


REDACTIE ADRES IHC HOLLAND MARCONISTRAAT 2 POSTBUS 6141 ROTTERDAM 

Dit tijdschrift is het bedrijfsblad van N.V. lndustrieele Handels
combinatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere 
maand op de 1 e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan perso

neelsleden van de in IHC Holland verenigde bedrijven vindt 

gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. 

EVEN VOORSTELLEN 

De redactie, die dit nummer van Het Zeskant samenstelde, 

bestond uit: 
Ellen Dankelman 
Willemien Dingemans 

- IHC Verschure 
- IHC De Klop 

Greet Ruiter - DMN 

Yvonne Schouten-Brookman 
Margriet van Seeters-van Anraad 

- IHC Holland Hoofdkantoor
IHC Gusto 

Joke Sparnaay-van Laten 

Ria van der Wal 

BIJ DE VOORPLAAT 

Het spreekt vanzelf dat de lezers 
graag willen weten, hóe zien de 
redactrices van dit Zeskant er uit? 
Welnu, zij hebben fotootjes 
van zichzelf opgezocht en die ziet u 
bijeengebracht in een collage 
als voorplaat. 
Wie nu wie is? Dàt vertellen wij niet! 

Smit & Bolnes 
IHC Smit 

INHOUD 

Voorwoord 
Dames bij de IHC 

Eén vrouw tussen twintig mannen 
Wacht u voor actieve vrouwen 

,,Elk moet met zijn beurs te rade gaan" 
De doopvrouw 

Tewaterlating "Khersones·· bij IHC Smit 
Beroep: directiesecretaresse 

De enquete 
Bijzonder wandkleed siert IHC De Klop 

Tante Nel zorgt goed voor haar DMNers 
Hoe diep kan men zinken 

Spanje in Nederland 
De vrouw in Frankrijk 

Het IHC Computercentrum 
Mevrouw de Burgemeester 

De vrouw in de techniek 
Europort '75 

En dan aan tafel ..... . 
Hoe werd en wordt Het Zeskant "geboren"? 
Een informeel jubileum bij IHC Verschure 

Functiemarkt 
Even wat rechtzetten 

In memoriam 
Moeder mag ook wel eens vakantie hebben ..... . 

Dit teken vindt u overal in dit Zeskant terug. 
De meesten zullen wel weten wat het betekent. 

Het duidt het vrouwelijke geslacht aan. 

Inderdaad, dit nummer van Het Zeskant is anders dan anders. 

1975 is het Jaar van de Vrouw. Op het hoe en het waarom en 

de wenselijkheid ervan willen wij hier niet ingaan. 

Wel willen ook wij op een bepaalde manier inhaken 

op dit onderwerp. 
En daarom stapt de redactie deze maand opzij en maakt plaats 
voor een tijdelijke redactie, gevormd door een aantal 
IHC-medewerksters. Zij hebben dit nummer samengesteld. 
De layout was - zoals altijd - in handen van Wim Ottervanger. 
Hij zorgde ook voor de tekeningen! 
Voor het overige hadden de dames het voor het zeggen bij 
dit decembernummer van ons personeelsblad! Het verheugt ons, 
dat mevrouw J. J. Smit-Verstoep, echtgenote van onze president 
van de Raad van Bestuur, de heer D. L. H. Smit, voor dit 

bijzondere nummer een "voorwoord" wilde schrijven.

R. Gebhard
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Het jaar 1975 
"

Jaar van de Vrouw" loopt ten einde. 
In dit jaar is er merkwaardig weinig gesproken en geschreven 
over het leven van de vrouw 

"
in het algemeen". 

De nadruk werd gelegd op de 
"

emancipatie van de vrouw". 
Volgens het woordenboek betekent dit: de vrijmaking en 
gelijkstelling van de vrouw ten opzichte van de man. 
Of deze emancipatie ons al of niet interesseert, hoe we er 
ook over mogen denken, we komen er niet onderuit, dat er 
van nature een taakverdeling bestaat tussen man en vrouw. 
Dat is een gegeven dat we niet kunnen veranderen. 
Binnen die taakverdeling lijkt het me onmogelijk, dat 
vrouwen zich vrij zouden kunnen en willen maken van 

"
de man", 

wat evenzeer geldt voor mannen ten opzichte van 
"

de vrouw". 
Niemand kan zich 

"
vrij maken" van zijn omgeving en zijn taak. 

Wij zijn allen afhankelijk van elkaar en 
dienen rekening te houden met de ander. 

,,Gelijkstelling" van de vrouw in 
"

de wet" 
kwam in 1956 tot stand. 
Zij is nu handelingsbekwaam; man en vrouw hebben 
dezelfde rechten. 
Desondanks laat de gelijkstelling van de vrouw 
in de maatschappij nog wel het één en ander te wensen over. 
In sommige functies bijv. verdient de vrouw minder dan de man, 
die hetzelfde werk doet. 
Ook de promotiekansen en de sollicitatiemogelijkheden van 
de vrouw zijn in vele gevallen geringer dan die van de man. 
Onlangs heeft de minister van Sociale Zaken een 

"
anti

discriminatie" commissie aangesteld, die er voor moet zorgen, 
dat hierin verandering komt. 
Wij zullen er geleidelijk wel aan wennen dat 

"
mannenwerk" 

soms ook 
"

vrouwenwerk" kan zijn. Een vrouwelijke dokter, 
rechter, burgemeester, om maar een paar voorbeelden te 
noemen, waren vroeger ondenkbaar. 
Tegenwoordig vinden we dat allemaal heel gewoon. 
Zo wordt iedereen door de emancipatie van de vrouw beïnvloed. 
Het lijkt me een goed idee van de redactie van dit Zeskant 
om wel aandacht te besteden 
aan het leven van de vrouw 

"
in het algemeen". 

Iedere vrouw, hetzij huisvrouw, hetzij werkende vrouw, die 
te maken heeft met IHC is een medewerkster daarvan, 
op haar eigen manier. 

Enkele van de verschillende rollen, die wij als zodanig spelen, 
zullen onder de loep genomen worden, wat kan bijdragen tot 
meer begrip voor de goede en 
de kwade kanten van elkaars levensomstandigheden. 

Wanneer respect voor elkaars werk en inbreng 
het eindresultaat zal zijn van het 

"
Jaar van de Vrouw", 

dan is 1975 wat dit betreft een waardevol jaar geweest. 

J. J. Smit-Verstoep 



dame, bij de ihc 
In de sleur van alle dag hebben we ons vermoedelijk 
nooit gerealiseerd hoe groot ons concern nu eigenlijk is. 
Ja, we weten dat er rond de 5000 employé's in Nederland 
bij IHC werkzaam zijn, maar waar ze allemaal zitten in 
de bedrijven heeft ons mogelijk minder geïnteresseerd. 
Toch is het wel eens aardig in het jaar 1975 een kijkje te 
nemen bij de collega-bedrijven en daar nu eens te bezien 
hoeveel dames er werkzaam zijn. 

Naam bedrijf Totaal bestand Aantal dames percentage 
per 31-12-1974 

Smit Engineering 51 7 13,7 % 
MTE 36 2 5,5 % 
Smit Kinderdijk 1264 52 4,1 % 
Gusto 1352 35 2,6 % 
DMN 123 10 8,13% 
De Klop 428 35 8 % 
Verschure 714 18 2,5 % 
Hoofdkantoor en 
Computercentrum 86 21 24,4 % 
Smit & Bolnes 216 12 5,5 % 
Gusto Staalbouw 578 11 1,9 % 
Totaal 4848 203 4,2 % 

En dan te weten, dat uit de gehouden enquete op de diverse 
IHC bedrijven is gebleken, dat men zich moeilijk een bedrijf 
zonder vrouwen kan voorstellen en 
men algemeen van mening is, dat vrouwen een belangrijke 
plaats in de onderneming, ja zelfs in de leiding zouden moeten 
kunnen innemen. 
Waar blijven de dames? En hoe staat het met de advertenties 
zoals b.v.: 

"Gevraagd Bankwerkers(sters). Onbekendheid met het praktisch
werken is geen bezwaar. Ervaring kan in de werksituatie 
worden opgedaan." (Argus, wij wachten uw commentaar!) 
Of: 

"
In onze verbandkamer op de werf is plaatsingsmogelijkheid 

voor een verpleegkundige. (mnl. of vrl.)" 

Binnen ons concern kennen wij al verschillende functies, 
waarbij de vrouwen hebben bewezen, dat zij gelijke partners 
zijn van hun mannelijke collega's, zoals 

een bankwerkster bij Verschure, een kraandrijfster bij Gusto, 
een werkvoorbereidster bij DMN, etc. 

Maar aangezien de vrouwen slechts zelden langer in een 
bedrijf blijven werken dan 10 jaar, durft men het nog niet zo 

· goed aan hen verder op te leiden en richt men
het promotiebeleid alleen op de mannen.

Mogelijk zou de "know-how" van de vrouw in het bedrijf toch
beter bewaard kunnen blijven als ook de promotie-kansen voor
h·aar eens beter werden bekeken.

De Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft hier
al iets meer van begrepen en kent voor vrouwen
bij 12½ jaar dienstverband al een getuigschrift toe.

, , 

een vro1

Sinds januari van dit jaar hee 
Marion van de Bospoort-van ocu11�,u 
zitting in de OR van IHC Gus o. 
Als enig vrouwelijk OR-lid tusse 
twintig mannelijke OR-leden 
zich best thuis. 

In het begin was het uiteraar 
een kwestie van luisteren en "'1t=:,:,
van de zaken die aan de or e 
Nu, na een jaar van actief ee 
in dit team, heeft men haar 
geaccepteerd en weet zij 
hoe zo'n OR functioneert 

Op de vraag hoe zij er toe ge 
om in de OR zitting te nemen 
vertelt ze de achtergrond. 
Aan het begin van 
haar "werkend bestaan" bij de
Vakbond voor Zeelieden - een teder ·e 
voor werknemersorganisaties in de 
zeevaart - werd zij spelenderwijs 
geconfronteerd met problemen rond 
de zeevarenden van alle nationalitei e 
Bij deze organisatie werd 
de grondslag gelegd voor haar interesse. 
Na daar twee jaar 
werkzaam te zijn geweest, 
ging Marion part time werken en 
belandde voor een aantal weken bij 
IHC Gusto. Nu is zij in vaste diensl 
Al vier jaar verzorgt zij 
de crediteurenadministratie. 
Bij IHC Gusto werd de interesse voor

de OR aangewakkerd en toen de kans 
zich voordeed besloot ze 
een opengevallen "zetel" in dit college 
te accepteren. Wat haar 
het meest intrigeerde was de vraag, 
waarom beslissingen worden geno e 

twintig 
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Sinds januari van dit jaar heeft 
Marion van de Bospoort-van Ballegoie 
zitting in de OR van IHC Gusto. 
Als enig vrouwelijk OR-lid tussen 
twintig mannelijke OR-leden voelt zij 

zich best thuis. 

In het begin was het uiteraard 
een kwestie van luisteren en aftasten 
van de zaken die aan de orde kwamen. 
Nu, na een jaar van actief deelnemen 
in dit team, heeft men haar 
geaccepteerd en weet zij 
hoe zo'n OR functioneert. 

Op de vraag hoe zij er toe gekomen is 
om in de OR zitting te nemen 
vertelt ze de achtergrond . 
Aan het begin van 
haar "werkend bestaan" bij de 
Vakbond voor Zeelieden - een federatie 
voor werknemersorganisaties in de 

zeevaart - werd zij spelenderwijs 

geconfronteerd met problemen rond 

de zeevarenden van alle nationaliteiten. 
Bij deze organisatie werd 
de grondslag gelegd voor haar interesse. 
Na daar twee jaar 
werkzaam te zijn geweest, 
ging Marion part time werken en 
belandde voor een aantal weken bij 
IHC Gusto. Nu is zij in vaste dienst. 
Al vier jaar verzorgt zij 

de crediteurenadministratie. 
Bij IHC Gusto werd de interesse voor 

de OR aangewakkerd en toen de kans 
zich voordeed besloot ze 
een opengevallen "zetel

" 
in dit college 

te accepteren. Wat haar 
het meest intrigeerde was de vraag, 
waarom beslissingen worden genomen 

twintig 

zonder dat men als werknemer duidelijk 
weet welke meningen en motieven 
tot een bepaald besluit hebben geleid. 
Nu neemt zij zelf deel in 
dit team van medewerkers en heeft ze 

aldus een kijkje achter de schermen. 

De vraag of zij 
met plezier dit werk doet wordt met 
heftig ja knikken bevestigd. 
Marion vindt, dat ze nu zelfbewuster 

mannen 
� 

haar plaats in de onderneming ziet 
en met dit gegeven kan trachten 
niet onmondig te staan tegenover 
problemen in de werksituatie. 
Belangrijk is een zekere mate van 
nieuwsgierigheid. Aan deze eigenschap 

gaat zij enigszins mank, maar 
"een gezonde nieuwsgierigheid is 
te allen tijde te leren". 
Bravo Marion! 



wacht u voor actiev 
Op 2 januari 1971, nog wat verlegen en bescheiden, trad zij 
als typiste in dienst en werd geplaatst als enige vrouw 
op de afdeling Orderbeheer. 
Galant als heren tegenover dames kunnen zijn 
die heerlijk voor hun koffie zorgen en fleur op 
de afdelingen brengen, werd zij al spoedig in de kring opgenomen 
en voelde zich er thuis. 

Haar vlotte manier van werken stond de chef wel aan. 
Al spoedig werd er steeds meer naar haar toegeschoven en 
liet men haar geheel zelfstandig haar gang gaan. 
Voor de afdeling Reservedelen werd haar een groot deel 
van het maken van instructieboeken voor de klant opgedragen. 
Geleidelijk aan werd dit werk gehéél aan haar overgelaten. 
Handen vol werk kreeg ze, toen de Russische sleepboten 
gemaakt werden op de werf en de instructie-omschrijvingen 
van de leveranciers binnen moesten komen. 
Telefoontjes heen en weer met de leveranciers, die bij elk 
klein onderdeeltje een instructie in het Russisch moesten 
leveren, bezorgden haar enorm veel belangrijk en interessant 
werk. Dit nogal technische karwei over onderdelen van 
sleepboten was, met leveranciers aan de ene kant en 
Russen aan de andere kant, vroeger duidelijk een taak voor 
een man. Mede door haar inzet en technische belangstelling 
klaarde zij dit karwei op meesterlijke wijze. 
Groot was echter haar teleurstelling en haar verdriet, dat bij 
het overdragen van deze instructie-boeken, de vrouw op de 
achtergrond werd gedreven en de mannen zeer trots dit 
stuk werk overhandigden aan de Russen onder het genot van 
een borrel en een smulpartij. 
Haar verantwoordelijkheidsgevoel voor het gereedmaken van dit, 
toch zeer belangrijke onderdeel van de sleepbotenbouw, werd 
"gehonoreerd

" 
met verplaatsing naar de oorspronkelijke taak 

waar zij voor was aangenomen. 
Zijn de mannen bang dat een vrouw dezelfde of mogelijk betere 
prestaties levert dan haar mannelijke collega's? Of past een 
gehuwde vrouw alleen op de stoel voor de type-tafel, waar ze 
alleen maar bonnen en brieven tikt? • 

,,Steeds kijken, 
hoeveel heb ik in mijn porte 
Zo omschrijft mejuffrou 
in het kort haar werkzaam 
op de afdeling Financieri 
het hoofdkantoor. 
Mejuffrouw Verdonk we 
bij IHC Holland. 
Ze kwam in dienst als 
hoofd van de afdeling Boe .... ,"'-''"""''""""' 
IHC Holland was toen 
nog geen hoofdkantoor, 
maar meer een verkoop an oo . 
Hoewel er in die tijd reeds ee soo 
centrale financiering beston 
werd het na de fusie noodza elij 
dat de geldmiddelen van 
het IHC-concern 
centraal beheerd werden. Eers 
die taak de afdeling boekhou ing 
toebedeeld. De financiering 
ging echter zo'n belangrijke 
plaats innemen, dat besloten 
een aparte "afdeling Financie ·ng 

op te richten. Zo kwam het da 
mejuffrouw Verdonk drie jaar e = 

haar functie 

hoofd van de Boekhouding .,.,.,,=..___� 

voor werkzaamheden 
op de "nieuwe afdeling". 
Haar speciale taak werd 
het "liquiditeitsbeheer". 
"Liquiditeitsbeheer houdt in 

het "plannen
"

, bewaken en be ere 
de geldmiddelen

"
, vertelt mejuffro 

Verdonk. 
"We plannen hoeveel geld we 
nu hebben, hoeveel we nódig hebbe 
en hoeveel we in de toekomst gaan 
ontvangen. Met bewaken bedoel i 
kijken of de planning uitkomt. 
Houden we over, komen we te kort o 
moeten we er wat aan doen? 
Bij het beheer is het belangrijk 
dat we proberen zoveel mogelijk 
rente met "ons

" 
geld te verdienen 

en zo weinig mogelijk rente 
te betalen voor het geld dat 
nodig is. Natuurlijk kan ik dit niet 
alleen doen. Er is nauw contact me 

de werkmaatschappijen noodzakelij 

Zij geven mij eens in de vier we e 
hun planningen. 
De planning van het hoofdkantoor 
doe ik er dan zelf bij 
en zo plannen we iedere periode 
met een jaar vooruit. Van de ban 
krijg ik iedere dag de telling van 
onze gelden. In feite is het haast 
een soort huisvrouwentaak. 
De huisvrouw kijkt ook iedere dag 
in haar portemonnee hoeveel ze ui 
kan geven" . 



,,Steeds kijken, 
hoeveel heb ik in mijn portemonnee?" 
Zo omschrijft mejuffrouw D. Verdonk 
in het kort haar werkzaamheden 
op de afdeling Financiering van 
het hoofdkantoor. 
Mejuffrouw Verdonk werkt al vijftien jaar 
bij IHC Holland. 
Ze kwam in dienst als 
hoofd van de afdeling Boekhouding. 
IHC Holland was toen 
nog geen hoofdkantoor, 
maar meer een verkoopkantoor. 
Hoewel er in die tijd reeds een soort 
centrale financiering bestond 
werd het na de fusie noodzakelijk 
dat de geldmiddelen van 
het IHC-concern 
centraal beheerd werden. Eerst werd 
die taak de afdeling boekhouding 
toebedeeld. De financiering 
ging echter zo'n belangrijke 
plaats innemen, dat besloten werd 
een aparte 

"
afdeling Financiering" 

op te richten. Zo kwam het dat 
mejuffrouw Verdonk drie jaar geleden 
haar functie 
hoofd van de Boekhouding wisselde 

voor werkzaamheden 
op de 

"
nieuwe afdeling". 

Haar speciale taak werd 
het 

"
liquiditeitsbeheer". 

"Liquiditeitsbeheer houdt in 
het 

"
plannen", bewaken en beheren van 

de geldmiddelen", vertelt mejuffrouw 
Verdonk. 
"We plannen hoeveel geld we 
nu hebben, hoeveel we nódig hebben 
en hoeveel we in de toekomst gaan 
ontvangen. Met bewaken bedoel ik 
kijken of de planning uitkomt. 
Houden we over, komen we te kort of 
moeten we er wat aan doen? 
Bij het beheer is het belangrijk 
dat we proberen zoveel mogelijk 
rente met "ons" geld te verdienen
en zo weinig mogelijk rente 
te betalen voor het geld dat 
nodig is. Natuurlijk kan ik dit niet 
alleen doen. Er is nauw contact met 

de werkmaatschappijen noodzakelijk. 
Zij geven mij eens in de vier weken 
hun planningen. 
De planning van het hoofdkantoor 
doe ik er dan zelf bij 
en zo plannen we iedere periode 
met een jaar vooruit. Van de bank 
krijg ik iedere dag de telling van 
onze gelden. In feite is het haast 

een soort huisvrouwentaak. 
De huisvrouw kijkt ook iedere dag 

in haar portemonnee hoeveel ze uit 
t: kan geven".

Is de functie die zij bekleedt 
niet meer iets voor een man? 
"Ach waarom. Ik geloof dat wij allen 
in de maatschappij staan als mensen. 
Het mag niet uitmaken 
van welke sekse je bent. Je hebt 
in de maatschappij te maken met 
slimmerds en domoren. Een ieder, 
ongeacht man of vrouw. 
behoort naar mijn mening 
de functie te bekleden waar 
hij of zij de capaciteiten voor heeft." 
Het jaar van de vrouw 
vindt mejuffrouw Verdonk 
maar een zielige vertoning. 
Waarom wordt de vrouw nu 
weer apart gezet, zo van 

"
we zullen 

de vrouw ook een jaar geven". 
Men bereikt er toch niets mee. 
Het feit dat vrouwen 
gediscrimineerd worden tegenover 
mannen - en dit gebeurt nog steeds, 
daar hoeven we echt geen doekjes 
om te winden - i's al zó verweven 
in ons hele denk- en levenspatroon, 
door de eeuwen heen, dat het er 
met een speciaal jaar-van-de-vrouw 
echt niet uit te krijgen is. Daar is 

een groei-proces voor nodig. 
De vrouw heeft nu eenmaal nog 
maar al te vaak het stempel op zich 
van 

"
het is maar een vrouw". 

Dit heeft mejuffrouw Verdonk in de loop 
der jaren echt wel gemerkt. 
Het is voor haar dan ook 
niet altijd even gemakkelijk geweest. 
Het pad van boekhoudassistente naar 
hoofd van de Boekhouding en daarna 
naar de functie op 
de afdeling Financiering, 
is beslist niet over rozen gegaan. 

Al vrij jong was ze 
hoofd van de Boekhouding bij een 
ander bedrijf. Daar was ze echter 
helemaal 

"
ingegroeid". 

Als cheffin te moeten beginnen bij 
IHC Holland was echt moeilijk. 
Een vrouwelijk hoofd van 
een boekhoudafdeling 
was vijftien jaar geleden 
toch een allerminst normale zaak? 

"
Het is voor een vrouw 

veel moeilijker een bepaalde functie 
te bereiken", vindt mejuffrouw Verdonk. 
"Er wordt van haar verwacht dat zij 
lief, charmant en aardig is. 
Daarnaast moet zij ook 
over een bepaald gezag beschikken 
dat het mogelijk maakt die functie 
te vervullen. 
De vrouw moet haar persoonlijkheid 
dan splitsen. Vaak kan zij daardoor 
niet zichzelf zijn. Ook stem en 
gestalte werken vaak niet mee om 
de man te evenaren." 

Nu, het is mejuffrouw Verdonk wel gelukt. 
Alle "gebreken" van haar vrouw-zijn 
heeft zij getrotseerd! 
Nu runt ze de "liquiditeit". 
In een groot concern. 
Als vrouw! 



Het te water laten van de schepen gaat 
sinds de oudste tijden 

met bepaalde plechtigheden gepaard. 

De aard daarvan wisselde van eeuw 
tot eeuw en ook van land tot land. 

Enig ceremonieel is er altijd geweest, 
meestal gebaseerd op 
religieuze overwegingen. 
Bij het aan de zeeën toevertrouwen 
van de schepen bracht men vroeger 
offers aan de zeegoden, om daarmee 
de demonen (zeeduivels) te doen 
afschrikken. Daarvoor werden bij 
de Phoeniciërs slaven geofferd en 

later dieren. Dit ritueel veranderde 

in de loop van de eeuwen, doordat 
men, o.a. bij de Hindoes, pompoenen 
gevuld met felrode kleurstof, en bij 

de Grieken en Romeinen een kruik 
rode wijn (de kleur van bloed) 
over de voorsteven liet uitgieten. 
Al deze plechtigheden gingen gepaard 
met veel pracht en praal en heel veel 
tam-tam en lawaai om de Goden van 
de Zee eerbied te betuigen en 
de zeedemonen te verjagen. 

In Engeland maakte Hendrik VIII in 

de 16e eeuw, na het conflict met 

de Paus, een einde aan de religieuze 

plechtigheden en werd het een meer 

de oudste prinses niet handig te zijn 

met flessen gooien. Het hoofd van 

een magistraat werd geraakt. 
Toen werd besloten dat de fles 

aan een lint gebonden moest worden. 
Om de waarde te tonen 
van een goede stapelloop werd door 
de Engelse prinsessen de in die tijd 
duurste wijnsoort, champagne, ingevoerd 
als doopwater. 

·. Na Engeland gingen meerdere landen
deze charmante wijze van inzegenen
met champagne door een "doopster" 
overnemen. 
De feestviering van eeuwen geleden 

met veel pracht en praal vindt men 

nog enigszins terug in versierde 

stellages en vlagvertoon op de werven 

als er een tewaterlating is. 
Alleen het verjagen met veel lawaai 
van de demonen is verdwenen. 
Misschien omdat dat 
minder beschaafd zou zijn tegenover 
de doopvrouwen, die met meer 
elegances en charmes omringd 
moesten worden. 
Het aanbieden van geschenken aan 
de doopvrouwe stamt eveneens uit 
de tijd van koning George 111. 

Dit gebruik wordt in alle 

scheepsbouwlanden in ere gehouden. 

aapvrauw 
werelds gebeuren. In plaats van 
het inzegenen werd uit een 
zilveren of gouden beker 
een heildronk uitgebracht en daarna 
werd deze beker aan de vrouw van 

de begunstigde ten geschenke 

aangeboden. Het cadeau geven van 

zo'n 
"

doopbeker" bracht echter veel 

jalouzie teweeg. Koning George 111 
maakte daarom in de 18e eeuw een eind 
aan dit gebruik. Hij vond dat het 
een representatieve taak voor 
zijn véle dochters moest zijn! 
Daar het uitbrengen van een heildronk 
niet elegant was voor een prinses 
werd deze handeling vervangen door 

het stukgooien van een fles met 
één van de beste wijnsoorten tegen 

de boeg van het schip. 
Bij de eerste tewaterlating bleek 

Op de wereld-zeeën varen nu schepen 
welke de zegenwens van een vrouw 
h'ebben meegekregen voor schip en 
bemanning door het uitspreken van 
de formule: 

"Ik doop u .... .. en wens u en 

uw bemanning een behouden vaart.
" 

Het aanroepen der goden 

om "voorspoed, geluk en behouden 
thuiskomst" ligt hier nog steeds 

in besloten. 
Het feestelijk gebeuren van een 
tewaterlating, omlijst met specifiek 
vrouwelijke charme en elegance, 
blijkt zó in de smaak te vallen dat deze 
traditie niet snel zal veranderen. 
Het dopen van een schip is dan ook 

een duidelijke eer die de vrouw 

toekomt in de mannenmaatschappij van 
scheepsbouwers. 

"' 

Op 18 november werd onder moe,: .....-;::�::::---s:::'

IHC Smit de sleepzuiger 

Honderden belangstellen e 

woonden de stapelloop bij. 

TEWATE 

Behalve natuurlijk champagnespetters 

De doopplechtigheid werd op zeer c arm---= 

mevrouw A. P. Kulikova, echtgenote v 
Russische Handelsvertegenwoordiging i 

In haar dooprede verklaarde zij, dat de 
de naam is van een oeroude nederze ·ng · 
Zuid-Westelijke deel van de Krim, aan e 
de Zwarte Zee. De nederzetting "Khersones 
een handelscentrum met een zeer hoge 
handelsbetrekkingen met Klein Azië, Ko 
Mevrouw Kulikova besloot haar rede me 
behouden vaart en vele jaren goed wer 
welzijn van het volk en voor vrede en vrie 

de volken van onze landen. 

Enkele technische gegevens, die ij e 

niet willen onthouden: 
De Khersones heeft een lengte van 106.00 
18,20 m en een hoppercapaciteit van 3500 
De zuiger is uitgerust met twee zuig u· 
waarmee tot op een diepte van 25 
Het laadruim is voorzien van 20 hydra lisoo 
dubbele bodemkleppen voor het losse 
Voor voortstuwing en zandpompaandrï ring 
Smit-Bolnes dieselmotoren van elk 3650 
De Khersones is voorzien van uitg 

radio-apparatuur van Russische m 

accommodatie voor een bemannin 



de oudste prinses niet handig te zijn 
met flessen gooien. Het hoofd van 
een magistraat werd geraakt. 
Toen werd besloten dat de fles 
aan een lint gebonden moest worden. 
Om de waarde te tonen 
van een goede stapelloop werd door 
de Engelse prinsessen de in die tijd 
duurste wijnsoort, champagne, ingevoerd 
als doopwater. 
Na Engeland gingen meerdere landen 
deze charmante wijze van inzegenen 
met champagne door een "doopster" 
overnemen. 
De feestviering van eeuwen geleden 
met veel pracht en praal vindt men 
nog enigszins terug in versierde 
stellages en vlagvertoon op de werven 
als er een tewaterlating is. 
Alleen het verjagen met veel lawaai 
van de demonen is verdwenen. 
Misschien omdat dat 
minder beschaafd zou zijn tegenover 
de doopvrouwen, die met meer 
elegances en charmes omringd 
moesten worden. 
Het aanbieden van geschenken aan 
de doopvrouwe stamt eveneens uit 
de tijd van koning George 111. 
Dit gebruik wordt in alle 
scheepsbouwlanden in ere gehouden. 

TOUW 

Op de wereld-zeeën varen nu schepen 
welke de zegenwens van een vrouw 
hebben meegekregen voor schip en 
bemanning door het uitspreken van IJ 

de formule: 
"Ik doop u ...... en wens u en 
uw bemanning een behouden vaart." 
Het aanroepen der goden 
om 

"
voorspoed, geluk en behouden 

thuiskomst" ligt hier nog steeds
in besloten. 
Het feestelijk gebeuren van een 
tewaterlating, omlijst met specifiek 
vrouwelijke charme en elegance, 
blijkt zó in de smaak te vallen dat deze 
raditie niet snel zal veranderen. 
Het dopen van een schip is dan ook 
een duidelijke eer die de vrouw 
toekomt in de mannenmaatschappij van 
scheepsbouwers. 

Op 18 november werd onder mooie weersomstandigheden bij 
IHC Smit de sleepzuiger Khersones te water gelaten. 
Honderden belangstellenden 
woonden de stapelloop bij, die vlekkeloos verliep. 

Volgens het contract moet de hopperzuiger Khersones voor 
1 april 1976 opgeleverd zijn. Er is nog veel werk te verrichten, 
voordat het zover is, zoals afbouw, beproevingen en 
aflevering van het schip. 

TEWATERLATING KHERSONES BIJ IHC SMIT 

Behalve natuurlijk champagnespetters op de scheepsromp! 

De doopplechtigheid werd op zeer charmante wijze verricht door 
mevrouw A. P. Kulikova, echtgenote van het plv. Hoofd van de 
Russische Handelsvertegenwoordiging in Nederland. 
In haar dooprede verklaarde zij, dat de naam van het schip 
de naam is van een oeroude nederzetting in het 
Zuid-Westelijke deel van de Krim, aan de kust van 
de Zwarte Zee. De nederzetting "Khersones" was 
een handelscentrum met een zeer hoge kultuur en had 
handelsbetrekkingen met Klein Azië, Konstantinopel en Genua. 
Mevrouw Kulikova besloot haar rede met de hopperzuiger een 
behouden vaart en vele jaren goed werk toe te wensen voor 
welzijn van het volk en voor vrede en vriendschap tussen 
de volken van onze landen. 

Enkele technische gegevens, die wij de mannen onder ons 
niet willen onthouden: 
De Khersones heeft een lengte van 106,00 m, een breedte van 
18,20 m en een hoppercapaciteit van 3500 m3

• 

De zuiger is uitgerust met twee zuigbuizen van 0 750 mm, 
waarmee tot op een diepte van 25 m kan worden gebaggerd. 
Het laadruim is voorzien van 20 hydraulisch bediende 
dubbele bod"emkleppen voor het lossen van de baggerspecie. 
Voor voortstuwing en zandpompaandrijving zorgen twee 
Smit-Bolnes dieselmotoren van elk 3650 pk bij 375 omw./min. 
De Khersones is voorzien van uitgebreide nautische en 
radio-apparatuur van Russische makelij en heeft een 
accommodatie voor een bemanning van 45 koppen. 



Bij de van oudsher gekwalificeerde "mannen-bedrijven
" 

nam de scheepsbouw een duidelijke plaats in, 
evenals de aannemerswereld. 
Dit in tegenstelling met b.v. de confectie-industrie, 
die grotendeels moet draaien op de werkende vrouwen. 
De laatste jaren is daar wel een kentering in gekomen. 
Ook de vrouw heeft weten door te dringen in de 
diverse bedrijfstakken; in de politiek, in leidinggevende functies 
en in het produktieproces. 

In ons concern zijn het voornamelijk de administratieve 
functies waar de vrouw haar plaats heeft gevonden, o.a. 

beroep: 

als vingervlugge typiste, correspondente, 
loonadministratrice, boekhoud-assistente, tefoniste en 
secretaresse. 
Uit deze groep kozen wij een 
Dl RECTI ESECRET AR ESSE 
en wel Annemarie Schoemaker. 

In haar werkkamer, welke zakelijk maar toch gezellig aandoet, 
troffen wij een zeer modebewuste en coquette dame aan achter 
twee telefoontoestellen. Links op het bureau 
een grote stapel belangrijke en mogelijk geheime papieren en 
rechts op een ander bureau een elektrische schrijfmachine. 

Gewend om zich in alle situaties aan te passen en Frans, 
Duits, Engels en Nederlands door elkaar te hanteren bij 
binnenlopers of per telefoon, stelde ze ons meteen 
op ons gemak met een door haar zelf gezet 
kopje koffie. 

De twee telefoons ratelden. Bijna tegelijkertijd was 
de Indiase ambassade aan de lijn en 
op het andere toestel een ondernemingsraadslid. 
Tevens kwam de chef tekenkamer binnen die iets moest weten 
en vroeg de directeur om een kop koffie. Gelukkig is het 
niet alle dagen zó druk op het directie-secretariaat en 

lukte het ons om even later toch een rustig gesprekje 
te hebben. 

Op 6 maart 1970 stapte Annemarie de poort van Verschure 
binnen om met open armen ontvangen te worden door de heer 
A. J. C. Bax, toen directeur van IHC Verschure Amsterdam. 
Deze had er duidelijk behoefte aan om wat meer cachet, 
smaak en goede verzorging ten opzichte van de relaties 
naar buiten uit te dragen. Hij besefte zeer goed dat juist de 
kleine details en de verfijning in de zakelijke onderhandelingen 
van eminent belang zijn en dat deze taken 
duidelijk aan een vrouw moesten worden overgelaten. 

In de werksituatie klikte e 
bijzonder goed tussen de dir 

"De relatie tot je opdrac 
wil je de opgedragen taak 
zegt Annemarie. 

voor een goede en plezie · e
Met een enkel woord of ze 
wat er moet gebeuren e ze 

Een directiesecretaresse-fu c ·e 
die deze taak op zich heeft ge 
dit niet alleen het geval is bij Ve 
op de andere directiesecretaria e 

Na een gymnasiale basis en een .,,,,,�= 
startte Annemarie in Hamburg als 
steno-typiste. Anderhalf jaar la er 
in Brussel bij de E.G. Minister Raa 
Twee en een half jaar later gi g ï 
directiesecretaresse werken. De v;,!5=-=.., ... 
haar bij Verschure bijzonder goed 
Een en ander resulteerde in een 
waaraan ze zich met hart en ziel gee 

Het secretariaatswerk omvat meer -

het voeren van de directie-correspo 
Ook moet een directie-secretaresse 
de directeur in zijn contacten binne 
Door het opvangen van telefoontjes oor 
waarbij zij vragen beantwoordt en de j 
door .het verstrekken van gegevens aar 
nodig zijn, door het oproepen van me 
afspraken is zij de portier, de bewaker, 
het notitieboekje en het geheugen va 
Daarbij heeft zij de plezierige taak o 
tewaterlatingen e.d. geheel zelf te 
"Wel veel werk, maar erg leuk", zegt 

Het notuleren van vergaderingen en -

de verslagen ervan maken vraagt op 

de materie waarover gesproken wor 

verslagen van ondernemingsraadvergac e 
technische vergaderingen, maar so s oo· 
besprekingen met buitenlandse rela ·es. =
komen er wel eens tolken aan te pas. 
Het verslaan van een vergadering ver 

een stuk routine, maar ook concentra �e 
door de door elkaar pratende mense ·

te krijgen. Gelukkig bestaat er waar 
heeft zij van het secretariaat 
een goed lopende zaak weten te 

Tot slot nog even haar gedach e 
dat in het teken van de vrouw s ond. 

Daar is zij zeer duidelijk over. 
"Een volkomen waardeloze za 
Nederland." 
De emancipatie is hier volop aan e 
de vrouwen hebben hier al eel 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld e 
waar vrouwen nog uitgehuwelij 
waar vrouwen alléén het land oe e 
waar vrouwen gesluierd lopen e 
waar vrouwen geen stemrecht he 
"Wij kunnen ons als gelijke partners 

zelf autorijden, 
rustig buiten de deur een borreltje g -
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alle situaties aan te passen en Frans, 

_ erlands door elkaar te hanteren bij 
r.- elefoon, stelde ze ons meteen 
s: een door haar zelf gezet 

elden. Bijna tegelijkertijd was 
e aan de lijn en 

01 een ondernemingsraadslid. 
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_ later toch een rustig gesprekje 

e Annemarie de poort van Verschure 
armen ontvangen te worden door de heer 

� - ec eur van IHC Verschure Amsterdam. 
- behoefte aan om wat meer cachet,

orging ten opzichte van de relaties

en. Hij besefte zeer goed dat juist de
erfijning in de zakelijke onderhandelingen
"jn en dat deze taken

moesten worden overgelaten. 

In de werksituatie klikte het dan ook van het eerste moment af 
bijzonder goed tussen de directeur en zijn secretaresse. 

"
De relatie tot je opdrachtgever moet goed zijn 

wil je de opgedragen taak naar tevredenheid vervullen", 
zegt Annemarie. 

Nu is de heer G. Fluit haar 
"

baas" en ook met hem is de basis 
voor een goede en plezierige samenwerking verzekerd. 
Met een enkel woord of zelfs een krabbeltje op papier weet zij 
wat er moet gebeuren en zelfs hoe de heer Fluit het wil hebben. 

Een directiesecretaresse-functie vraagt wel wat van de vrouw 
die deze taak op zich heeft genomen. Wij nemen aan dat 
dit niet alleen het geval is bij Verschure, maar ongetwijfeld ook 
op de andere directiesecretariaten. 

Na een gymnasiale basis en een secretaresseopleiding, 
startte Annemarie in Hamburg als 
steno-typiste. Anderhalf jaar later belandde zij 
in Brussel bij de E.G. Minister Raad als secretaresse. 
Twee en een half jaar later ging zij bij Pakhoed Amsterdam als 
directiesecretaresse werken. De opgedane ervaringen kwamen 
haar bij Verschure bijzonder goed van pas. 
Een en ander resulteerde in een full-time job, 
waaraan ze zich met hart en ziel geeft. 

Het secretariaatswerk omvat meer dan alleen maar 
het voeren van de directie-correspondentie. 
Ook moet een directie-secretaresse een schakel zijn voor 
de directeur in zijn contacten binnens- en buitenshuis. 
Door het opvangen van telefoontjes voor de directeur, 
waarbij zij vragen beantwoordt en de juiste inlichtingen geeft, 
door het verstrekken van gegevens naar die plaatsen waar ze 
nodig zijn, door het oproepen van mensen en het maken van 
afspraken is zij de portier, de bewaker, de verzorger, 
het notitieboekje en het geheugen van de directeur. 
Daarbij heeft zij de plezierige taak om de festiviteiten rond 
tewaterlatingen e.d. geheel zelf te mogen verzorgen. 
,,Wel veel werk, maar erg leuk", zegt deze secretaresse. 

Het notuleren van vergaderingen en daarna 

de verslagen ervan maken vraagt op de eerste plaats kennis van 
de materie waarover gesproken wordt. Het zijn niet alleen 
verslagen van ondernemingsraadvergaderingen en 
technische vergaderingen, maar soms ook 
besprekingen met buitenlandse relaties. Bij deze laatste 
komen er wel eens tolken aan te pas. 
Het verslaan van een vergadering vergt niet alleen 
een stuk routine, maar ook concentratie om hetgeen er 
door de door elkaar pratende mensen is gezegd op een rijtje 
te krijgen. Gelukkig bestaat er waardering voor haar werk en 
heeft zij van het secretariaat 
een goed lopende zaak weten te maken. 

Tot slot nog even haar gedachten over het afgelopen jaar, 
dat in het teken van de vrouw stond. 
Daar is zij zeer duidelijk over. 

"
Een volkomen waardeloze zaak en niet van toepassing op 

Nederland." 
De emancipatie is hier volop aan de garig en 
de vrouwen hebben hier al heel wat bereikt, vindt ze, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de zuidelijke landen, 
waar vrouw.en nog uitgehuwelijkt worden, 
waar vrouwen alléén het land moeten bewerken, 
waar vrouwen gesluierd lopen en 
waar vrouwen geen stemrecht hebben. 
,,Wij kunnen ons als gelijke partners gemakkelijk overal begeven, 
zelf autorijden, 
rustig buiten de deur een borreltje gaan drinken, 

grote reizen maken, een eigen huwelijkspartner kiezen en 
evenveel stemrecht hebben als de mannen." 
Zij stelt er echter veel prijs op, dat mannen 
zich attent opstellen en een bepaalde etiquette in acht nemen 
ten opzichte van een vrouw, want een te ver doorgevoerde 
emancipatie spreekt haar niet zo aan. Dat er groepen zijn, die 
voor een zogenaamde algehele gelijkschakeling van man en 
vrouw ijveren, is uiteraard hun zaak, maar dan moeten deze 

groepen niet zo ver gaan, dat zij op vrouwen die hier 
een andere mening over hebben, druk uitoefenen en proberen 
hun ideeën op te dringen. 

"
Een vrouw zal een man vaak toch als meerdere blijven zien 

en daar zelfs behoefte aan hebben. 

Dan zal ze trots zijn een 
"

echte man" te hebben." 

Aldus Annemarie Schoemaker, 
één van de tegenstandsters van een speciaal Jaar van de Vrouw! 



Veel beroering en nieuwsgierigheid was er in mei 1975 in 
zeven van de IHC-bedrijven, toen de dames van de redactie 
hun oor eens te luisteren legden bij collega's in ons concern. 
1975 was als "Jaar van de vrouw" uitgeroepen, maar hoe was 
de mening van de IHC-ers over de kleine groep dames binnen 
ons concern? 
Hier is dan de uitslag van de enquete. 
Mogelijk opent het een heerlijke discussie onder de 
kerstboom en starten we een nieuw jaar met nieuwe inzichten 
omtrent uw partner, uw collega, ja zelfs over de 
geëmancipeerde vrouw. Hier volgen de vragen en 
de antwoorden van 55 geïnterviewde IHC-ers en -sters. 

Om een zo groot mogelijke verscheidenheid van antwoorden te 
krijgen werden uit alle geledingen van het concern mensen 
benaderd, van hoog tot laag, van jong tot oud. Het waren: 
4 kantine medewerkers; 1 directeur; 
1 jurist; 1 marketing officer; 2 inkopers; 
14 medewerkers uit de produktie; 
3 leidinggevenden bij de produktie; 
20 administratieve en secretariaats medewerkers(sters); 
6 personeelsfunctionarissen; 1 controller; 
1 magazijnbeheerder en 1 calculator. 

Wat vindt u van het jaar van de vrouw? 

Grotendeels werd dit ervaren als "weinig zeggend", ,,belachelijk", 
,,overdreven" en voor sommigen zelfs "lachwekkend

"
. 

Hier tegenover stond de mening van een enkele jongere als: 

,,hardstikke goed" en "eindelijk eens aan de weg timmeren". 
De discriminatie, welke nog aan de dag wordt gelegd vond 
menigeen een droeve zaak. Man en vrouw zijn gelijkwaardige 

wezens en als de mens eens een jaar van alle kanten aandacht 
zou krijgen kon men er vrede mee hebben, maar niet alleen 
de vrouw voor het voetlicht brengen. 
Zeer positief stond men tegenover de snelle opkomst van 
de vrouw, in die zin dat er door de vrouwen ook op 
hoog niveau al zeer veel bereikt is en er bruikbare ideeën 
bij hen vandaan komen. Maar, zo concludeert de man, de vrouw 
moet niet haar charme gaan verliezen, want juist dàt is 
haar sterke wapen. 

Vindt u dat de vrouw gelijke kansen moet hebben in deze 
maatschappij als de man? 

Deze vraag was voor velen moeilijk anders te beantwoorden 
dan met "ja", omdat men het de gewoonste zaak van de wereld 
vond, dat voor iedereen de kansen gelijk liggen. Als de vrouw 
haar kans niet grijpt, dan heeft zij dit aan zichzelf te wijten. 
In de vervulling van de functie zal zowel een man als 
een vrouw aan de gestelde eisen of normen moeten voldoen. 
Van beiden wordt dan eenzelfde inzet en dezelfde capaciteit 
gevraagd om daar tegenover eenzelfde beloning te kunnen 
verwerven. Of echter binnen ons concern gelijke kansen 
geboden worden, werd hier en daar nog wel sterk 

in twijfel getrokken. Men leeft vaak nog te veel met de 
gedachte van 

"
scheepsbouw is een MANNENMAATSCHAPPIJ

"
. 

Zoudt u een vrouw als directe chef kunnen accepteren? 

Op deze vraag kwamen wat meer genuanceerder antwoorden. 
De meeste vrouwen hadden een afwijkende mening van de 
mannen. De mannen vonden een vrouw als directe chef zeker 
acceptabel, maar stelden wel eisen. Zij vonden dat leiderschap 
niet gebonden is aan geslacht, maar wel aan kennis en kunde, 
waarmee opleiding, ontwikkeling en karaktereigenschappen 
bedoeld worden. Verder: onpartijdig zijn, de verantwoording 
aan kunnen en vakbekwaamheid hebben. 
Er waren dames, die met opzet voor hun werk een technisch 
bedrijf hadden gekozen. Enerzijds door hun karakter of 
technische belangstelling, anderzijds omdat ze graag geleid 

worden door mannen en gemakkelijker de leiding van een man 

dan van een vrouw accepteren. 
Dat de mannen daar vaak bang voor zijn bleek uit de opmerking 

"
een vrouw kan in deze functie vaak harder en zakelijker zijn 

dan haar mannelijke collega.
" 

Wat is er de oorzaak van dat er in ons concern 
zo weinig vrouwen werken? 

In de Nederlandse metaal-industrie is er nauwelijks 
een mogelijkheid voor vrouwen om voor 
bepaalde vakken opgeleid te worden. 
Bovendien gaat de belangstelling van de vrouw niet bepaald uit 
naar dit soort werk en met name niet naar de scheepsbouw. 
Het werk lijkt ruw, grof en schrikt af. De vrouw zoekt meer 
het verzorgende vlak en het schonere werk 
in een frisse omgeving. 
Accepteren de mannelijke collega's een vrouw op hun 
vakgebied? Eén opmerking willen wij u niet onthouden, 
nl. deze: ,,Lijkt me zálig om samen mee in een ruim 
te werken ...... nou ja, werken?? ?" ..... . 

Zijn er werkelijk specifieke vrouwelijke beroepen, die niet 
door een man kunnen worden uitgeoefend? 

U kunt zich voorstellen dat hier in eerste instantie door de 
meesten niet serieus op werd ingegaan. Men doelde algemeen 

1)1�

op het "oudste" vrouwelijke ber 
De samenvatting van de serieuze 
neer, dat een vrouw meestal ee 
zichzelf kan waarmaken. Het " 
sommige functies beter geschi 
andere functies weer geheel ong 
gelijke rechten en plichten is er d 
specifiek vrouwelijk beroep, maar r -
alle mogelijkheden ook voor haar o 

Zoudt u het zinvol vinden indien er ee 
°"' in de COR zitting zouden nemen? 

In aansluiting op de eerder gestelde -
was men unaniem van mening dat e 

Het vereiste lidmaatschap van een 
nog vaak, waardoor men niet verkies --
Men vond het wel belangrijk, dat de 
de vrouw ook door de eigen sekse r-,or -
standpunten vanuit de eigen gezich hoe 
gebracht en door haar zelf worden e 
We zijn er dus nog niet! ! 

Denk u dat een beslissing genomen 
meer emotioneel Is? 

Bij Gusto sprak men unaniem duidelij 
Ook de andere ondervraagden ware e 
Men was van mening dat een vrouw o 
weloverwogen standpunt inneemt maar ne

reageren als een man. 

Aan spontaniteit zal het de vrouw mere 
Zij leeft zich vaak meer in de ander in e 

gevoeliger in haar meebeleven met de -

Wat vindt u van een vrouw als kostwins e_ • 
M.a.w. dat de man voor de huishouding
de kinderen moet opvangen en begelei
de kost gaat verdienen.

Zowel bij De Klop als ook bij Smit Ki e
van mening: ,,NEEN, géén vrouw als 1rnc.-• ....., .... 

gezinnen. De man moet de kost verdie 

en zorgen voor het lichamelijk en gees � 
vrouw en kinderen". In de grote stede 
jongeren dacht men hier wel anders ove . 
teken des tijds en zag er geen bezwaar in =

en gelijke kansen hadden, onder voo -- -
in gezamenlijk overleg, met goede afs 
geregeld was. Het idee, dat elk een halve 
een halve dag het huishouden voor zij 
vond men een zeer reële zaak. 
Alleen bekenden veel mannen dat zij e 
eentonig en weinig variabel werk vonde 
zelfs bang voor verlies in aanzien en sta 

" ziekte, invaliditeit en bij studeren doe ee 
in de huishouding. En lekker koken da ze 

uitkomen met het huishoudgeld as ee 
Want lekker en toch goedkoop is ee 

Werkt uw eigen vrouw? et e 

Het grootste deel van de IHC-ec 
omdat ze nog kinderen thuis had e 
geen behoefte aan was. Zij die èl e 
hadden verschillende motieven daarvoo : 
1. omdat zij pas getrouwd waren e nog

lasten zaten, of om de overgang naar
een huishouding doen na een
geleidelijk te doen verlopen,

2. omdat zij wat royaler wilden Ie e
3. om zich in de vrije tijd nuttig te

gemeenschap (vaak pro deo) als



ccepteren. 
aak bang voor zijn bleek uit de opmerking 

eze functie vaak harder en zakelijker zijn 
collega."

van dat er in ons concern 
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i;taal-industrie is er nauwelijks 
YOOr vrouwen om voor 

eleid te worden. 
langstelling van de vrouw niet bepaald uit 
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· reke vrouwelijke beroepen, die niet
n worden uitgeoefend?

:-:, en dat hier in eerste instantie door de 
op werd ingegaan. Men doelde algemeen 

op het "oudste" vrouwelijke beroep: prostitué.
De samenvatting van de serieuze antwoorden kwam hier op 
neer, dat een vrouw meestal een beroep zal kiezen waarin zij 
zichzelf kan waarmaken. Het 

"
vrouw zijn" zal haar voor 

sommige functies beter geschikt doen zijn dan de man en voor
andere functies weer geheel ongeschikt maken. Uitgaande van 
gelijke rechten en plichten is er dus eigenlijk geen echt, 
specifiek vrouwelijk beroep, maar liggen in theorie 
alle mogelijkheden ook voor haar open. 

Zoudt u het zinvol vinden indien er een of meerdere vrouwen 
in de COR zitting zouden nemen? 

In aansluiting op de eerder gestelde zakelijkheid van de vrouw, 
was men unaniem van mening dat men dit zou toejuichen. 
Het vereiste lidmaatschap van een vakbond ontbreekt echter 
nog vaak, waardoor men niet verkiesbaar kan worden gesteld. 
Men vond het wel belangrijk, dat de belangenbehartiging van 
de vrouw ook door de eigen sekse wordt verzorgd en dat haar 
standpunten vanuit de eigen gezichtshoek ter tafel worden 
gebracht en door haar zelf worden vertolkt. 
We zijn er dus nog niet! ! 

Denk u dat een beslissing genomen door een vrouw 
meer emotioneel is? 

Bij Gusto sprak men unaniem duidelijke taal en zei 
"

NEEN". 
Ook de andere ondervraagden waren het daar wel mee eens.
Men was van mening dat een vrouw over het algemeen een 
weloverwogen standpunt inneemt maar net zo emotioneel kan 
reageren als een man. 
Aan spontaniteit zal het de vrouw merendeels niet ontbreken. 
Zij leeft zich vaak meer in de ander in en is mogelijk wat 
gevoeliger in haar meebeleven met de ander. 

Wat vindt u van een vrouw als kostwinster? 
M.a.w. dat de man voor de huishouding moet zorgen,
de kinderen moet opvangen en begeleiden en dat de vrouw
de kost gaat verdienen.

Zowel bij De Klop als ook bij Smit Kinderdijk was men 
van mening: ,,NEEN, géén vrouw als kostwinster in onze 
gezinnen. De man moet de kost verdienen 
en zorgen voor het lichamelijk en geestelijk welbevinden van 
vrouw en kinderen". In de grote steden en met name bij de 
jongeren dacht men hier wel anders over. Men vond het een 
teken des tijds en zag er geen bezwaar in dat beiden werkten 
en gelijke kansen hadden, onder voorwaarde dat dit 
in gezamenlijk overleg, met goede afspraken onderling 
geregeld was. Het idee, dat elk een halve dag werkt en 
een halve dag het huishouden voor zijn of haar rekening neemt, 
vond men een zeer reële zaak. 
Alleen bekenden veel mannen dat zij het huishouden maar 
eentonig en weinig variabel werk vonden. Sommigen waren 
zelfs bang voor verlies in aanzien en status. In gevallen van 
ziekte, invaliditeit en bij studeren doen veel mannen al werk 
in de huishouding. En lekker koken dat ze kunnen! Of ze 
uitkomen met het huishoudgeld was een pijnlijke vraag. 
Want lekker en toch goedkoop is een Kunst op zich ..... . 

Werkt uw eigen vrouw? Met welk motief? 

Het grootste deel van de IHC-echtgenotes werkte niet, óf 
omdat ze nog kinderen thuis hadden óf 9mdat daar 
geen behoefte aan was. Zij die wèl werkten, 
hadden verschillende motieven daarvoor: 
1. omdat zij pas getrouwd waren en nog voor zware financiële

lasten zaten, of om de overgang naar alleen
een huishouding doen na een baan gehad te hebben wat
geleidelijk te doen verlopen,

2. omdat zij wat royaler wilden leven,
3. om zich in de vrije tijd nuttig te maken voor de

gemeenschap (vaak pro deo) als hulp aan anderen, of zij

vonden het een te saai bestaan, dat dagelijkse poetsen en 
schoonmaken. 
Dan wilden zij liever onder mensen vertoeven. 

Vindt u het noodzakelijk dat er meer voorzieningen getroffen 
worden om de gehuwde vrouw in het arbeidsproces 
op te kunnen nemen? 

Kindertehuizen of crèches om de vrouw de gelegenheid 
te geven te gaan werken, daar was men duidelijk tegen. 
Men vond dit een afwentelen op de gemeenschap. Indien de 
vrouw wil werken, zullen man en vrouw zelf een aanvaardbare 
oplossing voor hun probleem moeten zoeken. Naast halve 
dagen werken door beide partners of aangepaste werktijden 
tijdens de schooluren van de kinderen, wat een oplossing zou 
kunnen bieden, zouden er hulpmogelijkheden thuis gevonden 
moeten worden. Daarmee zouden de kinderen in hun eigen 
vertrouwde omgeving kunnen blijven, wat altijd beter is. 
Wel zouden scholen en werkgevers wat meer rekening kunnen 
houden met de problemen voor de gezinnen met een 
gehuwde werkende vrouw als moeder. 
Algemeen zag men het als zeer nuttig en wenselijk voor de 
Nederlandse industrie, indien er meer vacatures door gehuwde 
vrouwen konden worden vervuld en er minder buitenlanders 
werden aangetrokken. 

Ligt er volgens u een duidelijk verschil tussen de gehuwde en 
ongehuwde vrouw a. in de taakvervulling? 

b. discriminatie bij faciliteiten?

Men vond dat de opgedragen taak door gehuwde èn ongehuwde 
dames op gelijke wijze vervuld werd. Maar mentaal was er 
wel een verschil. De gehuwde vrouw heeft haar gezin, waar ze 
voor zorgen moet en waarvan ze de zorgen ook meebrengt 
naar haar werk. Haar werk zal ze derhalve met een 
betrekkelijke persoonlijke inzet vervullen en het is voor haar 
van minder levensbehoefte dan voor haar ongehuwde collega. 
De ongehuwde heeft primair haar werk waar ze zich voor inzet 
en op de tweede plaats komt haar vrije-tijdsbesteding, waarin 
zij ook een huishoudelijke taak te vervullen heeft. 
Haar ambities in haar werk en haar taak zijn vaak groter. 
Zij is meer gemotiveerd, omdat ook zij hoopt voor promotie 
in aanmerking te komen. In de mannenmaatschappij binnen ons 
concern bleken de mannen meer égards en meer charme te 
uiten tegenover de gehuwde dan de ongehuwde vrouwelijke 
collega. Vaak ook is men blij een part-time kracht te hebben 
gevonden, die dan in de paar uurtjes dat zij komt werken, 
aardig wat werk verzet en daardoor bijzonder gewaardeerd 
wordt. Voor de gehuwde vrouw is het vaak een tijdelijke baan, 
die zij indien het haar niet bevalt of niet meer bevalt 
makkelijk weer verlaat, zodat het in het belang van de 
afdeling wordt geacht, deze gehuwde vrouw zoveel mogelijk 
op haar gemak te stellen om haar lang te houden! 

Een deel van de discriminerende tendenzen zijn hierboven al 
beschreven. Toch waren er nog enkele facetten bij die nog niet 
genoemd zijn, zoals: 
Van de gehuwde vrouw zal niet verwacht worden dat zij blijft 
overwerken, gezien de 

"
achterban" die haar nodig heeft. 

Ook te laat komen of vroeger naar huis gaan omdat de
moederplicht vervuld moet worden, wordt begrijpelijk geacht. 
Vier in plaats van vijf dagen per week werken en langere 
vakanties in verband met de schoolvakanties worden als 
begrijpelijk excuus geaccepteerd. 
Van de ongehuwde verwacht men geen uitzonderingssituaties, 
terwijl toch ook zij vaak een zwaar belaste taak naast haar 
werk kan hebben. Men wil niet al te graag aan gehuwde vrouwen 
in de industrie beginnen, uit angst voor een groter verzuim 
door de grotere behoefte eens een dagje thuis te blijven om 
de huishoudelijke plichten te vervullen of omdat er zieken zijn 
of omdat ze in verwachting raken. 



:Bijzonder wandkleed �iert De Klop 

Wanneer je bij IHC de Klop 

bij het Hoofd Techniek, de heer Keyer, 

binnenloopt wordt je aandacht getrokken 

door een wandkleed dat recht tegenover 
het bureau prijkt. Baggermensen 
ontdekken onmiddellijk de vorm van een 
cutter, die erin geweven is. 
Het blijkt dat mevrouw Keyer 
de ontwerpster en maakster van deze 
fraaie wandversiering is. Dat vormt 
de aanleiding tot een gesprek met een 
echtgenote, die op kunstzinnige wijze de 
materie waarmee haar man zich 
dagelijks bezighoudt weet te verwerken. 

Mevrouw Keyer wil graag wat vertellen 

over haar hobby: het weven. 

Haar enthousiasme hiervoor komt ook 

tot uiting in haar huis waar diverse 

kleden hangen. Ook professioneel is 
mevrouw Keyer altijd al bezig met 
lapjes, garen en draden en zo ging zij 
van het maken van wandkleden over op 
weven. 

"
Helemaal geen ingewikkelde 

technieken", zegt ze, ,.gewoon een 
weefraam, dat in de loop der tijden 
steeds groter is geworden. 

Dit biedt al zoveel mogelijkheden, dat 

ik voorlopig nog niet denk aan een 
weefgetouw." 

Mevrouw Keyer heeft afgelopen winter 
aan de Volksuniversiteit 
een cursus weven gegeven. Daar zijn 

veel reacties op binnengekomen. 
De cursisten moeten gevoel krijgen 
voor materiaal en kleurencombinaties. 
Op elkaars werk wordt soms ongezouten 
kritiek gegeven. ,.Van deze kritiek 
leren zij het meest," 
aldus mevrouw Keyer. 
,.Je ziet je fouten in kleur en compositie". 

Het beste resultaat, zeker voor een 

beginneling, geeft het werken van een 

schets of tekening, die tijdens het weven 

onder het werkstuk gehouden wordt. 

Zo is ook het "cutterkleed" gemaakt. 
Mevrouw Keyer heeft voor haar man al 
enige jaren geleden een wandkleed met 
schepen gemaakt. Dit werkstuk vond 
nooit een plaats in het kantoor en is nu 
beland bij Keyer jr., die net als 
zijn vader geïnteresseerd is in alles 
wat met schepen te maken heeft. 
,.Het zat al even te broeien", 

vertelt mevrouw Keyer, ,.maar 

op een ochtend waarop ik zocht naar 

een bepaald weefonderwerp zag ik 
een Zeskant met op de voorpagina een 

cutter. 
Ik wist meteen: dit moet het worden." 

Ze heeft toen op zolder 
een groot tekenvel op ware grootte 
van het te maken kleed uitgespreid, 

de cutter getekend en die met verf 

ingekleurd. Het moeilijkste was om 
de juiste vorm bij het weven ► 
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Toen deze in 1950 werd opgehe e 
DMN. Er werkten toen ongeveer 30 �"' -

in de loop der jaren is uitgebreid o 

zich echter al gauw thuis in deze 
Naast het kantinewerk verricht ze nog 

werkzaamheden, schoonhouden 

Je kunt haar met recht 
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begonnen, had 

"
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nog wat technische verbeteringen in 

Tant- nel zo aangebracht. Want de cutter bestond 

eerst uit 4 tanden in plaats van 

de gebruikelijke 5! Ook moest 

het grondverzet er in tot uiting komen. 

Tachtig uren heeft ze er aan gewerkt, 
voordat het fraaie stuk 
aan de wand gehangen kon worden. 

Het kleed spreekt voor zichzelf 
voor een ieder die het ziet. 
Het is een goed voorbeeld 
hoe een echtgenote op geheel eigen 

wijze de werkzaamheden van haar man 

zichtbaar tot uiting weet te brengen. 
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koffieautomaten zijn geplaatst, is haar -



i voorlopig nog niet denk aan een 
eefgetouw." 

Mevrouw Keyer heeft afgelopen winter 
aan de Volksuniversiteit 
een cursus weven gegeven. Daar zijn 
veel reacties op binnengekomen. 
De cursisten moeten gevoel krijgen 
voor materiaal en kleurencombinaties. 
Op elkaars werk wordt soms ongezouten 

ritiek gegeven. ,,Van deze kritiek 
leren zij het meest," 
aldus mevrouw Keyer. 
,.Je ziet je fouten in kleur en compositie". 
Het beste resultaat, zeker voor een 
beginneling, geeft het werken van een 
schets of tekening, die tijdens het weven 
onder het werkstuk gehouden wordt. 
Zo is ook het 

"
cutterkleed" gemaakt. 

Mevrouw Keyer heeft voor haar man al 
enige jaren geleden een wandkleed met 
schepen gemaakt. Dit werkstuk vond 
nooit een plaats in het kantoor en is nu 
beland bij Keyer jr., die net als 
zijn vader geïnteresseerd is in alles 
wat met schepen te maken heeft. 
,.Het zat al even te broeien", 
vertelt mevrouw Keyer, ,,maar 
op een ochtend waarop ik zocht naar 
een bepaald weefonderwerp zag ik 
een Zeskant met op de voorpagina een 
cutter. 
Ik wist meteen: dit moet het worden." 

Ze heeft toen op zolder 
een groot tekenvel op ware grootte 
van het te maken kleed uitgespreid, 
de cutter getekend en die met verf 
ingekleurd. Het moeilijkste was om 
de juiste vorm bij het weven 
aan te houden. Haar echtgenoot heeft er 
nog wat technische verbeteringen in 
aangebracht. Want de cutter bestond 
eerst uit 4 tanden in plaats van 
de gebruikelijke 5! Ook moest 

et grondverzet er in tot uiting komen. 
achtig uren heeft ze er aan gewerkt, 
oordat het fraaie stuk 

aan de wand gehangen kon worden. 

et kleed spreekt voor zichzelf 
oor een ieder die het ziet. 
et is een goed voorbeeld 
oe een echtgenote op geheel eigen 
"jze de werkzaamheden van haar man 

zichtbaar tot uiting weet te brengen. 

Bij DMN is de zorg voor de kantine al ruim 24 jaar in de 
vertrouwde handen van Nel van Gijlswijk. 
Vóór die tijd werkte zij als inpakster bij een sigarenfabriek. 
Toen deze in 1950 werd opgeheven is zij in dienst gekomen bij 
DMN. Er werkten toen ongeveer 30 mensen, welk aantal 
in de loop der jaren is uitgebreid tot 125. Ze voelde 
zich echter al gauw thuis in deze mannengemeenschap. 
Naast het kantinewerk verricht ze nog diverse huishoudelijke 
werkzaamheden, schoonhouden van waslokalen, kantoren, etc. 
Je kunt haar met recht 

"
onze werkster van 

het eerste uur noemen". Want 24 jaar is nieUliks. 
Daarboven is zij iedere dag de eerste die bij DMN arriveert. 
Heel wat jaren heeft zij het gepresteerd om 's morgens al 
om vijf uur met haar werk te beginnen. ,,Voor dag en dauw" 
noemt men dat. 
Als de mensen vroeger in de fabriek om zeven uur hun werk 
begonnen, had "Tante Nel" (zo kent en noemt iedereen haar bij 
DMN) al een dagtaak achter de rug. Kantoren en lokalen 
hadden een beurt gehad en dan begon haar eigenlijke werk 
,,in de kantine". 
Dat is haar heiligdom. 

maar tijdens de middagpauze is het kopje koffie van Tante Nel 
nog steeds favoriet. Daar kan geen automaat tegen op. 
Natuurlijk kan Tante Nel heel wat vertellen over wat ze 
al die jaren heeft meegemaakt. Je zou er een Zeskant mee 
kunnen vullen! Enkele voorvallen en haar oprecht commentaar: 
- in de beginjaren kwam het herhaaldelijk voor dat de
toenmalige directeur 's nachts overbleef op de fabriek.
Toen moest Tante Nel 's morgens zorgen voor zijn ontbijt,
maar ook niet vergeten om zijn schoenen te poetsen.
- DMN is begonnen in een paar kleine hallen en
een kantoorgebouw, maar breidde in de loop der jaren steeds
verder uit. Alle uitbreidingen brachten brekerijen en
verhuizingen met zich mee. Tante Nel herinnert zich deze
gebeurtenissen nog als de dag van vandaag vanwege alle
rommel die zij maar weer moest opruimen.
,,Ik heb heel wat kalk gegeten" is haar commentaar .... . . 
- schoonmaken en boenen ging in die begintijd allemaal met
borstel, luiwagen en dweilen. Stofzuiger, schrob- en
boenmachines waren haar niet bekend. Nu werkt ze al
verschillende jaren met deze apparaten.
Na zenuwslopende weken, ja, zelfs slapeloze nachten, - ze vond
die dingen doodgriezelig - had ze deze moderne apparaten
geheel in de hand en vindt ze het een geweldige verbetering.
- tante Nel moppert graag op "al die jongens", die met smerige
handen en vieze overalls haar pas schoongemaakte waslokaal
of toiletten weer omtoveren in een 

"
zwijnenstal". ,,Dat jonge

spul, die kerels, die kliederen en slikken maar aan, ze hebben
een broertje dood aan omlopen als de vloeren nog nat zijn en
denken nooit aan de vrouwen die het weer moeten opknappen."
- eenmaal heeft Tante Nel de schrik van haar leven gehad.
Terwijl ze in haar keuken aan het kokkerellen was sloeg
de vlam in de pan. ,,DMN gaat in vlammen op" gilde ze.
Gelukkig waren er enkele behulpzame mensen in de buurt en
kon het vuur snel worden gedoofd. Ze heeft wel enkele dagen
nodig gehad om roet en smook te doen verdwijnen en
haar 

"
domein" weer een net aanzien te geven.

In de kantine is ze in haar element.
Je vraagt je met verbazing af hoe ze precies weet
wat iedereen gebruikt. Koffie, melk, karnemelk, warm of koud,
noem maar op. ,,Och", zegt ze, ,,dat gaat vanzelf.
Na zoveel jaren ken ik mijn klanten op mijn duimpje".

Tante nel zo,-.;t ;oed u00,-. haa,-. omne,-.s 

Koffie zetten voor de mensen in de fabriek, op de kantoren, 
voor bezoekers, noem maar op. Dag in, dag uit. En ze doet het 
met veel plezier. 
Nadat enkele jaren geleden in de fabriek en kantoren 

.t koffieautomaten zijn geplaatst, is haar taak wel wat verlicht, 

Haar liefste wens is dan ook dit werk te kunnen blijven doen 
en voor de mensen van DMN te blijven zorgen tot zij 
met pensioen gaat. Houden zo, Tante Nel, 
je bent een schakel in de DMN-gemeenschap, die we 
voorlopig nog niet willen en kunnen missen! 



Als jong meisje heb ik nooit kunnen denken dat ik ooit 
nog eens enthousiast zou worden voor de onderwatersport. 
Toen was dit in mijn ogen een sport, alleen weggelegd voor 
het grote stoere manvolk. Maar hoe kan 
een visie veranderen! Al spoedig zat ik mij aan 
de waterkant stierlijk te vervelen, al wachtend tot mijn 
duikende man weer eens boven kwam. En dan al die 
opgetogen verhalen van hoe prachtig, hoe fijn, hoe machtig 
het op de bodem van de Oosterschelde was en 
,,wat jammer dat jij dat niet kunt zien!"

In een wat later stadium werd mij door mijn man 
voorzichtig medegedeeld dat hij het zeer op prijs zou 
stellen als ik me ook zou gaan bekwamen in 
de onderwatersport, daar hij dan niet alleen een "buddy"

(partner) voor bóven water zou hebben maar ook één voor 
ónder water. 

Ik moet bekennen dat ik bij de opleiding tot het brevet 
Duiker 3e klas, heel wat angsten en vreemde situaties 
heb moeten overwinnen. 
Nu, drie jaar na het behalen van dit brevet, moet ik zeggen 
dat het echt de moeite en de inspanning waard is geweest. 
Zielig aan de kant zitten wachten is er niet meer bij, 
integendeel. Het is inderdaad geweldig mooi daar beneden 
en wat het fijnste is: mijn man en ik kunnen altijd 
(als we willen) samen gaan duiken. Het is n.l. uit 
veiligheidsoverwegingen, en vastgesteld door de 
Nederlandse Onderwatersport Bond, verplicht te duiken 
met 2 man (2 buddies). Als je dus zin zou hebben om buiten 
de duikclub-excursie, een duik te maken, dan moet je eerst 
diverse medeleden bellen om te vragen of één van hen 

met hart en nieren verknocht raakt aan de onderwatersport, 
kun je er beter niet aan beginnen. 

Een der meest bekeken "onderwatergebieden" is
de reeds genoemde Oosterschelde, een voor West-Europa 
uniek water. 

Ik zal trachten een kleine indruk te geven van wat je zoal 
tegen kunt komen daar beneden. 
De omgeving is wazig groen, met een zicht variërend van 
0,20 tot 2 m. De bodem zelf ligt bezaaid met grote en 
kleine stenen, soms in de vorm van grote stenen wanden, 
soms zijn dit dijkbeschoeiingen. Ook klompen oud veen 
liggen er. Deze stenen en veenklompen zijn vaak 
dicht begroeid met golfbrekeranemonen en poliepjes, die 
allemaal oranje gekleurd zijn. Tot ca. 6 meter diepte 
kun je deze kleur waarnemen zonder lamp. Dieper moet je 
een lamp gebruiken om de werkelijke kleuren te blijven zien, 
omdat de absorptie van de kleuren op verschillende dieptes 
verandert. Op bijvoorbeeld 6 à 10 meter diepte is de kleur van 
alle rode en oranje voorwerpen veranderd in een saai 
donkerblauw/paars/bruin. Naast deze begroeiing zijn er 
ook hele velden van vuistdikke zee-anjelieren in de kleuren 
wit, roze, oranje en bruin. Werkelijk fantastisch om te zien. 

De Oosterschelde is (nog) zó weinig vervuild, dat er een 
voor West-Europa zeldzaam soort zeegras voorkomt en 
tevens een vrij zeldzaam soort wier, het suikerwier. 
Dit laatste bestaat uit grote lappen bruin wier 
met een breedte van ± 20 cm en een dikte van enkele mm. 
Zij kunnen een lengte bereiken van wel 1,5 meter. Ook komen 
er nog diverse andere soorten zoutwaterbegroeiing voor. 

&aa diep man kan zinken 

ook mee gaat. Dit probleem hebben we niet meer. 
Ook is het erg fijn om als man en vrouw samen een sport 
te beoefenen, vooral als je een werkende vrouw bent en 
je elkaar daarom niet zo veel ziet. 
Een nadeel van de onderwatersport is, dat je altijd 
een vrij grote uitrusting mee moet nemen, dijk op, dijk af. 
Een uitrusting die voor een vrouw toch wel vrij zwaar is; 
de persluchtset, die ongeveer 20 kg weegt; 
de loodgordel van ± 4 kg, een trimvest, het rubberpak, 
de ademautomaat en verder een aantal noodzakelijke 
kleinere zaken, zoals een mes (je komt namelijk 
makkelijk vast te zitten in nylon vislijnen, netten, enz.), 
het masker en het snorkelpijpje, de zwemvliezen, 
de onderwaterlamp, een kompas, dieptemeter en eventueel 
een dekompressiemeter. Maar nogmaals, 
het is de moeite waard! 
Het is echter niet te vergelijken met een sport zoals bijv. 
voetbal. Er komt heel wat meer doorzettingsvermogen 
om de hoek kijken en als je na een bepaalde tijd niet 

Naast deze zee-flora komen er in de Oosterschelde 
vele dieren en vissen voor zoals sepia's, een soort inktvis, 
ook wel katvis genoemd. Er zijn veel verschillende soorten vis, 
zoals schar, bot, tong, paling, steenbolk, meun, botervis, 
stekelbaars, enz. Ook jonge vis, want de Oosterschelde is 
de "babykamer" van de Noordzee. Krabben zijn er
in diverse soorten, waaronder de Noordzeekrab, kreeften en 
kreeftachtigen (garnalen). Bovendien soorten naaktslangen, 
mosselen en oesters, te veel om op te noemen! 

De laatste jaren is het beoefenen van de onderwatersport 
steeds meer in trek gekomen. Soms gaat dit wel ten koste van 
de ongereptheid van de Oosterschelde. 

Mèt de groei van deze tak van sport in het algemeen, is ook 
de opkomst van de vrouw in de onderwatersport 
duidelijk te bespeuren. 

Rolien Mulder-Bakker (Smit & Bolnes) 

Naast de vele Nederlandse vro

die in dit Zeskant een plaatsje i .,-:
is nu het woord aan mevrouw 
Alonso Lopez, echtgenote van éé 
de Spaanse medewerkers bij IHC � 
Op de foto ziet u haar 
met haar drie kinderen: Rogelio, 
Maria de los Angeles en Encamac· · 
Hoe komt het dat dit gezin nu 
in Nederland woont? 
De echtgenoot van mevrouw Alon 

5iPANcJE I 
werkte in Spanje in 
de olijfolieraffinaderijen. Hij had aar 
een goede baan, maar moest oc 
vele uren werken om redelijk 
in zijn onderhoud te kunnen oo · 
Op een gegeven moment, 
nadat de raffinaderijen diverse 
van eigenaar waren verwissel 
ging de zaak failliet met als 
de heer Alonso stond op straa 
Wat nu? Het werd vakantie 
en de heer Alonso kwam i 
met de personeelschef van 1 
de heer Doedeijns. Deze ram 
sinds de dood van de broer van 
mevrouw Alonso, die op de e 
IHC Smit verongelukt is, tijdens 
zijn vakanties in Spanje wel eens 1 
de familie op bezoek. Een goede 
voor de heer Alonso om met 
de heer Doedeijns een praatje te e 
over de werkgelegenheid in Nederland. 
Er bleek voldoende werk te zijn en 
de heer Doedeijns bood de heer RJcJns;.J 
dan ook aan om mee te gaan naar 
Nederland. Maar . ...... mevrouw Alo

bleef voorlopig in Spanje, met haar 
(toen nog) twee kinderen. 
Naarmate haar man langere tijd 
weg was, groeide het verlangen om 
het gezin te kunnen herenigen. Maar 
dan legde zij zich weer neer bij 
de gedachte, dat Nederland voor haar 
man en zijn werk betere perspectie e 
bood dan Spanje. Na enkele jaren 
het bericht, dat mevrouw Alonso e 
haar kinderen naar Nederland kon ga 
om zich er te vestigen. 
Zij was hierover laaiend enthousias 
en begon zich meteen 
allerlei voorstellingen van dit lei e 
landje te maken. 
Zij zag grote steden met zeer 
hoge flatgebouwen, een soort 
Dit werd een desillusie, maar zij 
toch de fraaie Nederlandse 
landschappen en de mooie dorpjes 

met hun pittoreske torentjes 
zeer waarderen. 
Wat haar in het bijzonder is opgev Ie . 
is dat bij vrijwel alle huizen in 
Nederland een tuin is aangelegd. Die 
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Naast de vele Nederlandse vrouwen 
die in dit Zeskant een plaatsje innemen, 
is nu het woord aan mevrouw 
Alonso Lopez, echtgenote van één van 
de Spaanse medewerkers bij IHC Smit. 
Op de foto ziet u haar 
met haar drie kinderen: Rogelio, 
Maria de los Angeles en Encarnación. 
Hoe komt het dat dit gezin nu 
in Nederland woont? 
De echtgenoot van mevrouw Alonso 

moet men in Spanje maar 
al te vaak missen. 
In het begin heeft het mevrouw Alonso 
veel moeite gekost om de weg door 
Alblasserdam te vinden. Alle huizen en 
straten leken haar hetzelfde. 
Maar daar heeft zij nu 
geen enkele moeite mee. 
Een probleem, waarmee zij al spoedig 
en dagelijks werd geconfronteerd, 
was het taalprobleem. 

5iPANcJE IN NEEERb-ANB 
werkte in Spanje in 
de olijfolieraffinaderijen. Hij had daar 
een goede baan, maar moest toch 
vele uren werken om redelijk 
in zijn onderhoud te kunnen voorzien. 
Op een gegeven moment, 
nadat de raffinaderijen diverse malen 
van eigenaar waren verwisseld, 
ging de zaak failliet met als gevolg .... 
de heer Alonso stond op straat. 
Wat nu? Het werd vakantie 
en de heer Alonso kwam in contact 
met de personeelschef van IHC Smit, 
de heer Doedeijns. Deze kwam 
sinds de dood van de broer van 
mevrouw Alonso, die op de werf bij 
IHC Smit verongelukt is, tijdens 
zijn vakanties in Spanje wel eens bij 
de familie op bezoek. Een goede kans 
voor de heer Alonso om met 
de heer Doedeijns een praatje te maken 
over de werkgelegenheid in Nederland. 
Er bleek voldoende werk te zijn en 
de heer Doedeijns bood de heer Alonso 
dan ook aan om mee te gaan naar 
Nederland. Maar ....... mevrouw Alonso 
bleef voorlopig in Spanje, met haar 
(toen nog) twee kinderen. 
Naarmate haar man langere tijd 
weg was, groeide het verlangen om 
het gezin te kunnen herenigen. Maar 
dan legde zij zich weer neer bij 
de gedachte, dat Nederland voor haar 
man en zijn werk betere perspectieven 
bood dan Spanje. Na enkele jaren kwam 
het bericht, dat mevrouw Alonso met 
haar kinderen naar Nederland kon gaan 
om zich er te vestigen. 
Zij was hierover laaiend enthousiast 
en begon zich meteen 
allerlei voorstellingen van dit kleine 
landje te maken. 
Zij zag grote steden met zeer 
hoge flatgebouwen, een soort Amerika. 
Dit werd een desillusie, maar zij kan 
toch de fraaie Nederlandse 
landschappên en de mooie dorpjes 
met hun pittoreske torentjes 
zeer waarderen. 
Wat haar in het bijzonder is opgevallen, 
is dat bij vrijwel alle huizen in 
Nederland een tuin is aangelegd. Die 

En dat bestaat eigenlijk nog steeds. 
Desondanks heeft mevrouw Alonso 
Nederlandse vriendinnen. Zij verstaan 
elkaar niet, maar de communicatie 
tussen haar en de andere dames wordt 
tot stand gebracht met behulp van 
de andere familieleden. De kinderen 
spreken wel perfect Nederlands. 
Van discriminatie is volgens mevrouw 
Alonso in het geheel geen sprake. Zij 

heeft zelf het tegendeel ervaren en 
zegt dan ook, dat zij veel steun heeft 
gevonden bij de Nederlandse bevolking. 
Daarmee is zij zeer gelukkig. 

Maar ondanks alle goede zorgen en 
de goede opvang zou mevrouw Alonso 
graag met man en kinderen op een dag 
terugkeren naar haar 
zonnige geboorteland ..... naar Spanje! 

Els Bonadei-Strooband, eens telefoniste op het 
/HG Hoofdkantoor, zond een bijdrage uit Monaco. Ze werkt daar 
nu al enkele jaren als telefoniste/receptioniste op 
het kantoor van SBM. 

"
In Nederland is dit jaar "het jaar van de vrouw". In Frankrijk 

waarschijnlijk ook, alleen heb ik er nog niets over gehoord. 
De vrouw staat hier nog niet zo in het middelpunt van 
de belangstelling, hoewel ze wel steeds meer 

"
au serieus" 

genomen wordt en er op alle gebied verbeteringen op 
het programma staan. Maar ik geloof ook niet dat 
de Franse vrouw er zich zo voor inspant. Ze vindt het 
wel best zo. Dat actieve, vooruitstrevende, protesterende en 
actievoerende zit er bij haar niet zo bij, dat is meer voor 
de Nederlandse vrouw. 
Ze is wel gewend hard te werken, want 
de gemiddelde Franse vrouw zit er ook financieel niet 
zo rooskleurig voor en is vaak verplicht een baantje buitenshuis 
te nemen. Het werken is voor haar dus niet een middel om 
de tijd door te komen of om wat afwisseling te hebben, maar 
een bittere noodzaak. Vaak heeft ze een baan voor hele dagen, 
want een 

"
part-time job" ligt hier niet voor het opscheppen en 

de baas moet wel héél soepel zijn wil hij een gunstige regeling
voor z'n vrouwelijke werknemer treffen. Het percentage 
werkende vrouwen is in Frankrijk dan ook een van de hoogste 
van Europa. Een vrouw met als beroep alleen huisvrouw is 
een hele luxe, die alleen de beter gesitueerden 
zich kunnen veroorloven. 
Natuurlijk zijn er ook vrouwen die helemaal geen keus hebben 
tussen wèl of niet werken; zij die weduwe of gescheiden zijn. 
De vrouwen die alleen staan met kinderen hebben het dikwijls héél 
zwaar, daar aan de sociale wetten ook veel te verbeteren valt. 
Gelukkig gaat daar nu ook iets aan gebeuren. Er wordt over 
gesproken en aandacht aan geschonken. 
En dat wil zeggen dat we hier nu de goede kant opgaan!" 



Op een middag om twee uur trekken we 
aan de bel bij het Computercentrum. 

De deur gaat open en we staan oog in 
oog met Joop Holstege, de secretaresse/ 
telefoniste/receptioniste. Zij heeft haar 
plaatsje achter de receptiebalie in de hal. 
Deze hal ziet er overigens erg leuk uit, 
constateren we. De muren zijn bedekt 
met kurkbehang, de balie heeft 
een vrolijk kleurtje en een bos bloemen 
zorgt voor de gezellige noot. 
,,De hal is pas gemoderniseerd" 
verduidelijkt Joop ons. 

Wij doen onze jassen uit terwijl Joop 
een telefoontje pleegt met de heer 
Bakker die ons verder het gebouw zal 

computerprogramma's nodig. 
Deze programma's moeten worden 
opgebouwd uit een systeemontwerp. 
Daar zorgt de systeemanalist voor. 
Die heeft contact met de opdrachtgever 
en aan de hand van zijn wensen werkt 
hij de gegevens om in een programma
beschrijving dat als uitgangspunt dient 
voor de programmeur. De taak van de 
programmeur is dit 

"
verhaal" 

geschikt te maken om in de computer te 
verwerken. Is hij daarmee klaar, 
dan is het 

"
gereedschap", 

het computerprogramma, klaar en 
kan de computer gevoed worden. 
Het Computercentrum is een niet meer 
weg te denken schakel in onze 
IHC gemeenschap. Op vrijwel 

IHC HOLLAND 
Computercentrum 

rondleiden. We lopen met hem langs 
verschillende kamers waarin bureaus 
staan, bezaaid met papieren. De 
eigenaars van dit werklustig tafereel 
ontbreken echter. 
,,Die zijn in vergadering" 
vertelt de heer Bakker. 
Dan komen we in een grote ruimte. 
De computerruimte. 

"
Hier gebeurt het dus!" gaat er door 

ons heen. 
"Hier komen al die lange computerstaten 
vandaan". 

We voelen ons daar, temidden van al 
die ingewikkelde apparatuur, ècht leken. 
Gelukkig brengt de heer Bakker licht in 
de zaak en begint ons het een en ander 
van de apparatuur te vertellen. Er staat 
één computer die alle gegevens 
verwerkt. Voor deze verwerking zijn 

alle gebied verzorgt zij de verwerking 
van gegevens o.a. over pensioenen, 
planning-overzichten, 
kostenrapportering, voorraden, orders, 
credieten en niet te vergeten 
de salarissen. 

Laten we eens naar het 
salaris-betalings-systeem kijken. 
Dat bestaat uit diverse programma's, 
bijvoorbeeld één voor het boeken van de 
salarisstroken, één voor de 
kinderbijslag, één voor de betaling via 
giro of bank en dan hebben we 
nog niet eens de helft opgenoemd. 

Natuurlijk gebruikt men bepaalde 

"
vaste" gegevens. Deze zijn verwerkt in 

twee systemen, het bandensysteem en 
het schijvensysteem. 
De heer Bakker laat ons een grote 

brandveilige en waterdichte kast zien 
waarin de magneetbanden opgeborgen 
zijn. Dit opbergen gebeurt volgens het 
,,grootvader, vader en zoon systeem". 
Dit houdt in dat de banden met nieuwe 
gegevens die verwerkt zijn, opgeborgen 
worden als 

"
zoon". Vaderband wordt dan 

grootvader en de huidige zoon 
promoveert automatisch tot vader. 

··Grootvader heeft dan afgedaan. (De kast
biedt géén plaats voor grootmoeders en 
hun kroost! ! !) De schijven zijn gevat 
in grote trommels. Beide kanten van de 
schijf bevatten gegevens. Wij kunnen het 
ons voorstellen als een 
grammofoonplaat, want die kun je ook 
aan twee kanten draaien. 

Vanzelfsprekend zijn er regelmatig 
mutaties. Om nog even bij het 
salaris-betalings-systeem te blijven: 
de overuren moeten worden opgegeven, 
wanneer iemand gaat trouwen of 
wanneer men in het pensioenfonds komt 
moet dat worden doorgegeven. 
Deze mutaties worden meestal over de 
post verstuurd en door de ponstypistes 
van het Computercentrum verwerkt. 
Alleen bij IHC Verschure-werf maakt 
men hiervoor gebruik van een speciale 
telefoonlijn. De telefoniste 
legt de gegevens vast op een 
magneetband. Deze gegevens worden 
dan via de telefoonlijn overgeseind en bij 
het Computer Centrum overgebracht op 
een magneetband. Deze weg is uiteraard 
veel sneller dan een reis in de PTT-zak. 

Na al deze uitleg kijken we nog wat rond 
in de computerruimte. We zien inderdaad 
van Verschure gegevens binnenkomen. 
In de hoek ratelen nog meer machines. 
Al met al vinden we het reuze 
interessant, maar nog steeds wat 
onbegrijpelijk. Alleen krijgen we het 
wat koud, want deze ruimte wordt 
bewust fris gehouden. 
Maar de heer Bakker neemt ons mee 
naar "warmere oorden". 

Hij brengt ons naar de ponstypistes en 
laat ons daar alleen. 
Wij gaan dan gezellig thee drinken met � 

Anneke Vervoort, Joke den Ouden, 
Jeanet Boender en Nel Giesberg. 
Anneke vertelt ons dat mevrouw Lucas 
en Lucienne van Belle ziek zijn. 
De bezetting bestaat dus uit zes dames. 1 
Het werk behoort echter 
door tien dames te worden gedaan. Maar 
omdat het Computercentrum in een vrij 
ongunstige industrie-omgeving ligt, 
waar men totaal van de stad en 
de winkels is afgesloten, is er weinig 
belangstelling om er te gaan werken. 
Veel van het werk moet daarom worden 
uitgesteed bij een servicebureau. 
Het groepje ponstypistes 
is onmisbaar bij het Computercentrum. 

Hun belangrijkste taak is ervoor e 
zorgen dat de mutaties verwer 

Daarnaast moeten zij de gegeve 
die de programmeur 
op speciale formulieren heeft geze 
vastleggen in ponskaarten. 

leder heeft naast zich een 
stapel formulieren en kaarten. Per a 
moet een bepaalde hoeveelheid af ·· 
Anneke zorgt voor 
de onderlinge verdeling van het we • 
Als het klaar is controleren zij el 
werk. Dat is wel nodig, want mees 
lees je over je eigen fouten heen. 

We komen al gauw tot de conclusie 
snelheid en routine onmisbaar zij voo 

dit beroep. Op onze vraag of ze he e 
werk vinden, klinkt een eenparig "ja". 
"Het is boeiend, omdat je 
toch steeds verschillende program a· 
ponst", vinden ze allen. 
Een paar van de dames er 
vier uur. Zij zijn getrouwd e 
deze 

"
werktijdverkorting" is 

een uitkomst. 
We hebben de indruk dat de ponc::li'l."niL<::7�""' 

bij het Computercentrum het bes naar 

hun zin hebben. De sfeer on er1ing · 
leuk en dat is al een heel belangn1 
Het Computercentrum is 
een belangrijke "ader" zonder e e 
de IHC niet kàn leven. 

De ponstypistes daar hebben 
een belangrijk aandeel in dit e 
Dat mag in dit Zeskant best ee 
gezegd worden! 



brandveilige en waterdichte kast zien 
waarin de magneetbanden opgeborgen 
zijn. Dit opbergen gebeurt volgens het
,,grootvader, vader en zoon systeem

".
Dit houdt in dat de banden met nieuwe 
gegevens die verwerkt zijn, opgeborgen
worden als "zoon

"
. Vaderband wordt dan 

, grootvader en de huidige zoon 
promoveert automatisch tot vader. 
Grootvader heeft dan afgedaan. (De kast 
biedt géén plaats voor grootmoeders en 
hun kroost! ! !) De schijven zijn gevat 
in grote trommels. Beide kanten van de 
schijf bevatten gegevens. Wij kunnen het 
ons voorstellen als een 
grammofoonplaat, want die kun je ook 
aan twee kanten draaien. 

Vanzelfsprekend zijn er regelmatig 
mutaties. Om nog even bij het 
salaris-betalings-systeem te blijven: 
de overuren moeten worden opgegeven, 
wanneer iemand gaat trouwen of 
wanneer men in het pensioenfonds komt 
moet dat worden doorgegeven. 
Deze mutaties worden meestal over de 
post verstuurd en door de ponstypistes 
van het Computercentrum verwerkt. 
Alleen bij IHC Verschure-werf maakt 
men hiervoor gebruik van een speciale 
telefoonlijn. De telefoniste 
legt de gegevens vast op een 
magneetband. Deze gegevens worden 
dan via de telefoonlijn overgeseind en bij 
het Computer Centrum overgebracht op 
een magneetband. Deze weg is uiteraard 
veel sneller dan een reis in de PTT-zak. 

Na al deze uitleg kijken we nog wat rond 
in de computerruimte. We zien inderdaad 
van Verschure gegevens binnenkomen. 
In de hoek ratelen nog meer machines. 
Al met al vinden we het reuze 
interessant, maar nog steeds wat 
onbegrijpelijk. Alleen krijgen we het 
wat koud, want deze ruimte wordt 
bewust fris gehouden. 
Maar de heer Bakker neemt ons mee
naar "warmere oorden

".

Hij brengt ons naar de ponstypistes en 
laat ons daar alleen. 
Wij gaan dan gezellig thee drinken met 
Anneke Vervoort, Joke den Ouden, 
Jeanet Boender en Nel Giesberg. 
Anneke vertelt ons dat mevrouw Lucas 
en Lucienne van Belle ziek zijn. 
De bezetting bestaat dus uit zes dames. 

et wèrk behoort echter 
oor tien dames te worden gedaan. Maar 

omdat het Computercentrum in een vrij 
ongunstige industrie-omgeving ligt, 

aar men totaal van de stad en 
e winkels is afgesloten, is er weinig 

belangstelling om er te gaan werken. 
eel van het werk moet daarom worden 
· gesteed bij een servicebureau.
et groepje ponstypistes

·s onmisbaar bij het Computercentrum.

Hun belangrijkste taak is ervoor te 
zorgen dat de mutaties verwerkt worden. 
Daarnaast moeten zij de gegevens 
die de programmeur 
op speciale formulieren heeft gezet 
vastleggen in ponskaarten. 

leder heeft naast zich een 
stapel formulieren en kaarten. Per dag 
moet een bepaalde hoeveelheid af zijn. 
Anneke zorgt voor 
de onderlinge verdeling van het werk. 
Als het klaar is controleren zij elkaars 
werk. Dat is wel nodig, want meestal 
lees je over je eigen fouten heen. 

We komen al gauw tot de conclusie dat 
snelheid en routine onmisbaar zijn voor 

dit beroep. Op onze vraag of ze het leuk 
werk vinden, klinkt een eenparig "ja". 
"Het is boeiend, omdat je 
toch steeds verschillende programma's 
ponst

"
, vinden ze allen. 

Een paar van de dames werkt tot 
vier uur. Zij zijn getrouwd en 
deze "werktijdverkorting

" 
is voor hun 

een uitkomst. 
We hebben de indruk dat de ponstypistes 
bij het Computercentrum het best naar 
hun zin hebben. De sfeer onderling is 
leuk en dat is al een heel belangrijk ding. 
Het Computercentrum is 
een belangrijke "ader" zonder welke 
de IHC nief kàn leven. 

De ponstypistes daar hebben 
een belangrijk aandeel in dit werk. 
Dat mag in dit Zeskant best eens 
gezegd worden! 

Bij IHC Verschure zorgen Lenle Opmeer-Wolf ..... . 

. ..... en Ans Hazewlndes-Stult voor het doorgeven 
van de mutaties. 



Op een bijzonder mooie, zonnige dag reden wij naar 
Geldermalsen om in het kader van Het Jaar van de Vrouw een 
interview te hebben met één van de zeven vrouwelijke burge
meesters van Nederland, mevrouw M. van der Wall-Duyvendak. 
Geldermalsen maakt op ons een vredige, rustige indruk. Het is 
een royaal opgezet dorp met bijna 9.000 inwoners, dat op deze 
zonnige dag bijna lijkt te slapen. Auto's hebben wij er haast 
niet zien rijden! 

Mevrouw Van der Wall ontvangt ons hartelijk in 
het mooie Gemeentehuis, een grote oude villa, omringd door 
een ruime tuin. Tijdens het gesprek blijkt duidelijk, dat zij 
haar gemeente en haar werk met hart en ziel is toegedaan, en 
dat zij een bijzonder actieve vrouw is, met interesses en functies 
op velerlei gebied. 
In het bijna twee uur durende gesprek 
vertelt mevrouw Van der Wall met grote openhartigheid over 
haar werk, haar leven en haar gemeente. 
Volgens een Nota Ruimtelijke Ordening dient Geldermalsen een 
natuurgebied, een z.g. groenblijvend gebied, te blijven en 

diverse functies in verschillende besturen (ook landelijk) van 
de PvdA. In die tijd werd wel eens de opmerking gemaakt: 

"
Je zou eigenlijk best geschikt zijn voor 

het ambt van burgemeester!" 

In 1964 vond er in de Kamer een discussie plaats ov.er 
vrouwelijke burgemeesters, waarbij 
de heer Toxopeus, toen minister van Binnenlandse Zaken, stelde, 
dat de vrouwen dan ook maar eens moesten solliciteren naar 
de functie van burgemeester. Hierop heeft mevrouw Van der Wall 
gesolliciteerd bij een gemeente. 
Aangezien het geen PvdA-gemeente was, is dit toen 
niet doorgegaan. Vervolgens kwam de functie in Geldermalsen 
vacant. Weer toog mevrouw Van der Wall naar de minister 
om haar sollicitatie te 

"
verdedigen". 

"Het was eigenlijk wel een beetje vreemd", overpeinst mevrouw 
Van der Wall, ,,want bij de minister moest je zo'n beetje jezelf 
gaan zitten aanprijzen en zeggen, waarom je jezelf zo geschikt 
vond voor die functie". Blijkbaar is één en ander bij de minister 
in goede aarde gevallen, want op 15 oktober 1964 werd 

MEVROUW DE BURGEMEESTER 

mag het geen stedelijk karakter krijgen. Vandaar dat hoogbouw 
niet is toegestaan en dat er slechts dàn een woonvergunning 
wordt verleend, indien men economisch of mentaal aan 
Geldermalsen gebonden is. 
Mensen van "buiten" hebben er dus geen toegang om 
te komen wonen! 
Geldermalsen bezit een bejaardencentrum en 
ook bejaardenwoningen, alles ruim opgezet. 
Plannen om Geldermalsen samen te voegen met zeven andere 
gemeenten uit de omgeving verkeren in een 
ver-gevorderd stadium. 
Deze nieuwe gemeente zal dan ± 28.000 inwoners hebben. 

Op onze vraag, hoe mevrouw Van der Wall tot deze functie is 
gekomen, vertelt ze, dat ze jong weduwe is geworden en 
dat haar man wethouder in Haarlem was. Na het overlijden van 
haar man is mevrouw Van der Wall enige jaren gaan studeren en 
in de Haarlemse gemeenteraad gekomen. 
Tevens vervulde ze de functie van directeur van een 
maatschappelijke instelling in Haarlem en bekleedde ze 

mevrouw Van der Wall benoemd tot burgemeester. 
De éérste vrouwelijke burgemeester is overigens 
mevrouw Smulders, die vlak na de oorlog werd benoemd in de 
gemeente Oost-West en Middel Beers (Brabant). 
De vrouwen, die naar het burgemeestersambt solliciteren, zijn 
vaak wethouders. Momenteel zijn er 86 vrouwelijke wethouders in 
Nederland. Eénmaal per jaar komen de vrouwelijke 
burgemeesters en de vrouwelijke wethouders bij 
elkaar. Mevrouw Van der Wall vindt wel, dat je met vrouwen 
onder elkaar toch op een andere manier praat dan in 
een bijeenkomst met mannen. 

Op onze vraag, of mevrouw Van der Wall van mening is, dat er 
in dit soort functies meer vrouwen moeten komen, antwoordt zij, 
dat zij deze mening zeker is toegedaan. Het is echter wel zo, 
dat de functie van burgemeester haar niet erg geschikt lijkt voor 
vrouwen, die nog jonge kinderen hebben. Men werkt 
op ongeregelde tijden en heeft ook vaak 's avonds en 
in het week-end nog verplichtingen. 
Burgemeester zijn is echter wel een eenzame functie. 

Je staat in de schijnwerper en

mevrouw Van der Wall minder

Je hebt immers een "uitlaatkle 
je eens kunnen uitspreken in ee 
Concluderend stelt mevrouw Van e 
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Je staat in de schijnwerper en daarom lijkt de functie 
mevrouw Van der Wall minder geschikt voor een ongehuwde. 
Je hebt immers een "uitlaatklep" nodig en af en toe moet je 
je eens kunnen uitspreken in een vertrouwde omgeving. 
Concluderend stelt mevrouw Van der Wall, dat 
de eenzaamheid van de functie toch wel een beperking geeft in 
de groep vrouwen, die zo'n functie kunnen vervullen. 
Getrouwde vrouwen hebben bovendien nog de beperking dat 
hun man er helemaal achter moet staan. 

Uit hoofde van haar functie is mevrouw Van der Wall ook hoofd 
van de politie, dat wil zeggen voor wat betreft de orde-zaken, 
zoals verkeerszaken e.d. Dus niet de recherche. 
Iedere maandag komt de politie rapport aan haar uitbrengen. 

Eénmaal per maand is er gemeenteraadsvergadering, waarvan 
mevrouw Van der Wal! uiteraard voorzitster is. In de krant 
wordt vooraf de agenda van deze vergadering gepubliceerd. 
Een half uur vóór de vergadering is er gelegenheid tot 
vragen stellen aan de raadsleden, waar B&W niet bij zijn. 

Tegenwoordig is er vrij veel publiek aanwezig bij 
de maandelijkse gemeenteraadsvergadering. 
Voorts is er iedere vrijdag een vergadering van B&W. 
Geldermalsen telt drie wethouders, die ook nog een functie 
in het bedrijfsleven bekleden. 

Mevrouw Van der Wall bekleedt voorts nog functies in diverse 
commissies en is ook voorzitster van de 
Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Op onze vraag, of de functie van burgemeester invloed heeft op 
het vormen van een vrienden- en kennissenkring antwoordt 
mevrouw Van der Wall, dat dit een zeer persoonlijke zaak is, 
die bij iedere burgemeester verschillend zal liggen. Sommigen 
zullen het prettig vinden om wat afstand te bewaren, terwijl 
anderen veel persoonlijke contacten in hun gemeente 
op prijs zullen stellen. 

Heeft mevrouw Van der Wall het gevoel in de jaren van haar 
burgemeesterschap mentaal veranderd te zijn? Zij vindt, dat je 
in het begin wel je houding en je plaats moet weten te bepalen. 

Mevrouw Van der Wal! denkt niet, dat een vrouw emotioneler 
beslist dan een man. Vrouwen kunnen ook heel zakelijk zijn. 
Voor wat betreft de maatschappelijke kant van haar werk vindt 
mevrouw Van der Wal! dat een vrouw onder een andere 
invalshoek werkt dan de man. Voor het overige geldt voor 
deze functie: je moet jezelf durven zijn. Als voorzitster moet je 
ontspannen kunnen zijn en de humor mag niet ontbreken! 
Het is vooral een functie voor mensen, die graag met mensen 
omgaan en graag contacten hebben. 

Op onze vraag of er voldoende vrouwen voor dit ambt in 
de wieg gelegd zijn, is zij van mening dat er bij de vrouwen 
nog veel verborgen capaciteiten liggen. Een aanzet tot 
de ontwikkeling van deze capaciteiten kan daarin gelegen zijn, 
dat een vrouw begint met het willen meedragen van 
verantwoordelijkheid in de verenigingsfuncties. 

Aan het eind van het interview willen wij toch ook nog graag 
weten wat mevrouw Van der Wal! vindt van het Jaar van de Vrouw. 
Zij vindt dat daar vele kanten aan zitten. Er zijn verschillen, die 

nog weggewerkt moeten worden, bijvoorbeeld op belastinggebied, 
maar de vraag is, of je dat bereikt met 

"
Het jaar van de Vrouw". 

De burgemeester vindt dat je de vrouw zélf moet laten bepalen
of zij wil emanciperen of niet. Er zijn veel dingen waar men 
nog geen zicht op heeft. De alleenstaande vrouwen bijvoorbeeld. 
De praktijk toont aan, dat deze groep vaak achtergesteld wordt; 
in hotels, in restaurants etc. 
Overigens is mevrouw Van der Wal! van mening, 
dat er tè veel organisaties voor de vrouw zijn, 
die veelal langs elkaar heenwerken. 
Men zou meer moeten samenwerken en de krachten bundelen. 
Zo zouden de vrouwen een enorme macht kunnen vormen. 
Momenteel zijn de krachten te veel versnipperd. 
Indien een vrouw een hoge functie ambieert, moet zij er wel 
iets voor over hebben, maar aan de andere kant moet zij 
er wel de kansen voor krijgen. 

Tot zover dit portret van een vrouw, 
niet op een centrale plaats in een onderneming, maar op een 
centrale plaats in een overheidsfunctie: die van burgemeester. 



De contacten van Smit & Bolnes met 
haar vertegenwoordiging in het noorden 
van het land, Rekab Groningen B.V., 
liepen tot voor kort via 
mevrouw Bodéwes. Zij heeft altijd al 
onze bewondering afgedwongen door 
haar enthousiasme, kennis van zaken 
en het gemak waarmee zij zich als 
vrouw in de technische mannenwereld 
beweegt. Dat bracht ons bijna vanzelf 
op het idee haar te vragen naar haar 
ervaringen en haar mening te horen 
over een aantal zaken die ons 
in dit jaar van de vrouw bezighouden. 

"Toen ik 19 jaar oud was kwam ik 
in dienst van Rekab Groningen B.V. 
Dat is een technisch handelshuis, met 
vertegenwoordigingen van 
scheepswerktuigen zoals dieselmotoren, 
dekwerktuigen en kranen, 
stuurmachines enz. 
Ik begon mijn loopbaan op de 
administratie. Van techniek en schepen 
wist ik niets. Ik had er echter erg veel 
plezier in en toen ik 21 jaar was kon ik 
zelfstandig op reis gaan. 
De mensen bij de werven en rederijer, 
waren erg verbaasd een vrouw te zien 
opduiken in deze typische mannenwereld. 
Het had voor mij één groot voordeel; 
ik werd nooit bij de poort teruggezonden. 
Wel werd er van mij verwacht dat ik 
terzake kundig was. Toen ik 22 jaar was 
ben ik getrouwd. Mijn man studeerde 
en ik bleef doorwerken. 
Ik heb het niet opgebracht om twee 
dingen honderd procent goed te doen en 
op mijn dertigste zijn we weer 
gescheiden. 

Misschien is dit één van 
de redenen dat ik beslist niet enthousiast 
ben voor de werkende gehuwde vrouw. 
Eén van beide taken gaat slecht, of 
allebei. De genialen onder ons 
uitgezonderd. 
Toen ik later opnieuw trouwde, ben ik 
dan ook gestopt met werken. 
Ik vraag me wel eens af of er wel 
zoveel vrouwen een baan willen. 
Ik denk dat de meeste meer 
belangstelling voor het loon hebben dan 
voor het werk. Maar misschien 
zie ik het wel erg somber!" 

Mevrouw Bodéwes, wat vindt u nu van 
het jaar van de vrouw? 

,,Ik ben er niet zo enthousiast over. 
Waarom niet het jaar van de méns; 
dat lijkt mij veel nuttiger. 
Wel ben ik van mening dat de vrouw in 
het bedrijfsleven dezelfde kansen moet 
hebben als de man om zich te 
ontwikkelen, bijvoorbeeld wat het 
maken van promotie betreft, en ook 
wat betreft de salariëring. 
Ik zie eigenlijk geen verschil tussen 
man en vrouw in het bedrijf. 
Alleen de kwaliteit geldt. Een vrouw 
als directe chef vind ik ook geen 
bezwaar mits zij capabel is. Ik zou mij 
bijvoorbeeld best een bedrijf 
met alléén vrouwen kunnen voorstellen. 
Lijkt mij net zo goed als een bedrijf 
waar beide sexen vertegenwoordigd zijn, 
zoals nu meestal het geval is. 
Ik geloof ook niet in specifiek 
vrouwelijke beroepen. Het hangt slechts 
van de individuele eigenschappen van 

man of vrouw af voor welk beroep 
zij geschikt zijn. Er wordt wel eens 
beweerd dat vrouwen meer emotioneel 
handelen, en mannen meer 
verstandelijk. Ook daar geloof ik niet in. 
Er zijn immers zeer emotion�le 
mannen en zeer verstandelijke vrouwen." 

Maar hoe vindt u het als de vrouw als 
-J<ostwinster voor het gezin gaat optreden?

"
Dat lijkt mij een zaak die alleen 

het gezin aangaat. Als man en vrouw 
dit samen zo willen en afspreken, wat 
is er dan op tegen? En wat heeft 
een buitenstaander daar eigenlijk 
mee te maken?" 

Vindt u dat de opname van 
méér vrouwen in het arbeidsproces 
bevorderd moet worden, bijvoorbeeld 
door het stichten van crèches e.d.? 

"
Wij leven in een tijd van toenemende 

structurele werkeloosheid. Ik vind dat 
men dit probleem niet nog eens extra 
moet vergroten door de ar�eidsreserve 
uit te breiden. Dus geen faciliteiten 
creëren, die mede het bedrijfsleven 
extra zouden belasten en het 
werkeloosheidsprobleem verzwaren. 
Slechts waar een absolute noodzaak 
bestaat om bij een situatie in een 
bepaalde behoefte te voorzien, ben ik 
er voor dat de nodige maatregelen 
worden getroffen." 

Aldus de mening van mevrouw Bodéwes. 
die in het bedrijfsleven een 
bijzondere plaats had. 
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zij geschikt zijn. Er wordt wel eens 

eweerd dat vrouwen meer emotioneel 
andelen, en mannen meer 

verstandelijk. Ook daar geloof ik niet in. 
Er zijn immers zeer emotionele 
mannen en zeer verstandelijke vrouwen." 

aar hoe vindt u het als de vrouw als 
kostwinster voor het gezin gaat optreden? 

"Dat lijkt mij een zaak die alleen 
het gezin aangaat. Als man en vrouw 
dit samen zo willen en afspreken, wat 
is er dan op tegen? En wat heeft 
een buitenstaander daar eigenlijk 
mee te maken?" 

Vindt u dat de opname van 

méér vrouwen in het arbeidsproces 
bevorderd moet worden, bijvoorbeeld 

door het stichten van crèches e.d.? 

"Wij leven in een tijd van toenemende 
structurele werkeloosheid. Ik vind dat 
men dit probleem niet nog eens extra 
moet vergroten door de arbeidsreserve 
uit te breiden. Dus geen fac'iliteiten 
creëren, die mede het bedrijfsleven 
extra zouden belasten en het 
werkeloosheidsprobleem verzwaren. 
Slechts waar een absolute noodzaak 
bestaat om bij een situatie in een 
bepaalde behoefte te voorzien, ben ik 
er voor dat de nodige maatregelen 
worden getroffen." 

Aldus de mening van mevrouw Bodéwes. 
die in het bedrijfsleven een 
bijzondere plaats had. 

CBIIII 
� 

. ◄ 

EUROPORT '75 

Ook dit jaar deed IHC mee aan de Europort Tentoonstelling in 
Amsterdam. Dat was reeds te zien 
vóórdat men het RAI gebouw binnenstapte. 
Want voor de hoofdingang prijkte, op hoge poten, 
de geel-rode IHC Amphidredge. 
In de RAI hadden niet minder dan 420 stands 
een plaats gevonden. En nog waren er gegadigden afgewezen! 
Stand E 365 zag er beslist smaakvol en keurig verzorgd uit. 
Reeds van ver werd de aandacht getrokken door een wand met 
enorme kleurendia's, waarop verschillende IHC produkten 
zich voorstelden. Op de stand kon men verscheidene 
interessante dingen bewonderen: twee bedieningspanelen resp. 
van een sleepzuiger en een cutterzuiger; 
diverse baggeron·derdelen zoals een dubbelwandige 
baggerpomp, afsluiters en een terugslagklep. 
Nieuw was de onderwater-zuigbuispomp, 
die op deze tentoonstelling werd geïntroduceerd. 
Ook 

"
nieuw" was de demonstratie, die de 

"
Research & 

Development Group" van IHC gaf met een 
"

visual display", 
waarop de klant kon zien wat er zoal aan 
technische automatisering wordt gedaan. 
Het MTI presenteerde zich met elektronische rekenapparatuur 
waarmee zij baggeradvieswerk demonstreerde. 
En laten we de 

"
filmzaal" niet vergeten, waar 

velen een plaatsje vonden om films en/of dia's te bekijken. 
Onvermoeibaar liepen tussen alles door de dames, met koffie, 
drankjes, soep en broodjes en in de keuken ..... . 
stond de afwas! 
Weliswaar was de afwasmachine een plezierige hulp, 
maar er bleef genoeg te doen. 

Tijdens de tentoonstelling was er gelegenheid een excursie te 
maken naar het IJ, waar een nieuwe IHC Beaver 
baggerwerkzaamheden uitvoerde voor de 
N.V. Mineraal Metaalwerk en Handelmaatschappij in Amsterdam.
Een bus bracht de belangstellenden naar de Bergmansteiger
waar men overstapte in een rondvaartboot die koers zette naar
de Beaver. Men kreeg de gelegenheid aan boord van de
Beaver te gaan, waar de heer Den Ouden en de heer Mes
graag uitleg gaven over het gebeuren.
Voor velen was deze excursie bijzonder interessant.
De IHC stand op Europort '75 heeft weer vele bezoekers uit
binnen en buitenland getrokken.

. 
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Paté 
Het voorgerecht is heel gemakkelijk en kost u weinig 
hoofdbrekens. Koop bij de slager of bij een delicatessezaak 
400 gr. van een heel fijne paté. Zo rond de feestdagen 
kunt u dikwijls heel bijzondere paté krijgen uit stenen potjes. 
U zoudt ook een blik Franse paté kunnen proberen, bijv. 
mousse de foi gras, die met echte ganzelever is bereid. 
Bewaar de paté in de koelkast en snij er op het laatste 
moment plakken van. U verdeelt deze over kleine bordjes, 
leg er een blaadje sla onder en versier het bordje verder met 
waaiertjes augurk, zilveruitjes en zo mogelijk een radijsje. 
Geef er verder toast bij en boter of wat knapperig stokbrood 
(stokbrood kunt u weer knapperig maken door het, 
licht besprenkeld met water, even in de oven te leggen). 

Hierbij schenkt u een aangename, lichte en frisse witte wijn, 
bijvoorbeeld een Moezelwijn (de Luxemburgse Moezelwijnen, 
vooral als u niet de allergoedkoopste neemt, zijn uitstekend 
en hun prijs dubbel en dwars waard), 
en zorg dat die lekker koel is. 

Dit menu is bijzonder feestelijk en uitstekend geschikt 
wanneer u met familie of heel goede vrienden er eens 
écht iets bijzonders van wilt maken. 

8 personen
menu voor

Paté 

î omatensoep

met 

Room 

Kip 
met 

Champignons
-

Geflambeerde

Perziken

Koffie

Tomatensoep met room 
Deze soep is uitstekend geschikt als licht tussengerecht. 
U hebt er de volgende ingrediënten voor nodig: 
500 gram tomaten 
klontje boter 
2 fijngesnipperde uien 
1 teentje knoflook 
voor het maken van de tomatenpuree 

40 gram boter 
40 gram bloem 
1 liter bouillon of water met bouillonblokje(s) 
wat peper en zout 
mespuntje suiker 
4 eetlepels room 
2 eetlepels fijngehakte peterselie 
1 lepel fijngehakte bieslook 
scheutje port (op bord of in de soepkop) 
scheutje worcestersaus 

Was de tomaten en snij ze in stukken. Smelt een klontje 
boter en laat hierin de tomaten met de fijngesnipperde uien 
en het teentje knoflook smoren, ca. 20 minuten. Haal daarna 
de knoflook eruit en zeef de rest. 

Smelt 40 gr. boter, voeg de bloem eraan toe en roer alles 
goed door elkaar tot een glad mengsel ontstaat. 
Schenk bij scheutjes al roerende de bouillon of 1 liter water 

met bouillonblokjes erbij en 
laat de soep steeds opnieuw doorkoken. 

Voeg er de tomatenpuree aan toe en breng de soep op smaak 
met worcestersaus, peper, zout en iets suiker. 
Roer voor het opdienen enige lepels room door de soep en 
strooi er fijngehakte peterselie over als de soep 
in de soepkom is opgediend. 
In de soepkom voor het opdienen een scheutje port doen, 
daar de port niet mee mag koken. 

In plaats van verse tomaten kan men ook tomatenpuree uit 
blik nemen. In plaats van port én het mespuntje suiker 
kan men ook een scheutje rode vermouth nemen. 

Kip met champignons 

2 kleine braadkippen of 8 s 
40 gr. bloem, 2 flinke uien, 1 
450 gr. soeptomaatjes, 2 1 
½ liter witte wijn of kippe 
200 gram champignons. Voor 

Panneer de stukken kip i e 
mengt met wat zout en roy "' 
stukken in hete boter of o ·e. 
tot ze aan alle kanten Ie e 
Daarna haalt u de kip enJ° 
In het hete vet fruit u de tij .,..�.._..,,...... 
glazig is. Daarbij doet u de 
van schil en hart hebt on d 

Dan voegt u de tomatenpuree, e 
de sherry en de champignons toe. 
en u laat alles in de goed geslo e 
Dien het geheel op met een g 

Dit kipgerecht kunt u zowel me 
rijst eten. Verder kunt u er oo nog 

U drinkt hierbij een licht ge oe 
een Riesling. Maar een Portug 
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Kip met champignons 

2 kleine braadkippen of 8 stukken braadpoulet. 
40 gr. bloem, 2 flinke uien, 1 teentje knoflook, 
450 gr. soeptomaatjes, 2 blokjes tomatenpuree, 
½ liter witte wijn of kippebouillon, 8 eetlepels droge sherry, 
200 gram champignons. Voor de garnering: gehakte peterselie. 

Panneer de stukken kip in de bloem, die u van te voren 
mengt met wat zout en royaal peper. Bak de gepaneerde 
stukken in hete boter of olie, waarbij u ze voortdurend keert 
tot ze aan alle kanten lekker bruin zijn. 
Daarna haalt u de kip eruit. 
In het hete vet fruit u de fijngesneden ui en knoflook tot ze 
glazig is. Daarbij doet u de fijngesneden tomaten, die u 
van schil en hart hebt ontdaan. Laat deze 5 minuten smoren. 

Dan voegt u de tomatenpuree, de witte wijn of kippebouillon, 
de sherry en de champignons toe. De stukken kip legt u erbij 
en u laat alles in de goed gesloten pan zachtjes gaar stoven. 
Dien het geheel op met een garnering van gehakte peterselie. 

Dit kipgerecht kunt u zowel met aardappelen als met droge 
rijst eten. Verder kunt u er ook nog salade bij serveren. 

U drinkt hierbij een licht gekoelde (8° C) witte wijn bijv. 
een Riesling. Maar een Portugese rosé is ook lekker. 

Geflambeerde perziken 

8 halve perziken uit blik 
16 kruidnageltjes 
1 glas witte wijn 
4 eetlepels Cognac of Kirsch 
4 eetlepels vloeibare honing (bijv. de Hongaarse acaciahoning) 

Laat de perzikhelften goed uitlekken en steek in elke 
halve perzik 2 kruidnageltjes. U zet nu op tafel een 
spiritusréchaud (van uw fonduestel). Zet daarop 
een koekepannetje - liefst van koper - en leg daarin 
de perzikhelften met de honing en witte wijn, en laat dit 
goed warm worden. Verwarm nu in een grote 
soep·opscheplepel even de Cognac of Kirsch, 
houdt er een lucifer bij en laat dit uit de lepel brandend op de 
perziken lopen. Vooral als u alleen kaarsverlichting 
op tafel hebt, zal dit een prachteffekt geven en uw gasten 
wanen zich in een duur luxe-restaurant! 
U mag bij deze perziken ijs of slagroom geven, 
maar het hoeft niet. Het is zó al verrukkelijk. 

En voor de liefhebbers tot slot nog een heerlijke kop koffie. 



Dit is een vraag die misschien 
velen onder u zullen stellen. 
Wel, wij hopen u daar antwoord op 
te kunnen geven. 

De geschiedenis van Het Zeskant 
begon in 1947. De directies van de 
toenmalige werven besloten 
een gezamenlijk "mededelingenblad"
uit te geven. Het nieuws dat op de 
mededelingenborden verscheen 
bleek niet iedereen voldoende 
te bereiken. De directies schreven 
dan ook in het allereerste Zeskant: 

"Er zijn zoveel dingen te vertellen
die niet iedereen van ons personeel 
bereiken, wanneer ze alleen op het 
mededelingenbord verschijnen of 
indien ze alleen op de 
kernvergaderingen bekend gemaakt 
zouden worden, dat besloten is 
dit mededelingenblad uit te geven, 
om daarin dingen van 
algemeen belang bekend te maken". 

was ook anders. Het blad bestond uit 
8 pagina's "buitenwerk" - om het
maar eens in drukkerstermen te 
zeggen - en 4 pagina's "binnenwerk".
Het buitenwerk bevatte het nieuws 
dat voor iedereen van belang was. 
Het binnenwerk had voor 
ieder bedrijf een verschillende inhoud. 
Daarin was alles te lezen wat direct 
betrekking had op het wel en wee van 
de "eigen" werf. Jubilea, geboorten,
verjaardagen enz. vonden daar 
hun plaats. Je zou het enigszins 
kunnen vergelijken met de huidige 
nieuwsbrieven. 
In 1965 is dit binnen- en buitenwerk 
vervallen en werd Het Zeskant 
,,één blad voor allen". 
Zo is het nu nog! 

Wie zorgen er nu voor, dat het blad 
iedere maand opnieuw "geboren"
wordt? Dat doet de Zeskant-redactie. 
Deze bestaat uit zes redacteuren en 

HOE WERD EN WORDT 

HET ZESKANT GEBOREN 

Het "Personeelsorgaan" van
IHC Holland kreeg de naam 
,,Het Zeskant". 
Deze naam hield verband met het 
- nu reeds oude - merk van IHC.
Dit merk bestond uit
zes baggeremmertjes in een cirkel.
Elk emmertje vertegenwoordigde een
bedrijf. Ook heeft de naam
betrekking op de boventuimelas in
een emmermolen. Om die zeskantige
boventuimelas lopen de emmertjes
om hun lading leeg te storten.
De naam van het blad had duidelijk
betrekking op het baggeren. In die tijd
maakte IHC immers hoofdzakelijk
,,baggerdingen".

Het toenmalige Zeskant zag er 
wel wat anders uit dan het blad wat 
nu maandelijks verschijnt. Het was 
wat kleiner van formaat en de opzet 

een eind-redacteur. De meeste kopy 
wordt verzorgd door de eindredacteur. 
Gezamenlijk bespreken de 
redacteuren de inhoud van het juist 
verschenen blad en die van het 
volgende nummer. 
Dit doen zij één keer per maand. 
De drukker en de lay-out man zijn 
twee onmisbare schakels in het 
Zeskant-proces. De drukker zorgt 
er voor dat alle letters keurig en 
foutloos worden gezet. De lay-out 
man heeft tot taak om van 
de chaos lettertjes en fotootjes een 
aantrekkelijk geheel te maken. 
Een hele kunst! 

Als de lay-out door 
de Zeskant-redactie is goedgekeurd 
en alle schoonheidsfoutjes in de tekst 
zijn rechtgezet, kan het blad worden 
gedrukt. Omdat ons Zeskant met een 

kleur verschijnt, wordt dit drukken 
twee maal gedaan. De eerste drukgang 
geschiedt in het rood en de tweede in 
het zwart. Daarna wordt het geheel 
gedroogd, geniet en gesneden. 
En dan is Het Zeskant klaar. Klaar om 
uitgedeeld of verzonden te ·worden. 
Klaar om door u te worden gelezen. 

. Redacteur zijn van een "bedrijfsblad"
is eigenlijk een ondankbare taak. 
Zelden of nooit komen er 
complimenten. Alleen als er iets 
verkeerd in staat komt er 
kommentaar. 
Hoe vindt onze eindredacteur - en 
tevens bedrijfsredacteur -
R. Gebhard, dit? ,,Ach, dat weet je
als je in dit vak zit. Je moet je
er niet aan storen. D?ar wen je
gewoon aan."

Tja, maar dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan, dachten wij. 

Zonder reacties is het immers 
moeilijk te weten wat "men" van
Het Zeskant verwacht? De huidige 
redactie streeft er naar om van 

• 

Het Zeskant een leesbaar blad te 
maken. Een blad waarin óók enig 
sociaal nieuws zou móeten komen te 
staan. Helaas is het zover nog niet 
altijd ..... . 

Maar ze gaan door, 
de heren redacteuren. Zij zijn al bezig 
aan het volgende nummer. Dat wordt 
dan wèl weer een nummer afkomstig 
uit "mannenhanden" .... Maar wij vonden
het leuk deze keer hun plaats 
te hebben ingenomen. 
Misschien komt er nog wel eens 
een vrouw in de redactiekommissie? 
,,Heel graag", vindt de heer Gebhard, 

"per slot van rekening was dat
in 1947 ook het geval." . .... . 

JUBILEA 
Het spreekt vanzelf, da 
nummer de "heren-jubïl- · 
plaats hebben moeten - e 
voor een wat uitvoeriger 
jubileumvermelding van 

mevrouw H. M. C. Dan el -
van IHC Verschure en - alv2sl 

in het kort - de 
jubileumvermelding van 

mejuffrouw J. H. Holstege V2 

het Computer Centrum. 
De heren komen in het 
volgende nummer weer aan 

EEN INFORMEEL 
JUBILEUM BIJ 
IHC VERSCHURE 

Op 18 augustus jl. 
is mevrouw H. M. C. Dankelman 
in intieme kring door haar chef, 
leden van de afdeling 
Personeelszaken en nog enige 
anderen waarmee zij in 

Bedrijf Functie 

IHC Smit Werkvoor-
bereider 

IHC Verschure Werkvoor-
bereider 

Even wat rechtzetten! 

F 
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In het verslag over de tewaterlating van 

Dnestrovskij Liman bij IHC Verschure - ·e 
is helaas een naam verkeerd vermeld. e 
Petra Post. Dat wilden wij graag even r

Het volgende nummer ... 

... zal een aantal artikelen beva e 
deze maand moesten blijven ligge z 
IHC Gusto Staalbouw in Slik



leur verschijnt, wordt dit drukken 
ee maal gedaan. De eerste drukgang 

geschiedt in het rood en de tweede in 
het zwart. Daarna wordt het geheel 
gedroogd, geniet en gesneden. 
En dan is Het Zeskant klaar. Klaar om 
uitgedeeld of verzonden te worden. 
Klaar om door u te worden gelezen. 

Redacteur zijn van een 
"

bedrijfsblad" 
is eigenlijk een ondankbare taak. 
Zelden of nooit komen er 
complimenten. Alleen als er iets 
verkeerd in staat komt er 
kommentaar. 
Hoe vindt onze eindredacteur - en 
tevens bedrijfsredacteur -
R. Gebhard, dit? ,,Ach, dat weet je
als je in dit vak zit. Je moet je
er niet aan storen. Daar wen je
gewoon aan."

Tja, maar dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan, dachten wij. 

Zonder reacties is het immers 
moeilijk te weten wat 

"
men" van 

Het Zeskant verwacht? De huidige 
redactie streeft er naar om van 

• 

Het Zeskant een leesbaar blad te 
maken. Een blad waarin óók enig 
sociaal nieuws zou móeten komen te 
staan. Helaas is het zover nog niet 
altijd ..... . 

Maar ze gaan door, 
de heren redacteuren. Zij zijn al bezig 
aan het volgende nummer. Dat wordt 
dan wèl weer een nummer afkomstig 
uit "mannenhanden" .... Maar wij vonden
het leuk deze keer hun plaats 
e hebben ingenomen. 

isschien komt er nog wel eens 
een vrouw in de redactiekommissie? 
,, eel graag", vindt de heer Gebhard, 
•. er slot van rekening was dat 

947 ook het geval." ..... .

JUBILEA 
Het spreekt vanzelf, dat in dit 
nummer de "heren-jubilarissen"
plaats hebben moeten maken 
voor een wat uitvoeriger 
jubileumvermelding van 
mevrouw H. M. C. Dankelman 
van IHC Verschure en - alvast 
in het kort - de 
jubileumvermelding van 
mejuffrouw J. H. Holstege van 
het Computer Centrum. 
De heren komen in het 
volgende nummer weer aan bod! 

EEN INFORMEEL 
JUBILEUM BIJ 
IHC VERSCHURE 

Op 18 augustus jl. 
is mevrouw H. M. C. Dankelman 
in intieme kring door haar chef, 
leden van de afdeling 
Personeelszaken en nog enige 
anderen waarmee zij in 

H. M.C.DANKELMAN

haar werk veel te maken heeft 
gehuldigd met haar 
12½-jarig dienstverband. 

Hoewel enige voorbereiding door 
de mensen van de afdeling niet 
ontkend mag worden, 
kwam de huldiging voor onze 
"informele jubilaresse" als een
volkomen verrassing. Bovendien 
was duidelijk merkbaar dat het 
hier een spontane uiting van 
erkentelijkheid en medeleven 
gold. Een erkentelijkheid voor 
een zeer intensieve samen-

werking met de 
mensen van de afdeling 
Personeelszaken en de afdeling 
Opleidingen en niet te vergeten 
de vele anderen, die niet bij de 
huldiging aanwezig konden zijn. 

Het betrof hier een mede
werkster, die voor de bewaking 
van het wel en wee van allen in 
ons bedrijf staat en voor wie een 
"formeel" jubileum verder niet is 
weggelegd. Toch meenden haar 
chef en de collega's aan dit 
gegeven niet zonder meer 
voorbij te kunnen gaan. Zij zijn 
er van overtuigd dat mevrouw 
Dankelman haar niet 
gemakkelijke taak voor het 
welzijn en het welbevinden van 
allen, die bij ons bedrijf werken, 
ondanks tegenslagen, steeds met 
grote opgewektheid, bekwaam
heid en veel toewijding op zeer 
eigen wijze vervult. 
Een zilveren halsketen als 
cadeau en een, met grote zorg 
in pure huisvlijt vervaardigde, 
kikker voor het maken van de 

nodige sprongen, bezegelden 
de verbondenheid van mevrouw 
Dankelman met het wel en wee 
van de medewerkers bij 
IHC Verschure. Ook de 
gepensioneerden lieten zich 
niet onbetuigd en van deze 
groep ontving zij een prachtig 
boek over Amsterdam. 

Nogmaals: van harte proficiat 
voor de maatschappelijk 
werkster van IHC Verschure! 

25 JAAR BIJ IHC 

Feest in het Computercentrum 
op 10 december jl. 
Want mejuffrouw J. H. Holstege 
herdacht die dag het feit dat ze 
2 december 25 jaar bij 
IHC werkzaam was. 
Vóórdat zij 
bij het Computercentrum kwam, 
had zij al heel wat jaartjes bij 
IHC Guste achter de rug. 
Over de huldiging méér in het 
volgende Zeskant. Nu alvast: 
proficiat! 

FUNCTIE-�

Bedrijf Functie Salarisgroep Korte omschrijving Opleidings- en Aanvullende Inlichtingen 
ervaringseisen informatie bij: 

IHC Smit Werkvoor- Voorbereiden van machine- MTS-niveau Personeels-
bereider fabriekprodukten 

IHC Verschure Werkvoor- Afd. pijpleidingen, bank-
bereider werk en electrotechniek 

Even wat rechtzetten! 

In het verslag over de tewaterlating van de 
Dnestrovskij Liman bij IHC Verschure - zie ons vorige nummer -
is helaas een naam verkeerd vermeld. Het bloemenmeisje heette: 
Petra Post. Dat wilden wij graag even rechtzetten! 

Het volgende nummer ... 

. .. zal een aantal artikelen bevatten, die uiteraard 
deze maand moesten blijven liggen, zoals uitvoerig nieuws over 
IHC Gusto Staalbouw in Slikkerveer. 

Bekendheid met zaken 
machinefabriek- IHC Smit 
produkten is een 010 - 11 76 00 
vereiste. 

M.T.S. of IHC Verschure 
scheepswerktuigkunde Afd. Personeels-

zaken 
020 - 36 07 01 

IN MEMORIAM 

Pas 47 jaar oud is op 10 november 1975 de heer E. Kooyman 
uit ons midden weggenomen. Hij was een fijne collega en 
een goede medewerker, die een open plek achterlaat. 
De moed, waarmee hij de onvermijdelijke afloop van zijn ziekte 
onder ogen heeft gezien en aanvaardde, zal ons altijd tot 
voorbeeld blijven. Zijn vrouw en kinderen wensen wij iets van 
diezelfde moed om dit harde lot te dragen. 

P. B. van Berkel/lHC Verschure . 



Veel gezinnen zijn dit jaar bruingebrand van een bijna overzonnige vakantie teruggekeerd. Soms bleek bij thuiskomst 
dat moeder nauwelijks bruin was en dat zij er eigenlijk niet zó uitgerust uitzag als men zou verwachten. Ze had immers 
vakantie gehad! 
Wat zo'n vakantie - óók in Het Jaar van de Vrouw - kan betekenen vonden wij treffend geillustreerd in 'De Wals'.

Moeder mag ook wel eens vakantie hebben ... 
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... zei 111ij11 man en huurde een vaka11tiehuisje ... . .. in de 011111iddellijke nabijheid van hel strand ... 

• . . en 5 km van de dichtstbijzijnde 1vinkel ! 
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Voor het middagmaal brachten m'n ki11deren
ge)l)oonlijk nog andere kinderen mee. 

. . . of 1ve .�1ngen naar een van de vele strand
feesten, )l)aar ik dikwijls insliep, om 

In hel begi11 kon me de inrichting niet beval/en , ..

½<c·) 
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... en door mijn 111a11 leerde ik ook andere 111a1111en
kennm. 

... de volgende dag 111eer fit te zijn.
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. .. en ik verbaasde me, waar 'I zand vandaan
k)l)am ( overigens het enige, wal ik van 'I strand 
zag!)

Verschil/ende keren 1varen 11,e ook 's avonds
alleen ... 
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ll?ant tenslotte moel men i11 de vakantie toch 
11itr11slen en op verhaal komen! 

•




