


BIJ DE VOORPLAAT 

BELONING. Wie de redactie een foto stuurt, die geschikt is om op de voorpagina geplaatst te worden, krijgt hiervoor een beloning van / 50,-. 
Dit aanbod geldt tot 1 juni aanstaande. Alle ingezonden foto's worden dan beoordeeld en maximaal drie stuks zullen geplaatst worden. 

Het onderwerp moet aan deze eisen voldoen: 

- de foto moet met ons werk te maken hebben
- de compositie moet goed zijn (neem een voorbeeld aan deze voorpagina)
- mensen op de foto worden op prijs gesteld 
- alleen IHC-ers mogen deelnemen 

BIJ IHC SMIT BEGON HELLINGBOUW CO 79 

Vroeger was het leggen van de kiel voor de bouw van een nieuw 
schip een feestelijke gebeurtenis, die veel aandacht kreeg. Te
genwoordig - met de sectiebouw - doet men er niet zo veel 
meer aan. Dat wil niet zeggen, dat het voor de bouwers geen 
belangrijk moment is. Al was het alleen maar omdat er dan door 
de opdrachtgever een gedeelte van de bouwsom wordt betaald. 

Bij IHC Smit kwamen onlangs bij een kiellegging toch de vlag
gen er aan te pas. Hoewel op het laatste moment de vertegen
woordigers van de opdrachtgevers verhinderd waren om te ko
men, werd op het vastgestelde tijdstip - 15 februari om 14.00 
uur - de kiel gelegd voor een 6000 m3 sleepzuiger. Het schip, 
bestemd voor Hochtief A.G. in Essen, zal in grote trekken gelijk 
zijn aan de sleepzuiger Siete.

Zoals het er nu uitziet, zal deze sleepzuiger het laatste schip 
zijn, dat op de helling van v.m. L. Smit & Zn. wordt gebouwd. 
Het nieuwe complex met de reusachtige bouwhal zal begin 1973 

gereed zijn om de schepenproduktie over te nemen. 

34 



TERUG 

van weggeweest ..... • • • • • • • • • • 

1912 

NA 60 JAAR 

' . 

Sinds kort kan men op het terrein van IHC Smit een herinnering 
ien aan het stoom-tijdperk. Het is een stoommachine uit de 

bakken-, profiel- tevens cutterzuiger Beverwijk 47. Als de Bever

wijk XVII werd de zuiger in 1912, onder bouwnummer 648, ge
bouwd bij J. & K. Smit voor wat nu de firma Van Hattum en 
Blankevoort is. Er stonden twee stoommachines in voor de aan

rijving van de twee pompen. Omdat J. & K. Smit toen geen 
igen machinefabriek had, werden de stoomkarren gebouwd 
oor de Machinefabriek Diepenveen, Leis en Smit, ook in Kin
erdijk. 
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Voor de technisch geïnteresseerden onder ons: het waren triple-

0 13"-191/: "-33" 
expansie machines 

2
,, , werkend met12 kg stoom-

slag 18 

druk en met een vermogen van zo'n 600 1.P.K. 
De Beverwijk 17, en dus later 47, heeft het grootste deel van 
z'n leven in Nederland doorgebracht en menige kuub grond 
verzet. De afgelopen 1 ½ jaar was de zuiger in Noord Duitsland 
werkzaam. 
Aan alles komt een eind, ook aan het leven van een bagger
vaartuig. Voordat echter de slopers er de snijbranders inzetten, 
werd aan de Directie van IHC Smit gevraagd, of er belangstel
ling bestond voor een van de stoommachines. Graag was het 
antwoord. En dus prijkt zo'n oude, trouwe stoommachine nu op 
het werfterrein. Na 60 jaar, terug van weggeweest! 
Een herinnering aan vakmanschap van meer dan een halve 
eeuw geleden. 



----------------

Onder deze titel lazen WIJ in GROEPS
NIEUWS, de personeelspublikatie van de 
Adriaan Volker Groep, een werkverhaal 
uit Zuid-Amerika. Het werd geschreven 
door de heer H. Costerus en gaat over 
de job, die Holma Sudamericana in Ar
gentinië uitvoert. Een belangrijke rol hier
in speelt de IHC Giant 3300 Paraná.

De redactie van GROEPSNIEUWS gaf 
ons toestemming verhaal en foto's over 
te nemen. 

Het werk bestaat hier uit het baggeren 
van een insteekhaven, die uitmondt in 
de "Rio Paraná", de grootste rivier van 
Argentinië. Deze rivier vindt haar oor
sprong in de tropische binnenlanden van 
Zuid-Amerika, en loopt wat Argentinië 
betreft langs havenplaatsen als Santa Fé, 
Paraná, Rosario, Villa Constitution, San 
Nicolas en San Pedro, om uit te monden 

in een baai waaraan onder andere Mon
tevideo en Buenos Aires gelegen zijn. De 
nieuwe haven is bestemd voor belading 
van bulk-carriers met mais, tarwe en 
gerst, de belangrijkste exportprodukten 
van Argentinië. 
Na het baggeren worden kaden, pieren 
en elevatoren gebouwd, welk werk echter 
buiten ons bestek ligt. 

Argentina, wat een land! Men zegt wel 
eens: toen God de wereld schiep, was 
Hij Argentinië vergeten. Hij heeft toen 
van ieder land een stukje genomen en 
daarvan Argentinië gemaakt. Zo kun je 
hier skiën als in Zwitserland, de 'Catara
tas del lguazu' zijn mooier en grootser 
dan de 'Niagara Faits', pinguïns kan men 
op Antarctica bezichtigen, tropische oer
wouden zijn in het uiterste Noorden van 
het land, terwijl men hier ook zoutvlak
ten en prairies met cowboys (gauchos) 
aantreft. 

Kortom, reizen door Argentinië geeft de 
indruk een wereldreis te maken. 

En dan de bevolking. Een mengsel van 
alle rassen en groepen. Wasserijen wor
den hier gedreven door Japanners en 
Chinezen, restaurants door Italianen, 
handel door lsraëliers. Je moet hier niet 
verwonderd zijn, als je iemand tegen 
komt die zegt: 0, u komt uit Holland, 
nou, mijn ouders ook. 

Over restaurants gesproken: eten is één 
van de belangrijkste zaken voor een Ar
gentijn, en wat ze dan eten: vlees, heel 
veel vlees van een superieure kwaliteit. 
Het vlees hier heeft niets te maken met 
het blanke witte mestkalverachtige vlees 
in Holland; het heeft nog de smaak van 
in het wild opgegroeid vee. 

Die smaak komt het best tot zijn recht als 
het vlees geroosterd wordt op de 'parilla' 

en gegeten wordt tijdens een 'asado 
creollo'. 

Deze asado kan op ieder moment van 
de dag plaatsvinden. Je koopt een kwart 
koe, enige liters wijn en een paar kilo 
brood. Het vuur wordt aangemaakt en als 
het hout gloeit, laat je het vlees enige 
tijd roosteren. Na afloop wordt dan Mate 
gedronken, een nationale bezigheid, 
waarbij uit de bast van een soort vrucht 
door middel van een bombilla, een stalen 
pijpje, thee wordt gedronken. iedereen 
drinkt uit dezelfde mate met dezelfde 
bombilla, terwijl steeds vers warm water 
op de yerba, de theeblaadjes, wordt ge
schonken. 

Eén van de meest schokkende dingen 
hier is, zoals in heel Zuid-Amerika, het 
verkeer. De voorrangsregels zijn wel er
gens in een wet beschreven, doch zoals 
de Argentijn zegt, wat is de wet? Voor-
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rangsvolgorde zoals die gehanteerd 
wordt: 1. Collectivos (autobussen) en de 
vrachtwagens. 2. Taxis, waarvan het we
melt. 3. de rest. 

De auto's die hier rondrijden vertegen
woordigen de gehele geschiedenis van 
dit voertuig. Vanaf de oudste bak tot de 
modernste Amerikaanse slee. 

En dan de feestdagen. Bijna alles heeft 
hier zijn dag: de dag van de moeder, de 
vader, de oom, de tante, de krantenver
koper, de banken, de kruidenier, de bak
ker en de slager; de dag van het graan, 
de boom, de beleefdheid, enz. 

Verder zo één keer per maand een na
tionale feestdag: 1 ro de enero, 27 de fe
brero, 14 de abri!, 1 ro de mayo, 25 de 
mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agos
to, 12 de octubre, 1 ro de noviembre en 
25 de diciembre. 

In Europa denkt men wel eens, dat Ar
gentinië zo'n beetje tot de onderontwik
kelde gebieden behoort, zoals wij dit 
vroeger ook dachten. Het tegendeel is 
echter waar, of, zoals een ingenieur ons 
eens vertelde: We hebben geen veren 
meer op ons hoofd. 

Er is hier een vrij uitgebreide autoindu
strie, die bijna alle bekende wereldmer
ken vertegenwoordigt. Nederland kan 
een voorbeeld nemen aan het openbaar 
vervoer, zowel in de steden, waar men 
nooit langer dan 5 minuten op de bus 
hoeft te wachten en de taxi's bijna een 
plaag vormen, als op de lange afstand, 
waarbij bijvoorbeeld tussen Rosario en 
B.A. 3 vliegtuigen en 10 treinen per dag 
gaan, plus iedere twee uur een non-stop
bus. 

Je kunt af en toe wel eens geen druk 
op het leidingwater hebben, en de net
spanning varieert tussen de 180 en 200 
volt in plaats van de beloofde 220, maar

l alles blijft altijd goed gaan, en dat voor 
steden als B.A. met 4 miljoen inwoners

! 
en Rosario en Cordoba met 1 miljoen in
woners. 
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Genoeg gepraat over Argentinië en zijnl inwoners. Nu iets over het werk. We heb
ben hier even moeten wachten op de 
komst van de Paraná, een demontabele 
cutterzuiger van het type IHC Giant 3300,

doordat de ponton, waarop zij vervoerd 
werd van Holland naar Argentinië, in het 
zicht van de haven van Necohea, waar 
Holma Sudamericana ook een werk uit
voert, aan de grond gelopen was. Toen 
zij dan ook in Rosario aankwam, hadden 
we zoveel voorbereidingstijd gehad, dat 
meteen met baggeren begonnen kon 
worden. Er werd hier wel getwijfeld of 
dit kleine ding het werk wel maken kon. 
Men heeft hier namelijk alleen maar er-



varing met grote zuigers van het Ameri
kaanse type, bemand door zo'n 30 man, 
en eigendom van het Ministerie de Obras 
Publicas, de Argentijnse Rijkswaterstaat, 
die ook onze opdrachtgeefster is. Doch 
de twijfel werd snel weggenomen toen 
de ongeveer 2500 pk op de pomp en de 
850 pk aan hulpvermogen begonnen te 
draaien. Het meest is men verbaasd over 
onze personeelsbezetting: per ploeg op 
de zuiger 5 Argentijnen en op het stort 4. 
Alles onder supervisie van 2 Hollandse 
schippers, 1 Hollandse machinist en 1 
Hollandse stortbaas, en een stafbezetting 
bestaande uit 1 Hollandse bedrijfsleider 
en 1 Hollandse uitvoerder. 

De bedrijfsleider en de machinist, resp. 
de heren H. Costerus en J. Kraaijeveld, 
zijn hier tewerkgesteld vanuit de Volker
groep. 

Als hier een werk uitgevoerd wordt, loopt 
er een staf van wel 10 mensen rond, plus 
enige veelvouden daarvan aan uitvoe
rend personeel. 

De medewerking van de autoriteiten is 
geweldig, tenminste binnen het raam van 
de ontzaglijke bureaucratie: Prefectura 
Naval, een soort marine, die toezicht 
houdt op alles wat met schepen en water 
te maken heeft, Administración del Puer
to, de havenautoriteit, en M.O.P. 

De enigen die hier moeilijkheden geven 
zijn de mensen die vlak bij het werk wo
nen in een soort slump, de z.g. Villa Mi
seria. Zo kan het gebeuren, dat plotse
ling enige kogels om je oren vliegen, of 
dat 's-nachts al je bakens gestolen wor
den, om ze de volgende dag als dakver
sterking in een van de hutten in de Villa 

Miseria te vinden. Of dat je zondagavond 
bij controle van de walleiding ontdekt, 
dat er zo'n 700 bouten uit gestolen zijn, 
ondanks permanente bewakiog. Vertel je 
zoiets tegen de politie, dan kijkt men 
eerst bezorgd, dan haalt men de schou
ders op, glimlacht en zegt: Ja, ja, het is 
een probleem, die mensen, maar wat doe 
je eraan. Het beste wat je dan kunt doen 
is een advertentie in de krant zetten: Te 
koop gevraagd duimse bouten, lengte 
90 tot 140 mm, of: Te koop gevraagd 
tweedehands jalons, en de kans bestaat 
dat je binnen enkele dagen je eigen ma
teriaal tegen een zacht prijsje terug 
koopt. 

Ook met het weer beleef je hier rare din
gen. Zo kan het gebeuren, dat na een 
hete dag plotseling een geweldige storm 
losbreekt, gepaard gaande met hagel en 
regen, die in één zucht een (verankerde) 
stortkeet, waarin een bedrijfsleider, een 
stortbaas en 3 stortwerkers, wegblaast 
over een afstand van 20 meter, of dat je 
na zo'n bui je walleiding omgetoverd ziet 
tot zinker als gevolg van de slechte wa
terafvoer. 

Nu moet u niet denken, dat we hier al
leen maar moeilijkheden hebben. Het te
gendeel is waar. 

Zelden vind je bijv. mensen die zo hard 
werken als ons Argentijns personeel, 
waarbij ze een groot improvisatietalent 
ten toon spreiden. Ten dele is de oor
zaak hiervan wel de werkloosheid die 
hier heerst. Veel mensen werken als ste
wadores op uurloonbasis in de haven, 
doch Rosario is geen drukke haven, zo
dat men nooit verzekerd is van een vast 
maandinkomen. Iedere kans om wat bij 
te verdienen wordt aangegrepen, en als 
men dan een kans heeft om gedurende 
6 maanden vast werk te hebben, wordt 
die ook benut. 

Wij beëindigen dit verslag met de harte
lijke groeten van al het personeel hier, in 
het warme Rosario, waar we nog onge
veer 1 maand te werken hebben. Tot 
ziens! Hasta luego! 

H. Costerus.
Holma Sudamericana
S.A.0.1.C.
Rosario
Rep. Argentina



Een beladen tanker of ander schip ligt veelal diep in het water, 
een feit dat velen wel op afbeeldingen of in werkelijkheid gezien 
zullen hebben. Uiteraard is de grens tot hoe ver een (tank)schip 
afgeladen kan worden, niet willekeurig gekozen. 
Hiervoor werden in 1890 in Engeland wettelijke voorschriften 
uitgevaardigd, waarin men maximum-laadlijnen vaststelde. Deze 
voorschriften verkregen al spoedig internationale rechtskracht. 
Genoemd naar de man die als geestelijke vader van deze zoge
naamde uitwateringsvoorschriften doorgaat, Samuel Plimsoll, 
heet de laadlijnen-combinatie die op de romp van ieder schip 
is aangebracht, het "Plimsoll-merk". 
Een afbeelding van dit merk, dat is neergelegd in het Uitwate
ringsverdrag 1966, is op deze pagina afgebeeld. De lijnen geven 
aan tot hoever een bepaald schip, al naar gelang het gebied 

.,De steeds terugkerende verliezen op zee nemen langzamer
hand zodanige vorm aan dat dit een zeer belangrijk probleem 
wordt en het lijkt mij noodzakelijk dat hiertegen spoedig wette
lijke bepalingen in het leven worden geroepen". In 1867 gingeri 
er 2090 schepen op zee verloren, een gemiddelde van zes per 
dag. Hall voerde aan dat dit aantal groter werd ondanks de ver
beteringen in de scheepsvaartwetten, het bouwen van vuur
torens en het verplicht markeren van rotsen door middel van 
boeien. 
Wat waren dan wel de achtergronden van deze alarmerende ver
liezen aan mensenlevens en schepen op zee? Hall, die uit er
varing sprak, stelde dat de feiten voor de hand lagen: 
Teveel onzeewaardige schepen, het veelvuldig overbelasten van 
schepen opdat de eigenaars snel grote winsten konden behalen, 

Met toestemming overgenomen uit OLIE, Maandblad voor het personeel der 
T z Wtot de Koninklijke/Shell Groep behorende maatschappijen. 
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HO PllMSOll · MERK 
was geen geesteskind van Plimsoll 

waarin gevaren wordt, mag worden afgeladen. De letters duiden 
aan dat de uitwateringslijnen betrekking hebben op vaart in 

zoetwater In de tropen . . . . . . . . . . . . . . . . TZW 

zoetwater in de zomer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ZW 

de tropen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 

de zomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z 

de winter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 

de winter In de Noord-Atlantische 
Oceaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WNA 

Het is echter geen geheim meer, dat het Plimsoll-merk in werke
lijkheid een geesteskind was van James Hall, een uit Tynemouth 
afkomstige directeur van een scheepvaartbedrijf en een expert 
op het gebied van zeeverzekeringen. 
Door het plegen van plagiaat heeft de heer Plimsoll, lid van het 
Engelse Lagerhuis voor Derby, zich de eer toegeëigend die in 
feite de heer Hall toekwam. Hall was degene die in november 
1867 brieven schreef aan de redacties van enkele kranten, waar
in hij simpelweg maar vernietigend scherp stelde: 
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alsmede de omstandigheden dat het merendeel van de gezag-l 
voerders ongeschikt voor hun taak was. Een jaar voor de publi-1 
katie van deze brieven, had de Kamer van Koophandel in New
castle, waarvan Hall een van de oudste leden was, de kwestie 1 
voorgelegd aan het Engelse Ministerie van Handel, maar dit had 
weinig effect gesorteerd en zowel de Kamer van Koophandel als 
Hall wensten constructieve maatregelen. 
De brieven van Hall aan de redacties brachten de zaak aan het 
rollen. Bleef deze kwestie aanvankelijk beperkt tot kleine kring, 
allengs hield de gehele natie zich ermee bezig. Later schreef 
Hall nog een brief, die in de invloedrijke "Times'' werd gepu
bliceerd. Hij gaf in dit ingezonden stuk een voorbeeld hoe een 1 
schip op zee verging. Een 30 jaar oud koopvaardijschip was in 
Liverpool met 700 ton kolen voor Shanghai beladen. Toen het 
schip nog in de haven lag stond er al 2 voet water in de ruimen. 
Op weg naar de Oost steeg het waterpeil in de ruimen geleide
lijk en het schip zonk drie dagen na aanvang van de reis. Dit 
was inderdaad een treffend voorbeeld van overbeladen van een 
niet-zeewaardig schip. Dit gebeurde veel. Mensenlevens en ladin
gen moesten de fortuinen betalen. De "Times" stond nu achter 



de campagne van Hall. In een hoofdartikel stond: .,Hall heeft 

aangetoond dat een groot aantal van dit soort ongelukken op
zettelijk kan zijn veroorzaakt". 

Ook andere nieuwsbladen begonnen nu een campagne, die de 
regering ten slotte dwong een speciale wet in te dienen. Hall en 
een ander lid van de Kamer van Koophandel werd verzocht 
commentaar op dit wetsvoorstel te leveren. Tot Hall's grote 

verbazing werd in dit onderwerp met geen woord gerept over 

het door hem gewraakte systeem van overbelading. Het bondige 
rapport luidde: 
,,Geen enkele scheepvaartwet kan volledig zijn zonder een laad

lijnbepaling". 
Tijdens de jaarvergadering van de verenigde Kamers van Koop-

handel noemde Hall onder andere de volgende punten waarmee 

de Wet moest worden aangevuld: 

1. een maximum-laadlijn moest worden vastgesteld

koopvaardijschepen dienden periodiek op zeewaardigheid te
worden geïnspecteerd

bij het constateren van overtredingen diende door daartoe
aangestelde inspecteurs ter plaatse een officieel onderzoek
te worden ingesteld

speciale schepen dienden te worden gebouwd voor het op
leiden van jongelui die naar zee wilden gaan.

e aanbevelingen van Hall werden aangenomen en naar het 
Parlement doorgezonden. En hier verschijnt Samuel Plimsoll. 

p zekere morgen in 1870 bezocht hij Hall op zijn kantoor te 
ewcastle; hij vertelde hem dat hij hogelijk in het onderwerp 
as geïnteresseerd en zijn volledige medewerking wilde ver-

enen om de wet aangenomen te krijgen. Nadat Hall de zaak 
olledig uit de doeken gedaan had, en Plimsoll welwillend had 
oegeluisterd, bestond de laatste het om enige tijd later een 
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boekje van 150 bladzijden getiteld "Onze zeelui. Een oproep" 

het licht te doen zien, waarin de volledige plannen en ideeën 

van Hall waren uitgewerkt. Voor Hall kwam de publikatie als 
een donderslag; hij had Plimsoll geen toestemming gegeven om 
zijn ideeën te publiceren. Maar Plimsoll, de pleger van plagiaat, 
belust op roem, deed dit desondanks en trok met het boekje on

middellijk in wijde kring de aandacht. 
Plimsoll verklaarde later dat Hall's ideeën toevallig gelijk waren 

aan de zijne; toen Hall hem echter om een verklaring vroeg, 

schreef hij dat hij het boekje alleen voor de goede zaak ge
schreven had. 
Hall weigerde verder met Plimsoll te spreken en begon een 

rechtszaak tegen hem. Plimsoll was later genoodzaakt tegenover 
Hall zijn excuses aan te bieden, echter eerst nadat reeds 25.000 

exemplaren van het gewraakte boekje verkocht waren. 
Het wetsontwerp betreffende de laadlijn werd pas 16 jaar later. 

in 1890, als wet aangenomen, nadat een commissie een uitge
breid onderzoek had ingesteld naar het grote aantal rampen en 
verliezen tengevolge van overbelading. Samuel Plimsoll was 
gelukkig, de ladinglijn werd naar hem, de zogenaamde pionier, 
genoemd. Maar op de dag dat het wetsontwerp werd aange
nomen, luidden alle klokken van de Allerheiligenkerk in New
castle ter ere van de man die de werkelijke vader ervan was 
James Hall. 

James Hall was een gelukkig man; hij kon met vreugde terug
blikken op wat hij bereikt had: minder scheepsrampen, minder 
doden; meer ladingen zouden in het vervolg hun bestemming 
bereiken; schepen zouden niet meer overbeladen worden en 
onzeewaardige schepen zouden niet meer zee kiezen. 

De toenmalige secretaris van Lloyd's vatte het aldus samen: 
Samuel Plimsoll heeft misbruik gemaakt van het intellect van 
Hall. 
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• 

verre retzen doet 
Wie verre reizen doet, kan veel verhalen. En ziet nog eens wat. 
Zo ook de heer J. van Keulen, hoofd van de afdeling "service en 
garantie" bij IHC De Klop. Tijdens een verblijf onlangs in Spanje, 
ontdekte hij in de buurt van Sevilla een baggervaartuig, dat eens 
tang geleden in Kinderdijk is gebouwd. 

Het was de profiel/bakkenzuiger Dracvador. In 1908 werd deze 
zuiger onder bouwnummer 604 door J & K Smit's Scheepswer
ven gebouwd voor een Hollandse aannemer, die het schip de 
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naam gaf Sliedrecht IV. Het 42,00 m lange en 8,50 m brede 
baggervaartuig gaf een opbrengst van 600 m3 per uur. De capa
citeit van de pomp was berekend voor lange persafstand. Voor 
de aandrijving zorgde een stoommachine installatie met een ver
mogen van 700 ipk. 
De lange schoorstenen, kenmerken van een "stoomschip", ste
ken nog steeds parmantig in de lucht. Want, hoewel dus al 64 
jaar oud, is dit produkt van "ons" nog immer in vol bedrijf! 
Een compliment voor bouwers en constructeurs van weleer! 
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DE WETTEN VAN MURPHY 

Een aan de redactie bekend persoon, die kennelijk veel tegen
slagen heeft ondervonden, stuurde ons dit verhaal. Wij vertaal
den het zo goed mogelijk. Het is een Amerikaans verhaal, waar
van wij de bron niet konden opsporen, maar de inzender vindt, 
dat het elke IHC-er· uit het hart gegrepen moet zijn! 

• met meer dan één dienstjaar.

Kent U Edsel Murphy? Hij zou een ingenieur bij IHC Holland 
kunnen zijn. Hij droeg aanzienlijk bij tot een verbeterd begrip 

an het gedrag van levenloze dingen. Wij noemen dat tegen
oordig: de wetten van Murphy. Deze bijvoorbeeld: Een p�tent

aanvrage zal altijd een week eerder ingediend worden door 
emand anders. 
f deze: de noodzaak om een ingrijpende verandering in een 
ntwerp aan te brengen stijgt naarmate de produktievoorberei
ingen gereed komen; voorstellen van de kostenbewakingsgroep 
uilen de kosten doen stijgen en de mogelijkheden verminderen; 
riginele tekeningen zullen door de kopieermachine hopeloos 
orden verkreukeld. 

Is iets verkeerd berekend is en er zijn meer mensen bij be
rokken, dan zal dat nooit iemand aangewreven worden. Als 
en fout in een berekening kan sluipen, dan zal hij dat doen 

· ók. Die fout zal dan daar gaan zitten, waar hij het meeste
waad kan doen. Alle constanten zijn variabel. In een gegeven
erekening zal de fout schuilen in het absoluut juiste gegeven.
iehier Murphy's wetten voor de produktie: Elke op lengte ge-
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sneden verbinding zal te kort zijn. Gelijke eenheden, die onder 
gelijke omstandigheden zijn getest, zullen in de praktijk totaal 
verschillend uitkomen. De verkrijgbarheid van een onderdëel 
zal omgekeerd evenredig zijn aan de behoefte aan dat onderdeel. 
Als een bepaald project n onderdelen nodig heeft, dan zullen 
er (n-1) van in voorraad zijn. 
Een vallend stuk gereedschap zal steeds dáár neerkomen, waar 
het de meeste schade berokkent (Dit staat ook bekend als de 
wet van de selectieve zwaartekracht). Als je een ding willekeu
rig pakt uit een bak waarvan 99 % betrouwbaar is, dat zal dat 
ding tot 1 % behoren. Verwisselbare onderdelen zullen niet ver
wisseld kunnen worden. Delen die niet onjuist gemonteerd kun
nen en moeten worden, worden dat wèl. 
Het teerste onderdeel zal vallen. Een transistor die beschermd 
wordt door een snelwerkende zekering zal de zekering bescher
men door het eerst door te branden. 
Als de laatste van een 16-tal moeren van een toegangsluik is 
verwijderd zal blijken dat het het verkeerde luik was. Als een 
toegangsluik met 16 speciale moeren is vastgezet en gezekerd, 
zal blijken dat vergeten is binnenin een dingetje te monteren. 
Als een apparaat geheel en zorgvuldig gemonteerd is, zullen op 
de werkbank nog een paar onderdelen gevonden worden. Her
metische sluitingen zullen lekken. 
Dat iets op een tekening ontbreekt is direct evenredig aan zijn 
belangrijkheid. Maten zullen uitgedrukt worden in de meest on
gebruikelijke termen. Snelheid in ellen per twee weken, bij voor
beeld. Belangrijke gebruiksaanwijzingen zullen in de postkamer 
zoekraken. Als voor een bepaald werk een bepaald stuk gereed
schap nodig is, dan zal juist dat stuk gereedschap zoekraken. 
Het zal pas teruggevonden worden als het niet meer nodig is. 
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J. W. v.d. DUSSEN 

Op dinsdag 8 februari her
dacht de heer J. W. v.d. Dus
sen het feit dat hij op 2 fe
bruari 1932 als 14-jarige jon
gen in dienst trad van ons 
bedrijf. 

De eerste jaren fungeerde hij 
als een soort boodschappen
jongen in het bedrijfskantoor, 
die behalve boodschappen 
doen ook hout moest hakken 
en cokes moest kloppen. Na 
dat enige jaren gedaan te 
hebben kwam hij in de fa
briek met de bedoeling een 
goeie draaier te worden. In 
de loop der jaren ging het 
met hem van bank tot bank 
zodat hij niet alleen van alle 
markten, maar meer nog van 
alle banken thuis is en op de 
hoogte is van de manier 
waarop je er mee moet om
gaan. Zoals hij zelf beweerde 
kreeg hij van de banken waar
aan hij heeft gewerkt altijd 
nog een knipoogje. 
Het laatste jaar kunnen we 
hem op het bedrijfskantoor 
vinden achter zijn bureau, 
waar hij tijd schrijft, werk uit
geeft en prestatiecijfers be
rekent. 

Bij de jubileumviering in de 
daksalon van het kantoorge
bouw was ook de burgemees
ter van Nieuw Lekkerland 
aanwezig met de gemeente
secretaris. De burgemeester 
was de eerste die hem toe
sprak in bijzijn van zijn vrouw 
en kinderen en de heren A. 
Vlot, M. Huizer en J. J. van 
Es. 

Na de toespraak, waarin de 
burgemeester de levensloop 
van de heer Van der Dussen, 
zowel in als buiten het be
drijf, releveerde, speldde hij 
hem de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau, op de revers. 
In het kerkelijk en maatschap
pelijk leven neemt de heer 
Van der Dussen een belang
rijke plaats in. 

Na de burgemeester sprak 
onze directeur, de heer A. J. 
Bouman onze jubilaris toe, 
waarbij hij hem dankte voor 
de trouw waarmee de heer 
v.d. Dussen het bedrijf heeft
gediend, een trouw die hij 
van huis uit heeft meegekre
gen. De vader van de jubila
ris, die reeds een aantal ja
ren geleden is overleden, 
telde 63 dienstjaren en zijn 
broer, inmiddels gepensio
neerd, 49 jaar. 

Als herinnering aan dit jubi
leum schroefde de heer Bou
man hem het gouden firma
speldje met het briljantje op 
de revers en ontving hij een 
enveloppe met inhoud. 

Het is voor het gezin Van der 
Dussen een geweldige fijne 
dag geworden. Wij hopen dat 
deze dag nog heel lang in de 
herinnering zal mogen blijven 
voortleven. 

Jubilea 

25JAAR BIJ 
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Op dinsdag 1 februari her
dachten wij met onze werk
ster, mejuffrouw L. van der 
Zwan, het feit dat zij 25 jaar 
geleden op 27 januari bij ons 
bedrijf in dienst trad. 

42 

Het is voor "onze Lemke" 
een fijne dag geworden. Om 
11 uur arriveerde zij met haar 
tante en twee zusters in het 
Ontspanningsgebouw, waar 
haar een boeket anjers werd 
aangeboden. 

In bijzijn van mejuffrouw C. 
Gort en de heer J. Bakker 
werd zij door onze directeur, 
de heer A. J. Bouman, toe
gesproken en bedankt voor 
haar trouwe diensten. 

25 jaar lang ging zij vóór dag 
en dauw op stap om de ver
schillende kantoorruimten 
schoon te maken. Om te boe
nen, te schrobben, te stoffen, 
te vegen of te poetsen. Het 
mocht dan soms wel eens 
een schijnbaar hopeloze zaak 
zijn, ze heeft het toch maar 
vol gehouden. 

Als herinnering aan haar ju
bileum ontving zij het gouden 
firmaspeldje en als bewijs 
van waardering een gouden 
polshorloge. Van collega's en 
kantoorpersoneel kreeg zij 
een prachtig horloge-arm
bandje en een enveloppe met 
inhoud. 

Wij wensen onze jubilaresse 
nog heel veel goede jaren 
toe. 

Mej. L. v.d. ZWAN 

Tegelijk met het jubileum van 
de heer J. W. v.d. Dussen 
herdachten de heren P. Bak
ker en H. E. Borgman het 
feit, dat zij 25 jaar geleden 
in dienst van ons bedrijf ge
komen zijn. 
Op dinsdag 8 februari j.l" ar
riveerden zij met hun vrouw 

en kinderen op het kantoor. 
om in de daksalon van het, 
kantoorgebouw door onze di-Irecteur de heer A. J. Bouman 

P. BAKKER 

H. E. BORGMAN 

te worden toegesproken in 
bijzijn van de chefs en de 
bazen. In zijn toespraak rele
veerde de heer Bouman de 
levensloop van de beide ju
bilarissen. 

De heer P. Bakker is werk
zaam als koperslager in de 
koperslagerij. Aanvankelijk 
was het de bedoeling dat hij 
schipper zou worden, tenmin
ste, zo is het begonnen, als 
schippersknecht dan. Maar 
door de oorlog en de om
standigheden daarna is het 
allemaal heel anders gelopen. 
Na het nog geprobeerd te 
hebben als metselaar bij de 
Wederopbouw solliciteerde 
hij bij ons bedrijf. Hij werd 
aangenomen en in de Koper 
slagerij geplaatst bij wijlen 
baas C. van Genderen. Hij 
werd opgeleid tot kopersla 
ger en dat is hij dan ook ge 
bleven. 

Met de heer H. E. Borgma 
is het eigenlijk niet ander 

1 



gegaan voor dat hij 25 jaar 
geleden bij ons bedrijf in 
dienst trad. Het is wel tref
fend. Hij heeft namelijk ook 
gevaren op een sleepboot, 
nadat hij het eerst gebro
beerd heeft in een gieterij. 

Op aanraden van een familie
lid solliciteerde hij bij ons be
drijf voor een plaats in de 
bankwerkerij om te worden 
opgeleid tot bankwerker. Al 
met al heeft ook hij zijn plaats 
gevonden. 

HEEL NEDERLAND OP DE 

Heel Nederland op de been, dat is wat de Nederlandse Sport 
Federatie en de wandelsportbonden hopen te realiseren op 22 
april a.s. Onder het motto 

"
Trim met het hele gezin" wordt die 

zaterdag iedere Nederlander uitgedaagd om 10 km te wandelen. 
Zijn er in het gezin kleine beentjes, dan is een afstand van 5 km 
ook goed. De hoofdzaak is, dat wij allemaal eens in beweging 
komen. Het is gelijk het intrappen van een open deur, te con
stateren, dat wij te weinig lichaamsbeweging hebben. En dat 
leidt dan tot allerlei minder prettige gevolgen, zoals het wat te 
stevig van postuur worden. 
Om van hart- en vaatziekten nog maar te zwijgen. 
Overigens is het over het algemeen met de sportbeoefening in 
ons land matig gesteld. Statistieken kunnen daarover interessan
te cijfers geven. Wist u dat 60 % van ons volk niet kan zwem
men? Dat 34 % van de jeugd houdingsafwijkingen heeft? Goed, 

ij weten, dat het met de mogelijkheden om een sport te be
efenen ook niet al te best is gesteld. Dit gebrek aan accommo
atie geldt niet alleen gymnastieklokalen, maar ook sporthal-

len en de beoefening van veldsporten. Hiervoor is niet een-twee
rie een oplossing te bedenken. Toch kunnen wij wel iets doen 
an het probleem. Kent onze taal niet de uitdrukking: .,alle klei
e beetjes helpen"? Niemand eist van u de 100 meter in 9,8 sec. 

e lopen. Of Ard Schenk en Atje Keulen te evenaren. 
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Nadat de heer Bouman de 
jubilarissen had toegespro
ken en bedankt voor de wijze 
waarop zij, ieder op de plaats 
waar zij gesteld zijn, ons be
drijf hebben gediend, schroef
de hij hen het gouden firma-

speldje op de revers en ont
vingen zij ieder een envelop
pe met inhoud. 

Wij wensen beide jubilaris
sen voor en met hun gezin 
heel veel goeds toe in de 
toekomst. 

BEEN ..... 

Een paar jaar geleden begon de actie "trimmen". In de Scandi
navische landen deed men al langer aan trimmen d.w.z. be
weging nemen, zoals wandelen, fietsen, hardlopen, zwemmen, 
wat voetballen, etc. Want, zoals de dokter zegt: de mens is ge
schapen om zich te bewegen en slijt daar niet van. Dat in tegen
stelling tot de auto waarin hij rijdt, die een hartmotor heeft, die 
bij veel gebruik olie, geld en reparaties kost. 
Het trimmen in ons land heeft succes geboekt. Om het zèlf 
doen zonder leiding te stimuleren werd in 1970 het trimparcours 
ontworpen: een ± 1000 meter lange, twee meter brede baan 
met onderweg de mogelijkheden tot het doen van verschillende 
strek-, zwaai-, buig- en klauteroefeningen. 
Méér trimbanen betekent méér geld uitgeven. Iedereen kan 
daaraan z'n steentje bijdragen. Vijfenzeventig cent van de gul
den, die u op 22 april betaalt als deelnemer aan de "nationale 
wandeldag" zal worden gebruikt voor de aanleg van meer trim
banen. 
Maar het voornaamste is, dat u meedoet voor uw eigen bestwil. 
Lóóp voor uw leven! 
In het hele land zullen wandelparcoursen worden uitgezet door 
bossen, duinen, landelijke wegen en parken. In uw krant kunt u 
te zijner tijd lezen, wáár u kunt meedoen met de actie 

"
trim met 

het hele gezin". 
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Wij kunnen ons niet herinneren, dat twee van onze bedrijven zo 
vaak in het radio-, tv- en krantenieuws zijn geweest als in fe
bruari. Jammer genoeg was het niet om plezie'rige redenen. Wij 
hopen, dat wanneer u dit Zeskant onder ogen krijgt, de zaken 
weer draaien. Alleen zullen de deukjes en de braampjes in de 
onderlinge verhoudingen nog wel enige tijd merkbaar blijven .. ! 
De gebeurtenissen hebben ook hun invloed gehad op de plaat
selijke informatieverstrekking. Het IHC Gusto Nieuws moest 
even verstek laten gaan. In het IHC Verschure Nieuws deed di
recteur A. J. C. Bax een persoonlijk beroep op zijn medewer
kers een en ander eens goed te overdenken. 

Overgaande tot de orde van de dag, geven wij de premie voor 
de langste zin ditmaal aan het IHC Holland Nieuws voor de 
volgende alinea: 
,,Een inbreng van de op nieuwe basis berekende werknemersbij
drage voor het Bedrijfspensioenfonds met de daaraan verbon
den compensatie in de salarissen van het nadeel dat hierdoor 
optreedt voor het inkomen tussen / 16.675,- en f 24.100,
per jaar, zal in de derde salarisperiode plaatsvinden." 
In totaal 41 woorden, voor wie door de inhoud van dit proza al 
niet is "uitgeteld" .... 

Verliezen is - volgens Van Dale - iets kwijt raken. Of: nadeel 
ondervinden van iets. Een verliezer is dus iemand, die iets naars 
is overkomen. Hoe voelt zo iemand zich? Juist: ongelukkig. 
Hoe érg het kan zijn overdachten wij bij het lezen in het IHC 
Gusto Nieuws van een bericht over een gevonden horloge. ,,De 
ongelukkige verliezer kan zich vervoegen bij .... ". 

Met veel genoegen lazen wI1 In het Smit-Bolnes Nieuws het 
jaarverslag van de Personeelsvereniging en doen daaruit een 
greep voor u: 
,,De Smit-Bolnes familie groeit, dus vanzelf ook ons ledental, 
en wel met 3 leden, wat een totaal geeft van 124. Deze 3 leden 
zijn natuurlijk het positieve saldo van aanmelding en opzeg
ging". Dus duidelijk 3 erbij .... 
Over het IHC voetbaltoernooi schreef men: ,,Onder stralende 
weersomstandigheden mochten wij de fairplay-cup mee naar 
huis nemen, na hem onderweg op eventuele waterdichtheid 
getest te hebben." Gezien het stralende weer zal de beker wel 
niet als helm zijn gebruikt en zal het vocht er wel In gezeten 
hebben ..... 
En tot slot dit: ,,Het St. Nicolaasfeest, met als hoogtepunten 
de Sint en zijn domme Pieten, inclusief de kadootjes, was ook 
geslaagd, waarbij de kinderen (van 3 t/m 10 jaar) er niet om
heen draaiden met hun applaus." 
Wat een informatie in één ademtocht .... 
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Wij hebben overal onze tipgevers en spionnen. Zelfs tot overl 
de grenzen. In Monaco b.v., de zetel van SBM (Single 13Joy 
Moorings Ine.) Er is daar blijkbaar ook nog een ándere SBM, 
getuige de foto! Deze SBM heeft met theater en variété te ma
ken. Daar kun je dus terecht voor een boeienkoning b.v . . ... 

j 
SSM 

or,:�,:•'<!IÇlt_ 

T!IEURl 

VARIETES 

1 

1 

j J 

De voetbalclub van IHC Holland heeft een naam, zo meldde! 
IHC Holland Nieuws. Omdat het elftal is samengesteld uit mede
werkers van Interne Accountants Dienst, Bedrijfseconomische! 
Groep en Computercentrum luidt de naam IABECO. Verslik je, 
er niet in! Het lijkt wel een afkorting uit de strijdkrachten. Maar!

I goed: ,,Er wordt momenteel mentale training gepleegd voor een 
revanche-wedstrijd tegen BALOPDAK." 

1 
Nou nog wat veldtraining, anders worden er uitsluitend spiritu 
ele doelpunten gescoord .... ! 

Bladerend in het vorige Zeskant lazen wij in een jubileumver� 
slag: ,,In 1954 ov_erkwam hem e�hter een heel vervelend ongel
val, waardoor hIJ op de afschnJfvloer terecht kwam. Vijf jaar1 
later werd hij overgeplaatst naar het bedrijfsbureau . . . .  " 
Toen konden ze hem blijkbaar niet langer laten liggen . .  . 

Tot slot een raadseltje, voor u opgediept uit het Smit-Bolne� 
Nieuws: Wat is een kukkotrekker? 

J Nee, nu niet weer direct aan fles en drank denken. De Smit l 
Bolnes Auto Club heeft er een gekocht. Voor de somma va 
78 gulden en 11 cent. Het zal dan toch wel iets wezen! 
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