


BIJ DE VOORPLAAT Het is alweer een tijd geleden, dat bij IHC Smit het dekhuis van de grindzuiger 

Deepstone werd versjouwd. 

Onze fotograaf zag er o.a. dit plaatje in, een apart kijkje op een bedrijfsgebeuren. 

TEWATERLATING VAN DE 

''DEEPSTONE'' 

Eind januari werd de grindsleepzuiger Deepstone te water gela

ten. Op deze bladzijden hiervan enkele impressies. In proza van 

een medewerkster van het Hoofdkantoor, mej. M. Vermeyden. In 

dichtvorm van een medewerker in Kinderdijk, de heer K. Gelder

blom. Dit alles opgemaakt met wat foto's en een vleugje tech

niek. 
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"Duimen maar" 11 In het Engels "Keep 
your flngers crossed" en dat deed ze 
dan ook, de Countess of Perth, die 
de grlndzulger "Deepstone" zou do
pen en hopenlijk te weter laten 

Opluchting onder de kou-lijdende ge
nodigden op de tribune: de "Deep
stone" glijdt van de helling 

T 



LANG GEWACHT .... TOCH ER AF! 

Zoals de doopvrouwe, de Countess of Perth, naderhand memo
reerde, was 28 januari een historische dag. De Deepstone zou 
het eerste schip zijn, dat na de toelating van Engeland tot de 
EEG zijn weg naar het water vond. 
Het feit, dat alle genodigden zo'n anderhalf uur in een Kaukasi
sche weerstoestand het geduld moesten opbrengen om het 
Noord-water per 5 minuten een centimeter te zien stijgen, mag 
dan wel niet in EEG- maar wel in IHC-verband als historisch be
titeld worden. 
Na de hartelijke ontvangst door de gastheren, de directie van 
IHC Smit, werd in het Ontspanningsgebouw de mogelijkheid ge
geven met wie dan ook een woordje te wisselen of gewoon het 
grote moment stilletjes af te wachten. 
Toen het iedereen op ging vallen, dat deze theebabbel toch wat 
lang duurde, richtte Ir. W. den Hartog het woord tot de genodig
den. Hij vertelde, dat het twijfelachtig was of de plons wel door
ging vanwege de lage waterstand. "Duimen" was in deze toe
stand echt niet overbodig. 
Niet lang daarna werd tóch enigszins onverwachts een ieder 
verzocht zich zo snel mogelijk in beweging te zetten naar de 
helling, opdat het waterpeil in die tussentijd niet zou zakken. Of 
dit alles serieus werd genomen, viel niet van de gezichten af te 
lezen. 
De Countess of Perth zocht en vond haar bontjas en met deze 
charmante voorhoede wandelde het gezelschap door de fa
briekshallen naar de helling. Nog 30 minuten waren nodig om 
definitief te beslissen het risico van de duik te nemen. Een ijzige 
wind zorgde voor Poplov neuzen en wangen, zoals die voorko
men op het land waar het leven goed is. 

Ondanks de lage waterstand toch een goede afloop 

Enfin, onze hoop was niet vergeefs. De sleepboten zwermden uit 
en namen posities in op de Noord. Als ver kanonsgeschut klonk 
het wegslaan van de stoppings. Op de tribune met de officiële 
genodigden was de inwendige-mens-verwarmende-champagne 
niet meer aanwezig. De fles was al geworpen, de doop verricht. 
Zeker is zeker. Het "laatste beletsel", de klink, reageerde traag 
door de koude. Héél langzaam kwam er beweging in de staal
massa, maar toen zette de Deepstone er de spurt in. Het opont
houd was haar waarschijnlijk te veel geworden. Bang om nog 
vast gehouden te worden om wat voor reden dan ook, dook zij 
vastberaden het water in om nooit meer op het droge te komen. 
Het was een waardige onderdompeling, waarvan de doopvrouwe 
haar een smaakvol voorproefje had gegeven op de voorsteven. 
Een van de heren technici merkte op: "Zó dat hebben we met 
mekaar effe met succes gedaan, niet dan!". 
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In de beschutting van de grote kantine werd geklonken op de 
Deepstone, haar opdrachtgevers, haar makers, haar toekom
stige bemanning en de weersgesteldheid. 
Het was een indrukwekkende ervaring. 

"DEEPSTONE" - GROOTSTE IN ZIJN SOORT 

Ruim een jaar geleden ontvingen wij van Westminster Gravels 
Ltd. in Engeland - een onderneming waarin de Bos Kalis West
minster Dredging Group en de Holland Amerika Lijn ieder voor 
50% belang hebben - opdracht voor de bouw van een sleepzuiger, 
speciaal voor de grindwinning op zee. Dit schip, de Deepstone, 

is op 28 januari jl. bij IHC Smit te water gegaan. 

Het is het grootste schip dat tot nu toe speciaal voor de grind
winning op zee werd ontworpen. Het is 107 meter lang en 20 me
ter breed en heeft een laadvermogen van ruim 8000 ton. 
Met behulp van de zuigbuis aan stuurboordzijde kan grind tot een 
diepte van 36 meter opgezogen worden. Het lossen geschiedt 
met behulp van twee grijpers, die het grind op een lopende 
band installatie storten. Deze brengt het grind naar de wal. 
Medio 1972 is de Deepstone gereed om aan het werk te gaan. 

Na de ingebruikstelling van deze nieuwe aanwinst zal de vloot 
van Westminster Gravels Ltd. uit zes schepen bestaan. 
Het zijn de Bankstone, Wightstone, Seastone, Rockstone, Nor

stone en Deepstone. 

Westminster Gravels Ltd. wint met behulp van deze schepen 
zeegrind in uitgestrekte zeegebieden, waarvoor winningsrechten 
bestaan. 
Het wordt afgeleverd in Engeland en Noord-Europa. 

SPANNING 

Honderd zeven meter lengte 

en dan twintig meter breed 

ligt daar stil en onbeweeg'lijk 
en voor stapelloop gereed 

Maar daarachter stroomt het water, 
van geen spanning zich bewust .... 

't gaat al trager en juist dat nu 

brengt er velen uit hun rust. 

't Gaat vooral op voor die mensen 

die hiervoor verantwoordelijk zijn: 

hier moet stringent afgewogen: 

is de kans groot? is ze klein? .... 

of het schip ook daar zal komen, 
waar het alles toch om ging .... 
. . . . ja, hier de beslissing nemen 

en de juiste, is niet gering -

- In verband met "Delta-werken" 

is het water toch al laag: 
kan 't nóg minder dan één meter 
vol betekenis is zo'n vraag 
Maar .... hier moét een antwoord komen 

En dit komt: we wagen 't nu -

- Daar .... men ziet het schip al glijden 

en men houdt de adem in 

dan gaat 't schip, nu zegevierend 

onbekommerd 't water in: 

't water, vijand, en dan vriend weer 
heeft zich 't laatste weer betoond: 
alle pogingen en moeiten 
zijn weer, nog eens weer, beloond. 



Het was allemaal zo fijn geregeld. Op 18 

januari zou de cutterzuiger Dong Hae Ho 

van Verschure naar het IJsselmeer bij 

Muiden worden versleept voor de tech

nische beproevingen. 

Thialf dacht er echter anders over en 

zorgde voor een korte doch intense vorst

periode. Het gevolg: zoveel ijs in het IJs

selmeer dat er van beproeven niets kon 
komen. 

Weliswaar kwam er, tot grote verrassing 

ook van de meteorologen, plots een einde 

aan de felle koude, maar daarmee was 

het ijs niet een-twee-drie weg. Fluks 

werd er bij Verschure gewerkt aan een 

alternatief beproevingsprogramma. Want 

in februari moest de zuiger op reis naar 

Korea. 

Een nieuwe test-plek werd gevonden ten 

westen van Amsterdam. Vlak bij de door 

ons gebouwde bakkenzuiger Ardea, die 

in de afgelopen tijd miljoenen en miljoe

nen kubieke meters met bakken aange

voerd Noordzeezand heeft gelost en 
weggepompt. Daarmee werd nieuw bouw

terrein geschapen. Overigens hebt U in 

de krant kunnen lezen, dat deze zand

aanvoer is gestopt, omdat er niet vol-

IN 'T KORT 
OP DE 
PROEF 

GESTELD 
doende "klanten" blijken te zijn, die van 

de opgespoten terreinen gebruik willen 

maken. 

Maar goed, met al deze problemen had 
de Dong Hae Ho niets te maken. Die liet 

zich op 20 januari de ankers uitbrengen 

op de door de Havendienst van Amster

dam toegewezen plaats. Jammer genoeg 

verspeelde men tijdens het eerste bagge

ren een anker. Het was toen al donker, 

zodat tot de volgende ochtend moest 

worden gewacht eer men, met een ander 

anker, verder kon gaan. 

6000 pk 

De Dong Hae Ho is een flinke cutterzui

ger met een totaal geïnstalleerd vermogen 
van zo'n 6000 pk. De baggerpomp wordt 
aangedreven door een 20 cilinder Smit 

Bolnes motor van 4400 pk. Twee elektro

motoren van in totaal 800 pk zorgen voor 

de aandrijving van de cutter. Er kan wor-

Eerst de fles . . . . 

'FREE ENTERPRISE VI' 

TE WATER 

Niet alleen in Kinderdijk, maar ook in Schiedam dreigde de lage 
waterstand een tewaterlating parten te spelen. Maar ook daar 

behoefden de vele genodigden - waaronder een grote groep En

gelse gasten - niet te worden teleurgesteld. 
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den gebaggerd tot op een diepte van 

max. 20 m. Zó diep was het overigens op 

de beproevingsplaats, dus wat dat be

treft zat het wel goed. 

Natuurlijk heeft de Dong Hae Ho ankei'

bomen en bovendien de noodzakelijke 

lierenuitrusting om te kunnen werken met 

de z.g. "Christmas tree". In dat geval 
wordt geen gebruik gemaakt van de 

spuds, maar ligt de zuiger alleen vast 

aan ankers. Dat kan nodig zijn wanneer 

flinke deining het gebruik van de "stug

ge" spuds moeilijk maakt. 

Nadat men enkele uren had proefgebag

gerd werd begonnen met een ander be

lang rijk programmapunt: het strijken van 

de spuds. Dit moest nl. toch gebeuren 

om de zuiger voor zeetransport gereed 

te maken. 

Het werd 's avonds laat eer de terugreis 

naar Amsterdam kon worden gemaakt. 
De nog openstaande punten van het be
proevingsprogramma werden later vóór 
en bij de werf afgewerkt. 

Inmiddels is de Dong Hae Ho op weg 

naar z'n nieuwe vaderland: de republiek 

Korea. 



Precies op het vastgestelde tijdstip - 's middags om 4 uur op de 

gure zaterdag 29 januari - liep de veerboot Free Enterprise VI 

van stapel. De doop werd verricht door Mevrouw J. N. Ayers, 

echtgenote van een van de directeuren van James Dewar & Son 
Ltd., consultants voor Townsend Thoresen Car Ferries Ltd. 
Slechts twee jaar geleden werd voor dezelfde rederij de Free 

Enterprise V te water gelaten. Uiterlijk hebben beide schepen 
veel gemeen. De Free Enterprise VI is de vijfde veerboot die wij 
binnen zeven jaar voor Townsend Thoresen Car Ferries Ltd. 
bouwen. De Free Enterprise I werd 10 jaar geleden aan deze re
derij geleverd. Volgende maand wordt de kiel gelegd voor de 
Free Enterprise VII. 

.... dan het nakijken ...• 

De VI zal in de maand mei worden ingezet op de diensten tussen 
Dover en Zeebrugge en Dover en Calais. 

De maximaal 1200 passagiers die met de Free Enterprise VI een 
overtocht gaan maken, zullen versteld staan van de hoeveelheid 
auto's (300) die dit schip op de talrijke beweegbare autodekken 
kan vervoeren. Door het grote aantal extra beweegbare autodek
ken is het draagvermogen van de Free Enterprise VI wat kleiner 
dan dat van de Free Enterprise V. Het schip zal echter voldoen 
aan de strengste brandbeveiligingsvoorschriften. 

Evenals de V heeft de VI op het voorschip een ruime "observa
tion room" met grote vooroverhellende ramen, zodat de passa
giers, gezeten in luxueuse vliegtuigstoelen, een vrij uitzicht heb
ben op het dek en de zee. 

Achter de "observation room" zijn twee salons waar bars en de 
taxfree zelfbedieningswinkel gelegen zijn. Een dek hoger zijn 
drie zitsalons, die dienst doen als rustsalons en waar de licht
sterkte naar behoefte kan worden geregeld. Op het sloependek 
zijn een aantal vierpersoonshutten, die overdag zitplaats bieden 
aan zes passagiers. 

Ook bij de Free Enterprise VI is gestreefd naar een zo snel mo
gelijke overtocht met een grote mate van comfort. 
De auto's en vrachtwagens rijden via de geopende boeg- of hek
klep het schip op en dan via verschillende rijbruggen naar de 
aangewezen plaats. 

Aan welk einde van het schip de auto's binnenrijden, hangt af 
van de haven van inscheping. In Zeebrugge vaart het schip voor
uit de landingsfuik in en vindt het lossen en laden plaats door 
de boegklep. In Dover geschiedt dit via de hekklep. 

. ... van het schl p dat tewater gaat 

Aandenken aan de grote dag 
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Grote bolangstolllng voor de "Péllcan", een ware file, maar dan zonder auto's! BIJ het model werd nog eens bekeken waar men aan boord was geweest 

NIEUWJAARSRECEPTIE BIJ IHC GUSTO 

Vorig jaar begon de heer F. Smulders, directeur van IHC Gusto, 
zijn nieuwjaarstoespraak tot het personeel met de volgende 
woorden: "Dit is voor het eerst in de Gusto geschiedenis .... " 
Dit jaar zou de heer Smulders met dezelfde woorden hebben 
kunnen beginnen. Het was voor het eerst dat de nieuwjaarsre
ceptie niet op een werkdag, maar op een zaterdag werd gehou
den. Bovendien had de directie ook alle huwelijkspartners uitge
nodigd. De vrouwelijke werknemers mochten hun mannen mee
nemen en de mannen hun vrouwen. Het was de bedoeling dat zij 
een indruk zouden krijgen van de omgeving waarin en het werk 
waarmee hun partners bezig zijn. 
Voor het begin van de ontvangst mocht iedereen het boorschip 
Pélican bezichtigen. 
De pessimisten, die dachten dat er op de vrije zaterdag minder 
belangstelling zou zijn, kregen geen gelijk. Al vóór drie uur had
den velen zich bij de poort verzameld. In lange rijen bewoog men 
zich over het schip, geheel onder de indruk van het stuk tech
niek, dat voor de afbouwkade lag. Op allerlei punten stonden 
onze mensen, die bij de ontwikkeling en de bouw van het boor
schip betrokken waren. Tal van vragen zijn op hen afgevuurd. 
Om 16.00 uur begon in de kantine boven het bedrijfsbureau de 
nieuwjaarsreceptie. Nadat iedereen iedereen de hand had gege
ven en het beste toegewenst, vroeg de heer Smulders het woord. 

Wat zou•le daar horen? Het weerbericht soms? 
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Hij vertelde, dat hij het zeer op prijs stelde de IHC Gusto familie 
zo compleet bij elkaar te zien. Daarna merkte hij op: 
"Wij kunnen terugzien op een jaar, dat zich speciaal voor de 
Offshore Divisie voorspoedig heeft ontwikkeld. Daarbij denk ik 
aan de belangrijke orders die wij hebben weten te bemachtigen. 
Het is lang niet altijd zo gemakkelijk gegaan, als sommigen mis
schien wel denken. 
Wij hebben steeds moeten vechten met zware buitenlandse 
concurrentie. Voor één order moet vaak maanden onderhandeld 
worden. Er zijn zelfs gevechten geleverd, die jaren geduurd ' 
hebben. Soms lukt het dan, maar heel vaak ook niet. Dat wij nu 
zo veel "brood op de plank" hebben mag ons allen tot tevreden
heid stemmen. 
Maar we zijn er nog niet. De orders moeten verwerkt worden. ' 
Tezamen zullen wij een goed produkt moeten afleveren. Wij dur- j 

ven U daarom om een inzet van 100% te vragen. 
Daarna ging de heer Smulders nog in op het hoge ziekteverzuim. 1 
Naar zijn mening was het te hoog. Hij verzocht de aanwezigen i 
alle medewerking om ten minste het woordje te kwijt te raken. 

1 
T�nsl�tte wenste hij alle aanwezigen nogmaals een voorspoedig 1 

nieuwiaar. 
Willy Alfredo kon met zijn grappen en grollen beginnen. Pas 
tegen zessen ging ieder, tevreden, naar huis. 

Van hoog tot laag on van groot tot klein wenste men elkaar al het goede toe 



WERFPLAN 

IHCDE KLOP 

VAN START 

Na langdurige voorbereidingen en veel overleg zijn de plannen 
gereedgekomen, die voorzien in aanpassings- en verbouwings
werkzaamheden bij IHC De Klop. Het werfplan zal dit jaar wor
den gerealiseerd. Het bestaat uit de volgende onderdelen. 

IHC OE KLOP NV 

Grondruil 

Ons bedrijf De Klop beschikt in Sliedrecht aan de Beneden 
Merwede over twee terreinen: het eigenlijke werfterrein, dat 
velen van ons wel kennen, en - meer westelijk - een opslag
terrein. Daartussen ligt het terrein van Prins Aanneming Maat
schappij N.V. Door grondruil krijgt De Klop er aan de westkant 
van het eigenlijke werfterrein een strook grondgebied bij (1) en 
schuift het terrein van "Prins" naar het westen op (2). 

Het nieuwe perceel van "Prins" wordt opgehoogd en krijgt een 
nieuwe oeververdediging (3). Een gedeelte van de haven krijgt 
een houten dam (4) en er komt een kleine stalen loswal (5). 
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Nieuwe haven 

Naast de kraanbaan en de langshelling wordt een nieuwe haven 
gegraven (6). Op de grens tussen de terreinen van beide firma's 
wordt een aanlegsteiger van ± 55 meter lengte (7) gebouwd. 
Twee poorten geven toegang tot resp. het "Klop-deel" en het 
"Prins-deel" van deze steiger. 

Dempen en uitbreiden 

Een gedeelte van de bestaande haven (8) wordt gedempt en af
gesloten met een stalen damwand. 
De lasloods (9) wordt verlengd met ± 60 meter en ter plaatse 
van deze verlenging verbreed (10). In de bestaande hal komen 
twee extra kranen van 15 ton elk; in de verlengde hal twee kra
nen van 30 ton elk. 

Verlengen en vernieuwen 

De bestaande dwarshelling (11) wordt vernieuwd. Het aantal hel
lingbanen wordt verminderd van 12 tot 10 en de hellingbanen 
zelf worden verlengd met ongeveer 4 meter. De koppen van de 
haven (12) worden vernieuwd. De aanbesteding van het werk 
heeft al plaatsgehad en als resultaat daarvan verrezen bij De 
Klop enkele keten van de Hollandsche Beton Maatschappij N.V., 
die het karwei gaat uitvoeren. Om de stalen damwand te kunnen 
slaan en het dan afgesloten havengedeelte te kunnen dempen, 
was het nodig de 'prut' uit de haven te baggeren. Dit 'schoon
maakwerk' is inmiddels gebeurd. In de loop van de komende 
maanden zullen wij U via Het Zeskant van de vorderingen bij het 
werfplan van De Klop op de hoogte houden. 



40JAAR BIJ 

IHCSMIT 

E. BOON 

Op dinsdag 23 november her
dacht onze werkvoorbereider, 
de heer E. Boon, het feit dat 
hij 40 jaar geleden in dienst 
is getreden als jongmaatje 
op de helling. Na Vakteken
school en cursussen groeide 
er uit dat kleine kalme kerel
tje een heel goede Afschrij
ver/lJzerwerker. In 1954 
overkwam hem echter een 
heel vervelend ongeval, waar
door hij op de afschrijfvloer 
terechtkwam. Vijf jaar later 
werd hij overgeplaatst naar 
het bedrijfsbureau in verband 
met de invoering van de 
werkclassificatie. Later vond 
hij zijn taak in de werkvoor
bereiding en de planning. 
Gedurende in totaal elf jaar 
is de heer Boon ook nog lid 
geweest van de kern en later 
van de Ondernemingsraad 
waarin hij ook een zeer waar
devolle inbreng heeft gehad. 
De heer A. J. Bouman sprak 
de jubilaris op hartelijke wij
ze toe. Daarna schroefde hij 
hem het gouden firmaspeldje 
met de briljant op de revers 
en overhandigde hem een 
enveloppe met inhoud. 
Wij wensen hem toe dat hij 
zijn werk gedurende de nog 
resterende jaren met opge
wektheid en op de manier zo
als we dat van hem gewend 
zijn, zal mogen blijven ver
richten. 

40JAARBIJ 

IHCGUSTO 

Op 11 november 1971 kwam 
de heer T. van Duikeren naar 
het hoofdkantoor om gehul
digd te worden voor zijn 40-
jarig dienstverband. 
De heer F. E. M. Smulders, 
was bepaald niet zuinig met 
zijn waardering voor deze 
trouwe medewerker. 
Bij dit huldebetoon sloot zich 
ook de heer Dirkzwager aan 
van de Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel, die de 
jubilaris het vererend getuig
schrift met legpenning over
handigde. 
Het officiële gedeelte werd 
afgesloten met een kopje 
koffie en een bezoek aan de 
Modellenzaal. 

T. VAN DUIKEREN 

Jubilea 

25JAAR BIJ 

IHCGUSTO 

Eveneens op 11 november 
1971 was het de grote dag 
voor de heren J. Hop (elek
trisch lasser SB) en F. Meij
dam (houtscheepmaker SB). 
Ter gelegenheid van hun 25-
jarig jubileum werden zij door 
de directie ontvangen in de 
grote zaal van het hoofdkan
toor. 
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J. HOP 

De heer F. E. M. Smulders 
bracht in zijn toespraak dank 
aan de jubilarissen voor de 
vele jaren, waarin zij hun 
krachten aan ons bedrijf heb
ben gegeven. 
Het bleef niet bij woorden al
leen. De waardering bleek 
ook nog eens uit de bij een 
jubileum behorende geschen
ken. 
Namens de Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel 
overhandigde de heer Dirk
zwager het vererend getuig
schrift met de daarbij beho
rende legpenning. Tijdens 
een kopje koffie werden nog 
eens vele oude herinneringen 
opgehaald, waarna met het 
traditionele bezoek aan de 

F. MEIJDAM 

Modellenzaal deze feestelijke 
bijeenkomst werd besloten. 

Ook donderdag 27 januari j.l. 
was er bij Gusto weer reden 
om de vlag in de top te hij
sen. 
Twee medewerkers, de heren 
P. Krommen hoek (1 e mede
werker Posttafel) en J. de
Ruiter (samensteller SB) her
dachten die dag het feit dat 
zij 25 jaar geleden bij Gusto
binnen "wandelden".

Een reden temeer voor de 1 

directie om deze 2 medewer
kers die dag eens in de 
bloemetjes te zetten en om 
de waardering die zij voor 
deze trouw hebben ook eens 
onder woorden te brengen. 
En niet alleen woorden; deze 
gingen gepaard met mooie 
cadeaus, waarbij ook de rol 
van de dames in dit alles niet 
werd vergeten. 
Na de uitreiking van het ge
tuigschrift met penning van 
de Maatschappij voor Nijver
heid en Handel was er tijd 
voor een gezellig ophalen van 
herinneringen, met als sluit
stuk een bezoek aan de Mo
dellenzaal. 

P. KROMMENHOEK 

J. DE RUITER 

25JAAR BIJ 

IHCDEKLOP 

Op 6 januari jl. was het pre 
cies 25 jaar geleden, dat d 
heer B. Vink, draaier in d 
machinefabriek in dienst trad 
Afkomstig uit de agrarisch 
sector, was het voor de hee 
Vink in de beginperiode we 
moeilijk zich aan te passen 
In zijn toespraak memoreer 



8. VINK (rechts) 

de de heer Ir. De Groot, dat 
er sinds 6 januari 1947 veel 
veranderd is aan mensen, 
machines en gebouwen. Nu 
staan we voor het moment, 

dat het nieuwe werfplan ge
realiseerd gaat worden. 
Aan het eind van zijn toe

spraak overhandigde de heer 
Ir. De Groot aan de jubilaris 
een gouden horloge met in
scriptie, alsmede een gratifi
catie en het gebruikelijke ge
tuigschrift. Hij wenste hem 
nog vele jaren in goede ge
zondheid toe, ook voor zijn 
watersportbedrijf, waar de 

heer Vink in zijn vrije tijd z'n 
hart aan verpand heeft. 
Het lid van de ondernemings
raad, de heer Hoogendoorn 
sprak namens het gehele 
personeel gelukwensen uit 

en wenste hem eveneens nog 
vele goede jaren toe. 

Jubilea 

25JAAR BIJ 

IHCSMIT 

p 23 november 1946 trad 
nze draaier, de heer K. B. 
reedveld in dienst. Samen 
et zijn vrouw en twee zoons 

tapte hij op dinsdag 23 no
ember jl. voor het kantoor 
it de auto om in de daksa-

on door de heer A. J. Bou
an te worden toegesproken. 
e heer Bouman dankte de 

K. B. BREEDVELD 

jubilaris voor de trouw en de 
wijze waarop hij zijn werk 
heeft gedaan. 
De heer Breedveld ontving 

het gouden firmaspeldje en 
als bewijs van waardering 

een enveloppe met inhoud. 

Wij feliciteren de heer Breed
veld met zijn jubileum en 
wensen hem nog vele geluk
kige jaren toe. 

Op 20 november 1946 deed 
onze machinaal brander, de 
heer J. Sprong, zijn intrede 
bij ons bedrijf. Wij hebben 
dat op dinsdag 28 december 

jl. gevierd, samen met zijn 
gezin, in de daksalon van ons 
kantoorgebouw. Hij werd 

J. SPRONG 

, 

daar door de heer A. J. Bou
man hartelijk toegesproken. 
De heer Bouman dankte on
ze jubilaris voor de trouwe 
diensten die hij aan het be
drijf heeft bewezen. Hij be
gon als koud-buiger. Na on
geveer drie jaar was hij be
hulpzaam bij het strekken om 
enige jaren later als autogeen 
brander te fungeren op de 
helling en aan boord van de 
schepen. Nu is hij al weer 
verscheidene jaren werkzaam 
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als machinaal brander in de 
afdeling Voorbewerking Sec
tiebouw. 

De heer Bouman schroefde 
bij de laatste jubilaris van het 

jaar 1971 het gouden firma

speldje op de revers en over
handigde hem een enveloppe 
met inhoud als jubileumge

schenk. 
Na het officiële gedeelte van 

de jubileumbijeenkomst heb
ben we nog een gezellig 
poosje gebabbeld over alles 

en nog wat, waarbij we tege
lijkertijd konden genieten van 
het uitzicht over het prachti

ge molengebied dat lag te 
schitteren in de stralende 
zon. 

Wij wensen onze jubilaris 
nog heel veel zonnige en ge

lukkige jaren toe voor hem 
persoonlijk en zijn gezin. 

Op dinsdag 11 januari vier
den we het jubileum van de 
heren H. Laponder van de 
afd. Cost Accounting en A. 
Klomp van de afd. Spec. 
Constructies. 
's Morgens om 11 uur arri

veerden de jubilarissen met 
familie op het kantoor. 
In de daksalon schetste de 
heer Bouman in het kort wat 

H. LAPONDER 

A. KLOMP 

zoal de activiteiten van de 
jubilarissen geweest zijn. Hij 

dankte de jubilarissen voor 

de inzet die zij gegeven heb
ben. Hij sprak de hoop uit 
dat zij nog vele jaren dezelf
de inzet zullen kunnen blij
ven geven. 
Na de toespraak schroefde 
de heer Bouman het gouden 
firmaspeldje op de revers 
van de jubilarissen en over
handigde hen een jubileum
geschenk dat voor de heer 
Laponder bestond uit een 

gouden polshorloge en een 
envelop met inhoud en voor 

de heer Klomp die geen hor
loge verkoos, alleen een en
velop met inhoud. 
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Als eerste jubilaris bij IHC 
Verschure in 1972 begroetten 
we de heer C. den Ouden, 
constructeur Tekenkamer 
Scheepsbouw. 
De heer Den Ouden is "eigen 
kweek" en heeft zich door 
hard werken en intensieve 
studie tot zijn huidige functie 
opgewerkt. 
Dat vernamen we allemaal op 
vrijdag 21 januari 1972 toen 
hij met vrouw en kinderen 
door zijn chef, de heer ir. 

Bennekers in het bijzijn van 
enkele collega's en andere 
"getrouwen" omstandig is 
gehuldigd. Wij vernamen te
vens, dat de heer Den Ouden 
ook na zijn jubileum verder 
zingend door het leven wenst 
te blijven gaan. Een goed 
ding voor over nog eens 25 
jaar, want "Wie zingend door 
het leven gaat, blijft veel leed 
bespaard". 

C. DEN OUDEN 



EElV STUKJE VERSCBURE GESCBIEDElVIS 

Het "haltmodel" zoals Daan Muys 'm kreeg 

Daan Muys, leerling op het Atheneum en wonende in Amster
dam-Noord is een enthousiast verzamelaar van alles wat met 
scheepvaart te maken heeft. Zijn hobby bracht hem ook bij Ver
schure. 
Naderhand schreef hij ons een brief, waarin hij over zichze 1f 
vertelde. De brief is te lang om helemaal te publiceren, maar het 
volgende is zeker voor onze Verschure-collega's en oud-Ver
schure collega's interessant. 

"Een belangrijke bron was de voormalige Reederij Koppe te 
Amsterdam. Het contact met deze rederij was voortgekomen uit 
de aankoop van een oude foto in Enkhuizen van de stoomboot 
R. van Hasselt. Koppe heeft jarenlang deze boot voor de Spoor
wegen geëxploiteerd, evenals haar zusters C. Bosman en W. F.

van der Wijck. 

Eens toonde men mij een "halfmodel" van het m.s. Waalstroom.

Dit was een vaartuig, dat men in 1968 had verkocht en waar ik 
destijds vrij vaak op had rondgelopen, omdat het zo'n leuk schip 
was. Het was in 1925 als s.s. Friesland bij Verschure gebouwd, 
samen met het zusterschip Holland, voor de dienst op Lemmer. 

BENOEMING TOT DIRECTEUR 

Met ingang van 1 januari 1972 is Ir. E. S. Sluis benoemd tot di
recteur van IHC Gusto N.V. 
De heer Sluis blijft als directielid belast met de leiding van 
Gusto Staalbouw. 
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en wat het vroeger was en nu weer geworden Is 

Niemand wist echter, dat dit halfmodel enige maanden later niet 
meer als Waalstroom zou bestaan! Naast een originele Koppe-' 
vlag kreeg ik later het halfmodel. Thuis begon ik steeds meer 
onnauwkeurigheden te ontdekken en na enige tijd kwam ik tot de 
conclusie, dat dit model nooit in die uitvoering was gebouwd. 
Dit klopte, want onder de vieze dikke laag witte verf kwam een l 

prachtige zwarte romp te voorschijn, voorzien van gouden ste-
1 venversiering en de naam Holland. Toen was duidelijk, wat er 

was gebeurd. Men bezat een "halfmodel" van het s.s. Holland,

een volledige zuster van s.s. Friesland. Toen de Friesland werd 
verbouwd tot m.s. Waalstroom heeft men het model meever-1 
bouwd. De foto's laten zien wat voor metamorfose het in de loop1 

der tijd had ondergaan. 
J Voor mij was de Holland echter veel leuker en ik ging op zoek, 

naar afbeeldingen van dit schip, om het model in de oude staa� 
terug te brengen en bij die onderzoekingen kwam ik onder meen 
bij IHC Verschure terecht. 

1 
Toen ik genoeg gegevens had om te kunnen nagaan hoe he 
schip er had uitgezien, daarbij ook steunend op de herinnerin 
gen van mijn vader, kon begonnen worden met het herstel". 



DMN KOOS NIEUWE ONDERNEMINGSRAAD 
Op 30 december j.l. is bij De Machinefabriek Noordwykerhout 
een nieuwe ondernemingsraad gekozen. Voor het eerst is bij 
deze verkiezingen, die eens in de drie jaar worden gehouden, 

itgegaan van een nieuw kiessysteem, waarbij alle kandidaten 
p één lijst uitkomen. Dus geen verdeling meer naar afdeling of 
olitieke achtergrond. Het was nu gewoon stemmen tellen en 
eeste stemmen gelden. 

ij de uitslag bleek dat 94% van de kiezers zijn stem had uit
ebracht. Voorwaar een hoge score. Verder bleek dat vijf van de 
even leden van de oude raad opnieuw zijn gekozen. De kiezers 
emonstreerden hiermee een voor die leden plezierig ver

rouwen in de oude raad. Jammer werd gevonden dat (net) geen 
ongere in de raad werd gekozen. Hoewel, de gekozen leden zijn 
eliswaar niet zó jong in jaren, maar zouden ze niet jong van 
art zijn? Dan gaf de uitslag te zien, dat drie medewerkers uit de 

N MEMORIAM 

PIETER ROGH 

ndanks zijn optimisme en de blijheid waarmede hij ons altoos 
eer verraste en ondanks het goede gesternte, waarin hij rots

ast geloofde, heeft onze medewerker, de heer Pieter Rogh, op 7 
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indirect-produktieve sfeer en vier uit de direct-produktieve sfeer 
afkomstig zijn. Uit een nadere beschouwing van de stembiljetten 
tenslotte kon de conclusie worden getrokken, dat vele beambten 
op niet-beambten hebben gestemd en andersom. 
Met andere woorden: de vertegenwoordigers van fabriek en 
kantoor hebben elkaar wederzijds het vertrouwen gegeven. Een 
duidelijke demonstratie van de wil tot integratie van de mede
werkers zelf, dachten wij. 

Bij de foto: 
Naast de voorzitter, de heer Timmer (4e van links) de leden van 
de nieuwe ondernemingsraad, te weten (van links naar rechts) 
de heren J. van Egmond, R. de Boer, F. Kok, T. Zandbergen, P. 
v. d. Zwel, P. v. Dijk, W. v. d. Niet.

Hiervan zijn de heren Kok en De Boer nieuw in de raad. 

januari 1972 te vroeg voor ons en zijn vrouw en kinderen - hij 
was 59 jaar - de laatste woorden gesproken. 
Velen zullen zich ook nu weer afgevraagd hebben, waarom toch 
altijd de vriendelijkste en medelevendste mensen het eerst aan 
bod zijn om door hun verscheiden een sombere leegte te veroor
zaken. 
Wij zullen zijn hulpvaardigheid en medeleven met iedereen in 
zijn omgeving en vooral zijn positieve instelling ontzettend mis
sen. 
Hij blijft in onze gedachten voortleven. Wij denken daarbij ook 
en in het bijzonder aan de smart, die over zijn vrouw en kinderen 
gekomen is. 

Technische Dienst 
IHC VERSCHURE 
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�IIMIN'S(W)ERf 
Het gebeurt niet vaak, dat wij "fanmail" ontvangen. Als het dan 
toch eens voorkomt, maken wij er graag melding van. De heer 
K. Gelderblom, werkzaam bij IHC Smit, zond de redactie een ge
dicht naar aanleiding van de Kerstpuzzel. Daarin wijdde hij ook
enige regels aan ons.
Zo:

En hoe dan Argus steeds kan weten 
Zo speurend steeds met Argusoog 
van al dat bouwen, passen, meten, 
Och, dit zit ons niet al te hoog: 
We wensen hem ook maar het beste 
in welke vorm hij ook bestaat 
Hij zorgt toch dat wij steeds weer weten 
hoe 't met de zaken verder gaat 
Daarom nu eens, m'n beste Argus 
een keer het oog op U gericht 
'k Zou zeggen: doe speurend, verder 
en zo al schrijvend weer Uw plicht. 

Over post-ontvangen gesproken: een enkele maal ontvangt de 
redactie een brief of briefkaart, waarin wordt gereageerd op iets 
dat in Het Zeskant gepubliceerd is. Natuurlijk zijn reacties wel
kom, maar wanneer zulke post anoniem is of van een niet-be
staande naam voorzien, gaat het meteen de prullemand in! 
Da's duidelijk, niet waar! . ... 

Het IHC Smit Nieuws maakte melding van een kleine reorganisa
tie in verband met het invoeren van het Autokon-systeem (o.m. 
het computer besturen van brandsnijders). De bedrijfstekenka
mer en de spantenvloer waren erbij betrokken. "Deze beide af
delingen worden vanaf 1 januari 1972 samengevoegd en zullen 
dan Maatvoeringscentrum heten." 
Dat past precies! Wij bouwen immers niet alleen "confectie" 
(standaardprodukten) maar ook "maatwerk"? .... 

Krijgen wij er een soort collega bij, wiens Argusogen het Gusto
gebeuren nauwgezet volgen? In IHC Gusto Nieuws no. 3 zagen 
wij, onder de titel "Langs de neus weg", dit tekeningetje met 
deze tekst: 

({j_ �JS., - Nu krijgen we pas echt visglas op de 1 

� 
-r . 

inkoop, want nu komt er nog kroos in · • \ 
ook. � i il 'ó' 
- Het b!;jft tm,weas ia het gcoea, zowel '!f (y; f
de spruit als het kroos. - 2!!!L. '/:L."'\_

(���.,.,,:�; �s 91 riÈu� �� 

Wanneer wij iemand van Gusto ontmoeten, zullen wij langs onze 
neus weg eens vragen waar dit alles op slaat .... 

32 

Verleden maand las U in ons Zeskant over de presentatie aan dei 
Smit-collega's van het nieuwe complex van de Machinefabriek.

1 In het IHC Smit Nieuws werd hierop nog nader ingegaan en' 
werden interessante details verteld: Om de beide bestaande 
machinefabrieken te koppelen was de bouw nodig van een hal 
van 70 x 40 meter. Het nieuwe kantoor heeft een oppervlakte van l 

1200 m2• De vloer van ex-machinefabriek Noord werd opgehoogd
tot 3.40 m + N.A.P. Dwars door het nieuwe complex loopt een 
weg, aan beide zijden afgesloten door grote deuren. Zo'n 120.000 
houten blokjes werden gebruikt als vloerbedekking. Al met al 
een grote klus daar aan de Kinderdijk! 

Bij Gusto is geëxperimenteerd in de Scheepsbouwloods met een 
lasdampafzuiging. In IHC Gusto Nieuws lazen wij hierover: "Deze 
afzuiginstallatie is bedoeld als experiment. Mocht de werking. 
blijken te voldoen dan zal dit systeem eveneens toegepast wor
den bij aanverwante bedrijven in de E.E.G." 
Dat noem je nou nog eens Europees denken .... 

Het is lang geleden, dat wij het IHC De Klop Nieuws ter sprake 
brachten. In no. 24, het eerste nummer van dit jaar, werd eeni 
overzicht gegeven van de premies voor de Sociale Verzekerings 
Wetten en de totaalbedragen die op onze lonen en salarissen 
worden ingehouden. Een moeilijke, ingewikkelde materie voor 
niet-ingewijden. Onze complimenten voor de zeer duidelijke ma
nier, waarop IHC De Klop Nieuws dit moeilijke onderwerp aan 
de lezers presenteerde. 
Wij, die beslist grote leken mogen worden genoemd op dit ge
bied, begrepen er ineens alles van. 
Een stevige Klop op de schouders voor de redactie van het IHC 
De Klop Nieuws! 

Wanneer onze verkeersminister Drees het IHC Gusto Nieuws 
leest, moeten de mededelingen over de indienststelling van per
soneelsbussen hem prettig hebben gestemd. De Gusto-collega's 
kunnen zich voortaan "openbaar laten vervoeren". Tijden, route
beschrijvingen en stopplaatsen werden uitvoerig vermeld. De 
rijtijden van de beambtenbus zijn zelfs aangepast aan de aan
komst van treinen op het station Schiedam. En dat alles onder 
de kreet: "Gusto service gaat steeds verder". 

In het IHC Gusto Nieuws no. 3 werd te koop aangeboden: 
"een televisie/radiocombinatie met wisselaar in gesloten kast". 
Afgaande op het peil van vele TV- en radioprogramma's kunnen 

wij alleen maar aanraden: houdt die kast zo veel mogelijk geslo
ten .... ! 

Dit was de SOe Argus, goedenavond! 


