


BIJ DE VOORPLAAT 
Er zijn héél weinig fotografen bij IHC Holland. Of niemand leest dit blokje! Wij vroegen om goede foto's voor de voorpagina. Zoals deze 
bijvoorbeeld. 
Voorwaarden: de foto moet met ons werk te maken hebben, hij moet ook in vergroting scherp zijn, er moeten mensen op staan. Inleve
ren vóór 1 juni. Wij kopen maximaal drie goede foto's van eigen personeel. De beloning bedraagt / 50,-. 
Er zijn tot nu toe nog maar twee inzendingen; misschien is één van deze foto's bruikbaar. 

o-f)OQ 

Onlangs ontvingen wij opdracht voor de bouw van een sleep
zuiger met een laadruiminhoud van 3000 m3 • Het schip, waar
van het ontwerp gebaseerd is op de "IHC Stantrail Mark 11",
wordt 94,50 meter lang en 16,00 meter breed. Aan stuurboord
zijde komt een zuigbuis met een diameter van 800 mm, waarmee 
tot op een diepte van 21 meter kan worden gebaggerd. Van de 
drie hoofdmotoren, elk met een vermogen van 1800 pk, zullen er 
twee dienen voor de voortstuwing en zal de derde worden ge
bruikt voor o.m. aandrijving van de baggerpomp. 
Het wordt een zeer modern schip, met o.a. de volgende ken-
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merken: een hydraulisch aangedreven baggerpomp op de 
sleepkop; bodemschuiven van het nieuwe IHC-type, waardooi 
bij het lossen van de lading niets onder het vlak van het schiR 
uitsteekt; een "onbemande" motorkamer; een trillingsvrij op
gesteld dekhuis met accommodatie voor 22 personen, en hy 
draulisch aangedreven boegbesturing met behulp van de re 
serve sleepkoppomp. 
Deze sleepzuiger zal als eerste "onder dak" gebouwd worde 
in de nieuwe bouwhal bij IHC Smit en moet medio 1973 worde 
opgeleverd. 



ZESKANT-ARTIKEL 

BEKROOND 
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De VBN (Vereniging van Bedrijfsredacteuren in Nederland), 
waarvan onze medewerker R. Gebhard lid is, schreef rond de 
jaarwisseling een wedstrijd uit onder het motto "Het Artikel van 
het Jaar". Het ging om het beste in 1971 in een personeelsblad 
gepubliceerde artikel, reportage of interview. De uitslag van 
deze wedstrijd werd eind april bekend gemaakt tijdens een bij
eenkomst van de VBN in Gouda. De jury bestond uit de heren 
H. C. Lammerts van Bueren (secretaris van de Commissie Per
soneelsvoorlichting van het V.N.O.), Sj. de Vrij (eertijds pers
chef bij Philips) en A. C. W. van der Vet (oud hoofdredacteur van
het Algemeen Dagblad).

De tweede prijs werd toegekend aan onze medewerker R. Geb
hard voor zijn reportage "Siciliaans Dagboek" - gepubliceerd 
in Het Zeskant van maart '71. Het juryrapport vermeldde hier
over: .,De inzending van de heer Gebhard werd gekenmerkt door 
een originele en goede opzet, een uitstekende sfeertekening en 
last but not least een zeer verzorgd (beeldend) taalgebruik". 
De beloning - een boeken- of platenbon - ging ook naar de eer
ste prijswinnares, mevr. G. J. A. Brugmans (Nationale Neder
landen) voor haar interview onder de titel "Jhr. Mr. De Brauw, 
Minister in het nieuwe kabinet". Bovendien kreeg zij de voor de 
eerste maal uitgereikte VBN-trofee. 
De derde prijs, eveneens een boeken- of platenbon, was voor 
de heer J. Borst (TNO) voor zijn reportage "De Balgzandex
peditie". 
Het spreekt vanzelf, dat de Redactie van Het Zeskant graag haar 
mede-redacteur van harte gelukwenst met de behaalde bekro
ning! 

DE EERSTE 
NIEUWE 

,-, 
SMÏT'.iioLNES 

'-.../ 

Deze motor, bouwnummer 
7502, is de eerste uit een se
rie van 3 Smit-Bolnes diesel
motoren type 308 HOK, die 
gebouwd worden in opdracht 
van de N.V. Scheepsbouwbe
drijf v/h De Groot en Van 
Vliet. 

De 3 motoren zullen alle dit 
jaar worden geleverd. De 
motoren zijn bestemd voor 
de voortstuwing van 3 "dro
gelading" schepen van 3600 
ton dw elk, besteld door re
derij M. Smits - Kopenhagen. 

Zij dienen ook voor de aan
drijving van generatoren voor 
de energievoorziening aan 
boord. 
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Foto 1 Mevrouw Barbara Kotowska ontvangt bloemen van de 7-jarlge Monique 
Peekstok Haar vader Is voorman-plaatwerker op de werf Foto 2. Het schip Is ge
doopll Foto 3 Kalm aan glijdt hel ponton het IJ ,n. 
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Nu 
Onder grote belangstelling, vooral van Poolse zijde, is op 21 
april j.l. bij IHC Verschure de emmermolen Inz. Tadeusz Wenda 
te water gelaten. Wij bouwen dit baggervaartuig in opdracht van 
NAVIMOR in Gdansk (Polen). Het wordt een kopie van de em
mermolen, die een paar jaar geleden aan Polen is geleverd, de 
Rozgwiazda. Ook deze krijgt emmers met een inhoud van 835 1. 
en een totaal geïnstalleerd vermogen van ± 1100 pk. 
De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw Barbara Ko
towska, echtgenote van Dr. R. Kotowski, Handelsraad van de 
Ambassade van de Poolse Volksrepubliek te Den Haag. Nadat 
zij in haar landstaal de goede wensen voor schip en bemanning 
had uitgesproken, liet mevrouw Kotowska de fles tegen de romp 
uiteen spatten. Duidelijk hoorbaar viel vervolgens de klink los. 
Even duurde het nog en toen gleed het 46 meter lange en 12 
meter brede ponton heel kalmpjes aan van de helling het IJ
water in. 

Toen 
Het was vlak na de oorlog, dat men bij Gusto een oude sleep
zuiger, de Corona/ion onder handen nam voor een opknapbeurt. 
Daarna ging dit schip naar Polen om baggerwerk te doen bij 
Gdynia. De nieuwe naam van het schip luidde Inz. Wenda, ter 
herinnering aan de man, onder wiens leiding indertijd de haven 
van Gdynia is aangelegd. Na jaren trouwe dienst is de zuiger 
opgelegd voor de sloop. De weduwe van Ir. Wenda gaf toestem
ming om de naam van haar man te laten voortleven in het 
nieuwe baggervaartuig. Om geen verwarringen te laten ontstaan, 
luidt nu de naam voluit: Inz. Tadeusz Wenda. 
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Straks 
De haven van Gdansk wordt uitgebreid met een nieuw bassin, 
dat Noordhaven zal heten. 
Deze uitbreiding is nodig in verband met de stijgende Poolse 
kolenexport en de groeiende olie-import. De Noordhaven wordt 
geschikt gemaakt voor schepen tot 100.000 ton dw. 
Voor de Poolse Volksrepubliek is het werk van groot belang en 
daarom is ons verzocht de emmermolen zo spoedig mogelijk op 
te leveren. Men heeft de Inz. Tadeusz Wenda hard nodig op 
het karwei. Onze collega's bij IHC Verschure zullen er alles aan 
doen om de emmermolen binnen een paar maanden gereed te 
hebben voor aflevering. 



KIEL GELEGD 
VOOR 

GRINDZUIGER 

Nadat op vrijdagmiddag de emmermolen voor Polen te water 
was gelaten, werd de maandag daarop de helling in orde ge
maakt voor de bouw van het volgende schip. Dat zal de 1605 
m3 grindsleepzuiger zijn voor Marinex Gravel Ltd. in Engeland. 
Het plaatsen van de eerste kielsectie zou worden bijgewoond 
door vertegenwoordigers van de opdrachtgever. Jammer ge
noeg waren zij verhinderd. De bouw moest echter voortgang 
vinden en dus werd de sectie "in stilte" geplaatst. 
Onze fotograaf was erbij en daarom dit plaatje! 

JAN RIJNEVELD, DE BESTE! 
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Begin april werd in Utrecht voor de 10e maal 
de Nationale Beroepenmanifestatie gehouden. 

Vóór jongelui werd hier dóór jongelui een gro
te verscheidenheid aan beroepen getoond. Met 
als doel propaganda te maken voor goed vak
manschap. Vol enthousiasme is er gewerkt 
door de jongens en meisjes aan glasblazen en 
stratenmaken, koekjes bakken en auto's repa
reren, haarknippen en tuinieren, kleding ma
ken en plaatwerken, enz., enz., enz. 

In de afdeling Scheepsbouw deed ook een van 
"onze" jongens mee. Het was Jan Rijneveld 
(IHC Smit), die met twee jongens van andere 
bedrijven als opdracht had het voltooien van 
het casco van een roeiboot. Hij deed dat zó 
goed, dat hij als de beste van de drie uit de 
bus kwam. Jan Rijneveld mocht dus de eerste 
prijs in deze afdeling mee naar huis nemen. 

Wij feliciteren onze jonge medewerker hier
mee van harte! 
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ER ZIT SCHOT IN DE NIEUWBOUW 
Er zit schot in de nieuwbouw bij IHC Smit. Dat is natuurlijk plezierig, maar voor ons zit 
er het bezwaar aan, dat op het moment dat wij er iets over schrijven men al weer een 
flink stuk verder is met de bouw. 
Om u tóch een indruk te geven, hierbij wat plaatjes van de situatie medio maart j.l. 

Foto 1 
Een groot moment was het inhijsen en 
plaatsen op 24 meter hoogte, van de 40 
tons portaalkraan. Voor de drijvende bok 
een hijs van 70 ton. De afmetingen van 
de grote scheepsbouwhal zijn goed af te 
meten aan de "kleine mensjes", die o.m. 
rechts op de foto als acrobaten het schil
derwerk doen. 

Foto 2 
Na de kraan nog een portie hijswerk 
voor de bok: het plaatsen van de con
structie waarmee en waarin straks de 
enorme hellingdeur kan worden ge
opend. Deze deur bestaat uit drie delen 
van 25 x 8 m. Inmiddels liggen ook de
dakplaten op de loods en is men bezig 
met de gevelbekleding. 
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Foto 3 

Een blik in de gereedgekomen voorbe
werkingshal, waar straks platen en pro
fielen zullen worden bewerkt. De achter
wand verdwijnt zodra de aangrenzende. 
sorteerhal klaar is. 

Foto 4 

Over rollenbanen vinden de profielen! 
straks hun weg naar de richtbank en de 
profielenbrandmachine. Deze rollenba
nen zijn gemaakt door onze collega's van 
DMN. 

Foto 5 

In de nieuwe voorbewerkingshal staat 1 
o.m. ook de platenbrandmachine, die zo
wel optisch bestuurd kan worden als 
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langs numerieke weg via de ponsband.



Foto 1 Omhoog kijken naar . . . . 2 Foto 2 22 meter betonpaal 
Foto 3 Mevrouw M. Smulders-Waucquez start 

het heiblok 

22 METER BETON GING OFFICIEEL DE GROND IN 
In het februarinummer van ons Zeskant gaven wij een overzicht 
van de nieuwbouw en de aanpassingswerken bij IHC De Klop. 

Men is er druk mee bezig. Zo werd o.m. de gedeeltelijke dem
ping van de bestaande haven voltooid. Dit betekende, dat een 
begin kon worden gemaakt met de bouw van de verlengde las
loods. Alle reden om officieel een eerste paal te slaan. Dat ge
beurde dan ook op 5 april jl. Tot de genodigden bij deze feeste
lijke gebeurtenis behoorden o.m. de Burgemeester van Slie
drecht, de heer Chr. van Hofwegen en echtgenote; Ir. Molenaar, 
directeur van de HBM, het bedrijf dat de bouwwerkzaamheden 
uitvoert, en functionarissen van HBM en Rijkswaterstaat. 

Mevrouw M. Smulders-Waucquez, echtgenote van de President 
van de Raad van Bestuur, had zich bereid verklaard de eerste 
paal te slaan. Toen de 22 meter beton in de stelling stond, 
startte zij het heiblok. Een straffe wind verspreidde het geluid 
van de klappen over het werfterrein. Het bovenstuk van de paal 
was versierd met groen en toen dit laatste stuk de grond in werd 
gemept, merkte iemand op: ,,nou wordt het nog een boomplant
dag ook!" .. .. 
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55 dagen "aardbevingen" 
Niet alleen voor de fundering van de nieuwe hal, maar ook voor 
de vernieuwing van de dwarshelling moeten een groot aantal 
palen de grond in. In totaal zo'n 500 stuks, in lengte variërend 
van 10 tot 22 meter . .,Dit betekent 55 dagen lang periodieke 
"aardbevingen", aldus IHC De Klop Directeur, Ir. C. de Groot 
in zijn toespraak. Ir. De Groot ging in op de geschiedenis, die 
geleid heeft tot de noodzaak aanpassingswerken uit te voeren 
(stormramp, Deltaplan) en merkte op, dat de werkzaamheden 
een vlot verloop hebben. De eerste paal kon al ruim veertien 
dagen eerder dan de bedoeling was geslagen worden. Aan het 
einde van dit jaar moet het hele karwei voltooid zijn . .,Kerstmis 
vieren wij zeker in de nieuwe loods, maar misschien zelfs Sint 
Nicolaas al", aldus Ir. De Groot. 

Aan mevrouw Smulders overhandigde hij een geschenk als aan
denken aan deze dag, die zeker een belangrijke dag is in de 
historie van ons bedrijf in Sliedrecht. 

Men mag zeggen, dat momenteel de grootste verbouwing wordt 
uitgevoerd, sinds De Klop hier in 1916 werd gevestigd als voort
zetting van het oude bedrijfje in Zuilen bij Utrecht. 
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50JAAR BIJ 
IHCSMIT 

Op donderdag 13 april j.l. 
werd de vlag met het cijfer 
50 in de mast gehesen. 
Onze koudbuiger, de heer A. 
de Jong, herdacht op die dag 
het feit, dat hij op 6 april 
1922 zijn eerste steppen zet
te in ons bedrijf om klinkers 
te helpen met het warm ma
ken van de klinknagels voor 
de Bonte Koe. Dat was 
toen in de ogen van onze 
Arie een verschrikkelijk gro
te boot. De jubilaris-van-nu 
moest op die hoge boot een 
golfplaat verleggen, terwijl 
het nogal waaide. Een ruk
wind nam de plaat op mèt 
onze Arie! Hij werd van het 
schip geblazen en kwam op 
de rug terecht van iemand, 
die op de helling aan het 
werk was. Wat zou er van de
ze nagelheter zijn terecht ge
komen, zonder de rug van 
zijn redder! 
De Jong is natuurlijk geen 
nagelheter gebleven. Na een 
paar jaar kwam hij bij de 
ijzerwerkers terecht, om in 
1945 een begin te maken met 
het buigen van spanten, eerst 
warm en daarna koud. Nu 
staat hij in de nieuwe Voor
bewerkingshal met veel ple
zier aan een moderne machi
ne spanten en andere pro
fielen te buigen. 
Bij de jubileumviering was 
ook de burgemeester van 
Nieuw-Lekkerland aanwezig. 
Hij sprak onze jubilaris toe, 
waarna hij de mededeling 
deed dat de heer De Jong 
door H.M. de Koningin was 
onderscheiden met het ere
teken in zilver verbonden aan 
de Orde van Oranje van Nas
sau. 

A. DE JONG 

Onze directeur, de heer A. 
J. Bouman, releveerde in het
kort de levensloop van onze
jubilaris in ons bedrijf. Daar
na overhandigde hij hem een
miniatuurdraagmedaille van
de Koninklijke Onderschei
ding en schroefde hem het
gouden firmaspeldje met het
briljantje op de revers. Voorts
overhandigde hij als jubile
umgeschenk een envelop
met inhoud.
Wij wensen de heer De Jong
van harte nog veel gelukkige
jaren toe.

25JAAR BIJ 
IHCGUSTO 

Ook donderdag 16 maart jl, 
was er bij IHC Gusto weer 
reden om de vlag in de top 
te hijsen. 
Twee medewerkers, de he
ren W. Post (kraanrijder SB) 
en M. Hemminga (monteur 
MB) herdachten die dag het 
feit dat zij 25 jaar geleden bij 
Gusto binnen "wandelden".
Een reden temeer voor de di
rectie om deze twee mede
werkers, die dag eens in de 

W. POST 

bloemetjes te zetten en om 
de waardering die zij voor 
deze trouw hebben ook eens 
onder woorden te brengen. 
En niet alleen woorden; deze 
gingen gepaard met mooie 
cadeaus, waarbij ook de rol 
van de dames in dit alles niet 
werd vergeten. 
Na de uitreiking van het ge
tuigschrift met penning van 
de maatschappij voor Nijver
heid en Handel was er tijd 
voor een gezellig ophalen 
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M. HEMMINGA 

van herinneringen, met als 
sluitstuk een bezoek aan de 
Modellenzaal. 

A. DE RAAD 

25JAARBIJ 
IHC DE KLOP 
Op 8 april jl. was het precies 
25 jaar geleden, dat drie 
bankwerkers, de heren K. A. 
de Baat, H. van Genderen en 
A. de Raad voor de eerste
maal de machinefabriek van
IHC De Klop betraden. Zij
behoorden tot een groep
leerlingen van de een jaar te
voren opgerichte Leerschool.
Op 7 april werden zij met hun
echtgenoten in de directie
kamer ontvangen voor een
welverdiende huldiging.
In een hartelijke toespraak
releveerde Ir. De Groot de
verdiensten van de jubilaris
sen en bracht hij hen dank
voor de trouw aan het bedrijf.
In een voor elk der jubilaris
sen persoonlijk woord be
lichtte hij hun kwaliteiten in

en buiten het bedrijf. Als 
dank voor de bewezen diens
ten overhandigde hij daarna 
aan elk van hen een gouden 
horloge met inscriptie, het 
bekende getuigschrift van de 
Mij. voor Nijverheid en Han- 1 

del, alsmede een gratificatie. 
Ook de echtgenoten van de 
jubilarissen werden in de 
dank van het bedrijf betrok- ' 
ken. 

Na het officiële gedeelte bleef 
men nog enige tijd onder ge
zellige kout bijeen, waarna de 
heer Van Genderen mede 
namens zijn collega's een , 
woord van dank sprnk. 

K. A. DE BAAT H. VAN GENDEREN 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

Op dinsdag, 4 april j.l., her
dachten de heren L. Dam
steegt en P. A. Zwart het feit, 
dat zij 25 jaar geleden bij 
ons bedrijf in dienst zijn ge
treden. 
De beide jubilarissen werden 
die dag ontvangen in de dak
salon van het kantoorgebouw. 
De heer Bouman sprak hen 
toe. 
De heer L. Damsteegt kwam 
in ons bedrijf op 16-jarige 
leeftijd. Hij werd toen op de 
Tekenkamer Scheepsbouw 
geplaatst, waar hij zich heeft 
ontwikkeld van jongste be· 
diende tot groepsleider. 
Wij kennen zijn aanwezigheid 
bij proefvaarten voor het ma
ken van protocollen, het doen 
van metingen en het letten 



op een goede gang van za
ken. 
De heer Zwart was 14 jaar 
toen hij zijn eerste schreden 
zette in het magazijn van de 
fabriek. Daarna kwam hij in 
de draaierij. Na een jaar 
startte ons bedrijf met de 
leerschool in de fabriek. De 
heer Zwart is een van de 
eerste leerlingen geweest. 
Toen hij zijn Bemeteldiploma 
Draaien had behaald, kwam 
hij weer terug in de draaierij. 
Nu kennen wij hem niet an
ders als een van onze ca
rousseldraaiers, die meestal 
een jonge draaier bij zich 

L. DAMSTEEGT 

P. A. ZWART 

heeft om hem na zijn oplei
ding in de leerschool de ver
dere kneepjes van het vak bij 
te brengen. 
Beide jubilarissen ontvingen 
een enveloppe met inhoud, 
nadat de heer Bouman hen 
het gouden firmaspeldje op 
de revers had geschroefd. 
Wij feliciteren de beide jubi
larissen en hun echtgenoten 
en wensen hen nog heel veel 
goede jaren toe, waarin zij 
hun taak mogen verrichten 

in een goede gezondheid en 
met veel plezier. 

Dinsdag 11 april 1972 was er 
feest voor de afdeling Be
drijfstekenkamer, althans voor 
twee medewerkers van die 
afdeling, namelijk de heren 
W. Stout en J. Erkelens.
Beiden herdachten het feit,
dat zij op 7 april 1947 in
dienst van het bedrijf zijn ge
komen.

Onze directeur, de heer A. J. 
Bouman, sprak de beide ju
bilarissen toe en bedankte 
hen voor de trouw en de wij
ze, waarop zij het bedrijf heb
ben gediend. Toen zij op 15 
à 16-jarige leeftijd in dienst 
traden was het de bedoeling 
dat zij zouden worden opge
leid voor IJzerwerker. Beiden 
waren in het bezit van het 
Ambachtschooldiploma 
Scheepsbouw. Na ongeveer 
4 jaar werd de heer Erkelens 
overgeplaatst naar de toen 
nog nieuwe afdeling Bedrijfs
tekenkamer voor de optische 
afschrijving. Elf jaar later 
werd de heer Stout ook naar 
deze afdeling overgeplaatst, 
zodat beide heren elkaar 
weer na zovele jaren op een 
en dezelfde afdeling ontmoet
ten. Het kan verkeren. In hun 
jongensjaren hebben zij als 
buurjongens naast elkaar ge
woond, zijn samen in dezelf
de afdeling begonnen, om 
tenslotte weer op dezelfde 
afdeling terecht te komen en 
nu samen aangesproken te 
worden met "mijnheer de ju
bilaris". 

Na de toespraken schroefde 
de heer Bouman hen het gou
den firmaspeldje op de re
vers en ontvingen beiden als 

W. STOUT 
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J. ERKELENS 

jubileumgeschenk een enve
lop met inhoud. 

Wij hopen, dat zij nog heel 
lang fijne herinneringen aan 
deze jubileumdag zullen be
waren en dat zij hun werk 
met plezier en in een goede 
gezondheid zullen mogen 
blijven verrichten. 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Twee in één: het was als een 
reclameboodschap: vader ju
bileert, schoondochter - van 
over de grens - viert verjaar
dag. 

Dat gebeurde allemaal op 
vrijdag 14 april 1972 toen 
werkmeester P. H. van Bo
dengraven met zijn echtgeno
te en die jarige schoondoch
ter en de hele verdere fami
lie hun opwachting maakten 
bij de bedrijfsleiding van de 
scheepswerf om gelukwen
sen en alles wat daarbij hoort 

P. H. VAN BODENGRAVEN 

op zo'n jubileum in ontvangst 
te nemen. 

De heer Van Bodengraven is 
het prototype van een baas 
op een scheepswerf genoemd 
en als hij daarbij dan ook 
nog de prijzenswaardige ei
genschap bezit om de spil 
van z'n huisgezin te zijn (in 
dit geval beslist geen "Aus
putzer") dan begrijpt u wel 
dat er heel wat lovende woor
den gezegd zijn. En terecht, 
baas Van Bodengraven: 
"Wij wensen u ook van deze 
plaats nog heel veel goede 
en werkzame jaren in ons 
midden toe". 

De jubilaris, die op vrijdag, 
21 april bij IHC Verschure 
voor 25 jaar trouwe dienst 
gehuldigd is, beoefent de po
pulairste sport in Nederland 
en dat is .... vissen. 

Hij vist er wat op los in z'n 
vrije tijd en vooral nu hij ter 
gelegenheid van zijn jubileum 
een geheel nieuwe uitrusting 
kreeg, compleet met pieren
bak en gratentang. 

In 1947 is hij bij Verschure in 
dienst gekomen als bankwer
ker na in de voorafgaande 
jaren in bazen gegrossierd te 
hebben. 
Tot hij door vakbekwaamheid 
en andere uitstekende eigen
schappen geroepen werd om 
per 1 november 1959 zelf 
baas te worden. 

Het is de heer P. v. d. Poll, 
werkmeester bankwerkerij 
Oranjewerf, over wie wij het 
hier hadden en die wij na 
deze eerste 25 jaar graag 
nog vele jaren tot onze trou
we kaderleden zullen tellen. 

P. VAN DE POLL 



DERDE JEUGD VOOR OUD-GEDIENDE 

Op de Oranjewerf in Amsterdam, de reparatie-afdeling van IHC 
Verschure, werd in maart van dit jaar het toeristenschip Kasteel 
Staverden ingekort en geschikt gemaakt voor rondvaarten in 
de haven van Zeebrugge. 
Dit karwei trok - men zou haast zeggen "hoe kan het anders" -
de aandacht van Daan Muijs, aan wiens liefhebberij wij in het 
februarinummer reeds aandacht gewijd hebben. 
De naam Ms. Kasteel Staverden heeft jarenlang een magische 
klank gehad voor vele Amsterdammers: het betekende een va
kantietochtje over de Zuiderzee, later het IJsselmeer, op een 
doorgaans volgepakte boot. 
Rina van der Veen van de afdeling correspondentie bij IHC 
Verschure bewerkte de pennevrucht van Daan Muijs. 

Het inkorten van een schip is op zichzelf niet zo opzienbarend, 
maar wel voor dit schip, dat al zóveel "executies" heeft onder
gaan. Toen het in 1930 werd gebouwd, had het een lengte van 
49 meter en onderhield het passagiers- en vrachtdiensten tus
sen Amsterdam en Harderwijk vice versa, voor de Maatschappij 
"De Holland Veluwe Lijn". Enige jaren na de bevrijding bleek
de stoomraderboot Stad Harderwijk wat erg oud te worden. Om 
dat verlies te dekken, besloot de Rederij de vervoerscapaciteit 
van Kasteel Staverden te vergroten door verlenging van het 
schip tot 64 meter. Hierdoor kreeg het een passagierscapaciteit 
van ± 1500 personen. 
Het schip was al die tijd toevertrouwd geweest aan de zekere 
hand van Kapitein Miedema, die in 1965, op 72-jarige leeftijd, 
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het "stuurtje" na 35 jaar trouwe dienst, erbij neerlegde. Hij had 
toen een leven als kapitein achter de rug, waarin hij nooit het 
bevel "in de boten" had behoeven te geven. Dat bevel zou ook
weinig uitgehaald hebben, want de Kasteel Staverden heeft 
nooit een reddingboot aan boord gehad ... ! 

In de jaren '50 liep door het toenemende autoverkeer de passa
giersstroom snel terug en konden Rederij Zwaag en Maatschap
pij Holland Veluwe Lijn samen nog slechts één boot laten varen. 
Het was en bleef het trotse Ms. Kasteel Staverden. 
Toen in 1967 de dijken van de polder Zuid-Flevoland werden 
gesloten en de dienst Amsterdam-Harderwijk werd opgeheven, 
zijn er met de Kasteel Staverden een aantal jaren nog diensten 
onderhouden tussen Harderwijk en Volendam, en Lelystad en 
Volendam vice versa. Het schip heeft daarna ook nog dienst 
gedaan als hospitaalschip voor vakantievaarten met zieken en 
invaliden onder auspiciën van het Nederlandsche Roode Kruis. 
De Holland Veluwe Lijn was inmiddels opgegaan in de Verenigde 
Toeristen Bedrijven te Harderwijk. 

In 1972 besloten de Verenigde Toeristen Bedrijven het schip te 
laten inkorten en wel tot een lengte van 55 meter. 
De Kasteel Staverden doet nu dienst in Zeebrugge voor rond
vaarten door de haven. Het biedt nu plaats aan ruim 600 passa
giers. Onze beste wensen begeleiden deze oudgediende, die 
dankzij het werk van onze collega's van de Oranjewerf in haar 
derde jeugd verkeert. 
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'scheepst1mmeRl1eben 
Onlangs kregen wij een alleraardigst boekje op tafel, onder de 
titel "Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste 
standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke 
maatschappij. Ten dienste der scholen". Het werd in 1843 uit
gegeven "Te Groningen, bij M. Smit". Nu, bijna 130 jaar later, 
is het opnieuw verschenen, als fascimile-uitgave geproduceerd 
door de N.V. Uitgevers Maatschappij "Bonaventura" te Amster
dam en aangeboden namens Elseviers Weekblad. In bloemrijke 
taal worden de beroepen uit die tijd voor de schooljeugd be
schreven. Van De Koning tot de Dagloners, van de Wiskunste
naars tot de Trekschuitvoerders, van de Zeepzieders tot de 
Knoopenmakers. Eén beroep, dat van de Scheepstimmerlieden 
hebben wij er voor u uitgelicht. 

Het ligt in het onzekere, wanneer men eerst op het water is be
ginnen te varen en welk toeval of welke nood de menschen tot 
de uitvinding van vaartuigen heeft aangespoord. Echter veron
derstelt men op goede gronden, dat deze vaartuigen in den be
ginne hoogst eenvoudig en gebrekkig zullen geweest zijn. Mis
schien bragt een drijvende stam of een holle boom de men
schen eerst op het denkbeeld, om zich met zulk eenen boom op 
het water te wagen. Dit weet men uit de geschiedenis, dat de 
eerste door kunst vervaardigde vaartuigen, slechts vlotten of 
kleine met vellen overdekte schuitjes, zonder roer of roeiriemen 
waren, waarmede men zich voor den wind en stroom moest laten 
afdrijven. De eerste bewegingswerktuigen waren ruwe staken, 
waarmede men de gebrekkige vaartuigen langs den wal voort
schoof. 

Schoon men de schuitjes naderhand met riemen bewoog, zoo 
bleven de zeilen echter nog lang onuitgevonden, en deze waren 
ook van weinig behoefte, omdat men het strand toch niet durfde 
verlaten, maar steeds in de nabijheid der kusten, oevers en wal
len bleef. Groote verpligting had de scheepvaart almede aan 
den meergemelden DEDALUS, welke, na genoeg 1300 jaren voor 

J. C., het zeil en den spriet uitvond, hetwelk de handeldrijvende
Pheniciers, die onmiddellijk aan de zee woonden, aanleiding gaf,
om de kusten te verlaten en zich dieper zeewaarts in te bege
ven. Dit volk was tevens het eerste, dat de zeetogten eeniger
mate naar de waarneming der sterren rigtte. Eerst had men
groote steenen in plaats van ijzeren ankers, welke men aan wal
smeet, om daarmede de schepen vast te leggen. Deze werden
naderhand door houten en eindelijk door ijzeren ankers vervan
gen. Echter was en bleef de scheepvaart, schoon men de sche
pen gedurig verbeterde, nog altijd hoogst gebrekkig, tot zoo
lang, dat een FLAVIO GIOJA, een Italiaan, in 1364 na J. C., het
kompas uitvond, welks punt altijd nagenoeg het noorden, en bij
gevolg ook de andere windstreken aanwijst. Thans is de
scheepsbouw tot eene verbazende hoogte geklommen en zijn
de schepen, die den oceaan bevaren, ware zeekasteelen. Zij nu,
welke zich met het vervaardigen van schepen bezig houden,
noemt men scheepstimmerlieden. Men vervaardigt de schepen
van hout, ijzer, koper, touw, werk, pek, teer, zeildoek, glas, enz.
Eenige der soorten van schepen zijn: booten, sloepen, kanoe's,
kanen, pramen, schouwen, zompen, kleine tjalken, groote tjal
ken, hekschuiten, motten, smakken, koffen, brikken, barken, flui
ten, fregatten, galjoten, kapers, koopvaarders, schooners, linie
schepen, stoombooten, enz. De deelen der groote schepen zijn
zoo menigvuldig, dat het noodig is, ten einde een regt denk
beeld van alles te erlangen, om dit met eigene oogen te be
schouwen. Eenige daarvan zijn: de voor- en achtersteven, het
stuur- en bakboord, het dek, het roer, de zwaarden, de mast, de
spriet, de zeilen, de ra's, de kajuit, het ruim, de kooijen, het
vooronder, het want, de inhouten, de bodems, de kiel, enz. Uit
deze hoogst onvolledige en oppervlakkige beschrijving, kunt gij
genoegzaam opmaken, dat een scheepstimmerman een bij uit
stek bekwaam man behoort te zijn, die niet alleen nuttig en
noodzakelijk is, maar ook, boven vele anderen, onze achting en
erkentelijkheid voor zijnen gewigtigen, moeijelijken en kunstigen
arbeid verdient.

MUTATIES BIJ IHC GUSTO 
De directie van IHC Gusto heeft op 31 maart 1972 tot haar 
grote spijt vernomen dat de heer G. P. A. van Wieringen Ing., op 
dringend medisch advies met onmiddellijke ingang zijn werk
zaamheden moest beëindigen. Zij heeft de heer Van Wieringen 
daarom voorlopig voor de duur van zes maanden ziekteverlof 
verleend. Daarna zal men zich gaarne beraden op welke wijze 
IHC Gusto van zijn grote kennis en langdurige ervaring gebruik 
zal kunnen blijven maken. Dat de heer Van Wieringen van harte 
een spoedig algeheel herstel toegewenst wordt, is vanzelfspre
kend. 
De heer M. van Houselt, tot nu toe adjunct-directeur technische 
afdeling, heeft zich op dringend verzoek bereid verklaard de 
functie van adjunct-directeur scheepsbouw van IHC Gusto te 
gaan vervullen. 

Onder gelijktijdige benoeming tot adjunct-directeur van IHC-
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Gusto heeft Ir. J. Sjouke de huidige taak van de heer Van Hou
selt overgenomen. 

In de door de benoeming van Ir. Sjouke ontstane vacature van 
hoofd tekenkamer scheeps- en machinebouw is voorzien door 
de benoeming van de heer Ir. J. B. M. Suyderhoud. 

Ir. Suyderhoud, voorheen hoofd produktontwikkeling, is opge
volgd door Ir. G. H. G. Lagers, die reeds op deze afdeling werk
zaam was. 

De directie van IHC Gusto heeft de vaste overtuiging dat de 
heren van hun nieuwe functie een volledig succes zullen maken. 
Zij vertrouwt erop, dat een ieder hen volledige steun en mede
werking zal geven. 



� 

�IIIIN'S(I) ERF 
In het maartnummer vroegen wij ons af, wat men bij onze Zie
rikzeese collega's bedoelde met een "kukkotrekker". Dankzij 
het Smit & Bolnes Nieuws, No. 8, kunnen wij het u vertellen: 
"De veelzijdige Argus wilde graag weten, wat een KUKKOtrekker 
was. Nu: Een kukkotrekker is een poelietrekker, waarop de 
patentnaam KUKKO staat vermeld. Het is dus een kwaliteits
produkt". 
Onze veelzijdigheid is er weer groter door geworden 

Samen naar de film, ja gezellig. Verschure gaf een filmavond: 
,,Het te geven programma t.w. het menselijk lichaam, verbran
dingen, fractures, alsmede de ontwikkeling in de hartchirurgie, 
garanderen een leerzame avond". 
Het IHC Verschure Nieuws vermeldde erbij: ,.Rekeninghoudend 
met de eventueel later op de avond uit te zenden voetbalwed
strijd, zal de duur van de filmavond maximaal 2 uur in beslag 
nemen". Na verbrandingen, fractures en hartchirurgie de opwin
ding en de hartkloppingen over de strijd om de bal ... ! 

Nog even over voetballen dit: Voor het IHC Voetbal Toernooi 
1972 in Zierikzee hebben zich maar liefst 10 x 11 IHC'ers aan
gemeld. Aldus het Smit & Bolnes Nieuws, dat er aan toevoegde: 
"Heren, de deelnemersboeking is vol. Er kan helaas niemand
meer bij". Anders wordt het te veel dringen om de bal.

"Ingesloten", luidde een kop in IHC Guste Nieuws. Opgeschrikt 
gingen wij verder lezen: ,.De hoofdarbeiders zullen - voor zo
ver van toepassing - bij de komende salarisbetaling een bere
kening aantreffen van de pensioenfondspremie. Door deze ser
viceverlening hopen wij vele vragen te kunnen voorkomen". 
En voorkomen is beter dan ... ingesloten zijn! 

IHC De Klop zit deze weken in de hoek, waar de klappen vallen; 
600.000 om precies te zijn. Want zoveel tikken zijn er nodig om 
alle palen de grond in te krijgen voor de fundering van de nieuw
bouw. Aldus weet het IHC De Klop Nieuws ons haarfijn te ver
tellen. Zoals u elders in dit nummer kunt lezen, rekenen onze 
Sliedrechtse collega's erop, het Kerstfeest in de nieuwbouw te 
kunnen vieren. Men maakt daar wel haast mee, want in het
zelfde Klop Nieuws lazen wij: ,,De werkzaamheden aan de krib 
zijn bijna gereed". 

De rubriek "Te Koop" in het Smit & Bolnes Nieuws zette ons
aan het denken. Wat bood men te koop aan? ,,1 éénpersoons
ledikant en 1 éénpersoons-bed". Wat wilt u liever: ,.een met ve
ren, dons, kapok, zeegras, kaf enz. gevulde zak om op te sla
pen" of "een meubel, dat van beddegoed voorzien, een volledig 
bed vormt". Aldus Van Dale over het verschil tussen bed en 
ledikant. Gewoon een kwestie van hoog of laag liggen ... ! 
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1 
Bij Guste wil men de Cross-sport gaan beoefenen. Enkele GAC 1 
leden - aldus het IHC Gusto Nieuws - vinden dat dat kan, ,.aan-1gezien het Guste parkeerterrein daarvoor uitmuntend geschikt is. 
Zaterdag en zondag in teamverband rijden en door de week 
oefenen door enige malen op en neer te rijden naar de GAC 
pomp. Voor u aan het oefenen slaat, adviseert de Cross-com
missie u uw autoveren te laten versterken". 
Bezoekt u dus Guste en wilt u parkeren, dan eerst naar uw ga
rage voor de veren ... ! 

Bent u razend benieuwd naar de toestand van de benzinepomp 
te Zierikzee? Het Smit & Bolnes Nieuws stelt u gerust: ,.Het gaat 
redelijk goed met de pomp, maar het kan toch nog beter". Meer 
benzine-aderlatingen zouden 'm vast wel goed doen, lijkt ons. 

Het IHC Verschure Nieuws gaf o.m. informatie over wat tech
nische aangelegenheden op de scheepswerf. Zo zal het slaan 
van palen in de voorbewerkingshal uiteindelijk leiden tot verbe
tering van het hefvermogen boven de snijmachines. ,.Bijzonder 
veel zorg zal door de Onderhoudsdienst worden besteed aan 
geringe stagnatie van de produktie". 
Meer een soort "Oponthoudsdienst" dus ...

Wij eindigen ditmaal onze rubriek met een stukje buitenlandse 
berichtgeving. De veelzijdigheid van onze groep is groot, maar 
het krantebericht onder de kop "IHC opent Gabon-Hotel" over
trof onze verwachtingen. Het mooie hotel, 154 bedden sterk, is 
een Inter Continental Hotel en werd geopend door de Presi
dent van de Republiek Gabon. Het wordt geëxploiteerd - aldus 
nog steeds het Engelse krantebericht - door een aantal bedrij
ven met (vrij vertaald) ,.leidinggevende en marketing adviezen 
verschaft door de IHC Groep". 
Komaan, naar Afrika. Misschien mag je er gratis logeren op 
vertoon van je IHC salarisstrook .... 


