


BIJ DE VOORPLAAT 
Wij vroegen om goede foto's voor de voorpagina. Foto's, waarop ook mensen voorkomen. Dus niet alleen dingen, hoe boeiend die ook kun
nen zijn. Wilt u nog inzenden, dan kan dat. Mits het maar vóór 1 augustus is. De heer C. Gelderblom - IHC Smit - zond ons onder het motto 
"Precisiewerk op de carousselbank" de foto, die deze maand als voorplaat is gebruikt. Een goede "werk-foto", waarvoor wij hem graag 
FI. 50,- toekennen! Wie volgt? 

OLIETENTOONSTELLING IN TEXAS 
De Offshore Divisie neemt al een aantal jaren deel aan de 
grootste olietentoonstelling, die er op de wereld gehouden 
wordt. Het is de Offshore Technology Conference in de stad 
Houston in Texas, USA. De stand van dit jaar was opgebouwd 
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onder de hoede van IHC Holland-LeTourneau uit Kilgore. 
Wij kunnen op bijgaand prentje vier van onze medewerkers her
kennen. Twee anderen kennen wij niet, maar zij zien er aange
naam uit. Dat vinden onze medewerkers kennelijk ook! 



Wij lazen in het doorgaans goed geïnformeerde beleggersblad 
"Beleggers Belangen" van 31 maart jongstleden onderstaand 
artikel. Als enig commentaar zouden wij de koers per 13 juni 
willen doorgeven. Die is 690, waardoor de koers/winstverhouding 
19 is geworden. 

Wat zit er achter de koersstijging 
van de aandelen IHC Holland? 

Dat is ons tot op het moment van het beantwoorden van deze 
vraag een raadsel gebleven. Wij weten niet eens of er van één be
paalde zijde wordt gekocht of dat verschillende kopers aan het 
werk zijn. Ook het motief is ons niet bekend. Eerst dachten wij 
aan voorwetenschap, omdat de koers zo sterk begon op te lo
pen toen het jaarverslag nog niet was gepubliceerd. Maar na die 
publikatie is de notering zo sterk verder omhoog gegaan dat wij 
in eerste instantie dachten aan een mogelijk bod op de aande
len. Bij nader inzien zijn wij echter op die gedachte terugge
komen, omdat de koper op een zodanig vreemde wijze de koers 
van het aandeel IHC aan het opdrijven was, dat hij onmogelijk 
een bod op de aandelen kan overwegen. In dat geval zou hij 
immers, dankzij eigen aankopen, een verschrikkelijke hoge prijs 
voor IHC moeten betalen. Het aandelenkapitaal van het concern 
bedraagt ruim f 26 miljoen. Na de koersstijging die zich heeft 
voorgedaan zou een bod pas kans van slagen hebben op een 
niveau van 650 % à 700 %. Dat wil zeggen dat een prijs van 
f 170 miljoen à f 180 miljoen voor IHC zou moeten worden be
taald. Dat lijkt ons toch wel wat erg veel. Het feit dat de koers in 
twee weken tijd is opgelopen van 450 % tot circa 570 % wijst er 
echter op dat er een diepere oorzaak is, dan alleen maar wat 
enthousiasme over een mooi jaarverslag. Wij weten trouwens 
dat menige grote belegger juist in tweestrijd stond: IHC aan-

houden of verkopen. Deze beleggers hebben IHC jaren lang in 
portefeuille gehad en hebben er veel plezier van gehad. Maar zij 
begonnen te twijfelen, uitgaande van de gedachte dat winststij
gingen van twintig of dertig procent niet eindeloos doorgaan. Zij 
vonden ook de koers/winstverhouding langzamerhand wat hoog 
worden. Bij een prijs van 500 stond het fonds immers op 14 maal 
de winst gewaardeerd. Thans op de koers van 570 is de koers/ 
winstverhouding zelfs 16. De kopers van de afgelopen dagen 
vonden dat blijkbaar nog steeds niet te hoog. Dit doet de ge
dachte opkomen, dat de kopers van aandelen IHC waarschijn
lijk in een land wonen, waar hoge koers/winstverhoudingen aan 
de orde van de dag zijn. Hierbij moet dan gedacht worden aan 
Engeland, waar 15 maal heel gewoon is en 40 maal pas duur 
wordt genoemd. Dan kun je met IHC nog wel even voort. Dit te
meer, omdat de Engelsen helemaal "kapot" blijken te zijn van 
de schier oneindige mogelijkheden die de Noordzee nog in 
petto heeft, met name op het gebied van olieboringen. Als men 
van Engelse zijde echt een bod op IHC zou overwegen dan zou 
dat ons overigens spijten. IHC is een stukje nationale trots, een 
bedrijf dat zijn tijd ver vooruit was en in staat bleek in voor de 
scheepvaart moeilijke tijden, zeer gunstige resultaten te boe
ken. 

Uit "Beleggers Belangen", d.d. 31 maart 1972. 

In het kader van de "internationalisering" van ons fonds is de 
Raad van Bestuur er in november 1971 in geslaagd ons aandeel 
genoteerd te krijgen bij de beurs van Brussel. Datzelfde is nu 
ook gebeurd in Parijs. Daar is zelfs een levendige handel in 
ons aandeel ontstaan, wat ook wel weer zijn invloed op het 
koersverloop gehad zal hebben. 

Voor beide gebeurtenissen zijn weer een aantal IHC'ers flink in 
touw geweest. Om te onderhandelen met de beursautoriteiten, 
om te regelen met de bank, om boekwerkjes te produceren, om 
de ontvangsten te organiseren, om ons te vertegenwoordigen, 
om speeches te houden. Bijgaand twee plaatjes uit Parijs. Op de 
ene ziet u onze president, de heer H. Smulders tijdens zijn 
"discours" met aan zijn zijde de heer Termeer om eventueel bij 
heel ingewikkelde vragen te kunnen assisteren. Op de andere 
foto een overzicht van de bezoekers. 

De heer Smulders had geen moeite met hun vragen en tijdens 
de cocktail party na afloop konden we merken, dat de vele Franse 
beleggingsadviseurs, bankmensen en persvertegenwoordigers 
IHC Holland een bijzonder boeiend bedrijf vinden. 
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Wie op de kaart van Noorwegen de plaats Langesund zoekt, moet wel even goed kijken. Vinden doe je 'm ten zuidwesten van Oslo, of ten noordoosten van Kristiansand. In de 16e eeuw was Langesund een belangrijke exporthaven, vooral voor hout. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op de garnalenvisserij en de industrie, zoals scheepsbouw en conserven. Er is een aardig zandstrand en daarom is Langesund in trek als badplaats en vakantieverblijf. De hengelaars kunnen een boot huren om in de fjord een aasje uit te werpen. Al deze toeristische aantrekkelijkheden waren natuurlijk niet het doel van de reis van de grindsleepzuiger Deepstone naar Noorwegen. Men ging er een kraan halen. Het schip wordt voorzien van een kraanconstructie met twee grijpers, die op rails over het laadruim kan rijden. Met behulp van de twee grijpers wordt het grind uit het laadruim gelost en op een lopendeband-installatie 

1 gedeponeerd. Deze kraan nu is gemaakt door de Noorse firm� Munck en het was eenvoudiger om de kraan te gaan hálen, da� de montage en installatie in ons land te laten doen. 
1 Bovendien kon men op de tocht naar het noorden meteen zie hoe de Deepstone zich al varende gedroeg. 

1 Nadat nog een dag was proefgevaren voor het doen van stuur! en manoeuvreerproeven, ankerproef e.d., vertrok de Deepston� op 1 mei naar Noorwegen. In de ochtend van de 3e mei meerdE men af in Langesund. Meteen werd met de voorbereidende werkj zaamheden begonnen en de volgende dag tilde een drijvendi bok de grote kraanconstructie aan boord. 
1 Er moesten nog heel wat draden en draadjes worden vastge maakt, voordat met proefhijsen kon worden begonnen. Toen wal het inmiddels dinsdagmorgen geworden, 9 mei. 1 
i 

KRAAN HALEN IN NOORWEGEN 
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' Een heel testprogramma werd afgewerkt. Vanaf zes uur 's mid
. dags tot elf uur 's avonds duurde de 'duurproef' van de insta!
. latie. 
1 Nadat met de firma Munck nog enkele details waren geregeld, 
konden op woensdagmiddag de overname-papieren worden ge
tekend. Een paar uur later werden de trossen losgegooid en 
richtte de Deepstone de steven naar het zuiden. 

Terug naar Kinderdijk! 
Een bijzondere klus was ten einde. Algemeen werd de goede 
samenwerking tussen Noren en Nederlanders geprezen, waar-

Foto 1: Aankomst bij de Noorse fjordenkust. Foto 2: Het char
mante Noorse loodsbootje. Foto 3: Blik op LangesuPld vanaf de 
,,Deepstone". Foto 4: Hollands schip in Noorse omgeving. Foto 5: 
De kraan komt aan boord. Foto 6: Voorzichtig op de rails zetten. 
Foto 7: Klaar! 
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door kleine tegenslagen, die nu eenmaal onvermijdelijk zijn, snel 
konden worden verholpen en het hele karwei op tijd kon worden 
voltooid . 

Voor de opvarenden van de Deepstone bleef er ondanks het har
de werken toch nog tijd genoeg over voor het bekijken van Lange
sund en omgeving, en het maken van een uitstap. Wat iedereen 
opviel, was de ruimte die de Noren hebben. Daar kun je jaloers 
op zijn, als je komt uit zo'n overbevolkt en overbebouwd land 
als Holland! 

De heer E. van den Bergh, bedrijfsleider Scheepsbouw bij IHC 
Smit, was een van de velen, die een camera hanteerde. Uit zijn 
fraaie foto's kozen wij er een paar, ter illustratie van: een kraan 
halen in Noorwegen. 
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Begin mei was het zover, dat de sleepzuiger Kao Ching de werf 
van IHC Verschure de schroeven toekeerde, voor een driedaagse 
proeftocht op de Noordzee. Op weg naar de baggerplaats bij het 
lichtschip - pardon lichtplatform - Goeree, werden al een aantal 
beproevingen en metingen van de lange lijst afgewerkt. Toen 
ging de pijp overboord en kon de Kao Ching voor het eerst z'n 
capaciteiten als sleepzuiger tonen. Het was geen "lekker zand" 
en daarom duurde het zo'n 5 kwartier, voordat de hopper vol
doende was gevuld. 

Als plaats van overnachten was toestemming gekregen de beton
steiger in Hoek van Holland te gebruiken. Daar vonden wij de 
volgende ochtend in alle vroegte het schip. Terwijl de bemanning 
aan het ontbijt een eitje pelde, haalden de fotografen de kapjes 
van de lenzen van hun camera's om alvast het nieuwe schip on-

MET DE "KAO CHING" 

PRINS KAO 
DER NEDERLANDEN CHING 

OP PROEFVAART 
der schot te nemen. Nageoogd door de mensen die op de kade 
van de Mij. Zeeland hun werk verrichtten, koos de Kao Ching
zee. 

Met z'n 71 meter lengte en z'n laadruiminhoud van 1600 m3 is de 
Kao Ching maar een kleuter in vergelijking met de grote broers 
die wij tegenkwamen zoals de Prins der Nederlanden en de 
W. D. Gateway. Parmantig stak de sleepzuiger echter de neus in
de golven. Koers zuidwest, naar Goeree.

Nadat de Kao Ching zich had volgezogen met zand gingen wij 
wat spelevaren. Met de stopwatches in de hand werden die 
dingen gedaan, die samengevat de manoeuvreerproeven heten. 
Van "hard stuurboord" naar "hard bakboord" en omgekeerd. 
Draaicirkels maken. Noodstoppen uitvoeren. 
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Het volgende programmapunt: snelheidsproeven met verschillen
de vermogens, kreeg een onverwacht uitstel, doordat iemand per ' 
ongeluk de knoppen indrukte, waarmee de bodemkleppen ge
opend worden. Voortijdig werd het zand weer aan zee terugge
geven. 

Oceanus, wel wat gewend, zal ook dit keer de nodige krachtter
men gelaten hebben aangehoord. Een telefoontje naar de pomp
kamer in het voorschip en de baggerpomp ging draaien. De zuig
buis ging naar beneden en opnieuw zoog de Kao Ching zich vol. 
Intussen was de middag al een flink eind verstreken. 

De motorvlet Hoorn van Rijkswaterstaat kwam langszij om een 
aantal mensen over te nemen. Ook uw verslaggever, die daar
mee de mogelijkheid had nog wat foto's te maken van het gala-
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den schip. Er stond nogal wat deining, dus vrolijk dansend en 
slingerend voeren wij naar Hoek van Holland terug. Zolang het 
zicht voldoende was, deed de Kao Ching nog iets aan de snel
heidsproeven. Als een volle zandbak koos het schip daarna lig
plaats in de Hoek. 

Met zo'n 1400 m3 zand, waarin een verdwaald krabje rondschar
relde, gingen wij de volgende morgen voor de derde maal op 
stap op de Noordzee. In het beproevingsgebied bij het lichtplat
form Goeree werden de snelheidsproeven hervat, met de Decca
apparatuur als meeteenheid. In de mast wapperden twee vlaggen 
méér. De "S" en de "M", het teken voor de scheepvaart, dat hier 
een schip bezig was met snelheidsmetingen en dus niet van zins 
koers te wijzigen. 
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Eerst werden een paar "runs" gedaan met 85% motorvermogen, 
toen met 100% motorvermogen. Aan de lunchtafel was inmiddels 
een toto georganiseerd. Hoe snel zou het schip varen? Het werd 
10,50 knoop. Dat betekende, dat Ir. Bennekers de inhoud van de 
pot mocht incasseren. 

Tijdens de duurproef op de terugweg naar IJmuiden, bleek er in
eens een verstekeling aan boord te zijn. Zenuwachtig fladderend 
werd ie in een hut ontdekt. Met zorg werd het vogeltje in de 
radiohut opgesloten en voorzien van eten (een schoteltje cake
kruim) en drinken (een schoteltje water). iedereen was het er 
over eens, dat wij het beestje pas weer bij het vasteland zouden 
moeten vrijlaten. 

Waar het water diep genoeg was, werd de lading zand gelost. 

Foto 1 : Meten met de fles 
Foto 2: "S en M" in de mast 
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Foto 3: Bijna vol 
Foto 4: Op volle snelheid 

Dat ging niet zo gemakkelijk. Door al het varen was het zandpak
ket aardig ingedikt. Gespannen keek ieder toe, hoe er scheuren 
ontstonden in de zandlaag en hoe vervolgens de lading lang
zaam aan de zee werd teruggegeven. Daarna ging de telegraaf 
weer op volle kracht vooruit voor de laatste paar mijl naar IJmui
den. 

Binnen de pieren kwam de loods aan boord om de Kao Ching 
netjes een van de sluizen in te loodsen. Wie van boord kon, klom 
er toen hier af. Een paar uur later lag de Kao Ching bij Verschure 
aan de wal. Terug van weggeweest na een geslaagde proefvaart 
van drie dagen. Begin juni is de sleepzuiger voorgoed uit Am
sterdam vertrokken met als bestemming de haven van Kaochung 
op Taiwan. 



Als een dood ding hangt in het boorschip Pélican een unieke 
duikerklok. George Baurens is de chef van de Franse kikvors
mannen, die iedere vaart van de Pélican zal meemaken, ontbe
ringen en eenzaamheid ten spijt, om tijdens boringen onderzoe
kingen te verrichten op de zeebodem. 

George Baurens weet een dood ding als de duikerklok bijna le
vend te maken, enkel en alleen door de manier waarop hij erover 
vertelt. De luisteraar ziet zichzelf neerdalen in de klok en wordt 
tot ongekende diepten meegevoerd; hij komt de moeilijke avon
turen gemakkelijk te boven en de gevaren tellen niet meer. 

Baurens vertelt over het unieke van deze klok; ten eerste: dit is 
de eerste klok ter wereld die niet bestuurd en begeleid wordt 
door verschillende kabels, die in het schip bevestigd zijn. Er is 
slechts één kabel waar de klok aan vast zit, de z.g. "life-line", 
een elektrische kabel die zorgt voor de toevoer van de stroom. 
De klok wordt bestuurd door propellertjes die in werking gesteld 
kunnen worden wanneer de cabine onder het schip is; men kan 
op deze manier met de vier propellers gemakkelijk onder water 
manoeuvreren. 
Ten tweede: De klok kan afdalen tot op een diepte van 300 meter 
onder de waterspiegel. Ter vergelijking: in het keuringscentrum 
van de Koninklijke Nederlandse Marine in Den Helder worden 
mannen getest die tot op een diepte duiken van 55 à 60 meter. 
De duikers van de Franse Maatschappij Comex in Marseille 
verlaten de cabine echter op een diepte van 300 meter, alsof 
het niets is. 
Voorbereidingen 
De voorbereidingen die door de duikers thans op de Pélican ge-

troffen worden, lijken op de voorbereidingen voor een maanlan
ding. Ook onder water heeft de stijl van werken van de duikers 
wat weg van de werkwijze van de astronauten. 
Drie kikvorsmannen dalen af met de klok. Tijdens een duik ver
laten twee duikers de cabine, de ander blijft in de klok zitten en 
onderhoudt o.a. een voortdurende communicatie met de mensen 
boven op het schip. Ondanks dat Baurens erg luchtig over zo'n 
duik spreekt, geeft hij wel toe dat de duikers het op grote diep
ten toch echt niet wagen om zich verder dan 1 O meter van de 
klok te begeven. 
Op de Pélican is een speciale televisie- en communicatiekamer 
("Houston control" zou men kunnen zeggen); via de camera's 
die aan de buitenkant van de klok bevestigd zijn, kan men iedere 
beweging van de duikers volgen en via een radioverbinding kan 
men de duikers van boven af opdrachten verstrekken. 
Net als na een maanlanding worden de duikers ook weer op een 
schip opgevangen; zij moeten net als de astronauten enkele da
gen medisch onderzocht worden en enkele dagen in "quaran
taine". 
Of het voor de duikers niet vervelend en eenzaam is om tenmin
ste een halve dag in de duikerklok en daarna nog in een kleine 
ruimte als de decompressietank min of meer opgesloten te zitten? 
Chef Baurens laat zich hier niet over uit; wel vertelt hij wat 
cynisch: "Ze lezen een beetje, doen een spelletje en praten 
wat". Vooral dat laatste lijkt de Franse duikers wel toevertrouwd, 
gezien de stortvloed van woorden die Baurens over de bezoekers 
uitstort. 
In de decompressietank noch in de duikerklok mag gerookt of 

FRANSE KIKVORSMANNEN 
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alcohol gedronken worden. Ook buiten het "normale" werk moe
ten deze twee dingen met mate gebeuren. De eisen die aan een 
duiker, die tot grote diepten moet duiken, gesteld worden, zijn 
volgens Baurens niet erg streng; het voornaamste is dat de kik
vorsmannen in een uitstekende fysieke conditie zijn en zij mo
gen niet te lang zijn. 
Luchtbel 
Baurens nodigt ons uit om een kijkje te nemen in de klok zelf. 
Eén van onze mensen bleef halverwege de decompressietank 
en de duikerklok steken; vanwege zijn in de weg zittende lange 
ledematen kon hij niet verder komen. 
In de.klok zelf is het voor een leek ook niet alles. 
Zittend op één van de kleine smalle, ogenschijnlijk niet erg ste
vige stoeltjes en in een kleine ruimte opgesloten zijnde, is het 
moeilijk om het angstzweet terug te dringen. 
George Baurens - de rust zelve - laat zien hoe de duikers onder 
water de klok verlaten. Hij opent het eerste luik; men ziet de 
sluis, ongeveer 1 ½ meter lang met een diameter van nog geen 
meter en daarna nog een (gesloten) luik. 
Baurens opent ook het tweede luik. De bezoeker ziet dan onge
veer twintig meter onder hem vies, zwart klotsend water. 
De voeten kunnen nog slechts op een richel van 15 centimeter 
steunen. Ondanks onze benauwde gezichten, dartelt Baurens 
met groot gemak in de sluis en door de cabine, alsof hij op de 
kermis een stijle-wand-act uitvoert. Men moet er niet aan denken 
dat één man 300 meter onder de waterspiegel zit terwijl het wa
ter tegen de rand klotst; zelf zit de duiker in een luchtbel. 
De druk in de cabine is namelijk gelijk aan die buiten de cabine. 

UIT! 
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Is men bijvoorbeeld op een diepte van 200 meter, dan is de druk 
20 atmosfeer absoluut. 
Hierdoor komt er geen water in de cabine. De kikvorsmannen 
voeren hun werk uit, terwijl de luiken, onder aan de klok, ge
opend zijn. Zij nemen een mondstuk mee, dat verbonden is aan 
een lijn, die op zijn beurt weer verbonden is met de zuurstoffles
sen rondom de klok. 

De duikers ondervinden hun grootste risico's bij de terugkeer 
naar het schip. Men moet dan langzaam in de decompressietank 
decomprimeren. Dit moet omdat op b.v. 300 meter bij een druk 
van 30 atmosfeer veel stikstof in het bloed komt. Komt een dui
ker plotseling boven de waterspiegel waar 1 atmosfeer druk 
heerst, dan is die overgang veel te snel en te groot. Zijn bij ge
wone duiken tot b.v. 15 à 20 meter er decompressieziektever
schijnselen als jeuk en huiduitslag, dan kunt u begrijpen dat het 
duiken op grote diepten nog ernstiger gevolgen kan hebben, 
zoals verlammingen van armen en benen, spraakverlies, blind
heid, bewusteloosheid en zelfs de dood. 

Deze drieste, avontuurlijke en geen gevaar kennende mannen, 
zullen bij de eerste boringen in de Noordzee gaan duiken op een 
diepte van ongeveer 120 meter. 
Nadien echter zullen zij in de Middellandse Zee hun kunsten uit
voeren, voor de kust van Corsica op een diepte van meer dan 200 
meter en op sommige plaatsen zelfs tot op 300 meter. 
In de diepe duisternis zullen daar twee mensen in hun gele dui
kerpakken zowel letterlijk als figuurlijk "onder grote druk" hun 
werkzaamheden verrichten. 



BEZINT EER GIJ BEGINT 
Zevenhonderdduizend vierkante meter 
natuur in een wereldstad. Dát is de Flo
riade, de Internationale Tuinbouwten
toonstelling, die nog tot 1 oktober a.s. in 
Amsterdam wordt gehouden. Een mani
festatie, die best de moeite waard is om 
er een bezoek aan te brengen. Alleen: be
zint eer gij begint! Er is zo veel te zien, 
dat u er goed aan doet, na kopen van toe
gangskaartje en programma, plaats te 
nemen op één van de 750 zitbankjes. Of 
achter een bak koffie te kruipen in een 
van de 9 café's en restaurants. En dan 
een plan opmaken. Een keuze doen uit 
de veelheid van attracties. Het is moeilijk 
hiervoor richtlijnen te geven. leder heeft 
zo z'n persoonlijke smaak. Bovendien is 
de Floriade een tentoonstelling, die zich
zelf voortdurend vernieuwt en verandert. 
Toen wij er waren - eind mei - was de 
Rodondendronvallei in volle bloei en was 
er in de Amstelhal een prachtige collec
tie exotische gewassen uit binnen- en 
buitenlandse plantentuinen samenge
bracht. 
De cactus, de padiplant en de kapok
boom hebben echter kort daarna plaats 
gemaakt voor kasrozen en vroegbloeiende 
vaste planten. En die zijn op hun beurt al 
weer vervangen door lelies en andere zo
merbloemen, gevolgd door tuin- en park
rozen van de volle grond. 
Zowel binnen als buiten verandert de 
Floriade met het verstrijken van de we
ken en de maanden. Er wordt goed voor 
al het moois gezorgd. Een legertje hove
niers is dag in dag uit in actie. Maar 
meer nog dan dat: het gietwater uit de 
waterlopen om het terrein wordt elke dag 
op zoutgehalte gecontroleerd. 
Water is er overigens genoeg, hoe kan 
het ook anders op een Hollands evene-

ment. Er zijn zo'n 40 grote en kleine vij
vers. Water: drager van Schepen. Verbin
ding tussen continenten. Of voor de vis
serij. 
Maar ook: water, verraderlijke vriend. Met 
welke middelen de mens daar tegen op
treedt, toont de afdeling "Land uit Wa
ter". Modellen van baggerschepen - waar 
onder onze Prins der Nederlanden - fo
to's, kaarten en grafieken vertellen over 
dat typische Hollandse kunnen: baggeren 
en grond verzetten. 
Wilt u méér natuur, kijk dan rond in de 
afdelingen Voedingstuinbouw, Boomkwe
kerijen, Bedreigde Flora, Bos en Inlands 
hout, Natuurgebied - een instructieve tuin 
met natuurlijke en half-natuurlijke vegeta
ties. 
Mocht dit, vooral voor jeugdige bezoe
kertjes, wat veel worden, rijdt dan rond 
in de expo-cars of in het Amsteltreintje. 
Of laat u ronddraaien in het reuzenrad 
met panoramagondels. In de hoogste 
stand kijkt u vanaf 42 meter op de Flori
ade neer. Of, ga lekker verdwalen in een 
heus doolhof. 
Over doolhof gesproken, komt u er niet 
meer uit, uit de problemen van de opvoe
ding in deze wereld, weet dan, dat op 
een apart gedeelte van 1 juni tot 15 au
gustus de manifestatie "Kind en Leef
milieu" wordt gehouden. Er zijn op de 
Floriade ook enkele landeninzendingen. 
Zeer het bekijken waard is "Het Land van 
de Bijbel", tegenover het, eveneens boei
ende, lsraelische paviljoen. In deze Bij
belse tuin wordt het leven van alledag uit 
een ver verleden instructief uitgebeeld. 
Tot zover enkele grepen uit een exposi
tie gewijd aan de mens, zijn bloemen, 
zijn voeding, zijn omgeving en zijn toe
komstig milieu. 
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Aan de voorbereiding van de Floriade 
is tien jaar gewerkt. Het oude Beatrix
park en het nieuwe Amstelpark hebben 
er een totaal ander aanzien door gekre
gen. Zelfs zo, dat vogels en klein wild 
zijn gaan nestelen in een omgeving, waar 
de horizon bestaat uit torenflats, auto
snelwegen en andere bouwwerken. Een 
verademing èn een waarschuwing tege
lijk! 

De Floriade in Amsterdam wordt ge
houden van 30 maart - 1 oktober. Ope
ningstijden: van 9.30 uur tot 22.30 uur. 
Toegang: / 5,-; kinderen tot 12 jaar / 2,-: 
65-plussers / 3,50.
Ingangen en parkeerplaatsen: naast RAI
gebouw en aan de Europaboulevard.
Openbaar vervoer: vanaf Centraal Station
tramlijn 4 of 25; vanaf Amstelstation bus
lijn 8 of 15.
Wie per trein reist, koopt een gecombi
neerd trein/tram/toegangsbiljet aan het
station van vertrek.
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In het Smit & Bolnes Nieuws van april jl. schreef de heer C. J. 
van Dongen een bijzonder aardig vogel-verhaal, dat ook onze 
lezers zal interesseren: 

"De merel is een eigenaardige vogel die je een beetje met de 
mens kan vergelijken. Zo zijn er onder hen bosbewoners, platte
landers en stedelingen. Maar men spreekt slechts van twee po
pulaties, daar de plattelanders en de stadsmerels bijna dezelfde 
gedragingen hebben. Ondanks de milieu-verandering, die de 
mens heeft veroorzaakt, passen zij zich uitstekend aan. 
Hun nesten bouwen ze soms op de eigenaardigste plaatsen. Zij 
doen dit o.a. in bomen en heesters, wat normaal is, maar ook in 
klimplanten, nissen en gaten van gebouwen, houtschelven, (de
ze komen bijna niet meer voor), en zelfs in uw auto. Dat onder
vond de heer K. Pannekoek, die met een merelnest onder de 
motorkap van zijn Ford naar en van zijn werk reed. 
Dat die auto er soms een dag niet was, scheen geen bezwaar 
op te leveren, want zodra hij weer op zijn plaats was gepar
keerd, bouwden de merels weer rustig verder. 

Wat bezielt nu zo'n beest? Is het verzot op de comfortabele 
ruimte van de Ford? 
Nee, men kan hier ook de mensenwereld in zien. Het is in ze
kere zin een soort van woningnood. De merel bouwt al heel 
vroeg in het voorjaar, zo ongeveer begin maart. Er is dan nog 
weinig of geen groene beschutting, dus zal het nest zo laag 
mogelijk bij de grond, op een beschutte plaats worden gebouwd. 

Naarmate het groener en meer begroeid gaat worden, zal de 
merel ook zijn nest hoger gaan bouwen in bomen, struiken en 
heesters. Maar heeft hij er ongestoord kunnen broeden, dan 
zal hij het zeker nogmaals doen. Het is geen uitzondering, dat 
een merel tweemaal, soms wel driemaal broedt. Gewoonlijk 
leggen ze 4-5 eieren en beginnen bij het derde ei te broeden. 

Na 13 of 14 dagen komen de eieren uit. Na twee weken verlaten 
de jonge merels het nest, maar worden nog wel enige tijd door 
de ouders gevoed." 

Bij nader inzien voelde het merel-ouderpaar er toch weinig voor 
hun kroost geboren te laten worden temidden van benzine- en 
olieluchtjes en motorlawaai. Achter de fabriek werd een tweede 
nest-woning gebouwd en daar zagen de kleine mereltjes het 
levenslicht. 



25JAARBIJ 
IHCSMIT 

E. BENSCHOP 

Op dinsdag 25 april j.l. verza
melde zich in de daksalon 
van het kantoorgebouw een 
groot gezelschap, in verband 
met de viering van het 25-ja
rig dienstverband van de he
ren E. Benschop, Th. v. d. Ho
ven en J. Stam. 
In de daksalon sprak de heer 
A. J. Bouman de jubilarissen 
toe. 
De heer Th. v. d. Hoven was 
als oudste van de drie het 
eerst aan de beurt. 
Hij trad in dienst van ons be
drijf op 29 april 1947. 
Na de schooljaren kwam hij 
in "het ijzer" terecht, maar al 
gauw bleek dat hij zich in 
"het hout" beter thuis voelde. 
Dus werd hij timmerman. La
ter was hij verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de 
machines. Dat duurde tot no
vember van het vorig jaar. 
Vanaf die tijd zorgt hij voor 
de houtvoorraad en de afgifte 
daarvan. Behalve het gouden 
firmaspeldje ontving hij als 
jubileumgeschenk een enve
lop met inhoud. 

TH.V.D.HOVEN 

De heer E. Benschop is re
gelrecht van de Ambachts
school bij ons bedrijf in 
dienst getreden. Dat was op 
24 april 1947. Hij werd opge
leid voor het Bemetel-diplo
ma bankwerken en maakte 
zich als zodanig nuttig, zowel 
in de buitenmontage als in de 
bankwerkerij. In 1965 werd hij 
overgeplaatst naar de afde
ling Lagergieterij als onder
houdsmonteur. In augustus 
1971 werd hij aangesteld als 
werkvoorbereider bij Lager
smit. Sedert mei 1965 maakt 
de heer Benschop deel uit 
van de Ondernemingsraad. 
Voortaan prijkt ook op zijn 
revers het gouden firma
speldje, terwijl hij als jubi
leumgeschenk een envelop 
met inhoud mocht ontvangen. 

De heer J. Stam is op 10 april 
1947 in dienst getreden als 
leerling Bankwerker. Hij 
kwam de eerste dag al te
recht in de buitenmontage, 
waar hij niet alleen werd op
geleid voor het Bemeteldiplo
ma maar ook tot een goede 
monteur. Hij is nog steeds in 
de buitenmontage te vinden. 
Nu ja, steeds . . . . Hij is er 
ook wel eens niet. Dan zit hij 
namelijk als monteur in Irak, 
of op de Canarische Eilan
den, in Marokko of Spanje. 
Hij kent Europa als zijn eigen 
broekzak. Dat ventje van toen 
is uitgegroeid tot een bank
werker, die weet wat het is 
om verre reizen te maken. En 
wat hij nog verder doet? Wel, 
als raadslid de gemeente 
Oud-Alblas mee besturen en 
in zijn vrije tijd wandelen. 
Om bij de tijd te blijven ont
ving hij als jubileumgeschenk 
een gouden polshorloge en 
een envelop met inhoud. Na-

J. STAM 
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tuurlijk ook het gouden firma
speldje! 

Wij wensen onze jubilarissen 
van harte nog vele gelukkige 
jaren toe waarin zij met ple
zier hun werk zullen mogen 
blijven verrichten. 

Op dinsdag 9 mei j.l. her
dachten de heren P. Broere 
en J. de Wit het feit dat zij 
25 jaar geleden bij ons bedrijf 
in dienst zijn getreden. 
In de daksalon sprak onze 
direkteur, de heer A. J. Bou
man, de jubilarissen toe. 

De heer P. Broere trad in 
dienst op 6 mei 1947. 
Hij werd op 29-jarige leeftijd 
opgeleid voor het Bemeteldi
ploma IJzerwerken in de 
Scheepsbouw. 
In 1950 werd hij tijdelijk naar 
AVI overgeplaatst voor het af
schrijven van aluminium werk
stukken. Dat tijdelijk is wel 
wat uitgelopen, want de heer 
Broere is nog steeds op AVI 
werkzaam. Tijdens de bouw 
van de mijnenvegers fungeer
de hij als baas, waarna op 1 
mei 1956 zijn officiële aan
stelling volgde tot baas in de 
Staalafdeling. Zijn hobby? 
Wel, schepen bouwen ook in 
de avonduren. 

De heer J. de Wit trad ook op 
6 mei 1947 in onze dienst en 
begon als jongste bediende 
op de afdeling loonadmini
stratie, waar hij niet alleen te 
maken kreeg met het bereke
nen van de lonen, maar ook 
met het distribueren van shag 
en fietsbanden. Dat klinkt nu 
een beetje raar in de oren, 
nu wij in deze tijd deze en 
andere artikelen volop kun
nen kopen. 

P.BROERE

1 n 1962 volgde zijn overplaat
sing naar de afd. Mechani
sche Boekhouding. Enige ja
ren geleden is dat ook alweer 
verleden tijd geworden door
dat ons bedrijf overging naar 
de verwerking van de cijfers 
per computer. 
Vanaf 1 februari 1971 heeft 
de heer De Wit de zorg van 
het ontvangen, distribueren 
en verzenden van de post
stukken voor het gehele be
drijf. 

De heer Bouman dankte de 
beide jubilarissen voor hun 
werk, schroefde hen het gou
den jubileumspeldje op de 
revers en overhandigde het 
jubileumgeschenk. 
Wij wensen beide jubilarissen 
met hun gezinnen nog vele 
goede en gezegende jaren 
toe. 

J. DE WIT 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Het jubileum van de heer Joh. 
H. Schollen, chef boekhou
ding, is onder grote belang
stelling op woensdag 10 mei
1972 gevierd. De jubilaris is
een bediende van "Voor den
oorlog". Na enkele omzwer
vingen in 1945 keerde hij in
1948 op zijn basis terug om
deze niet meer te verlaten.
Naast zijn huidige belangrij
ke funktie ontplooit hij ook
aktiviteiten in nevenfunkties
(tot heden geen commissaria
ten) en is hij lid van de on
dernemingsraad.
Dat IHC Verschure nog lang
en veel van zijn werklust en



initiatieven zal mogen profi
teren, wensen wij hem en zijn 
gezin van ganser harte toe. 

J. H. SCHOL TEN 

VERSCHURE'S OPLEIDING EN DE STICKER- RAGE 
Een rage die op het ogenblik helemaal "in" is, is het verzamelen
van stickers. Een schooltas of brommer zijn o.a. voorwerpen 
waarop de jeugd de gekregen stickers plakt. 
Bij IHC Verschure in Amsterdam worden nu stickers uitgege
ven aan bezoekers zoals excursiegroepen e.d. van de afdeling 
opleiding. Het blijkt dat deze stickers "in" zijn en niet ongebruikt
worden weggegooid. 
Zo worden twee doelen gediend, t.w. het hebben van een sticker 
die niet overal verkrijgbaar is en reclame voor de opleiding bij 
IHC Verschure. 
Vandaar ook de tekst 

OPENING I{ANTINE LEERSCHOOL IOC VERSCBURE 

Op vrijdag 26 mei 1.1. heeft adjunct-directeur, de heer G. Fluit 
van IHC Verschure de officiële opening verricht van de naar 
eigen smaak en inzicht door de leerlingen van de afdeling Op
leidingen ingerichte en aangeklede kantine. Dit gebeurde door 
het commando "Muziek" aan amateur disc-jockey Luc van der
Veen, terwijl tegelijkertijd een orgie van lawaai de ruimte vulde 
door het uiteenspetteren van enkele gekleurde balonnen, die 
bovendien met confetti gevuld waren. 

Het was het besluit van een korte plechtigheid, waarbij de heer 
Fluit zijn waardering had uitgesproken voor het door eigen ini
tiatief in goede samenwerking bereikte resultaat. Hij wees op 
de technische ontwikkeling, die sedert de eeuwwisseling gaande 
is, waarin de jeugd ook vandaag nog zijn aandeel wil en moet 
hebben. 
De heer Fluit noemde het totstandkomen van deze kantine een 
van de voorbeelden van dit aandeel: een eigen "home" voor de 
IHC Verschure-jeugd om te restaureren, om de theoretische 
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lessen te volgen en om bij tijd en wijle een feestje te bouwen. 
Aan Theo Sturk, die zijn directie namens de jongeren bedankte, 
overhandigde de heer Fluit een envelop met inhoud voor het 
weer op peil brengen van de door ziekten gekwelde aquarium
bevolking. 

Bij deze officiële opening waren de volledige staf van de afdeling 
opleidingen, enkele stafleden, een vertegenwoordiger van de 
ondernemingsraad en de maatschappelijk werkster aanwezig, 
die al direct kennis hebben kunnen nemen van de geweldige 
service, die de barmensen van de opleiding van IHC Verschure 
aan hun gasten weten te bieden. 
's-Avonds was er een geanimeerd feest. Toen is er niet gepraat, 
want er waren enkele invité's in het kort en in het lang en dan 
praat je niet, maar dan doe je lekker luidruchtig. De disc-jockey 
en de barmensen waren buitengewoon in vorm en bij de sluiting 
precies te middernacht was iedereen "happy" en voldaan.
,,Tot de volgende keer", galmt nog in onze oren. 



Bovenstaande tekening ontvingen wij van de heer F. Heusdens, 
leermeester bedrijfsschool Machinebouw van IHC Guste. Met 
veel bewondering voor zijn kunst - die ons aan de beroemde 
Esscher doet denken - ruimen wij graag een plaats in voor 
deze boeiende dwarsdrijver van de heer Heusdens. 
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TOERISTISCHE TIPS 

IN MEMORIAM 

J. BIJLOO

Op 15 april jongstleden overleed zeer plotseling de heer J. Bijloo, 
in de leeftijd van 54 jaar. 
De heer Bijloo, chef van de afdeling In- en uitvoer van het Com
putercentrum, was vóór zijn tewerkstelling op het Computercen
trum sinds 1959 met enige onderbrekingen, o.a. als gevolg van 
oorlog, werkzaam bij IHC Gusto. 

Hij zal bij ons allen in herinnering blijven als een medewerker 
met buitengewone organisatorische bekwaamheden, een fijne 

ollega en een goed en sober mens. 

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kin
eren. Wij hopen dat zij de kracht mogen vinden om dit voor hen 
o smartelijk verlies te kunnen dragen.

H. J. Mulder 
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Begin bij Venlo 
Simon Carmiggelt schreef eens ergens: ,,Vroeger dacht ik, dat 
het verfkwasten waren. Maar nu weet ik hoe heerlijk asperges 
zijn!" Dat was nadat hij ze in Noord Limburg gegeten had in 
,,De Hamert", waar de heer Jan H. J. Grothausen de gastheer is. 
Hij had gelijk. 
De aspergetijd is nu helaas voorbij, maar volgend jaar zullen 
wij u er bijtijds aan herinneren. 
Toch moet u nu al eens een tochtje naar Noord Limburg maken. 
Of er uw vakantie doorbrengen. Je eet nergens in ons land 
lekkerder, de "ELS" is een typisch drankje waarvan je gaat 
juichen, de mensen zijn gastvrij en het landschap is wonder
schoon. 
Je bent er zo, tegenwoordig. De snelverkeersweg van Breda tot 
Venlo is gereed. Bij Grubbenvorst eindigt de weg. Daar advise
ren wij u om meteen bij "Breidenbach" al wat te consumeren. 
Vraag een route aan bij: VVV Noord Limburg te Venlo. Dat adres 
is voldoende. U zult er geen spijt van hebben. 

Kampeer eens in Filisur 
Als u een sportieve kampeerder bent en Zwitserland favoriet is, 
vergeet dan niet een bezoek te brengen aan het Albuladal in 
Graubünden. Bij Filisur ligt een heerlijk, heels niet druk kam
peerterrein. De wilde natuur is er ongerept, het water smaakt 
zalig, de lucht geurt zuiver. Davos, Arosa en St. Moritz liggen 
binnen uw bereik. Daar moet u dan eigenlijk met de Rhätische 
Bahn heen gaan. Uw eindredacteur zal u graag adviezen geven! 

Op zondag 14 mei j.l. overleed na een langdurige ziekte in het 
Academisch Ziekenhuis te Leiden, de heer Gerrit Noorlander, 
aluminiumbewerker AVI, op de leeftijd van 61 jaar. 
De begrafenis vond plaats op 18 mei te Lekkerkerk. 
Wij wensen in het bijzonder mevrouw Noorlander en ook de kin
deren van harte sterkte toe om het verlies van haar man en hun 
vader te kunnen dragen. 
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G.NOORLANDER 

,.,. 
J. W. DE KOM 

Een ongeval op de weg maakte op 17 mei 1972 een abrupt einde 
aan het nog jonge leven van onze medewerker uit de koperslage
rij, de heer John Wilfred de Kom. 
De heer De Kom was sedert 1970 bij ons werkzaam. 
Wij herdenken in hem een goede nog veelbelovende medewer
ker; iemand, die prettig was in de omgang, loyaal en met veel 
gevoel voor humor. 
Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de nabestaanden 
en het nog jonge gezin, zijn vrouw en de beide kinderen, die wij 
erg veel sterkte toewensen. 

A. Loogman
IHC Verschure 



� 

Qi�'{ni�IIIIN'S(I) ERF 
Wat kan er in een paar weken veel veranderen! Wanneer U dit 
onder ogen krijgt is het leed geleden en de spanning er af. Dan 
is het "oude koek", dat Ajax gewonnen heeft. Dan heeft ook de 
bal gerold op de velden in Zierikzee om uit te maken, welk IHC
elftal ditmaal de beker mee naar huis mocht nemen. Allemaal za
ken, die op het moment, dat deze kopij uit de schrijfmachine rolt, 
in het middelpunt van de belangstelling staan. Ongetwijfeld zijn 
er als U dit leest weer ándere dingen om je over op te winden! .. 

Natuurlijk kreeg het IHC-voetbaltoernooi de nodige aandacht in 
de regionale berichtenblaadjes. In een aanvullende mededeling 
van het IHC Holland Nieuws werd aan de medewerkers van het 
Hoofdkantoor o.a. bekend gemaakt: "De spelers en opgegeven 
reserves zullen door Smit & Bolnes worden voorzien van een 
lunchpakket." 
Prettig voor de spelers, maar wat ons betreft een overbodige 
"nazorg" voor reserves, die toch al opgegeven zijn .... 

Drie maal is scheepsrecht: nog een bericht over voetballen. In 
het Smit-Bolnes Nieuws lazen wij: "Door het niet kunnen spelen 
vanwege onze verplichte snipperdag op 12 mei jl. is de wedstrijd 
tegen Stella Boys reglementair met 5 - 0 verloren verklaard." 
Zo wordt een snipperdag duur betaald, voetbalvrienden in Zie
rikzee! .... 

Herinnert U zich nog, dat wij verleden maand iets schreven over 
de autocross-vereniging bij IHC Gusto? Nou, U behoeft zich er 
niets van voor te stellen, noch behoeft U sensationele evenemen
ten te verwachten. De idee is in de kiem gesmoord. Aldus een 
"nagekomen bericht " in het IHC Gusto Nieuws, waarin kort en 

bondig staat: "Autocrossvereniging van de G.A.C. is opgeheven." 
Punt, uit! 

Het jaarlijkse uitstapje van de gepensioneerden van IHC Smit 
bood een programma, waarbij de inwendige mens geheel aan z'n 
trekken kwam. Eerst ergens koffiedrinken. Dan verder naar een 
landgoed voor de koffiemaaltijd. Vervolgens na het bekijken van 
de wilde dieren in het Safaripark de dorst lessen en dan - via 
een omweg ( om trek te krijgen?? .. ) - naar Breda om de dag te 
besluiten met een diner. Al dit nieuws haalden wij uit het IHC 
Smit Nieuws. Van harte hopen wij, dat de oud-gedienden een 
fijne dag hebben gehad. Ze verdienen het. Maar al dat eten en 
drinken, is dat niet wat uit de tijd? .... 

Wat verstaat men onder materiaal? Bij Gusto af en toe héél wat, 
getuige een bericht in het IHC Gusto Nieuws. "Het komt wel eens 
voor, dat op vertoon van een passeerbon voor materiaal voor pri
végebruik hele werkstukken de poort verlaten." De portier moet 
er nu op toezien, dat onder de mom van bv. "afvalhoekijzer" niet 
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een heel "aquarium" de poort mee uit wordt genomen. Tja, vrien
den, er is een verschil tussen "materiaal" en "iets uit materiaal 
gemaakt" .... 

Nog even terug naar Kinderdijk. Het IHC Smit Nieuws maakte 
melding van de 15e Molenwandeltocht, die op 27 mei jl. werd 
gehouden. Dat is altijd een prima mogelijkheid om iets tian de 
molenpracht in dit waterrijke stukje Holland te zien. In het verle
den namen er al wandelaars uit het buitenland aan deel, naast 
alle tippelaars uit vele delen van ons eigen land. Dit jaar kwa
men al gauw verschillende inschrijvingen binnen uit Duitsland, 
als gevolg van de internationale erkenning door de Europes 
Wandelbond. Daarom werd niet zonder trots voor het eerst ge 
sproken over de Internationale Molenwandeltocht. Een mooi suc 
ces voor de Wandel Sport Vereniging IHC Smit, die dit jaar al 
20 jaar meeloopt in deze tak van sport. 

In de rubriek Service Nieuws houdt het Smit-Bolnes Nieuws z' 
lezers op de hoogte van de verschillende onderhoudskarweien 
Over de "Eberhardt Steckhan" - misschien nog beter bekend al 
ex "Antwerpen V" - werd verteld: "De verdraaide krukas werd i 
Bremen onder leiding van onze monteurs uitgenomen en bij IH 
Smit Kinderdijk gerepareerd." 
Verdraaid goed, zoals die service-jongens werken! .... 

Zoals in de afgelopen jaren gebruikelijk is geworden, gaat on 
Zeskant met het oog op de vakanties op een wat lager pitje. Da� 
betekent, dat U na dit juninummer wat langer op Uw lijfblad moel 
wachten. Tot ze met een gecombineerd juli/augustusnummer uit1 
komen. Of U het leuk vindt of niet, ook wij gaan U dus wat lange� 
in de steek laten dan gebruikelijk. Maak er maar het beste va� 
en vergeet vooral niet regenjas en paraplu mee te nemen. Eeri 
voor het weer gewaarschuwde Hollander telt immers voor tien!. i 
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