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BIJ DE VOORPLAAT 

Een nieuw silhouet beheerste de Maasvlakte: de cutterzuiger Sliedrecht 33 van de Koninklijke Adriaan Volker Groep, die eind 
september officieel in gebruik werd gesteld. 

Op 29 september werd de cutterzuiger 
Sliedrecht 33 officiëel in gebruik gesteld. 

Dit gebeurde door mevrouw M. E. J. Lub
bers-Hoogeweegen, echtgenote van de 
minister van Economische Zaken. De 
voor de Koninklijke Adriaan Volker Groep 
gebouwde zuiger is met een totaal ge
ïnstalleerd vermogen van 10.500 pk een 
krachtpatser op baggergebied! Vooraf
gaande aan het vertrek naar het Midden 
Oosten werkte de Sliedrecht 33 in Euro
poort. 

Omdat de datum van de feestelijkheden 
van de ingebruikneming ongunstig sa
menviel met de produktie van dit Zes
kant, houdt u nog een verhaal over de 
33 te goed. 
Hierbij alvast een tekening van de zuiger, 
zoals die door Adriaan Volker ook aan 
de pers werd verstrekt. 

NOGMAALS 
DE ''SLIEDRECHT 33'' 
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Op dinsdag 28 september werd het volge =
geven: 

In de afgelopen 6 weken heeft IHC Hol -
geboekt waarmee in totaal ruim f 100 milj 
De eerste opdracht betreft een snijkopzu· 
baggeronderneming. Met zijn totaal geïns 
13.600 pk zal het de grootste snijkopzuige 
ooit bouwde. De pontonafmetingen zijn 
De zuiger wordt gebouwd bij IHC Smit in 
Voorts werd in samenwerking met Werf 
een grote order verkregen van de in Dub
Engels-Nederlandse combinatie Gult-Co a 
twee zware 10.500 pk snijkopzuigers die e 
meter groot zullen zijn en een pompstatio 
leerd vermogen. 
De zuigers zullen gebouwd worden bij I C 
IHC Verschure in Amsterdam. 
De derde eenheid van deze Gulf-Cobla opc 

Op 28 september Jl. werden de contracten getekend 
Cobla zuigers, de "Jebel All Bay" en "Jumelra Ba •. 
Achter de tafel van llnks naar rechts: de heren J. IL 
(IHC Holland), T. C. M. van Huystee (directeur Gul 
Oostendorp (resp. directeur en adjunct-directeur v 
Staand: de heren J. A. Gestel, Accounting M 
Manager, D. E. Shalders, Technica! Director, D. A. Ga.a:llo::lll 
lr P. F. Olthoff, Estlmatlng Manager en H. J. Yllll de 

HET EERSTE HALF 
Door de raad van bestuur werd op 16 se 
bericht aan de pers verstrekt: 

De uitkomsten van de bedrijfsactiviteite 
1976 voldeden aan onze verwachtingen. 
De orderportefeuille bedroeg aan het ei 
jaar 1976 f 909 miljoen tegenover / 
Naar het zich laat aanzien zal de or e 
verder zijn teruggelopen. 
Wij vertrouwen evenwel dat, onvoorzie e 
behouden, de nettowinst over 1976 nie 
van die over 1975. 
De vooruitzichten voor 1977 vervullen 
gezien de internationale prijsdumping 
waardoor het verkrijgen van orders 
bezetting dreigt. 
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NIEUWS OVER ORDERS 
Op dinsdag 28 september werd het volgende persbericht uitge
geven: 

In de afgelopen 6 weken heeft IHC Holland een aantal orders 
geboekt waarmee in totaal ruim f 100 miljoen gemoeid is. 
De eerste opdracht betreft een snijkopzuiger voor een Europese 
baggeronderneming. Met zijn totaal geïnstalleerd vermogen van 
13.600 pk zal het de grootste snijkopzuiger zijn die IHC Holland 
ooit bouwde. De pontonafmetingen zijn 69,60 x 17 x 5 meter. 
De zuiger wordt gebouwd bij IHC Smit in Kinderdijk. 
Voorts werd in samenwerking met Werf Van Rees te Sliedrecht 
een grote order verkregen van de in Dubai gevestigde Arabisch
Engels-Nederlandse combinatie Gulf-Cobla Dredging, namelijk 
twee zware 10.500 pk snijkopzuigers die elk 65 x 16,50 x 5,25 
meter groot zullen zijn en een pompstation met 6000 pk geïnstal
leerd vermogen. 
De zuigers zullen gebouwd worden bij IHC Smit in Kinderdijk en 
IHC Verschure in Amsterdam. 
De derde eenheid van deze Gulf-Cobla opdracht is een drijvend 

Op 28 september Jl. werden de contracten getekend voor de bouw van twee Gull
Cobla zuigers, de "Jebel All Bay" en "Jumelra Bay", 
Achter de tafel van links naar rechts: de heren J. M. Malschaert en lr R. Smulders 
(IHC Holland), T. C. M. van Huystee (directeur Gulf-Cobla), lr A. Lanser en B. F. N. 
Oostendorp (resp. directeur en adjunct-directeur van Werf Van Rees). 
Staand: de heren J. A. Gestel, Accounting Manager, J. W. Wagter, Contracts 
Manager, D. E. Shalders, Technica! Director, D. A. Gaasterland Technica! Director, 
lr P. F. Olthoff, Estlmatlng Manager en H. J. van de Hoef, directeur Gulf-Cobla. 

HET EERSTE HALFJAAR 1976 
Door de raad van bestuur werd op 16 september het volgende 
bericht aan de pers verstrekt: 

De uitkomsten van de bedrijfsactiviteiten in het eerste halfjaar 
1976 voldeden aan onze verwachtingen. 
De orderportefeuille bedroeg aan het einde van het eerste half
jaar 1976 f 909 miljoen tegenover f 1.112 miljoen ultimo 1975. 
Naar het zich laat aanzien zal de orderportefeuille eind 1976 
verder zijn teruggelopen. 
Wij vertrouw�n evenwel dat, onvoorziene omstandigheden voor
behouden, de nettowinst over 1976 niet belangrijk zal afwijken 
van die over 1975. 
De vooruitzichten voor 1977 vervullen ons echter met zorg, aan
gezien de internationale prijsdumping onverminderd voortgaat, 
waardoor het verkrijgen van orders wordt bemoeilijkt en onder
bezetting dreigt. 
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pompstation van 30 x 10 x 4 meter. Dit pompstation is voorzien 
van een baggerpompset die gelijk is aan die van de snijkop
zuigers. 
Dit "booster station" zal gebouwd worden door Werf Van Rees
te Sliedrecht. De baggervloot zal te werk gesteld worden bij de 
aanleg van het nieuwe industriehaven complex Mina Jebel Ali 
gelegen 40 km ten zuid-westen van Dubai, Verenigde Arabische 
Emiraten. 
Tenslotte werden drie standaard demonteerbare cutterzuigers 
verkocht. Een Scandinavische Aannemingsmij. bestelde een IHC 
Beaver 3300 die voorzien zal worden van tal van accessoires. 
lncanal, een Venezolaans overheidsbedrijf, bestelde een IHC 
Beaver 4000. Zij breidde daarmee haar baggervloot uit met de 
zevende IHC Beaver. Uit Frankrijk kwam een bestelling voor een 
IHC Beaver 3300, eveneens van een oude relatie, de baggermaat
schappij EMCC. Ook deze-zuiger wordt voorzien van veel acces
soires. 
Deze drie standaardzuigers worden gebouwd bij IHC De Klop 
in Sliedrecht. 

DE ZONNEBLOEM 
De zonnebloemfoto op de voorpagina van 
ons vorige Zeskant heeft nogal de aan
dacht getrokken. Daarom spijt het ons dat 
wij de maker ervan niet vermeldden. Het 
was Fotobureau C. Kramer in Rotterdam. 
Waarvan acte! 



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

NIEUWS VAN IOC GUSTO 
Hoog Bezoek 

Een delegatie uit de Volksrepubliek China was enkele weken 
geleden op werkbezoek in Nederland. In het weekend van 26 
september werd IHC Gusto bezocht. Er werden vele nuttige ge
sprekken gevoerd en natuurlijk ging men een kijkje nemen op 
het boorschip Pèlerin. 

Wees zuinig op je mensen ..... . 

Het is in deze tijd zaak om zuinig op je mensen te zijn. Bij IHC 
Gusto vond fotograaf J. J. N. Paardekarn er zelfs een in een 
glazen kastje ..... . 
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IHC VERSCHUBE NIEUWS 

Bezoek 

Op 16 september kreeg IHC Verschure bezoek van leden van de 
Eerste- en Tweede Kamerfracties van de CPN, alsmede CPN
leden uit de Provinciale Staten van Noord-Holland en de Ge
meenteraad van Amsterdam. Ze brachten een bezoek aan Am
sterdam-Noord om zich op de hoogte te stellen van de proble
matiek in de seheepsbouw. Ook ADM en NDSM werden bezocht. 
Op ónze werf werd met belangstelling kennis genomen van de in 
afbouw zijnde sleepzuiger voor Irak, de Alkadisiyah.

Te koop 
Een groot bord op het pand aan de Meeuwenlaan toont aan dat• 
het gebouw te koop is. Ten onrechte wordt in Amsterdam nu 
gefluisterd dat héél IHC Verschure te koop is! Dat is natuurlijk 
onzin. 
Daarom nog maar eens duidelijk gesteld: op de werf van IHC 
Verschure aan de Zamenhofstraat is men druk bezig met de 

bouw van een nieuw kantoor. En dus -
gebouw van de hand worden gedaan. Zeg! 
de geruchten hebben wij geen behoefte! ...•. 



BURE NIEUWS 

eeg IHC Verschure bezoek van leden van de 
e Kamerfracties van de CPN, alsmede CPN
. ciale Staten van Noord-Holland en de Ge

sterdam. Ze brachten een bezoek aan Am-
zich op de hoogte te stellen van de proble
sbouw. Ook ADM en NDSM werden bezocht. 

et belangstelling kennis genomen van de in 
zuiger voor Irak, de Alkadisiyah. 

et pand aan de Meeuwenlaan toont aan dat 
100p is. Ten onrechte wordt in Amsterdam nu 
éél IHC Verschure te koop is! Dat is natuurlijk 

� eens duidelijk gesteld: op de werf van IHC 
e Zamenhofstraat is men druk bezig met de 

bouw van een nieuw kantoor. En dus kan het oude kantoor
gebouw van de hand worden gedaan. Zegt het voort, aan vreem-
de geruchten hebben wij geen behoefte! ..... . 
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ORANJEWERF IN VOGELVLUCHT 
Het is lang geleden, dat wij in ons Zeskant aandacht besteedden 
aan de Oranjewerf. Het spreekt vanzelf, dat men het daar gezien 
de situatie in de scheepvaart niet altijd gemakkelijk heeft. 
Toch heeft men er regelmatig verschillende reparatiekarweien 
onder handen. Zoals vernieuwingen van huid- en vlakplaten aan 
schepen; de reparatie van een 1000 tons hijsblok van een kraan
platform, dat door overbelasting ontzet en beschadigd was (een 
haastklus, die door twee ploegen werd geklaard!); de ombouw 
van een zuiger uit IJsland; en het vernieuwen van 3½ meter 
romp van een sleepschip dat tijdens het lossen in het midden 
ging "plooien". 
Van de Oranjewerf werd kort geleden door KLM Aerocarto een 
luchtfoto gemaakt, die wij hierbij graag publiceren. Jammer ge
noeg kan het niet in kleur! 
De schepen die u ziet helilben de Nederlandse, Deense, Indiase, 
Panamese, Amerikaanse en Duitse nationaliteit! 



---- -- -- �---- --- --

DE 
ij��GADER-------

...... op 1 september 

Namens de raad van bestuur wordt een toelichting gegeven op 
het afstoten van ons belang in de werf in Maleisië. In het jaar
verslag over 1975 werd het voornemen hiertoe al bekend ge
maakt. 

Inmiddels is het aandelenpakket aan de overige aandeelhouders 
verkocht. Het regionale !HG-kantoor is van Kuala Lumpur naar 
Singapore overgeplaatst, omdat dit voor ons zakendoen in dat 
gebied beter is. lr C. de Groot, die nauw betrokken was bij de 
werf in Penang, zal het kantoor in Singapore leiden. 

Ten aanzien van de Beleidscommissie Scheepsbouw wordt me
degedeeld dat er beweging zit in de werkzaamheden van deze 
commissie. De vergadering hoopt echter dat niet alleen het 
geven van financiële steun, maar dat ook het vraagstuk van de 
herstructurering alle aandacht zal krijgen. 

De voorzitter deelt mede, dat nog niet alle informatie binnen is 
met betrekking tot de mogelijkheden om de kostprijs in de IHC 
te verlagen. Het is veel werk, zodat pas na de vergadering van 
22 september plannen hiertoe aan de COR kunnen worden voor
gelegd. 

Over de orderportefeuille kan helaas weinig optimistisch nieuws 
worden vermeld. Alle activiteiten van onze verkoopafdelingen ten 
spijt, wordt het steeds moeilijker om orders af te sluiten. De 
concurrentie neemt toe, waardoor het prijsniveau steeds verder 
zakt. 
Vooral de tekenkamers maken een moeilijke tijd door. Er ontspint 
zich een discussie over het inzetten van tekenaars bij andere 
werkmaatschappijen, het inlenen van mensen van buiten en de 
verdeling van werk. In een gesprek tussen de directies van werk
maatschappijen is besloten interne pieken en dalen tegen elkaar 
af te wegen om het geheel beter in de hand te houden. De ge
kozen leden van de COR zijn van mening dat de raad van 
bestuur de greep op de activiteiten met betrekking tot de bezet
tingsgraad van de werkmaatschappijen moet verscherpen. 

Over de Staubo Il valt weinig te melden; het komt gewoon neer 
op: geen boorcontract, geen belangstelling. 

Over de werkverdeling in Baggergroot wordt het volgende toe
gelicht. De verkoop en techniek voor IHC Smit en IHC Verschure 
is in één hand genomen. Centralisatie van zaken die verwant
schap hebben bevordert de efficiency. Beide werven worden 
vanuit één verkoop- en voorontwerpafdeling van werk voorzien. 
Orders die binnenkomen worden door de raad van bestuur zo 
evenwichtig mogelijk verdeeld, rekening houdend met de pro
duktiefaci liteiten. 
Aan de afronding van de Baggergroot-gedachte wordt nog ge
werkt. Er bestaan onder enkele COR leden nog duidelijk twijfels 
over hoe het allemaal in de praktijk zal uitvallen. De raad van 
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bestuur streeft op korte termijn een zo groot mogelijke duidelijk
heid na. 

Het COR-reglement wordt goedgekeurd en zal aan de Bedrijfs
commissie worden toegezonden. De commissie die zich er mee 
heeft beziggehouden wordt dank gebracht voor het vele werk 
dat zij heeft verricht. 
De voorzitter hoopt dat open gesprekken mogelijk zullen blijven, 
zodat het reglement weinig gebruikt zal behoeven te worden. 
Op het COR-budget en mogelijke bezuinigingen daarin zal in de 
volgende vergadering nader worden teruggekomen. 

Namens de COR-commissie Smit & Bolnes wordt medegedeeld, 
dat er in de afgelopen weken onnodig moeilijkheden zijn gerezen 
in Zierikzee over de toepassing van het sociaal plan. Naar de 
mening van de commissie is dit niet nodig en zij stelt voor een 
rapport op te stellen, dat dan in de volgende vergadering kan 
worden behandeld. 
Namens de raad van bestuur wordt uiteengezet hoe het afbouw
plan voor Smit & Bolnes er uit ziet. Als datum van beëindiging 
van de activiteiten is vastgesteld 1 juli 1977. Voor de nazorg van 
de motoren (10 tot 15 jaar, afhankelijk van het type) wordt een 
functionele eenheid gevormd met de service voor de Smit-MAN
motoren bij IHC Smit. 
De machinale bewerking voor de nalevering zal zich concen
treren bij DMN. De vermindering van de 80 werknemers die nog 
bij Smit & Bolnes werken, zal zich tot 1 juli 1977 geleidelijk vol
trekken. 
De opvatting van de raad van bestuur dat de COR-commissie 
haar taken heeft afgerond en derhalve kan worden opgeheven 
wordt door de leden van deze commissie niet gedeeld. Er moe
ten nog veel mensen van Smit & Bolnes worden geholpen. Voor
gesteld wordt dat de COR commissie een rapport zal opstellen 
met een voorstel tot oplossing van de geconstateerde moeilijk
heden bij de uitvoering van het sociaal plan. 
Aldus wordt besloten. 

In de rondvraag komt onder meer de wens naar voren om toe
zending van de sociale jaarverslagen van de werkmaatschap
pijen aan de COR. 
Dit zal gebeuren. 

Een vraag over de Viking Piper kan door gebrek aan nadere 
berichten niet worden beantwoord. 

De vraag over de afwikkeling van hypotheken die medewerkers 
van Smit & Bolnes bij het Pensioenfonds hebben afgesloten zal 
behandeld worden in de vergadering van het bestuur van het 
IHC Pensioenfonds op 17 september. 

De Voorzitter De Secretaris 

...... en op 22 september 

Bij het agendapunt ingekomen stukken komt de brief ter sprake 
van de minister van Economische Zaken over de wenselijkheid 
van een concentratie binnen de bedrijfstak Offshore. De voorzit
ter zegt dat de raad van bestuur gelukkig is met dit initiatief, 
omdat het mogelijkheden biedt tot overleg buiten de grenzen van 
de onderneming. Een en ander is nog in een pril stadium, maar 
de raad van bestuur wil aan dit onderzoek graag meewerken. Op 
een vraag uit de vergadering of gesprekken over dit onderwerp 
al iets concreets hebben opgeleverd, antwoordt de voorzitter dat 

dit niet het geval is. Met de IRO (lndustrië- -
logie) is wel gesproken over het nut van J 
shore activiteiten. De COR concludeert da 
beschikbaar komt - de brief als inge 
schouwd en niet als discussiestuk. 

Het agendapunt mededelingen raad van 
orderportefeuille tot onderwerp. Zoals be 
portefeuille twee cutterzuigers toegevoeg 
Verschure en IHC Smit gebouwd zullen 
het prijsniveau zijn deze orders verkreg0 
Beleidscommissie Scheepsbouw. De voo 
germarkt zijn niet rooskleurig. Steeds mee 
deze markt bewegen. Vooral bij de gro e _ 
opvallende prijsverschillen. Teleurstellinge 
uitblijven. Soms springt een project op he 
Voor .het verkoopapparaat dat erg actie 
rend. Er zijn nog een aantal projecten on e -
dere werven om knokken! De tendens · 
geluid geldt de offshoremarkt. Er is vrij e 
nog aan projecten is gaat soms voor de e -
andere landen, o.a. het Verre Oosten. Oo 
en Engeland worstelen met dit problee 
name de houding van Japan geldt, dat e 
door eigen belang en angst voor tege 
kunnen worden over de manier van actie -

De Financiële Commissie COR heeft een -
betreffende het halfjaarverslag IHC 1976, 
bestuur worden beantwoord. Naar het 'ch 
orderportefeuille in 1976 verder teruglope -
raad van bestuur er op, dat de netto wi 
de herziene prognose van eind juni ger 
het licht van de huidige situatie kunne 
1977 niet worden gedaan. Over het onde 
zekering wordt medegedeeld, dat de da 
van de COR op 8 oktober hoopt bijeen e 
van verschillende punten die nog beh 
mede eventuele verdere verbeteringen v 
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uitgebracht. Ten aanzien van het onde e 
het secretariaat van de COR een voors e 
In dit stuk wordt gesteld dat kostenbes 
alleen in deze moeilijke omstandighede 
hebben. Extra besparingen zullen echte 
COR niet mogen beperken. Factoren die 
ongunstig kunnen beïnvloeden kunnen zo 
binnenaf komen. 
Als ongunstige factoren van buiten worde -
mische toestand, de resultaten van de 

-
Beleidscommissie Scheepsbouw en de 
op de OR. Hier valt weinig aan te doe 
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De voorzitter is in de eerste plaats e 
budget is ingediend en dat alleen de 
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dit niet het geval is. Met de IRO (Industriële Raad voor Oceano
logie) is wel gesproken over het nut van een bundeling van off
shore activiteiten. De COR concludeert dat - tot meer informatie 
beschikbaar komt - de brief als ingekomen stuk wordt be
schouwd en niet als discussiestuk. 

Het agendapunt mededelingen raad van bestuur heeft o.m. de 
orderportefeuille tot onderwerp. Zoals bekend zijn aan de order
portefeuille twee cutterzuigers toegevoegd, die resp. door IHC 
Verschure en IHC Smit gebouwd zullen worden. In verband met 
het prijsniveau zijn deze orders verkregen met steun van de 
Beleidscommissie Scheepsbouw. De vooruitzichten voor de Bag
germarkt zijn niet rooskleurig. Steeds meer werven gaan zich in 
deze markt bewegen. Vooral bij de grotere eenheden ontstaan 
opvallende prijsverschillen. Teleurstellingen kunnen daarom niet 
uitblijven. Soms springt een project op het allerlaatste moment af. 
Voor het verkoopapparaat dat erg actief is, is dit erg deprime
rend. Er zijn nog een aantal projecten onder handen, waar meer
dere werven om knokken! De tendens is somber. Een zelfde 
geluid geldt de offshoremarkt. Er is vrijwel niets te halen. Wàt er 
nog aan projecten is gaat soms voor de helft van onze prijs naar 
andere landen, o.a. het Verre Oosten. Ook landen als Duitsland 
en Engeland worstelen met dit probleem. Ten aanzien van met 
name de houding van Japan geldt, dat verschillende landen het 
door eigen belang en angst voor tegenmaatregelen niet eens 
kunnen worden over de manier van actie nemen. 

De Financiële Commissie COR heeft een aantal vragen opgesteld 
betreffende het halfjaarverslag IHC 1976, die door de raad van 
bestuur worden beantwoord. Naar het zich laat aanzien zal de 
orderportefeuille in 1976 verder teruglopen. Toch vertrouwt de 
raad van bestuur er op, dat de netto winst zoals aangegeven in 
de herziene prognose van eind juni gerealiseerd zal worden. In 
het licht van de huidige situatie kunnen echter uitspraken over 
1977· niet worden gedaan. Over het onderwerp ziektekostenver
zekering wordt medegedeeld, dat de daarmee belaste Commissie 
van de COR op 8 oktober hoopt bijeen te komen ter bespreking 
van verschillende punten die nog behandeling behoeven, als
mede eventuele verdere verbeteringen van de polisvoorwaarden. 
In de volgende vergadering kan daar dan verslag over worden 
uitgebracht. Ten aanzien van het onderwerp Budget OR is door 
het secretariaat van de COR een voorstel ingediend. 
In dit stuk wordt gesteld dat kostenbesparingen steeds en niet 
alleen in deze moeilijke omstandigheden de aandacht moeten 
hebben. Extra besparingen zullen echter de activiteiten van de 
COR niet mogen beperken. Factoren die het budget van de COR 
ongunstig kunnen beïnvloeden kunnen zowel van buitenaf als van 
binnenaf komen. 
Als ongunstige factoren van buiten worden genoemd: de econo
mische toestand, de resultaten van de werkzaamheden van de 
Beleidscommissie Scheepsbouw en de herziening van de wet 
op de OR. Hier valt weinig aan te doen. De kostenverhogingen 
die hieruit voortvloeien zal men moeten aanvaarden. 
Wat de ongunstige factoren van binnenuit betreft, worden in het 
stuk in het bijzonder genoemd: 

- het niet aanvaarden van het instituut COR en het onnodig be
lemmeren van de voortgang van het werk van de COR door
hinderpalen op te werpen;

- het persé niet duidelijk fomuleren van afspraken;
- het terugkomen op gemaakte afspraken;
- het neme11 van verkeerde beslissingen en, erger, het niet willen

terugkoppelen;
- bemoeienissen van mensen die "penny-wise and pound

foolish" zijn.

De voorzitter is in de eerste plaats teleurgesteld dat er géén 
budget is ingediend en dat alleen de hoop wordt uitgesproken, 
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dat het wel met minder zou kunnen. Ten aanzien van bovenge
noemde punten stelt hij dat deze voor de raad van bestuur on
aanvaardbaar zijn. 
Hij noemt deze punten grievend en beledigend. Het is een slag 
in het gezicht voor hen die zich voor de COR inzetten. De sfeer 
tussen de COR en de raad van bestuur wordt erdoor bedorven 
en dat is allerminst in het belang van de onderneming, zeker niet 
in deze en komende moeilijke tijden. 
Indien de gekozen leden van mening zijn, dat dit soort punten 
besproken moet worden, dan moet dit aan de orde worden 
gesteld als apart agendapunt en niet als een aantal opmerkingen 
naar aanleiding van het budget. De raad van bestuur heeft geen 
initiatieven gezien om deze punten aan de orde te stellen, hoe
wel daar de gelegenheid toe bestaat. De secretaris merkt op, dat 
het stuk niet is opgesteld om iemand te treffen, maar om zake
lijke overwegingen. Het niet aanvaarden van het instituut COR 
bijvoorbeeld is niet gericht tegen de raad van bestuur maar meer 
tegen mensen die daar onder zitten. De COR wil echt bezuinigen 
en niet kwetsen. Mogelijkheden om ongunstige factoren van bin
nen te corrigeren staan zelfs aangegeven. 
De besluitvorming gaat naar zijn mening steeds beter. De secre
taris zegt dat het stuk beslist niet persoonlijk is bedoeld en dat 
hij daarom niet ingaat op wat de voorzitter heeft gezegd. 
De voorzitter blijft het stuk onaanvaardbaar en kwetsend vinden. 
De raad van bestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het 
werk - en de fouten! - door de medewerkers verricht. 

Tijdens de rondvraag komen aan de orde: 
- de sleepzuiger voor Zaïre: het eerste schip is weg, het tweede

gaat zodra de rest van de betaling binnen is, hetgeen op korte
termijn wordt verwacht.

- de werkgelegenheid voor 225 Staalbouwers - ook IHC-ers -
die in gevaar dreigt te komen. Hoewel een uitspraak hierover
nu niet mogelijk is, zegt de voorzitter, dat de belangen van
deze medewerkers even zwaar wegen als die van anderen.

- stand van zaken met betrekking tot Smit & Bolnes: het niet
voorkomen op de agenda wil niet zeggen dat er geen menings
verschillen meer zijn doch die krijgen ter plaatse alle aandacht.

- investeringen voor 1977: verwacht wordt dat niet meer dan de
normale vervangingsinvesteringen kunnen worden gedaan. Een
en ander is mede afhankelijk van de resultaten van de Be
leidscommissie en het beleid van de regering.

Het verschil van mening tussen de raad van bestuur en de geko
zen leden over het voorstel van de COR naar aanleiding van het 
budget doet een der commissarissen alsnog opmerken dat deze 
kwestie hem met zorg vervult. Er moet getracht worden deze 
zaak weer in het goede spoor te krijgen. Er moet geen punt ach
ter worden gezet, maar het moet als agendapunt te zijner tijd ter 
sprake komen. De vergadering deelt deze mening. 

Aan het slot van de vergadering wordt de heer C. Pater, die 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor 
het laatst hier aanwezig is, dank gebracht voor zijn inbreng, grote 
inzet en de wijze waarop hij de overige leden tot nadenken 
zette. 

De voorzitter betuigt de heer Pater zijn erkentelijkheid voor de 
manier waarop hij zijn werk heeft gedaan. Hij ging recht door 
zee en had een open kijk op de dingen en verloor nooit het 
groepsbelang uit het oog. De heer Pater dankt voor alle vrien
delijke woorden. Hij is dankbaar dat er in gezamenlijk overleg 
zoveel bereikt kon worden. 
Ook van de heer Van den Heuvel wordt afscheid genomen . 

De voorzitter De secretaris 



EUROPESE BEDRIJFSREDACTEUREN IN BERN BIJEEN 
Meer dan 500 deelnemers uit verschillende, hoofdzakelijk west
europese landen kwamen begin september in Bern bijeen voor 
het 10e Congres van de FEIEA (Federation of European lndustrial 
Editors Associations). Bij de FEIEA zijn nationale verenigingen 
van bedrijfsredacteuren aangesloten, zoals de Vereniging van 
Bedrijfsredacteuren in Nederland (VBN}, waarvan uw eindredac
teur voorzitter is. 
Uit dien hoofde en tevens als lid van de Council van de FEIEA 
was het hem mogelijk gemaakt om aan dit congres deel te 
nemen. Zo'n congres wordt elke drie jaar gehouden. Het thema 
luidde ditmaal "Informatie-Communicatie-Coöperatie." 

Dat er ondanks de moeilijke economische omstandigheden nog 
zo veel bedrijfsredacteuren de mogelijkheid hadden gekregen 
om naar Bern te komen, is toch wel een bewijs, dat aan het werk 
van deze, wat specifieke groep van journalisten belang wordt 
gehecht. Onder hen waren natuurlijk velen, die het vak als dag
taak beoefenen, maar ook tallozen, die dit "beroep" als deeltaak 
hebben, naast een andere functie in een bedrijf. 

Het valt buiten het bestek van ons Zeskant om tot in details 
van het Bernse congres verslag te doen. Tóch enkele opmer
kingen en commentaren over hoe het elders is. De Zwitserse 
minister voor Economie, Ernst Brugger, zei onder meer: ,,Perso
neelsbladen zijn niet langer de spreekbuis van de directie, maar 
hebben meer een begeleidende taak." 

De voorzitter van de raad van bestuur van Brown Boveri & Co., 
Franz Lutenbacher, ging wat dieper in op het congresthema. 

"Men zou kunnen tegenwerpen dat het algemene klimaat voor 
het thema van dit congres niet gunstig is. Wanneer het gaat om 
economisch overleven wordt er aan waarden als communicatie 
en coöperatie steeds minder aandacht besteed. De economische 
recessie heeft een aantal onplezierige dingen aan het licht ge
bracht, zoals het feit dat ondernemingen geen omgeving zijn om 
te voldoen aan iemands behoefte naar zelfverwezenlijking maar 
op resultaat gerichte organisaties die streven naar een bepaald 
doel. 
Het lijkt passend om in de huidige omstandigheden de mense
lijke betrekkingen in een bedrijf of organisatie minder als een 
probleem te zien, omdat druk van buitenaf zou leiden tot interne 
binding. 
Ik ben er echter van overtuigd dat het tegenovergestelde het 
geval is en dat in deze moeilijke tijden wij ons meer dan ooit 
moeten bekommeren om het klimaat in de onderneming." 
Hij zei van mening te zijn, dat informatie en communicatie be
horen tot de taken van de directie en derhalve niet zo zonder 
meer aan specialisten kan en mag worden overgelaten . .De heer 
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Lutenbacher vond niet dat deze opmerking misplaatst was in een 
bijeenkomst van mensen belast en verantwoordelijlc voor com
municatie in een onderneming. Zij hebben immers de taak om 
hun kennis en ervaring in dienst te stellen van een beter begrip, 
van een aankweken van besef voor communicatie en van een 
bevorderen van de.informatiestroom. Degenen, die in de gelegen
heid waren later die week het bedrijfsbezoek aan Brown Boveri 
mee te maken, konden zich er van overtuigen dat hetgeen de 
heer Lutenbacher op de openingsdag had gezegd over in- en 
externe voorlichting in zijn bedrijf ook in praktijk wordt gebracht. 
Natuurlijk is géén bedrijf gelijk aan een ander, maar toch konden 
de deelnemers er wat van leren. 

Namens de FEIEA werden de resultaten bekend gemaakt van een 
statistisch onderzoek in de leden-landen met betrekking tot 
personeelsbladen, huisorganen e.d. 
Een scherpe scheidslijn tussen "personeelsblad" en bijv. ,,huis
orgaan" is moeilijk te trekken. Vele "huisorganen" of "bedrijfs
bladen" zijn - om in IHC termen te spreken - een combinatie 
van Het Zeskant en Ports & Dredging/Oil Report. 
Uit de cijfers van het onderzoek blijkt, dat het "huisorgaan" 
eigenlijk pas na 1969 tot bloei is gekomen, althans wat aantal 
betreft; dat ons land koploper is bij het naar de huisadressen 
sturen; dat het "tijdschrift-formaat" nog overheerst; en dat ons 
land geen slecht figuur slaat in de frequentie van verschijnen. 
Veel bladen verschijnen minder dan éénmaal per maand, zo ver
klappen de cijfers. Statistisch is Nederland ook koploper bij de 
bladen, die méér dan eenmaal per maand verschijnen. 

Het congres werd ook bijgewoond door Tito Livio uit Portugal. 
Hij vertelde van de wat chaotische bedrijfsjournalistieke toestan
den in Portugal na de "omwenteling". Iedereen is nu gerechtigd 
zijn mening te uiten in een bedrijf en om dán in een personeels
blad daarvan weerslag te geven is geen eenvoudige zaak! 
In tien discussiegroepen, elk geleid door een bepaald land, kwa
men verschillende onderwerpen in details aan de orde. 

"Leven met conflicten" (Oostenrijk) had uitvoerige discussies tot 
gevolg, waarin begrippen als meedenken, openheid, motivatie, 
training en opleiding over de tafel vlogen. Gezien de vele ver
schillen in problemen, omstandigheden en (on)mogelijkheden per 
land en per bedrijf(stak) konden geen "pasklare oplossingen" 
worden gevonden. 

,,Uw opvattingen en de mijne" (Finland) behandelde op open
hartige wijze de invloed van politieke opvattingen en meningen 
in een bedrijf. Als basis golden de verschillende overeenkomsten, 
die in Finland bestaan met betrekking tot interne informatie acti
viteiten. Hierbij wordt aan vakverenigingen een grote mate van 
vrijheid gegeven om politiek te bedrijven in de bedrijven. De
genen, die in de bedrijven belast zijn met interne communicatie 
hebben het daar wel eens moeilijk mee. 

,,Het waarnemen van informatie" (België) behandelde in hoofd
zaak de in België gehouden enquête in acht bedrijven over de 
vraag hoe de informatie wordt ontvangen. Meest gelezen artike
len: die over de mens in het bedrijf en die over sociale onder
werpen. De meerderheid bleek meer vertrouwen te hebben in het 
bedrijfsblad dan in informatie over het bedrijf in kranten of vak
bondspublicaties. 80% bleek tevreden met formaat en uitvoering 
van het eigen blad. 

,,Sta daar niet, maar zèg wat" (Engeland) behandelde verande
rende standpunten van- vakbonden, werkgevers, milieugroeperin-
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ne en externe voorlichting. 
De mogelijkheden-voor interne communicatie met behulp van 
eigen, interne t.v., telefoon, eigen radio, etc., waarover in een 
video-reportage voorbeelden werden gegeven, kwamen op de 
meesten toch wel over als verre toekomstmuziek. 

,,Zijn het alleen je eigen voetstappen die je hoort?" (Duitsland) 
behandelde het - al eerder opgedoken - probleem van de 
,,feedback", het tweerichtingsverkeer. 
Om meer te weten over "hoe-komt-de-boodschap-over" is het in 
Duitsland hier en daar gebruikelijk om discussies te organiseren 
tussen redactie en werknemers, na werktijd en op neutraal ter
rein. Ook "ingezonden brieven" kwamen ter sprake. Direct com
mentaar hierop van de zijde van directie of bedrijfsleiding werd 

Een dagje proefvaren 

Q 
(Van een speciale verslaggeefster) 

19 augustus, nog een beetje slaperig vanwege het vroege uur, 
klommen we aan boord van de Kasai, die midden in de haven 
van HVO te Vlaardingen lag afgemeerd. 
Slaperig of niet, maar onderaan de touwladder lijkt zo'n sleep
zuiger toch veel hoger dan op de helling van het vertrouwde 
Klopje! 
Eerst koffie met ontbijt en daarna een grondige rondleiding door 
machinekamer, over de brug, sleepbuis, lieren en niet te vergeten 
de vier kombuizen. ,,Waarom vier kombuizen?" Dit blijkt op spe
ciaal verzoek van de opdrachtgever te zijn. In Zaïre wonen vier 
hoofdstammen, die ieder op eigen wijze hun potje koken, van-
daar ..... . 
Na alles bekeken te hebben, werden de vaarmanoeuvres vanaf 
de brug gevolgd, waar de loodsen elkaar inmiddels hadden afge
lost en de kapitein als een ware "rots in de branding" de com
mando's doorgaf. 
Het weer was prachtig, een heerlijke augustuszon, nauwelijks 
wind, kortom een uitgelezen proefvaartweertje. Dat vonden de 
andere proefvaartgangers (en dat zijn er heel wat!) kennelijk ook, 
want alle proeven werden met zeer veel buitenbelangstelling ge
volgd. Het "achtjes-draaien" verliep prima, de stuurproeven Ie-
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niet door iedereen als juist onderschreven. Het zou andere brief
schrijvers, die hun hart willen luchten, kunnen afschrikken. 

Resumerende: wel niemand die al een paar jaar in dit vak mee
loopt, zal naar Bern zijn gereisd in de overtuiging kant en klare 
oplossingen mee terug te kunnen nemen. Daarvoor zijn de pro
blemen in de bedrijfsjournalistiek - hoewel aan de basis na
tuurlijk gelijk: hoe goede informatie op tijd te verschaffen - in 
de praktijk toch te veel verschillend. 

Het komt de redactie van Het Zeskant voor, dat volgend jaar best 
eens een poging kan worden gewaagd, om mogelijkheden te 
scheppen dat men zijn mening over het personeelsblad kan 
uiten. Wie daar in principe voor voelt, mag ons best al eens 
schrijven. 

verden ook geen problemen op en de hopper vullen en leeg
zuigen ging in vlot tempo. 
Dat vullen van de hopper is voor een leek toch een griezelig 
gezicht, als je op een smal gangboord tegen een reling aange
leund (door één van de toeschouwers wijds "balkon" genaamd) 
naar de kolkende, schuimende massa staat te kijken. Dan be
kruipt je toch wel even het gevoel van "houd'ie het?". 
De kok had intussen niet stilgezeten. In ploegendienst werd ons 
een voortreffelijk maal voorgeschoteld, dat na zoveel zilte zee
lucht uitstekend smaakte. 
De proeven verliepen zo vlot, dat het stekkie voor Goeree snel 
werd verlaten en we vóór schema Hoek van Holland naderden. 
De afstapbootjes kwamen langszij en al varend verlieten we langs 
de touwladder de Kasai, die voor de laatste afwerking naar 
Kinderdijk doorstoomde. 
Voor ons stonden in Hoek van Holland bussen gereed om een 
ieder naar zijn werkoord terug te brengen. 
Weer een sleepzuiger' met sukses beproefd. Mij rest slechts de 
wens: ,,Veel sukses, Kasai!" 

Willemien Dingemans, directiesecretaresse, IHC De Klop 
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40 JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

C. W. KLING 

In september hadden wij drie 
jubilarissen met 40 dienstjaren. 
Op 7 september was het de 
heer G. H. Sloof, die thuis met 
zijn gezin en een aantal beken
den uit het bedrijf zijn 40-jarig 
jubileum vierde. De heer Sloof 
was vóór zijn afkeuring tot be
gin 1974 werkzaam als werkvoor
bereider in de timmerwinkel. 
De feestelijke herdenking in hui
ze Sloof is bijzonder prettig ver
lopen. De echtelieden hebben 
het geweldig gevonden gastheer 
en gastvrouw te kunnen zijn van 
al die oude bekenden. 

De volgende jubilaris met 40 
dienstjaren was de heer C. W. 
Kling, elektrisch lasser bij de 
afdeling Nieuwbouw. 
De feestelijkheden voltrokken 
�ch op 10 se�embe� De bu� 
gemeester van Purmerend tooi
de de jubilaris met de bronzen 
medaille, verbonden aan de or
de van Oranje Nassau. 

De derde jubilaris met 40 dienst
jaren in de maand september 
1976 was de heer F. Collin, baas 
constructie werkplaats. 
Deze jubilaris werd op donder
dag 16 september in het bijzijn 
van de voltallige familie Collin 
door directie, chefs, collega's 
en medewerkers gehuldigd voor 
zijn verdienste gedurende deze 
40 jaar aan onze maatschappij. 
Daarvoor ontving hij onder meer 
de zilveren medaille verbonden 
aan de orde van Oranje Nassau. 
Wij feliciteren ook deze jubilaris 
van harte en wensen hem, zijn 
dochter Yvonne, die 2 jaar bij 
Verschure werkzaam is, en na
tuurlijk ook de overige familie
leden Collin veel goeds. 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Vrijdag 27 augustus 1976 werd 
feestelijk herdacht, dat de heer 
J. J. Franke, plaatconstructie
werker bij de afdeling voorbe-

J. J. FRANKE 

werking, 25 jaar geleden als 
leerling van 14 jaar bij ons be
drijf binnenstapte. 
Op vrijdag 3 september 1976 was 
de heer J. Fritschy en diens 
familie aan de beurt om het 
feestkleed aan te trekken in ver
band met zijn 25 jaar trouw 
dienstbetoon. De heer Fritschy 
is voorman-ijzerwerker. 

JUBILARISSEN BIJ 
IHC GUSTO 

In de achter ons liggende pe
riode zijn weer een aantal jubi
lea bij Gusto gevierd. Door di
rectie, bedrijfsleiding en Maat
schappij voor Handel en Nijver
heid werden de onderstaande 
medewerkers gehuldigd: 

A. LIESBEEK 

A. Liebeek, in dienst 26-05-1926,
afschrijver Sektiebouw.

E. A. Overdelinde, in dienst 27-
07-1936, ijzerwerker/afschrijver 
Sektiebouw. 

E. A. OVERDELINDE 
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J. L. VAN DIJK 

J. L. van Dijk, in dienst 02-07-
1951, lasser Sektiebouw. 

W. GRAAFLAND 

W. Graafland, in dienst 21-05-
1951, scheepsbeschieter Eind
montage. 

M. VAN DUIKEREN 

M. van Duikeren, in dienst 12-02-
1951, hoofdkalkulator Machine
fabriek. 

JUBILEA 

25en40JAAR 
BIJ IHCSMIT 

Ook in de maand augustus wer
den weer diverse. medewerkers 
door de directie gehuldigd t.g.v. 
hun 25- of 40-jarig dienstver
band. 

T. DE HEER 

T. de Heer
in dienst: 10.08.1936
beroep: ijzerwerker

C. v.d. DUSSEN 

C. v.d. Dussen
in dienst: 10.08.1936
beroep: elektrisch lasser

D. RIJKEE 

D. Rijkee 
in dienst: 20.08.1951 
beroep: transportleider machine 
fabriek

Bedrijf 

IHC De Klop 

IHC Verschure 

IHC Verschure 

Hoofdkantoor 

Functie 

After-sales 
engineer 

Hoofd con
structiebureaus 

F 

Autokon codeur 6 
BTK 

Administrateur 
van het pen
sioenfonds 
IHC Holland 

IHC De Klop Chef Projekten 

A. van Hofwegen
in dienst: 24.08.1936
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Ook in de maand augustus wer
den weer diverse medewerkers 
door de directie gehuldigd t.g.v. 
hun 25- of 40-jarig dienstver
band. 

T. DE HEER 

T. de Heer 
in dienst: 10.08.1936 
beroep: ijzerwerker 

C. v.d. DUSSEN 

C. v.d. Dussen
in dienst: 10.08.1936
beroep: elektrisch lasser

D. RIJKEE 

D. Rijkee
in dienst: 20.08.1951
beroep: transportleider machine
fabriek
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Hoofdkantoor 
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A. van Hofwegen 
in dienst: 24.08.1936
beroep: brander

A. VAN HOFWEGEN 

Functie 

Alter-safes 
engineer 

Hoofd con-
structiebureaus 

Autokon codeur 
BTK 

Administrateur 
van het pen-
sioenfonds 
IHC Holland 

Chef Projekten 

FUNCTIE-�
Salarisgroep 

Boven CAO 

6 

Afhankelijk 
van opleiding, 
leeftijd en 
ervaring 

P. Versluis 
in dienst: 24.08.1936
beroep: tijdschrijver

P. VERSLUIS 

Korte omschrijving Opleidings- en 
ervaringseisen 

Het periodiek ter plaatse Opleiding op HTS-
bezoeken van geleverde niveau, kennis van de 
zuigers met het doel er engelse (uitstekend) 
voor te zorgen dat deze en duitse taal (goed). 
optimaal functioneren. Ervaring bij voorkeur 
Zorgt d.m.v. een des- zowel met de bouw als 
kundige rapportering gebruik van bagger-
voor praktijkgegevens materiaal (in het bijzon-
t.b.v. een goede "feed- der cutterzuigers). 
back" van de afdelingen Ervaring in rapportering. 
Techniek en Produktie Leeftijd niet ouder dan 

40 jaar 

I.v.m. een ontstane Bij voorkeur opl. 
vacature zoeken wij een TH Delft, scheepsbouw. 
hoofd constructie- Ruime ervaring in 
bureaus soortgelijke functie. 

Leeftijd ong. 35-40 
jaar 

I.v.m. vacature Bemetelopleiding. 
bed rijfstekenkamer Praktijk ervaring met 

één-op-tien tekenwerk 
en afschrijven. 
Kennis van numerieke 
verwerkingen strekt tot 
aanbevelrng. Leeftijd 
25-35 jaar

Voeren van de pensioen- Ervaring bezitten als 
administratie van het salarisadministrateur. 
pensioenfonds IHC Hol- Bereid zijn kennis te 
land. verwerven respectieve-
Adviseren m.b.t. het be- lijk te vergroten van 
heer van het vermogen pensioenverzekeringen, 
van het fonds. sociale wetten en be-
Adviseren van het bestuur leggingen. 
van het fonds over het Administratief geschoold 
te voeren beleid tot en met MBA 

Technisch onder- HTS Scheepsbouw, 
steunen van verkoopstaf, goede talenkennis. 
o.m. door bepalen van Commerciële kwali-
meest doelmatige teiten. Ervaring met 
leveringsomvang i.o.m. gebruik van bagger-
sales-managers, klanten apparatuur 
en interne afdelingen

A. G. v.d. Beek 
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in dienst: 01.09.1936 
beroep: verkoopsecretaris 

A. G. v.d. BEEK 

Aanvullende Inlichtingen 
informatie bij: 

Goede ge- C. Mulder
zondheid ver- IHC De Klop
eist. Moet 01840-2666
geschikt zijn 
voor (langdurig) 
werken onder 
allerlei omstan-
digheden. 
Verblijf van 
8 maanden per 
jaar in het bui-
tenland is 
normaal 

Schriftelijke 
sollicitaties 
aan 
IHC Verschure 
Meeuwenlaan 70 
Amsterdam-N. 

Schriftelijke 
sollicitaties 
aan 
IHC Verschure 
Meeuwenlaan 70 
Amsterdam-N. 

F. A. Schale-
kamp 
IHC Holland 
010-765055

C. Mulder
IHC De Klop
01840 - 2666

Behalve IHC-insigne, enveloppe 
met inhoud of horloge ontvingen 
de heren De Heer, Van der Dus
sen, Van Hofwegen, Versluis en 
Van der Beek uit handen van hun 
Burgemeester tevens een ko
ninklijke onderscheiding, ver
bonden aan de Orde van Oranje 
Nassau. 
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AFSCHEID 
Ja, leest u deze bladzijde maar eens éxtra goed, want het is 
Argus' Afscheid. Precies honderd maal heeft hij u op de hoogte 
gehouden over het wel en wee van uw mede-lHC'ers. Zijn "an
dermanse (w)erven" werden door iedereen gelezen. Hij vond 
echter de tijd gekomen er mee op te houden. Helaas, want wij 
zullen hem missen, met zijn ondeugende, kritische, maar sóms 
te milde "werversblik". Even mysterieus als hij tien jaar geleden 
is gekomen gaat hij nu verdwijnen. 
Bedankt en vaar-wel! 

Redactie. 

In het IHC Gusto Nieuws lazen wij: ,,In de achter ons liggende 
weken ontving u uw lijfblad slechts eenmaal in de veertien dagen. 
De nieuwsgaring is dermate tijdrovend dat de redactie besloten 
heeft in het vervolg éénmaal per twee weken uit te komen. Mocht 
er aanleiding toe zijn, dan bestaat uiteraard de mogelijkheid met 
een extra editie uit te komen ". 
Wanneer? Tweemaal in de veertien dagen of éénmaal per 
week ?? .... 

"Het uitzonderlijk mooie zomerweer is waarschijnlijk nog niet 
helemáál voorbij! De kantinedienst mist op dit moment nog 5 
serveerkannen. Wilt u zorgen dat ze terugkomen?" 
Aldus meldde ons onlangs het IHC Gusto Nieuws onder 
het kopje "Thee" ..... . 

In "Domino" - het blad van de collega's in Noordwijkerhout -
werd verslag gedaan van het sportvissen. Het gaat goed met de 
visclub en men is zeker niet van plan de hengel erbij neer te 
gooien. Lees maar mee: ,,Vijfhuizen. De volgende wedstrijd is in 
het gat nabij Vijfhuizen. De kleinste brasem is daar 1 meter 
volgens zeggen! Dus neem alle touwstroppen en kettingen maar 
mee uit de fabriek want dat belooft wat." 
Wat staat er boven dit bericht? Juist: visserslatijn ..... ! 

Advertenties, u weet het, WIJ z1Jn er dol op. Zo ook deze: ,,Te 
koop: 250 1. diepvrieskast, standaard model (General Motors), 
iets defect." 
Lichte vorst dus ..... . 
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Ja, en dat was het dan! Honderd maal hebben wij deze pagina 
van Het Zeskant gevuld - meestal geheel, soms gedeeltelijk -
met zaken die speciaal ons Argus-oog troffen. Mochten wij daar
bij wel eens lange tenen niet hebben ontzien, dan alsnog onze 
excuses. 
Volgens sommigen hadden wij soms bèst wat harder mogen 
trappen ..... . 
Slechts éénmaal in de afgelopen tien jaar hebben wij op deze 
plaats het veld geruimd. Dat was in het door onze lieve mede
werksters samengestelde decembernummer van verleden jaar. 
Maar wie zou niet voor vrouwelijke charme even opzij stap
pen! ..... 
Vooral in het begin is er naarstig gespeurd naar de identiteit van 
Argus. Het was echter een geheim en het is altijd een geheim . 
gebleven. Dat maakt trouwens het afscheid ook veel eenvoudiger. 
Geen bloemen, geen toespraken, geen handenschudden, geen 
drankjes (béétje jammer!), geen zoenen (jàmmer!). Vaarwel Zes
kant, het ga je èn de IHC goed! 
Wij kijken nooit meer op "anderman's (w)erf" ..... . 


