


BIJ DE VOORPLAAT 

Opvallende reizigers op Schiphol: twee grote cutters gingen op de snelste wijze, door de lucht, naar het Midden Oosten. 

UUTTERS PER LUUHTPOST 

138 

Zware vrachten zijn voor het moderne luchtvrachtverkeer geen 
groot probleem meer. Maar toen er onlangs twee grote cutters 
"per luchtpost" naar Abu Dhabi moesten, bleek alleen een DC-10 
vrachttoestel een deur te hebben, groot genoeg om de stukken 
aan boord te nemen. Elke cutter had een middellijn van bijna 
3 meter, een hoogte van bijna 2 meter en een gewicht van 
7300 kg. Op een vroege zaterdagmorgen werden de twee cutters 
voor de ADNOC IHC Beaver 3300 zuigers in een chartertoestel 
van Martinair Holland geladen. 
Een snelle IHC-service, zo door de lucht! 

WATERTANKERT 
Tot de opdrachten die IHC France in po 
zes kleine tankers voor de "Direction des 
Tripoli (Lybië). De vier watertankers en 
elk 400 ton zijn bestemd voor de nie 

Het !ankertje wordt In de takels genomen 

Benghazi, Misrata en Derna. De schepe 
41,30 meter en een breedte van 7,80 
laadruim bedraagt 430 m3• De vier wa e 
door IHC Gusto Staalbouw in Sli e 
Kaa'm werd op 19 oktober te water gelate 
drijvende bok aan te pas. De foto's 
Staalbouw werd geklaard. 
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WATERTANKERTJE 'fE WATER 
Tot de opdrachten die IHC France in portefeuille heeft, behoren 
zes kleine tankers voor de "Direction des Ports et Phares" in 
Tripoli (Lybië). De vier watertankers en twee brandstoftankers van 
elk 400 ton zijn bestemd voor de nieuwe havens van Tripoli, 

Het !ankertje wordt In de takels genomen 

Benghazi, Misrata en Derna. De schepen hebben een lengte van 
41,30 meter en een breedte van 7,80 meter. De inhoud van het 
laadruim bedraagt 430 m3. De vier watertankers worden gebouwd 
door IHC Gusto Staalbouw in Slikkerveer. De eerste, de Ein
Kaa'm werd op 19 oktober te water gelaten. Daar kwam een fikse 
drijvende bok aan te pas. De foto's tonen hoe deze klus bij 
Staalbouw werd geklaard. 

Los van de bouwplaats 

Op weg het water In 

De stroppen "slacken", het !ankertje llgt te water 
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De "CO 878" kiest het IJwater 

Op weg naar de kantine ..... . 

NIEUWS 
Twee Omnibarges kozen het IJ-water 
Als werk er tussen door kreeg men bij IHC Verschure vier IHC
Omnibarges onder handen: twee van 660 m3 en twee van 1000 m3• 
De 660 m3 bakken werden in oktober met een tussenpoos van een 
dag of twintig te water gelaten. Eerst was de CO 878 aan de beurt. 
Mevrouw Ida Zwaai van de afdeling Correspondentie trad op als 
doopvrouwe. De tweede bak, de CO 879, had een "doopheer". De
18-jarige leerling van de bedrijfsopleiding, Cornelis Jan Siebeling,
was na loting de gelukkige. Als deze Omnibarge klaar is, mag
hij mee met de proefvaart.

Kiellegging Gult-zuiger 
Op vrijdag 15 oktober werd in de late namiddag, in aanwezigheid 
van onder meer Ir. Tjebbes als vertegenwoordiger van de op
drachtgever in Nederland, Gult Dredging Company SAK, de kiel
sectie gelegd van de grote cutterzuiger die daar nu op de helling 

VAN IHC VERSCHURE 
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Gelukwensen voor doopvrouwe Ida Zwaai 

Nog even en dan gaat de "CO 879" te water 

gestalte zal krijgen. Een reus van een zuiger, met een totaal ge
ïnstalleerd vermogen van 12500 paardekrachten, waarvan de 
bouw weer in korte tijd zal moeten geschieden. 

Na de klellegglng In het duister een 1111s-foto 

Illustratief behang 
De muren in de persruimte van de afdeli 
werf worden door de medewerkers op e 

IHC FRANCE 
Een oude bekende van IHC Holland, de 
sleepboot Orinoco kwam op 21 augustus 
de haven van Marseille binnenvaren. Me 
haar 4000 pk was zij nog hetzelfde werk
paard dat in 1964 door IHC Holland aan 
Smit Internationale werd overgedrage . 
De Orinoco sleepte een zeventig me e 
lang, gedeeltelijk geladen "afzinkbaar
ponton", waarop zich twee bakken be
vonden, die bestemd waren voor G 
Ze waren in opdracht van IHC France · 
Straatsburg gebouwd en in Rotter 
verladen. 
In Marseille wachtten nog twee b 
en twee kleine sleepboten, die eve eens
voor IHC France waren gebouwd bij e 



CO 879" te water 

Een reus van een zuiger, met een totaal ge-
0 van 12500 paardekrachten, waarvan de 

"jd zal moeten geschieden. 

Illustratief behang 
De muren in de persruimte van de afdeling voorbewerking op de 
werf worden door de medewerkers op keurige wijze volgeplakt 

met alle mogelijke foto's. Werffotograaf R. Vinck schoot op zijn 
beurt een plaatje van dit "illustratieve behang"! 

IHC FRANCE BOUWT VOOR AFRIKA 
Een oude bekende van IHC Holland, de 
sleepboot Orinoco kwam op 21 augustus 
de haven van Marseille binnenvaren. Met 
haar 4000 pk was zij nog hetzelfde werk
paard dat in 1964 door IHC Holland aan 
Smit Internationale werd overgedragen. 
De Orinoco sleepte een zeventig meter 
lang, gedeeltelijk geladen "afzinkbaar 
ponton", waarop zich twee bakken be
vonden, die bestemd waren voor Gabon. 
Ze waren in ppdracht van IHC France in 
Straatsburg gebouwd en in Rotterdam 
verladen. 
In Marseille wachtten nog twee bakken 
en twee kleine sleepboten, die eveneens 
voor IHC France waren gebouwd bij de 

werf SPAT in Mourepiane. Het was voor 
het eerst, dat in Marseille voor een trans
port gebruik gemaakt werd van een semi
submersible ponton. De belangstelling 
van de lokale radio en de pers was dan 
ook groot. 
Nadat op maandag 23 augustus het ma
terieel formeel was overgenomen door de 
klant EDTPL uit Gabon, werd de ponton 
schuin afgezonken en konden de twee 
bakken op de ponton worden gevaren. De 
ponton was in korte tijd weer in horizon
tale positie en kon op twee speciaal 
daarvoor aangebrachte "stoelen" de twee 
sleepboten laden, die met behulp van een 
kraan aan boord werden gezet. 
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Op woensdag 25 augustus kon de 
Orinoco zijn sleeptocht naar Gabon aan
vangen. Opnieuw had IHC France ge
zorgd voor een kleine vloot hulpmate
rieel, dat in dit geval gebruikt zal worden 
voor het vervoer van afdekmateriaal voor 
de wegenbouw in West Afrika. 

Nog in aanbouw voor afnemers van IHC 
France zijn momenteel onder andere 
twee zelfvarende 300 tons olietankers 
voor Libië en 13 kleine sleepboten met 
een lengte van 17,50 m voor Egypte. 
Dit jaar heeft SPAT voor 20 miljoen 
Franse francs aan hulpmaterieel in op
dr�t- van IHC France gebouwd. 
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De "Sliedrecht 33" voor hel vertrek naar het Midden Oosten aan hel proelbaggeren In Europoort 

Deze oud-nederlandse spreuk is zeker van toepassing op de 
bouw van de grote cutterzuiger Sliedrecht 33. Eendracht tussen 
opdrachtgever en bouwers. Eendracht ook tussen IHC-ers onder
ling; tussen tekenaars van verschillende werkmaatschappijen. En 
eendracht tussen tekenkamer, werkvoorbereiding en produktie
medewerkers. Het resultaat: in acht maanden een reus van een 
cutterzuiger! 
Op 27 september werd het baggervaartuig in Europoort officieel 
in gebruik gesteld door mevrouw M. E. J. Lubbers-Hoogewegen, 
echtgenote van onze minister van Economische Zaken. Zij was 

Ir. P. C. Lunstroo, hooldbedrljfslelder werf, Ir. P. A. Musch, chef bedrijfsbureau en 
A. Kraayeveld, bedrljlslelder Inbouw, lieten zich na de overdracht van de zuiger 
graag door Adriaan Volker de das om doen ..... . 
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het, die de cutterladder omlaag liet zakken voor de eerste "offi
ciële" kubieke meters grond. Er was vreugde en tevredenheid bij 
iedereen op deze zonnige dag. Ir. R. Cornet, hoofd afdeling 
Nieuwbouw materieel van Adriaan Volker: ,,Iedere bout van het 
schip ken ik, het is een stukje van ons allemaal, van de hele 
afdeling. Ik ben er echt trots op". Ir. J. A. Stam, technisch direc
teur IHC Smit, merkte op: ,,Tezamen met Volker hebben wij ge
probeerd dit schip zo goed mogelijk te maken." En Ir. A. P. H. 
van Baardewijk, directeur Adriaan Volker Baggermaatschappij, 
zei: ,,Acht maanden in plaats van normaal veertien. IHC Holland 

Onder het toeziend oog van baggerexperts en haar man stelt mevrouw M. E. J. 
Lubbers-Hoogewegen de nieuwe zuiger offlcleel In bedrijf 

heeft dit schip volgens afspraak gele e 
groot compliment". Ook minister Lu 
Hollanders hebben de lef om iets aan -
Adriaan Volker en ook IHC. Binnen ee 
uitdaging om een cutterzuiger binne 
aannamen. Van werk komt werk, dat 
Nu komt zo'n prestatie natuurlijk nie 
voor nodig van velen. Eind november ◄ 
de beleidsbeslissing genomen: voor di 
tekenafdeling gevormd. De heer J. S · 
in de "bungalow" achter het gebouw v 
consult "aan de dijk". Meubels en te e 
plaatst. Het al vanaf St. Nicolaas bego -
gang van 5 januari geconcentreerd in
tier". 
Niet gehinderd door andere werkza 
opdracht worden gedacht en gewerkt. 0 
aan tekenaars onvoldoende bleek wer 
naars van Smit, Verschure, De Klop, G 
"van buiten" werkten al gauw als een 
met een eigen taak: de Verschure- e 
Klop-pers de cutterladder en de Schiec
derbok. In de topperiode waren er 
bezig, aldus vertelde de heer Stigter ..• -
overuren gemaakt". In de kleine s 
waartoe ook een inkoper en een typis e 
onderlinge contacten optimaal. En de 
drachtgever eveneens . .,De technische 
veel bijgedragen aan het succes van de 
af aan was er een intensief overleg me! 
wekelijks waren er bouwvergaderinge 
waren gingen meteen de produktie in. Ze
ware van de borden "afgekeken"! .... 
in de "bungalow" scheepsbouw, werkhJiooo..: 
wers voor de pijpleidingen verenigd war 
minder problemen en voor de opdrach g 
lijk bij elkaar. Het intensieve contact e 
mulerend. Eind mei was de Sliedrecht 33 
"Club van Stigter". Ook in de produ ·e 
weg niet worden gevolgd. Het tekenwe 

IBU SMIT GASTHEER 
"Tijdens CO2 laswerkzaamheden is br 
voorpiek van een in aanbouw zijnde 
twee lassers vermist. De voorpiek kan
zijde worden bereikt." Aldus het alanne e 
16 oktober bij IHC Smit. Gelukkig was het ,.. -
slechts de jaarlijkse oefening van bed ·· 
weerkorpsen uit "Alblasserwaard Wes '. -
twaalf korpsen en evenzoveel hulpverle 
ning was uitgegaan van de gedachte, da 
een bedrijfsbrand de assistentie van an e 
De ploegen moesten via het magazijn o 
val" inzetten. Hier lag het eerste "slac 
de aanwezigheid van CO2 door de hr.:, ..... ..-.:=""'
beschermende middelen gered moest 
brandhaard bestond uit 20 kg hou pe 
wakkerde het vuur aan! Het blus e 
tweede slachtoffer maakten het inze e 
ploeg noodzakelijk. Een bandrecor e 
van het tweede slachtoffer, dat in e uc:.....:;,,;:,...:o 
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- der omlaag liet zakken voor de eerste "offi
grond. Er was vreugde en tevredenheid bij

e zonnige dag. Ir. R. Cornet, hoofd afdeling 
·eer van Adriaan Volker: ,,Iedere bout van het

t • een stukje van ons allemaal, van de hele
echt trots op". Ir. J. A. Stam, technisch direc

e op: ,,Tezamen met Volker hebben wij ge
zo goed mogelijk te maken." En Ir. A. P. H. 

· ecteur Adriaan Volker Baggermaatschappij,
in plaats van normaal veertien. IHC Holland

'llll1 baggerexperts en haar man stelt mevrouw M. E. J. 
euwe zuiger offlcleel In bedrijf 

heeft dit schip volgens afspraak geleverd! Gezien de snelheid een 
groot compliment". Ook minister Lubbers zei er iets over: ,,Wij 
Hollanders hebben de lef om iets aan te pakken. Dat lef heeft 
Adriaan Volker en ook IHC. Binnen een week beslisten zij dat de 
uitdaging om een cutterzuiger binnen acht maanden te leveren 
aannamen. Van werk komt werk, dat hoop ik van harte". 
Nu komt zo'n prestatie natuurlijk niet vanzelf. Daar is de inzet 
voor nodig van velen. Eind november 1975 werd bij IHC Smit 
de beleidsbeslissing genomen: voor dit project wordt een aparte 
tekenafdeling gevormd. De heer J. Stigter trok als projectleider 
in de "bungalow" achter het gebouw van Smit Engineering/Naval
consult "aan de dijk". Meubels en tekenborden werden er ge
plaatst. Het al vanaf St. Nicolaas begonnen werk werd met in
gang van 5 januari geconcentreerd in het nieuwe "hoofdkwar
tier". 
Niet gehinderd door andere werkzaamheden kon hier aan de 
opdracht worden gedacht en gewerkt. Omdat de eigen bezetting 
aan tekenaars onvoldoende bleek werd er "geronseld". Teke
naars van Smit, Verschure, De Klop, Gusto, Smit Engineering en 
"van buiten" werkten al gauw als een goed team samen. leder 
met een eigen taak: de Verschure-mensen de paalwagen, de 
Klop-pers de cutterladder en de Schiedamse Gusto-ers de lad
derbok. In de topperiode waren er 44 man aan deze opdracht 
bezig, aldus vertelde de heer Stigter. ,,Er werden bovendien veel 
overuren gemaakt". In de kleine staf in de "bungalow" -
waartoe ook een inkoper en een typiste behoorden - waren de 
onderlinge contacten optimaal. En de contacten met de op
drachtgever eveneens. ,,De technische dienst van Volker heeft 
veel bijgedragen aan het succes van de operatie". Van het begin 
af aan was er een intensief overleg met de werkvoorbereiding. 
wekelijks waren er bouwvergaderingen. Tekeningen die klaar 
waren gingen meteen de produktie in. Ze werden vaak als het 
ware van de borden "afgekeken"! ... . Belangrijk was ook, dat 
in de "bungalow" scheepsbouw, werktuigbouw en modellenbou
wers voor de pijpleidingen verenigd waren. Bijsturen gaf daarom 
minder problemen en voor de opdrachtgever zat alles overzichte
lijk bij elkaar. Het intensieve contact werkte motiverend en sti
mulerend. Eind mei was de Sliedrecht 33 klaar, althans voor de 
,,Club van Stigter". Ook in de produktiefase kon de "normale" 
weg niet worden gevolgd. Het tekenwerk was nog geen zes we-

IBU SMIT GASTHEER VOOR OEFENBRAND 
"Tijdens CO2 laswerkzaamheden is brand uitgebroken in de 
voorpiek van een in aanbouw zijnde hopperzuiger. Er worden 
twee lassers vermist. De voorpiek kan alleen langs bakboord
zijde worden bereikt." Aldus het alarmerende bericht zaterdag 
16 oktober bij IHC Smit. Gelukkig was het niet echt en gold het 
slechts de jaarlijkse oefening van bedrijfs- en gemeentebrand
weerkorpsen uit "Alblasserwaard West". Aan de start verschenen 
twaalf korpsen en evenzoveel hulpverleningsploegen. Bij de oefe
ning was uitgegaan van de gedachte, dat het nodig kan zijn bij 
een bedrijfsbrand de assistentie van andere korpsen in te roepen. 
De ploegen moesten via het magazijn op het hoofddek de "aan
val" inzetten. Hier lag het eerste "slachtoffer", een pop die door 
de aanwezigheid van CO2 door de brandweerlieden met adem
beschermende middelen gered moest worden. De eigenlijke 
brandhaard bestond uit 20 kg hout per ploeg. Een gasbrander 
wakkerde het vuur aan! Het bluswerk en het zoeken naar het 
tweede slachtoffer maakten het inzetten van de hulpverlenings
ploeg noodzakelijk. Een bandrecorder zorgde voor hulpgeroep 
van het tweede slachtoffer, dat in de ballasttank lag. Om deze 
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Voor de bemanning een 
cassetterecorder, aange
boden door Ir. J. A. Stam, 
Technisch Directeur 
IHC Smit 

ken op gang of de eerste platen werden al gebrand. Normaal zit 
daar een paar maanden tussen. Voor de sectiebouw en de aan
bouw op de helling was eveneens slechts weinig tijd beschik
baar. Ook nu weer waren er enkele centrale figuren waarmee de 
opdrachtgever contact onderhield. Zoals de heren A. Kraayeveld, 
P. A. Musch, T. Groenendijk en J. Ceton. De laatste had met 
name het bouwtoezicht bij Gusto Staalbouw Slikkerveer, waar 
zoals u weet het casco werd gebouwd. De "staalbouwers" heb
ben het uiterste moeten geven om hun aandeel in het werk op 
tijd gereed te krijgen. Dat lukte, een prestatie van formaat! 
Naarmate de "fatale" datum naderde is er door iedereen ont
zettend aan getrokken. Door bazen, ijzerwerkers, koperslagers, 
timmerlieden - kortom alle produktiemedewerkers. De uitdaging 
moest immers worden wáárgemaakt! Per slot van rekening wàren 
er stemmen - buiten de IHC - die zeiden: ,,Dat lukt ze nooit, in 
zo'n korte tijd." Maar acht maanden later was het zover: de grote 
cutterzuiger Sliedrecht 33 was voltooid en kon aan de klant wor
den overgedragen. Pluimen op de hoeden voor velen. Pluimen, 
die in verschillende toespraken bij de officiële ingebruikstelling 
werden ver-woord. Eendracht maakt macht, nog altijd! 

pop door het mangat te krijgen was werken met de redlijn nodig. 
Al met al een oefening die niet gemakkelijk was. Reden te meer 
om er voor te zorgen, dat er voorzichtigheid wordt betracht met 
las- en brandgereedschap. En als er wat gebeurt roep dan 
zo gauw mogelijk de hulp van de brandwacht in. De men
sen van de brandweer en die van de hulpverlening zijn er 
voor getraind. Oefeningen als die in Kinderdijk houden hun pa
raatheid en vakkennis op peil. Voor de Groep Kinderdijk/Alblas
serdam was het een eer bij de oefeningen op die zaterdag de 
eerste prijs te kunnen behalen. 

------ --



Leidingen leggen In het klein, een 
priegelwerk 

MOTORKAMER 
"WILLEMSTAD" 
Op de werf van IHC Smit Kinderdijk is nog niet te zien dat daar 
de nieuwste sleephopperzuiger van Amsterdamse Ballast Bagger 
en Grond B.V. wordt gebouwd. Maar toch gonst het er al van 
bouw-activiteiten. In het klein tenminste. In een vertrek bij de 
tekenkamer staat reeds de complete machinekamer van de Wil
lemstad, uitgevoerd in perspex. Op dit moment wordt het model, 
in twee maanden vervaardigd door twee ervaren modellenbou
wers, gebruikt door de pijpenconstructeur, de installateur voor 
de elektriciteitsvoorzieningen en de ventilatie-installateur. In 
schaal 1 : 20 brengt hij alle leidingen aan, voor de brandstof, het 
koelwater, de smeerolie, het lenswater. In totaal zo'n 4500 meter 
pijpleiding. 

ALS 
MODELBOUW 

Groepsleider J. A. van Ham gunt de 
heer K. S. van Vuure van Amsterdamse 
Ballast Bagger en Grond een blik in het 
model 
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Voor het uitzetten van al deze pijpen op tekeningen zouden al 
gauw acht tot tien bladen nodig zijn. Het wordt daardoor erg 
moeilijk een overzicht over het totaal te behouden. Als gevolg 
daarvan kwamen soms bij de bouw fouten naar voren. Die 
worden nu voorkomen door alle leidingen in het klein aan te 
brengen. 
,,Voor de pijpenconstructeur was het een hele omschakeling," 
zegt de heer J. A. van Ham, groepsleider van de bouw van de 
Willemstad. ,,Het is een heel verschil of je met potlood en papier 
werkt of je krijgt te maken met materiaal, waarbij je je handen 
moet gebruiken. De ploeg die we nu hebben vindt het knutsel
werk ontzettend leuk." (,,De Pijler" - Ballast Nedam) 

,,Eindelijk was het dan 20 september, de - = 
lingen aan boord van de Eendracht s 
reisverslag van Bert v.d. Slot - DMN. 0
Wight sloeg het weer om. ,,'s Avonds 
weer: regen-onweer en windkracht 7. Me 
te doen aan boord van een schip zoals: - = =
alles in de gaten houden, enz. Die nach _ =
om vier uur naar kooi." Vanuit Wight we 
in Noord-Frankrijk te gaan. 

Hoogwerker! 

TIEN DAGEN 

Hopen dat ze bijten 

"Net uit de haven kwamen we marl 
oefeningen deden. Het was zeer in e 
van Engeland, Duitsland, Frankrijk, 
Door middel van seinen en het neerh- 0� 

we door het Nederlandse marines 
kwamen we in Dieppe binnen. We a 
gedaan, mooi weer gehad, veel ge · 



- an al deze pijpen op tekeningen zouden al
laden nodig zijn. Het wordt daardoor erg

over het totaal te behouden. Als gevolg 
ms bij de bouw fouten naar voren. Die 

-en door alle leidingen in het klein aan te

rructeur was het een hele omschakeling," 
van Ham, groepsleider van de bouw van de 
een heel verschil of je met potlood en papier 

aken met materiaal, waarbij je je handen 
loeg die we nu hebben vindt het knutsel

.. (,,De Pijler" - Ballast Nedam) 

,,Eindelijk was het dan 20 september, de dag waarop ik in Har
lingen aan boord van de Eendracht stapte." Aldus begint het 
reisverslag van Bert v.d. Slot - DMN. Onderweg naar het eiland 
Wight sloeg het weer om. ,,'s Avonds werd het opeens slecht 
weer: regen-onweer en windkracht 7. Met dit weer heb je genoeg 
te doen aan boord van een schip zoals: alle stormzeilen zetten, 
alles in de gaten houden, enz. Die nacht gingen we dan ook pas 
om vier uur naar kooi." Vanuit Wight werd besloten naar Dieppe 
in Noord-Frankrijk te gaan. 

Hoogwerker! 

TIEN DAGEN Z 

Hopen dat ze bijten 

,,Net uit de haven kwamen we marineschepen tegen die Navo
oefeningen deden. Het was zeer interessant, er waren schepen 
van Engeland, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Nederland bij. 
Door middel van seinen en het neerhalen van de vlag werden 
we door het Nederlandse marineschip begroet. Zondagochtend 
kwamen we in Dieppe binnen. We hadden er twee dagen over 
gedaan, mooi weer gehad, veel gevist en in de zon gelegen."

Na te hebben gepassagierd werd het anker gelicht voor de 
laatste ètappe: naar Zierikzee. Om iemand af te zetten, die we
gens familieomstandigheden plotsklaps naar huis moest, werd 
echter eerst naar Vlissingen gevaren. 
,,Woensdagmorgen om 9 uur vertrokken we naar Zierikzee. On
derweg hebben we met z'n allen schoon schip gemaakt. Om vier 
uur lagen we voor de sluizen van Zierikzee waar we een uur 
moesten wachten omdat het water nog te laag stond. Tegen half 
zes meerden we tenslotte af." 

EN 
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Koers houden 

Zonnebaden 

Daar in Zierikzee nam iedereen van iedereen afscheid. 
"Voor we het wisten waren de tien dagen voorbij. We hebben
het erg gezellig gehad en ook veel geleerd van elkaar. Ik hoop 
dat het degenen die na mij komen net zo goed mag bevallen 
maar dat zal wel lukken denk ik ! ! 
Aldus Bert, die samen met Cor Veninga van IHC Smit, tien dagen 
ging zeezeilen op de Eendracht.



Het klelne tlnbaggermolentje In actie In Brazlllë 

In het moeilijk toegankelijke oerwoud van de provincie Rondonia 
in de binnenlanden van Brazilië is men sinds enkele jaren bezig 
met de winning van cassiteriet (tinhoudend erts). De ontdekking 
van dit erts gebeurde min of meer toevallig. In deze streek werd 
in 1952 gezocht naar goud en diamant. Het zoeken had weinig 
succes. Wèl bleef na het wassen een concentraat van zwarte erts 
over. Na onderzoek in de Verenigde Staten bleek dit cassiteriet 
van goed gehalte te zijn. Het duurde nog zeven jaar voordat de 
eerste 18 ton erts aan de bodem was ontworsteld. In 1962 steeg 
de produktie tot bijna 700 ton concentraat. De mare van de nieu
we bodemschat in het oerwoud had een "tinkoorts" tot gevolg. 

TINWINNING IN 
HET OERWOUD 

•• 
VAN BRAZILIE 

Hunkerend naar fortuin trokken duizenden tinzoekers het onher
bergzame Amazonegebied in. In 1969 werd er 3600 ton concen
traat gewonnen, in 1970: 5100 ton. 

Er waren er, die grote winsten verwierven. Anderen konden 
slechts door ploeteren in leven blijven. Sommigen hadden rijke 
velden getroffen, doch velen bewerkten arme gronden. Maar 
eigenlijk iedereen leefde onder de slechtst mogelijke omstandig
heden. 

Reorganisatie 
Een onderzoek van het Nationale Departement van Minerale 
Produktie (DNPM) toonde aan dat er in Rondonia roofbouw werd 
gepleegd. Op advies van het DNPM keurde de Federale Regering 
van Brazilië eind 1970 een wet goed waarbij het illegale zoeken 
naar tinerts werd verboden. Ondanks de verwachtingen van je 
betere aanpak van de produkten vielen de opbrengsten ver terug 
en moest Brazilië tin invoeren. Gebruikmakend van de wetten, 
die tot doel hadden de ontwikkelingen van het Amazonebekken 

Diep In het Brazlllaanse oerwoud 

In dit putje wordt het tlnconcentraat voorlopig opgeslagen 

Tot hier en niet verder ..... . 
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Een "tin-dorp" In het oerwoud 
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het tailing-talud; bij deze molen rei 
maximale baggerdiepte van 10 me e. 
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ntraal voorloplg opgeslagen 

Een "tin-dorp" In het oerwoud 

te bevorderen, steeg toch de belangstelling om in dit gebied te 
investeren. De belangen van kleine ondernemingen werden ge
bundeld. 

De drie grootste maatschappijen, die nu in Rondonia bezig zijn 
met de winning van tinerts, zijn de "Companhia Estanifera do 
Brasil", de "Mineraçäo Oriente Novo" en de groep "Paranapene
ma". Ongeveer 95% van de in Brazilië gewonnen tin komt nu uit 
Rondonia. Het ontbreken van gegevens maakt het moeilijk om 
voorspellingen te doen over de mogelijkheden en verwachtingen 
op korte termijn. Men schat echter nog zo'n jaar of dertig met de 
winning van cassiteriet te kunnen doorgaan. Medio 1975 was 
"Oriente Novo" actief op in totaal tien winplaatsen. De produktie 
wordt ongunstig beïnvloed door een voortdurende schaarste aan 
arbeidskrachten. Rondonia is immers het dunst bevolkte gebied 
van Brazilië. In de maanden januari en februari zakte de produk
tie bovendien als gevolg van de hevige regens. In de hete, droge 
zomermaanden dient echter grote aandacht aan de watervoor
ziening te worden gegeven. Met name de "spuitkanonnen" waar
mee de ertshoudende modder en grint wordt losgeweekt, con
sumeren geweldige hoeveelheden water. 

Bijzonder tinmolentje 
In Cachoerinha - een van de mijnen van "Oriente Novo" -
geschiedt de winning op een andere manier: met behulp van een 
klein emmerbaggermolentje. Het is een ontwerp van onze Mining 
and Transport Engineering (MTE) en behoort tot de meest com
pacte tinbaggermolens met wasinstallatie ter wereld. De afme
tingen zijn 19.25 m x 10.00 m x 2.12 m. De tinbaggermolen werkt 
vol-hydraulisch. Zowel de emmerketting als de lieren worden 
door hydraulische motoren aangedreven. Het op en neer bewe
gen van de emmerladder geschiedt met hydraulische plunjers. 
De emmers hebben elk een inhoud van 85 1. De opgebaggerde 
grond wordt eerst door een roterende trommel gevoerd om de 
grote stukken er uit te verwijderen. Vervolgens wordt de specie 
opgepompt naar drie cyclonen, waarmee de slib er uit verwijderd 
wordt. Dit slib wordt met behulp van een pomp door leidingen 
afgevoerd. Hierna komt het mengsel in drie primaire jigs, die zijn 
voorzien van de bekende IHC-zaagtandaandrijving. Na in de 
primaire jigs te zijn voorgeconcentreerd, volgt in de twee secon
daire jigs een verdere concentratie. Dit concentraat wordt afge
voerd naar de wal en de smelterij . .
In verhouding tot de afmetingen van de tinmolen zijn de spuds 
extra lang en stevig. Meestal zijn de spuds kort en reiken tot in 
het tailing-talud; bij deze molen reiken de spuds echter tot op de 
maximale baggerdiepte van 10 meter. 
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Zig-zag werken 
In tegenstelling tot de meeste tinmolens, die in lengterichting van 
de rivier baggeren en dan "op hun schreden terugkeren", wordt 
met deze molen zig-zag en dwars op de vallei gewerkt. Een voor
deel is, dat men dan geen last heeft van de "tailing" (het "uit
schot") bij het baggeren van de volgende "strook". De zig-zag 
wijze van werken maakte het wel noodzakelijk de installatie zo 
uit te voeren, dat de "tailing" beurtelings aan stuurboordzijde en 
bakboordzijde gestort kan worden. Dit kan door het simpel om
zetten van een "wip" in de goot. De primaire jigs staan hoog 
opgesteld, zodat de "tailing" door de zwaartekracht wegstroomt. 
Mocht dit storten verder weg nodig zijn, dan kan een pomp wor
den ingeschakeld. 

De produktie van de tinmolen bedraagt ongeveer 50 ton tincon
centraat per maand. De totale voorraad tin in de mijn wordt ge
schat op 5000 ton, zodat er voor deze kleine tinbaggermolen nog 
jaren werk is, daar diep in de binnenlanden van Brazilië. 

I •••••••••• J 
Op reis met de NBBS 
De zomervakantie is al verleden tijd. Maar er zijn veel geluks
vogels die nog een wintervakantie in het vooruitzicht hebben. 
Hoort u daarbij en hebt u uw reis nog niet geboekt? Ga dan eens 
naar de NBBS (Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studenten
betrekkingen). Deze reisorganisatie biedt reizen aan, speciaal 
voor werkende jongeren, scholieren en studenten. De prijzen zijn 
zéér gunstig en daarom de moeite waard! De organisatie is aan
gesloten bij het ANRV. 
Inlichtingen kunt u krijgen bij het hoofdkantoor in Leiden, post
bus 245. Telefoon: 07 1 -1439 4 1. 
En natuurlijk is de NBBS er ook voor uw zómerreizen! 

Zien en gezien worden 
Het wordt weer vroeger donker en later licht. Zorg daarom voor 
goed licht op uw fiets. Dat is niet alleen wettelijk voorgeschreven, 
maar is ook in het belang van uw veiligheid en die van anderen. 
Goede fietsverlichting wil zeggen een helder licht uitstralende 
lamp aan de voorzijde van de fiets, waarvan de lichtstraal niet 
horizontaal maar iets naar beneden gericht is, zodat tegenliggers 
niet door de uitstraling worden gehinderd. Aan de achterzijde 
moet de fiets voorzien zijn van een helder rood licht, geplaatst 
op een helder wit, zo mogelijk reflecterend spatbord. Men is ver
plicht een van een rijkskeurmerk voorzien achterlicht te gebrui
ken. Ook reflecterende pedalen, hoewel nog niet wettelijk voor
geschreven, bewijzen juist in deze maanden goede diensten en 
verdienen daarom aanbeveling. Doe de fietsverlichting tijdig aan 
en gebruik de verlichting ook bij mist, zware regen- of sneeuw
val. En wat voor fietsers geldt, geldt natuurlijk ook voor brom-
fietsers. Wees op de weg géén duistere figuur ..... . 
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JUBILEA 
25en40JAAR 
BIJ IHCSMIT 
In de achter ons liggende pe
riode werden weer diverse mede
werkers door de direktie gehul
digd t.g.v. hun 25- of 40-jarig 
dienstverband. 

C. J. TIMMERMANS
Chef MOF
in dienst: 15.9.1936

A. A. HORDIJK 
Groepsleider Tekenkamer 
in dienst: 17.9.1951 

A. DE JONG
Corveeër
in dienst: 21.9.1936

J. C. MES
Bankwerker
in dienst: 21.9.1936 

J. ZANEN 
Beheerder Archief 
in dienst: 24.9.1936 

M. VAN DRIEL
Magazijnbeheerder
in dienst: 4.10.1936

A. BERKOUWER
Chauffeur
in dienst: 4.10.1936
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G. M. SCHILD
Elektrisch lasser
in dienst: 5.10.1936

A. T. SLINGERLAND 
Elektrisch lasser 
in dienst: 7.10.1936 

J. OOSTERWIJK 
Tuiger 
in dienst: 7.10.1936

De heren Timmermans, Mes, 
Schild en Oosterwijk ontvingen 
behalve de gebruikelijke attenties 
van de direktie bovendien uit 
handen van hun burgemeester de 
koninklijke onderscheiding, ver
bonden aan de Orde van Oranje 
Nassau. 

JUBILEA 

25JAAR BIJ 
DMN 

1 Oktober, één dag vóór de 
eigenlijke datum, ging de vlag 
uit voor de heer G. J. Smit, die 
zijn 25-jarig jubileum vierde. 
Als machinale man bij DMN ge
komen, werd hem in 1960 ge
vraagd leermeester te worden. 
Dat dit een goede keuze is ge
weest toen, bleek uit de waar
derende toespraken en de aller
wege grote belangstelling bij de 
viering van dit jubileum. 

JUBILEA BIJ 
IHCGUSTO 

Maar liefst 12 jubilarissen ston
den in september en oktober in 
het centrum van de belang
stelling. 

J. BAKKER 
werkvoorbereider M.F.
in dienst: 30.8.1925

P. VERHOEV
baas EM luchtbewerkingen
in dienst: 27.7.1936

C. JANS 
voorman transport SB 
in dienst: 1.9.1936

J. OSTERHOL T
groeps.leider lastechniek
in dienst: 7.9.1936 

M. WESSLING 
bankwerker a/b EM
in dienst: 3.9.1951

A. STEEVENSZ
administrateur Ontwerp Groep
in dienst: 1.9.1951
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eigenlijke datum, ging de vlag 
uit voor de heer G. J. Smit, die 
zijn 25-jarig jubileum vierde. 
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komen, werd hem in 1960 ge
vraagd leermeester te worden. 
Dat dit een goede keuze is ge
weest toen, bleek uit de waar
derende toespraken en de aller
wege grote belangstelling bij de 
viering van dit jubileum. 
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Maar liefst 12 jubilarissen ston
den in september en oktober in 
het centrum van de belang
stelling. 

J. BAKKER
werkvoorbereider M.F. 
in dienst: 30.8.1925 

P. VERHOEV 
baas EM luchtbewerkingen 
in dienst: 27.7.1936 
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C. JANS
voorman transport SB 
in dienst: 1.9.1936 

J. OSTERHOL T 
groepsleider lastechniek 
in dienst: 7.9.1936 

M. WESSLING 
bankwerker a/b EM 
in dienst: 3.9.1951 

A.STEEVENSZ 
administrateur Ontwerp Groep 
in dienst: 1.9.1951 

MEJ. A. STRAVER 
medewerkster Personeelsdienst 
in dienst: 13.9.1951 

D. GIESSELBACH 
werkvoorbereider M.F.
in dienst: 1.10.1951

J. MAISSAN 
detailplanner SB 
in dienst: 25.9.1936 

C. STOLK
hoofdontwerper O.G. 
in dienst: 1.10.1951 
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W. VAN SLOBBE
1-e groepsleider 
Tekenkamer Machinebouw 
in dienst: 1.9.1951 

JUBILEA 

W. P. WIES 
lasser SB 
in dienst: 24.8.1936 

,,BIJSCHOLEN" 
BIJ IHC GUSTO 

Op 23 september ging bij IHC Guste de "Bijscholingscursus SB
EMS" van start. Maar liefst 70 kandidaten verzamelden zich die
middag in de centrale kantine. Het hele scholingsproject, dat tot 
mei 1977 zal duren, beoogt het vakmanschap van de ijzerwerker 
te verhogen. Op de foto voert een van de docenten, de heer 
Chr. Barzilay het woord. 



Onder deze titel willen wij, wanneer daar aanleiding voor is, aan
dacht besteden aan zaken, die lang tot zéér lang geleden met 
ons en onze produkten samenhingen. Soms is het iets wat toe
vallig uit oude archieven of boeken opduikt, of het wordt door 
anderen onder onze aandacht gebracht. Bijdragen van Zeskant
lezers zijn welkom, maar het moet wèl met het verleden van ons 
werk te maken hebben. 
De eerste bijdrage komt uit officiële bron. Het Ministerie van 
Economische Zaken maakte ons attent op een publicatie in het 
Nederlands Economisch Historisch Archief, Jaarboek 11, over een 
,,Contract betreffende de levering van een baggermachine", ge
dateerd 14 maart 1704!
Lees het proza uit de 18e eeuw met aandacht. De "bagger
machine" is bedoeld voor Rusland. 

"Dat de laatste comparanten ten diensten en behoeven van 
hoogstgemelde S. M. van hare groote machine zullen maken een 
pertinente en volkomen affteekeningh met de proportionele voet
maat, met alle desselfs wercken en gehoorten, en daerin mede 

ningh een groote machine gefabriceerd te werden, na de affteke
ningh mede over te senden en haer ter hand te stellen, off wat 
groo1er en klijnder zodanigh aldaer goedgevonden zal werden, 
mits dat de machine so groot blijft, dat de grond tot de vereyste 
diepte kan worden weggenomen; maer bijaldien de grond soo 
diep niet wilden uytgehaelt hebben en een klijne machine ge
maakt wierd, de premie van 16.000 guldens, hierna te melden, 
egter alsaan verdiend sal zijn." 
,,Ende opdat het werck met des te meer ijver zal werden voort
geset, so sal van wegens hoogstgemelde S. C. M., wanneer de 
voorsz. machine in Moscoviën sal werden gemaakt en gefabri
ceerd, twee officiers off andre bequamen personen continueel 
present zijn, die de Nederduytsche taal kennen spreken om, 
indien eenige materialen mogte komen te ontbreken, deswegen 
de nodige ordres te stellen, omdat de voorsz. basen en verder 
volk daarna niet komen te wagten nogte opgehouden werden." 

Eisen ten aanzien van de mogelijkheden van de "baggermachi
ne" werden als volgt beschreven: 

alles affgebeelt sodanigh, als de na te melde machine in Mosco- ,,De voorsz. machine in Moscoviën in voegen als voren gemaakt 
viën sal werden gemaakt, mitsgaders dat de laatste comparanten zijnde, beloven de laatste comparanten, dat deselve in staat sal 
mede ten diensten als voren zullen maken een model van so- sijn en van effect wesen alle bewegelijcke en separerende stoffen 
danige machine in 't cleyn van tusschen 9 en 15 voeten Jank, van onder water uytterlijk ter diepte van 19 à 20 voeten op te 

C 
welke na behooren en goed sal moeten wesen, en in 't maken 
van welk model punctuelijk geobserveerd sal moeten werden, dat 
alles van sodanigh hout, ijzer, koper en verdere gehoorten en 
aankleven van dien gemaakt werd, als in de groote machine, die 
in Moscoviën gemaakt sal werden, nodigh sal sijn, en dat alles 
duijdelijk en perfect sal kennen gesien en na gearbeid werden 
ende sulcx ten koste van de laatste comparanten." 

Aan het vervoer van tekeningen en model werden zware eisen 
gesteld: 

"Dat het voorsz. model neffens afftekeningh, in voegen als voren 
gesien, alsdan door de laatste comparanten in een kist sal wer
den gesloten en door de eerste en laatste comparanten respec
tive versegeld sijnde, voor deselve kist twee slooten gehangen 
sullen worden, waervan d'eene sleutel sal berusten onder de 
eerste en d'andere onder de laatste comparant, welke kist hier te 
lande niet weder sal mogen werden geopend dan met kennisse 
en ten overstaan van de laaste comparant, op poenen van een 
boeten van 6.000 gld. ten behoeve van de laatste comparanten, 
maer sal de voorsz. kist met het model en afftekeningh door de 
directie van den eersten comparant getransporteerd werden naer 
Moscoviën." 
Het uitzenden van medewerkers was toen ook al in de mode: 

"Verclaeren verders sij, laaste comparanten, sigh te verbinden 
omme alhier ten dienste van S.C.M. te beschicken vier basen off 
meer omme sigh naer Moscoviën te transporteeren, omme door 
deselve aldaer (met behulp van sodanige meesters en knegts, 
als zij tot het voorsz. werk nodigh zullen hebben om hetselvige 
sonder eenigh ander werck te mogen doen achter den andren aft 
te maken, welke ten haren besten diensten aldaer klaar en gereet 
sullen moeten zijn), naer het exempel van dat model en affteke-
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brengen en in schuyten van een tot vier voeten boven water 
hoogh te werpen en sulcx alle ondieptens daermede te kunnen 
weghnemen. Wel verstaande, daer de vaartuygen met de machine 
de grond gemackelijk kennen passeren en de separerende stof
fen in de grond niet groter sullen zijn als de gruiten hier te 
landen." 

Over de beproevingen meldde het contract: 

"De machine gemaakt sijnde, sal de proeft moeten geschieden 
in de tijt van vier off uyterlijk ses weken, daer off daeromtrent, 
so't wintersaysoen sulcx niet verhinderd, sonder dat weder uyt 
malkander sal mogen werden genomen. Welcke goetkeuringe 
van deselvige proeft sal affhangen aan 't seggen van S. C. M. off 
in sijn absentie een van sijn ministers, alsmede ook van de vier 
basen ofte meer off die van de basen daer present zijn, daervan 
de tweede comparenten zoowel als de eerste comparent ten 
eersten naer 't voltrecken van de proeft kennisse sal worden 
gegeven." 

Het zal u niet verbazen dat het contract ook bepalingen bevatte 
over betaling, premies en ... boetes! Het ging over bedragen die 
de dertigduizend gulden niet overschreden. Maar als alles goed 
zou gaan rekende men wel op een extraatje: 

"De machine na genoegen van S. C. M. sijnde, terwijl de laeste 
comparanten so naauw sijn bedongen, so verwagte sij na merite
van soo groeten en kostbaren konst een genereuze recompense 
van S. C. M. boven het geaccordeerde. Voor al hetwelk zich borg 
stelt de heer Cornelis Cruys, vice-admirael van S. C. M. 
Aldus gedaan etc." 

Zó ging dat, eens, lang geleden . . ... . 


