


BIJ DE VOORPLAAT 

17 november 1972, belangrijke dag in de geschiedenis van IHC Smit. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden ver
richt de officiële opening van het nieuwe werfcomplex. In dit nummer wordt aan deze feestelijke gebeurtenis veel aandacht be
steed. 

AFSCHEID VAN MR. H. SMULDERS 
Mr. H. Smulders, zo heet de President van onze Raad van Be
stuur. 
Veertig jaar geleden is hij zijn werkzaamheden begonnen bij wat 
toen nog heette "N.V. Werf Gusto v/h firma A. F. Smulders". In 
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1965 werd hij gekozen tot de hoogste functie in onze groep. Per 
31 december van dit jaar heeft hij de Raad van Commissarissen 
verzocht hem van zijn verantwoordelijkheid te ontheffen. Ook 
voor de heer Smulders is de pensioengerechtigde leeftijd aange
broken. Een kapitein staat alleen op de brug, zo wordt vaak ge
zegd. Dat was ook het geval met de heer Smulders. Slechts een 
beperkt aantal mensen heeft persoonlijk met hem te maken ge
had. Zó heeft hij onze groep geleid van een in ons land vrij on
bekend gezelschap tot wat wij nu zijn: een welvarende maat
schappij met een goed gevulde orderportefeuille; gezien op de 
effectenbeurs en toonaangevend op zijn gebied. Uw redactie 
heeft de heer Smulders een aantal vragen gesteld ter gelegen
heid van zijn komende afscheid. Uit zijn antwoorden is voortdu
rend zijn zorg voor de continuïteit van "zijn" onderneming en 
dus voor de werkgelegenheid van zijn medewerkers, een onder
toon. 

Voor welke problemen werd u gesteld, toen u veertig jaar ge
leden bij Gusto begon? 
Voor ik bij Gusto begon heb ik eerst in Frankrijk op een grote 
werf gewerkt, daarna bij Ackermans en Van Haaren in Le Havre. 
Daar werkte men met baggermaterieel, dat wij zelf gebouwd 
hadden. 
Afsluitend heb ik nog een jaar bij de Unilever in London doorge
bracht. Toen kwam ik bij Guste. In bijna het dieptepunt van de 
grote crisis. Dat dieptepunt bereikten we in 1933. Tal van bedrij
ven gingen failliet of stonden op de rand ervan. Bij Gusto was de 
situatie ook helemaal niet rooskleurig. In de fabriek werkten 25 
mensen onder 25 bazen. Van het kantoorpersoneel werkte de 
ene helft 's morgens, de andere helft 's middags. Over die tijd 
wil men tegenwoordig niet graag meer spreken. Maar als je het 
zelf hebt meegemaakt, dan worden toch jarenlang je beslissin
gen erdoor beïnvloed. Eigenlijk raak je het nooit meer kwijt. 
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Wanneer had u het gevoel door het dieptepunt heen te zijn? 
Dat was toen we, naar ik meen in 1933, begonnen aan een 
voorraadkraan. Het was een 150 tons bok. Die hebben we in 1938 
verkocht aan de Russen. Het bouwnummer was 670. Daarna 
kwamen nog een paar kranen. Ik herinner me nog de 500 tons 
betonkraan "Atlas" voor Algiers, bouwnummer 672. 
Toen konden we zeggen dat de crisis voorbij was. 
Er kwamen vier mijnenvegers voor de marine, een boot voor ver
pakte benzine voor de Shell, een kraan voor Manchester. De boel 
was weer goed aan de gang. 
In die periode -in 1935 -is eigenlijk ook het eerste samenwer
kingscontract afgesloten door de werven, die later IHC Holland 
gingen vormen. Ik meen, dat alleen De Klop er niet bij was. Dat 
waren twee baggermolens, bestemd voor Siberië. Ze zijn er in 
stukken heen vervoerd en ter plaatse gemonteerd. Dat gebeurde 
onder leiding van een hoofdbaas van Gusto. 

Nu we bij /HG Holland zijn aangeland, welke van de opdrachten 
van die oude VOF groep heeft u de meeste voldoening gegeven? 
Twee opdrachten zal ik nooit vergeten. Wij waren in onderhan
deling met Brazilië voor een enorme order. Op een gegeven mo
ment waren we de opdracht kwijt. Het zag er helemaal naar uit, 
dat de Amerikanen hem hadden ingepikt. Er is toen zeer handig 
gemanoeuvreerd en op het laatste moment kregen wij contract 
no. 18: twee sleepzuigers, een cutterzuiger en een hele serie 
hulpmaterieel. 
Zelf heb ik veel te maken gehad met die drie grote vrachtschepen 
voor Kulukundis. Ik herinner me nog heel goed hoe ik, met de 
eerste termijn in mijn zak naar huis ging. We hadden in één dag 
het hele contract besproken en de eerste termijn betaald 
gekregen. 
Grote vreugde was er ook toen we dat 10 miljoen dollar contract 
kregen voor Vianini. Dat werd toen betaald met Liberiaanse 
bonds. Een spannende affaire, waarbij tot op het laatste moment 
ons Ministerie van Financiën zijn vergunning maar niet wilde ge
ven. Ik heb toen -vanuit Rome -drie kwartier lang met de heren 
getelefoneerd. Om kwart over vijf begon ik daarmee en om zes uur 
had ik een afspraak met de klant! Gelukkig had de heer Morelli 
nog even wat anders te doen en om half zeven kreeg ik bericht, 
dat het goed was! Om vijf over half zeven is die handtekening 
toen gezet. 

Van de vennootschap onder firma naar de naamloze vennoot
schap. Hoe lang is er over gepraat en hoe kwam het, dat men 
daar over ging praten? 
Drie jaar. Er waren veel redenen voor. In de oude IHC maakte 
iedereen alles. We begonnen te weten dat veel zaken beter 
moesten worden gedaan. We moesten goedkoper kunnen con
strueren om met lagere prijzen te kunnen komen. 
We moesten gaan specialiseren op bepaalde projecten. Om dat te 
kunnen bereiken moest je een veel nauwer samenwerkings
verband gaan maken. Op een gegeven moment was alleen nog 
maar een fusie mogelijk. We hebben toen naar iemand gezocht, 
die we allemaal erg respecteerden. Dat werd Prof. Hellema. Hij is 
toen in de fusievergaderingen komen zitten en als een soort ka
talysator heeft hij ons door alle stormen heen geloodst naar wat 
IHC Holland NV is geworden. 

Vond u het geen bijzonder zware taak om de leiding op u te emen 
van een zoveel grotere onderneming dan u gewend was? 
anvankelijk niet. Ik werkte samen met een aantal mensen en 

maatschappijen die elkaar en mij kenden. Bovendien kreeg ik de 
beschikking over de bemanning van het oude kantoor in Den 
Haag. Maar na ongeveer een jaar kwam ik, wat mijzelf betreft, tot 
de ontdekking, dat ik er veel te weinig van af wist. Toen werd het: 

management go back to school". We moesten gaan leren, hoe je zo 
een grote groep in elkaar moet zetten. Dat is eigenlijk het begin 
geweest van de herstructurering. Die is in 1967 begonnen. 
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Ik herinner me nog, dat we daarvoor met zoveel problemen za
ten, dat ik op een gegeven ogenblik tegen de mensen om me 
heen zei: "Het is hier binnen net zo mistig als daar buiten." Wij 
zijn toen tot de ontdekking gekomen dat we de verantwoordelijk
heden, die sterk centraal lagen, moesten verleggen naar dáár 
waar ze thuis hoorden. 
Delegatie naar beneden van zo veel mogelijk verantwoordelijk
heid dus. Dat verandert overigens niets aan het feit, dat je aan 
de top verantwoordelijk blijft voor de gang van zaken van de 
groep. 
Vanaf dat moment zag men het weer zitten. 

Daarna zijn onze omzet en onze winst sterk gestegen. Opvallend 
is echter dat het personeelsbestand maar weinig gestegen is. 
Hoe kunt u dat verklaren? 
Dat komt vooral, doordat de werkmaatschappijen zich zijn gaan 
specialiseren. Er is bijvoorbeeld een moment geweest, dat ze bij 
Gusto een King aan het bouwen waren. Dat was natuurlijk be
lachelijk. Dat kunnen zij nooit voor een prijs doen waarvoor je 
zo'n zuiger behoort te kunnen bouwen. Bij De Klop kunnen ze 
dat wel. Bij Gusto kunnen ze weer andere dingen veel beter. 
Vanaf het moment, dat we al dat kleinere materieel uitsluitend 
bij De Klop gingen bouwen, konden we weer concurreren. Zelfs 
ook nog wat overhouden. 

Hebt u de stormachtige ontwikkeling van onze groep, vooral op 
de beurs, verwacht? 
Daar had ik geen flauw vermoeden van. Er zijn heel wat knap
pere mensen op het gebied van beleggen, die dat ook niet had
den. 
Ik denk aan een groot beleggingsfonds, dat door de overname 
van een ander fonds een flink pak IHC aandelen in handen 
kreeg. Ze hebben zich gehaast om ze bij een koers van 150 van 
de hand te doen! Maar vergeet niet, dat die hoge waardering 
voor een groot deel in de hand is gewerkt door de grote olie- en 
gasvondsten op de Noordzee. Die spreken vooral in Engeland 
tot de verbeelding. Wij zijn één van die bedrijven, waarvoor men 
zich in Engeland zeer geïnteresseerd heeft. Daarom is die koers 
zo hoog opgelopen. Voor hen waren wij gewoon een goedkoop 
aandeel. In de Verenigde Staten is de waarde van de aandelen 
van maatschappijen, die zich met ons soort werkzaamheden be
zighouden voor de olie-industrie, nog zelfs een flink stuk hoger 
dan de onze nu. Maar dat is Amerika en wij zijn Nederland. 

Hoe zijn uw toekomstverwachtingen voor dit bedrijf, dat u als 
President van de Raad van Bestuur gaat verlaten? 
Van de continuïteit van de onderneming, van de werkbezetting, 
van de verdere groei heb ik zeer positieve verwachtingen. 

Eerst Gusto en daarna /HG Holland hebben een grote rol in uw 
leven gespeeld. Kunt u het straks zonder hen stellen? 
U zou mij ook kunnen vragen of ik een hobby heb. Dan zeg ik 
nee, een hobby, het gefixeerd zijn op één doel, dat heb ik niet. 
Wat ik wel heb, is een hele wijde reeks van interessen. Ik maak 
me geen zorgen, dat ik me daar niet aangenaam mee zal kunnen 
bezighouden, wanneer tenminste mijn gezondheid dat toelaat. 

En die laat nu niets te wensen over? 
Nee, gelukkig op het ogenblik niet. 

Uit de antwoorden op de vragen is een man naar voren geko
men, die een goed deel van zijn leven gewijd heeft aan de on
derneming waar de meeste Zeskant lezers bij werken. Hij heeft 
die onderneming goed geleid en ons mede gevoerd naar de sa
menleving die aanmerkelijk welvarender is, dan die waarin Mr. 
H. Smulders zijn loopbaan is begonnen. Wij zijn hem daarvoor
dankbaar en wij wensen hem, aan de zijde van zijn echtgenote
en met zijn gezin, nog vele gelukkige, gezonde jaren.



Een onlangs opgericht consortium, dat onder de naam "Viking 
Marine Equipment Ltd." gevestigd zal worden op het Engelse 
eiland Jersey, heeft IHC Holland opdracht gegeven tot de bouw 
van een "derde generatie" pijpenleg-vaartuig. 
Met de opdracht is een bedrag van ± 170 miljoen gulden ge
moeid. Het vaartuig, dat bij IHC Gusto te Schiedam gebouwd zal 
worden, zal in de zomer van 1974 opgeleverd moeten worden. 
Aanvankelijk werden pijpen op zee gelegd vanaf een drijvend 
ponton, daarna werd gebruik gemaakt van een gedeeltelijk af
gezonken ponton, het z.g. semi-submersible principe. Dat prin
cipe werd bij de olieindustrie op zee de "tweede generatie" 
genoemd. In het nu ontworpen derde generatie type zijn bijzon
der geavanceerde technieken verwerkt. Men meent te kunnen 
voldoen aan de behoeften die in de komende jaren zullen ont
staan op het gebied van het leggen van pijpleidingen op de 
Noordzee. Het nu bestaande materieel is daartoe niet in staat. 
Kolommen verbinden de diep onder water drijvende ballast-

deel van de Noordzee. Vondsten, waarvan er zeker nog 
meer zullen volgen. 

De nieuwe olievelden liggen in het meest stormachtige 
gebied van de Noordzee, waar waterdiepte en 
weersomstandigheden het leggen van pijpleidingen tot nu toe 
vrijwel onmogelijk maakten. Nu zal daarvoor binnenkort 
speciaal ontworpen materieel bestaan. 

De vondsten in de Noordzee zijn bovendien zodanig dat, 
mede gelet op de toenemende vraag naar energie, met 
pijpleidingen gewerkt zal moeten worden van een grotere 
diameter en in dieper water dan tot dusver gebruikelijk of 
noodzakelijk was. Deze factoren, gecombineerd met de 
grotere afstand van het olie- of gasveld naar het vasteland 
maken het noodzakelijk dat de pijpleidingen sneller worden 
gelegd en dat bovendien een groter aantal werkbare dagen 
per jaar wordt bereikt. 

IHC BOEKT HAAR GROOTSTE ORDER 
tanks met de twee dekken. Op het onderste bevinden zich de 
accommodatieverblijven, die ingericht zijn voor continubedrijf. 
Het bovenste dek is een werkdek. In een soort lopende band 
systeem worden de pijpstukken in lasstations samengevoegd. 
Daarna volgt de las-controle door röntgenapparatuur. Tenslotte 
wordt de leiding via een speciaal transportsysteem te water ge
laten. 
Een controletoren op het werkdek biedt de mogelijkheid het 
hele proces gade te slaan. Daar bevinden zich ook de compu
ters, waarmee de bewegingen van de pijpenlegger worden ge
controleerd. Daarvoor kunnen de 14 grote verhaallieren ge
bruikt worden, die voortdurend door TV monitoren worden ga
degeslagen. 
Vooral aan het bevoorradingssysteem, één van de grootste 
problemen bij het offshore pijpenleggen, is veel aandacht be
steed. 
De offshore pijpleiding-industrie staat veel werk te wachten, 
ook al door de recente olie- en gasvondsten in het Noordelijk 
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NIEUW CONSORTIUM 
Viking Marine Equipment Ltd. zal zich bezighouden met 
het leggen van pijpleidingen voor het transport van olie en 
gas over de zeebodem. 
In het consortium nemen deel: 
IHC Holland, Heerema Engineering Service, Spie 
Batignolles Parijs, North Sea Assets - Edinburg en de Bank 
of Scotland Edinburg. Het is mogelijk, dat in een later 
stadium ook van  Scandinavische zijde aan dit consortium 
zal worden deelgenomen. Met dit project is 65 miljoen dollar 
gemoeid. 

Het ontwerp is ontstaan uit een samenwerking van IHC 
Holland Heerema Engineering Service en R. J. Brown & 
Associates i Rotterdam. 

Tot president van de maatschappij is benoemd de heer L. 
Ed Minor, die meer dan 25 jaar ervaring heeft in de olie-
industrie en met het leggen van pijpleidingen in het bijzonder. 



� 

GEKNIPT VOOR f · 

Het demonteren van de emmers van de "lnz Tadeusz Wenda" met het oog op het 
transport van de baggermolen. 

HET ZESKANT 
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Soms Is schilderwerk niet zó gemakkelijk ull te voeren! ... 

Het komt wel eens voor - hoewel niet vaak! - dat wij van mede
werkers in onze bedrijven foto's ontvangen met de vraag: is dit 
iets voor ons blad? 
Jammer genoeg moeten wij meestal antwoorden: helaas niet! 
Ook wat amateurfoto's betreft moeten wij eisen stellen aan kwa
liteit en onderwerp. 
De kwaliteit moet goed zijn, anders wordt clicheren en afdruk
ken een moeilijke zaak. Het onderwerp van de foto's moet te 
maken hebben met het werken in onze bedrijven. Wanneer u zich 
door dit alles niet laat afschrikken en het tóch eens wilt probe
ren: de redactiebrieven bus staat altijd open. 
Als wij uw inzending niet kunnen gebruiken, krijgt u eerlijk te 
horen waarom niet 
De heer G. H. Dierdorp, medewerker bij IHC Verschure, zond 
ons een aantal foto's, waarvan wij direct zeiden: die zijn best 
aardig! Zowel wat de kwaliteit betreft, als de gekozen onderwer
pen. Belangrijk is vooral, dat er werkende mensen op staan en 
niet alleen "dingen", al kunnen die op zichzelf vaak boeiend 
genoeg zijn. 
Van de foto's die de heer Dierdorp heeft geknipt voor HET ZES
KANT, vonden wij er drie geknipt voor HET ZESKANT. 
Als u begrijpt wat wij bedoelen ...... ? 

Nog een kwastje hier en een kwastje daarl ... 



Foto 1 In afwachting van de aankomst van Prins Bernhard 
Foto 2 Men kon kijken en luisteren naar de muziekvereniging "Apollo" 
en het majorettenkorps "NIMACO", die enigszins de kou konden weg
blazen en weg stappen! 
Foto 3 Daar komt de helicopter uit de nevel te voorschijn 
Foto 4 De aankomst op het "sectieparkeerterrein·• 
Foto 5 De begroeting. van links naar rechts: IHC Smit Directeur A. J 
Bouman; Mr. H. Smulders, President van de Raad van Bestuur van IHC 
Holland, de heer D. L. H. Smit, Lid van de Raad van Bestuur IHC Hol
land en Hoofd van de Bagger Divisie; Mr. Drs. H. Langman, Minister van 
Economische Zaken; Prins Bernhard; Ir. J. van den Berg, Voorzitter van 
de Raad van Commissarissen van IHC Holland; de heer A. C. Ph. Har
donk, Burgemeester van Nieuw Lekkerland 
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Foto 6 Op weg van de landingsplaats naar het Ontspanningsgebouw 
Foto 7 De gasten bijeen in het Ontspanningsgebouw 
Foto 8 Op weg naar de nieuwe hal. Jongens van de leerschool zorgden 
voor de erewacht 
Foto 9 Toen in de voorbewerkingshal Prins Bernhard de speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakte bel had geluid, gingen in deze hal alle 
machines werken. De officiële ingebruikneming was hiermee een feit 
Foto 10 Ir. W. L. Bastian, Hoofd Ingenieur Produktie IHC Smit, geeft 
uitleg over de platenbrandmachine. Wetende, dat Prins Bernhard erg 
houdt van olifanten, was de machine voor deze gelegenheid geprogram
meerd om olifanten uit de platen te branden! 
Foto 11 Informatieverstrekking over de verschillende fasen in de voor
bewerking 

4 
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Ir. J. van den Berg, voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van IHC Holland N.V., hield ter gelegenheid 
van de officiële inbedrijfstelling van het nieuwe werfcomplex 
de volgende toespraak: 

Het bestuur van /HG Holland stelt vooral uw aanwezigheid, 
Koninklijke Hoogheid, op hoge prijs en zij beschouwt het als 
een bijzonder voorrecht, dat u zich bereid verklaard hebt om 
de officiële inbedrijfstelling van ons nieuwe werfcomplex te 
verrichten. 
Voorts willen wij onze grote waardering uitspreken over het feit 
dat u allen aan onze uitnodiging gevolg hebt gegeven om op 
deze voor ons zo belangrijke dag aanwezig te zijn. Wij heten u 
van harte welkom. 
Alhoewel wij als ondernemer in het algemeen trachten onze blik 
op de toekomst gericht te houden, is een dag als vandaag voor 
ons meer dan voldoende aanleiding eens ver in de kronieken te
rug te bladeren. 
Wij lezen dan dat in 1697 Jan Smit zich als zelfstandig scheeps
bouwer in dit gebied kwam vestigen. Nadien hebben hier vele 
bloedverwanten en nazaten van hem het scheepsbouwvak uitge
oefend in een streek die wel de bakermat van de Nederlandse 
scheepsbouw mag heten. 
In de loop van de 19e eeuw kwamen de twee werven, aangeduid 
met de namen L. Smit en J. en K. Smit, feitelijk van de grond. 
Men kan zich voorstellen dat het soms tussen deze twee, con
currerende werven, die in deze kleine gemeenschap bovendien 
nog buren waren, gezond kon roken. 

officieel in bedrijf zal worden gesteld, wil ik u er enkele graag 
noemen. 
In een tijd, waarin onze tak van nijverheid in het algemeen een 
moeilijke periode in Nederland doormaakte, was een verhoogde 
aandacht voor goede kwaliteit en lage prijzen geboden om te 
blijven meespelen in de scherpe internationale concurrentie
strijd, hetgeen alleen te bereiken is door te streven naar betere, 
meer constante werkomstandigheden om zodoende het vak van 
scheepsbouwer weer aantrekkelijk te maken. 
Bovendien waren aanpassingen noodzakelijk als gevolg van de 
Deltawerken, waardoor waterhoogten en stroomsnelheden in de 
rivier De Noord wijzigingen ondergingen, welke grote invloed 
hadden bij de tewaterlating van schepen. Dankzij de prettige sa
menwerking met de heren van Rijkswaterstaat werden oplossin
gen voor deze problemen gevonden, welke in onze plannen kon
den worden verwerkt. 
Ik kan u verzekeren dat bij de voorbereiding en de realisering 
van onze plannen niet over één nacht ijs is gegaan. 
Wij hebben rondgekeken in Engeland, Zweden, de Verenigde 
Staten, Spanje en Japan. Met de opgedane kennis zijn wij 3 jaar 
geleden begonnen om gedetailleerde plannen uit te werken, die 
niet meer dan 20 miljoen-·gulden mochten kosten. Resultaat: 5 
alternatieve plannen, waarvan uiteinde/ijk het 6e werd gekozen. 
Op 26 mei 1970 gingen de Raad van Bestuur en de directie van 
/HG SMIT in conclaaf in het Hl/ton Hotel. Men zou niet eerder 
naar huis gaan, voordat een beslissing zou zijn genomen. Deze 
beslissing betrof het zogenaamde 6e plan, de helling/oods be
kend onder het rapportnummer 188. 

WIL OM SAMEN TE GAAN 
Hoewel er in de 30-er jaren een zekere vorm van 
samenwerking speciaal op het gebied van de export ontstond, 
kwam na de 2e wereldoorlog onder de naam lndustrieele 
Handelscombinatie Holland een overeenkomst met betrekking 
tot de produktie van materieel op baggergebied tot stand 
tussen de beide genoemde Kinderdijkse bedrijven met nog 4 
andere werven. 
De combinatie werd wel het zeskant genoemd, zijnde een 
typisch onderdeel van een echt Hollandse emmermolen. 
Deze samenwerking groeide tenslotte uit tot een fusie van 5 
werven in 1965; waardoor men binnen de gevormde /HG 
Holland N.V. op deze plaats in de Alblasserwaard, de beide 
Kinderdijkse werven, die niet alleen naast elkaar, maar ook om 
elkaar heen lagen, op dit bedrijfsterrein van 13 hectare samen 
kon voegen. 
Dat men zich in het proces tot samenvoeging soms voor een 
hopeloze taak geplaatst dacht, moge blijken uit de verzuchting 
van één van de toenmalige directeuren, of men van een 
omelet weer eieren kon maken. 
In de praktijk bestond er namelijk nog wel iets meer dan het 
afbreken van een bestaande schutting. In een streek, zoals 
hier rond de molens, waar begrijpelijkerwijze tussen de 
werknemers (van hoog tot laag) van beide werven een 
historisch gegroeide rivaliteit bestond, waren ook vele 
onzichtbare schuttingen op te ruimen. Wij menen te kunnen 
vaststellen dat wij hierin zijn geslaagd. 
Zonder de wil van allen hier werkzaam om samen te gaan, 
was zoiets nimmer zo succesvol gelukt. 
Van de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan 
het besluit om grote bedragen te investeren in het project dat 
straks 
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Als één van de meest opvallende prestaties bij de bouw van het 
nieuwe werfcomplex moet worden genoemd het feit dat het werk 
3 maanden eerder gereed is gekomen dan oorspronkelijk ge
pland en binnen de begroting van 20 miljoen is gebleven. 
Deze gelegenheid zou ik niet voorbij willen laten gaan, zonder 
mijn waardering uit te spreken tegenover de aannemings- en 
constructiebedrijven en alle leveranciers, die betrokken zijn ge
weest bij de bouw. 
Naast hen verdienen bovendien veel woorden van lof de directie 
van /HG SMIT en al die medewerkers, die bij alle fasen van 
voorbereiding en de bouw een speciale taak te vervullen had
den. 
Tenslotte wil ik eindigen met een enkel woord, gericht aan de 
directie en de medewerkers van /HG SMIT. 
Het is met veel vertrouwen dat de /HG-groep u dit bijzondere, 
verfijnde en kostbare stuk gereedschap in handen geeft. Velen 
binnen, en ook buiten onze groep in Nederland en in het buiten
land zullen met een zekere afwachtende houding en misschien 
wel met afgunst naar hun collega's in Kinderdijk kijken. Wij we
ten dat u zich dit allen ter dege bewust bent. Het is ons aller 
wens, dat u op juiste en efficiënte wijze dit machtige complex 
zult aanwenden ter meerdere glorie van de Nederlandse 
scheepsbouw en van de /HG in het bijzonder. 
Het is verheugend dat onze orderportefeuille reeds werk voor de 
2 komende jaren in dit complex garandeert. 

Het is aan u te bewijzen dat deze grote investering een succes 
wordt. 



ED VOORBEELD GEGEVEN 
De Minister van Economische Zaken, Mr. Drs. H. Langman, sprak 
bij de opening van het nieuwe werfcomplex als volgt: 

Het doet mij veel genoegen bij de officiële opening van dit nieuwe werf
complex van /HG Smit Kinderdijk aanwezig te kunnen zijn en een paar 
woorden tot U te kunnen richten. 
De Nederlandse scheepsbouw levert een niet onbelangrijke bijdrage aan 
de nationale economie. Zij neemt, om één indicator daarvoor te noe
men, ruim 30/o van de industriële jaaromzet voor haar rekening. Wil de 
scheepsbouw deze niet onbelangrijke bijdrage echter kunnen blijven 
leveren, dan is het noodzakelijk dat de meer ambachtelijke aanpak, die 
mijns inziens nog te veel overheerst, zoveel mogelijk plaats maakt voor 
een industriële werkwijze. Wanneer dan ook een werfcomplex gereed 
komt dat een goed voorbeeld van deze werkwijze vormt, geeft dat reden 
tot voldoening. Bovendien heeft een uitkering uit hoofde van de Delta
schadewet een steentje bijgedragen tot de realisering van dit project. 
Het verheugt mij dat deze uitkering een zo zinvolle besteding heeft ge
vonden. 
Ik wil bij deze gelegenheid niet nalaten een stukje uit het in 1966 ver
schenen rapport van de Commisie Nederlandse Scheepsbouw te cite
ren. Daarin wordt namelijk t.a.v. /HG Holland ondermeer het volgende 
gesteld: 
,,Aangezien de rentabiliteit van deze groep bevredigend is, zij zich over
wegend op een speciaal terrein beweegt, zij juist een fusie achter de 
rug heeft en nog in de overgangsfase naar de vorming van één onder
neming verkeert, onthouden wij ons van het doen van voorstellen, waar
bij deze groep betrokken zou zijn". 
Ik meen dat U in velerlei opzicht de Nederlandse scheepsbouw een 
voorbeeld gegeven hebt van een nieuwe benadering die in staat moet 
stellen deze tak van bedrijf ook in een maatschappij met hoge lonen te 
blijven uitoefenen. 
De vennoten onder firma van de /HG hebben reeds vroeg het belang 
van research ingezien en zij zijn erin geslaagd door zich in toenemende 
mate op de bouw van baggermaterieel te concentreren, in die sector 
de eerste plaats in de wereld te veroveren. U hebt daarbij in de na-oor/og
se jaren een marketing apparaat van formaat opgebouwd. De steeds 
verdergaande werkverdeling tussen de werven noodzaakte tot allerlei 
ingewikkelde verrekeningen. Op het moment dat de vertrouwensman die 
de verrekeningen vaststelde, met pensioen ging, hebt U zich gereali
seerd dat alleen een verdere stap, te weten een algehele fusie, tot een 
verdere uitbouw zou kunnen leiden. 
Niet uit economische nood, maar uit een juist aanvoelen van de eisen 
van de toekomst hebt U besloten de zelfstandigheid van de vennoten op 
te geven en de colleges van directie en commissarissen ook zo samen 
te stellen dat een slagvaardig beleid gewaarborgd was. Met behulp van 
bekwame adviseurs hebt U vervolgens Uw interne organisatie opge
bouwd, Uw concern verdeeld in winstcentra en zo bij een centrale lei
ding toch een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid mogelijk ge
maakt. 
Daarnaast hebt U Uw technische kennis ook in ver afgelegen delen van 
onze aardbol ter beschikking gesteld. Ik herinner mij dat ik zo'n zes à 
zeven jaar geleden eens door Australië reisde en op een uiterst afge
legen punt een werf bezocht. /HG was daar een begrip. U had nl. een 
licentieovereenkomst met het bedrijf gesloten en toen ik het oordeel van 
de directie vroeg, kreeg ik ten antwoord: "They have asked a damned 
good price, bul they have done a damned good job". Boven de con
currentienijd prevaleerde op dat moment voor mij de nationale trots. 
Mijnheer Smulders, ik doe niemand tekort als ik stel dat het in het bij
zonder Uw dynamisch leiderschap geweest is dat deze integratie en de
ze enorme uitbouw mogelijk heeft gemaakt. Het is ongetwijfeld een gro
te voldoening voor U dat nagenoeg bij Uw afscheid zulk een fraai com
plex als dit gereed komt. Dat Uw collega en opvolger, de heer Smit, zijn 
schouders onder dit gereedkomen gezet heeft, betekent de continuïteit 
die in Uw onderneming zo goed verzekerd is. 
Ik vind het bijzonder verheugend dat op deze wijze een stuk hoogwaar-
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dige werkgelegenheid in Nederland veilig gesteld wordt. Wij zien in toe
nemende mate dat men naast het ontvangen van een behoorlijke belo
ning als eis aan het werk stelt, dat men er voldoening in moet vinden. 
Ik heb altijd de indruk gehad dat dat voor vele werknemers in de 
scheepsbouw, meer dan in andere bedrijfstakken, het geval was. Ook 
daarom juicht de regering het toe dat U de continuïteit van deze activi
teiten zo duidelijk veilig gesteld hebt. 
Dit alles geeft mij meer dan voldoende reden Uw onderneming van har
te geluk te wensen met dit fraaie project. U hebt de rest van de 
scheepsbouw een goed voorbeeld gegeven wat goede samenwerking 
vermag. 
Zoëven memoreerde ik terloops dat in 1966 het rapport van de Commis
sie Nederlandse Scheepsbouw verscheen. Het rapport heeft zijn eerste 
iustrum alweer achter de rug. Wat is in deze 5 jaar de invloed van het 
rapport geweest op het gebied van de samenwerking? 
In de grote scheepsbouw is deze samenwerking voor een groot deel tot 
stand gekomen door het ontstaan van het Rijn-Schelde-Vera/me Con
cern. Het is genoegzaam bekend dat deze ontwikkeling zijn geheel 
eigen achtergrond heeft. 
In de sector van de middelgrote en kleine scheepswerven is enerzijds 
in het noorden van het land een project voor gezamenlijke staalverwer
king onderhanden en zijn anderzijds enkele losse samenwerkingsvor
men van de grond gekomen die betrekking hebben op de orderverde
ling. Desondanks moet mij van het hart dat ik de indruk heb dat men 
in deze laatste sector in het algemeen niet staat te popelen om de aan
bevolen samenwerking snel gestalte te geven. Daarom zie ik met be
langstelling uit naar de conclusies van het structuurrapport over de mid
delgrote en kleine werven dat aan het eind van dit jaar of in het begin 
van volgend jaar verwacht mag worden. Daarbij zullen de aanbevelin
gen van het rapport van de Commissie Nederlandse Scheepsbouw on
getwijfeld mede een rol spelen. Dit rapport adviseerde immers de mid
delgrote werven tot samenwerking te komen op het gebied van de staal
verwerking en de timmerfabrieken alsmede op het terrein van acquisitie 
en inkoop. Toch vraag ik mij af of deze aanbevelingen voor de huidige 
situatie nog wel toereikend zijn. Ik denk met name aan het feit, dat de 
omzetten in de middelgrote en kleine scheepsbouw sindsdien enorm 
zijn toegenomen tengevolge van de loon- en prijsstijgingen alsook de 
toegenomen complicatiegraad van het afgeleverd produkt. Het eigen 
vermogen van vele werven heeft geen gelijke tred gehouden met deze 
ontwikkeling met alle risico's van dien. In deze optiek vormen fusies in 
vele gevallen de enige oplossing, indien men althans een "koude sane
ring" wil vermijden. Bovendien is het noodzakelijk dat deze fusies 
plaatsvinden onder gelijktijdige afstoting van capaciteit. Ik hoop dat het 
structuurrapport een stimulans zal zijn voor een ontwikkeling in de rich
ting van een rationele herstructurering. Het spreekt voor zich dat de 
overheid naar vermogen wil bijdragen aan de herstructurering van de 
Nederlandse scheepsbouw, maar initiatieven van de betrokken onder
nemingen blijven een eerste vereiste. De moeilijke periode die de 
Nederlandse scheepsbouw, en dat geldt met name voor de middelgrote 
en kieine scheepswerven, momenteel doormaakt, leek mij enkele 
meer ernstige opmerkingen te rechtvaardigen. 
Koninklijke Hoogheid, Dames en Heren, 
Hoe de naam Kinderdijk is ontstaan is velen onder U waarschijnlijk wel 
bekend. Tijdens de St. Elisabethsvloed in 1421 zou hier een wieg zijn 
aangespoeld met een baby erin. Vermeldenswaard is daarbij dat het 
kind in veiligheid zou zijn gebracht dankzij een kat die de wieg op de 
golven in evenwicht hield. 
Ik hoop van harte dat wij later zullen kunnen zeggen dat wij bij de 
opening van dit nieuwe werfcomplex van /HG Smit Kinderdijk aan de 
wieg hebben gestaan van een nieuwe, herboren Nederlandse scheeps
bouw. Ik kan mij voorstellen dat U nu enige filosofieën van mij ver
wacht over de identiteit van de kat en de rol die deze zou moeten spe
len ten aanzien van de Nederlandse scheepsbouw. Ik ben echter zo vrij 
dit aan Uw eigen fantasie over te laten. 
Afsluitend wil ik Uw concern van harte complimenteren met al hetgeen 
hier tot stand is gekomen. 
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17 November 1972 zal als een belangrijke dag geboekt 
blijven in de bijna drie eeuwen historie van de scheepsbouw in 
Kinderdijk. Zijne Koninklijke Hoogheid, de Prins der 
Nederlanden, verrichtte toen de officiële opening van het 
nieuwe werfcomplex IHC Smit. 
Jaren van voorbereiding en plannen maken gingen er aan 
vooraf. Het werfplan, waarop uiteindelijk de keuze viel kon op 
voorspoedige wijze en zelfs binnen de verwachte bouwtijd 
worden uitgevoerd. Belangrijk daarbij is, dat de bouwkosten 
het twee jaar eerder begrote bedrag niet overschreden! 
De overdekte helling annex sectielasvloer vormt samen met 
de voorbewerkingshal en het moderne materiaalpark een 
produktie-eenheid, waarin de meest recente ontwikkelingen 
op het gebied van scheepsbouw zijn verwerkt. Daartoe 
behoort onder meer de invoering van het Autokon systeem. 
Het bestaat uit een serie computerprogramma's, waarmee 
allerlei berekeningen worden uitgevoerd en constructies 
kunnen worden getekend. IHC Smit bezit nu een werfcomplex, 
dat zich zonder twijfel met andere soortgelijke projecten waar 
ook ter wereld kan meten. De bouw van groot 
baggermaterieel kan nu economischer, efficiënter en sneller 
geschieden. 
Aanvoer en voorbewerking 
Nauw verbonden met het nieuwe gebouwencomplex is het 
materiaalpark. Hier ligt het plaat- en profielmateriaal 
opgeslagen, dat over het water of over de weg is 
aangevoerd. Met behulp van een magneetkraan wordt plaat- 
of profielmateriaal op een rollenwagen gelegd. Deze wagen 
wordt vanuit een centraal punt tot voor één der openingen in 
de voorbewerkingshal gereden. Voor het transport van de 
platen zorgt een magneetkraan; het profielmateriaal kiest z'n 
weg over rollenbanen. Deze rollenbanen zijn door onze 
collega's van DMN gebouwd en door hen in de nieuwe loods 
gemonteerd. De produktiemethoden in deze 

hal zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd. Er werken slechts 12 
medewerkers. 
De bestuurder van de magneetkraan kan, zonder hulp "van be
neden" de platen precies positioneren op de brandsnijmachine.
Deze brandsnijmachine wordt numeriek bestuurd door middel 
van een ponsband-programma. De 400 tons platenpers heeft 
een digitale slaginstelling en de mogelijkheid voor automatisch 
transport van de te vormen plaat met behulp van zijn twee kra
nen. 
In de transportbaan van het profielmateriaal zijn een richtbank 
en een profielenbrandsnijmachine opgenomen alsmede een di
gitaal bestuurde meetbank met aftekenapparaat. 
Verder staat er een spantenbuigmachine met een automatische 
materiaal "voeding".
Aan het eind van de rollenbanen komen de profieldelen via een 
afwerpinstallatie in laadborden terecht voor verder transport. 

Sorteren, sub-montage en sectiebouw 
In het lage gedeelte van de enorme hellingloods vindt niet al
leen het sorteren en rangschikken van het aangevoerde mate
riaal plaats, maar ook de submontage. Een telescoopkraan 
helpt bij het uit de voorbewerkingshal halen, bij het sorteren en 
bij het transport naar de lasvloer. Voor het transport van vlakke 
platen naar de "panelenstraat" maakt men gebruik van een va
cuumhijsjuk. 
De "panelenstraat" - ook geleverd door DMN - maakt deel uit 
van de inrichting van de hellingloods. Behalve de bouwhelling 
bevindt zich hierin ook de sectielasvloer. Deze lasvloer is voor
zien van stelbalken en wordt met halfportaalkranen bediend. 
Op de "panelenstraat" worden de volgende handelingen uitge
voerd: 
• automatische aanvoer van vlakke platen

BOUWEN BIN UIS 
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• positionering met het oog op hechten van naden
• het lassen aan twee zijden
• het kantelen van plaatvlakken
• het opzetten en atlassen van profielen
De maximale afmetingen van de "panelen" die hier gevormd
worden bedragen 12 x 10 meter.

300.000 m3 loodsrulmte 
De hellingloods vormt door z'n afmetingen een indrukwekkend 
bouwwerk. Hoog in de loods - op resp. 20 en 24 meter - lopen 
drie bovenloopkranen. Gezamenlijk kunnen ze een last van 120 
ton hijsen. Ze bedienen niet alleen de helling, maar óók de 
sectievloer. De kraanbanen rusten op in totaal 30 enorme stalen 
kolommen. Die op hun beurt weer rusten op zware, betonnen 
iunderingsbalken van 4 meter breed en 2½ meter "dik". De con
structie van de hellingloods is er namelijk op berekend, dat 
maximaal belaste kranen in de hal afremmen èn dat er buiten 
de krachten van een volle storm op staan. 
Op de helling kan een schip van 140 m lengte en 23 m breedte 
worden gebouwd. Vóór het te water laten wordt de dokdeur 
weggehaald, en het grote, uit drie delen bestaande, hefluik aan 
de rivierzijde geopend. Het werk, dat dan nog aan het schip 
gedaan moet worden geschiedt aan de speciale afbouwkade. 
Als de dokdeur op z'n plaats is, beschikt men tussen deze deur 
en het hefluik in de hal over een "haventje". Wanneer men 
hierin een ponton vaart, kunnen er - ook binnenshuis - grote 
stukken worden gelost, zoals bijvoorbeeld motoren of elders 
vervaardigde secties. 
Voor gebruik op de lasvloer zijn op de kolommen aansluitpun
ten voor de energievoorziening aangebracht (elektriciteit, gas, 
zuurstof). Voor het werken op de helling zijn deze voorzienin
gen samengebracht in een centrale leidinggoot. Verse lucht 
wordt aangevoerd door de twee ventilatiesleuven, die zich op 
11 meter hoogte in beide zijwanden bevinden. Het afzuigen van 
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1 gebruikte lucht geschiedt met behulp van 14 ventilatoren op 
het dak. Lage temperaturen in de hal gaat men te lijf met 
infrarood stralers aan de kolommen. 

De produktiecapaciteit in het nieuwe werfcomplex is bepaald 
op een maximum van 10.000 ton staal per jaar. Dat komt neer op 
de bouw per jaar van 3 à 4 sleepzuigers met een 
laadruiminhoud van 4000 m3• Elk kwartaal een schip! 
Omdat de verschillende werkvloeren direct aan elkaar grenzen, 
zonder scheidingsmuren, ontstond één samenhangend complex, 
waarin tijdrovend en arbeidsintensief transport tot het 
minimum is beperkt. Alle werkzaamheden geschieden 
bovendien "onder dak", dus onafhankelijk van 
weersomstandigheden. Een en ander maakt zeer efficiënt 
werken mogelijk in dit nieuwe en bijdetijdse werfcomplex van 
IHC Smit in Kinderdijk. 

ENKELE CIJFERS 1 
• De drie bovenloopkranen hebben ieder een hijscapaciteit van 1 

40 ton.

• Lengte, breedte en hoogte van de hellingloods bedragen 
resp. 168 m, 51 m en 34 m.

• Op de helling kan een schip van 140 m lengte en 23 m 
breedte worden gebouwd.

• Het hefluik, waardoor het schip uit de hal te water wordt 
gelaten, is 25 m breed en 24 m hoog.

• Het "binnenhaventje" in de hal is 25 m breed en 24 m lang.
• Produktiecapaciteit in het werfcomplex: 10.000 ton staal per 

jaar.
• 1 O mei 1971 : eerste paal geheid
• januari1972: voorbewerkingshal in bedrijf genomen
• 2 oktober 1972: hellingloods overgedragen aan produktie

afdelingen
• 17 november 1972: Zijne Koninklijke Hoogheid, de Prins 

der Nederlanden verricht de officiële opening.





Op 28 november 1972, om elf uur, begon Hoogoven 7 met de 
produktie van bijna 8 miljoen kg ijzer per dag. 

Ruim twee jaar geleden begon de afd. Nieuwbouw van de Kon. 
Ned. Hoogovens en Staalfabrieken met de bouw van Hoogoven 
7. Gusto Staalbouw heeft daaraan een groot aandeel gehad.
Onder leiding van de heer W. Kok hebben onze medewerkers
bijna twee jaar aan dit project gewerkt.
In die tijd is een gigantische hoeveelheid materiaal verwerkt.
Niet minder dan 25.000 ton staal, 35.000 m3 beton, 21.500 ton
vuurvast metselwerk, 200 km elektrische kabel en 1,8 miljoen
montage/bouwuren vormen nu een bijdrage tot het 5¼ miljoen
ton staalplan, dat de Hoogovens in IJmuiden in juni 1968 publi
ceerde.
De Hoogoven 7 is een gigant. Een "ruwijzermachine" die 200
miljoen gulden heeft gekost, maar die ook 1 ½ maal zoveel pro
duceert als Hoogoven 6.

Het zijn niet alleen scheepsbouwers die vergelijkingen maken 

Per minuut wordt een hoeveelheid hete lucht van ruim 1.100° C 
in de oven geblazen, gelijk aan de inhoud van een flinke sporthal. 
Om 1000 kg ijzer te maken is ongeveer 430 kg cokes nodig. Dit 
betekent dat voor Hoogoven 7 per etmaal ruim 120 spoorwa
gons elk met een lading van 30.000 kg cokes nodig zijn. 

Zo werkt Hoogoven 7 
De Hoogoveninstallatie bestaat in hoofdzaak uit een oven
schacht, de hellende lift, de voorraadbunkers, de windverhitters, 
de ovenhuizen, de gasreiniging en de granulatieputten. 
IJzererts, cokes en kalksteen zijn de voornaamste grondstoffen 
voor het maken van ruwijzer. 
Deze grondstoffen worden door een systeem van transportban
den vanaf de opslagruimte naar de voorraadbunkers gevoerd. 
Vandaar brengen vulwagens de grondstoffen langs de hellende 
lift naar de vulopening in de top van de oven. 
De hete lucht die voor het verbranden van de cokes nodig is, 

DE VLAM IN HOOGOVEN 7 
"Jji" .,,,,, 
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DOORSNEDE HQ_____OGOVEN 7 

Hel bedlenlngapaneel van de nieuwe hoogoven klaar voor de produktle (1) 

In de grote bedieningsruimte kan hel hele proces, mei behulp van een computer, nauwkeurig 
worden blJgehouden (2) 

Een blik vanull hel ovenhuls op de oven. Boven ziet men de helewlnd rlngleldlng mei daaronder een 
deel van de openingen waardoor de eerste vlam werd aangebracht, links beneden ziet men het stop
kanon, daarnaast de gooi naor één van de drie afsteekgaten (3) 

Mevrouw Vroege steekt de oven aan (4) 

Grote belangatelllngl (5) 

om leken een indruk te geven waarover gesproken wordt. De 
afd. Voorlichting van de Hoogovens gaf ons de volgende inlich
tingen: 

Wanneer de Hoogoven 7 in volle produktie is, dan komt er per 
uur ongeveer 550.000 kubieke meter Hoogovengas vrij, voldoen
de om elk kwartier een 60 meter hoge gashouder te vullen. 
De ovendoorsnede bedraagt 13 meter; de oppervlakte is groot 
genoeg om een ééngezinswoning op te bouwen. De ruimte in de 
oven bedraagt 4180 m3 , een getal dat zeker de bouwers van bag
gervaartuigen zal imponeren. De dikte van de vuurvaste bemet
seling varieert van 53 tot 89 cm. De totale hoogte is 113 meter, 
dat is 3 meter hoger dan de Domtoren in Utrecht. 

Aan de top van de oven wordt gemiddeld om de 11 h minuut een 
vulwagen geleegd. Er zijn twee vulwagens, die om beurten door 
polsdikke kabels langs de 110 meter lange hellende lift naar bo
ven en beneden gevoerd worden. Per wagen kan maximaal 
55.000 kg omhoog gebracht worden, waarvoor dan slechts 60 
seconden nodig zijn. 
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wordt geleverd door de windmachines. Via de 
windverhitters wordt de hete lucht met kracht door 38 openingen 
in de oven geblazen. Bij het verbranden van de cokes en het 
smelten van het erts komt een grote hoeveelheid hoogovengas 
vrij. Dit gas wordt gereinigd en daarna ten dele in andere 
bedrijfsafdelingen van de Hoogovens voor stookdoeleinden 
gebruikt. 

Het in de oven vrijkomende ruwijzer verzamelt zich 
druppelsgewijs onder in de ovenhaard. Op dit ijzer drijft 
gesmolten slak. Regelmatig worden het ijzer en de slak via 
één van de drie aftapgaten afgetapt. De vloeibare massa 
wordt voor het overgrote deel in de granulatie ruimten met een 
krachtige waterstraal plotseling afgekoeld waardoor slakzand 
ontstaat, grondstof voor de fabricage van hoogovencement. 

Het ruwijzer stroomt door de ijzergoten naar een rijdende 
menger, waarmee het vloeibare ijzer naar de staalfabrieken 
wordt getransporteerd. 
Voor het regelen van het proces van het ijzermaken wordt 
gebruik gemaakt van een computer. Hiermee worden niet 
alleen de 
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2 vaste gegevens verwerkt, maar kan ook een beïnvloeding wor
den bewerkstelligd in bepaalde onderdelen van het proces. 

3 
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Een moderne hoogoven kan ongeveer 5 jaren onafgebroken pro
duceren, voordat het noodzakelijk wordt de oven te doven voor 
een grote onderhoudsbeurt, en voor het aanbrengen van een 
nieuwe vuurvaste bemetseling. 

Aanblazen van Hoogoven 7 

Het proces van het ijzermaken begon op 28 november 1972. 
In ovenhuis noord waren alle genodigden aanwezig om de plech
tigheid bij te wonen. Na de verschillende toespraken werd tot 
ieders verrassing een voorproefje getoond van de bouwfilm, een 
gezamenlijke produktie van Hoogovens en Gusto. Zoals Ir. P. N. 
Jonkers hoofdprojectingenieur van de afdeling Nieuwbouw in zijn 
toespraak mededeelde had men de hele film willen laten zien, 
maar de montage daarvan vergt nog enige tijd. 

5 

Uit het aanwezige filmmateriaal hebben we een 7-minutenfilm 
kunnen samenstellen, die enige indrukken van de activiteiten 
hier op de bouwplaats geeft. 

Meer dan woorden gaf deze korte film de aanwezigen een in
zicht van het stuk werk dat tot stand is gebracht en hij oogstte 
een spontaan applaus van de aanwezigen. 

Om precies 11 uur verrichtte Mevr. Vroege, echtgenote van de 
onderdirecteur Produktie van Hoogovens, de handelingen om de 
oven leven in te blazen. 

Zij bracht de vlam in één van de 38 openingen onder in de oven. 
De genodigden werd daarna gevraagd om ook het bordes te be
treden om van dichtbij te kunnen zien hoe de Hoogovenploeg 
de vlam in de andere 37 openingen aanbracht. 

Eén van de grootste hoogovens ter wereld is begonnen met de 
produktie van meer dan 7500 ton ruwijzer per dag. 



Bouw "Sri Timah" voltooid 
Rond de jaarwisseling zal de bouw van de Sri Timah zo ver zijn 
gevorderd, dat men gaat proefdraaien. De Sri Timah mag gerust 
de grootste tot nog toe gebouwde tinbaggermolen worden ge
noemd. De afmetingen van het ponton bedragen zo'n 100 x 23 
meter. De inhoud van de emmers is 650 liter elk; de maximale 
baggerdiepte bedraagt 45 meter. De term "groot" past echter 
vooral op de bagger- en verwassingscapaciteit van deze molen: 
7.500.000 m3 per jaar. 

De tinerts-wasinstallatie is van een nieuwe opzet en voorzien van 
onze nieuwe, ronde jigs. Een jig is een soort schudzeef, waarin 
de opgebaggerde grond wordt "gewassen", zodat het ruwe tin
erts - cassiteriet genaamd - als gevolg van een ongelijke be
zinksnelheid gescheiden wordt van de grond. 

De bouw van de Sri Timah - die geschiedt in opdracht van Con
zine Rio Tinto Malaysia Sdn Bhd - gebeurt op zeer bijzondere 
wijze: in het oerwoud in de staat Selangor. En op de plaats, 
waar de molen als hij klaar is meteen aan de slag kan. Voor de 
bouw werd een "dok" gegraven, waarin om te beginnen het gro
te ponton werd geconstrueerd. Medio 1971 vond met veel feest
vertoon de doop plaats. U kunt er HET ZESKANT van juli/augus
tus 1971 nog op naslaan. 

Sindsdien is het ponton uitgegroeid tot een constructie van for
maat. Dat de bouw ervan "zo maar" in het oerwoud werd uitge
voerd, is een prestatie die respect afdwingt. En een prestatie, die 
veel lof inhoudt voor alle MTE-werkers aan het project. 

De foto van de enorme tinmolen in afbouw geeft een goede in
druk van de afmetingen. Let maar eens op de "kleine mannetjes" 
aan dek! En om nog even bij de grote actualiteit van afgelopen 
maand te blijven: 
met alles d'r op en d'r an past de Sri Timah niet in de nieuwe 
hellingloods van IHC Smiti 

IHC werf in Maleisië 
Wij hebben er in ons blad al eens over geschreven: willen wij 
als IHC kunnen blijven meedoen en onze produkten kunnen blij
ven afzetten op de wereldmarkt, dan moeten wij - met onze ken
nis - ook buiten Nederland laten bouwen. 
Alleen al enorme transport- en verzekeringskosten worden er 
bespaard, wanneer het maken gebeurt in de buurt van onze 
klanten. Dit heeft er o.a. toe geleid een IHC werf op te richten in 
Maleisië. Hierin neemt IHC voor 51 0/o deel; de Maleisische over
heid voor 25%, terwijl de resterende 240/o in handen is van par
ticuliere beleggers in Maleisië. Organisatorisch behoort deze 
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werf tot MTE en men kan dus rustig spreken over een 
werkmaatschappij van MTE. Medio deze maand werden de 
eerste produkten van deze werf te water gelaten. Het waren 
twee Omnibarges, e/k met een laadruiminhoud van 340 m3• 

Op een eilandje 
Tegenover Butterworth op de westkust van Maleisië ligt 
het eiland Penang. In reisgidsen noemt men dit eiland wel "de 
paarl van de Oriënt". Temidden van het natuurschoon rijst de 
top omhoog van Penang Hili, ruim 800 meter hoog. 
Beroemd op dit eiland zijn de botanische tuinen en de 
slangentempel, waarin honderden slangen verblijven. Wie denkt 
hiervan nachtmerries te krijgen kan beter de fraaie stranden 
opzoeken. 
Niet ver uit de kust van Penang ligt een klein eilandje. 
Eigenlijk niet meer dan een uit het water opstekende berg. Het 
heet Pulau Jerejak en is ruwweg 6 kilometer lang en 1 ½ 
kilometer breed. Er wonen weinig mensen. 
Een vlak stuk grond, plus daarbij een aantal niet meer 
gebruikte gebouwen - al met al zo'n 9 ha groot - bood een 
goede vestigingsplaats voor de IHC werf. 
Aan de gebouwen moet nog wel wat vertimmerd worden, 
maar dan zijn er lasloodsen en ruimten voor prefabricage van 
te maken. De 1e fase van de bouw- en verbouwplannen 
voorziet in een dwarshelling van 100 x 50 meter. 

3 

Meteen begonnen 
In afwachting van de realisering van de verschillende plannen, 
is men o.l.v. de General Manager, Dr. Raghuram, echter meteen 
begonnen met de uitvoering van de 1 e opdracht: de bouw van 
twee Omnibarges voor de Maleisische Regering. Begin juni werd 
hiervoor de kiel gelegd, een feit dat men niet zomaar voorbij heeft 
laten gaan. Onze Ambassadeur in Maleisië, Mr. G. J. de Graaf, 
behoorde tot de hoge gasten. Over en weer werd uiting gege
ven aan tevredenheid over dit begin van een nauwere technische 
samenwerking tussen Maleisië en Nederland. 
Wellicht vraagt u zich af, waar haal je de mensen en het materi
eel vandaan? 
Welnu, er is een behoorlijk aanbod van arbeidskrachten, veelal 
bestaande uit "vliegende brigades", die dan hier, dan daar wor
den ingezet. Intussen is er een begin gemaakt met de opleiding 
van pijpfitters. Op Penang bestaan in principe opleidingsmoge
lijkheden, alleen ontbreekt het nog aan voldoende leerkrachten 
en apparatuur. Wat het materiaal betreft: dit komt uit Japan en 
wordt op de rede overgeladen in een motorbarkas. Deze brengt 
het naar de werf. 
Wie bij de steiger aan komt varen, ziet op het hoofdgebouw 
groot het IHC embleem geschilderd! Wij zullen u in de toekomst 
regelmatig van hetgeen er op "onze" werf in Maleisië gebeurt, 
op de hoogte houden. 

1 De tinbaggermolen en zijn afmetingen 
2 De "Sri Timah", de grootste tinbaggermoien ter wereld, in het 

afbouwstadium 
3 Het IHC embleem op het hoofdgebouw van de werf in Maleisië! 
4 De motorbarkas, die de verbinding tussen de rede en de werf onderhoudt, 

arriveert met twee rijdende kranen. Een belangrijke aanwinst voor het 
materleelpark van de nieuwe werf 

6 

7 

5 Het afschrijven van achterschepen 
6 Het schiet al op 
7 Gezicht op een gedeelte van het werflerrein met een der Omnlbarges In 

aanbouw 

177 



Argus vertelde in het vorige 
nummer al, dat u een 
Kerstpuzzel kon verwachten. Met 
de vele vrije dagen in het 
vooruitzicht, menen wij velen 
een genoegen te doen met deze 
grote puzzel. 

Inzendingen moet u uiterlijk 
4 januari 1973 aan uw 
firmaredacteur of aan de 
eindredactie toezenden. 

Wij wensen u gezellige uurtjes 
bij het oplossen. 

Er zijn negen prijzen 
beschikbaar voor de goede 
oplossers: 

Een hoofdprijs van f 50,-
Vier eerste prijzen van / 25,
Vier tweede prijzen van f 10,-

Wij wensen u veel succes. 

NAAM 

ADRES 

BEDRIJF 
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HORIZONTAAL 159. Inhoudsmaat (m.v.) VERTICAAL 152. Kloosterzuster 
162. Waterkering 160. Schop 
164. Indien 161. Beginnen 

1. Bekend feest (afk.) 165. Doe je 's nachts 2. Water in Friesland 163. Engelse graaf 
6. Stemming 168. Aarden vaas 3. Redactie (afk.) 165. Neder!. dichter 18e eeuw 

10. Geschikt (bijv.n.w.) 169. Wat iemand zegt 4. Waterkering 166. Kletsende klap 
14. Stemming 171. Stelen (barg. o.t.t.) 5. In eigen huis 167. Klap 
19. Klein restaurant 173. Fruit 6. Zitten (Eng.) 170. Lokspijs 
21. Vrouwelijke Godheid 175. Voorzetsel 7. Initialen van de puzzelmaker 171. Bijbels landschap in beneden-
23. Wondvocht afscheiden 177. Schaapkameel 8. Ik Egypte 

26. Dit is (Lat.) 179. Pak (van stro e.d.) 9. Voorname kleding 172. Godsdienstig lied 

28. BI ijven bestaan (o.t.t.) 180. Optocht 10. Gaan (o.v.t.) 174. Dandy 

29. Spoel v. e. inductieklos (auto) 182. Las 11. Eén (Eng.) 176. Plaats 
(mv) 184. Wat iemand zegt 12. Lidwoord 178. Rijstbrandewijn 

31. Auto met 2 deuren aan beide 186. Slee 13. Wandversiering 179. Voordeel 
zijden 187. Kleur 14. Zetel 180. Arbeidscontract 

32. Familielid 189. Ouderwetse verlichting 15. Rokjas 181. Familielid 
33. Stremsel 191. Omgang v. e. toren 16. Lidwoord 183. Dagtekening (m.v.) 
35. Vragend voorn.woord 193. Muzieknoot 185. Zangstuk 
36. Voegwoord 194. IJle stof 17. Voegwoord 188. Slee 
37. Europese unie (afk.) 196. Knaagdier 18. Meisjesnaam 189. Doorzichtige stof 
38. Voegwoord 197. Sierplant 20. Organische stof 190. Lang stuk hout 22. Beest 
40. Eikeschors 198. Niet vroeg 24. Verbouw 

192. Ontkenning (Fr.) 
41. Schel 200. lnclusive Tour KLM (afk.) 25. Tot zich doen komen 

195. Gymnastische sprong 
42. Droesem 201. Kinbaard 197. Schiereiland in Z.W.-Azië 
44. Zoete stof 202. Broeibak 27. Rangtelwoord 199. Trekdier 
47. Dartel 204. Aarde 29. Witte plek 201. Strop 
49. Kleur (bijv. n.w.) 206. Ned. Aardolie Mij. (afk.) 30. Indonesisch rund 203. Tennisterm 
50. Tap van as in aslager 208. Strijdperk 32. Krijgsgewoel 205. Venster 
52. Bouwstenen op elkaar voegen 210. Bevel 34. Voordelig 207. Reeds 

(o.t.t.) 212. Stremsel 36. Bewijsschrift 209. Bekend schaker 
54. Soort piano 214. Bezijden 39. Deel v. h. oog 210. Muzieknoot 
55. Getal 216. Richting van het haar 41. Start 211. Niet klein 
56. Slaapmatje (maleis) 217. Stoot 43. Plaats in N.-Brabant 213. Behoren 
58. Muzieknoot 219. In ontbinding verkeren 45. Van Ierland 215. Voorzetsel 
59. Eenjarige schermbloemige 222. Als boven (afk.) 46. Toespraak 216. Zuidvrucht 
61. Soortelijk gewicht (afk.) 223. Voegwoord 47. Onderhuids vet 217. Schilderstuk op hout (m.v.) 
62. Volk 224. Insect 48. Echtgenoot 218. Grond gelijk maken 
64. Lawaai 225. Kilowatt (afk.) 49. Veelheid 220. Familielid 
66. Geërgerd 226. Kleine soort eend 51. Gelijkenis 221. Lichte mist 
68. Havenplaats bij Perzische Golf 228. Bekend wasmiddel 53. ltal iaanse munt 226. Verbouw 
71. Daar 229. Soort mier 54. Niet stevig 227. Zelfkant 
73. Schaapkameel 233. Groter worden 55. Dichterbij komen 230. Gemalin van Aegi r 
74. Nachtspiegel 236. Wig 57. Schatten 231. Meisjesnaam 
75. Boom 237. Onder andere (afk.) 60. Vracht 232. Eetgerei 
76. Tij 238. Vulkanisch produkt 62. Rijk man uit Engels-Indië 234. Rivier in Nederland 
78. Broer v. Kain 239. Oude lengtemaat 63. Vliegveld 235. Berg op Kreta 
79. Rondhout 240. Vaatwerk 65. Zoogdier 238. Plaats in het Gooi 
80. Onderricht 242. Lekkernij 66. Kans 240. Uiteinde v. e. spier 
82. Enigszins verkleind 243. Europeaan 67. Voorzetsel 241. Verschil in diepgang van voor-
85. Landbouw-motorrijtuig 245. Pers. voornaamwoord 69. Slaghout en achterschip (Eng.) 
87. Gevangenis (barg.) 246. Uit naam van 70. Verschil tussen bruto en nello 244. Pakken 
88. Plaats in Overijse! 248. Wijd openzetten 72. Soort hert 246. Volk 
90. Rondhout 251. Soort spel 74. Babbels 247. Eng 
91. Rund 253. Sieraad 77. Kinderspeelgoed 249. Stop 
92. Onmeetbaar getal 254. Voorwerpsvorm van 1 e pers. 79. Strafwerktuig 250. Stekelig dier 
93. Lager onderwijs (afk.) enkelvoud 81. Een klap toebrengen 251. Pak (van stro e.d.) 
94. Bewindvoering 256. Niet gevuld 83. Delfstof 252. Vriend v. Cicero 
96. Soort paling 257. Vogel 84. Voorzetsel 253. Specerij 
97. Begin 258. Bijna 85. Niet harde slag 255. Azijn 

100. Pilaar 260. Boei 86. Groente 257. Broer v. Abel 
103. Ned. Aardolie Mij. (afk.) 261. Giraal 87. Pakken 259. Gelooid 
104. Model 263. Mijngas 89. Vallei 260. Tafel fles 
105. Kneedbaar mengsel 266. Land in Voor-Indië 95. Entree 261. Zeer snel rijden 
106. Rag 268. Zoogdier (vr.) 97. Bijbelse hoofdstad v. Israël 262. Koningstitel in Peru 
108. Gevaarte 269. Vis 98. Venster 264. Hof 
110. Klap 271. Slechte werker 99. Lidwoord 265. Naaigerei 
112. Persoon 273. 9e toontrap 101. Kleur 267. Afdroppelen (litt.t.) 
113. Boom 274. Soort hert 102. Alleenheerser 269. Hoofdmatras 
114. Palmmeel 275. Droog 104. Makker 270. Plaats in Rusland 
116. Van een waarmerk voorzien 276. Kosten koper (afk.) 105. Vlak 272. Licht open rijtuig op 4 wielen 
118. Niet droog 277. Voornaam van een bekend 106. Mannetjeseend 275. Teleurstellend 
120. Ontkenning schaatser 107. De tanden ergens inzetten 277. Plaats in Duitsland 
122. Rivier in N.B. 279. Voorzetsel 109. Vrouw v. Abraham 278. Werpanker 
123. Vorm van belediging 280. Jongensnaam 111. Rivier in Rusland 281. Luchtig verblijf 
125. Onderwijzer 282. Kinbaard 112. Deel v. e. schip 284. lnclusive tour KLM (afk.) 
127. Vrouwenverblijf 283. Slee 113. Voorzetsel 285. Gem. Elektr. Bedrijf (afk.) 
129. Nieuwe maan (afk.) 284. Inslag van een kledingstuk 115. Dwaas 287. Amerikaanse politie (afk.) 
130. Zonder geluid 286. Afwenden 117. Wig 288. Ik 
132. Slaginstrument 289. Laan 119. Voorzetsel 289. Plaats in Overijse! 
134. Café van gering allooi 291. Pers. voorn. woord 121. Regentes 290. Bekende figuur uit "Coronation 
135. Meisjesnaam 292. Rusten op 123. Leep Streel" 
136. Voorganger in een moham- 294. Toestand in oorlogstijd 124. Schraal 292. Muzieknoot 

medaanse Godsdienstoefening 295. Plaats in prov. Namen (België) 126. Af en toe 293. Ontkenning (Fr.) 
138. Tocht 297. Niet oud 127. Begroeting 295. Ten bedrage van 
140. Land in Azië 298. Start 128. Zacht 296. Daar 
142. IHC-werkmaatschappij (afk.) 299. Niet slecht (bijv. n.w.) 131. Chemisch element 
143. Elegant 300. Begin 133. Vallei van de Maas 
144. Groente 135. Frans lied 
145. Sierheester 137. Bindmiddel 
147. Bloeiwijze 139. Hoog bouwwerk 
149. Vrouw van Jacob 141. Provincie in Z.-Afrika 
150. Dappere vrouw 143. Muziekinstrument 
153. Lor 144. Slaan (o.t.t.) 
154. Muzieknoot 145. Graafdier 
155. Organische verbinding 146. Sociaal Econ. Raad (afk.) 
156. Nu dan 148. Vertragingstoestel 
157. En andere (afk.) 149. Vrouw v. Jacob De eerste en laatste regel houden een 
158. Dwaas 151. Engels bier wens in. 
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25 JAAR BIJ IHC GUSTO 

J. W. ROZE 

D. C. DOOLAARD 

Op 2 november was er een feestelijk ontvangst van vier jubilarissen. Ditmaal waren het de heren J. W. Roza (krasseur/samenstellerApparatenbouw), D. C. Doolaard(ontwerper Tekenkamer Kraanbouw), A. Smits (chef Bedrijfsbureau Machinebouw) en H. J.Bruns (krasseur Machinebouw).Tijdens de feestelijke bijeenkomst op deze jubileumdag was 

A. SMITS 

H. J. BRUNS 

de directie bepaald niet zuinig met zijn waardering voor alle trouwe medewerkers én hun echtgenotes. Namens de Maatschappij voor Nijverheid en Handel werd de jubilarissen het vererend getuigschrift met legpenning overhandigd. Het officiële gedeelte werd afgesloten, zoals te doen gebruikelijk met een kopje koffie én een bezoek aan de modellenzaal. 

25 JAAR BIJ IHC DE KLOP 
1 

M. LEMMEN 

Op 11 oktober jl. was het een 

dubbele feestdag voor de heer M. Lemmen. Niet alleen vierde hij zijn 25-jarig jubileum op ons bedrijf, maar ook zijn dochter vierde haar negentiende verjaardag.Op de jubileumdag werd de heerLemmen met echtgenote en zoon in de directiekamer ontvangen voor een welverdiende huldiging. In zijn toespraak releveerde Ir. De Groot de verdiensten van de jubilaris, die na 15 jaar gevaren te hebben, 25 jaar geleden zijn anker bij IHC DE KLOP heeft laten vallen. Jarenlang heeft hij het beroep van scheepmaker uitgeoefend, nu werkt hij in de expeditie-afdeling. Hij bracht hemdank voor de bewezen dienstenen de trouw aan het bedrijf. Hier-
180 

in werd ook zijn echtgenote betrokken. Natuurlijk kwam ook ter sprake de besteding van de vrije tijd van de jubilaris. Voornamelijk maakt hij zich dan verdienstelijk voor het Leger des Heils. Aan het slot van zijn toespraak overhandigde Ir. De Groot de jubilaris het getuigschrift van de Mij. v. Nijverheid en Handel, een gratificatie en een wandklok. Nadat de jubilaris voor al deze gaven bedankt had, bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. 

25JAARBIJ 
IHC SMIT 

Onze ijzerwerker, de heer E. den Boer en onze lichtdrukker, de heer J. Janse, herdachten op dinsdag 14 november j.l. het feit, dat zij in ons bedrijf 25 jaar werkzaam zijn. Bij aankomst op het kantoor werden de beide echtgenoten in de bloemetjes gezet door onze receptioniste. Directeur A. J. Bouman sprak de beide jubilarissen toe in de daksalon van het kantoorgebouw. Hij gaf in vogelvlucht de activiteiten en werkzaamheden van de beide jubilarissen weer. Hij dankte hen voor de trouwe diensten aan het bedrijf, in welke dank ook de beide echtgenoten werden betrokken. Beiden ontvingen het gouden 

E. DEN BOER 

J. JANSE 

firmaspeldje en een enveloppe met inhoud. Wij wensen beide jubilarissen nog vele gelukkige jaren toe. 
Op dinsdag 21 november j.l. hesen we de vlag met het cijfer 25 in de mast voor de heer Alb. Gort, Hoofd van de afdeling Verkoop Onderdelen en Instrumenten. Op 17 november 1947 is de heer Gort bij ons bedrijf in dienst getreden. In de daksalon van het kantoorgebouw werd de heer Gort toegesproken door lr W. C. den Hartog, die daarbij in vogelvlucht de loopbaan van de jubilaris schetste. De heer Gort begon zijn loopbaan in ons bedrijf in de toenmalig zo geheten afdeling Eigen Bedrijf, wat we nu de Technische· Dienst noemen. Daarna werd hij. zij het voor korte tijd, overgeplaatst naar de Ketelmakerij Noord om vervolgens terecht te komen in de gieterij. waar men· toen nog kopergietwerk produceerde. Later werd de lagergieterij meer leven ingeblazen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de lagergieterij zoals die nu is. Na het stoppen van de kopergieterij werden de kunststoffen· ter hand genomen, wat tengevolge had, dat ook  de handels-I activiteiten toenamen.Reeds vóór de fusie werd del heer Gort benoemd tot procuratiehouder en na de fusie en de, daarop gevolgde reorganisatie werd hij Hoofd van de afdeling! 1 

1 1 
1 

1 
1 

ALB. GORT 

Verkoop Onderdelen en lnstru-I menten (Fabriek). Na deze korte schets gegeven te hebben dankte Ir. Den Hartog hem voor zijn activiteiten en zijn inzet in en voor het bedrijf, in welke dank ook mevrouw Gort werd betrokken. Ir. Den Hartog schroefde hem het gouden firmaspeldje op de revers en overhandigde hem een geschenk onder couvert. ·s Middags om 5 uur was er gelegenheid in de beambtencantine om de heer Gort te complimenteren, waarvan door velen gebruik werd gemaakt.



Wij feliciteren de heer Gort 
met de bereikte mijlpaal en 
wensen hem nog vele goede en 
gezonde jaren toe. 

25 JAAR BIJ IHC VERSCHURE 

H. VAN VEEN 

Als laatste in de reeks van 
jubilarissen bij IHC Verschure 
over 

Enige wakende ogen bij de trekking 

1972 begroetten wij de heer H. 
van Veen, die sedert mei 1965 
werkmeester is bij de afdeling 
reparatie Oranjewerf voor ijzer
werk, lassen en branden. 
De jubilaris is op vrijdag, 17 no
vember 1972 door bedrijfsleider
adjunct-directeur, de heer J. N. 
Koutstaal en enkele naaste me
dewerkers en collega's op pas
sende wijze gehuldigd voor 25 
jaar trouwe plichtsvervulling en 
betoond vakmanschap. 

Wij zullen de heer Van Veen 
graag terugzien op de jaarlijkse 
feestavond in het Apollopavil
joen, die de directie van IHC 
Verschure als gebruikelijk tegen 
de jaarwisseling aanbiedt aan 
zijn jubilarissen en gepensioneer
den van het lopende jaar. 

GRAPJE 
VOOR U GEPLUKT UIT NRC/HANDELSBLAD 

St(r)aatarm 
Minister Langman van Economische Zaken onderbrak gisteren 
bij IHC Smit in Kinderdijk de voorlezing van zijn rede voor een 
anekdote. 
Op het laatste nippertje had hij een desastreuze tikfout kunnen 
verbeteren. In zijn tekst had aanvankelijk gestaan dat "de over
heid haar (i.p.v. naar) vermogen wil bijdragen aan de herstruc
turering van de Nederlandse scheepsbouw". 
Nederland zou door de tikfout st(r)aatarm zijn geworden. 

.,Je moet maar op het Idee komen" 

IHC Verschure Ideeënbus 
De jaren door blijkt het idee van een jaarlijks te houden 
verloting voor inzenders van ideeën een trekpleister te zijn, 
waar de gezelligheid hoogtij viert. 

Zo was het ook nu weer op donderdag 2 november 1.1., toen 
na werktijd zo'n goede 60 mensen in de ontvangstruimte op 
de scheepswerf van IHC Verschure bijeen waren om dit 
gebeuren mee te maken. 

De heer Bax, van wie als voorzitter afscheid genomen is, 
wekte voor de laatste keer de aanwezigen op om actief te 
blijven op het gebied van de ideeën en anderen te inspireren 
om dat ook te doen. 
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Gedurende 26 jaar heeft de ldeeënbuscommissie haar bestaan 
wel bewezen. Zo'n 1100 inzendingen zijn er al die jaren de revue 
gepasseerd. 

Natuurlijk zijn het niet alle schoten in de roos geweest, maar het 
is wel zo, dat uit de inzending van een idee belangstelling voor 
het werk en daarmede voor het bedrijf waar gewerkt wordt, tot 
uitdrukking komt. En wij menen, dat dát niet genoeg gepropa
geerd kan worden. 

De verloting leverde 10 tevreden winnaars op, waarvan er een 
een gastrol zal gaan spelen op de eerstvolgende door IHC Ver
schure te houden proeftocht met een gereed gekomen vaartuig. 



'OPEN HUIS' BIJ IHC SMIT DAVEREND SUCCES! 
Uit de aard der zaak moest tijdens de officiële opening een strak 
schema volgens een draaiboek worden aangehoucien. Er moest 
dus om enige "terughoudendheid" van de IHC Smit medewer
kers worden gevraagd. Om hen en niet hen alleen, maar ook 
familie, vrienden, bekenden en collega's in de gelegenheid te 
stellen in het nieuwe werfcomplex een kijkje te nemen, was er 
op zaterdagochtend 18 november een "Open Huis". Medewerkers 
in de Voorbewerkingshal deden vrijwillig dienst, zodat de be
zoekers flink wat in werking konden zien. Een geweldig goed 
idee. 

Te oordelen naar het zeer grote aantal bezoekers, is het "Open 
Huis" een groot succes geworden. 
Het parkeren van de auto's - altijd al een probleem! - was deze 
zaterdagmorgen helemaal een geweldige puzzle. De scheeps
bouwhal is gelukkig groot genoeg om duizenden mensen te
gelijk te bevatten, zonder dat men elkaar erg voor de voeten 
loopt. In het Ontspanningsgebouw had het team onder leiding 
van de heer en mevrouw Kuipers de handen vol aan koffie 
schenken, flesjes openen, cake snijden en . . .. afwassen. 
Naar schatting zijn er die ochtend meer dan 2500 mensen, oud 
en jong, groot en klein, bij ons op bezoek geweest. 

In het "IHC Smit Nieuws" is gevraagd om opstelletjes, tekenin
gen en foto's om daarmee voor HET ZESKANT een verslag sa
men te stellen. Misschien was de voorbereidingstijd wat kort -
i.v.m. de komende feestdagen moest de redactie er wel haast
achter zetten! - maar het aantal inzendingen was niet groot.
Wimmie en Ariëtte Klerk - resp. 5 en 6 jaar oud - zonden twee
tekeningen in. Jammer genoeg kunnen wij ze niet in kleuren af
drukken, maar ja, in zwart/wit gaat het ook.
De heer A. van Heiningen in Nw Lekkerland stuurde een aantal
kleurenfoto's van de nieuwe hal. Kennelijk was hij getroffen door
de rode en gele kleurcombinaties van de kranen. Ook voor hem
geldt: jammer, dat wij de foto's in kleur niet kunnen afdrukken.
Van de heer Timmermans kregen wij de volgende korte opmer
king:
Gezien: In de nieuwe grote hal een "grote" man omhoogsta

rend met een van verbazing omlaaggezakte onder
kaak. 

Oorzaak: Op grote hoogte bij de kraanbaan op het bordes een 
wandelend echtpaar met wandelwagen waarin een 
heel klein mannetje, dat verheerlijkt omhoogblikte. 
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leus Stam -16 jaar -in Nw Lekkerland zocht het in de dichtvorm. 
Enkele gedeelten van zijn werkstuk laten wij hierbij volgen: 

I 

Het is nu toch eindelijk voor elkaar 
Het IHC-scheephel/ingsgebouw staat daar 
Na lang wikken en wegen 
heeft de direktie het voor elkaar gekregen 
168 m lang, 51 meter breed, 
terwijl het 34 m in de hoogte meet 
Vanaf kilometers is het te aanschouwen 
Wat ze op /HG Smit in elkaar bouwen 
En op 17 november van dit jaar 
Waren de "hoge Pieten" bij elkaar 
Op het terrein naast het gebouw 
Hun jasje dicht; hun boordje nauw 
Daar weerklonk de eerste schreeuw 
"Daar zie'k wat, achter die meeuw". 
En werkelijk, er was wat te bespeuren 
het moest nu toch eindelijk gebeuren. 
De ijverige en bekwame piloot, die daar was 
zette de helicopter precies op pas, 
juist waar al uitgerekend was. 

18 november één dag daarna 
Mocht echtgenote, vergezeld van pa 
Het gebouw met hun blik aanschouwen 
en kijken, wat ze daar al niet bouwen. 

Men zag hoe de platen voor de boot 
Voorzien werden van wat "schoot''. 
Vervolgens kwam men bij de helling 
En dat was voor de meesten een heel ding 
Men rende het schip onder door 
Velen, van achter naar voor. 
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BESCHEIDEN DEELNEMING 
AAN "EUROPORT '72" 
Indertijd is besloten, dat wij slechts om de twee jaar uitgebreid 
zullen meedoen aan de jaarlijkse maritieme tentoonstelling "Eu
roport". Dit jaar was IHC dus wel present, maar met een be
scheiden Informatiestand. 
Vele bezoekers van "Europort '72" - klanten en relaties - wipten 
even aan voor een praatje of het krijgen van de nieuwste publi
caties. Hoewel de algemene drukte dit jaar op de expositie te
genviel, was er toch wel aanloop op onze stand. De leiding van 
de "huishoudelijke dienst" stond als vanouds onder de voortref
felijke leiding van Mevrouw Koller. Even voortreffelijk was de 
bediening door de dames Van Wijk, Verschure en Endtz. 
Er werden door hen weer heel wat kilometers-op-de-korte-af
stand afgelegd! 

INHOUD HET ZESKANT 1972 
Over ons werk 
Bevers en Reuzen 
Brabo . 
3e Booreiland USA 
Deepstone . . 
Dirk Martens 
Dong Hae Ho 
Ecex-eilanden 
Free Enterprise VI . 
Free Enterprise VI 1 
Havdrill . . . . . 
Hoogoven 7 . . 
Humber River . 
IHC Omnibarges . 
lnz Tadeusz Wenda 
Jannigje Johanna 
Kao Ching . . . 
Kraantoren Brunei 
Maas . . .
Marinex VI . 
Oranjestad . . 
Pélican . . . 
Platform Noordzee . 
Pijpenlegger Viking 
Riviersleepzuigers 
Rusland 
Sleepboten Rusland 
Sleepzuiger 
Tees & Hartlepool . 

leepzuiger Enapu . . 
inmolens Indonesië . 
laanderen XVI 11 
ado . . . . .

9, 102, 136, 141, 155 
120 
121 
7, 22, 84, 103 
5 
24 
104 
24 
152 
4 
10, 50, 174 
131 
61 
72, 137 
158 
6, 86 
6 
70 
73, 154 
131 
8, 47, 66, 88, 138, 146 
152 
164 

134 
99 

99 
99 
126 
106 
34, 121 

Van alles wat 
Kerstpuzzel 1971 
Bij het begin van het 
nieuwe jaar 
Autokon . . 
Jubilea . . 

Van anderman's (w)erf 

In memoriam . . 
Terug na 60 jaar 
(Beverwijk XVI 1) • . . 
Baggeren in Rosario 
Plimsoll - merk . 
Wie verre reizen doet 
Wetten van Murphy 
Heel Nederland op 
de been . . . . . . 
Kunst uit afval . . . 
Ons werken in 1971 . . 
Zeskant artikel bekroond 
Scheepstimmerlieden . 
Koersstijging aandelen 
Floriade . . 
Dwarsdrijver . . . . 
Toeristische tips . . 
Beavers in Hongarije . 
Cursus Pneumatiek 
Hydrauliek . . . . . 
Viermastbark Mos hu lu . 
Afscheid Mr. H. Smu Id ers 
Geknipt voor 
Het Zeskant . . 
Kerstpuzzel 1972 . 
Europort '72 . . 

Van de kant van de pers wisten ook velen onze stand te vinden. 
Er werden enkele goede zakelijke contacten gelegd, die hopen
lijk t.z.t. tot opdrachten zullen leiden. In elk geval: wij waren er 
en dat is toch wel belangrijk. 
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Over onze bedrijven 
IHC Holland 
IHC Gusto . 

IHC De Klop 
IHC Smit 

1 HC Verschure 

Polymarin . 
DMN . . . . 
Smit & Bolnes 
Oranjewerf 
MTE . .

118 
19, 26, 30, 79, 82, 100, 130, 
135. 147 
27, 75, 110, 147 
13, 73, 74, 110, 114, 119, 
150, 159, 166, 182 
8, 19, 30, 78, 93, 107, 114, 
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DE REDACTIE WENST U 
PRETTIGE FEESTDAGEN 
EN EEN 
VOORSPOEDIG 1973 
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�lllAN'S (l)ERF 
In het vorige nummer wijdden wij enkele felicitaties aan het 
adres van het IHC Smit Nieuws ter gelegenheid van het begin 
van de 7e jaargang. 
Ditmaal is er alle reden om het zoeklicht te richten op het IHC 
Gusto Nieuws. 
Overtuigd van de noodzaak van een goede interne communicatie 
is nl. besloten deze "wekelijkse informatie voor de medewerkers 
van IHC Gusto N.V." nog meer inhoud te geven. Het aantal pa
gina's werd van 2 gebracht op 4 en in de eerste nummers "nieu
we stijl" werden verschillende afdelingen van het bedrijf nader 
aan de lezers voorgesteld. Opdat meer mensen weten wie wat 
waar doet. Een loffelijk streven! 

Overigens ging de redactie van het IHC Gusto Nieuws in haar 
enthousiasme zo ver, dat ze zorgden voor een biologische we
reldprimeur: "Aan het einde van de 7e jaargang werd de baby 
opnieuw geboren." 
Nou, nou! 

Wie bij Gusto werkt, ver van huis, zoals bv. op de Noordzee, kan 
voor verrassingen komen te staan. In de foto-bijschriften bij het 
artikel "25 Meter boven de golven" in het vorige Zeskant stond 
nl.: "Een helicopter komt toevallig even enkele pakjes afgeven 
en .... vliegt daarna meteen verder. Tot over een paar dagen." 
Als ie toevallig weer eens in de buurt is, zeker .... ! 

Is het allemaal goed gegaan met Sint en Piet rond 5 december? 
Geen "trubbel en narigheid", om het Smit-Bolnes Nieuws te ci
teren? Opgemerkt werd, dat er nog veel vaders zijn, die verge
ten hun kinderen op te geven voor het St. Nicolaasfeest. En om
dat nog immer geldt "regeren is vooruitzien", schreef men er 
bij: "Dus lieve moeders help vader er aan herinneren dat ze hun 
kind opgeven voor het St. Nicolaasfeest volgend jaar." 
Ja, ja, maar vóór de volgende zending pepernoten komen eerst 
nog de Kerstkrans, de oliebollen en de paaseieren .... 

Een bijzondere medewerker is de heer Klaas Out, Baas op de 
Oranjewerf. Hij slaagde met 37 van de 40 punten voor het Rijks
diploma Brandweercommandant Tweede Klasse. Het IHC Ver
schure Nieuws voegde daar aan toe: "De heer Out heeft beslo
ten, zijn studie voort te zetten en door te gaan voor het diploma 
Brandweercommandant Eerste Klasse, waarbij wij hem veel suc
ces toewensen." 
Zeker, zolang tenminste de Rode Haan niet kraait op de Oranje
werf! .... 

Wij menen allemaal bekend te zijn met de lettercombinatie IHC, 
maar de buitenwacht heeft het er wel eens moeilijk mee. Wan
neer bv. scholen het Informatiecentrum in Kinderdijk bezoeken, 
wordt er gevraagd, wie weet wat IHC betekent? Waarop ene Ka
reltje z'n hand opstak en antwoordde: "Ja meneer, lntellektuele 
Handels Combinatie". 
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Nu niet te hard lachen, want weet U zèlf wel wat de letters 
betekenen? .... 

Blijkens een bericht in het IHC Smit Nieuws voorziet het 
Informatiecentrum zeker in een behoefte. Sinds de opening in 
augustus zijn er al 700 bezoekers geweest uit tal van landen 
en van alle leeftijden. Wie jong is en met de school komt, 
moet naderhand een werkstukje maken in de vorm van een al 
dan niet geillustreerd opstel. Met in het achterhoofd nog de 
uitleg over zuigers en daarbij de vergelijking met een 
"huiselijke stofzuiger", gaf een leerling aldus zijn eigen visie 
op baggermaterieel: 

Het spel is uit, bij IHC De Klop! Aldus het berichtenblad 
van onze Sliedrechtse collega's, dat meldde: "Gezien de 
steeds afnemende belangstelling voor de contactavonden is 
besloten hiermee te stoppen. De aanwezige inventaris wordt 
hiermee ten verkoop aangeboden." Volgde een lijst van 
damborden, dominospel, sjoelbakken, biljarts, knikkerspel, 
luchtbuks, scrabblespel, etc. In prijzen variërende van 50 cent 
tot 150 gulden. 
Gelukkig stond St. Nicolaas nog niet buitenspel in de P V  van 
De Klop. 

Over de jeugd gesproken: het IHC Gusto Nieuws gaf 
verslag over een jongerenexcursie. Mensen, mensen, wat 
een evenement: "op een gegeven moment zat er een oudere 
man op onverklaarbare wijze met zijn hand vast aan een 
vishaakje. Met vereende krachten is deze haak er door onze 
jongens uit gerukt, zodat de verbandtas, die de Medische 
Dienst beschikbaar had gesteld, toch wel van pas kwam." Een 
vreemde manier van vis
sen! .... 

Later ging men naar het restaurant "De Koeheuvel", "waar 
gezellig onder elkaar koffie werd gedronken." Die stapel 
koffiedrinkende jongelui hadden wij wel eens willen zien! .... 

Gewoon te gek: wij kunnen ons nog als de dag van 
gisteren herinneren, dat wij het laatste stukje van het jaar 
schreven. Nu is het alwéér zo ver! Daarom maar weer: prettige 
kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar. 
Welgemeend en van harte! 


