, alhoewel ik de avond ervoor van Traa 
wel de brief van de reder, onze klant Ir. J. de Nul moest laten 
lezen, voor hij me meenam. 

De Sanderus hebben wij als de CO 585 in1968/69 gebouwd voor 
de N.V. Ondernemingen Jan de Nul uit Aalst in België. De 
bekende sleepzuiger-kapitein M. G. Snoodijk voerde bekwaam 
het bevel over een bemanning die voor de helft uit Belgen en de 
helft uit Nederlanders bestaat. De stemming aan boord is prima. 
Deze dag was hij extra goed, want de bootsman was jarig! Elke 

De "Sanderus" heeft zich weer volgezogen met 3000 m1 

specie 

zeeman weet, dat er dan een klein feestje gebouwd wordt. Dat 
stond het baggeren niet in de weg. De Sanderus veroberde in 
een klein uur 3000 m3 dikke, kleiachtige brei met een S.G. van 
1.9. Da's zwaar. Na 20 minuten varen werd de specie op een 
diepe plek gelost. Het baggeren was soms niet eenvoudig. De 
zeekaarten zijn alles behalve bij de tijd en de baggerdiepte va
rieërde van nul tot vier meter onder de kiel. Dan moet je je vak 
beheersen. Maar in schipper Veenstra aan het roer had ik het 
volste vertrouwen. Hij kent de Sanderus vanaf zijn geboorte. 

Dinsdag 23 november. Opgestaan met een "lichte storing", dus
dokter Tan zijn Entosorbine ingenomen. Daarna spulletjes ge
rangschikt en toen naar het dorp gelopen langs de strandreep. 
Interessant vissersdorp met markt gepasseerd. Door de bazar, 
waar ik eindelijk toch een paar maskers vond en een omslag-
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doek kocht. Terug met de taxi. Het is nu 17.05 uur, de zon is al 
even onder, de lichtjes zijn aan en ik wacht op Gerrit, die 
vanavond zou komen. Morgenochtend ga ik als "stand by"

proberen weg te komen. Dat eerste vliegtuig zit we\ vol. Za\ me 
benieuwen. 

Woensdag 24 november. Nou dat ging mooi mis. Om 8.15 uur 
ging ik met Gerrit naar het vliegveld. Bleek dat het eerste vlieg
tuig pas om 10.45 uur ging. Gewacht bij een kopje koffie en om 
9.30 uur eens gaan kijken. Kon alsnog op de reservelijst, maar 
moest wel eerste klas boeken. Maar om 10.30 bleek ik niet mee 
te kunnen. Gerrit bracht me naar het kantoor van ITALCON
TRACTORS. Daar heb ik dit verhaal in een hoekje zitten 
schrijven. 

Die avond is uw reporter omstreeks twaalf uur middernacht in 
een hotelbed te Teheran neergeploft. Om zes uur was hij er al 
weer uit, om acht uur begon de KLM met de lange vlucht: be
stemming Amsterdam. 
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\ \ 

�. : 

Gerrit Bazuin en zijn windorgel? Welneenl Om deze stokken wordt bij eb een nel 
gespannen. BIJ vloed zwemmen de vissen er dan In en bij eb haalt men ze er ult. 
Een heel oude methode die nog steeds wordt toegepast 



R 
GAD 

... op 8 december 1976 
Naar aanleiding van de opmerking in de notulen over het voor
stel om een groep in te stellen die de belangen van het perso
neel met betrekking tot het Management Development zou gaan 
behartigen, deelt de Raad van Bestuur mede, dat de vorming 
van zo'n groep niet nodig wordt gevonden. De belangen wor
den goed behartigd in de manier waarop nu het promotiebe
leid wordt gevoerd. 

Uit de ingekomen stukken blijkt, dat, 
- de heer W. Verboom (IHC Guste Staalbouw) is benoemd tot

plaatsvervangend COR lid van de heer L. A. C. Rijshouwer;
- de heren M. Gerritsen, A. H. Hoogendoorn, D. Uittenbogaard

en A. Zwijnenburg (IHC Smit) tot COR lid zijn benoemd met
als plaatsvervangers de heren C. v.d. Dussen, E. Krankovits,
J. de Baat en Y. Sterrenburg;

- er wordt kennisgenomen van het bedanken als COR lid van
de heer D. Vonk (IHC De Klop);

- in zijn plaats de heer C. W. Klop welkom wordt geheten;
- zowel bij IHC als RSV als De Groot een publicatie is uitge-

reikt over mogelijke samenwerking op offshoregebied, een
publicatie die op 9 december ook de pers zal bereiken en die
door de COR voor kennisgeving wordt aangenomen;

- de gekozen leden accoord gaan met de in de brief van de
Bedrijfscommissie voorgestelde toevoeging aan het COR-re
glement, zodat dit reglement nu definitief is goedgekeurd.

De voorzitter deelt mede, dat het IHC Pensioenfonds is om
gevormd tot een gesloten fonds. Wat dit betekent wordt in 
de vergadering verklaard. Vóór de omvorming was het een 
"open fonds". Dat houdt in, dat wanneer er winst werd gemaakt
(opbrengsten uit beleggingen b.v.) hiervan melding moest wor
den gemaakt aan de Raad van Bestuur, die dan het recht had 
om de winst geheel of gedeeltelijk terug te vorderen, al naar 
gelang de situatie in de IHC. Nu staat het Pensioenfonds geheel 
los van IHC. Wèl betaalt IHC als werkgever de vastgestelde 
premie, maar wanneer er winst is heeft het bestuur het recht 
om de bestemming van die winst zelfstandig te bepalen. Wat 
de winst over 1975 betreft is besloten deze voor een deel te 
bestemmen om reeds ingegane pensioenen te verhogen en voor 
een deel te bestemmen voor het vormen van een reserve. 
Reglementair is er echter niets veranderd. 

Over de Beleidscommissie Scheepsbouw is weinig concreets 
te melden, aldus de voorzitter. Dit is op zichzelf zorgwekkend. 
Er zijn nog steeds "hangpunten", die een uitspraak in de weg
staan. De sfeer in de scheepsbouw wordt er niet door verge
makkelijkt en er wordt op spoed aangedrongen. De secretaris 
zegt, dat er een motie ligt bij de achterban van het NVV, waar
in 15 december als "streefdatum" wordt genoemd, maar dat hij
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daar zelf al een vraagteken bij zet. De juiste weg is nog niet 
gevonden. 
De gegevens over de orderportefeuille geven enkele gekozen 
leden aanleiding tot het stellen van enige detailvragen. De 
idee als zou het boorschip CO 950 meer een project zijn om 
mensen aan het werk te houden, wordt door de voorzitter be
streden. De opdracht moet februari 1978 klaar zijn. Bij even
tuele verkoop wordt deze datum aangehouden. Er moet over 
de opdracht dan ook geen geruchtenstroom ontstaan. 

Het voorstel om de heer M. Gerritsen te benoemen tot nieuw 
lid van de agendacommissie wordt door de vergadering aan
genomen. 

Over het aftreden en eventueel herbenoemen van twee com
missarissen wordt namens de gekozen leden verklaard, dat er 
geen bezwaar bestaat tegen de herbenoeming van de heer M. 
J. Keyzer. Tegen de herbenoeming van de heer C. F. de Gooyer
bestaan echter wel bezwaren. Gemeend wordt dat de heer De 
Gooyer na zijn pensionering in de nieuwe taak van Commis
saris van Holec N.V. zó veel tijd zal moeten besteden aan dat
bedrijf in moeilijkheden, dat er voor IHC weinig aandacht zal
kunnen zijn. Daarom zal de COR binnen de gestelde tEJiilj.!n 
met een andere kandidaat komen. W'
De voorzitter deelt daarop mede van deze opvatting nota te 
hebben genomen en er te zijner tijd op terug te zullen komen. 

Over de ziektekostenverzekering heeft de commissie "ziekte
kosten" vergaderd. Van het verslag hebben de COR leden 
kennisgenomen. Op 14 december volgt er een bespreking over 
uitbreiding van de polisvoorwaarden bij Hudig tussen IHC en 
Enzico. Drie leden van de commissie zullen IHC daarbij verte
genwoordigen. 

De Financiële Commissie van de COR heeft de stukken betref
fende het 3e kwartaal 1976 bestudeerd en daarover vragen ge
formuleerd, die de basis vormen van de bespreking van het 
verslag op deze vergadering. Twee details mogen niet onver
meld blijven: - een woord van waardering voor de orderresul
taten, waaraan toch ieder z'n steentje heeft bijgedragen; 
- en een woord van zorg, omdat de cijfers de noodzaak onder
strepen van een snelle uitspraak van de Beleidscommissie
Scheepsbouw. Pas dàn zal een regeling ontstaan waarin wordt
vastgesteld wát de overheid en wát de onderneming zullen bij-
dragen. &.
Hoe lang IHC het alleen vol kan houden is niet met zek�d
te zeggen. Zonder hulp van de overheid zal het niet gaan. Aan
eventuele steun zal de overheid overigens wel voorwaarden
verbinden.
De voorzitter zegt met nadruk van mening te zijn dat wij het
met elkaar dit jaar erg goed hebben gedaan. We gaan nu de
"tunnel" in en daar moet iets op gevonden worden. Want de 
komende jaren zullen erg moeilijk worden. Een der leden vraagt
de voorzitter deze mening via Het Zeskant meer tot de mede
werkers te brengen. Mensen stellen het op prijs om eens een
pluim te krijgen. De voorzitter gaat met deze suggestie accoord.

Nogmaals komen de problemen met de CO 950 (boorschip) ter 
sprake. Het is eenvoudig, als er geen gaten te boren zijn, is er 
ook geen behoefte aan een boorschip! Kansen liggen er in 
Noord Amerika, maar volgens de wet mogen daar geen sche
pen werken die niet in de VS zijn gebouwd. 
De verkoop van dit boorschip hangt, aldus de voorzitter niet 
zozeer af van de prijs maar van de algemene situatie op het 
"boorfront" op zee. Desgevraagd wordt nog medegedeeld, dat 
de Pélican bijna klaar is met werken en de Havdri/1 is verkocht. 

In antwoord op de vraag hoe het staat met de proetvaartrege
ling, die met de vakverenigingen besproken zou worden, wordt 



gezegd, dat hierover niet veel valt te zeggen. Op een volgende 
vergadering zal erop worden teruggekomen. 

Een voorstel om een memo/ijst op te stellen van nog te behan
delen punten, conform zo'n lijst waar de OR van IHC Smit mee 
werkt, wordt aangenomen. 

In de commissie ziektekostenverzekering en in de Kleine Com
missie is de heer A. v.d. Ende (IHC Smit) benoemd. Aan IHC 
De Klop zal worden gevraagd om een nieuw lid voor deze 
commissie, in plaats van de heer Vonk. 

Volgend jaar zal zo spoedig mogelijk het punt van een COR
conferentie aan de orde worden gesteld. 

De heer H. Stout, commissaris van IHC Holland, zegt met be
langstelling de discussie te hebben gevolgd. 

Hij geeft vervolgens een overzicht van de algemene economi
sche situatie. Hij toont zich pessimistisch en acht het zijn taak 
als commissaris om te zeggen dat de economische toestand 
- heus niet alleen voor IHC! - er niet goed voorstaat.

Aan het slot van de vergadering wordt afscheid genomen van 
de heer Pirée (Smit & Bolnes) die in verband met het aanvaar
den van een nieuwe baan voor het laatst de COR vergadering 
bijwoont. Hem wordt dank gebracht voor zijn inbreng in dit 
college. 

Als datum voor de volgende vergadering wordt gekozen: 
17 februari 1977. 

De voorzitter De secretaris 

VIERHANDIG HEIEN 
De twee civiele hefeilanden 18 901 en Steel Belle, die wij bouw
den voor resp. HBG in Rijswijk en de groep Nuttall-HBM-Tar
mac, werken aan de bouw van een grote ertssteiger in de rivier 
Clyde bij Hunterston in Schotland. Hun taken: heien en boren 
om een groot aantal palen in het diepe water te plaatsen als 
fundatie voor de steiger. In een volgend Zeskant komen wij op 
dit karwei terug. Een van de Hollanders, die met het oog op het 
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werk voor enige tijd in Schotland hun tenten hebben opgesla
gen, is de HBGer Willem Boonstoppel. Behalve aan projector
ganisatie doet hij aan tekenen. Zijn werkvertrek toont een aan
tal fraaie platen met een eigen visie op het werken met civiele 
hefeilanden. Eén ervan publiceren wij hierbij. 
Zó gaat dat daar in Schotland! .. 



25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Het begin van de serie jubilea 
in het pas begonnen jaar 1977
was voor de direkteur, de heer G. 
Fluit. En dan niet als gastheer
maar als middelpunt! 
Op 1 januari herdacht hij het
feit, dat hij 25 jaar aan het
Verschure-bedrijf verbonden was 
en dat werd gevierd op 3 januari. 
Op die dag kwam de heer Fluit
met zijn echtgenote en kinderen 
naar de scheepswerf aan de
Zamenhofstraat om op de gebrui
kelijke wijze met zijn jubileum 
te worden gehuldigd. 
Na afloop van een meer intieme
huldiging met felicitaties namens
de Raad van Bestuur door Ir. D. 
Boterenbrood, de staf en de on
dernemingsraad van IHC Ver
schure, was er gelegenheid voor 
het personeel om "de baas" en 
zijn echtgenote een handje te
schudden. Daarvan hebben velen
gebruik gemaakt. Het ging er 
overkomstig de wens van de
jubilaris gewoon toe. Het enige 
verschil met anders was, dat er
meer mensen waren en dat de
cadeaus wat zwaarder zijn uitge
vallen. 
In zijn dankwoord zei de heer 
Fluit, dat de ware IHC-Verschure
man en - vrouw van nu herken
baar is door een positive houding 
ten aanzien van het bedrijfsge
beuren met geloof in het verle
den en vertrouwen in heden en 
en toekomst. 
Aangezien het jubileum van de 
heer Fluit samenviel met de
Nieuwjaarsreceptie waren de fo
to's ervan nog niet voor publica
tie beschikbaar. U houdt enkele 
daarvan daarom van ons te goed. 
Zoals gebruikelijk bij een jubi
leum voegen wij de redactionele
gelukwensen toe aan alle overige
die de heer Fluit ter gelegenheid
van zijn 25-jarig jubileum mocht
ontvangen. Wij wensen hem nog
vele goede en gezonde jaren toe
temidden van zijn mensen. 

Op dezelfde dag als directeur 
Fluit op maandag 3 januari 1977 
jubileerde op de Oranjewerf de 
heer N. Westerhoven. Bij de 
nieuwbouw begonnen is de heer 
Westerhoven in 1958 naar de
Oranjewerf overgeplaatst, waar
hij nu al vele jaren als ijzerwer
ker werkzaam is. 
Naast zijn werk heeft als "hob
by" de EHBO, waarvan hij het uit-

gebreide diploma bezit met alle
hel persaanteken ingen. 
Wij feliciteren deze jubilares van
harte en wensen hem toe, dat hij
nog vele jaren zijn werk in goede
gezondheid zal mogen uitvoeren
en van zijn hobby ten dienste
van de mensheid zal mogen ge
nieten. 

25en 
40JAARBIJ 

IHC SMIT 
In de maand december werden 
diverse medewerkers door de
direktie gehuldigd t.g.v. hun 25-
of 40-jarig dienstverband. 
Het waren de heren: 

P. KEESMAAT 
Groepsleider Tekenkamer 
in dienst: 26-11-1936 

T. OOSTERWIJK 
IJzerwerker 
in dienst: 27-11-1936 
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W. VERHEIJ 
Elektrisch lasser 
in dienst: 1-12-1936 

A. v. d. HASPEL
Schilder 
in dienst: 7-12-1936

D. v. d. GIESSEN 
Magazijnbeheerder
in dienst: 8-12-1951

W. M. van HULST
IJzerwerker 
in dienst: 10-12-1951

T. KUIJPERS 
Schaver 
in dienst: 23-12-1936 

40JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Nog nèt voor de kerstdagen, op 
donderdag 23 december, j-
de de heer A. C. Klav .,, 
voorman metaalbewerking/plaat
constructie bij de afdeling nieuw
bouw. 
Van deze jubilaris is bekend, dat 
hij een aangeboren, informeel 
leiderschap bezit, wat tot uitdruk
king is gekomen in zijn voorman
schap. 
Hij heeft zijn hart aan de water
sport verpand en over zijn schip 
wil hij graag met belangstelling 
een boom opzetten. Al met al is
het voor ons aanleiding hem met
zijn jubileum van harte te felici
teren en hem in het werk en daar
buiten nog vele goede en gezon
de jaren toe te wensen. 

JUBILEA 
IHCGUS 

In de maand december werden 
wederom en aantal jubilea ge
vierd. Ditmaal waren het de vol
gende medewerkers. 

W. KOK 
Hoofduitvoerder Staalbouw 
in dienst: 5-10-1936 



J. J. Alberts 
Samensteller Sectiebouw 
in dienst: 26-10-1936 

W. van der VLIET
Beheerder walsmateriaal Cen
traal Bedrijfsbureau
in dienst: 19-1-1-1951 

J. HEIJNEMANS 
Kraandrijver Sectiebouw
in dienst: 20-11-1936

J. BREUR
Numeriek ontwerper Autokon
in dienst: 27-11-1951

A. LEMSON
Voorman afd. Gas en Lucht,
Techn. Dienst 
in dienst: 14-12-1936 

25JAAR BIJ 
DMN 

A. F. van KESTEREN 
Voorcalculator 
in dienst: 1-1-1952 

JUBILARISSEN BIJ 
IHC GUSTO 

STAALBOUW 
In de laatste maand van het jaar 
1976 nog 3 jubilarissen, allen af
komstig van Slikkerveer. 
In een gezellige bijeenkomst wer
den ze tezamen gehuldigd door 
de direktie met veel bloemen, 
cadeaus en getuigschriften. Ook 
de dames werden niet vergeten. 

P. D. v. d. LINDEN
Samensteller/ijzerwerker
bedrijf Slikkerveer
in dienst: 11-12-1951
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J. v. d. WELLE
IJzerwerker bedrijf Slikkerveer
in dienst: 18-12-1951

K. BAKKER
Baas ijzerwerkers
bedrijf Slikkerveer
in dienst: 18-12-1951 

AFSCHEID 
"In verband met de reeds eerder aangekondigde sluiting van 
Motorenfabriek Smit & Bolnes te Zierikzee - werkmaatschappij 
van IHC Holland- is een begin gemaakt met de overplaatsing van 
de Smit & Bolnes service afdeling naar IHC Smit B.V. te Kinder
dijk. Van daar uit zal te zijner tijd de service van geleverde Smit
Bolnes motoren en de nalevering van onderdelen worden ver
zorgd. 
Naar verwachting zal de overplaatsing -waarbij een belangrijk 
aantal medewerkers van de huidige Smit-Bolnes service afdeling 
betrokken zijn- midden 1977 zijn voltooid". 

Aldus begon de mededeling die medio december aan pers en 
vakbladen werd verstrekt. In verband met de sluiting heeft de 
Directie van Smit & Bolnes te kennen gegeven de redactionele 
medewerking aan Het Zeskant met ingang van het nieuwe jaar 
te stoppen. De toezending van het blad aan de medewerkers in 
Zierikzee zal echter tot het laatst blijven doorgaan. Een en ander 
betekent echter wel, dat wij als redactie begin januari afscheid 
hebben genomen van de heer L. C. M. Tiebout, die Smit & Bolnes 
als firmaredacteur vertegenwoordigde. Hij deed dat sinds een 
tweetal jaren, nadat de vorige redacteur met standplaats Zierik
zee, collega C. Mulder, naar IHC De Klop verhuisde. De redactie 
dankt de heer Tiebout voor zijn inbreng en collegialiteit in het 
redactieteam en wenst hem oprecht het beste toe voor de ko
mende, ook voor hem niet gemakkelijke tijd. 

REDACTIE 



Dat was een kluif, de kerstpuzzel in ons decembernummer! Er 
kwamen bijna 400 inzendingen binnen. Het merendeel was he
laas fout .. Inderdaad zaten er wat addertjes onder het gras. 
Des te meer bewondering hebben wij voor degenen, die zich 
,,niet lieten bijten". Helaas is er een zetfout in de opgave blij
ven staan (viskar in plaats van viskaar) maar daarover is nie
mand gevallen. GE en GIJ (51 vertikaal) en PER en TER (115 
horizontaal) zijn beiden goed gerekend. Maar het gebergte in 
Duitsland is toch echt Odenwald en niet Oderwald; de gemeen
te in Belgisch Brabant toch echt Nijvel en niet Nevel; de slag
boom hamie en niet hamel. De jury heeft het dus niet gemakke
lijk gehad. De loting om de prijzen had het volgende resultaat: 

hoofdprijs (100 gulden): 
Mevr. A. B.v.d. Berg-Teubel IHC De Klop 

eerste prijzen (50 gulden): 
T. H. Klein 
J. Verhaar
J. N. van Langen
Mevr. A. A. Krijnse-Locker

IHC Guste 
IHC Smit 
IHC Verschure 
Smit & Bolnes 

tweede prijzen (25 gulden): 
Mej. M. M. Ruiter 
F. Verwaayen
R. Mackaay
W. H. Opschoor

tien troostprijzen (een IHC aansteker) 
B. W. de Bruin Jr. 
M. Mooyekind
C. M. Rebers
J. G. Donk
J. C. Th. Norbart
C. den Boer
Mevr. N. J. Giesbers
E. J. van Pelt
M. de Ruiter
P.Dam

DMN 
IHC Guste Staalbouw 
MTE 
Computer Centrum 

IHC De Klop 
DMN 
IHC Guste 
IHC Verschure (gepens.) 
IHC Guste Staalbouw 
IHC Smit 
Computer Centrum 
IHC Smit 
IHC Guste 
IHC Smit (gepens.) 

Gefeliciteerd. En de pechvogels: de volgende keer beter. 

DE KERSTPUZZEL 
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Bedrijf 

IHC Gusto 

IHC Gusto 

MTE 

Functie 

Scheeps 
bouwkundig 
ingenieur 

Medewerker 
verkoopgroep 

Toezichthouder 
bouw 
tin bagger
molen 

FUNCTIE-
Salarisgroep Korte omschrijving Opleidings- en 

ervaringseisen 

Maken van ontwerpbere- Ir. of Ing. 
keningen; leiding geven S.B. 
aan medewerkers; belast 
met aanvragen bij 
toeleveranciers; schrijven 
van aanbiedingsbestekken; 
tekenen aanbiedingsplan-
nen en verstrekken van 
begrotingsgegevens aan 
begrotingsgroep 

Onderhouden van con- Ir. of Ing. 
tacten met relaties ter civiel 
bevordering van verkoop 
self elevating platforms 
voor civiele doeleinden 

Tijdelijke tewerkstelling 
voor toezicht op bouw 
tinbaggermolen in 
Singapore 

HTS-niveau 
Ervaring met bagger
werktuigen speciaal w.b. 
fabrikage, inbouw en 
planning 

Aanvullende 
informatie 

Functionaris 
dient door 
eigen bedrijf 
aan MTE te 
worden uitge
leend voor 
periode maart
september 1977 
met standplaats 
Singapore 

Inlichtingen 
bij: 

P.Z. Gusto 
010- 260420

P.Z. Gusto 
010 - 260420 

MTE 
t.a.v. de heer
J. C. v. d.
Nieuwenhuijsen
020 - 312332

WAT U MOET WETEN OVER .... 
Salarisbetaling 1977 
De data waarop dit jaar de salarissen worden uitbetaald zijn de 
v-nde: (in feite kan al een paar dagen eerder over uw geld
�n beschikt)

Periode: Uitbetaling op: 
1 21 januari 
2 18 februari 
3 18 maart 
4 15 april 
5 13 mei 
6 10 juni 
7 8 juli 
8 5 augustus 
9 2 september 

10 30 september 
11 28 oktober 
12 25 november 
13 23 december 

Kinderbijslag. Deze wordt in de regel in de week na afloop van 
ieder kwartaal uitbetaald. 

De bonus zal betaalbaar worden gesteld tegelijk met het salaris 
van de 3e periode en de vakantietoeslag samen met het salaris 
van de 6e periode. 
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Premies sociale verzekeringen 
Met ingang van 1 januari 1977 worden de volgende premies voor 
de sociale verzekeringen op het salaris ingehouden (de totale 
in te houden premies per 1.1.1977 (19,68%) zijn een fractie -
0,0875% - lager geworden): 

Alg. Ouderdomswet 10,4% tot max. loongrens van 
f 38.800,- per jaar 

Alg. Weduwen/Wezenwet 1,5% tot max . loongrens van 
f 38.800,- per jaar 

max. te betalen premie f 4.617,-. 

Wachtgeld/Werkloosheidswet 0,53% tot max. loongrens 
f 51.220,-. 

Wet Arbeidsongeschiktheid: 3,65%. 
(in verband met de invoering met de Alg. Arb. Ongeschiktheids
wet dient men, om een vergelijking met het tot nu toe geldende 
percentage te kunnen maken, in plaats van 3,65% ± 3,15% te 
lezen.) 

Ziekenfonds: 4,1% voor degenen die op 1 november 1976 een 
salaris verdienden beneden f 33.650,- per jaar. 
Premiegrens f 28.600,- (dus max. premie f 1.172,60). 

Voor rekening van de werkgever komen de volgende premies: 
Kinderbijslagwetten 3,3%; Alg. Wet Bijzondere Ziektekosten 
2,8%; Wachtgeld/Werkloosheidswet 0,53%; Wet Arbeidsonge
schiktheid en A.A.W. tezamen ± 7,7% Ziekenfondswet 4,1%, 
Ziektewet 11,9%, totaal 30,33%. 



. . . om precies te zijn in de jaren 1913/1915 bouwde J & K 
Smit drie sleepzuigers met een laadruiminhoud van 700 m3, de 
Geopotes /, Il en ///. Over de IJl, die voorzover bekend nu Pol
lekracht heet, schreef Ing. Wiebe A. Rompis, die werkt "in de 
tin" in Indonesië, in een brief aan IHC Smit het volgende: 

,,Gaarne deel ik U hierbij mede dat ik dweep met dredge-equip
ment van Uw fabrikaat aangezien ik in mijn vorige jobs jaren 
goede ervaringen en profijt heb getrokken met o.a. de door Uw 
firma gebouwde Hopper-Suction-Dredger Geopotes Il/ anno 1910 
die tot op heden nog steeds in bedrijf is. Ik zend U hierbij een 
foto van de old-crack". 

Het is een kleurenfoto, dus misschien is de zwart/wit afdruk in 
ons blad niet helemaal je dat. Toch leuk, iets van een oude 
bekende te horen. 

... waren er ook al arbeidsvoorwaarden. Bij IHC De Klop von
den ze eens papieren uit die tijd met onder meer de volgende 
voorwaarden voor de werknemer: 

"De arbeidsdag loopt tusschen 6 uur 's morgens en 7 uur 
's avonds; daarin zijn begrepen 3 schafttijden van te zamen 2 
uur. Begin en einde van den arbeidstijd, alsmede van de schaft
tijden worden door de Directie vastgesteld. 
Bij buitengewone omstandigheden, ter beoordeling van de Di
rectie, kunnen ook buiten den genoemden arbeidstijd werkzaam
heden aan de werklieden worden opgedragen. 

"Voor den tijd, gedurende welke de werkman zijn arbeid niet 
heeft verricht, is geen loon verschuldigd; ook niet in de ge
vallen bedoeld bij de artikelen 1638c en 1638d van het Burger
lijk Wetboek. Bij ernstige ziekte of begrafenis van bloed- of 
aanverwanten in den eersten graad en van de echtgenoote, zal 
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den werkman het te dier zake gevraagde verlof worden ver
leend, doch in geen geval meer worden vergoed dan het loon, 
voor den tijd dat hij daarvoor noodzakelijk afwezig moet zijn en 
hoogstens het loon over drie uren". 

,,Bij het einde van den arbeidsdag en bij het einde der schaft
tijden, zal de werkman, na zijn werk in ordelijken staat te heb
ben gebracht, de werkplaats moeten verlaten, behalve de -�
lieden boven de 16 jaar, die aldaar blijven hunne maallS',1
gebruiken". 

,,Het beschadigen en vernielen of zoek maken van werktuigen, 
gereedschappen, werkstukken, hetzij in bewerking, hetzij ge
reed, en in het algemeen van alle eigendommen van de Ven
nootschap, komt voor rekening van den dader, indien zij aan 
zijn opzet, of verregaande onachtzaamheid zijn te wijten. Het 
bedrag dier schadevergoeding zal wekelijks op het loon wor
den gekort tot een maximum van twee vijfden van het verdien
de loon". 

,,Het verspreiden van geschriften van godsdienstigen of politie
ken aard en het houden van opruiende redevoeringen of ge
sprekken op de werkplaats is verboden". 

"Het is voor werklieden beneden de 16 jaar ten allen tijde en
voor de andere werklieden buiten den werktijd verboden de 
machines te bewegen of te gebruiken". 

"Hij die zonder geldige reden, niet ter bestemder tijd o-t 
werk verschijnt, of gedurende het werk de werkplaats verlaat, 
zal door de Directie op staanden voet kunnen worden ontsla
gen". 

Ja, zó was dat in 1916! De jongeren onder ons zullen wellicht 
wat meewarig het hoofd schudden; voor de ouderen zijn deze 
regels beladen met talloze herinneringen. De goede oude tijd? 
Ach, zonder te zeer de vermanende vinger op te heffen, iets van 
de discipline van toen en de inzet voor het werk zou vandaag 
de dag beslist niet misstaan! .... 


