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BIJ DE VOORPLAAT 

Vrijdagmiddag 10 oktober: IHC Verschure directeur, de heer G. Fluit, begeleidt mevrouw L. N. Porazhinskaya naar het podium 
voor de tewaterlating van de sleepzuiger Dnestrovskiy Liman. Meer hierover op blz. 141. 
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SMIT-BOLN·ES 
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PROBLEMEN ROND SMIT & BOLNES 
Veel is er de afgelopen weken gebeurd in en om onze Motoren
fabriek Smit & Bolnes in Zierikzee. Voor een goed begrip leek 
het wenselijk in Het Zeskant eens een aantal feiten op een rij 
te zetten. 

Smit & Bolnes haalde op uitgebreide schaal "het nieuws" nadat 
op 10 oktober j.1. door de raad van bestuur een persbericht aan 
het ANP was verstrekt. Jammer genoeg werd dit bericht in een 
groot aantal kranten verkort opgenomen. Daarom geven wij het 
hier nog eens volledig weer. 

Tekort aan orders motorenfabriek Smit & Bolnes B.V.

"Door teruglopende orderontvangsten wordt de continuïteit van 
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de dieselmotorenproduktie bij Smit & Bolnes te Zierikzee, een 
werkmaatschappij van IHC Holland N.V. met 205 werknemers, 
bedreigd. Reeds lang werd het structurele probleem onderkend 
dat de continuïteit van de dieselmotorenindustrie, gezien de hoge 
research- en ontwikkelingskosten, alleen verzekerd kan worden 
wanneer de produktie op grote schaal plaatsvindt. In het enkele 
jaren geleden uitgebrachte structuurrapport over de Nederlandse 
verbrandingsmotorenindustrie werd deze conclusie bevestigd. 
Er is daarop met inschakeling van de Nederlandse Herstructu
reringsmaatschappij NEHEM, nagegaan of een concentratie 
in deze bedrijfstak kon worden tot stand gebracht ter verbete
ring van de positie van de kleinere motorenfabrieken. In dat 
kader heeft ook IHC getracht voor Smit & Bolnes, door samen-

werking met of door aanslui ·ng 
nodige basisverbreding te be 
echter geen resultaat gehad. Oo 
NEHEM hebben niet tot andere 
Aangezien op middellange noc 
op continuïteit, zal aan beëindigi 
Smit & Bolnes niet ontkomen ku e 
gevolgen daarvan tot het uiters e 
groot mogelijk deel van het perso 
genheid in andere werkmaatschap ije 
bieden. 
De orderportefeuille wordt afgewér e 
delen en service is verzekerd. 
Vakverenigingen, Ondernemingsraa e 
ontwikkelingen op de hoogte ges eld -
plaats vinden." 

De problemen rondom het voortbes 
voor velen in ons concern niet van •cu"--"=
gen nauw samen met de algemene ro = -
motorenproduktie in ons land. El moTn� ........ =
bepaalde "levenscyclus". Dat l z 
gedurende een beperkt aantal jare
dan door andere, nieuwe - of vemie 
wordt verdrongen. Om op lange termr 
ven bouwen moeten dan ook grote ........,..,. ___ _ 
teerd in research en ontwikkeling. 
grotere motorenfabrieken de financië e 
wikkeling van nieuwe typen aan te p 
Smit & Bolnes behoort - met Bolnes, Brons 
kleinere motorenfabrieken. Omdat ee 
duidelijk was, dat er problemen zoude 
door de overheid een structuur-onderzoe 
daarvan werd deze fabrikanten van 
sterker aaneen te sluiten. Het zag er 
Smit-Bolnes motor niet met succes zou 
de steeds bedrijfszekerder wordende, s e 
de meesten van u wel weten, heeft de 
laag toerental. Het is een robuuste, be OG 

die een goede plaats inneemt in een, --··-
motorenmarkt. Er worden te kleine series 
lonende exploitatie mogelijk te make . 
Smit-Bolnes motor maakt deze per p 
loper". Het is duidelijk een ànder type � 
door Brons en Industrie wordt gemaa -
sen de vier kleinere motorenfabrieken, z 
was geadviseerd, lag ook daarom nie z 
en Industrie vonden elkaar echter wel e 
landsche Motoren Combinatie op. 
In 1973 en ook in het begin van 1974 zij e -
samenwerking onderzocht tussen Bol es "" 
Beide ondernemingen zijn ongeveer e e _ 
geen basis worden gevonden voor even 
ideeën met betrekking tot langetermijn 
fabrikanten liepen daarvoor te ver uitee 
werd gesteld, dat uiteindelijk, over een lançe : 
produktie van dieselmotoren niet meer zo 
kelingen van het IHC concern. 

Intussen was de ontwikkeling bij sm· 
voortgezet, dat in plaats van de H �,n"nr:::,,.., 
produktie kwam. 
De zorg om het behoud van de 
bedrijf in Zierikzee leidde toen al o 
vervangend produkt. Er werd daarbij ,.,,,,.'CC•~
phidredge". De verko0p van dit oo 
baggerwerktuig verliep êchter lan 
rechtvaardigde niet het opzetten 
bij Smit & Bolnes. 
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e structuurrapport over de Nederlandse 
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on orden tot stand gebracht ter verbete
de kleinere motorenfabrieken. In dat 

etracht voor Smit & Bolnes, door samen-

1 werking met of door aansluiting bij andere fabrikanten, de zo 
nodige basisverbreding te bereiken. Deze pogingen hebben 
echter geen resultaat gehad. Ook recente contacten met de 
NEHEM hebben niet tot andere conclusies geleid. 
Aangezien op middellange noch op lange termijn uitzicht bestaat 
op continuïteit, zal aan beëindiging van de motorenfabrikage bij 
Smit & Bolnes niet ontkomen kunnen worden. IHC zal de sociale 
gevolgen daarvan tot het uiterste beperken door aan een zo 
groot mogelijk deel van het personeel vervangende werkgele
genheid in andere werkmaatschappijen van haar concern aan te 
bieden. 
De orderportefeuille wordt afgewerkt en de levering van onder
delen en service is verzekerd. 
Vakverenigingen, Ondernemingsraad en personeel zijn van deze 
ontwikkelingen op de hoogte gesteld en verder overleg zal 
plaats vinden." 

De problemen rondom het voortbestaan van Smit & Bolnes zijn 
voor velen in ons concern niet van vandaag of gisteren. Ze han
gen nauw samen met de algemene problematiek van de diesel
motorenproduktie in ons land. Elk motortype heeft namelijk een 
bepaalde "levenscyclus". Dat wil zeggen, dat een motortype 
gedurende een beperkt aantal jaren goed wordt verkocht en 
dan door andere, nieuwe - of vernieuwde - typen van de markt 
wordt verdrongen. Om op lange termijn motoren te kunnen blij
ven bouwen moeten dan ook grote bedragen worden geïnves
teerd in research en ontwikkeling. Eigenlijk hebben alleen de 
grotere motorenfabrieken de financiële draagkracht om de ont-
wikkeling van nieuwe typen aan te pakken. 
Smit & Bolnes behoort - met Bolnes, Brons en Industrie - tot de 
kleinere motorenfabrieken. Omdat een aantal jaren geleden al 
duidelijk was, dat er problemen zouden kunnen ontstaan werd 
door de overheid een structuur-onderzoek verricht. Als gevolg 
daarvan werd deze fabrikanten van motoren geadviseerd zich 
sterker aaneen te sluiten. Het zag er toen al naar uit, dat de 
Smit-Bolnes motor niet met succes zou kunnen concurreren met 
de steeds bedrijfszekerder wordende, snellopende motoren. Zoals 
de meesten van u wel weten, heeft de Smit-Bolnes motor een 
laag toerental. Het is een robuuste, betrouwbare, zware motor, 
die een goede plaats inneemt in een, beperkte, sector van de 
motorenmarkt. Er worden te kleine series van gebouwd om een 
lonende exploitatie mogelijk te maken. Het "karakter" van de 
Smit-Bolnes motor maakt deze per pk duurder dan een "snel
loper". Het is duidelijk een ànder type motor, dan bijvoorbeeld 
door Brons en Industrie wordt gemaakt. Een samenwerking tus
sen de vier kleinere motorenfabrieken, zoals in het structuurplan 
was geadviseerd, lag ook daarom niet zo voor de hand. Brons 
en Industrie vonden elkaar echter wel en richtten de N.V. Neder
landsche Motoren Combinatie op. 
In 1973 en ook in het begin van 1974 zijn de mogelijkheden van 
samenwerking onderzocht tussen Bolnes en Smit & Bolnes. 
Beide ondernemingen zijn ongeveer even groot. Er kon echter 
geen basis worden gevonden voor eventuele mogelijkheden. De 
ideeën met betrekking tot langetermijn ontwikkeling van beide 
fabrikanten liepen daarvoor te ver uiteen. Van de zijde van IHC 
werd gesteld, dat uiteindelijk, over een lange periode gezien, de 
produktie van dieselmotoren niet meer zou passen in de ontwik
kelingen van het IHC concern. 

Intussen was de ontwikkeling bij Smit & Bolnes zèlf in zoverre 
voortgezet, dat in plaats van de HD-motoren de HOK-motor in 
produktie kwam. 
De zorg om het behoud van de werkgelegenheid in het IHC 
bedrijf in Ziêrikzee leidde toen al tot het zoeken naar een ver
vervangend produkt. Er werd daarbij gedacht aan de "IHC Am
phidredge". De verkoop van dit voor IHC nieuwe amphibische 
baggerwerktuig verliep êchter langzamer dan was voorzien en 
rechtvaardigde niet het opzetten van een produktielijn ervoor 
bij Smit & Bolnes. 
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In de situatie is sinds juni van dit jaar een verslechtering opge
treden door een verdere stagnatie in de wereldscheepsbouw. 
Kansen op aantrekkelijke orders voor Smit & Bolnes vielen stuk 
voor stuk weg. Van de 240 cilinders, waarvan de verkoop in 1975 
was verwacht, waren er begin oktober nog maar 19 verkocht. 
Eind september werden de vakbonden van de toestand op de 
hoogte gebracht. Overeenkomstig de in juni getoonde bereid
heid werd vervolgens de NEHEM om advies gevraagd. Er bleek 
echter geen perspectief op middellange en lange termijn aan
wezig te zijn. 
Er is sprake van een structureel probleem dat onoplosbaar is. 

Met de vakbonden volgde overleg, waarna Ondernemingsraad 
en personeel werden ingelicht over de onvermijdelijke beëindi
ging van de dieselmotorenfabrikage. Met het oog op de ernstige 
gevolgen voor de regionale werkgelegenheid werden de plaatse
lijke autoriteiten op de hoogte gebracht. Algemene bekendheid 
aan de recente ontwikkelingen werd gegeven door middel van 
het persbericht, waarmee wij dit artikel begonnen. 

Zoals u allen bekend is, volgde er een periode van onrust, waar
in de emoties hoog oplaaiden. 
Er werd intensief overleg gepleegd met de vakbonden over de 
toekomstige ontwikkelingen, hetgeen er toe leidde dat de raad 
van bestuur op 17 oktober zijn inzichten over de verdere behan
deling van een en ander kenbaar maakte in de navolgende pun
ten: 

- IHC heeft zich bereid verklaard om in het kader van
haar verantwoordelijkheid voort te gaan met het zoeken
naar en zo mogelijk realiseren van aanvaardbare op
lossingen die kunnen leiden tot continuering van de
werkgelegenheid te Zierikzee.

- IHC staat open voor en stelt zich positief op t.a.v. sug
gesties van derden, die zorgvuldig op hun merites zullen
worden beoordeeld.

- IHC heeft positief gereageerd op zeer recente belang
stelling van buitenlandse zijde.

- Als in de komende maanden mocht blijken dat er geen
reële aanvaardbare oplossingen zijn die kunnen leiden
tot continuering van de werkgelegenheid, zal IHC met de
vakverenigingen overleg plegen over de dan nog even
tuele resterende mogelijkheden.

- De verantwoordelijkheid van IHC voor de werkgelegen
heid bij Smit & Bolnes is een onderdeel van haar ver
antwoordelijkheid voor de werkgelegenheid in het con
cern als geheel.

- IHC wenst over de continuering van de werkgelegen
heid bij Smit & Bolnes met de vakverenigingen het over
leg voort te zetten.

De ontwikkelingen zijn in een COR vergadering aan de orde 
gesteld waarbij diepgaand van gedachten is gewisseld over de 
mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Met de vakverenigin
gen wordt het overleg voortgezet. 

Het is duidelijk, dat in dit stadium van de problemen rond Smit &
Bolnes de raad van bestuur geen commentaar wil en kan geven 
op geruchten, gissingen, veronderstellingen en vage berichten. 
Wanneer er gerede aanleiding voor is, zullen via de daarvoor 
bestemde kanalen nadere mededelingen worden gedaan of be
richten worden verstrekt. 

3 november 1975 
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VIJFENTWINTIG JAAR MACHINEBOUW IN BOLLENSTREEK 

DMN VIERT JUBILEUM 
"Wij vinden het tegenwoordig al heel 
gewoon te horen of te lezen, dat het 
personeel van een bedrijf op kosten van 
de zaak een dag uit is geweest, maar 
als wij ons herinneren dat de DMN nog 
maar goed 3½ jaar bestaat en dat bij 
een machinefabriek zo'n excursie bete
kent, dat de produktie een hele dag 
wordt onderbroken, dan is het toch 
eigenlijk niet zo gewoon, dan moeten wij 
toch wel concluderen, dat dit bedrijf het
welk zich reeds ontwikkeld heeft tot een 
onderneming met ongeveer 80 man per
soneel, de kinderziekten blijkbaar goed 
te boven is gekomen en thans goed 
draait, anders kon het zich zoiets toch 
niet permitteren." Aldus niet zonder be
wondering een plaatselijke krant in ok
tober 1954 over het eerste personeels
'Jitstapje van de DMN; toen nog een 
,nieuwe verschijning" in de bollenstreek. 

Het was op 15 maart 1951, dat door het 
overhalen van de hoofdschakelaar, de 
Machinefabriek Noordwykerhout kon 
gaan draaien. Twee mannen "van het 
eerste uur " herinneren zich het nog 
goed. Trouwens, een van hen, F. Duiven
voorde, was degene, die de schakelaar 
overhaalde! Ook P. Zethof was er toen 
al bij. Beiden behoren tot degenen die -
na het vervullen van hun diensttijd in In
donesië - werden omgeschoold omdat er 
in hun vak minder brood was te verdie
nen. Collega Duivenvoorde was slager, 
collega Zethof was "ziekzoeker". Dat is 
iemand die zieke bollen uitzoekt voordat 
de partij de koelcel ingaat. Een belang-

rijke taak! Beide heren gingen "in de 
metaal". Dit ging overigens niet zómaar. 

Je werd wel degelijk op geschiktheid 
voor een bepaald vak getest. Na de op
leiding was er het wachten op werk. In 
die tijd wilde Verschure in verband met 
toeleveringen voor het Amsterdamse be
drijf graag een machinefabriek in de 
bollenstreek stichten. De heren Duiven-

1962: DMN nog wat kaaltjes! .... 
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15 maart 1951: F. Duivenvoorde haalt de hoofd• 
schakelaar over, de DMN gaat draaien! 

voorde en Zethof waren de eersten die 
hiervoor werden "gestrikt". In Noordwij
kerhout stond toen nog niets wat op een 
fabriek leek. Beide mannen begonnen 
daarom in december 1950 hun nieuwe 
loopbaan in een machinefabriek in Haar
lem. Intussen werd met de bouw van 
DMN begonnen. In maart van het jaar 
daarop verhuisde men van Haarlem naar 
Noordwijkerhout. In wat nu de leerschool 

en het was/kleedlokaal is, gi g 
start. 

Prille begin 

Op de openingsdag was de afbo 
niet eens helemaal voltooid! De toog 
moest daar wèl rekening mee ouo
en vooral niet bijvoorbeeld de n 
staande raamkozijnen op de plaa re-
ten! ... Frisjes was het wel, da 
die eerste tijd, herinneren beide- e 
zich. Eén grote kachel probeer e 
temperatuur wat op te schroeven, 
andere, persoonlijke "warmtewissel 

1, waren noodzakelijk. Dus draaide 
's morgens een stuk staal warm o 
bank en deed die in de overall "o 
knuisten af en toe aan te warme ". 
personeelsbestand was niet groo : 
man of tien. De "administratie" 
aanvankelijk op de zolder van he 
café ... De eerste jaren van Verse 
dochter DMN waren economisch g 
nu niet bepaald erg succesvol. Bove 
dien duurde het wel even voorda 
machinefabriek en degenen die er 

DMN nu 

F. Duivenvoorde - still going strong 

ten, werden geaccepteerd in een stree 
die altijd eigenlijk alleen van de bolle 
cultuur had geleefd! 

Sociaal gezien was DMN ook een bee ·e 
een buitenbeentje. Al gauw werkte er ee 
,,kern" en medio 1955 werd de O e -
nemingsraad geïnstalleerd. De ee -
OR in Noordwijkerhout! De plaatse i 
krant maakte er dus uitgebreid 
van. 
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lem. Intussen werd met de bouw van 
DMN begonnen. In maart van het jaar 
daarop verhuisde men van Haarlem naar 
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en het was/kleedlokaal is, ging DMN van 
start. 

Prille begin 
Op de openingsdag was de afbouw nog 
niet eens helemaal voltooid! De fotograaf 
moest daar wèl rekening mee houden 
en vooral niet bijvoorbeeld de nog los
staande raamkozijnen op de plaat zet
ten! ... Frisjes was het wel, dat werken 
die eerste tijd, herinneren beide heren 
zich. Eén grote kachel probeerde de 
temperatuur wat op te schroeven, maar 
andere, persoonlijke "warmtewisselaars" 
waren noodzakelijk. Dus draaide men 
's morgens een stuk staal warm op de 
bank en deed die in de overall "om je 
knuisten af en toe aan te warmen". Het 
personeelsbestand was niet groot: zo'n 
man of tien. De "administratie" huisde 
aanvankelijk op de zolder van het buurt
café ... De eerste jaren van Verschure's 
dochter DMN waren economisch gezien 
nu niet bepaald erg succesvol. Boven
dien duurde het wel even voordat de 
machinefabriek en degenen die er werk-
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ten, werden geaccepteerd in een streek 
die altijd eigenlijk alleen van de bollen-.. 
cultuur had geleefd! 

Sociaal gezlen was DMN ook een beetje 
een buitenbeentje. Al gauw werkte er een 
,,kern" en medio 1955 werd de Onder
nemingsraad geïnstalleerd. De eerste 
OR in Noordwijkerhout! De plaatselijke 
krant maakte er dus uitgebreid melding 
van. 

Het produktiepakket 

Wat maakte DMN? Pompen, stoomma
chines voor generatorsets, verdeel- en 

"klep"kasten, lieren, onderdelen voor 
motoren, e.d. Om het moederbedrijf Ver
schure ook op constructiegebied van 
geheel of gedeeltelijk gerede produkten 
te voorzien werd in 1957 tot uitbreiding 
besloten. In Amsterdam werd de voor
malige mijnenvegersloods afgebroken en 
in Noordwijkerhout weer netjes overeind 
gezet. 

Nog een DMN'er van het eerste uur: P. Zethof 

Moderne apparatuur helpt mee aan goed produkt 

DMN groeide. Toch waren er wel pro
blemen, met name op het gebied van de 
personeelsvoorziening. ,,De woningvoor
ziening speelt hierbij een belangrijke 
rol" - aldus een opmerking uit die dagen. 

Ook toen dus al! Feestelijk werden de 
eerste Bemetel diploma's uitgereikt. En 
het kwam voor, dat de mannen spaarden 
om ook hun vrouwen met de personeels
excursie te kunnen laten meegaan! Men 
vormde een kleine, maar hechte gemeen
schap, die best tegen een grapje kon; 
zoals Doorlopend Meer Narigheid als ver-
klaring van de letters DMN ! ..... . 

In oktober 1960 bezocht de Commissaris 
van de Koningin in Zuid-Holland de 
DMN, als onderdeel van een bezoek aan 
Noordwijkerhout. Hij werd ontvangen 
door de heer C. P. J. Timmer, die na het 
vertrek van directeur R. W. R. Garscha
ren, de leiding van het bedrijf had ge
kregen. Hoewel de datum van 15 maart 
1951 als begin van DMN geboekstaafd is, 
is de officiële oprichtingsdatum 9 de-
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SI ui zen-montage 

Kijkje In de leerschool 

cember 1950. Vandaar dat in december 
1960 het tienjarig bestaan werd gevierd. 

,,DMN wordt nu teenager. Er zijn teen
agers met nozemallures, doch er zijn er 
ook - en gelukkig merendeels-die steun
pilaren van de volgende generatie in de 
maatschappij willen worden. Laten wij 
van DMN geen "nozem" maken." Aldus 
een passage uit de feestrede. 

Uitbreiding 

Een jaar later meldde ons Zeskant: 

"Weer uitbreiding bij DMN". De in 1956 
bijgebouwde hal werd twintig meter ver
lengd. Nog steeds maakte men véél din
gen. Aanvankelijk werd alleen toegele
verd aan Verschure. Toen werden het 
ook toeleveringen aan andere IHC be
drijven. Later ook aan derden. Boven
dien kwamen er eigen produkten - of op 
licentiebasis, of uit eigen koker. Zoals 
b.v. verdampers om aan boord van sche
pen zoet water te maken. In 1962 was 
DMN ook "Scheepsbouwer op het dro
ge". Het betrof een ponton van 28 x 6,90 



--------- - - - - -- -
' -

PONTON VOOR ROTSBREKER TE WATER 
Tot de objecten die men bij IHC Verschure onder handen heeft, 
behoort een grote rotsbreker voor de Sovjetunie, 

Aan de voet van helling I werd het 33 meter lange en 14 meter 
brede ponton gebouwd met daarop al een flink stuk van de staal
constructie. Dinsdag 16 september was het zover, dat dit ponton 
te water kon worden gelaten. Er kwamen twee fikse drijvende 
bokken aan te pas, 
Op verzoek van de opdrachtgever V/O Sudoimport in Moskou 
was het een tewaterlating zonder veel ceremonieel, Toch was er 

Een cent om de vriendschap niet te doorsnijden De doop van de rotsbreker 

wel een champagne-doop. Die werd verricht dd'or mevrouw 
Chubiriaev, echtgenote van één van de senior surveyors van 
V/O Sudoimport. Voordat zij met de schaar het touw doorknipte, 
dat de fles tegenhield., kreeg de heer J, A. v.d. Kamp van haar 
een cent. Dat is de gewoonte, anders wordt immers de vriend-
schap doorgesneden! _ 1 
Daarna was het hijsen geblazen voor de twee drijvende bokken. 
Netjes zetten zij het ponton van de Amurski / van de helling in 1 
het IJwater. De afbouw van de rotsbreker is inmiddels in volle 
gang. 1 

De "Amurski 1" te water 

ZAMENHOFSTRAAT IN VOGELVLUCHT t 

IHC VERSCHURE 
NIEUWS 

Medio september werd deze luchtopname gemaakt van de werf van IHC Verschure. 
Op de helling de casco's van de CO 857 (USSR) en CO 866 (Irak), Aan de afbouwkade 
de A/merbid voor Irak klaar voor vertrek. In het dok de cutterzuiger Adamas tijdens de 
,,grote beurt" 

140 

Daar gaat de fles , , .. 

Zó zag Anne-ietske van Noord! dit gebeuren ...• 

SLEEPZ 
VOOR USSR T 

Tot de opdrachten die wij onder han e 
1000 m3 sleepzuiger voor de S ·
Dnestrovskiy Liman, is op 10 okto er jl. 
water gelaten. De doopplechtigheid er 
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emaakt van de werf van IHC Verschure. 

R) en CO 866 (Irak). Aan de afbouwkade
e dok de cutterzuiger Adamas tijdens de

Daar gaat de fles ...• 

Zó zag Anne-ietske van Noord! dit gebeuren ...• 

i . 

. 
� - --�;::_ 

00 

SLEEPZUIGER 
VOOR USSR TE WAT ER 

Tot de opdrachten die wij onder handen hebben, behoort een 
1000 m3 sleepzuiger voor de Sovjetunie. Dit schip, de 
Dnestrovskiy Liman, is op 10 oktober jl. bij IHC Verschure te 
water gelaten. De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw 
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. ... en de voor de Sovjetunle bestemde sleepzuiger glijdt te water 

.... en zó haar broertje Gert-Jan. Hun vader ir. W. van Noord! onderhoudt namens 
IHC Smit de contacten met de Russische opdrachtgever 

L. N. Porazhinskaya, echtgenote van de heer 0. A. Porazhinsky,
senior surveyor van V/O Sudoimport in Moskou, de opdracht
gever.
Bloemenmeisje was ditmaal Petra Borst. Haar vader werkt op het
Bedrijfsbureau. Petra bood niet alleen bloemen aan, maar later,
op het podium, ook de schaar waarmee het touw werd doorge
knipt dat de fles in toom hield. Met een fraaie klap sloeg de fles
aan scherven en vlot gleed het schip te water.

De Dnestrovskiy Liman heeft een lengte van 80 meter en een 
breedte van 15 meter. De sleepzuiger krijgt twee zuigbuizen, 
waarmee tot op een diepte van 15 meter kan worden gebaggerd. 
Het laadruim, dat een inhoud heeft van 1000 m3, is voorzien van 
2 x 7 dubbele bodemkleppen. Het schip krijgt ook voorzieningen 
om de opgebaggerde specie aan land te persen. De twee bag
gerpompen worden door elektromotoren aangedreven. De voort
stuwing van het dubbelschroefsschip geschiedt door twee 
Bolnes dieselmotoren, elk met een vermogen van 1500 pk. De 
sleepzuiger zal in het voorjaar van 1976 worden opgeleverd. 
De naam is afgeleid van de plaats, waar de rivier Dnestr in de 
Zwarte Zee uitmondt. Hier is een delta - in het Russisch: 
"Liman" - met ondiep water. Naar alle waarschijnlijkheid zal de 
nieuwe sleepzuiger te zijner tijd in dit gebied gaan werken. 



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

IHC VERSCHURE 
NIEUWS 
KIEL VOOR DE VOLGENDE 
Een week na de tewaterlating van de Dnestrovskiy Liman werd 
de kiel gelegd voor de CO 867, een van de serie sleepzuigers 
die wij in opdracht hebben voor de lraqi Ports Administration. 
Het 90 meter lange en 16,40 meter brede schip krijgt een laad
ruiminhoud van 3.000 m3• De sleepzuiger moet in de tweede helft 
van 1976 worden opgeleverd. 
De kiellegging was een informele gebeurtenis, die door werf
fotograaf Vinck voor Het Zeskant op de plaat werd vastgelegd. 

KINDERT JESBOOM VOOR AMSTERDAM - NOORD 
Begunstigd door fraai herfstweer is op zaterdag 4 oktober, onder 
ruime belangstelling van het Over IJ's publiek, waaronder veel 
jeugd, de "Kindertjesboom"

, geschenk van de Vereniging van 
Bedrijven in Amsterdam-Noord (waarbij ook IHC Verschure 
hoort) aan de bevolking overgedragen aan de hoogst aanwezige 
gemeentelijke autoriteit, de heer drs. R. van de Velde. 
Het gebeuren vormde een onderdeel van de festiviteiten rond 
het 700-jarig bestaan van Amsterdam. Namens de Vereniging 
werd de officiële overdracht verricht door voorzitter de heer 
mr. K. W. F. M. Doorman. 

De kindertjesboom is een kleurrijk speelbeeld van 6 meter hoog. 
Het werd vervaardigd van gewapend polyester naar een ontwerp 
van mevrouw Ouëndag, stoelend op gegevens verstrekt door de 
werkcommissie van de vereniging, waarin IHC Verschure verte
genwoordigd was. De bekende Noord-Amsterdamse historicus en 
publicist - schrijver - samensteller van het boek "Rondom Vole
wijck en Tolhuis", de heer Jaap Groen jr. gaf advies. 

De kindertjesboom was eertijds het symbool bij de beantwoor
ding van de vraag: ,,Waar komen de kindertjes vandaan?". Als de 
ouders in het nachtelijke uur in een roeibootje het IJ overvoeren 
om een kleintje te plukken van de boom, riepen deze in koor: 

,,PLUK MIJ(N), PLUK MIJ(N), 
IK ZAL ALLE DAGEN ZOET ZIJN" 

Voor belangstellenden: het speelbeeld is geplaatst tegenover 
het in aanbouw zijnde overdekte Floraparkb&d aan de Kalmoes
straat. Dit zwembad wordt in december aanstaande geopend. 
Treffend was de grote medewerking van alle zijden bij de tot
standkoming van dit speelobject en de goede samenwerking met 
de gemeentelijke instanties, het wijkopbouworgaan en de speel
tuinvereniging. 
Rest ons het bestaan van dit speelbeeld te verbinden met de 
leus: 

"ZOEK JE DRAAI 
HOU HET FRAAI" 
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... op 26 september 1975 
In deze vergadering wordt het versla 
uitvoerig besproken. Het spreekt vanze 
naar voren komen, die onder de 1 
nenskamers" moeten blijven! Om deze" 
er over de orderportefeuille wordt n<»<>r.c1ncè=!! 
worden gebracht. In besprekingen 
de vakverenigingen is afgesproken: 
doen inzake de salarislijn, dat de facil" p· -
werk later aan bod komen wanneer Ie =
ban binnen zijn bij de vakvereniginge 
gen in september hun standpunt ken aa! -=· 
advies van de COR-commissie ziekte os - = 
van bestuur stelt zich achter het mee "' 
COR -over deze kwestie. Wel zullen voo 
nog oplossingen moeten worden gevo "' 

De voorzitter zet nog eens de situatie ui 
scheepsbouwmarkt. Door de "oliecrisi • 
een overcapaciteit, die ze trachten e 
drachten, onder andere voor de bagge - °" 
Door overheidssteun kunnen sommige 
nog ónder de Nederlandse marktprijze 
hier zeker gevaren, die tot bezorgd ei 
dat met begrip voor de problemen van -
gen voorkomen moeten worden waardoo 
re bedrijven op IHC wordt overgebrac 

De COR-conferentie, die in Doorn wer, 
volgende vergadering uitvoerig ter spr: p 
enig voorbereidend werk voor worden 
daarvan worden enige afspraken gema 

Nu de COR ruim een jaar heeft gewe 
zijn om het COR reglement te wijzige 
uit de leden zal een voorstel tot regie e 
Tijdens de rondvraag wordt nog even ges 
nagement Development-systeem". Van 
wordt hierover nog een mededeling ve 
er angst zou kunnen bestaan inzake he 
houden met individuele belangen, wor 
onderschreven. In het MD-systeem staat 
traal. Op de vraag wat er gebeurd is 
De Klop over een bedrijfsspaarregeli g 
dit ter behandeling aan CPZ is gege e 

. .. en op 16 oktober 
Op deze vergadering is uitsluitend 
nes aan de orde geweest. 
Op verzoek van de voorzitter gee 
van de raad van bestuur en Hoofd Ba 



• RDAM-NOORD 

DE 
COR VERGADER�-� 

. . . op 26 september 1975 
In deze vergadering wordt het verslag over het 1e halfjaar 1975 
uitvoerig besproken. Het spreekt vanzelf, dat hierbij vele facetten 
naar voren komen, die onder de huidige omstandigheden "bin
nenskamers" moeten blijven! Om dezelfde redenen kan hetgeen
er over de orderportefeuille wordt besproken niet naar buiten 
worden gebracht. In besprekingen tussen raad van bestuur en 
de vakverenigingen is afgesproken: dat IHC een voorstel zou 
doen inzake de salarislijn, dat de faciliteiten voor het bedrijven
werk later aan bod komen wanneer alle reacties van de achter
ban binnen zijn bij de vakverenigingen en dat de vakverenigin
gen in september hun standpunt kenbaar maken over het eind
advies van de COR-commissie ziektekostenverzekering. De raad 
van bestuur stelt zich achter het meerderheidsadvies van de 
COR over deze kwestie. Wel zullen voor een aantal problemen 
nog oplossingen moeten worden gevonden. 

De voorzitter zet nog eens de situatie uiteen op de internationale 
scheepsbouwmarkt. Door de "oliecrisis" hebben tankerwerven
een overcapaciteit, die ze trachten te vullen met andere op
drachten, onder andere voor de bagger- en offshore industrie. 
Door overheidssteun kunnen sommige buitenlandse werven ook 
nog ónder de Nederlandse marktprijzen werken. Voor IHC liggen 
hier zeker gevaren, die tot bezorgdheid stemmen. Men meent, 
dat met begrip voor de problemen van andere werven, oplossin
gen voorkomen moeten worden waardoor de "ziekte" van ande
re bedrijven op IHC wordt overgebracht. 

De COR-conferentie, die in Doorn werd gehouden, zal op de 
volgende vergadering uitvoerig ter sprake komen. Er moet nog 
enig voorbereidend werk voor worden verricht. Over het hoe 
daarvan worden enige afspraken gemaakt. 

Nu de COR ruim een jaar heeft gewerkt, blijken er wensen te 
zijn om het COR reglement te wijzigen. Een kleine commissie 
uit de leden zal een voorstel tot reglementswijziging uitwerken. 
Tijdens de rondvraag wordt nog even gesproken over het "Ma
nagement Development-systeem". Van de raad van bestuur
wordt hierover nog een mededeling verwacht. De opmerking dat 
er angst zou kunnen bestaan inzake het niet voldoende rekening 
houden met individuele belangen, wordt door de voorzitter niet 
onderschreven. In het MD-systeem staat·. het individu juist cen
traal. Op de vraag wat er gebeurd is met de memo van de OR 
De Klop over een bedrijfsspaarregeling wordt geantwoord, dat 
dit ter beha!1deling aan CPZ is gegeven . 

... en op 16 oktober 
Op deze vergadering is uitsluitend het agendapunt Smit & Bol
nes aan de orde geweest. 
Op verzoek van de voorzitter geeft de heer Boterenbrood, lid 
van de raad van bestuur en Hoofd Bagger Divisie, die voor deze 
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gelegenheid de vergadering bijwoont, een overzicht van hetgeen 
er is gebeurd, de redenen waarom en de reacties er op. 

Hij herinnert er aan, dat in twee nota's aan de COR de pogingen 
zijn vermeld om de produktie bij Smit & Bolnes te continueren. 
Toen bleek, dat aansluiting bij een andere motorenfabriek rrret· 
mogelijk was en dat er voor de HOK-motor geen toekomstmoge
lijkheden waren, is veel aandacht besteed aan het zoeken naar 
een ander produkt. Studies, zowel door IHC als door derden 
gedaan leverden geen goed alternatief. Eventuele oplossingen 
waren bovendien speculatief en boden geen goed uitzicht op 
lange termijn. Dit laatste woog juist zwaar voor de raad van 
bestuur. Een nieuwe tegenslag was het niet doorgaan van de 
orders voor Arabië en Denemarken. 

De verkoopprognose voor dit jaar bleek toen op geen stukken 
na haalbaar. Er volgde contact door de raad van bestuur met de 
vakverenigingen, de COR en de Nehem {Nederlandse Herstruc
turerings maatschappij). Ook het rapport van de Nehem gaf 
weinig hoop. De conclusie moest toen wel worden getrokken 
om de motorenproduktie te beëindigen en werkgelegenheid bij 
andere bedrijven aan te bieden, tenzij er werk overgebracht kan 
worden. Dit laatste is uitvoerig onderzocht, maar biedt voorals
nog weinig perspectief. Een en ander is de vakverenigingen 
meegedeeld. 

Het is de gekozen leden van de COR duidelijk, dat voortzetting 
van de motorenfabrikage geen zin heeft en daarom gesproken 
moet worden over vervangende werkgelegenheid. Wat wordt er 
binnen de IHC uitbesteed en wat kan hiervan bij Smit & Bolnes 
worden gemaakt? Gezien de niet meer zo dikke orderportefeuil
le, zal IHC alle zeilen moeten bijzetten. De mensen in Zierikzee 
willen ander werk. Ze moeten niet in de steek worden gelaten. 

De voorzitter antwoordt, dat er heus wel pogingen zijn gedaan 
maar zonder succes. De capaciteit van Smit & Bolnes is beperkt. 
De voorzieningen zijn te gespecialiseerd. Nu al komen veel on
derdelen van elders. Er wordt in feite alleen geassembleerd. 
Er ontstaat enige discussie over de wijze waarop het nieuws 
bekend is geworden, met name bij de COR. De besprekingen 
blijven zich verder concentreren rondom het kardinale punt: 
vervangende werkgelegenheid en dan in die zin, dat het werk 
naar de mensen komt en niet dat de mensen naar het werk 
moeten. 

Uiteraard komen de berichten ter sprake, dat er een buiten
landse belangstellende is. In het belang van de onderhandelin
gen wordt besloten de naam hiervan niet openbaar te maken. 

Resumerende kan aan het einde van de vergadering o.m. het 
volgende worden gesteld: 

- dat nu is gebleken dat de motorenfabrikage niet voortgezet kan
worden

- dat de COR met suggesties is gekomen die zouden kunnen
bijdragen tot continuering van de werkgelegenheid te Zierik
zee

- dat die voorstellen door de raad van bestuur in overweging
zullen worden genomen

- dat de raad van bestuur het overleg met de vakverenigingen
voortzet, de COR op de hoogte houdt van de ontwikkelingen
en de COR in de gelegenheid zal stellen om de raad van be
stuur nader te adviseren met betrekking tot de te nemen be
sluiten.

De plaatsvervangend 
voorzitter De secretaris 



Door omstandigheden helaas wat later 
dan de bedoeling was, willen wij u nader 
laten kennismaken met IHC Gusto Staal
bouw in Geleen. Begin juli wapperden 
daar de vlaggen. Men hield "open huis" 
als afsluiting van een periode van op
knappen en vernieuwing. Kantoor en 
was/kleedgebouw waren in de verf ge
zet. De entree was vernieuwd. De brand
snijmachine had een verjongingskuur 
ondergaan. Een gedeelte van het bui
tenterrein was opgeruimd en verhard en 
een gemoderniseerde kantine noodde 
tot koffiedrinken. 

Het complex aan de Kampstraat In Geleen 

Potenfabrikage in de hal 

Antonio Perez Montero aan de brandsnijmachine 

IHC GUSTO STAALBOUW - OOK IN GELEEN 
Alle reden dus om de deuren open te 
zetten voor huisgenoten, klanten en re
laties. Ook gepensioneerden en andere 
oud-gedienden kwamen een kijkje ne
men. In totaal meer dan tweehonderd 
bezoekers. 

Bij niet alle IHC-ers is deze "zuidelijke 
tak" van ons concern erg bekend. Daar
om maar eens wat geschiedenis over wat 
in de wandeling nog vaak "Gusto 
Geleen" wordt genoemd. 

Werk voor mijnen 
Een montageploeg uit Schiedam, die in 
1940 werk had bij het herstel van brug
gen, kreeg na de oorlog, in 1945, handen 
vol werk. Steeds meer gebeurde in op
dracht van de Staatsmijnen. Dit leidde 
tot de stichting van een permanente ves
tiging in Geleen. Aan de Kampstraat ver
rezen de eerste gebouwen en een fa
briekshal. Het naambord vermeldde: 
Gusto Staal- en Mijnbouw. Vooral voor 
de mijnindustrie werd veel gedaan; de 
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schacht in Schinnen, het grote karwei 
van de schachtbouw voor de mijn Bea
trix, het maken en monteren van los
vloeren, transportbruggen, ophaalmachi
nes, het vervaardigen van mechanische 
koolwinninginstallaties, en nog veel 
meer. Typerend voor die tijd was - en 
de ouderen weten zich dat nog goed te 
herinneren! - dat verschillende werk
zaamheden tijdens feestdagen moesten 
worden uitgevoerd. Dat kón eenvoudig 
niet anders. De staalbouw-mensen heb-

ben toen menige 
nacht op het werk doorgebra 
inzet en het vakmanschap ez 
Geleense vestiging een grote 
Toen in 1950 de cokesfabrie 
werd gebouwd, was ook G 
partij. Dit betekende het begi 
specialisatie ook op het geb"ed VE 
mische installaties en fabrie e 
trochemische industrie werd i e 
streek steeds belangrijker, naarma O "" 

winning van steenkool steeds er e 
rugliep. Deze ontwikkeling stelde n·e 

Henny Jansen aan het werk 

Jan v.d. Star legt een lasje 



,e brandsnijmachlne 

IN GELEEN 
acht in Schinnen, het grote karwei 

van de schachtbouw voor de mijn Bea
. , het maken en monteren van los
oeren, transportbruggen, ophaalmachi
es, het vervaardigen van mechanische 
oolwinninginstallaties, en nog veel 

1 eer. Typerend voor die tijd was - en 
� ouderen weten zich dat nog goed te 
arinneren ! - dat verschillende werk

zaamheden tijdens feestdagen moesten 
orden uitgevoerd. Dat kón eenvoudig 
:et anders. De staalbouw-mensen heb-

ben toen menige Kerst- en Nieuwjaars
nacht op het werk doorgebracht. Deze 
inzet en het vakmanschap bezorgde de 
Geleense vestiging een grote naam. 
Toen in 1950 de cokesfabriek Emma Il 
werd gebouwd, was ook Gusto van de 
partij. Dit betekende het begin van een 
specialisatie ook op het gebied van che
mische installaties en fabrieken. De pe
trochemische industrie werd in de mijn
streek steeds belangrijker, naarmate de 
winning van steenkool steeds verder te
rugliep. Deze ontwikkeling stelde nieuwe 

Henny Jansen aan het werk 

Jan v.d. Star legt een lasje 

en zeer hoge eisen aan het vakman
schap. In de petrochemie wordt immers 
gewerkt met hoge drukken en speciale 
materialen. 
Zo had Gusto Geleen een belangrijk aan
deel in de bouw van diverse chemische 
installaties. O.a. fabrieken voor: zwavel
en salpeterzuur, P.Z.A., ureum, capro
lactam en polyethyleen, waarbij leiding
systemen voor drukken tot 250 atmosfeer 
voorkomen. Ook voor andere bedrijven 
in de regio werden dergelijke installa
ties gebouwd; zoals in Linne-Herten: een 

Het "overhalen" van warmtewisselaars voor 
Hoogovens 

Hoogwaardige produkten zijn troef! 
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Chloraat, H2O2, loogindamping en kata
lysator-fabriek; in Roermond: een lood
zoutenfabriek; en in Herkenbosch: een 
vacuumindampinstallatie. Een enorm kar
wei was verder de bouw van de zinkfa
briek te Budel. Daarnaast werd leiding
werk verricht voor de Hoogovens, voor 
AKZO Amsterdam en voor de Flevocen
trale in Lelystad. 

Ook ander werk 
Er werden ook andere opdrachten uitge
voerd, zoals de brug voor het veer Krui
ningen-Perkpolder, verdampervaten voor 
de waterfabriek in de Botlek, difusors 
voor de Flevocentrale, verbindingsbrug
gen voor boorplatforms en voor de Bag
ger Divisie o.m. cutterladders, anker
boom- en ladderhijsbokken. 
Een indrukwekkende lijst, maar toch ging 
het niet zo goed met dit onderdeel van 
Gusto Staalbouw Schiedam. Het econo
mische klimaat liep ook in Limburg te
rug. Een drastische reorganisatie was 
nodig. Die kreeg eind 1973 z'n beslag. 
Hierdoor was het jaar dat volgde niet 
gemakkelijk. Toch waren door eendrach
tige samenwerking en inzet van allen de 
vooruitzichten van dien aard, dat geld 
ter beschikking kwam voor een aantal 
hoogst belangrijke zaken. De besteding 
ervan geschiedde onder meer op basis 
van een enquête onder het personeel. 
De resultaten ervan konden op de "open 
dag" zelf in ogenschouw worden geno
men. Het personeelsbestand bedraagt 
momenteel 140 man. Tachtig werken er 
in de fabriek; drieënveertig behoren tot 
de montagegroep, de rest behoort tot 
leiding en staf. 
Zo langzamerhand zijn de Geleendena
ren de hefeilanden-palenmakers van 
IHC geworden. Men werkt momenteel 
dag en nacht aan zo'n palenopdracht, en 
tevens aan de grendeldragerringen er
voor. Ook maken zij de in- en uitlaat
gassenleidingen voor het in aanbouw 
zijnde boorschip in Schiedam. 
Voor de Bagger Divisie zijn diverse op
drachten in uitvoering. De montagemen
sen voeren deels opdrachten uit op de 
zinkfabriek te Budel, deels werken zij aan 
de montage van een ophaalmachine in 
een Kempische mijn, die eens afkomstig 
was van een gesloten Limburgse mijn. 
Hoe men aan dit karwei kwam? Wel, 
iemand ontdekte op de installatie een 
oud plaatje met de naam "Gusto Mijn
bouw" er op. Hierdoor kwam men op het
spoor van nog bestaand vakmanschap 
op dit gebied en volgde de opdracht. 
Wie bij IHC Gusto Staalbouw in Geleen 
op bezoek is, ontkomt niet aan de ken
nismaking met de kakatoe! Dat is hun 
mascotte. Het gaat om de letters K, K en 
T. Die staan voor Kollegialiteit, Kwaliteit
en op Tijd.
Ja, zeker, ze zien het bij Gusto Staal
bouw in het zuiden heus wel zitten!



40JAAR BIJ 
IHCSMIT 

J. VERHAAR 

Op 16 september was het 40 
jaar geleden dat de heer J. Ver
haar als 16-jarige jongeman zijn 
intrede deed in ons bedrijf als 
jongste bediende op de teken
kamer scheepsbouw om opge
leid te worden tot scheepsteke
naar. In 1945 werd de heer Ver
haar belast met onder meer de 
verzending van tekeningen naar 
de diverse bedrijven voor de 
bouw van de tinmolens en de 
verzorging van de bestellingen 
van materialen. 
Na enige jaren werd de heer 
Verhaar ingeschakeld bij het 
maken van werkstudies en de 
werkvoorbereiding. 

Bij de huldiging in de daksalon 
van het kantoorgebouw was ook 
de burgemeester van Nieuw
Lekkerland aanwezig, die hem 
het ereteken in zilver, verbon
den aan de Orde van Oranje 
Nassau, op de revers speldde. 
De burgemeester herinnerde 
daarbij aan het feit dat de heer 
Verhaar naast zijn gewone da
gelijkse werk ook een aantal ja
ren de functie heeft bekleed van 
secretaris-penningmeester van 
de Polder "Nieuw-Lekkerland". 
Wij feliciteren de heer Verhaar 
met zijn jubileum en met de 
koninklijke onderscheiding. 

Wij wensen hem met zijn gezin 
nog heel veel gelukkige jaren 
toe. 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

C. G. BROUWER 

Op 16 september j.l. herdachten 
wij met onze timmerman, de 
heer C. G. Brouwer, dat hij er 
25 jaar bij ons had opzitten. Op 
29 januari 1973 was hij eigenlijk 
al zo ver. 
De heer Brouwer is namelijk 
tweemaal in dienst getreden. De 
eerste keer was dat op 5 febru
ari 1934 toen hij zijn loopbaan 
begon als krullenjongen. Onge
veer 5½ jaar later kreeg hij zin 
om als scheepstimmerman te 
gaan varen op de grote vaart, 
totdat hij op 18 november 1953 
weer voor goed aan de wal 
kwam om bij de A.V.I. mee te 
bouwen aan de mijnenvegers. 
Enige jaren later werd hij over
geplaatst naar de werf in Kin
derdijk, waar wij hem meestal 
kunnen vinden aan boord van de 
schepen. 
Wij feliciteren de heer Brouwer 
met zijn jubileum en wensen hem 
met zijn vrouw nog heel veel 
gelukkige jaren toe. 

25JAARBIJ 
IHCGUSTO 

Op 11 september 1975 vond de 
huldiging plaats van de heren 
L. Kloos, J. Mookhoek en A.
Wetsteijn, die allen 25 jaar in 
dienst waren. 

De jubilarissen werden toege
sproken door de heer Van Hou
selt, die hen het diploma van 
Handel en Nijverheid met pen
ning, het horloge en een cadeau 
onder couvert overhandigde. 
Ook de dames werden niet ver
geten. Na het officiële gedeelte 
was men nog geruime tijd bij
een om herinneringen op te ha
len over de afgelopen 25 jaar. 

L. KLOOS 

J. MOOKHOEK 
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A. WETSTEIJN 

De heer L. Kloos trad op 6 sep
tember 1950 in dienst van Gusto 
als bankwerker in de Machine
fabriek. Later ging hij over naar 
de afdeling Eindmontage. Hij 
verricht zijn werkzaamheden aan 
boord van nieuwbouw schepen 
en is gespecialiseerd in het 
monteren van stuurmachines. 

De heer J. Mookhoek kwam 
september 1950 in dienst van 
Gusto als leerling tekenaar op 
de afdeling baggerbouw. 
Hij ging naar de avond HTS in 
Rotterdam, waar hij in 1954 het 
diploma behaalde. 
De heer Mookhoek is via teke
naar/constructeur afdeling Bag
gerbouw, constructeur afdeling 
Kraanbouw en groepsleider Me
chanische delen afdeling Kraan
bouw als ontwerper en later 
hoofdontwerper bij de Ontwik
kelingsgroep terecht gekomen. 

De heer A. Wetsteijn trad 3 juli 
1950 in dienst van Gusto als 
sjouwer bij de toenmalige giete
rij. Na opheffing van deze gie
terij heeft hij vanaf 1955 op ver
schillende afdelingen gewerkt 
als corveeër. 
Thans is hij beheerder van het 
was- en kleedlokaal van de af
deling Machinefabriek. 

Op 9 oktober 1975 vond de hul
diging plaats van de heren P. 
C. Duyser en A. L. P. Evers, die
25 jaar bij IHC Gusto in 
dienst waren. De heer Van Gun
steren sprak de jubilarissen toe
en overhandigde hun het hor
loge, een couvert met inhoud en
het diploma met penning van de

P. C. DUYSER 

A. L. P. EVERS 

Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid. 

Na het officiële gedeelte was 
men nog geruime tijd gezellig 
bijeen. Ook de dames mochten 
iets ontvangen uit handen van 
de heer Van Gunsteren. 

De heer P. C. Duyser trad op 
3 oktober 1950 in dienst van 
IHC Gusto als leerling model
maker. Na vele jaren in de mo
delmakerij gewerkt te hebben, 
werd hij in 1974 aangesteld als 
assistent-magazijnmeester. In 
1974 deed hij zijn intrede bij de 
expeditie en sedert mei 1975 is 
hij medewerker van de afdeling 
Centrale Inkoop. 

De heer A. L. P. Evers begon 
zijn werkzaamheden bij IHC 
Gusto als frezer op 25 septem
ber 1950. In 1964 werd hij onder
baas van de afdeling frezerij 
1967 werd hij aangesteld als 
baas van de afdeling frezerij 
van de Machinefabriek, welke 
functie hij tot op heden vervult. 

BEMETEL-DIPLOMA'S BIJ IHC GUSTO 
In een fleurig versierde Dukdalf in Schiedam kwamen begin 
oktober de geslaagde leerlingen van de bedrijfsschool bijeen 
met ouders, verloofden, leermeesters, consulenten. Hoogtepunt 
van de feestelijke bijeenkomst was de uitreiking van de Bemetel
en V.E.V. diploma's door de heer M. van Houselt. 
Naast de felicitaties en woorden van dank beklemtoonde de heer 
Van Houselt dat eigenlijk nu pas gewerkt kan worden aan de 
echte carrière. Hij twijfelde er echter niet aan, dat alle geslaag
den met hun diploma een goede toekomst bij Gusto tegemoet 
gaan. 
Daarna kon het feest met recht beginnen! 

Bemetel-diploma's bij IHC Gusto: 
De geslaagden en leermeesters zijn v.l.n.r. staande: 
L. H. Soetinga; F. M. Brouwer; A. H. v. Bo 
Vette; C. J. v.d. Toorn; H. P. M. de Vette; H.
Zittende: A. v.d. Vlist; M. v.d. Berg; A. v.d. Spd; .1.. -
H. H. Boshoven; J. H. Korpel. 

DIPLOMA-UITREIKt 
Op 16 oktober vond bij IHC Smit de 
In zijn openingswoord heette directeur, 
velen welkom: de jongelui met hun me· 
sulenten van de Stichting Bemetel, de 
meesters en enkele leden van de ondeme� 
voor het praktijkwerkstuk lagen ver bove 
delde; voor scheepsmetaalbewerken: 
afdeling: 8,5. Bovendien hebben zeve
school na één jaar opleiding reeds me _ 
tisch gedeelte van het examen afgelegd. 

FU 
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IN MEMORIAM 

Op maandag 13 oktober 1975 is tenge 
verkeersongeval om het leven geko e 
van de afdeling Opleiding bij IHC Versa 
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P. C. DUYSER 

A.L.P. EVERS 

Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid. 
Na het officiële gedeelte was 
men nog geruime tijd gezellig 
bijeen. Ook de dames mochten 
iets ontvangen uit handen van 
de heer Van Gunsteren. 
De heer P. C. Duyser trad op 
3 oktober 1950 in dienst van 
IHC Gusto als leerling model
maker. Na vele jaren in de mo
delmakerij gewerkt te hebben, 
werd hij in 1974 aangesteld als 
assistent-magazijnmeester. In 
1974 deed hij zijn intrede bij de 
expeditie en sedert mei 1975 is 
hij medewerker van de afdeling 
Centrale Inkoop. 
De heer A. L. P. Evers begon 
zijn werkzaamheden bij IHC 
Gusto als frezer op 25 septem
ber 1950. In 1964 werd hij onder
baas van de afdeling frezerij 
1967 werd hij aangesteld als 
baas van de afdeling frezerij 
van de Machinefabriek, welke 
functie hij tot op heden vervult. 

A'S BIJ IHC GUSTO 
e Dukdalf in Schiedam kwamen begin 
eerlingen van de bedrijfsschool bijeen 

sn. leermeesters, consulenten. Hoogtepunt 
omst was de uitreiking van de Bemetel

e heer M. van Houselt. 
oorden van dank beklemtoonde de heer 

ijk nu pas gewerkt kan worden aan de 
·etde er echter niet aan, dat alle geslaag

goede toekomst bij Gusto tegemoet 

recht beginnen! 

Bemetel-dlploma's bij IHC Gusto: 
De geslaagden en leermeesters zijn v.l.n.r. staande: B. Doornbos; M. P. v. Keulen; 
L. H. Soetinga; F. M. Brouwer; A. H. v. Bommel; T. A. M. de Vette; C. A. M. de 
Vette; C. J. v.d. Toorn; H. P. M. de Vette; H. M. Koevermans; A. A. Jongste. 
Zittende: A. v.d. Vlist; M. v.d. Berg; A. v.d. Spek; J. H. A. v.d. Ven; P. Broer; 
H. H. Boshoven; J. H. Korpel. 

DIPLOMA-UITREIKING BIJ IHU SMIT 
Op 16 oktober vond bij IHC Smit de diploma-uitreiking plaats. 
In zijn openingswoord heette directeur, de heer A. J. Bouman, 
velen welkom: de jongelui met hun meisjes, de ouders, de con
sulenten van de Stichting Bemetel, de bedrijfsleiding, de leer
meesters en enkele leden van de ondernemingsraad. De cijfers 
voor het praktijkwerkstuk lagen ver boven het landelijk gemid
delde; voor scheepsmetaalbewerken: 8,3; voor de machinale 
afdeling: 8,5. Bovendien hebben zeven leerlingen uit de las
school na één jaar opleiding reeds met goed gevolg het prak
tisch gedeelte van het examen afgelegd. 

De volgende diploma's werden uitgereikt: 
Metaalbewerken in de scheepsbouw {klein Bemetel): W. Dwars
waard, A. J. van Herk, J. Muilwijk, W. Stehouwer, A. G. van Wijk 
en N. A. Zwijnenburg. 
Metaalbewerken in de scheepsbouw {klein en uitgebreid Be
metel): D. M. Lanen, B. S. v.d. Berg, S. Brandwijk, P. Breedveld 
en H. Verschoor. 
Sectiebouw en afschrijven in de scheepsbouw: A. van Heinin
gen. 
Machinebankwerken hand en machinaal {klein en uitgebreid 
Bemetel): J. Bogers en L. Markestein. 
Frezen {klein en uitgebreid Bemetel): A. Eegdeman. 
Draaien {alleen praktijk): M. Figueras. 
Voortgezette beroepsopleiding bankwerken en montage: J. Hui
gen. 
Monteur industriële electronika VEV: H. Klerk. 

FUNCTIE-�

Bedrijf Functie Salarisgroep Korte omschrijving 

SBM Managerial 
position of 
great 
technica) 
respons-
ability 

IN MEMORIAM DIRK KUIPER 

Op maandag 13 oktober 1975 is tengevolge van een noodlottig 
verkeersongeval om het leven gekomen DIRK KUIPER, leerling 
van de afdeling Opleiding bij IHC Verschure. 
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Opleidings- en Aanvullende Inlichtingen 
ervaringseisen informatie bij: 

Naval architect Annual salary Personnel 
(University degree) will be at least Manager 
Experience: 8 years 100.000 SBM. 
at least in major french francs. 
shipyard in the application 
Engineering Depart- (in english) 
ment. Preference to to Personnel 
engineers having Manager, 
experience in offshore PO Box 844 
systems, such as semi- 1701-Fribourg 
submersibles, pipe- Switzerland. 
laying barges etc. 

Dirk was 16 jaar en sinds enige weken in dienst van IHC Ver
schure. 
Enthousiast en met volle inzet was hij aan zijn opleidingstijd 
begonnen, doch het noodlot wilde anders. 
Mogen zijn ouders, broers en zusters de kracht vinden dit grote 
verlies te dragen. 

F. Reijn, Chef afdeling Opleiding
IHC Verschure 
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�IIIAl'S (W)ERF 
Een bericht in het IHC Gusto Nieuws vertelde over een wijziging 
in de GAC, de Gusto Auto Club. Meneer A nam de autoverzeke
ringen over van meneer B. Maar omdat meneer B de afwerking 
van de lopende schadegevallen nog enige tijd heeft behartigd, 
is zijn aftreden geleidelijk gegaan." 
Dat is dan voetje voor voetje lopend geweest . .... . 

Bij Smit & Bolnes besloot men een gezamenlijk bezoek aan de 
IJsrevue in Rotterdam te brengen. In het Smit-Bolnes Nieuws 
werden daarover bijzonderheden gegeven. Ook over de kosten. 

"De bedoeling is, dat de PV de buskosten betaalt en dat diegenen 
die zich opgeven om mee te gaan de entree voor zijn rekening 
neemt." Dat is duidelijk, maar dan volgt een merkwaardige 
rekensom: ,,De toegangsprijs is nog niet helemaal bekend, maar 
dat zal ± f 16.-, f 18.- off 20.-'- per persoon zijn." 
Geef óns dan maar een plaats van "minus twee gulden " ..... . 

Het IHC Gusto Nieuws vermeldde, dat de leden van de Veilig
heidscommissie op excursie zijn geweest naar de fabrieken van 
Stella Artois in het Belgische Leuven. ,,Wij hopen, dat het een 
leerzame, maar vooral ook een plezierige dag is geweest." 
Réken maar; in dié fabrieken! ... Ongetwijfeld LIETEN de veilig-
heidsmensen zich daarna rijden ..... . 

RADICALE OPLOSSING 
Op een tinmolen wordt hard gewerkt maar er worden ook vrije 
dagen gegeven. Niettemin konden de mensen ook nog extra 
vrije dagen opnemen. In het geval van familie-omstandigheden 
werden die vrije dagen betaald. Anders niet. Eén man had nogal 
eens een sterfgeval in de familie en meldde dat altijd achteraf. 
Ook leek het ons toe dat hij royaal in de schoonmoeders zat of 
had gezeten. Toen hij dan ook nog eens een schoonmoeder ten 
grave had gedragen (naar hij zei) maakte mijn collega er op de 
volgende manier een eind aan. ,,Beste jongen", zei hij, ,,Hier 
heb je een briefje goed voor veertien dagen betaald verlof. 
Maar, in die veertien dagen moet je dan wel je hele familie 
begraven!" 
De man nam zijn veertien dagen op en vroeg daarna nóóit meer 
een vrije dag. Of er geen familieleden meer stierven of dat hij 
ze inderdaad allemaal begroef zijn we nooit te weten gekomen. 
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In het IHC Gusto Nieuws lazen wij een interessant bericht over 
de manier, waarop het bedrijf in Slikkerveer kon worden betre
den. 

"In de muur achter de lashal was reeds een gat gemaakt om de 
mensen die daar het terrein egaliseren toegang te verschaffen." 
Kruip door sluip door naar je werk! ,,Nadat deze werkzaamheden 
grotendeels gereed waren gekomen is besloten de auto's van onze 
medewerkers daar te parkeren." Na zich eerst door dat gat 
gewurmd te hebben? Maar troost u: ,,Voor bezoekers blijft uiter
aard de hoofdingang beschikbaar." 
Zij hoeven dus onder een en ander niet gebukt te gaan ..... . 

Een aantal advertenties trok in de afgelopen weken weer eens 
onze aandacht. In het IHC Smit Nieuws werden verschillende 
zaken TE KOOP aangeboden. Daarbij een auto met "4 nieuwe 
banden (1 week oud)". Niet spiksplinternieuw dus. Verder:

"Grijze, lederen damesmantel (bromfiets) tegen elk redelijk 
aanbod." Die bromfiets krijg je er zeker bij? En deze is tè fraai 
om niet te vermelden: ,,Volière met binnenhok plus parkieten. 
Te bevragen bij de heer P. L. Koolmees" ..... . 

Maar de mooiste advertentie vonden wij onlangs in het IHC 
Gusto Nieuws: ,,GEVONDEN Geld! Inl. dhr. R., tst. 132." 
En wij maar bellen, maar het nummer blééf in gesprek ..... . 

EERBIED VOOR DE MAAL TIJD 
Vroeger in grootvader's en ook nog in vader's tijd werd er op 
baggermolens aan dek gekookt. Het fornuis stond dan in de 
zogenaamde koelkast. Dat was de overkapping boven de ketel. 
De maaltijden werden onderin in de molen genuttigd. De koks
maat was meestal een jongetje, dat van de lagere school met 
vader naar "buiten af " meeging en die veel geplaagd werd. 
Als allen, op de koksmaat na, zich aan tafel hadden begeven 
werd stilte betracht. Daarna kon dan het eten worden geser
veerd. Een veel geplaagde koksmaat was dat plagen zat en hij 
riep eens naar beneden: ,,Hebben jullie al gebeden?" ,,Ja", was 
het antwoord, waarop de kok riep: ,,Jongens, dank dan maar 
weer want de aardappelen zijn bij het afgieten overboord 
gegaan." ..... . 

© Mees Boer 


