


BIJ DE VOORPLAAT 

Vlak voor het begin van de bedrijfsvacantie bij IHC Smit schoot de fotograaf deze plaat van het monteren van de "kraanpoot" aan 
boord van de Sliedrecht 33. Ook op deze werf is het "lied van de a rbeid" inmiddels hervat. 

WELKOM AAN NIEU 

De vakanties zijn voorbij. Scholen, kantoren en bedrijven gaan 
weer op volle kracht aan de slag. De vertrouwde plaatsen op 
de stoel, achter de draaibank of waar ook in of op onze bedrijven 
zijn weer ingenomen. Voor een aantal onder ons zijn deze 
plaatsen nog niet zo vertrouwd. Het zijn de nieuwe IHC-ers: 
leerlingen op onze bedrijfsscholen, maar ook nieuwe mede
werksters en medewerkers op onze kantoren. Wat onwennig 
hebben zij handen geschud en kennis gemaakt. Alles is nog 
vreemd. Daarom juist is een welgemeend en hartelijk welkom op 
z'n plaats. Niet zozeer als chef en collega, maar vooral ook als 
IHC-er hebben wij echter de taak de nieuwelingen in onze ge

meenschap niet slechts die eerste dag prettig te verwelkomen, 

maar in het bijzonder in die hele eerste beginperiode te be
geleiden in en vertrouwd te maken met de voor hen nog nieuwe 
werkomgeving. Tijd en moeite daaraan besteed is heus wèl
besteed! 
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REDACTIE-MUTATIE 

Zijn drukke werkzaamheden als verkoop-secretaris bij IHC Smit 
maken het de heer A. G. van der Beek helaas niet mogelijk vol
doende tijd te geven aan zijn taak als redactie-medewerker. 
Hoewel hij zeker incidenteel de redactie behulpzaam zal blijven, 
wordt zijn plaats in de redactie-commissie daarom voortaan in

genomen door de heer G. Houwing, werkzaam op de afdeling 

Personeelszaken van IHC Smit. 
Wij danken de heer Van der Beek voor zijn inbreng en mede
werking in de afgelopen tijd en wij roepen de heer Houwing een 
hartelijk welkom toe. 

ORDER vool

Van "Gult Dredging Company" te Kuwe· 
juni opdracht voor de bouw van een zware

totaal geïnstalleerd vermogen van 12.250 
vinden bij IHC Verschure onder bouwn 
levering is begin juni 1977! Gezien de, oo 
vereiste korte levertijd zijn weer speciale o _,:.

regelen vereist. Zo zal het tekenwerk verri -
speciale werkeenheid onder leiding van e -=
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ORDER VOOR GROTE CUTTERZUIGER 
Van "Gult Dredging Company" te Kuweit ontvingen wij begin 
juni opdracht voor de bouw van een zware cutterzuiger met een 
totaal geïnstalleerd vermogen van 12.250 pk. De bouw zal plaats
vinden bij IHC Verschure onder bouwnummer CO 886. De op
levering is begin juni 1977! Gezien de, ook van dit bouwnummer, 
vereiste korte levertijd zijn weer speciale organisatorische maat
regelen vereist. Zo zal het tekenwerk verricht worden door een 
speciale werkeenheid onder leiding van de heer J. Stigter. 
De voornaamste technische gegevens van de zuiger zijn: 
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- lengte ponton 67,0 m 

- breedte 16,0 m 

- holte 5,2 m 
- baggerdiepte 22,0 m 
- diameter zuigleiding 800 mm
- diameter pers!eiding 750 mm
- cuttervermogen 1400 pk 

Baggerpompen: één onderwaterpomp op de ladder à 1400 pk: 
twee baggerpompen, in serie, in casco, ieder 3000 pk. 

De energie voor het baggerbedrijf wordt geleverd door 5 Bolnes 
dieselmotoren, voor het havenbedrijf door één Caterpiller diesel. 

De zuiger wordt voorzien van een paalwagen, ,,kerstboom", 

ankerbomen, rijdende kraan over de gehele lengte, uitgebreide 

baggerinstrumentatie en verblijven met air-conditioning. De 
zuiger zal voldoen aan de voorschriften voor de hoogste klasse 
van Bureau Veritas. 

EEN GROOT COMPLIMENT ! 
"Wanneer het leggen van. pijpleidingen op de zeebodem een 
Olympische sport zou zijn, dan zou de Gouden Medaille onge
twijfeld dit jaar zijn gewonnen door de Viking Piper. In het eerste 
karwei (van de Shetland eilanden naar het Ninianfield op de 
Noordzee, Red.) heeft de reusachtige pijpenlegger twee keer zo 
snel pijpen gelegd als enig ander vaartuig zou kunnen." 
Aldus lazen wij in het Engelse blad 

"
BP Shield International". 

Een pracht van een compliment! In een volgend nummer hopen 
wij u nog eens wat meer te vertellen over deze krachttoer van 
,,onze" Viking Piper. 



Wie begin juli bij Urk het water opzocht om zich te verpozen 
kon daar op het IJsselmeer een bijzondere combinatie aan het 
werk zien. Een wat vreemd vaartuig, Multimol genaamd, met 
daarachter een fikse duwboot en ernaast een elevatorbak ge
koppeld. Gezamenlijk trok het drietal baantjes dicht onder de 
wal. Op een plaats, waar zich op geringe diepte zowel keileem 
als zand bevindt, was een traject uitgezet om proef te baggeren. 
Want dat was het doel van deze operatie. Ons laboratorium MTI 
wilde wel eens weten, hoe een aantal nieuwe ontwerpen van 
sleepkoppen zich in de praktijk gedroegen. 
,,Het gaat om zogenaamde "actieve

" 
koppen", aldus MTl-mede

werker A. Nieuwenhuis. ,,Dat is een sleepkop met daarin een, 
door hydraulische motoren aangedreven, ronddraaiende 

"
mes

senkooi". Die moet vooral zware grond te lijf kunnen. Er zijn 
vier verschillende typen messenkooien om te beproeven. Dan 
hebben wij ook nog een IHC-kop met een vast mes en een 
zogenaamde V-kop, een verticale messenkop.

" 

"Er is behoefte aan koppen om te kunnen sleepzuigen in zware 

grond", vertelde Ir. J. A. A. Nuyten ons. ,,Het vinden van een 
geschikte plaats om te proefnemingen te kunnen doen, viel niet 
mee. Tenslotte zijn wij hier, onder de rook van Urk, terecht ge
komen. Ideaal is het niet helemaal; het eigenlijke zuiggebied is 
niet zo groot en wij hebben nogal eens last van stenen in de 
pomp en staaldraden in de kop. Maar het gaat en dat is het
voornaamste." 

• 

Op de brug van de duwboot Robert is Decca-apparatuur ge- 1 
installeerd met behulp waarvan nauwkeurig heen en weer wordt 
gevaren. Voor Kapitein Van Riemsdijk van de Robert, die gewend 
is duwcombinaties tussen Duitsland en Antwerpen te varen, was 
dit "avontuur

" 
weer eens wat anders. 

Speciaal ingericht 

De Multimo/ zelf - eigendom van REBA B.V. in Dordrecht - is een 
catamaranvaartuig ontworpen en gebouwd om er proeven mee te 
doen op baggergebied. Door het MTI is de Multimol gehuurd en 

De Mulllmol-comblnatle op het IJsselmeer 

MULTIMOL 

GROEFIN 

HET 

IJSSELMEER 
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In een raam In het beun hangt de 
korte zuigbuis met "actieve" kop 

De leem-zand-water douche vult 
de bak 

vervolgens ingericht voor de sleep o 
kop met korte zuigbuis is in een raar.-a.E
hangen in het beun. De diepte waaro 
van 3 tot 7 meter. De specie wordt in e -

vol, dan wordt een diepe plek opgezoc 
Op de brug van de Multimol worden de e· 
Hier vonden wij de heer Nieuwenhuis 
tabellen en cijferreeksen. Baggerbaas as 
voor die job is gehuurd. Een verdieping E._"' 
tuur, waar je als leek niets van snapt. Dig· 
toe. MTI-Meetdienst-medewerker H. Egg· 
naar. Het is hier, dat alle mogelijke mee1 _ 
band worden gezet. Tweemaal per wee =.3 

het MTI in Kinderdijk, waar de computer ze 
,,Per kop moeten enige tientallen "runs" 
dus de heer Nieuwenhuis. ,,Van te vore 

·waarden ingesteld met betrekking tot s
niet."

Het embleem op de "Mulllmol": 
een baggerbeugel! 

De kop Is boven water en duldelljk Is de "messenkoo 
om zware grond los te werken 

,,Man overboord" • een frisse duik op een hete dag! 
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vervolgens ingericht voor de sleepkopproeven. De te beproeven 
kop met korte zuigbuis is in een raamwerkconstructie opge
hangen in het beun. De diepte waarop wordt gezogen varieert 
van 3 tot 7 meter. De specie wordt in de bak geladen. Is de bak 
vol, dan wordt een diepe plek opgezocht en wordt er "geklapt". 
Op de brug van de Multimo/ worden de eigenlijke proeven geleid. 
Hier vonden wij de heer Nieuwenhuis met zijn map vol staten, 
tabellen en cijferreeksen. Baggerbaas was P. Vet, die speciaal 
voor die job is gehuurd. Een verdieping lager staat de appara
tuur, waar je als leek niets van snapt. Digitale cijfers knipogen je 
toe. MTI-Meetdienst-medewerker H. Eggink keek er onbewogen 
naar. Het is hier, dat alle mogelijke meetgegevens op de pons
band worden gezet. Tweemaal per week gaan de banden naar 
het MTI in Kinderdijk, waar de computer ze uitwerkt. 
,,Per kop moeten enige tientallen 

"
runs" worden gemaakt", al

_dus de heer Nieuwenhuis. ,,Van te voren worden verschillende 
·waarden ingesteld met betrekking tot snelheid, diepte en wat al
niet."

Het embleem op de "Multlmol": 
een baggerbeugel! 

De kop Is boven water en duidelijk Is de "messenkool" te zien, die er In ronddraait 
om zware grond los te werken 

&:,/1\ 
"' ' 

•, 

,,Man overboord" • een frisse duik op een hete dagf 

-
- �-- - --- -
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Er is een kleine vaste bemanning aan boord van de combinatie. 
Men logeerde 's avonds op de Robert, die daarvoor alle plaats 
heeft. De Multimol beschikt ook over een kleine kombuis, waarin 
de kok een zeer smakelijke hap wist te bereiden. 
Het mooie weer begunstigde de proefnemingen. Bij een beetje 
bries zouden de golven hier op het IJsselmeer al gauw te hoog 
zijn om met de Multimol te kunnen blijven doorwerken. Zomer
kledij was troef aan boord. Wanneer er weer eens gestopt moest 
worden, omdat de pomp zich in een grote steen dreigde te ver
slikken, was het al direct "man overboord" om een frisse duik 
te nemen. 

Toen de baggervacantie begon, waren er twee 
"

messenkooien" 
beproefd èn de beide 

"
vaste-messen-koppen

"
. De vacantie

periode is gebruikt om in Kinderdijk de vele, vele gegevens uit 
te werken en te bestuderen. Op basis van de daaruit verkregen 
resultaten zal worden beslist op welke wijze en hoe lang de 
baggerproeven met de Multimol zullen worden voortgezet. 

"Krijgsraad
" 

van MTl-medewerkers bi) een van de nieuwe sfeepkoppen 

Nog twee typen "messen
kooien" die op het IJssel
meer werden beproefd 



Rotsbreker. Op 14 juni j.l. werd bij IHC Verschure de rotsbreker 

Amurskiy-1 Voor de Sovjetunie overgedragen. Op dezelfde dag 
vond als uitvloeisel daarvan met enig ceremonieel de vlag

wisseling plaats. In de weken daarvoor was het baggervaartuig 
danig aan de tand gevoeld. Bij gebrek aan rots in ons polderland 
was in het droogdok een constructie gemaakt met betonblokken. 

Hierop konden de beitels worden beproefd. Inmiddels is de rots
breker op weg naar de rivier de Amur, ver weg in het noord
oosten van de Sovjetunie. 

TE WATER, BEPROEFD EN OVERGEDRAGEN 

Onder deze verzamelkop hierbij in het kort een aantal nieuwtjes 

van onze werven. 

Tahreer. De derde van de vier 3000 m3 sleepzuigers voor Irak 
ging in juni proefvaren. Omdat dit schip bij IHC Verschure is 

gebouwd, werden hiervoor de wateren bij Texel opgezocht. Het 

werd een succesvolle beproeving. Inmiddels heeft de Tahreer 

ons land verlaten. 
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Alsumood. Behalve vier 3000 m3 sleepzuigers hebben wij ook 
twee 4500 m3 sleepzuigers voor Irak in opdracht. Een daarvan -
de Alsumood - werd bij IHC Smit gebouwd. Eind juni ging de 

sleepzuiger op de Noordzee proefvaren. Ook met deze proef
vaart ging alles wel. Ook de Alsumood is intussen naar Irak ver
trokken. 

Nog twee. Een eenvoudig rekensommetje leert, dat er nu dus 
nog twee sleepzuigers voor Irak volgen. Beide zijn bij IHC Ver
schure onder handen. Aan de een - de Palestine - wordt hard 
gewerkt om hem voor de zeebeproevingen gereed te maken. 
De ander - de Alkadisiyah - is op 15 juli te water gelaten. Zoals 
bij de andere schepen uit deze order geschiedde de tewater
lating zonder ceremonieel. Wel mocht de gebeurtenis zich in de 
belangstelling verheugen van een filmploeg. Er wordt namelijk 
een nieuwe Nederlandse speelfilm gemaakt onder de titel 

"
De 

Peetmoeder". Het wordt een persiflage op de film "De Peet
vader" over de Maffia, grotendeels in de vorm van een musical. 

Productie: ,,Manders & Manders". In deze film komt een aantal 
impressies voor van schepen die te water gaan. Vandaar de 
filmische belangstelling voor de tewaterlating bij IHC Verschure. 
Wie de film in onze bioscopen wil zien, moet nog wel even 

wachten tot het voorjaar van 1977. 

Verscheping 

Twee IHC Beavers 3300, de Gioia en 
juni scheep naar Italië. In de Rotterd 
m.s. Uhentels van de Hansa Linie de z
beurde met het eigen laadgerei. De "Fe
dit soort zware klussen weinig proble
voor uitgerust. In het geval van de
zwaarste stukken 300 ton. Dat waren d
de zijpontons er nog aan! Ze werde
plaatst. Het grote voordeel van het zelf

zo'n hijsklus is het feit, dat het lossen.
beeld geen bokken zijn, goed mogelij
de twee Beavers naar Messina op Sicil"ë.
stemming van de Gioia en de Esperia i
Italië, waar een haven wordt gebouwd.

Werfbeeld 

. .  En toen klom de fotograaf in de we 
overzicht van de haven. Links de sleep 
rechts een aantal Beavers 3300. Géé 
zuigers hebben allemaal al een beste 
bij De Klop! 

Opdrachten 

Eind juni werden twee opdrachten on -

van een IHC Beaver 3300. De een krij 
"extra's" en voorzieningen om over zee

worden. De ander krijgt een paalwage 
bomen en uitgebreide baggerapparatuur. 
Een succesvol product, deze IHC Bea 
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Verscheping 

Twee IHC Beavers 3300, de Gioia en de Esperia, gingen eind 
juni scheep naar Italië. In de Rotterdamse Waalhaven nam het 
m.s. Uhenfels van de Hansa Linie de zuigers aan boord. Dit ge
beurde met het eigen laadgerei. De "Fels-schepen" hebben met
dit soort zware klussen weinig problemen. Ze zijn er speciaal
voor uitgerust. In het geval van de twee Beavers wogen de
zwaarste stukken 300 ton. Dat waren dan de hoofdpontons mèt
de zijpontons er nog aan! Ze werden zij aan zij aan dek ge
plaatst. Het grote voordeel van het zelf doen door het schip van
zo'n hijsklus is het feit, dat het lossen, ook dáár waar bijvoor
beeld geen bokken zijn, goed mogelijk is. De Uhenfels bracht
de twee Beavers naar Messina op Sicilië. De uiteindelijke be
stemming van de Gioia en de Esperia is Gioia Tauro in Zuid
Italië, waar een haven wordt gebouwd.

Werfbeeld 

.. En toen klom de fotograaf in de werfkraan en maakte hij dit 
overzicht van de haven. Links de sleepzuiger Kasai voor Zaïre, 
rechts een aantal Beavers 3300. Géén voorraad, want de 
zuigers hebben allemaal al een bestemming. Zo gaat dat daar 
bij De Klop! 

Opdrachten 

Eind juni werden twee opdrachten ontvangen voor de levering 
van een IHC Beaver 3300. De een krijgt een dubbelpomp, veel 
"extra's

" 
en voorzieningen om over zee versleept te kunnen 

worden. De ander krijgt een paalwagen, een dubbelpomp, anker
bomen en uitgebreide baggerapparatuur. 
Een succesvol product, deze IHC Beaver 3300!! 

NIEUWS 



... op 3 juni 1976 

Mededelingen van de raad van bestuur 

De voorzitter deelt mede, dat onder de naam 
"

IHC do Brasil" 
een verkoopkantoor in Brazilië is gesticht. Wat betreft de ont
wikkeling in de Nederlandse scheepsbouw meent de voorzitter 
weinig te kunnen toevoegen aan hetgeen reeds bekend is. De 
,,Commissie Il" is al vier jaar bezig, maar heeft haar werkzaam
heden nog niet afgerond. En zolang dit niet het geval is, kan de 

"
grote" commissie (de beleidscommissie scheepsbouw) niet 

met de werkzaamheden beginnen, aldus heeft de heer Bakker -
de vermoedelijke voorzitter van deze commissie - verklaard. 
Over Management Development zullen-•de COR-leden schriftelijk 
worden geïnformeerd. 

Taakverdeling raad van bestuur 

Er is een schema opgesteld over een nieuwe taakverdeling van 
de leden van de raad van bestuur. De voorzitter geeft hierop een 
toelichting. Zoals uit het schema blijkt, zal elk lid van de raad 
van bestuur zijn aandacht richten op bepaalde functionele ge
bieden. Hiermede vervalt de eenhoofdige divisieleiding met de 
verantwoordelijkheid binnen de raad van bestuur voor alle func
ties van een werkmaatschappij. De heer Boterenbrood zal zijn 
aandacht vooral richten op de productie en sociale zaken in 
Nederland. Alle bedrijven in eigen land, met uitzondering van 
het MTE, komen onder hem te ressorteren. Alle financiële aan
gelegenheden zullen door de heer Van Oosterom worden be
hartigd; ook de aandelenparticipaties, d.w.z. het voor IHC zo 
gunstig mogelijk onderbrengen van gelden. 
Gezien het grote belang van het krijgen van orders en het 
coördineren van onze zaken in het buitenland, zaken die niet 
onder één bepaalde werkmaatschappij dienen te vallen, zal de 
heer Schuil zich bezighouden met commerciële aangelegen
heden, buitenlandse vestigingen en het MTE. 
Op de vraag waarom het MTE wel bij buitenlandse vestigingen 
is ondergebracht en Smit Engineering niet, licht de voorzitter 
toe, dat SE eigenlijk een orgaan is dat uitbestedingen regelt en 
daarom beter niet van IHC Smit gescheiden moet worden. Als 
engineeringbureau is SE sterk gericht op de eigen producten 
van de Nederlandse werkmaatschappijen, dit in tegenstelling tot 
MTE, waar bijzondere, zeer zelden in Nederland te bouwen, 
producten worden ontworpen. 

Jaarverslag 1975 

In vooroverleg met de raad van bestuur heeft de financiële com
missie van de COR de vragen vastgesteld, die in de COR
vergadering worden behandeld, dit om een systematische be
handeling van het jaarverslag mogelijk te maken. 
Hierbij komen o.m. de volgende onderwerpen aan de orde: 
Verkooporganisatie: de heer Van Oosterom geeft een nadere 
toelichting en zegt daarin o.m. dat hij van mening is dat de ver-
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kooporganisatie voldoende van opzet is. Ten aanzien van onze 
agenten - die een 

"
verkennende" en ondersteunende functie in 

het geheel hebben - behoeft geen gevaar te bestaan dat er 
,,veel aan de strijkstok blijft hangen". 
Uniform salarissysteem: de raad van bestuur heeft in november 
1975 een voorstel gedaan aan de vakverenigingen. Daarop is 
nog geen reactie gekomen. Op korte termijn zal nu beslist 
worden. 
Collectieve ziektekostenverzekering: de COR heeft een samen
vattend overzicht ontvijngen, waarop het aantal personeelsleden 
dat is overgegaan naar Enzico is vermeld. 
Invloed investeringen op werkgelegenheid; met name bij /HG 
Gusto en /HG Verschure: de werkgelegenheid is voornamelijk 
afhankelijk van het kunnen aantrekken van orders en het prijs
niveau van die orders. De bewaking van de liquiditeit en de be
heersing van de voorraden is essentieel. Het is onmogelijk voor 
de raad van bestuur zich nu al uit te spreken over de volgende 
jaren. 
Vooruitzichten te optimistisch: de passage over de vooruitzichten 
wordt wat optimistisch gevonden. De voorzitter antwoordt, dat 
deze woorden enkele maanden geleden zijn geschreven en er 
zich inderdaad sinds die tijd ontwikkelingen hebben voorgedaan, 
die zulk optimisme niet schragen. Mede door buitenlandse con
currentie - vooral Japan - wordt het steeds moeilijker. De raad 
van bestuur blijft echter voortdurend op z'n hoede en zal zich 
er actief mee bezig houden. 

Staubo Il 

De voorzitter deelt mede, dat er verschillende acties onder
nomen worden om een koper voor dit dp-boorschip te vinden. 
Naar verwachting liggen de beste kansen bij de Fransen. 

Orderportefeuille 

De voorzitter deelt mede, dat er een order voor een grote cutter
zuiger is geboekt voor Gulf Dredging (Ballast Nedam) met een 
contractprijs van 27 miljoen. Dit betekent een verlies van 5 
miljoen. 
De orderportefeuille is onderwerp van een grondige bespreking. 
De bezetting van de tekenkamers laat te wensen over en bij 
sommige werkmaatschappijen is ook in andere afdelingen onder
bezetting te verwachten. 
De gekozen leden dringen er bij de raad van bestuur op aan, 
waar mogelijk, als IHC druk uit te oefenen op de beleidscom
missie scheepsbouw om haast te maken. De voorzitter zegt 
zulks toe. 

Smit & Bolnes 

De heer Boterenbrood geeft een toelichting op de laatste ont
wikkelingen met betrekking tot de kwestie Smit & Bolnes. Er zijn 
gesprekken geweest over een eventuele fusie met Bolnes, er zijn 
contacten met de Noorse motorenfabriek Wichmann met het ver
zoek uiterlijk 11 juni te laten weten hoe men er daar over denkt, 
er is ook aan MAK de einddatum van 11 juni genoemd. Ver
schillende vaagheden blijven helaas nog bestaan. De raad van 
bestuur blijft het probleem de volle aandacht geven. 
Op een vraag wat belangrijker wordt geacht: arbeidsplaatsen of 
financiële belangen, antwoordt de voorzitter: arbeidsplaatsen. 
Tijdens de rondvraag komt nog even naar voren, waarom het 
embargo op het Jaarverslag werd opgeheven. De voorzitter 
vertelt dat de Volkskrant zich niet aan het embargo heeft ge
houden en de gegevens te vroeg heeft gepubliceerd. Daarop is 
toen besloten het embargo op te heffen. 

De Voorzitter De Secretaris 

... en op 23 juni 

Van IHC Verschure is een brief binnengekomen, waarin melding 
wordt gemaakt van de ongerustheid van een groep tekenaars ten 
aanzien van de consequenties van de centralisatie van Bagger 

Groot in Kinderdijk. De brief zal in ee 
worden besproken. 
Opnieuw vormt de internationale schee 

werp van bespreking. De voorzitter se e 
zich voordoen om orders van enig bela 
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afhankelijk is van een aantal factoren. 
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Een complex van factoren ligt ook ten g 
kostprijsverlaging. Alle IHC-medewerkers 
eerste plaats zelf iets kunnen doen, voor oc 
lijkse, practische werk. Er zal bovendie 
kunnen worden om duidelijke maatrege e 
kostprijsverlaging te komen. Deze maatr 
ringen met zich brengen. De gekozen lede 
bestuur om tijdig over een en ander te 
vorens definitieve beslissingen zijn geno s 
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de nieuw geboekte orders, de kansen op 
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otorenfabriek Wichmann met het ver-

a en weten hoe men er daar over denkt, 
einddatum van 11 juni genoemd. Ver
ï en helaas nog bestaan. De raad van 
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s;s::;railt zich niet aan het embargo heeft ge
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De Secretaris 

ee brief binnengekomen, waarin melding 

erustheid van een groep tekenaars ten 

e ies van de centralisatie van Bagger 

Groot in Kinderdijk. De brief zal in een volgende vergadering 

worden besproken. 

Opnieuw vormt de internationale scheepsbouwsituatie onder

werp van bespreking. De voorzitter schetst de problemen, die 
zich voordoen om orders van enig belang te krijgen en geeft op 
een aantal vragen een gedetailleerd antwoord. Samenvattend 
kan men stellen, dat de strijd om orders nog in hevigheid zal 
toenemen en dat de duur van de ernstige problemen hierbij 
afhankelijk is van een aantal factoren, maar toch zeker niet 
korter zal zijn dan 2 à 3 jaar. 

Een complex van factoren ligt ook ten grondslag aan het punt 
kostprijsverlaging. Alle IHC-medewerkers zouden hieraan in de 
eerste plaats zelf iets kunnen doen, vooral ook vanuit hun dage

lijkse, practische werk. Er zal bovendien niet aan ontkomen 

kunnen worden om duidelijke maatregelen te treffen om tot 

kostprijsverlaging te komen. Deze maatregelen zullen verande

ringen met zich brengen. De gekozen leden vragen de raad van 
bestuur om tijdig over een en ander te worden ingelicht, al
vorens definitieve beslissingen zijn genomen. 
Namens de financiële commissie van de COR worden enkele 
vragen gesteld over het 1e kwartaalverslag. Deze betreffen o.m. 
de nieuw geboekte orders, de kansen op orders in de volgende 
kwartalen, het orderresultaat en de prognose over het winst
plan 1976. 
Na hetgeen in de vorige vergadering over Smit & Bolnes is be
sproken, zijn de zaken uiterst teleurstellend verlopen. Zowel 

MAK (Duitsland) als Wichmann (Noorwegen) toonde geen be
reidheid tot overname. Aan het beeld van de orderportefeuille 

voor motoren is niets veranderd. Om de verliezen voor de IHC 

als geheel te beperken en zelfs te beëindigen, zal de raad van 
bestuur bepaalde maatregelen nemen. Dit is in het overleg met 
de vakverenigingen naar voren gebracht. Er werd overeenstem
ming bereikt om te beginnen met besprekingen over een sociaal 
plan. De vakverenigingen zijn van mening dat er nog wel degelijk 

een lichtpuntje is in het contact met Wichmann. Aan de raad van 

bestuur is gevraagd deze laatste mogelijkheid toch te onder

zoeken. Natuurlijk bestaat daartoe de bereidheid, maar door de 
voortgaande verliezen komt het concern in gevaar. 
De gekozen leden van de COR leggen naar aanleiding hiervan 
aan de raad van bestuur een verklaring voor, waarin zij zich 
stellen achter de opvattingen van de vakbonden en tevens ver
klaren 

- dat de verantwoordelijkheid voor de medewerkers in Zierikzee
berust bij de raad van bestuur van IHC

- dat er op wordt aangedrongen tot overeenstemming te komen

met Wichmann, om een zo groot mogelijke werkgelegenheid
in Zierikzee te behouden

- dat indien nodig er een goed sociaal plan komt voor de mede-

werkers in Zierikzee.

Aan de verklaring wordt nog toegevoegd, dat de COR-commissie 
in functie blijft om de zaak te kunnen begeleiden. Van de kant 
van de raad van bestuur wordt daarop nog eens de uitdrukkelijke 

bereidheid uitgesproken de COR-commissie van de ontwikke
lingen op de hoogte te houden. 

Tijdens de rondvraag komt o.m. de ziektekostenverzekering aan 
de orde. Door ziekte is de hiermee belaste commissie in haar 
werk vertraagd. Ook de werktijdverkorting bij DMN komt ter 

sprake. Deze is nog steeds van kracht, doch door het vele 

(machinale) werk, wordt er slechts voor een klein deel gebruik 

van gemaakt. 

Er wordt opgemerkt, dat de volgende vergadering is vastgesteld 
op 22 september aanstaande. Er zijn echter nog punten die open

staan. Een tussentijdse vergadering lijkt daarom wenselijk. Als 
datum hiervoor wordt gekozen 25 augustus aanstaande. 

De voorzitter De secretaris 

TAAKVERDELING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Raad 
van Commissarissen 

voorzitter: M. J. Keyzer 
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Het is min of meer (!) bekend, dat uw 

eindredacteur een warme belengstelling 

koestert voor oude stoommachines. Re

gelmatig komen hem boeken over dit 

onderwerp onder ogen. Eén zo'n boek 

heet "Steam in the West". Het is ge

schreven door D. L. Endacott en het werd 

niet zo lang geleden uitgegeven door 

David & Charles, Newton Abbot. Het boek 

behandelt verschillende toepassingen 

van stoom op de rails, stoom op de weg, 

stoom op het water. Twee van de foto's 

tonen schepen, die "aan de Kinderdijk"

zijn gebouwd, eens, lang geleden. Met 

toestemming van schrijver en uitgever 

publiceren wij deze foto's graag hierbij in 

ons bedrijfsblad. 

Jammer genoeg voor "de kenners" onder

ons worden bij de foto's geen bijzonder-

VAN STOOM, 
STOOM, 
STOOM ... 

heden gegeven over de stoommachine

installaties aan boord. Wie het nog weet, 

mag het de redactie vertellen! .. 

1. De Queen werd in 1833 gebouwd bij

L. Smit & Zn. De sleepboot-met-pas

sagiersaccommodatie was een veel

zijdig schip in de vloot van Cosens &

Co. in Weymouth. De ijzeren romp

had een lengte van ruim 33 meter,

een breedte van ongeveer 6 meter en

een diepgang van bijna 3 meter. De

Queen mat 169 ton en was het hele

102 

--- - - -

jaar door in actie. In 1920 werd het 

schip verkocht aan de "Ardrossan

Harbour Board" en twee jaar later

doorverkocht aan T. H. Nelson in 

South Shields voor dienst op de rivier 

de Tyne. In 1929 werd de Queen ge

sloopt. 

2. De Victoria was het eerste schip van

de vloot van Cosens & Co. te Wey

mouth, dat van staal was gebouwd.

J. & K. Smit bouwde het schip in

1884. Het casco werd over de Noord

zee naar Greenwich gesleept, waar

de stoommachine werd geïnstalleerd.

Vier jaar l?ter werd het schip ver

lengd van 50 meter tot ruim 53 meter.

De breedte bedroeg bijna 6 meter, de

diepgang bijna 3 meter. In de Eerste

Wereldoorlog werd het schip gebruikt

als mijnenveger en later - onder de

naam HMS Victoria - als transport

vaartuig in het gebied van Plymouth.

Na de oorlog werd het schip ver

bouwd om vanuit de haven van Wey

mouth dagtochten te gaan maken

naar badplaatsen in South Devon en

naar het eiland Wight.

In januari 1953, toen het schip dus
zeventig jaar oud was, maakte de Vic

toria op eigen kracht haar laatste reis,
naar Southampton, waar het schip

eind januari werd gesloopt.

.. 

BLOEMEN TUSS 

STAALBOUW 1 

IHC Gusto Staalbouw heeft een kleine · 
was onlangs aan een herdruk toe. In 
plattegrond van het bedrijf geeft nu een per::.a 
van hoe het er in Slikkerveer uit ziet. 
van Loon, een van de Staalbouw-med e 
bereider op het Bedrijfsbureau. Daarvóó 
afdeling Calculatie. Hij is een van de ��--� 
ploeg van De Kleyn" uit Sliedrecht naar 
Toen de nu 27-jarige Piet van Loon e _ 
nieuwe folder de plattegrond van het bed -,. 



jaar door in actie. In 1920 werd het 

schip verkocht aan de 
"

Ardrossan 

Harbour Board" en twee jaar later 

doorverkocht aan T. H. Nelson in 

South Shields voor dienst op de rivier 

de Tyne. In 1929 werd de Queen ge

sloopt. 

BLOEMEN TUSSEN STAAL 
Het roodbruin van stalen platen op de materieelopslag bij IHC 
Gusto wordt op aangename wijze onderbroken door kleur en 
geur van afrikaantjes, petunia's, viooltjes en andere bloemen. Zij 
behoren tot het tuintje bij de keet, waarin de afdeling Werf
transport zetelt. 
Een praatje met de heer C. Paardekoper, centralist-werftransport, 
geschiedt niet zonder onderbrekingen. Regelmatig kraakt de 
mobilofoon-installatie en wordt hem iets gevraagd. Een kraan 
hier, een tractor daar, een heftruck zus, vervoershulp zo. Rustig 
is het er zelden. 
Men loopt in en uit als was het de 

"
zoete inval". Maar goed, zo 

tussen de bedrijven door komen wij toch wat meer over het 
tuintje te weten. De heer C. Winkelman - beheerder materieel
park - begon er indertijd mee. Ongeveer twee jaar geleden kwam 
de heer Paardekoper als centralist in functie. Toen werd ook het 
tuintje uitgebreid. Het is overigens geen één-mans-job, maar 
een collectief bezit. Ook de heer A. Smit, afkomstig van 

"
De 

Eilanden", en dus 
"

vakman", is er mee bezig. 
Wat de mannen van dit stukje natuur tussen het staal onaan
genaam treft, is de onverschilligheid van sommige werknemers. 

"
Ze kwakken er alles maar in. Bekertjes, sigarettenpeukjes en 

wat al niet. Moet dat nou?" Ja, moet dat nou, vragen ook wij 

ons af. 
Degenen die ook wel eens moeilijkheden geven zijn de werf
katten. Met typisch kattenkarakter beschouwen ze dit tuintje als 
hun eigendom. En als hun kattenbak. Nou is dat laatste niet zó 
erg, want met veel overtuiging zegt de heer Paardekoper: ,,Wij 
houden het zo veel mogelijk biologisch. Géén kunstmest en zo". 
Succes er mee, met de bloemen tuss.en staal! 

2. De Victoria was het eerste schip van

de vloot van Cosens & Co. te Wey

mouth, dat van staal was gebouwd.

J. & K. Smit bouwde het schip in 

1884. Het casco werd over de Noord

zee naar Greenwich gesleept, waar

de stoommachine werd geïnstalleerd.

Vier jaar later werd het schip ver

lengd van 50 meter tot ruim 53 meter.

De breedte bedroeg bijna 6 meter, de

diepgang bijna 3 meter. In de Eerste

Wereldoorlog werd het schip gebruikt

als mijnenveger en later - onder de

naam HMS Victoria - als transport

vaartuig in het gebied van Plymouth.

Na de oorlog werd het schip ver

bouwd om vanuit de haven van Wey

mouth dagtochten te gaan maken

naar badplaatsen in South Devon en 

naar het eiland Wight.
STAALBOUW IN GETEKENDE VOGELVLUCHT 

In januari 1953, toen het schip dus
zeventig jaar oud was, maakte de Vic

toria op eigen kracht haar laatste reis,

naar Southampton, waar het schip

eind januari werd gesloopt.

-

IHC Gusto Staalbouw heeft een kleine informatiefolder. Deze 
was onlangs aan een herdruk toe. In plaats van de "droge" 
plattegrond van het bedrijf geeft nu een pentekening een indruk 
van hoe het er in Slikkerveer uit ziet. Het is het werk van Piet 
van Loon, eelól van de Staalbouw-medewerkers. Hij is werkvoor
bereider op het Bedrijfsbureau. Daarvóór behoorde hij tot de 
afdeling Calculatie. Hij is een van de medewerkers, die met 

"
de 

ploeg van De Kleyn" uit Sliedrecht naar Slikkerveer verhuisde. 
Toen de nu 27-jarige Piet van Loon werd gevraagd om voor de 
nieuwe folder de plattegrond van het bedrijf "wat bij te werken", 

-� --� � ..:!!::= -- ��-

- - -
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dacht hij er het zijne van. Thuis ging de hobbyist-tekenaar aan 
de slag en dit 

"
portret" van IHC Gusto Staalbouw is het 

resultaat! 

1. parkeerplaats; 2. kantoren; 3. portier en EHBO;
4. kantine en was/kleedlokalen; 5. lasloods (80 x 32 m);
6. magazijnen; 7. montagehal (90 x 20 m);
8. railbaan voor transport grote stukken; 9. helling (100 x 28 m);
10. helling (100 x 14 m); 11. mobiele kranen;
12. torenkraan {de oude!)



IHC-JEUGD OP STAP 
Zoals elk jaar gingen in de afgelopen weken de leerlingen van de 
verschillende bedrijfsscholen op reis. Uit de reisverslagen en de 
foto's doen wij een greep. 

IHC Smit 

We vertrokken op dinsdag 8 juni 1976 met prachtig weer, per bus. 
Tegen vijven kwamen we bij het Kreisjugendheim in Heisterberg 
aan. De avond mocht vrij worden besteed. 
De volgende dag waren er sportwedstrijden bij zeer warm weer. 
De wedstrijden bestonden hoofdzakelijk uit voetballen. De sport
dag was zeer geslaagd. 
's Middags was er gelegenheid tot zwemmen in een nabij gelegen 
meer. In de avond was er stadsbezichtiging in Giessen. 

� 
" . . -=-•- --
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Daar gaat Ie dan 1 ••• 

Wachten op de boot 

Donderdag was er in de ochtend het minstgeslaagde programma
punt, namelijk een bedrijfsbezoek aan de fa. Waldrich te Siegen, 
waar we een maaltijd kregen aangeboden, die wel geslaagd was. 
Na de maaltijd brachten we een bezoek aan Dillenburg. Er was 
o.a. gelegenheid tot bezichtiging van de Wilhelmstoren, waar je
vooral bovenop een prachtig uitzicht had.
's Avonds was er een disco-avond in een nabijgelegen dorp.
Vrijdags reden we door een prachtig gebied naar St. Goars
hausen waar we een tocht over de Rijn gingen maken.
Langs de Rijn waren er vele prachtig gelegen kastelen te bewon
deren. In Koblenz gingen we, na ongeveer twee uur varen, weer
aan wal. Hier was gelegenheid geboden tot het kopen van souve
nirs (en sterke drank).
De volgende dag (zaterdag) vertrokken we huiswaarts. In het
Esso Motor Hotel te Born werd de afscheidsmaaltijd gebruikt.
Alles bij elkaar genomen was het een geslaagde jeugdreis.

Gijs Grobbelvink en Coba Raapkanus 
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IHC De Klop 

Dinsdag 8 juni 1976 

Met een schok werd ik wakker, ik keek op de wekker, het was 
half vier; wat is er aan de hand, o ja, roets het bed uit want om 
5 uur word ik opgehaald door Maarten. Dit was het begin voor 
een der jonge deelnemers aan de reis naar Zuid frankrijk met 
bestemming Nice. 

Aangekomen op het vliegveld van Nice werden we opgewacht 
door onze reisleidster, die ons de rest van de week zou be
geleiden. 
Buiten het vliegveld stond de bus ons op te wachten voor een 
sightseeing in de omgeving van Nice. 
De eerste indrukken waren overweldigend, een rit langs de 
grillig gevormde kust, heuvel op en heuvel af. We genoten van 
de uitzichten langs de kust. 

Woensdag 9 juni 1976 

Om 08.30 uur verscheen de bus in de buurt van het hotel. De 
straat vóór het hotel was voor de bus te smal, dus moesten we 
een straat verder instappen en onze route die dag was een 
,,Trip Cöte d'Azur", met als verst verwijderde plaats St. Tropez. 
Deze route voerde ons weer langs de kust met een uitstapje in 
Cannes, waar we een bezoek brachten aan de jachthaven. 
Daar kon elke rechtgeaarde scheepsbouwer zich laten gaan in 
de schoonheid van de verschillende soorten schepen. De een 
nog mooier, luxer en groter dan de ander. Na het bezoek aan de 
haven vervolgden we onze tocht naar St. Tropez. Daar werd een 
leuk strand opgezocht, waar we onze zelf meegebrachte lunch 
gebruikten. 
Interessant was daar onze eerste kennismaking met de vrouwen 
die daar topless rondliepen. Eerst dachten we met een inciden
teel geval te doen te hebben, maar later bleek dat 40 % van de 
aanwezigen langs de kust hetzelfde deden. 
Vandaar brachten we een bezoek aan een glasblazerij (in Biot), 

Poseren voor thuis Scheepsbouwer blijft bij z'n leest ... 

waar we een bezoek in de fabriek maakten en een goed over
zicht kregen hoe de glazen, potjes en vazen enz. gemaakt 
werden. 

Donderdag 10 juni 1976 

's Middags zijn we met z'n allen naar het strand gegaan, waar 
we een heerlijke zwemmiddag hadden. 
Om kwart ov.er negen vertrokken we vanuit het hotel naar de 
discotheek "Paradise" die om tien uur openging. Maar we moes
ten nog ongeveer vijfentwintig minuten lopen voordat we daar 
waren. Bij de discotheek aangekomen zat het ons niet mee. De 
eigenaar wenste alleen jongens toe te laten die volledig gekleed 
waren met jasje enz. Verschillenden waren daar niet op gekleed 
door de daar heersende temperatuur. Enkelen die wel zin 
hadden, gingen terug naar het hotel om hun jasje aan te trekken. 
De anderen hadden het al zo'n beetje gezien; het ziet er niet 
bepaald goedkoop uit, aldus die jongens. 

Vrijdag 11 juni 1976 

Een druk programma stond ons die dag 
Onze eerste stopplaats was een schee 
raties aan de jachten deden. Vandaar r -

,,Èze", een oud Romeins dorp wat nu �
kunstenaars is. 
In Monaco aangekomen kregen we de 
kijken. Een bezienswaardigheid was e 
voor het paleis van het prinselijk paar. 
Na de lunch brachten we een bezoe 
aquarium van de diepzeedeskundige Pr 
verscheidenheid daar tentoongesteld maa: 
indruk en de vele soorten levende vis 
te kijken, mede door het decor waarin e _= 
We vervolgden onze tocht naar Monte -

en Monte Carlo vormen als het ware ee 
oude gedeelte dat bovenop de bergen 
bevindt zich de stad Monte Carlo met •· 
hotels. 
Naar Monaco toe waren we langs de s 
reden en toen we terug gingen, zijn we 
terug gereden. Van bovenaf was het 
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Vrijdag 11 juni 1976 

Een druk programma stond ons die dag te wachten. 
Onze eerste stopplaats was een scheepswerfje waar ze repa
raties aan de jachten deden. Vandaar reden we naar het dorpje 
"Èze", een oud Romeins dorp wat nu de woonplaats van veel 
kunstenaars is. 
In Monaco aangekomen kregen we de gelegenheid wat rond te 
kijken. Een bezienswaardigheid was het aflossen van de wacht 
voor het paleis van het prinselijk paar. 
Na de lunch brachten we een bezoek aan het bekende zee
aquarium van de diepzeedeskundige Prof. Cousteau. De grote 
verscheidenheid daar tentoongesteld maakte op een ieder grote 
indruk en de vele soorten levende vis waren een genot om naar 
te kijken, mede door het decor waarin het geheel geplaatst was. 
We vervolgden onze tocht naar Monte Carlo. De stad Monaco 
en Monte Carlo vormen als het ware een geheel. Monaco is het 
oude gedeelte dat bovenop de bergen is gebouwd en onderin 
bevindt zich de stad Monte Carlo met zijn Casino en z'n dure 
hotels. 
Naar Monaco toe waren we langs de schitterende kustweg ge
reden en toen we terug gingen, zijn we door de bergen naar Nice 
terug gereden. Van bovenaf was het een geweldig gezicht op 
alles wat beneden te zien was. 
Op het vliegveld aangekomen werden de koffers uitgeladen, nog 
snel even een korte voor een lange broek verwisselen, afscheid 
nemen van de chauffeur en onze gids en de procedure, nodig 
voor het instappen in het vliegveld, nam zijn aanvang. 
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We kunnen terugzien op een fijne tijd waarin de samenwerking 
en het begrip opbrengen voor elkaar, geleid heeft tot een succes
volle reis. J. A. Robbe 

DMN 

We moesten 's maandags allemaal vroeg uit de veren, zodat we 
om 10 uur bij Heineken in 's-Hertogenbosch zouden zijn om te 
kijken hoe pils gemaakt wordt. Om 1 uur, na de rondleiding 
in de fabriek en de film die hierop volgde, hadden we onze 
eerste kennismaking met het goudgele vocht, die zeker nog niet 
onze laatste zou zijn die week. 
Na nog een keer te hebben opgestoken, kwamen we om on
geveer 4 uur in Kasteel Vaeshartelt, ons eindpunt, waar een ons 
onbekende lucht ons tegensloeg. 
De stapelbedden waren van een dusdanige kwaliteit, dat de 
eerste de beste die er op sprong er half doorheen knalde, het
geen gepaard ging met een grote schreeuw en krakend metaal. 
We wisten nu ook hoe we in de bedden dienden te stappen. 
De dinsdag die hierop volgde hadden we vrijaf, dus zijn we 
's middags ('s ochtends moesten we bijkomen) gaan zwemmen. 
's Avonds hadden we een dropping in de omtrek. We waren 
allemaal ver binnen de gestelde tijd weer op de plaats waar we 
hadden afgesproken, het café van Ome Jan. 
De groep die had gewonnen, meende nog recht te hebben op 
een prijs ook. Ze hadden namelijk een stukje gelopen, toen een 
taxicentrale gebeld en de rest van de reis zaten ze op de 
fluwelen kussens van een Mercedes. 
De booswichten zaten al aan de pils toen wij binnen kwamen. 
's Woensdags hadden we een excursie naar de DAF-VOLVO 
fabrieken. 
Deze excursie was zeer interessant. We werden allemaal op een 
soort hully-gully gezet met een speaker voor ons, waar de rond
leider doorheen sprak. 
's Avonds hebben we allemaal, op één na, de voetbalwedstrijd 
Nederland-Duitsland gezien, waarbij een leider lijder werd van 
de emoties. Hier werd een bepaald soort spit voorgewend. 
Leo, degene die niet gekomen was, kreeg bijna een rode kaart. 
Dit vond hij zo erg, dat hij, toen we binnen kwamen in de kamer, 
in slapende toestand aangetroffen werd met nog een half vol 
flesje in zijn handen en geen cent meer op zak. 
Donderdags zijn we met de bus naar Monschau {Duitsland) ge
weest, waarbij meneer v.d. Zwet sjans had met een zeer knappe 
op leeftijd gekomen dame. De natuur is daar ganz schön! 
's Avonds zijn we naar een film geweest. 
Vrijdagmorgen zijn we om 10 uur richting Noordwijk gereden. 
Om ± 12 uur belandden we in het openlucht-oorlogsmuseum, 
waar we om half drie uit moesten zijn. 
Wij waren er om 2 uur uit en 5 minuten later kwam William 
Alders op een geniale inval: 
Jongens, kom op, we stelen de bus. 
Zo gezegd, zo gedaan. 
Hij achter het stuur en wij ons daar de schompers duwen om 
de bus in beweging te krijgen en een stuk verder, achter de 
bosjes, weer neer te zetten. 
Na verloop van tijd kwamen de heren Smit en v.d. Zwet eraan 
en met z'n allen liepen we naar de oude standplaats van de bus. 
Toen bleek dat de bus er niet meer stond en vermoedelijk ge
stolen was, werden de beide heren een tint bleker. De heer Smit 
zei nog: ,,Kijk {naar de grond wijzend) daar heeft hij gestaan", 
op een dusdanige manier dat wij ons niet meer konden inhouden 
en in lachen uitbarstten. De verdere reis terug verliep zonder 
incidenten en werd besloten met een diner in de Rode Leeuw 
in Oegstgeest. 

Tot besluit mag ik zonder gewetenswroeging neerzetten dat we 
het allemaal zeer goed naar onze zin hebben gehad. 

Willem Bos 



40JAAR BIJ 

IHC VERSCHURE 

Woensdag 2 juni 1976 hebben 
wij met de heer J. M. Kramer en 
diens familie de dag herdacht, 
dat hij 40 jaar in dienst was bij 
IHC Verschure. 
Door een praktische ervaring van 
jaren en het behalen van onder 
andere het VEV-diploma be
hoort de jubilaris als vakbe
kwaam electro-monteur tot de 
mensen, die het bedrijf zo nodig 
heeft. 
Het was voor hem en zijn gezins
leden dan ook een dag om op
recht trots te zijn. 
Wij wensen de heer Kramer in 
die zin nog vele goede en ge
zonde jaren. 

J. M. KRAMER 

40JAARBIJ 

BIJ IHCSMIT 

Op dinsdag 15 juni jl. hesen wij 
de vlag met het cijfer 40 in de 
mast voor twee 40-jarige jubi
larissen, de heren L. Boon, teke
naar/konstrukteur, en C. Pater, 
werkvoorbereider. 
De Burgemeester van Krimpen 
a/d Lek woonde de jubileum
viering bij om de heer Boon het 
ereteken in zilver, verbonden aan 
de Orde van Oranje Nassau, op 
de borst te spelden. 
Beide jubilarissen werden onder 
het genot van een kopje koffie 
toegesproken en gefeliciteerd, 
hetgeen gepaard ging met het 
overhandigen van de gebruike
lijke enveloppe. Vervolgens dank
te de heer Bouman de heren 

L. BOON 

C. PATER 

voor al hetgeen ZIJ in de afge
lopen 40 jaar voor het bedrijf 
hebben gedaan, in het bijzonder 
de heer Pater voor zijn rol van 
personeelsvertegenwoordiger, die 
hij reeds sinds 1946 vervult. 
Tijdens de 

"
borrel" spraken zo

wel de heer Boon als de heer 
Pater een dankwoord uit, waar
na nog enige tijd gezellig werd 
nagekaart. 

25en40JAAR 

BIJ IHCSMIT 

Op 8 juni jl. werd het 40-jarig 
jubileum gevierd van de heer 
A. de Vreede, ijzerwerker in de
Ketelmakerij, en het 25-jarig ju
bileum van de heer J. Peek, foto
graaf. 
Deze jubileumviering vond bij
wijze van uitzondering plaats in 
het Informatiecentrum i.v.m. het 
feit, dat de daktuin die dag voor
zien moest worden van een air
condition i ng-i nstal latie.

A. DE VREEDE 

J. PEEK 

106 

J. BOSMAN 

De Burgemeester van Nieuw 
Lekkerland was aanwezig om de 
heer De Vreede het ereteken in 
brons, verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau, op de borst 
te spelden. 
Na een toespraak van de Burge
meester tot de heer De Vreede, 
nam de heer ir. Stam het woord. 
Deze liet de carrière van beide 
jubilarissen nog eens de revue 
passeren en dankte hen voor 
al hetgeen zij gedurende hun 
dienstjaren voor het bedrijf heb
ben gedaan. 

Op 29 juni hesen we de vlag 
met het cijfer 40 in de mast voor 
de heer J. Bosman, tijdschrijver, 
en die met het cijfer 25 voor de 
heer J. de Vries, brander. 
Met echtgenotes en kinderen 
werden de jubilarissen 's mor
gens op de Daktuin ontvangen. 
De heer Van Boekel, loco-burge
meester van Alblasserdam, woon
de deze jubileumviering bij om 
de heer Bosman het ereteken in 
brons, verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau, op de borst 
te spelden. 
Na de heer Bosman toegespro
ken en hem de eremedaille op
gespeld te hebben, gaf de heer 
Van Boekel het woord aan de 
heer ir. Stam. Deze feliciteerde 

J. DE VRIES 

beide jubilarissen met de be
reikte mijlpaal en overhandigde 
hun namens het bedrijf de ge
bruikelijke geschenken. Vervol
gens dankte hij ze voor al het
geen zij voor het bedrijf hebben 
gedaan, in welke dank ook de 
echtgenotes van de heren Bos
man en De Vries werden betrok
ken. Na de felicitatietoespraken 
volgde nog een gezellig samen
zijn. 

25JAAR BIJ 

DMN 

Op 1 juni ging de vlag in top 
voor onze Tante Nel! In een ge
zellige bijeenkom�t op het di
rectiekantoor herdachten wij, dat 
Mejuffrouw C. J. van Gijlswijk 
- maar we zeggen echt liever
Tante Nel - op 28 mei 1951 als 
"werkster van het eerste uur" bij 
DMN in dienst kwam. In die 25 
jaar is zij voor alle DMN-ers het 
symbool geworden van de zorg 
voor de inwendige mens. Zij is
uit onze kantine niet weg te
denken!

C. J. VAN GIJLSWIJK 

Van sigareninpakster tot 
"

Tante" 
van zo'n 120 man bij DMN, dat 
Is een hele ontwikkeling. Zo'n 
loopbaan mag best eens extra 
de aandacht hebben. Wel, die is 
er dan ook geweest op die 
eerste juni. Tante Nel vertelde 
dat alle belangstelling en atten
ties haar het gevoel gaven dat 
deze dag voor haar hetzelfde 
was als voor iemand anders een 
25-jarig huwelijksfeest.
Ook vanaf deze plaats een van
harte proficiat!

Op 20 juni jl. was de heer P. J. 
Th. Mens 25 jaar in dienst bij 
DMN. Dit heuglijke feit werd in 
aanwezigheid van bijna het ge
hele gezin Mens in ons direktie
kantoor herdacht. 

In zijn toespraak herinnerde de 
direkteur er aan, dat de heer 
Mens als draaier bij DMN kwam, 
maar om gezondheidsredenen 
een andere funktie moest krij
gen. Sindsdien is hij werkzaam 
geweest als assistent-tariefmaker, 
heeft hij gewerkt op het CBB en 

P. J. TH. MENS 

is nu al weer ruim 6 jaar assis
tent op de tekenkamer. En hij 
was tussendoor nog 2 jaar lid 
van de Ondernemingsraad. 
De heer Mens, oorspronkelijk af
komstig uit "de bollen", is 
lange tijd zijn agrarische aktivi
teiten blijven ontplooien: een 
groot aantal DMN-ers at dage
lijks een portie aardappelen af
komstig uit zijn tuin. 
Dit was aanleiding om de jubi
laris in deze dure aardappel
tijden een klein maaltje keurig 
opgepoetste eigenheimers, of 
waren het bintjes, aan te bieden! 

JUBILARISSEN BIJ 

IHC GUSTO 

Enige tijd geleden vond de hul
diging door de direktie plaats 
van een 5-tal jubilarissen. Aan
wezig waren hierbij buiten de 
jubilarissen met hun echtgenotes, 
de direktie, diverse hoofden van 
dienst en chefs en de perso
neelsdienst. 
De algemeen direkteur, de heer 
L. A. van Gunsteren, sprak de 
jubilarissen toe en memoreerde 
daarbij het volgende:

- De heer J. Meesters begon
zijn loopbaan bij Gusto op 22
januari 1951 als lasser en wist
zich in de loop der jaren op
te werken tot lassersbaas in de 
Apparatenbouw. Van hem is
bekend dat hij in zijn vrije tijd
een verwoed visser is.

De heer A. Struik, die thans 
baas is bij de Technische 
dienst afd. Mechanisch onder
houd, kwam op 26 februari 
1951 in dienst als metaal
draaier en is via voorman en 
draaiersbaas in de Machine
fabriek opgeklommen naar zijn 
huidige funktie. Ook hij ver
schalkt graag een visje, maar 
veel van zijn vrije tijd offert 
hij op voor de voetballerij. 

J. MEESTERS 

- De heer B. A. M. Melchers
kwam op 16 april 1951 in dienst 
kwam als timmerman, wist zich
via de polyesterbouw op te
werken tot toezichthoudend
las-inspekteur bij de Kwali
teitsdienst. Vele uren van zijn 
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veel van zijn vrije tijd offert
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J. MEESTERS 

- De heer B." A. M. Melchers
kwam op 16 april 1951 in dienst
kwam als timmerman, wist zich 
via de polyesterbouw op te
werken tot toezichthoudend
las-inspekteur bij de Kwali
teitsdienst. Vele uren van zijn

A. STRUIK 

vrije tijd worden met lezen van 
boeken doorgebracht, terwijl 
hij ook graag naar goede mu
ziek luistert. 

- De heer G. v. d. Berg, die op
13 februari 1976 40 jaar in ons
bedrijf werkzaam was, begon
als ijzerwerker en is vervol
gens afschrijver, mallenmaker
en tegenwoordig samensteller
in de Sektiebouw. Het is ge
bleken dat hij een heel goed
biljarter is en graag naar een
pittige partij voetbal kijkt.

- De heer W Aandewiel kwam
op 23 maart 1936 in dienst
van Gusto als ijzerwerker en
is nu na 40 jaar samensteller
in de Sektiebouw. Heeft weinig
moeite met zijn vrije tijd want
buiten een goed verzorgde tuin
maakt hij zijn eigen boot en
wist ook nog een embleem te
ontwerpen voor de bedrijfs
brandweer.

Alle jubilarissen ontvingen het 
IHC-insigne en een cadeau; de 

B. A. M. MELCHERS 

G. v. d. BERG 
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dames werden verrast met een 
grote doos bonbons. 

Na de heer Van Gunsteren sprak 
de heer Dirkzwager van de Maat
schappij voor Nijverheid en Han
del de jubilarissen toe en over
handigde hen het diploma van 
deze maatschappij met legpen
ning. 

Onder het genot van een glaasje 
en een rokertje werd deze bij
eenkomst nog geruime tijd voort
gezet met het ophalen van her
inneringen. 

IN MEMORIAM 

W. AANDEWIEL 

De heer H. A. L. C. de Vries was agent van de brons- en lager
gieterij (Lagersmit) sinds 24 februari 1955. Hij deed zijn werk met 
energie en blijmoedigheid. Zijn klanten waren zijn vrienden. 
Begin november 1972 bereikte ons het bericht dat hij zeer ernstig 
ziek was. Nu is hij, 61 jaar oud, overleden na een zeer moedig 
gedragen ziekbed. 
Wij hebben altijd zijn blijmoedigheid, zijn moed en zijn berusting 
bewonderd. Hij was een man die het leven rustig aanzag, mede 
door zijn levenservaringen tijdens de oorlog in het Verre- en 
Midden-Oosten. Hij was een uitgesproken eerlijk en rechtvaardig 
mens. Vertegenwoordigers van verscheidene afdelingen van IHC 
Smit waren aanwezig om hem op 16 juli de laatste eer te 
bewijzen. 
Zijn vrouw, die hem zo vele jaren tijdens zijn ziekbed heeft 
verzorgd, en zijn dochter en verdere familie wensen wij alle 
sterkte toe om dit verlies te dragen. 

Op maandagochtend 5 juli ontvingen wij bericht van het over
lijden van onze medewerker, de heer 

ADRIANUS STAM, 

beheerder van de Technische Bibliotheek. Hoewel bekend was, 
dat hij ernstig ziek was, kwam dit bericht voor velen van ons 
toch zeer onverwacht. 
De heer Stam bereikte de leeftijd van 56 jaar. Na aanvankelijk op 
de Tekenkamer gewerkt te hebben, werd hij een aantal jaren 
geleden aangesteld als beheerder van de Technische Biblio
theek, totdat hij in april door ziekte niet meer in staat was te 
werken. Vorig jaar werd zijn 25-jarig dienstjubileum nog her
dacht. 
De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 9 juli te Slie
drecht. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. 
Wij wensen hen alle kracht dit verlies te kunnen dragen. 

Personeelszaken IHC Smit 



moedigingspremie gegeven is. De inzender liet zich niet ont
moedigen en bleef het idee gebruiken, totdat hij over voldoende 
gegevens beschikte om het nogmaals te laten beoordelen, met 
als resultaat een beloning van f 200,-." 

Zó gauw liet hij zijn idee niet onder tafel werken! ... 

"
De opgave voor deelname aan een dag zeeviss�n staat nog 

steeds open, doch de belangstelling is tot nu toe minimaal. 
Zoals het er nu naar uit ziet is de organisatie voor zo'n visdag 
om bovenvermelde reden vooralsnog niet uitvoerbaar." Aldus 
ons lijfblad 

"
Domino'\ 

Meld je dus maar niet aan, want je vist toch achter het net ... � 

�lfllll'S (l)ERF 
In DMN's 

"
Domino" lazen wij het volgende: ,,Vrijdag 4 juni jl. 

hebben wij met 27 personen wederom een bezoek gebracht aan 
het Bowlingcentrum Noordwijk. Ondanks één gescheurde broek 
(van kruis tot knie) is er sportief en gezellig gestreden." 
Het ongemak kon blijkbaar niemand een bal schelen ... 

,,Herbeoordeling verplaatsbare bankschroef op bestaande tafel
steunen", aldus een ideeënbusbericht in het IHC Smit Nieuws. 
Nieuwsgierig lazen wij verder: ,,Het voorstel van een verplaats
baar werktafeltje op bestaande tafelsteunen gaf op 14 oktober 
1972 veel moeilijkheden om te belonen, zodat er een aan-

Vrijwel dagelijks dwarrelen circulaires, persberichten, bladen en 

mededelingen op het redactiebureau. Veel daarvan bevat nieuws 
dat niet zo geschikt is voor publicatie in Het Zeskant, of omdat 
het een te plaatselijke aangelegenheid betreft, of omdat het ge

zien de tijd - wij hebben nu eenmaal een maandblad - oud 
nieuws zou zijn wanneer u het onder ogen krijgt. Toch zijn er 

berichten bij, die best even de aandacht mogen hebben; zonder 
commentaar, zo maar voor u om te weten of te lezen. Vandaar 
de rubriek: Brievenbus. 

Zo zien zij ons ... 
Onze bedrijven worden nogal eens bezocht door scholieren. 
Onlangs was bij IHC Smit een delegatie van de School voor 
Christelijke MAVO in Alblasserdam te gast. In het schoolblad 
,,Rebel" werd er verslag van gedaan. Hieruit het volgende: 
,,Aangezien onze hoofdredakteur Paspartoe op de 

"
geniale" in

val was gekomen om een paar afgevaardigden van onze school 
naar het kolossale bedrijf IHC Smit te sturen, werd ons (Adri, 
Cees, Maurits, Erik en Margreet) verzocht om twee uur bij het 
Informatiecentrum te zijn. Aldaar werden wij verwelkomd door 
de heer Stam (één van de vijf direkteuren). Nadat wij de heer 
Stam half onder z'n stoel hadden gevraagd, leidde hij ons naar 
één der onderaardse gewelven van het informatiecentrum, waar 
hij ons een reeks dia's vertoonde die onmiddellijk gevolgd werd 
door een sexy, o pardon, sectiefilm over de bouw van een schip. 
Toen gingen we een kijkje nemen op de werf. We bekeken eerst 
de oude machinefabriek, waar iedereen op dat ogenblik in volle 
actie was. Onder zijn deskundige leiding gingen we daarna naar 
de Scheepshal, die zeer indrukwekkend is door zijn omvang 
(namelijk 168 bij 51 bij 34 meter). Op dit ogenblik wordt er een 
schip voor Irak gebouwd, dat een behoorlijke lengte heeft. We 
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In het IHC Smit Nieuws werden weer een aantal zaken te koop 
aangeboden. Ook: ,,Telefunken stereo platenspeler met 2 boxen 
(2 x 6 Watt) en een plastic zitbad." 
Lijkt ons een prima uitrusting om zingen-in-het-bad te leren! . . .

weten dus nu hoe schipbreukelingen zich voelden als zij in een 
onooglijk klein rubberbootje tegen zo'n kolos opkijken ! ! ! 
Nadat we nagenoeg deze rondleiding overleefd hadden, gingen 
we terug naar het Informatiecentrum. Daar kregen we een 
heerlijk, koel, fris, sissend, likkebaardend, lekkerlessend, stem
vibrerend glas prik aangeboden door de heer Karsdorp. 
We zullen nu overgaan tot de meer technische gegevens van dit 
bedrijf. 
De bouw van een schip: 
De platen staal die uit de hoogovens komen, worden in de 

"
Voor

bewerkingshal" d.m.v. computers op maat gesneden en in de 
juiste vorm geperst door een drukpers van 400 ton. Hierna 
worden de platen in secties (delen) aan elkaar gelast. Deze 
secties vormen samen het profiel van een schip. De kosten van 
zo'n profiel bedragen gemiddeld 15 à 20 miljoen. De kosten van 
de verdere afbouw zijn hier nog niet bij inbegrepen. De dikte 
van de scheepswand is ongeveer 60 cm, d.w.z. twee staalplaten 
van ongeveer twee en een halve cm dik met daartussen een 
luchtlaag, om het drijven te bevorderen. De machinerie wordt 
erin gebouwd als de sectie waar hij op komt te staan, gebouwd 
en afgewerkt is. Het schip dat op dit moment gebouwd wordt, 
heeft een groot gat in de zijwand, omdat door staking de machi
nes te laat zijn. Nadat het dek af is, wordt het stuurhuis, dat al 
compleet naast het schip staat, er op getild door hefkranen met 
een laadvermogen van veertig ton, die beweegbaar aan het 
plafond bevestigd zijn. Vervolgens wordt de zuiginstallatie erop 
geplaatst en dan kan het schip met de nodige ceremonies in 
volle glorie te water gelaten worden." 
Ja, zó komt onze scheepsbouw op buitenstaanders over ... 

Taptoe in Breda 

Voor de geïnteresseerden onder u: de eerste Nationale Taptoe 
Breda wordt dit jaar definitief gehouden van vrijdag 20 t/m zater
dag 28 augustus. Zoals u misschien weet, is Breda door Minister 
Vredeling van Defensie aangewezen als de stad die als eerste 
in aanmerking zou kunnen komen om de Taptoe Delft over te 
nemen. Nou en dat is nu voor elkaar! Voor inlichtingen: Grote 
Markt 38, Breda, telefoon 076 - 122244. 




