


BIJ DE VOORPLAAT 

De vonken spatten eraf, bij Smit & Bolnes. Onze Zierikzeese collega's hebben de handen vol aan het bouwen van een groot 
aantal motoren voor IHC en andere opdrachtgevers. Meer nieuws hierover op bladzijde 27. 

TWEE 

SLEEPZUIGERS 

VOOR IRAK 
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Medio februari ontvingen wij opdracht voor de bouw van twee 
sleepzuigers van elk 3000 m3

, bestemd voor de lraqi Ports Ad
ministration in Basrah. 

De hoofdgegevens van deze schepen zijn: 

Lengte over alles 90,00 meter 

Breedte 

Holte 

16,40 meter 

7,40 meter 

Snelheid 12,00 knopen 

2 schroefmotoren, elk 2700 pk 

2 baggerpompmotoren, elk 1200 pk 

De schepen worden uitgerust met 2 sleepzuigbuizen van 800 mm 
diameter, geschikt voor een baggerdiepte van 27,50 meter. 
De sleepkoppen worden voorzien van een spuitwatersysteem 
voor het zuigen van vastgepakt zand. De lading kan worden ge
lost door leegzuigen met behulp van de beide baggerpompen en 
persen naar de wal. Om het lossen te vergemakkelijken wordt 
het laadruim voorzien van een spoelwatersysteem. 
Verblijven voor in totaal 92 personen worden aangebracht op 
voor- en achterschip. De accommodatie wordt voorzien van air
conditioning. 
De schepen worden uitgerust met uitgebreide navigatie-, be
dienings- en baggerapparatuur. De levertijd is zeer kort, nl. 16 
maanden voor het eerste schip en 17 maanden voor het tweede 
schip. 
Het casco voor het eerste schip zal worden uitbesteed bij 
A. Vuyk & Zonen, en worden afgebouwd bij IHC Smit.
Het tweede schip wordt gebouwd bij IHC Verschure.
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SMIT & BOLNES HEEFT DE HANDEN VOL! 
Aan de steiger bij Smit & Bolnes lag een paar weken geleden 
een coaster, de Thalassa. Vroeger heette dit schip Noord. De 
oudere lezers onder ons zullen zich wellicht herinneren dat dit 
één van de eerste schepen was die een Smit-Bolnes voortstu
wingsmotor kreeg. Dat was in 1956. 
De Thalassa vertoefde in Zierikzee voor een grote "knippen en
scheren" beurt. De motor ontwikkelt met zijn 5 cilinders een
vermogen van 625 pk, dus 125 pk per cilinder. Nu, bijna twintig 
jaar later, is er wèl wat veranderd. De motoren, die thans de 
fabriek verlaten, kunnen ongeveer het viervoudige per cilinder 
aan vermogen ontwikkelen. Bij gebruik van gasolie max. 485 pk 
per cilinder, bij toepassing van "zware olie" een maximum dat,
zoals gebruikelijk, 10% lager ligt. Al met al toch veel paarde
krachten. 
Deze ontwikkeling in vermogensverhoging is natuurlijk niet in
eens gegaan, maar stap voor stap. De laatste uitvoering met de 
vele pk's per cilinder wordt aangeduid met type "HOK". De 12-
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cilinder proefmotor van dit type, welke gebruikt is voor de ont
wikkeling en dus als "proefkonijn" heeft gefungeerd, is nu aan
een klant in Skandinavië verkocht! 

Meeste zijn HDKers 

Behalve de grote order voor vaar- en pompmotoren voor de 
sleepzuigers voor China zijn de motoren, die momenteel in op
dracht zijn, van het HOK type. Er moeten meer dan 40 motoren 
worden afgeleverd. In totaal meer dan 300 cilinders! Een hele 
kluif, waar men de handen aan vol heeft. Zó vol, dat er moest 
worden uitbesteed, daar de fabriek van Smit & Bolnes niet zo
maar ineens is uit te breiden. Daarom geschiedt het maken van 
een grote serie motorenframes van één bepaald type elders; 
voornamelijk bij de VMF en het RSV-concern. De onderdelen 
voqr deze motoren worden voorzover mogelijk door Smit & Bol
nes zèlf gemaakt. 

Ook de montage en de beproevingen gebeuren elders. 
Van de in opdracht ontvangen motoren zijn er twaalf - waaron
der V-motoren met hoge vermogens - voor bestemmingen bui
ten de IHC. Ze worden geplaatst in veerboten, tankers en andere 
schepen. Belangrijk is de groeiende interesse voor de Smit-Bol
nes motor voor de zg. ,,75 meter coaster".
Bij dit type schip met een maximaal geïnstalleerd vermogen van 
2500 pk mag met "verminderde bemanning" worden gevaren.
Een kostenbesparend aspect! Kostenbesparend is in dit geval 
ook, dat onze collega's in Zierikzee een 2500 pk motor leveren, 
die direct de schroef aandrijft, dus zonder dure tandwielkast! 
De op de tentoonstelling "Europort 73" ontvangen drie opdrach
ten zijn voor dit type coaster. Interessant is daarbij een her
nieuwde belangstelling op vooral de Nederlandse markt voor 
de Smit-Bolnes motor. 

Personeelsuitbreiding 
Smit & Bolnes heeft veel te doen en dat brengt bepaalde conse
quenties mee. Om de capaciteit van de fabriek te vergroten 
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wil men de personeelsbezetting geleidelijk uitbreiden. 
De fabriek" zoals deze IHC tak ter plaatse wordt genoemd is 

�I de grootste werkgever op Schouwen Duiveland. 
De goed gevulde orderportefeuille betekent ook, dat er nog 
meer aandacht moet worden besteed aan factoren als planning, 
voorraadbeheersing en kostenbewaking. Met het do�I deze as
pecten van het produktieproces te optimaliseren, werd midden 
1973 een reorganisatieteam gevormd, waarvoor tijdelijke mede
werkers zijn aangetrokken. 

Vooruit kijken 

Smit & Bolnes heeft de handen vol, maar men blijft vooruit kij
ken. Bij blijven is prachtig, maar vóór blijven nog beter. Verdere 
ontwikkelingen naar nóg hogere vermogens staan op het pro
gramma. Daarvoor zal het dringend noodzakelijk zijn weer een 
proefmotor te bouwen. Gedacht wordt aan een 3-cilinder. 
Goede motoren bouwen is belangrijk, maar een goede service
verlening is minstens zo belangrijk. 
Elk jaar is er een toeneming van de werkzaamheden van de 
service-afdeling te constateren. De koffertjes met tandenborstel 
en pyama staan steeds klaar, zodat de service-monteurs direct 
kunnen "uitvliegen". Soms schept dit weleens een probleem op
het thuisfront. Zo "bekloeg" een Zeeuwse dominee zien eens, 
dat hij plotseling voor zijn zondagdienst zonder organist zat 

Onderhoudscontracten 

Verleden jaar is men bij Smit & Bolnes gestart met het afsluiten 
van onderhoudscontracten. 
Gedurende de vaart van een schip neemt Smit & Bolnes in zo'n 
geval het volledig onderhoud op zich. Zulke onderhoudscontrac-

ten slaan zeker aan in een tijd, waarin

machinekamer" wordt gevaren en de reoe - "' 
mensen voor motoronderhoud beschikb 
apparaat van Smit & Bolnes werkt in ee

agenten. Gedeeltelijk zijn dit IHC-agen e 
zorgt voor de contacten tussen deze age---::c
De verkoopinspanningen kunnen visueel -·
door een diashow, waarbij de klant op z· _e-

ORANJEWERF VE 

Op 14 januari j.l. werd bij de Oranjewerf 
een nieuwe salon geplaatst aan boord 
van de veerboot Schellingerland ll. Op 
zichzelf is dit niet zo bijzonder, maar 
voor dit schip is het de zoveelste veran
dering in haar 42-jarig leven. 
De historie van dit vaartuig begon in 
1932 in Schotland op de werf van Har
land & Wolft Ltd. Het schip werd ge
bouwd als Royal Iris Il voor The Mayor, 

Alderman & Burgesses of the Borough of 
Wallasey. Haar thuishaven was Liverpool. 
Zij was een dubbelschroefstoomveer
boot van 662 brt. met twee triple expan
siemachines van elk 700 pk, gebouwd 
door D & W Henderson & Co. Ltd. in 
Glasgow. 
De Royal Iris Il werd gebruikt voor veer
diensten op de Mersey River. In 1947 
werd haar naam ingekort tot Royal Iris

en in 1950 doopten de eigenaren haar 
om in St. Hilary.

In 1957 begon de veerboot aan haar 
loopbaan in Nederland. 

:: 

:: 
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ten slaan zeker aan in een tijd, waarin meer met "onbemande
machinekamer" wordt gevaren en de rederij geen of te weinig
mensen voor motoronderhoud beschikbaar heeft. Het verkoop
apparaat van Smit & Bolnes werkt in een tiental landen met 
agenten. Gedeeltelijk zijn dit IHC-agenten. Een speciale man 
zorgt voor de contacten tussen deze agenten en "Zierikzee".
De verkoopinspanningen kunnen visueel ondersteund worden 
door een diashow, waarbij de klant op z'n gemak met de Smit-

Bolnes motor en z'n specifieke details kan kennismaken. 
In een aantal landen blijkt interesse te bestaan voor licenties, 
d.w.z. het bouwen van Smit-Bolnes motoren in die betreffende
landen.
Deze interesse is mede het gevolg van de constructie van de
motoren, o.a. een gelast in plaats van een gegoten frame.

Smit-Bolnes heeft - gelukkig - de handen vol! 

ORANJEWERF VERBOUWDE MS "SCHELLINGERLAND 11" 

Op 14 januari j.l. werd bij de Oranjewerf 
een nieuwe salon geplaatst aan boord 
van de veerboot Schel/ingerland ll. Op 
zichzelf is dit niet zo bijzonder, maar 
voor dit schip is het de zoveelste veran
dering in haar 42-jarig leven. 
De historie van dit vaartuig begon in 
1932 in Schotland op de werf van Har
land & Wolft Ltd. Het schip werd ge
bouwd als Royal Iris Il voor The Mayor, 

Alderman & Burgesses of the Borough of 
Wallasey. Haar thuishaven was Liverpool. 
Zij was een dubbelschroefstoomveer
boot van 662 brt. met twee triple expan
siemachines van elk 700 pk, gebouwd 
door D & W Henderson & · Co. Ltd. in: 
Glasgow. 
De Royal Iris Il werd gebruikt voor veer
diensten op de Mersey River. In 1947 
werd haar naam ingekort tot Royal Iris 
en in 1950 doopten de eigenaren haar 
om in St. Hilary. 

In 1957 begon de veerboot aan haar 
loopbaan in Nederland. 

Toen werd zij namelijk verkocht aan de 
Provincie Zuid-Holland, die haar bij IHC 
Verschure liet verbouwen tot het motor
schip Haringvliet. 

De gehele opbouw, de twee ketels en de 
machines werden verwijderd. Zij werd 
voorzien van twee 6-cilinder Deutz-diesel
motoren, elk met een vermogen van 525 
pk. Boven het achterdek werd een mo
derne opbouw aangebracht. Zij was be-

stemd voor de dienst Hellevoetsluis-Mid
delharnis v.v., in exploitatie bij de N.V.

Rotterdamsche Tramweg Mij., die haar 
zou huren van de provincie. In 1971, toen 
de Haringvlietdam geopend werd, was 
tiet schip overbodig geworden en werd 
het verkocht aan Rederij Doeksen op 
Terschelling. Bij de Oranjewerf kreeg het 
een grote beurt. 
Voor Rederij Doeksen was het een aan
trekkelijke aanwinst. Het schip was door 
de zware constructie erg solide en door 
haar mooie lijnen erg snel en goed ma
noeuvreerbaar. Bovendien had het een 
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zeer groot autodek, maar daar stond te
genover dat de passagiersaccommodatie 
te klein bleek. Dit resulteerde in het la
ten bijbouwen van een salon bóven het 
autodek. Aan de hand van nauwkeurige 
metingen werd door de Oranjewerf vast 
begonnen met de bouw van de salon. 
Toen deze begin januari gereed was, 
kwam het schip naar Amsterdam, waarna 
werd begonnen met de werkzaamheden 

om de salon-sectie aan boord te plaatsen. 
Deze operatie werd op 14 januari door 
een bok van Goedkoop uitgevoerd. Na
dat het stuurhuis weer was geplaatst, 
vertrok de Schellingerland Il als herbo
ren naar Terschelling. 

Daan Muijs, tweede jaars student belas
tingrecht Universiteit Leiden, heeft als 
hobby de stoomscheepvaart. 
Hij is altijd aan het speuren naar bijzon
dere schepen in de haven. Af en toe 
duikt hij ook bij ons op om ons te ver
rassen met een artikeltje als boven. 

�-------- --� -- :_ -



Tewaterlatingen vanuit de schepenfabriek van IHC Smit begin
nen met recht een routine-affaire te worden. Nadat op 22 no
vember de sleepboot Gerakl te water was gegaan, was op 21 
februari het zusterschip de Diokl aan de beurt. Het zijn twee van 
de vier bergingssleepboten, die wij voor de Sovjetunie aan het 
bouwen zijn. 

Ir. W. C. den Hartog herinnerde er in zijn tewaterlatingsspeech 
aan, dat deze sleepboten deel uitmaakten van -het grootste con
tract dat hij tot aan meqio 1972 ooit in zijn leven had afgesloten. 

Bijgestaan door de echtgenote van Ton Sijbrands, de beroemde 
dammer, wendde Ir. Den Hartog zich ook tot zijn Russische 
gasten met enkele woorden over de problemen waarmee IHC 
Holland op het ogenblik te kampen heeft. Hij verklaarde dat hij 
vooral na een bespreking met de ondernemingsraad en zijn staf, 
gesterkt was in zijn mening dat we er - door gezamenlijke in
spanning - wel weer boven op zouden komen. 

TWEE TEWATERLATINGEN 

VOOR DE SOVJETUNIE 
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In zijn antwoord somde de heer Litwino 
genwoordiging van de USSR in Amsterd 
schepen op, dat wij of net afgeleverd, ö 
aanbouw hebben. Het zijn er negen! Vie s 
sleepboten en een pijpenlegger. Hij hoo 
sleepboten Gerakl en Diokl voor 1 juni a 

Het technisch gebeuren van de tewaterla · 
vrouw Lioubimova hield een vlotte s 
schuimend stuk en het schip gleed onmid e 
Goed in balans zagen we hem de mist ing ijce 
later lag het achter de Gerakl, die er al ee 
uit zag. 

Achter op de helling lag het achterstuk v 
sleepzuiger voor China te wachten om na 
Het zal ons benieuwen of het onze vrien 
over drie maanden wéér een tewaterlating 
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In zijn antwoord somde de heer Litwinow van de Handelsverte
genwoordiging van de USSR in Amsterdam nog eens het rijtje 
schepen op, dat wij àf net afgeleverd, àf tewatergelaten àf in 
aanbouw hebben. Het zijn er negen! Vier sleepzuigers, vier 
sleepboten en een pijpenlegger. Hij hoopte dat de bergings
sleepboten Gerak/ en Diokl voor 1 juni afgeleverd zouden zijn. 

Het technisch gebeuren van de tewaterlating verliep prima. Me
vrouw Lioubimova hield een vlotte speech, de fles sprong 
schuimend stuk en het schip gleed onmiddellijk van de helling. 
Goed in balans zagen we hem de mist inglijden. Enkele minuten 
later lag het achter de Gerakl, die er al een heel stuk "klaarder" 
uit zag. 

Achter op de helling lag het achterstuk van de eerste 4500 m3 

sleepzuiger voor China te wachten Óm naar beneden te zakken. 
Het zal ons benieuwen of het onze vrienden van IHC Smit lukt 
over drie maanden wéér een tewaterlating te vieren. 
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Op woensdag 6 maart werd bij IHC De Klop een sleepzuiger 
voor de Sovjetunie te water gelaten. 
Mevrouw H. C. den Hartog-Corynus gaf het schip de naam: 
Ivan Babushkin. Haar echtgenoot Ir. W. C. den Hartog is de oud
ste directeur van IHC Smit. Hij heeft een groot aandeel gehad 
in het verkrijgen van de serie opdrachten die IHC Holland voor 
de USSR onder handen heeft. 

De Ivan Babushkin zal gaan werken in de Kaspische Zee. Dit 
zijn de hoofdgegevens: lengte o.a. 56 m, breedte 10,30 m, bag
gerdiepte 12 m, hopperinhoud 630 m3

, hoofdmotoren 2 x 600 pk 
Smit-Bolnes. 
De foto's geven een goed beeld van de gezellige plechtigheid. 
Alhoewel ze het jaren niet gedaan hebben, konden ze toch nog 
best een schip bouwen èn tewater laten, daar in Sliedrecht! 
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Drie man met ruim 100 kg extra bagage - waaronder 1500 meter film -
lieten zich eind januari door de KLM naar Zuid-Amerika brengen. 
Doel van de reis: Peru, en in het bijzonder de sleepzuiger Marinero 
Rivas. 

De films, die wij hebben over de sleepzuigers Johannes Gährs en 
W. D. Seaway zijn wat verouderd. Een nieuwe film over dit type bagger
vaartuig werd noodzakelijk geacht. Na veel overleg werd besloten hier
voor de Marinero Rivas te nemen. Het is een sleepzuiger van middel
grote klasse en onder andere voorzien van onze nieuwe bodemschui
ven. Wij bouwden dit schip voor het nationale havenbedrijf van Peru, de 
ENAPU.
Het feit, dat deze sleepzuiger werkt in een interessant land als Peru, 
bood de kans van de film meer te maken dan alleen een technische
documentaire. Deze kans is dan ook graag aangegrepen door de film
ploeg, bestaande uit uw verslaggever Rob Gebhard, met Pum Rote en 
Paul van Arnhem Verhoeven van Bob Kommer Studio's. 

Groot land met rijke historie 

Peru is in grootte het derde land van Zuid-Amerika. Het heeft een 

IHC FILMPLOEG 

DRIE 

WEKEN IN PERU 
oppervlakte gelijk aan twee maal die van Frankrijk. Geografisch is het 
een opvallend land. Een smalle strook langs de Oceaankust is woestijn. 
Het regent er zelden. De grond is wel erg vruchtbaar en bij goede irri
gatie groeit "alles" er. Op korte afstand landinwaarts begint al het An
desgebergte. Met pieken, die duizenden meters omhoog wijzen. Daar
tussen diepe dalen met bruisende rivieren. Aan de oostkant loopt het 
gebergte uit in de beboste "montafia" en de dichte, tropische oerwou
den van het Amazone-bassin. 
In de smalle kuststrook woont 35 % van de bevolking. Een bevolking 
van bijna 14 miljoen mensen. Voor de komst van de Spanjaarden in de 
16e eeuw was het land - net als trouwens heel Latijns Amerika -
maar dun bevolkt. Máár er waren boeiende culturen en beschavingen, 
zoals die van Chavin, Paracas, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Chimu, etc. 
Vanuit Cusco, de "navel van de wereld", breidde zich vanaf ± 1400 
het rijk van de Inca's uit. Met een efficient geleid, strak georganiseerd 
bewind, dat o.a. zorgde voor een wegennet, dat dat van de oude Ro
meinen verre overtrof. Een rijk, dat zich in het begin van de 16e eeuw 
uitstrekte van het tegenwoordige Colombia tot in midden Chili. Dat is 
over een afstand gelijk aan die van Spitsbergen tot Noord-Afrika! 
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Toen kwamen de Europeanen. Met hun lust naar macht en hun dorst 
naar goud. De in die tijd aan de macht zijnde lncaleiders, Huáscar en 
zijn halfbroer Atahualpa, verloren de ongelijke strijd en betaalden er
voor met hun leven. En zij niet alleen! 
Afgezanten van de Spaanse troon hadden het er de volgende twee 
eeuwen moeilijk mee om het land onder de duim te houden. Vele 
malen kwamen de Indianen in opstand. Zoals in 1780 onder leiding 
van de beroemde Tupac Amaru Il, wiens beeltenis nu voorkomt op 
Peruaans geld. 
In 1820 trekken vanuit het zuiden de troepen van José de San Martin 
het land binnen. Op 28 juli 1821 wordt in Lima de onafhankelijkheid 
van Peru geproclameerd. Veel politieke rust werd het land nog niet � 
gegund. Oorlogen en binnenlandse conflicten volgden elkaar op. Tot 
in de jaren '60. Sinds oktober 1968 heeft een militaire junta, onder lei-
ding van President Generaal Juan Velasco Alvarado, de macht in han-
den. 

Vele, vele indrukken 

Zoals gebruikelijk bij de eerste kennismaking met éen vreemd land, 

stormen de indrukken op je af. Het "Jorge Chavez" vliegveld van Lima 
is groot en heel modern van opzet. Op weg naar de stad zien wij links 
en rechts de "barriadas", de armzalige behuizingen van hen, die -
zoals ook elders in de wereld - in de grote stad werk en geluk denken 
te vinden. 
Er wordt aan verbetering van hun toestand gewerkt, maar het zijn er 
zo véél .. . ! 
Lima, gebouwd aan beide oevers van de Rio Rimac, is een van de 
grootste steden in dit werelddeel. Veroveraar Francisco Pizarro stichtte 
de stad in 1535. Inclusief de voorsteden wonen er ruim 3 miljoen men
sen! Gebouwen in koloniale stijl met de typisch Spaanse houten bal
kons wisselen af met moderne wolkenkrabbers. Er zijn fraaie, doch wat 
overdadig aandoende kerken. Maar ook saai, strak, grijs beton. Het 
verkeer overdondert je. Auto's en bussen, overduidelijk met alle ken
merken van zeer hoge ouderdom, krioelen door elkaar. 
De claxons worden veel gebruikt. Als gewoonte, want kwaad worden 
of schelden is er niet bij. In de straten mensen, enorm veel mensen. 
Boeiend is hun uiterlijke verscheidenheid. Indianen, negers, Spanjaar
den en duizend mengvormen. 
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In de reisgidsen worden de musea in Lima hoog _:: 

1. Zwarte slinkende blubber ... 

2. Fraaie koelauto's 

3. Veel haaien bi) de vangst 

4. Zonnetempel uit Inca-tijd 3 
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Museum voor Antropologie en Archeologie bijvoorbee 
tige collectie textiel en keramiek van de Chimu, 
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seum is veel te zien uit de Mochica periode, i 
collectie erotisch keramiek. Ook zijn er prach · 
mummies en wondermooie sieraden van goud, 
nen. Enkele andere musea moeten wegens tijdge 
volgend bezoek! 

Havens en baggeren 

Peru heeft een kustlijn van meer dan 2000 kilo 
kust is het water op veel plaatsen al flink diep. 
de Grote Oceaan is hinderlijk voor de scheepvaar. 
maar één goede haven: Callao, vlak bij Lima. 
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De enorme kathedraal aan de Plaza de Armas is even een oase van 
rust, ondanks het gekwek van een gids bij een groep toeristen. Minder 
groot, maar wel bijzonder is de kerk van La Merced. Het is er erg druk. 
Een kitscherige etalage met blauw en groen licht toont het Heilige 
Land. Vele mensen houden minutenlang hun handen tegen het marmer 
van een groot Mariabeeld. Een niet onknap meisje staart bewegingloos 
naar een verlicht kastje met een in veel wit kant gekleedde pop die de 
Maagd Maria voorstelt. Hoe lang staat ze er al? Na een kwartier staat 
ze er nóg steeds. Onze nieuwsgierigheid deert haar niet. Dus lopen wij 
door, een beetje beschaamd. Wat gaat het ons ook eigenlijk aan! 
Buiten de kerk wacht het leven van alledag. Met verkopers van bid
prentjes en loten . 

Op de pleinen bieden de schoenpoetsertjes nadrukkelijk hun diensten 
aan. Er zijn veel kinderen op straat, ook al omdat het nu zomer is en 
de scholen dicht zijn. 
De miljoenenstad Lima heeft mooie buitenwijken waar het rustiger is, 
zoals Miraflores en San lsidro. Wij zouden daar best willen wonen. 
In de reisgidsen worden de musea in Lima hoog geprezen. En terecht! 

1. Zwarte stinkende blubber . . . 

2. Fraaie koelauto's 

3. Veel haaien bij de vangst 

4. Zonnetempel uit Inca-lijd 3 

Wie wat wil leren over de oude culturen kan z'n hart ophalen. In het 
Museum voor Antropologie en Archeologie bijvoorbeeld, met zijn prach
tige collectie textiel en keramiek van de Chimu, Nazca en Pachacámac 
beschavingen. En ook kunst uit de Inca-tijd. In het Larco Herrera Mu
seum is veel te zien uit de Mochica periode, inclusief een beroemde 
collectie erotisch keramiek. Ook zijn er prachtig bewaard gebleven 
mummies en wondermooie sieraden van goud, zilver en kostbare ste
nen. Enkele andere musea moeten wegens tijdgebrek wachten tot een 
volgend bezoek! 

Havens en baggeren 

Peru heeft een kustlijn van meer dan 2000 kilometer. Dicht onder de 
kust is het Yiater op veel plaatsen al flink diep. De lange deining van 
de Grote Oceaan is hinderlijk voor de scheepvaart. Lange tijd was er 
maar één goede haven: Callao, vlak bij Lima. Op door de natuur be
schutte plaatsen waren verder een aantal kleine vissershavens. De 
stijgende export van met name vismeel, erts en landbouwprodukten 
maakte een nieuwe aanpak noodzakelijk. De haven van Callao werd uit
gebreid en gemoderniseerd. Een aantal andere havens werd aange-
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legd of verbeterd. Het geheel kwam onder de leiding van één centraal 
lichaam: de "Empresa Nacional de Puertos del Peru" ENAPU. In 1969 
werd het duidelijk dat een goed programma van onderhoudsbaggerwer
ken nodig zou zijn. Peru had voor de uitvoering daarvan onvoldoende 
materieel ter beschikking. Onder de bepalingen van een technisch hulp
programma tussen de regeringen van Peru en Nederland werd aan de 
NEDECO de opdracht gegeven een onderzoek in te stellen. Een 
NEDECO team van specialisten stelde zich uitvoerig van de toestand 
op de hoogte. De resultaten toonden o.m. aan dat het aanslibben in 
het algemeen regelmatig en slechts in langzaam tempo gebeurt. 
Een uitzondering vormt de haven van Salaverry. Deze haven is gebouwd 
op een plaats, waar de zee vrij spel heeft. Een zware, stenen pier biedt 
enige bescherming, maar de stromingen langs de kust zorgen voor een 
relatief zwaar aanslibben. In een in begin 1970 uitgebracht rapport 
kwam de NEDECO tot de volgende conclusies. Het beschikbare bag
germaterieel heeft een te kleine capaciteit om het onderhoudswerk 
aan te kunnen. De ligging van Peru maakt het niet aantrekkelijk voor 
aannemers om baggerwerk uit te voeren. Om de achterstand in te 
lopen zou dit toch voor één keer verantwoord zijn. De aanschaf van een 
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eigen 1600 m3 sleepzuiger door de ENAPU is wenselijk. Deze conclu
sies leidden ertoe dat Nederlandse baggerkennis werd ingezet om de 
haven van Salaverry te verbeteren. In 1971 trok de Volvox Hollandia daar 
haar vele, vele baantjes. Intussen werd bij ons een voor ENAPU be
stemde sleepzuiger besteld. Dit schip kreeg de naam Marinero Rivas

en kwam eind 1973 in Salaverry aan. 

Suiker en vis 

Na opnamen te hebben gemaakt in Lima en in de haven Callao zetten 
wij koers naar het noorden. Een Fokker Fellowship van "Aero Peru"

brengt ons snel naar Trujillo, in grootte de vierde stad van het land. 
Een stad met parken en vele oude "koloniale" huizen. Maar ook een 
rommelige stad die niet al te fris is. In contrast hiermee is de ver
blindend wit geverfde kathedraal aan het grote plein, de Plaza de 
Armas. 
Op zondagavond musiceert hier de politiekapel. Voor een geïnteresseerd 
publiek dat echter weinig gul is met applaus. 
Acht kilometer van Trujillo ligt Salaverry. De weg erheen loopt dicht 
langs de kust. Nog steeds overal ruïnes van huizen. Herinneringen aan 



de geweldige aardbeving van 1970 die in het hele land honderdduizen
den slachtoffers eiste. Onze eerste kennismaking met Salaverry is zeer 
Hollands; dichte mist! Vooral 's morgens blijkt het hier vaak mistig te zijn 
Salaverry heeft twee kadepieren. Hieraan meren de vrachtschepen, die 
suiker en mineralen komen laden. Of vrachtgoed lossen. Er staat een 
groot silogebouw voor de opslag van bulksuiker. In de haven liggen 
vele vissersboten voor anker. In maart begint het nieuwe seizoen. Toch 
wordt er wel gevist. De vangst wordt meteen in koelauto's geladen. Het 
zijn auto's met veelal fraai versierde cabines. En mooie namen: .,De 
Heilige Jezus" en de "Onbevlekte Maagd", enz. enz. 

De plaatselijke vishandel bloeit. Haaien en roggen worden in stukken 
verkocht. Er wordt veel gelachen als wij onze camera's laten snorren. 
Dan eindelijk is de vlet er om ons aan boord te brengen van de sleep
zuiger. Het duurt even voordat de Marinero Rivas uit de mist opdoemt. 
Het weerzien met de bemanning is hartelijk. Handen schudden, schou
ders kloppen. Wat rustiger, maar daarom niet minder hartelijk is de 
begroeting met onze garantiemensen, baggerbaas Klaas Mes en machi
nist Adriaan Korporaal. 
De uit Holland meegebrachte post vindt gretig aftrek. Camera's en 
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lampen worden meteen uitgepakt. Eerst het wat moeilijke werk: opna
men in de machinekamer maken. 

Vaargeul uitdiepen 

De Marinero Rivas diept de toegang tot de haven uit. De baggerdiepte 
bedraagt hier maximaal zo'n 8 à 10 meter. De opgebaggerde grond is 
zwart en van een poederachtige samenstelling. De reuk ervan is in
dringend smerig! Het slib is zó licht, dat er maar weinig vaste stof 
geladen kan worden. De rest loopt met het water toch weer overboord. 
De zuigbuis wordt dus telkens vrij gauw binnengehaald. Dan op naar 
de stortplaats, die een paar mijl buitengaats ligt. Per dag worden zo'n 
dertien baggertrips gemaakt. Men begint om een uur of zes en werkt 
tot ongeveer negen uur 's avonds. 
Voor de nacht gaat de sleepzuiger in de haven voor anker. Het weekend 
is voor onderhoudswerk. 
Wanneer in de middag de mist optrekt, is het gezicht op Salaverry van
uit zee zeker fraai. De woestijnstrook is maar smal, zodat direct achter 
de haven de kale bergen beginnen. 
In 1970 vierde Salaverry z'n eeuwfeest. De naam herinnert aan Generaal 
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Don Felipe Santiago Salaverry, leider van de revolutionaire strijdkrach
ten in deze streek in de jaren 1830. 
Vakbondsfunctionaris Fillmer Pavel Arroyo Sanchez houdt de geschie
denis van de haven nauwkeurig bij. Hij toont ons een door de Engelsen 
gemaakte havenkaart uit 1880/81, compleet met alle waterdiepten. Nu 
telt Salaverry 5000 inwoners, waarvan er velen in de haven werken. 
Een paar dagen later boffen wij. Eerst lag er alleen een Grieks schip 
graan uit Canada te lossen. Toen kwam de Peruaanse vrachtboot Piura 

stukgoed brengen. Kort daarop lagen er drie schepen tegelijk gemeerd. 
De Rupert de Laranga uit _Liverpool komt 15000 ton bulksuiker laden. 
Het maken van de vers·chillende filmopnamen aan boord van de 
Marinero Rivas kost ons enkele dagen. Wij pendelen elke dag tussen 
Trujillo en Salaverry. Generatormoeilijkheden en dus maar 50 % elek
trisch vermogen zorgen voor wat vertraging bij het filmen. Toch gaan 
wij stug door, want het werk moet af! 

Het leven aan boord is vrij eentonig: baggeren, varen, lossen, varen, 
baggeren, varen, lossen, varen .... 
Maar het is al een stuk dieper geworden in de vaargeul dan tqen de 
Marinero Rivas een maand tevoren met het karwei begon. 
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5. Filmen In Chan Chan 

6. Vismeel laden In Chlmbote 

Chan Chan 

Zondag rustdag, maar niet voor ons. Elke dag willen wij zo veel moge
lijk benutten. Op de eerste zondag van ons verblijf hadden wij al iets 
gezien uit de oude historie van het land. Dat was ten zuiden van Lima: 
de ruïnes van Pachacámac. Eens was dit de grootste Inca-stad aan de 
kust. Gebouwd om en op een heuvel. Met op de top de Tempel van de 
Zon. Hernando Pizarro was de eerste Europeaan die deze plaats be
zocht. En hoe! In 1533 vernielden zijn soldaten de beelden, doodden de 
priesters en roofden de tempels leeg. Toeristen komen nu kijken naar 
wat er over is. En dat is niet zo veel! 
Eenzelfde lot als Pachacámac trof Chan Chan. Gebouwd in de 12e en 
13e eeuw was het eens de hoofdstad van het Chimurijk. Er moeten 
100.000 mensen hebben gewoond. Het werd in 1400 door de Inca's 
ingenomen, maar in tact gelaten. De Spanjaarden haalden echter alles 
overhoop en roofden vooral de graven leeg, waarin de Chimu-edelen 
waren begraven met hun zilveren en gouden eigendommen. 
Desondanks is Chan Chan nog immer interessant voer voor archeolo
gen. De weg van Trujillo naar het vliegveld en het charmante haven
plaatsje Huanchaco loopt er dwars doorheen. 

Verder is de rust nog ongestoord. 
Chan Chan beslaat in totaal een oppervlakte 
kante kilometer! Daarop hebben een dozijn 
bestaan. Muren van 12 meter hoog hebben deze

Aan de voet waren deze muren bijna 5 me e • -
breed. Op een grondlaag van stenen en stee 
bouwd uit "adobe" stenen. Dit zijn in de zon
leem en rietstengels. 
De "bewapening" in deze muurconstuctie bes o 
bamboestengels. Hier en daar zijn er nog 
Daartussen de ruïnes van paleizen, tempels, e _ -
zen, tuinen en waterputten. Overstromingen, aam 
de mens hebben wat van Chan Chan is overge _ 
keld. Nu valt het hele enorme complex onder ,.s --

Dagen zou men er in kunnen ronddwalen. Om e 
wijs te maken is een van de vele stadsdele 
Tschudi - zo veel mogelijk gerestaureerd. Jo - -
was een Zwitsers onderzoeker, die hier heeft ge e 
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Bijzondere bekoring 

Het rondwandelen in deze 
"

stad" heeft een heel 
Het ommuurde Plein der Ceremonieën ligt in de � 
de pracht en praal van de oorspronkelijke bewone _ 
bij de restauraties terughoudend te werk gegaan. s 
vogels en vissen - zijn hier en daar bijgewerkt o,..... 1 
zien hoe het was. Fotografen en filmers moeten 
lopen tussen de muren van tempels, keukens, voorra 
Er zijn zoveel mooie of interessante plekjes! 
Honderdachtendertig meter lang en zevenenveertig 
bassin met zoet water, dat vermoedelijk gevoed 
op lopende rivier Moche. Rondom dit bassin hebbe
liggende tuinen bestaan. Bij hoog water moet he 
hebben als oefenterrein voor jonge vissers. Aldus 
De begraafplaats voor priesters en edelen maakt 
Er is inderdaad indertijd op goed geluk gegraven 
Iets van Chan Chan, deze wonderlijke boeiende 
beschaving van meer dan zevenhonderd jaar ge 
de film vastgelegd. 
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5. FIimen In Chan Chan 

6. Vlsmeel laden In Chlmbote 
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Verder is de rust nog ongestoord. 
Chan Chan beslaat in totaal een oppervlakte van maar liefst 20 vier
kante kilometer! Daarop hebben een dozijn afzonderlijke stadsdelen 
bestaan. Muren van 12 meter hoog hebben deze stadsdelen omsloten. 
Aan de voet waren deze muren bijna 5 meter, aan de top één meter 
breed. Op een grondlaag van stenen en steentjes is de muur opge
bouwd uit "adobe" stenen. Dit zijn in de zon "gebakken" stenen van 
leem en rietstengels. 
De "bewapening" in deze muurconstuctie bestond uit dikke, verticale 
bamboestengels. Hier en daar zijn er nog stukken van deze muren. 
Daartussen de ruïnes van paleizen, tempels, werkplaatsen, straten, hui
zen, tuinen en waterputten. Overstromingen, aardbevingen, erosie en .. 
de mens hebben wat van Chan Chan is overgebleven danig toegeta
keld. Nu valt het hele enorme complex onder "staatsmonumentenzorg".

Dagen zou men er in kunnen ronddwalen. Om de bezoeker beter weg
wijs te maken is een van de vele stadsdelen - de Ciudadela de 
Tschudi - zo veel mogelijk gerestaureerd. Johann Jacob von Tschudi 
was een Zwitsers onderzoeker, die hier heeft gewerkt. 
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Bijzondere bekoring 

Het rondwandelen in deze "stad" heeft een heel bijzondere bekoring. 
Het ommuurde Plein der Ceremonieën ligt in de zon te wachten op 
de pracht en praal van de oorspronkelijke bewoners. Overigens is men 
bij de restauraties terughoudend te werk gegaan. Versieringen - veel 
vogels en vissen - zijn hier en daar bijgewerkt om duidelijker te 
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zien hoe het was. Fotografen en filmers moeten zich bedwingen bij het 
lopen tussen de muren van tempels, keukens, voorraadkamers. 
Er zijn zoveel mooie of interessante plekjes! 
Honderdachtendertig meter lang en zevenenveertig meter breed is het 
bassin met zoet water, dat vermoedelijk gevoed werd door de verder
op lopende rivier Moche. Rondom dit bassin hebben vermoedelijk diep
liggende tuinen bestaan. Bij hoog water moet het bassin ook gediend 
hebben als óefenterrein voor jonge vissers. Aldus vertelt de gids. 
De begraafplaats voor priesters en edelen maakt een rommelige indruk. 
Er is inderdaad indertijd op goed geluk gegraven en omgeploegd . - . 
Iets van Chan Chan, deze wonderlijke boeiende herinnering aan een 
beschaving van meer dan zevenhonderd jaar geleden, hebben wij op 
de film vastgelegd. 
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Visindustrie 

Langs de kust van Peru stroomt het koude water van de Humboldt 
stroom. De condities zijn ideaal voor de visstand. Vooral voor de "an
choveta", een vis die 10 à 15 cm groot wordt en die in grote scholen 
vlak onder de kust voorkomt. Het vangen ervan is gemakkelijk en het 
wordt dan ook al eeuwen lang gedaan. Pas na de tweede wereldoorlog 
kwam de visindustrie goed op gang. Om vismeel en visolie te fabri
ceren. Vismeel heeft een hoog proteïne gehalte en is een belangrijk 
onderdeel van onder meer veevoeding. Visolie wordt gebruikt in de 
margarine- en bakvetfabricage. 
In 1972 bedroeg de uitvoer van visprodukten 30 % van de totale uit
voer. Toch is deze uitvoer beduidend gedaald sinds het eind van de 
jaren zestig. Het op- en neergaan van de wereldmarktprijzen en "over
bevissing" hebben gemaakt, dat de visindustrie in Peru momenteel 
moeilijke tijden doormaakt. De vissersvloot ligt stil, de fabrieken werken 
niet. Het vissen op bepaalde soorten "anchoveta" is zelfs verboden. In
maart varen de boten weer uit. Hopenlijk zal de visrijkdom zich binnen 
niet al te lange tijd herstellen. Rationalisatie en modernisering van de 
visserij en de visverwerkingsindustrie krijgen intussen alle aandacht. 
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7. Suikerriet afbranden 

a. Vervoer naar fabriek 

Een en ander geschiedt onder leiding van een nationaal instituut 
.,PESCAPERU". 
Om toch iets van Peru's exportprodukt no. 1 te filmen, gaan wij naar 
de belangrijkste visexporthaven Chimbote. Een vroege start per __ 

auto 
vanuit Trujillo is nodig, want wij moeten ruim tweehonderd km n1den. 
De woestijn is in mist gehuld. Opvallend weinig auto's kennen de leus 
.,mist overdag, groot licht". En dat leidt wel eens tot "verrassende ont
moetingen". Met iets meer aanda_c�t zie j�- langs de weg ----:. zoals
langs elke weg - hier en daar kruisjes. Bewijzen van een dodelijk v�r
keersongeval! Wij passeren de valleien van Vizu en Chao, maar de mist 
houdt de natuur voor ons verborgen. 

Grote haven 

Chimbote heeft een grote haven. Omdat de stad aan een baai ligt, is 
er enige bescherming tegen de zee. Kleine bootjes brengen vis �an de
wal. De verkoop begint ook hier meteen. Grote aantallen pelikanen 
proberen een visje mee te pikken. In het ENAPU k�nto_or zien "'."ij wat 
cijfers. In 1972 bedroeg de export van vismeel en visolie uit Ch1mbote 
399 miljoen ton. Maar in 1968 was dit 809 miljoen ton! 



Om voor de filmopnamen een goed standpunt te vinden, varen wij een 
eindje rond. In een vletje met grootmoeders leunstoel voor de kapitein/ 
stuurman/machinist. Het gaspedaal van de motor is vervangen door een 
touwtje met een lusje. Daarin past precies een grote teen! Maar varen 
doet-ie, dit wonderlijke vletje! Ook hier veel schepen voor anker. Het 
lossen geschiedt doorgaans aan de steigers, waar de ruimen van de 
schepen worden leeggezogen. Door een lange zuigleiding belandt de 
vis dan in de fabrieken voor de verwerking tot meel en olie. Vier ton 
vis levert één ton vismeel en wat olie. 

Het vismeel wordt in balen verpakt voor de uitvoer. Ondanks gebrek 
aan vis hangt er in de hele stad een duidelijke visgeur! Wij maken film
opnamen van balen vismeel en een vismeelfabriek. De enorme droog
trommels laat men voor ons even draaien. 
Op de terugweg naar Trujillo is het helder weer. Zó helder, dat boven 
het woestijn-landschap fata morgana beelden ontstaan. Wij zien palmen 
en water! Tussen de bergtoppen zijn zandduinen op merkwaardige 
wijze opgewaaid. Net parkeerhavens. 
Onderweg stoppen wij een paar maal voor film- en foto-opnamen. 
Tijdens een van deze "stops" maakt onze chauffeur ons er op attent, 
dat in het zand naast de weg potscherven liggen uit Inca- èn pre-Inca 
perioden. De "goudkoorts" maakt zich van ons meester. Slangenspo
ren in het zand weerhouden ons van te veel wroeten tussen de struiken! 
Toch hebben wij vrij spoedig handen vol fraaie scherven. "Dit geloven 
ze nooit als wij het in Holland vertellen . . .  " zeggen we tegen elkaar. 
Om· de toch al vele bagage te beperken, zoeken wij de mooiste en 
meest interessante scherven uit, om als bewijsstukken mee te nemen. 

9. Hoog, IJl en koud .•• 

Suikerexport 

Met 8 % is suiker exportprodukt no. 3 van Peru. Alle reden om ook iets 
over de suikercultuur in de film op te nemen. Vanuit Trujillo gaan wij 
daarom per auto noord-oostwaarts, naar de Chicama Vallei. Daar komt 
55 % van alle Peruaanse suiker vandaan. Doel van de reis is een van 
de grootste plantages, de "Cooperativa Agraria de Producción Cartavio 
Ltda, no. 39". Het getal 39 betekent, dat dit de 39ste cooperatieve land
bouworganisatie in Peru is. Het bedrijf bestaat 50 jaar en heeft sinds 
1970 

"
zelfbestuur

"
. De leiding berust bij een "algemene vergadering" 

van 150 man, vertegenwoordigers uit alle geledingen van het bedrijf. 
Enkele getallen ter informatie: Cartavio beslaat een oppervlakte van 
18000 ha. Dat is inclusief een eigen dorp met scholen, winkels, zwem
bad etc. Niet minder dan 12000 ha is beplant met suikerriet. Door een 
uitgekiend rouleersysteem kan er 11 maanden per jaar, 24 uur per 
dag, geoogst en verwerkt worden. 
In het bedrijf werken 3400 man. Per dag wordt 5000 ton riet gebrand, 
gesneden, vervoerd en in de fabriek verwerkt. Van de produktie is 60 % 
in de vorm van witte suiker voor Peru zelf. De rest gaat in de vorm van 
bruine bulksuiker naar het buitenland. In 30 tons vrachtwagens wordt 
deze suiker naar de silo in Salaverry gebracht in afwachting van de 
verscheping. 
De ontvangst van de Hollandse filmploeg is hartelijk en resulteert in 
een enorme medewerking. 
's Morgens filmen wij in en bij de fabriek. In immens grote vrachtwa-
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gens wordt het riet aangevoerd en met behulp van een kraan uit de 
wagens gekiept. Dàn volgt wassen en in stukken snijden. Deze stukken 
worden verder versneden en tussen 

"
wringers" fijn gemalen, zodat het 

suikersap eruit wordt geperst. Wat overblijft, de pulp, wordt gedeeltelijk 
als brandstof in ketels opgestookt en voor de rest verwerkt in de eigen 
papierfabriek. 's Middags gaan wij naar de plantage. Een groot perceel 
riet staat in vuur en vlam. Door het vocht in de stengels, het suikersap, 
branden alleen de bladeren er af. Na dit afbranden komën de gewel
dige Caterpillar tractorsnijders er aan te pas om het riet te snijden en 
op een hoop te werpen voor verder transport. Mannen met machetes 
hakken de resten af. Voor_ ons wordt een polsdikke rietstengel geschild. 
En wij maar kauwen! Een r\atuurzuiver snoepje ... 

Op een andere plaats wordt jonge suiker geplant. Het duurt 28 maanden 
voordat de eerste suiker oogstrijp is. Onvermoeid laat men ons deze 
cultures zien. De hitte is groot en dat brengt het gesprek op water. 
Voor de verwerking van het riet in de fabriek is veel water nodig. Men 
gebruikt hiervoor water uit de rivier, maar vooral uit 200, zestig meter 
diepe, geboorde putten. Een gedeelte van het water wordt na gebruik 
in de fabriek teruggewonnen en gezuiverd. Want water is schaars in 
dit onder de zon blakerende gebied. 

Auto's, kranen, mechanische snijschoppen, alles is voorzien van lam
pen. Want ook 's nachts wordt er doorgewerkt. Het moet een boeiend 
gezicht zijn. Voor ons wacht echter in de schemer de autotocht terug 
naar Trujillo. 

10. Smellerljencomplex La Oroya 

De bergen In 

Wat de uitvoer van Peru betreft: de tweede plaats wordt ingenomen 
door koper. In 1972 bedroeg de koperexport 20% van de totale uitvoer. 
Wij gaan dus ook hierover iets op film vastleggen. Tenslotte is er een 
nauwe samenhang tussen export, havens en baggeren. 
De onbegaanbaar lijkende bergen van het Andes-massief zijn rijk aan 
ertsen en mineralen. Behalve koper ook ijzer, zink, lood, zilver en 
goud. Het winnen ervan geschiedt tot op zeer grote hoogte. Tot ruim 
5000 meter toe. De werk-ers in deze industrie zijn hoofdzakelijk Indianen. 
Alleen zij zijn lichamelijk en psychisch bestand tegen werken op zulke 
hoogten. 

Koper: al in 1630 werd door Huaricapcha in een grot kopererts ontdekt. 
Dat was bij de plaats Cerro de Pasco. Toch duurde het tot 1902 voordat 
de winning ervan goed werd aangepakt. In een groot gebied werden 
mijnen aangeboord, spoorlijnen aangelegd, mijnwerkersdorpen gesticht, 
fabrieken gebouwd. Naar de eerste vindplaats heette de maatschappij 
die zich met exploratie en exploitatie bezighield, de 

"
Cerro de Pasco 

Corporation
"

. Tot 1 januari 1974. Toen werd de nationalisatie een feit, 
en nam CENTROMIN PERU alle taken over. 
Men ontvangt er graag buitenlanders om hen het "zelf doen" te tonen. 
Vanwege het slechte weer in de bergen, kenmerkend voor het zomer
seizoen, worden wij uitgenodigd voor een bezoek aan La Oroya, de 
stad van de smelterijen. 

Lange tocht 

Heel vroeg vertrekken wij per auto uit Lima, voo _ 
6 uur zal duren. In St. Eulalia maken wij opname 
Rimac. De chauffeur heeft een dikke trui aan. 
meter hoogte drinken wij koffie. En doen tóch m-
Bij een tankstation verdringen verkopertjes van SrtOE
zich om de auto. Kopen doen wij niet, maar lache 
camera. Wat verderop is er een nederzetting. S z; 
Hier wordt scherpe controle uitgeoefend op alle e 
bergen. In een apart kantoortje laten wij ons als 
ren. Men moet veel van ons weten, maar de be -
reet! Verder maar weer. Nu begint het bergtraj 
ook een spoorlijn omhoog. Maar de rails spelen 
vele tunnels. In een nauwe kloof, waarin nauwe 
weg en het over rotsblokken tuimelend rivierwate • 
De rotswanden rijzen links, rechts, voor en ac -
omhoog. Al spoedig rijden wij nog uitsluitend_ i 
Mèt ons loeien vrachtauto's en bussen de berge 
verkeer. De benzine is (nog?) erg goedkoop in 
het of je niet verder kunt. Maar telkens weer 

·· 

nèt ver genoeg om ons - en de rivier -door te la e:
Wanneer het uitzicht wat verder reikt, zien wij bes 
Wij passeren San Mateo op ruim 3000 meter h _ 
mineraalwater, deelt de chauffeur mede. Steeds � 
weg is soms erg slecht. Hier en daar wordt er 
wegwerkers dragen dikke jassen, sjaals, mutsen e 

A; 

11. Altijd kleine toeschouwertjes bij ons werk 

Wanneer de bergen wat verder vaneen wijken, zoe 
te kunnen filmen. Wij stoppen en stappen uit. E 
loom gevoel in de benen, als na een flinke griep. � 1 
ademhalen dan anders. Het statief en de camera 
Het is onze eerste kennismaking met het leven op = 
Af en toe komt de zon door, maar het is koud. De c 
enorme metalen vlag van Peru op de top van de 
loopt de 1200 meter lange Galera Spoorweg-tunne 1 
formaat op deze hoogte. Verder maar weer, en nóç 
zon meer; wel motsneeuw .... 

Achteloos, want hij rijdt deze route zeker twee m-
chauffeur ons op het hoogste punt: de Anticona 
Op een bord naast de weg staat hoe hoog: 4843 
noodt niet tot uitstappen. Nu gaan wij dalen, wan 

op 3900 meter boven de zeespiegel. Een andere 
de Yauli. Het landschap krijgt een wat vriende 
vóór La Oroya ontdekken wij 

"
wasdag-in-de-Yauli . 

Stoppen en uitstappen; dit kleurige tafereel moet o 1 

La Oroya, werkstad 

La Oroya is een weinig aantrekkelijke plaats. Twee 
de Mantaro komen er bijeen en delen de stad i 
hoge, kale bergtoppen domineert het grauwe co -
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Lange tocht 

Heel vroeg vertrekken wij per auto uit Lima, voor een tocht die zeker 
6 uur zal duren. In St. Eulalia maken wij opnamen van de wildstromende 
Rimac. De chauffeur heeft een dikke trui aan. Wij nog niet. Op 2300 
meter hoogte drinken wij koffie. En doen tóch maar truien aan .... ! 
Bij een tankstation verdringen verkopertjes van snoepgoed en sigaretten 
zich om de auto. Kopen doen wij niet, maar lachend poseren ze voor de 
camera. Wat verderop is er een nederzetting. Slagbomen, uniformen. 
Hier wordt scherpe controle uitgeoefend op alle verkeer naar èn van de 
bergen. In een apart kantoortje laten wij ons als buitenlanders registre
ren. Men moet veel van ons weten, maar de behandeling is uiterst cor
rect! Verder maar weer. Nu begint het bergtraject pas goed. Er loopt 
ook een spoorlijn omhoog. Maar de rails spelen verstoppertje in vele, 
vele tunnels. In een nauwe kloof, waarin nauwelijks plaats is voor de 
weg en het over rotsblokken tuimelend rivierwater, maken wij opnamen. 
De rotswanden rijzen links, rechts, voor en achter honderden meters 
omhoog. Al spoedig rijden wij nog uitsluitend in 1e of 2e versnelling. 
Mèt ons loeien vrachtauto's en bussen de bergen in. Er is veel weg
verkeer. De benzine is (nog?) erg goedkoop in dit land. Af en toe lijkt 
het of je niet verder kunt. Maar telkens weer wijken de rotsmassieven 
nèt ver genoeg om ons - en de rivier -door te laten. 
Wanneer het uitzicht wat verder reikt, zien wij besneeuwde bergtoppen. 
Wij passeren San Mateo op ruim 3000 meter hoogte. Hier bottelt men 
mineraalwater, deelt de chauffeur mede. Steeds hoger klimmen wij. De 
weg is soms erg slecht. Hier en daar wordt er druk aan gewerkt. De 
wegwerkers dragen dikke jassen, sjaals, mutsen en handschoenen .... 

11. Altijd kleine toeschouwertjes bij ons werk 

Wanneer de bergen wat verder vaneen wijken, zoeken wij een plek om 
te kunnen filmen. Wij stoppen en stappen uit. En ontdekken een gek 
loom gevoel in de benen, als na een flinke griep. En moeten wat dieper 
ademhalen dan anders. Het statief en de camera wegen véél zwaarder. 
Het is onze eerste kennismaking met het leven op ± 4000 meter hoogte! 
Af en toe komt de zon door, maar het is koud. De chauffeur wijst op de 
enorme metalen vlag van Peru op de top van de Meiggs. Daaronder 
loopt de 1200 meter lange Galera Spoorweg-tunnel, een bouwwerk van 
formaat op deze hoogte. Verder maar weer, en nóg hoger. Er is geen 
zon meer; wel motsneeuw .... 

Achteloos, want hij rijdt deze route zeker twee maal per week, wijst de 
chauffeur ons op het hoogste punt: de Anticona pas. 
Op een bord naast de weg staat hoe hoog: 4843 meter! De sneeuwjacht 
noodt niet tot uitstappen. Nu gaan wij dalen, want La Oroya ligt maar(!) 
op 3900 meter boven de zeespiegel. Een andere rivier begeleidt ons, 
de Yauli. Het landschap krijgt een wat vriendelijker karakter. Vlak 
vóór La Oroya ontdekken wij 

"
wasdag-in-de-Yauli". 

Stoppen en uitstappen; dit kleurige tafereel moet op de film. 

La Oroya, werkstad 

La Oroya is een weinig aantrekkelijke plaats. Twee rivieren, de Yauli en 
de Mantaro komen er bijeen en delen de stad in tweeën. Tussen de 
hoge, kale bergtoppen domineert het grauwe complex van de smelte-
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rijen. Vanuit de verre omtrek worden de ertsen hier naar toe gebracht 
om gesmolten te worden. Ertstreinen rijden af en aan. Overal zie je nog 
leuzen, die herinneren aan de onrustige dagen, toen 

"
Cerro de Pasco" 

helemaal Peruaans zou worden. Overal ook het nieuwe embleem van 
CENTROMIN PERU. 
Alleen de jasjes van de kelners in het gastenverblijf dragen nog de 
letters "CdP". Naast dit verblijf verrijst een flatgebouw, straks het
,,hoogste" flatgebouw ter wereld. 
Ook al door de ijlere lucht valt het werken voor ons niet mee. Eigenlijk 
is een aanpassingsperiode van een paar dagen nodig. Maar daar ont
breekt ons de tijd voor. ,,Enorm stom" zegt een Engelse mijnemployé 
ons eerlijk. 

De smelterijen hebben verschillende afdelingen. Wij bepalen ons tot het 
koper. En filmen de hel van gesmolten koper in ernorme 

"
pannen". En 

de brullende, sissende, gloeiende, dampende fase van het gieten van 
de "blisters", de dikke plakken koper, die elders geraffineerd worden.
Per jaar wordt hier zo'n 240.000 ton aan koperconcentraat verwerkt. 
's Avonds maakt het plaatselijke televisienieuws melding van ons bezoek. 
Een bezoek, dat wij helaas moeten bekorten om ook nog iets van een 
eigenlijke mijn te kunnen filmen. 

Morococha 

In overleg wordt besloten hiervoor Morococha te nemen. Op de heen
reis hebben wij dat al zien liggen in een dal. Dus zeggen wij de vol
gende morgen La Oroya vaarwel. En werpen een laatste blik op de bont 
geklede bevolking, die fleur geeft aan de wat sombere industrieomge-

12. Oponthoud onderweg 

ving. De weersomstandigheden zijn niet erg met ons. Over de bergen 
nadert regen. Morococha ligt in een dal, maar altijd nog op ruim 4000 
meter hoogte. Het is een mijnwerkersnederzetting, als overal ter wereld: 
rommelig en modderig. 

In 1913 werd hier met de koperertswinning begonnen. Nu reiken de 
schachten tot op 1000 meter diepte. Zwarte korrelige brokken erts wor
den per auto en per treintje van de schachten naar de wasinrichting 
gebracht. De mooie koperkleur is er nog niet in te ontdekken! Het was
water plus afval stort men in een soort meer, midden in het dorp. Op 
de roestbruine hellingen van de bergen rondom groeit niets. Dat werkt 
natuurlijk mee aan de wat naargeestige indruk, die Morococha op de 
bezoeker maakt. Gewend aan die ijle lucht zijn wij nog niet helemaal. 
Wij verlangen naar de zon èn naar 

"
normale" leeflucht. Wanneer wij 

op de terugweg het hoogste punt passeren, hangt er een dichte mist. 
Toch stoppen. Bibberend maken wij foto's van het bordje met het ma
gisch getal 4843 meter. Dan laten wij ons door de ervaren chauffeur 
- want dàt is hij! - door een zeer dichte mist omlaag leiden. Langs de 
kant van de weg liggen sneeuwdotten. Ook nu weer is er veel vracht
verkeer en bussen. 

Silhouetten doemen bij verrassing op uit het niets. Waarom zou je ook
je lichten aandoen! De mist is hardnekkig en pas veel lager zien wij
weer wat van de prachtige omgeving. Vooral prachtig door bomen, plan
ten, bloemen. De controle op onze papieren is even secuur als op de
heenweg. Wat later kunnen de truien weer uit. De zon zien wij pas weer 



in Lima. Ook de terugtocht heeft zes uur geduurd. Toch ligt La Oroya 
máár 187 kilometer achter ons. 

Duik in de historie 

Het einde van onze filmexpeditie komt in zicht. Sleepzuiger, havens, ex
portprodukten en mensen staan op de film. Alleen hebben wij nog wat 

meer historie nodig. Natuurlijk kunnen ook wij niet ontkomen aan de 
beroemde plaats Cusco, op een uur vliegen van Lima. Cusco, door de 
Inca's de navel van de wereld genoemd. Cusco, waar het Inca-rijk werd 
gesticht, gegrondvest op de Tiahuanaco cultuur. Hierin stond de aan
bidding van de zon centraal. De Sapa Inca was de afgezant van de zon 
op aarde. Onder zijn leiding en die van priesters en administrateurs 
breidde dit rijk zich snel uit. 
Handig werd gebruik gemaakt van de politieke structuur van de Andes
Indianen: de "ayllu", de straf georganiseerde dorpsgemeenschap, waar
in er werk en eten was voor iedereen! 
Het opmerkelijke van de Inca's was hun organisatietalent. Bestaande 
kunstnijverheden - het maken van textiel, keramiek, wapens, touw e.d. -
werden gecentraliseerd en georganiseerd. De beste handwerkers wer
den in 

"
fabrieken" samengebracht. De familie, niet het individu, was de 

basiseenheid in het systeem. Kennis omtrent evenwicht tussen produktie 
en consumptie was in deze geleide maatschappij uiterst belangrijk. 
Hèt hulpmiddel was daarbij de 

"
quipus", een decimaal stelsel van ge

tallen die werden aangeduid met knopen in touwtjes. 
Een geschreven taal hadden de Inca's niet. De 

"
chasquis" - bood

schappers - brachten mondeling het nieuws, de instructies en de be
richten door het hele land. Zij deden dit te voet, over het uitgebreide 
wegennet. 
Het Inca-rijk bereikte zijn hoogtepunt onder de vorst Pachacutec (1400-

13. Centrum van Machu Plcchu 

1448). Hij voerde zelfs één algemene taal in, het Quechua, dat nog 
steeds in de bergen wordt gesproken. 
Na de komst van de Spanjaarden ontstond op de resten van de Inca 
hoofdstad een nieuw Cusco. De stad heeft met name in 1650 en 1960 
zeer zwaar van aardbevingen te lijden gehad. 
Toch is er veel schoons te zien, dat aan vroeger herinnert. Vooral ook 
omdat de van zware stenen, zonder specie, gebouwde muren in de 
,,Inti Kicllu" - straat van de zon - en de 

"
Hatum Rumiyo" straat elk na

tuurgeweld hebben doorstaan. 

Toerisme 

Veel toeristen bezoeken Cusco en omgeving. En terecht! Helaas kunnen 
wij er maar kort verblijven. Alleen al voor de reis naar het laatste Inca
bolwerk, Machu Picchu, moet je een hele dag uittrekken. Je kunt er al
leen per trein komen. Die doet over de afstand van 120 kilometer vier 
uur. Het vertrek van de toeristentrein is om zeven uur. Het is een kort 
treintje. Vanwege het zigzag omhoog 

"
rangeren" de berg op kan de 

trein niet langer zijn dan locomotief en drie wagentjes. Dat klimmen 
duurt lang maar geeft telkens boeiende gezichten op Cusco. Na een 
half uur is het hoogste punt in het traject bereikt. 3550 meter. Piepend 
en knarsend rijdt het treintje door de krappe bogen van de smalspoor
baan. 
Twee wagons zijn gevuld met luidruchtige Amerikanen en andere toeris
ten. Wij zitten in de derde wagon, met nog een paar passagiers. De 
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tocht is erg afwisselend, dan weer door wijde dalen met typische dor
pen, dan weer door nauwe kloven. Het weer is regenachtig en koud. 
Twee Peruaanse meisjes zingen weemoedige liedjes. Over de 

"
mon

taiia" en de 
"

sierra". Het past precies bij de stemming in de wagon. 
Zoals de spoorlijn kronkelt, kronkelt zich de rivier Urubamba. Door de 
vele regens is de rivier één wilde, lichtbruine massa wervelend, kolkend, 
opspattend, bulderend water. Na enige uren sporen zijn wij in het sta
tionnetje Machu Picchu. Het regent wat harder en de verkopertjes van 
,,plastic poncho's" doen goede zaken. Minibusjes brengen de bezoe
kers omhoog. Langs een 8 kilometer lange weg, die een hoogteverschil 
van 450 meter overbrugt. Het hotel boven is vol met natte, zich wat wat
zullen-wij-doen afvragende gasten. Wij nemen de camera-spullen op, be
talen voor de toegang, klimmen een eindje en . . . . daar ligt Machu 
Picchu voor ons in de regen. 

Fascinerend 

Het is een van de meest fascinerende overblijfselen van het oude Inca
rijk. Het is nooit ontdekt door de Spanjaarden en pas in 1911 werd het 
door de Britse archeoloog Hiram Bingham gevonden. Machu Picchu be
tekent eigenlijk 

"
Oude berg". Over het hoe en het waarom van deze 

stad bestaat nog onzekerheid. Er zijn verschillende theorieën. Was het 
een vluchtplaats voor de 

"
Maagden van de Zon" nadat Cusco onder het 

Spaanse geweld was gevallen? Of ook een laatste militair bolwerk? 
Waarom en hoe zijn de bewoners verdwenen? 
Het mysterieuze rond Machu Picchu maakt deze 

"
ruïnestad" tot een 

geliefd oord voor toeristen, hippies en archeologisch geïnteresseerden. 
De aanblik van de ruïnes van de huizen, de graven, de terrassen waarop 
gewassen werden verbouwd, de Tempel van de Zon, de grote toren, 
het heilige plein, de zonnewijzer van steen, en het waterleidingstelsel is 
inderdaad bijzonder. Zelfs op deze regendag, waarop wolken over de 
bergen heen in de diepe dalen tuimelen, om daar wat later weer uit 
omhoog te rijzen. Tussen de ergste buien door - gisteren scheen vol
op de zon zegt een Amerikaanse met iets van medelijden - maken wij 
filmopnamen. Heel diep in het dal staat het pietepeuterig lijkende trein
tje. De verbinding met 

"
onze wereld". Toch een wat vreemde gewaar

wording hier te lopen, gehuld in plastic met je ballpen en je foto- en 

je filmcamera. Het is net of de oorspronkelijke bewoners ineens weer 
vóór je zullen staan. Na 500 jaar. 
Glimlachend om jou en je jachtige, bezeten, moderne wereld . ... 

Afscheid 

De terugreis met het treintje is weer een belevenis. Natuurlijk (!) breekt 
's middags schuchter de zon door. De rivier lijkt nog wilder te zijn 
geworden. Wanneer het treintje stopt drommen vrouwen en kinderen 
om je heen. Met etenswaren. Bananen, gekookte maïskolven, een 
soort sinaasappelen, djeroeks zouden ze in Indonesië zeggen. Samen 
met een spoorman sta je te wiegen op het achterbalkon van de trein
wagon. Hij wijst op een horizontale streep hoog op een berghelling: 
een oud lncapad. 

Voor potige trekkers biedt de 
"

VVV" in Cusco de mogelijkheid om te 
voet Machu Picchu te bereiken. Langs de paden die ook de Inca's zijn 
gegaan. Het vertrekpunt ligt bij km 88, vlak bij het stationnetje Pampac
cahua. Het is een trektocht van twee à drie dagen. 
Tussen de bergtoppen door zien wij de zon ondergaan in prachtige 
kleuren. Een afscheid dat weemoedig stemt. Zeker, er wachten ons 
nog twee dagen in dit boeiende land. Met het regelen van ons vertrek. 
Met afscheid nemen van alle nieuwe bekenden. 
Bedankt ENAPU functionarissen voor alle medewerking; bedankt be
manning van de Marinero Rivas voor de gastvrijheid aan boord en de 
assistentie bij de filmopnamen; bedankt Consuelo en Patricia voor de 
vele charmante hulp en het "tolken". 
Wat óns betreft: Peru, hasta la vista! - tot weerziens! -

14. De Grote Toren 

40JAARBIJ 

IHCSMIT 

Op dinsdag 29 januari j.l. hesen 
wij de vlag met het cijfer 40 in 
de vlaggemast voor onze con
structeurgroepsleider, de heer 
G. Wensveen, die op 16 januari
1934 in dienst van ons bedrijf is
gekomen als leerling in de bank
werkerij. 
Drie jaar later werd hij overge
plaatst naar de tekenkamer 
Machinebouw, waar hij zijn loop
baan als tekenaar begon. Gedu-

G. WENSVEEN 

rende 6 jaar was hij ook lid van 
de Ondernemingsraad. 
Het is voor de heer Wensveen 
en zijn gezin een fijne dag ge
worden waaraan hij, naar wij 
hopen, nog heel lang leuke her
inneringen zal bewaren. 
Wij feliciteren hem van harte 

J. VAN ES 

met dit jubileum en wensen hem 
nog vele jaren toe waarin hij in 
goede gezondheid zijn werk met 
opgewektheid zal mogen blijven 
verrichten. 

Op dinsdag 19 februari j.l. her
dachten onze medewerkers de 
heren Joh. van Es en J. W. 
Jongkind het feit dat zij die dag 
40 jaar geleden bij ons bedrijf 
in dienst zijn getreden. 
's Morgens om half tien werden 
zij door de Burgemeester van 
Alblasserdam op het gemeente
huis ontboden, waar zij werden 
onderscheiden met het ereteken 
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Op dinsdag 29 januari j.l. hesen 
wij de vlag met het cijfer 40 in 
de vlaggemast voor onze con
structeurgroepsleider, de heer 
G. Wensveen, die op 16 januari 
1934 in dienst van ons bedrijf is 
gekomen als leerling in de bank
werkerij. 
Drie jaar later werd hij overge
plaatst naar de tekenkamer 
Machinebouw, waar hij zijn loop
baan als tekenaar begon. Gedu-

G. WENSVEEN 

rende 6 jaar was hij ook lid van 
de Ondernemingsraad. 
Het is voor de heer Wensveen 
en zijn gezin een fijne dag ge
worden waaraan hij, naar wij 
hopen, nog heel lang leuke her
inneringen zal bewaren. 
Wij feliciteren hem van harte 

J. VAN ES 

met dit jubileum en wensen hem 
nog vele jaren toe waarin hij in 
goede gezondheid zijn werk met 
opgewektheid zal mogen blijven 
verrichten. 

Op dinsdag 19 februari j.l. her
dachten onze medewerkers de 
heren Joh. van Es en J. W. 
Jongkind het. feit dat zij die dag 
40 jaar geleden bij ons bedrijf 
in dienst zijn getreden. 
's Morgens om half tien werden 
zij door de Burgemeester van 
Alblasserdam op het gemeente
huis ontboden, waar zij werden 
onderscheiden met het ereteken 

verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau. 
Daarna werden zij door de di
rectie in de daksalon van het 
kantoorgebouw ontvangen, waar 
zij, in het bijzijn van hun vrouw 
en kinderen en hun chefs, door 
de heer A. J. Bouman werden 
toegesproken. 
Aan het eind van de middag 
werden zij door hun collega's 
gefeliciteerd en gehuldigd. Na
tuurlijk ontbraken ook daar de 
cadeaux niet. 
Al met al is het voor de heren 
Joh. van Es en J. W. Jongkind 
en hun gezin een fijne dag ge-

J. W. JONGKIND 

worden, waaraan zij nog lang 
prettige herinneringen zullen be
waren. 
Wij feliciteren hen met hun ju
bileum en de Koninklijke Onder
scheiding en wensen hen nog 
vele gelukkige jaren toe. 

25JAARBIJ 

IHCSMIT 
Op dinsdag 29 januari j.l. he
sen wij eveneens de vlag met 
het cijfer 25 in de vlaggemast 
voor onze hakker, de heer Dirk 
Roodnat, die op 28 januari 1949 
als 16-jarige jongen in ons be
drijf kwam als nagelheter. Later 
leerde hij het hakken van las
werk dat hij nog doet. 
Wij feliciteren Dirk met dit jubi
leum en hopen dat hij nog heel 
veel hakwerk voor ons zal mo
gen doen op de opgewekte ma
nier zoals wij dat van hem ge
wend zijn. 

Op dinsdag 19 februari j.l. her
dacht onze medewerker, de heer 
R. Noorland het feit dat hij op
25 januari 1949 bij ons bedrijf in
dienst'.. is getreden. Sedertdien
heeft de heer Noorland aan di
verse banken zijn kennen en
kunnen getoond. Zijn vrouw en
kinderen waren aanwezig bij de
huldiging in de daksalon van het
kantoorgebouw, waar de heer
A. J. Bouman hem toesprak en
dank bracht voor zijn activiteiten
ten dienste van ons bedrijf.
Het is voor de heer Noorland en
zijn gezin een fijne dag gewor-
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D.ROODNAT 

den. Wij hopen dat hij met zijn 
vrouw en kinderen nog heel lang 
prettige herinneringen aan de
ze dag zal mogen bewaren en 

R. NOORLAND 

wensen hem toe dat hij zijn 
werk nog vele jaren en in goede 
gezondheid zal mogen blijven 
verrichten. 

REDACTIEWIJZIGINGEN 

Weinigen zullen elke maand aandacht besteden aan het rode 
blokje met de namen van de medewerkers, linksbovenaan op pa
gina 2. Toch zijn er enkele veranderingen, die mede een gevolg 
zijn van reorganisatie in de werkzaamheden van de medewer
kers van de afdeling Publiciteit. 
R. Gebhard heeft de eindredactie van Het Zeskant overgenomen
van H. J. Jansen. Door verandering van werkzaamheden is 
E. Kollerie als firmaredacteur van IHC Gusto opgevolgd door 
W. Vossen.
Over de opvolging bij IHC De Klop van wijlen de heer W. C. Boer
wordt nog overleg gepleegd.

IN MEMORIAM 

CORNELIS DE KEIZER 

Op woensdag 13 februari j.l. overleed onze IHC Smit medewer
ker, de heer 

CORNELIS DE KEIZER 

op de leeftijd van 61 jaar. 

De begrafenis vond plaats op zaterdag 16 februari, 's middags 
om 3.00 uur op de begraafplaats te Streefkerk, waarbij velen uit 
ons bedrijf aanwezig waren. 

De overledene is 47 jaar aan ons bedrijf verbonden geweest., 
Wij verliezen in hem een zeer bekwaam medewerker. Zijn trouw, 
plichtsgevoel en bereidheid om zijn collega's te helpen en bij 
te staan heeft hij ons tot voorbeeld nagelaten. 

Wij denken aan zijn vrouw en kinderen en wensen hen kracht en 
sterkte toe dit verlies te kunnen dragen. 

J. Bakker

--- - ---- ----- --- - - ------- .. - ------
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,,Het ligt in de bedoeling om alle bedrijfsfietsen (dienstfietsen) 
in de komende week geel te schilderen. De Technische Dienst 
verzoekt een ieder, die in het bezit is van een bedrijfsfiets, zijn 
medewerking te verlenen. Opdat het "Gele Fietsenplan" volledig
zal slagen". Aldus een bericht in het IHC Gusto Nieuws.
Gewoon een kwestie van geel-zucht! 

Geel zijn ook kanaries. Maar nog méér dan dat, zo leerden wij 
uit een te koop aangeboden bericht in het IHC Smit Nieuws. Wat 
te denken van dit proza: ,,1 stel: man O.R. Brons Sch. pop O.R. 
Brons. 1 stel: man O.R. Brons pop O.R. Brons/voor Sch. 1 man 
O.R. Brons en 1 man O.R. Agaat Sch.". 
Stellen kosten 20 gulden, mannen 15 gulden. Een kanariewijfje 
is blijkbaar niet zo veel waard .. .. 

Een ernstig geval van voetbalknietjes vonden wij in het Smit
Bolnes Nieuws. ,,Door verschillende oorzaken, o.a. nachtdienst, 
karweiwerk, onregelmatige dienst en in hoofdzaak gebrek aan 
ani.mo is de voetbal door de knieën gegaan". 
Een doelgericht schot .... 

Weer eens iets uit de ideeënbusrubriek in het IHC Gusto Nieuws. 
"Idee 54/73 van de heer v. D. inzake vol of ledig zijn van CO2 
flessen wordt beloond met een aanmoedigingspremie van f 25,-. 
De commissie ziet geen belangrijk voordeèl voor het bedrijf in 
dit idee". 
De heer v. D. zal het hier niet vol-ledig mee eens zijn! 

Al eerder hebben wij op deze pagina een prijs uitgereikt aan de 
langste zin in een der berichtenbladen. De eer ditmaal voor het 
IHC Verschure Nieuws. Over de belevenissen van een praktikant, 
die op de eerste dag van zijn werkzaamheden voor Verschure 
een auto-ongeluk kreeg, werd o.m. verteld: 

"
Na zich uit z'n vree!Tlde kopstand bevrijd te hebben en weer 

met beide benen op de gewijde visgrond te zijn teruggekeerd, na 
zich wat geschurkt te hebben, na zelf en tot vreugde van de zo 
langzamerhand verzamelde menigte geconstateerd te hebben, 
dat hem toch eigenlijk verder niets mankeerde en na het zeer 
kritische betreurd te hebben, dat zijn wagentje alleen nog maar 

, de belangstelling van de heren slopers zou kunnen opwekken, 
is hij aan het informeren gegaan naar het dichtsbijzijnde adres, 
waar hij zijn nieuwe werkgever zou kunnen bellen om deze van 
zijn pech en het te laat verschijnen op het werk op te hoogte te 
stellen". 
Oeff!! 

Het Smit-Bolnes Nieuws gaf uitvoerig verslag over de activiteiten 
van de Personeelsvereniging. Deze mededeling trok onze aan-
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dacht: ,,En de in het afgelopen jaar verkregen Koninklijke goed
keuring van onze vereniging, die vooral tot doel had, de nu in 
gebruik zijnde garage te kunnen kopen". 
Niet gek, zo'n hulp van ons Vorstenhuis! .. 

Tot slot iets, wat helemaal niets met IHC te maken heeft. In een 
tijd, waarin orderwinstbewaking en dat soort zaken actueel zijn, 
vonden wij in de VNO publikatie 

"
De bedrijfsjournalist" het vol

gende berichtje: 

"
Een Deense boer die al vaak bij de neus was genomen door een 

plaatselijke autohandelaar heeft deze, toen hij een koe wilde 
kopen, de volgende rekening gestuurd: 

Basisprijs 
extra's: 
uitvoering in twee kleuren 
drie extra magen 
extra opslagruimte 
aftaponderdelen (4 tepels f 35,-) 
bekleding met echt rundleder 
twee horens (claxons) 
automatische vliegenmepper 
Totaalbedrag ruim 

f 700,

t 160,
t 200,
t 200,
t 140,
t 450.
t 50,
t 130,
t 2.000,-

Aldus een bericht in het Deense vakblad voor veeartsen". 

Onze tekenaar dacht er dit bij. 

1 ' 

:VOL SUPER: 
-- ... -------·-' 

1 

1 

.....,, 




