


BIJ DE VOORPLAAT 

Zonnig èn heel warm weer mogen ons dan over de afgelopen weken stevig in de herinnering zijn gebleven, het heeft toch ook wel 
eens geregend, en hoe! Jammer genoeg was er veel nattigheid, toen op 16 augustus met feestgedruis bij IHC Gusto het booreiland 
Maersk Explorer werd gedoopt. Meer hierover op blz. 107. 

IHC SLEEPZUIGERFILM 
DOET MEE AAN 
FILMFESTIVAL i] 16th 

INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL 
FILM 
FEnlVAL october 27 - november 1. 1975 
Montreux / Switzerland 

,,Opdrachtfilm 1975", dat was de titel van de filmdag in Eindho
ven, waar, onder auspiciën van de Stichting Audiovisuele Mani
festaties, een groot aantal films werd vertoond, die gemaakt 
zijn in opdracht van bedrijven, overheid, instellingen en derge
lijke. 
Door Bob Kommer Studio's B.V. werden twee films ingezonden, 
waarin IHC produkten een rol spelen. Dat waren "Clearway to 
Prosperity" over de sleepzuiger Marinero Rivas - in de wan
deling de "Peru-film" genoemd - en "Foursquare in Construc
tion". 

De nieuwe naam "Maersk Explorer" wordt onthuld 

Ondanks een periode met tropisc e 
gelopen weken bij IHC Gusto hard 
van bouwnummer CO 944, het booreil 
gevers. 

Vrijdagavond 8 augustus werd he ei · 
Waalhaven. Dit was nodig om de paal=Jt.c::::, 
Op zaterdag werden door de drijvende 
vanaf het "Staalbouw" terrein opgep 
ponton geplaatst. Het betrof 3 paalstu 
en 260 ton per stuk. Intussen was bo 
de werkbordessen te plaatsen. 
De Snip plus ponton met paalstukken e 
naar de Waalhaven gesleept, waarna dir
de Ajax begonnen werd met behulp v 
één der paalstukken te plaatsen. 
Zondag werden de twee andere paals 
's avonas nog het eiland teruggesleep e 
deze riskante operatie snel en veilig e 
door alle betrokkenen hard gewerkt. 
Richtsnoer ervoor was een door het Ce
nauwe samenwerking met de Teken 
Dienst en bedrijf, gemaakt draaiboek, 
van de handelingen stond, de benodigde _ 
verantwoordelijk was en een (krap) tijd 

Deens bezoek 
Voorafgaande aan de doop van het boo -

augustus een groep van Deense joum 
de werf. Slecht weer met veel regen 
doopplechtigheid op zaterdag 16 augus 
jassen waren wèl nodig! Omdat de th 
eiland· Esjberg zal zijn, werd de doop 
E. Rasmussen, de echtgenote van de

De doopvrouwe, mevrouw E. Rasmussen, same 
L. A. van Gunsteren, op het erepodium 

In laatstgenoemde film, gemaakt in opdracht van Van Splunder's 
Aannemings Mij. N. V., wordt ruim aandacht besteed aan het 
civiele hefeiland Stevin '73. Geen festival met prijzen, want 
jammer genoeg vielen de twee te behalen "plakken" niet ten 
deel aan onze films. Wèl is "Clearway to Prosperity" gekozen 
als Nederlandse inzending voor het 16e Internationale Indus
triële Film Festival in Montreux (Zwitserland). Dit festival wordt 
eind oktober, begin november gehouden. 

GROTE ACTIVITEITEN RONDOM BOO 
Wie weet! Duimen maar .... 
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-: · g zijn gebleven, het heeft toch ook wel 
-=- eestgedruis bij IHC Gusto het booreiland 

Ondanks een periode met tropische temperaturen is er de af
gelopen weken bij IHC Guste hard gewerkt aan de voltooiing 
van bouwnummer CO 944, het booreiland voor Deense opdracht
gevers. 

Vrijdagavond 8 augustus werd het eiland versleept naar de 
Waalhaven. Dit was nodig om de paalsecties te kunnen plaatsen. 
Op zaterdag werden door de drijvende bok Ir. Snip de palen 
vanaf het "Staalbouw" terrein opgepakt en verticaal op een
ponton geplaatst. Het betrof 3 paalstukken, elk 42 meter lang 
en 260 ton per stuk. Intussen was bok Ajax bezig onder meer 
de werkbordessen te plaatsen. 
De Snip plus ponton met paalstukken werden nog dezelfde dag 
naar de Waalhaven gesleept, waarna direct door de Ir. Snip en 
de Ajax begonnen werd met behulp van een speciaal hijsjuk 
één der paalstukken te plaatsen. 
Zondag werden de twee andere paalstukken geplaatst, waarna 
's avonas nog het eiland teruggesleept werd naar de werf. Om 
deze riskante operatie snel en veilig te kunnen volbrengen is 
door alle betrokkenen hard gewerkt. 
Richtsnoer ervoor was een door het Centraal Bedrijfsbureau, in 
nauwe samenwerking met de Tekenkamers, de Technische 
Dienst en bedrijf, gemaakt draaiboek, waarin precies de volgorde 
van de handelingen stond, de benodigde gereedschappen, wie 
verantwoordelijk was en een (krap) tijdschema. 

Deens bezoek 
Voorafgaande aan de doop van het booreiland bracht op 15 
augustus een groep van Deense journalisten een bezoek aan 
de werf. Slecht weer met veel regen begeleidde helaas de 
doopplechtigheid op zaterdag 16 augustus. Paraplu's en regen
jassen waren wèl nodig! Omdat de thuishaven van het boor
eiland Esjberg zal zijn, werd de doop verricht door mevrouw 
E. Rasmussen, de echtgenote van de burgemeester van deze

De doopvrouwe, mevrouw E. Rasmussen, samen met IHC Gusto directeur, Dr. Ir. 
L. A. van Gunsteren, op het erepodium 

ACTIVITEITEN RON-OOM BOOREILAND 
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Deense havenstad. Zij onthulde de nieuwe naam van het boor
eiland: Maersk Explorer. 
Tot in de loop van september zal dit booreiland - de grootste 
,,driepoter" ooit bij Guste gebouwd - het beeld bij onze Schie
damse werf beheersen. Dan wordt het naar de locatie op de 
Noordzee versleept. 

Drukte In de regen .... 

Bijna gereed om aan het werk te gaan 



VERSCH 
In de maanden juli en augustus, toen we de bijzonder warme 
zomerdagen beleefden, was het een drukte van jewelste bij de 
afdeling nieuwbouw van IHC Verschure. 
Op de hellingen lagen broederlijk bij elkaar: de CO 857 sleep
hopperzuiger voor de U.S.S.R., de CO 866, sleephopperzuiger 
voor Irak en aan de voet van helling I het ponton voor de rots
breker voor de U.S.S.R., de CO 870. 
Voor de wal lag de CO 853, ook een sleephopperzuiger voor Irak, 
wachtend op verdere beproevingen na aanvankelijk enige tegen
slag met een tandwielkast te hebben gehad. 
Veel werk dus voor de collega's in Amsterdam, die in augustus 
toch al niet over gebrek aan belangstelling hadden te klagen 
met hun "SAIL 700"! 
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N VOLLE WERF 

Twee sleepzuigers In aanbouw bij Verschure 

Het ponton van de rotsbreker aan de voet van helling 1 

AMSTERD 
IIIIIRf .. 

ONDER ZEI 

De sleepkop llgt klaar om door vele ogen bekeken 

Drie dagen lang werd de haven van 
dam beheerst door het zeilschip. Aan 
manifestatie - Sail 700 - was een ha e 
toonstelling "Haven 700" gekoppeld. 
Hierop was ook een stukje IHC te zien. Doe:;: 
Verschure was op het terrein een slee 
ter bezichtiging neergelegd. Omdat nie 
een zou weten wat voor "ding" dit is, 
een bordje bij gezet met een plaatje V' 

sleepzuiger en hoe dat nu allemaal in e 
zit. 
In de kranten hebt u kunnen lezen, dat OO:,::;.. 

het vlagvertoon van de zeven windjamm=--: 
een enorm succes was en voor herhaJi 
baar. 



LLE WERF 

aan de voet van helling 1 

--

AMSTERDAM 
ONDER ZEIL .. 

De sleepkop ligt klaar om door vele ogen bekeken te worden 

Jammer genoeg was het mistig toon de zeilschepen op weg waren naar Amsterdam 

Pronkstuk was zeker 
de "Kruzenshlern" 
uit de Sovjet Unie -
5725 ton, een beman
ning van 265 koppen 

Ook de "Dar Pomorza" uit Polen - 1561 ton, 132 bemanningsleden - mag er zijn 

Drie dagen lang werd de haven van Amster
dam beheerst door het zeilschip. Aan deze 
manifestatie - Sail 700 - was een haventen
toonstelling "Haven 700" gekoppeld. 
Hierop was ook een stukje IHC te zien. Door 
Verschure was op het terrein een sleepkop 
ter bezichtiging neergelegd. Omdat niet ieder
een zou weten wat voor "ding" dit is, was er 
een bordje bij gezet met een plaatje van een 
sleepzuiger en hoe dat nu allemaal in elkaar 
zit. 
In de kranten hebt u kunnen lezen, dat vooral 
het vlagvertoon van de zeven windjammers 
een enorm succes was en voor herhaling vat
baar. 

109 

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



Een romantisch plaatje van de "Waddenzee" bij de Jutphaase brug Een goede blik op de nieuwe Beaver met z'n flinke paalwagenponton 

"WADDENZEE" DEED ALVAST EVEN EEN KARWEI 
Omdat een aantal bijkomende werkzaamheden - zoals het voor
bereiden van het "stort" - in België nog niet waren voltooid, 
ging de nieuwste aanwinst van Van Oord Utrecht, de cutter
zuiger Waddenzee even aan het werk in het Amsterdam Rijn
kanaal bij Utrecht. 

Zoals u weet is de Waddenzee een nieuwe Beaver van het type 
"3300". De zuiger nam de plaats in van de Nordsee - ook een 
Beaver, maar van het "oude" type 2300. 
Intussen is de Waddenzee weer terug bij De Klop, in afwach
ting van het vertrek naar België. 

,,EVENWICHTSKUNSTENAAR" 
Bij het opbergen van foto's van de pijpenlegger Viking Piper 
ontdekten wij een toch wel bijzonder plaatje, geschoten door 
Gusto's fotograaf, de heer J. J. H. Paardekam. 
Bekijk 'm maar eens goed en ontdek het mannetje, dat daar op 
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z'n gemak over een van de steunarmen van de z.g. ,,sternramp" 
loopt. Hij neemt daarbij overigens wél een loopje met de veilig
heid .... ! 

DE COR B 
Tweedaagse conferentie in Doorn 

"Het functioneren van de COR van IHC 
onderwerp, waarvoor onze COR eind auy,..::,.,:....: 
een kwam in het Maartenshuis te Doom. 
ging van de COR was uw eindredacteur e 
midden. Niet om over de conferentie e 
natuurlijk een taak voor de COR zèlf - maar 
te ondergaan wat zo'n bijeenkomst inho 
naar het conferentie-oord onder meer - ·_ -
het bos in bij het bordje "picknicplaats". 
dat het samenzijn het karakter had van ee 
deerlijk! Er is in een sfeer van grote ope 
tensief gewerkt. 
Behalve COR leden en een enkel plaa 
was er ook "top" van IHC aanwezig. V 
de heren Schuil en Boterenbrood, en 
heren Bouman, Fluit en Sjouke. 

In een spiegel kijken 
Het was mooi weer, dus gingen de rame 
De eigenlijke conferentie werd gehoude 
een statig oud patriciërshuis. Eigenlij 
zo'n ontmoeting. In de gangen, portalen, 
kamers heerst nog iets van vroeger tijde 
nog niet het jachtige tempo van nu. En oe,... -· 
tijd - ook voor zichzelf - en meer ruim e 
op het wat ben ik en wat doe ik. 
Dit laatste werd de COR leden deze da - -
gehouden. Natuurlijk, de doelstelling als 
taken en bevoegdheden van COR - en 0 
regeld en vastgesteld. Maar toch was e 
van de heer Tj. Pel van het Slotemaker e 
in een spiegel te kijken. 
Wat wil het zeggen lid van de COR te zij . -
uit de IHC naar de COR? Hoe zijn de rela · 
naar buiten toe? Waar houdt de COR zi 
mee moét men zich bezig houden? 

Eigen taak 
De eerste dag was besteed aan wat genos 
spitwerk, ook in kleine werkgroepen. Gezar-=

men zich op de tweede dag weer over ee 
Hoe kan de COR meespelen in het be e· 
Hoe komt men tot een goede besluitvorm· 
men de verbindingskanalen naar "boven e ~z 
Er werd nog eens duidelijk gesteld, da 
eigen taak heeft en beslist geen verleng e 
is. Een OR houdt zich meer met directe, 
problemen bezig; een COR werkt abstrac e 
op langere termijn. Natuurlijk is de se e· · 
en zijn er onderwerpen die op beide n· eë.-5 

dienen. Toch is het een illusie te den e 
zou kunnen worden. Soms zal er geen 1 
plegen van de achterban. Dan zal er d 



EN EEN KARWEI 
= addenzee een nieuwe Beaver van het type 

:run de plaats in van de Nordsee - ook een 
- .,oude" type 2300.

bij De Klop, in afwach-

AAR" 
an de steunarmen van de z.g. ,,sternr.amp" 
ij overigens wél een loopje met de veilig-

-·

DE COR BIJEEN OVER ■ ■ ■

Tweedaagse conferentie in Doorn 
"Het functioneren van de COR van IHC Holland" - dat was het 
onderwerp, waarvoor onze COR eind augustus twee dagen bij
een kwam in het Maartenshuis te Doorn. Op speciale uitnodi
ging van de COR was uw eindredacteur de tweede dag in haar 
midden. Niet om over de conferentie verslag te doen - dát is 
natuurlijk een taak voor de COR zèlf - maar om eens van nabij 
te ondergaan wat zo'n bijeenkomst inhoudt. Hem was de weg 
naar het conferentie-oord onder meer aangeduid met: rechtsaf 
het bos in bij het bordje "picknicplaats". Wie nu mocht denken, 
dat het samenzijn het karakter had van een picknic, vergist zich 
deerlijk! Er is in een sfeer van grote openhartigheid hard en in
tensief gewerkt. 
Behalve COR leden en een enkel plaatsvervangend COR lid 
was er ook "top" van IHC aanwezig. Van de raad van bestuur 
de heren Schuil en Boterenbrood, en van de werfdirecties de 
heren Bouman, Fluit en Sjouke. 

In een spiegel kijken 
Het was mooi weer, dus gingen de ramen open en de jasjes uit. 
De eigenlijke conferentie werd gehouden in het hoofdgebouw: 
een statig oud patriciërshuis. Eigenlijk een ideale plaats voor 
zo'n ontmoeting. In de gangen, portalen, trappenhuizen en hoge 
kamers heerst nog iets van vroeger tijden. Toen had het leven 
nog niet het jachtige tempo van nu. En toen had de mens meer 
tijd - ook voor zichzelf - en meer ruimte om zich te bezinnen 
op het wat ben ik en wat doe ik. 
Dit laatste werd de COR leden deze dagen steeds voor ogen 
gehouden. Natuurlijk, de doelstelling alsmede de verschillende 
taken en bevoegdheden van COR - en OR - zijn bij de wet ge
regeld en vastgesteld. Maar toch was het goed, onder leiding 
van de heer Tj. Pel van het Slotemaker de Bruïne Instituut, eens 
in een spiegel te kijken. 
Wat wil het zeggen lid van de COR te zijn? Hoe kijkt men van
uit de IHC naar de COR? Hoe zijn de relaties in de raad zelf en 
naar buiten toe? Waar houdt de COR zich mee bezig en waar
mee moét men zich bezig houden? 

Eigen taak 
De eerste dag was besteed aan wat genoemd werd graaf- en 
spitwerk, ook in kleine werkgroepen. Gezamenlijk bijeen boog 
men zich op de tweede dag weer over een aantal vraagstukken. 
Hoe kan de COR meespelen in het beleid van het concern. 
Hoe komt men tot een goede besluitvorming. Hoe onderhoudt 
men de verbindingskanalen naar "boven en naar beneden". 
Er werd nog eens duidelijk gesteld, dat de COR een geheel 
eigen taak heeft en beslist geen verlengde of uitgegroeide OR 
is. Een OR houdt zich meer met directe, plaatselijke, praktische 
problemen bezig; een COR werkt abstracter, op grotere schaal, 
op langere termijn. Natuurlijk is de scheiding niet haarscherp 
en zijn er onderwerpen die op beide niveaus bespreking ver
dienen. Toch is het een illusie te denker:i, dat àlles besproken 
zou kunnen worden. Soms zal er geen tijd zijn voor het raad
plegen van de achterban. Dan zal er durf nodig zijn om naar 
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huis te gaan en het "thuisfront" met de genomen beslissing 
onder ogen te komen. 

Op de hoogte blijven 
Er werd veel gepraat over die achterban, door wie immers het 
COR lid in de raad is gekozen. Weet men als COR lid genoeg 
van die "achterban"? En is, en blijft, er dáár begrip voor taak 
en rol van een COR lid? Is de belangstelling, de interesse of 
hoe men het ook noemen wil voor het COR werk groter, naar
mate de betrokkenen in bepaalde salarisgroepen zitten? Weten, 
op de hoogte blijven, informatiestromen op gang houden, dat 
alles is onontbeerlijk voor de COR om goed te kunnen werken 
als gekozen overlegorgaan. 
Opnieuw werden er die morgen een paar werkgroepjes ge
vormd, die zich vervolgens afzonderden voor de behandeling 
en de beantwoording van een aantal concrete vragen. Pittig 
denkwerk voor de deelnemers! Maar ook nu weer: een open 
discussie met begrip voor elkaars standpunt en mening. Een 
wederzijds plagerijtje kon er best af en er werd wel eens flink 
gelachen. Want het formuleren van gedachten en het op schrift 
stellen ervan mag dan niet zonder zweetdruppeltjes gaan, de 
humor ontbrak niet tijdens al het zwoegen. 

Persoonlijke contacten 
Een prettige onderbreking was de lunch en het wandelen -
voor-de-spijsvertering. Het waren bovendien opnieuw momen
ten, waarin de persoonlijke contacten tussen de leden onder
ling nauwer werden aangehaald. De mogelijkheid elkaar beter 
te leren kennen was zeker een van de grote pluspunten van 
deze tweedaagse ontmoeting. 
Daar was iedereen het over eens. 
Tot slot van de conferentie kwamen de deelnemers met de op 
schrift gestelde conclusies, wensen en verlangens weer geza
menlijk bijeen. De resultaten werden aan allen uitgereikt, ter 
verdere discussie en behandeling, onderling èn thuis met de 
OR. 
Het spreekt vanzelf, dat er geen kant en klare oplossingen uit 
de bus kwamen. Wel was er verdieping en inzicht in typische 
COR vraagstukken ontstaan. En daarmee zijn als het ware een 
aantal wegwijzertjes geplaatst om verder te gaan. Meer dan 
voorheen zal Het Zeskant als informatiebron van en over de 
COR een rol gaan spelen. U zult dat ongetwijfeld in de komen
de maanden merken. 

Grote openheid 
Op de man af gevraagd, hoe de deelnemers deze twee werk
dagen hadden ondergaan, werden er positieve antwoorden ge
geven. In een slotwoord zei conferentieleider Tj. Pel, dat hem 
vooral de grote openheid was opgevallen, waarmee men elkaar 
was tegemoetgetreden. De COR van IHC is pas anderhalf jaar 
oud, dus nog piepjong, zei de heer Pel, ,,Maar de groei lijkt 
voorspoedig". Met dit compliment nog in de oren nam men af
scheid van elkaar en van de Doornse bossen en ging ieder 
zijns weegs, een welverdiend weekeinde tegemoet. 

■ ■ ■ DECOR 
-- - -- - -- - - -- - -
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De heer Stlerman - bedenker van het hljsstuk (4e van 
llnksj - temidden van collega's aan boord van de "Mer 
d'lro se Il" 

Begin augustus konden twee medewerkers 
van IHC Gusto een vorstelijke beloning in 
ontvangst nemen voor door hen ingezonden 
ideeën. Het ene, van de heer W. Dullens, 
klinkt reuze eenvoudig, maar je moet er wèl 
even opkomen. Zijn idee behelsde een veel 
groter gebruik maken van de bouwlift op de 
helling. Dat wil zeggen óók voor het aan 
boord brengen van bijvoorbeeld pijpstukken. 
Daar wordt nog vaak - ook voor kleine las
ten - een kraan voor gebruikt. Of men neemt 
het op de schouder en sjokt er mee aan 
boord. Bij gebruik van de bouwlift gaat het 
veel sneller. En tijd is geld! Over geld ge
sproken: de heer Dullens kreeg f 3.100,-, 
nadat was komen vast te staan, hoeveel er 
inderdaad bespaard kon worden! 

Een ander fors bedrag - f 2.170,- - was be
stemd voor de heer J. Stierman. Hij ontwierp 
een speciaal juk om poten van hefeilanden 
in één keer uit te nemen of te plaatsen. Het 
grote voordeel schuilt hierin, dat er geen 
ogen voor het hijsen behoeven te worden 
aangelast. Ogen, die er dan later weer moe
ten worden afgebrand. Dat betekent dan 
bovendien dat een man de poot in moet. 

Ook de veiligheid is met het idee van collega 
Stierman ten zeerste gediend. 

Bijgaande foto's laten zien, hoe het juk wordt 
gebruikt. Een goed idee is nog steeds veel 
geld waard! 

•• 

Het hljsjuk komt er aan ..... . 

••.... en wordt- om het pootelnde geklemd 

Soepel wordt de poot nu opgehesen 

IDEEEN BIJ IHC GUSTO RUIM BELOOND 
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Stevig geklemd In het nieuwe Juk 

Zakken van de pool In het ponton 

Gemakkelijk laat het Juk weer losl 

•• 
IDEEENBUS HEE 

GASUNIEK - het personeelsorgaan van e 
Gasunie - publiceerde in het begin van d" 
aardig artikel over de geschiedenis van de 
Wellicht denkt u na lezing nog eens aan 
bedrijf! Die is even gulzig als de "leeUW, 
Venetië! 

Het begrip ideeënbus stamt van eeuwen 
geschiedkundigen hebben kunnen naga 
ideeënbus uit de twaalfde of dertiende ee 
"Sociaal-psychologische variabelen en 
ideeën", waarop dr. H. J. van Dongen in 1969 
aandacht besteedt aan het ontstaan van de 

Venetië 
De plaats waar het honderden jaren gelede 
Venetië. Aan het einde van de middelee 
een gouden tijdperk door. In tegenstelling 
aan de Middellandse Zee wist deze stad haar 
lang te handhaven. 
Venetië was in die tijd een in hoge mate g 
beter gezegd overgeorganiseerde, staat. De 
de prijzen van de eerste levensbehoeften e 
de bevoorrading van de levensmiddelen. 
beperkte zich overigens niet tot handel en 
persoonlijke en maatschappelijke leven we e 
door de staat bepaald. 

Leeuwebek 
In deze overgeorganiseerde staat bestond ee 
een beetje leek op wat we nu de ideeënbus flOI 

zogenaamde "Bocche di leone", de "lee 
en in het Dogenpaleis waren namelijk ope · 
Iedere burger van de stad mocht daarin zijn o 
betreffende het gebeuren in de stad stoppe 
naar de mening van deze of gene verbete · 
behoefde, dan kon men zijn suggestie op pe 
leggen en in de "leeuwebek" deponeren. 
Ook in die tijd waren er al mensen die hu 



Stevig geklemd In het nieuwe Juk 

Zakken van de poot in het ponton 

Gemakkelijk laat het Juk weer losl 

• 

•• 
IDEEENBUS HEEFT EEUWENOUDE VOORGESCHIEDENIS 

GASUNIEK - het personeelsorgaan van de N.V. Nederlandse
Gasunie - publiceerde in het begin van dit jaar een bijzonder
aardig artikel over de geschiedenis van de Ideeënbus.
Wellicht denkt u na lezing nog eens aan de Ideeënbus in uw
bedrijf! Die is even gulzig als de "leeuwebek" van toen in
Venetië!

Het begrip ideeënbus stamt van eeuwen geleden. Voor zover 
geschiedkundigen hebben kunnen nagaan stamt het begrip 
ideeënbus uit de twaalfde of dertiende eeuw. In het proefschrift 

"Sociaal-psychologische variabelen en het inzenden van 
ideeën", waarop dr. H. J. van Dongen in 1969 promoveerde wordt 
aandacht besteedt aan het ontstaan van de ideeënbus. 

Venetië 
De plaats waar het honderden jaren geleden allemaal begon was 
Venetië. Aan het einde van de middeleeuwen maakte die stad 
een gouden tijdperk door. In tegenstelling tot de andere steden 
aan de Middellandse Zee wist deze stad haar macht en invloed 
lang te handhaven. 
Venetië was in die tijd een in hoge mate georganiseerde, nog 
beter gezegd overgeorganiseerde, staat. De regering bepaalde 
de prijzen van de eerste levensbehoeften en hield toezicht op 
de bevoorrading van de levensmiddelen. Het staatsdirigisme 
beperkte zich overigens niet tot handel en nijverheid. Ook het 
persoonlijke en maatschappelijke leven werden in sterke mate 
door de staat bepaald. 

Leeuwebek 
In deze overgeorganiseerde staat bestond een instituut dat wel 
een beetje leek op wat we nu de ideeënb·us noemen. Het was de 
zogenaamde "Bocche di leone", de "leeuwebek". In de stad 
en in het Dogenpaleis waren namelijk openingen in de muren. 
Iedere burger van de stad mocht daarin zijn op- of aanmerkingen 
betreffende het gebeuren in de stad stoppen. Was er iets dat 
naar de mening van deze of gene verbetering of verandering 
behoefde, dan kon men zijn suggestie op perkament of lei vast
leggen en in de "leeuwebek" deponeren. 
Ook in die tijd waren er al mensen die hun brood verdienden 
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aan de ideeënbus. Ze waren weliswaar niet vergelijkbaar met 
de secretarissen van ideeëncommissies van thans, maar ze wa
ren evenzeer onmisbaar. Het waren de schrijvers die de sugges
ties van de grotendeels analfabetische inwoners van de stad 
op schrift stelden. 

Reglement 
Ook in die tijd was er een ideeënbusreglement, al week dat 
sterk af van de reglementen die thans worden gehanteerd. Ano
nieme inzendingen waren verboden; ook toen werden die zon
der meer terzijde gelegd. Suggesties die voortsproten uit wraak
zucht of nijd waren eveneens taboe. De inzender kon hiervoor 
zelfs streng worden gestraft. Voor zover ons bekend zijn thans 
nergens strafpremies in het reglement opgenomen ter voorko
ming van ideeën van minder allooi. 
De ideeënbuscommissie bestond uit een vergadering van uit
sluitend notabelen die de inzendingen beoordeelden. Niet zel
den werden er verbeteringen aangebracht of belangrijke bespa
ringen bereikt dank zij de suggestie van de inwoners, die via 
de "leeuwebek" werden kenbaar gemaakt. 

Schotland 
De eerste ideeënbus, zoals wij hem ook nu kennen, werd in 
1880 in Schotland ingesteld. Het was de Yale and Towne Manu
facturing Company die haar werknemers via een ideeënbus de 
kans gaf mee te denken over het bedrijfsgebeuren. In de V.S. 
stamt de eerste ideeënbus uit 1894, ingesteld door Patterson bij 
de National Cash Register. 
Kodak, ook een Amerikaans bedrijf, ging eveneens over tot de 
instelling van een ideeënbus. Langzaam maar zeker verspreidde 
het systeem zich. Krupp begon er in 1888 in Duitsland mee; in 
1902 volgde Borsig en in 1904 Zeiss. 

In Nederland was Stork de eerste, in 1904, na een studiereis 
van een directielid naar Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog 
is in Europa het ideeënbus-werk pas goed op gang gekomen. 
Sinds geruime tijd bestaat in Nederland een Landelijk Ideeën
centrum als onderdeel van het N.I.V.E., de Nederlandse Vere
niging voor Management. 



40en25JAAR 
BIJ IHCSMIT 

A. DEN BOEF 

J. VAN DAM 

Op 5 augustus j.l. ging de vlag 
met het cijfer 40 in de mast voor 
onze medewerker op het Maat
voeringscentrum, de heer A. den 
Boef en met het cijfer 25 voor 
onze medewerker op de afde
ling Expeditie, de heer J. van 
Dam. 
De heer A. den Boef trad in on
ze dienst op 5 augustus 1935 en 
begon zijn loopbaan als nagel
heter. Vier jaar later werkte hij 
als een zelfstandig ijzerwerker 
op de Spantenvloer. Na de oor
log, waarin hij 3 jaar gedwon
gen in Duitsland werkte "in de 
beton", keerde hij terug. Na 
enige tijd werd hij aangesteld als 
voorman op de Spantenvloer en 
enige jaren later benoemd tot 
baas. 
Na de fusie werd hij overge
plaatst naar het Maatvoerings
centrum om in nauwe samen
werking met de heer M. Stout 
deze nieuwe afdeling te runnen. 
De heer Den Boef heeft de ge
hele ontwikkeling op scheeps
bouwgebied nauwgezet gevolgd. 
Daarnaast kreeg hij ook te ma
ken met de kwaliteitscontrole 
voor uitbesteed werk, zowel voor 
secties als voor gietwerk. 
Naast het werk in ons bedrijf 
geeft de heer Den Boef les op 
de Technische Avondschool en 
verzorgt daar de cursus Gezel 
Scheepsmetaalbewerken van de 
V.V.A.
Bij de jubileumviering was ook
de burgemeester van Nieuw
Lekkerland aanwezig om de
heer Den Boef het ereteken in 
zilver, verbonden aan de Orde 

van Oranje Nassau op de borst 
te spelden. 
Wij feliciteren de heer Den Boef 
met dit jubileum en de konink
lijke onderscheiding. Wij wensen 
hem met zijn gezin nog heel 
veel goede jaren toe. 
De heer J. van Dam trad in onze 
dienst op 17 juli 1950 als maga
zijnbeheerder op de A.V.1. te 
Krimpen aan de Lek. 
Op 4 januari 1971 werd hij over
geplaatst naar de Afdeling Expe
ditie waar hij de zorg kreeg over 
de controle van uitgaande orders 
en het doorgeven van admi
nistratieve gegevens naar de Af
deling Boekhouding. Daarnaast 
verzorgt hij het taxi- en het per
sonenvervoer. 
Wij feliciteren de heer Van Dam 
met zijn jubileum en hopen dat 
hij zijn werk nog vele jaren in 
een goede gezondheid en met 
het enthousiasme, dat wij van 
hem gewend zijn, zal kunnen 
blijven verrichten. 

40JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Op 15 augustus 1975 herdacht 
de heer L. C. Marks het feit, dat 
hij 40 jaar geleden als knaap van 
16 jaar bij Verschure in dienst 
trad. 
Veel is er in die 40 jaar veran
derd - geëvolueerd - zoals dat 
heet. De heer Marks is mee-ge
evolueerd als mens en in zijn 
werk. 
Als jong administratief medewer
ker toonde hij zich al specialist 
in het werven van anderen, waar
van hij meende, dat die beter bij 
zijn bedrijf zouden kunnen wer
ken. Hij bewerkte deze "candi
daten" dan dagelijks in de vrije 
tijd net zo lang tot hij geslaagd 
was. 
Het heeft dan ook niemand be
vreemd, dat de werving van per
soneelsleden en alles wat daar
bij behoort zijn dagelijkse bezig
heid bij de afdeling personeels
zaken is geworden. 
Ondanks de reeds lange tijd 
heersende moeilijkheden gaat hij 
onvervaard verder, opgewekt en 
met taaie volharding en in de 
overtuiging voor een goede zaak 
te staan. 
Wij wensen hem toe, dat hij in 
deze geest nog vele jaren zijn 

L. C. MARKS 
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nuttig werk voor ons bedrijf zal 
mogen verrichten. 
Ook vanaf deze plaats, heer 
Marks, proficiat. 

25JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Vrijdag 8 augustus 1975 was het 
de jubileumdag voor de heer 
P. T. Kramer. Hij was toen 25 
jaar als metaaldraaier aan het 
Verschurebedrijf verbonden. 
Deze jubilaris staat bekend als 
een gezellige en goede collega. 
De jubileumviering was dienover
eenkomstig. 
Wij wensen de heer Kramer ook 
op deze plaats nog van harte 
geluk met zijn jubileum en ho
pen, dat hij nog vele jaren in 
goede gezondheid zich voor zijn 
gezin en het werk zal kunnen 
inzetten. 

Donderdag 21 augustus 1975 
herdacht de heer J. Heiloo, dat 
hij 25 jaar geleden als tijdschrij
ver-loonadministrateur bij Ver
schure in dienst trad. 
Momenteel bekleedt hij de func
tie van groepsleider budget
bureau controller. 
In vorige functies was hij cal
culator en werkverdeler bij de 
mechanische afdeling. Aan die 
tijd bewaart hij schone herinne-

P. T. KRAMER 

ringen. Dat neemt niet weg, dat 
hij ook in zijn huidige werkkring 
geheel op gaat. 
Wij wensen hem dan ook gaarne 
nog vele goede en gezonde jaren 
toe in zijn werk en met zijn 
gezin. 

J. HEILOO 

BEMETEL GESLAAGDEN BIJ DMN 

Zoals gebruikelijk namen dit jaar ook bij DMN weer een aantal 
leerlingen deel aan de Bemetel-examens. 
Het is plezierig te kunnen melden dat alle drie deelnemers 
slaagden. Het zijn de heren J. Noordermeer die zowel het A 
als B examen deed voor draaier, A. v. d. Slot die het A examen 
draaien deed en J. Zwarts het A examen frezen. 

Ook van onze kant: van harte proficiat. 
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LEERSCHOLEN IHC SMIT NAAR 
TEUTOBURGERWOUD 

Wij, jongens van de leerscholen van IHC Smit, hebben een vijf
daagse reis gemaakt naar het Teutoburgerwoud. 
Na een tocht van ongeveer acht uur arriveerden wij bij "Haus
Neuland", waar een warme maaltijd ons wachtte. 's Avonds
kregen wij gelegenheid om de omtrek te verkennen. Na een 
prima nachtrust hadden wij een sportdag in de bossen. Er wa
ren daarbij veel prijzen te winnen. De avond van die dag werd 
doorgebracht met een bezoek aan de stad Bielefeld. 
Woensdag bezochten wij de Porsche fabriek, waar de snelle 
wagens in allerlei mooie kleuren stonden opgesteld. Het was 
die dag erg warm geweest en het bier smaakte 's avonds dan 
ook dubbel zo lekker. Op donderdag maakten wij een tocht 
door het heuvelachtige gebied naar het "Hermann Denkmal",
een enorm beeld op de top van een hoge berg. Vandaar hadden 
wij een mooi uitzicht over de bosrijke omgeving. 
Daarna werd er een bezoek gebracht aan "Exterstein", een ge
vangenkamp uit de oorlog. Naast dit kamp was een meer met 
enorme karpers. 
Vervolgens ging de reis naar het Adelaarspark, waar de klein
ste tot de grootste adelaars te zien waren. 
's Avonds werd er gevoetbald tegen een elftal van het naast 
"Haus Neuland" gelegen internaat. Met 9-1 wonnen wij deze
ontmoeting! 
Vrijdagmorgen vroeg vertrokken wij huiswaarts, waar wij om vijf 
uur arriveerden. 
Al met al was het een goed verzorgde en een zeer geslaagde 
reis. 

J. Veen
T. van Wyk

FUNCTIE-�

Bedrijf Functie Salarisgroep Korte omschrijving Opleidings- en Aanvullende Inlichtingen 
ervaringseisen informatie bij: 

Hoofdkantoor Manage- Het invoeren van een Minimaal hoger H. Bosma
ment functie en organisatie- beroepsonderwijs. Hoofdkantoor
Develop- analyse-systeem en het Enige jaren bedrijfs- IHC Holland
ment bevorderen van een ervaring. 
mede- optimaal gebruik 
werker daarvan. 

Ondersteuning geven 
bij het opzetten van 
loopbaanplanning en 
personeelplanning. 
Het analyseren van 
opleidingsbehoeften en 
het inhoudelijk vorm-
geven van opleidings-
programma's 

IN MEMORIAM 
A. F. VAN DER DUSSEN 

Op 1 juli j.l. is op 64-jarige leeftijd overleden onze medewerker 
de heer 

A. F. VAN DER DUSSEN 
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De heer Van der Dussen, die sedert 1930 in onze dienst was, 
laatstelijk als elektrisch lasser, was reeds geruime tijd ziek. 
Helaas moest hij om gezondheidsredenen het werk in oktober 
1971 bij ons staken. 
Wij herdenken de heer Van der Dussen als een plichtsgetrouwe 
medewerker en een prettige en geziene collega. 
Ons medeleven gaat in het bijzonder uit naar zijn echtgenote, 
die wij alle kracht toewensen dit verlies te dragen. 

Bedrijfsleiding IHC Verschure Productie Nieuwbouw 
G. M. L. Hendriks.
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Om te beginnen maar eens een verhaaltje, dat slechts zijdelings 
iets met IHC te maken heeft. Wij lazen het in een buitenlands 
tijdschrift, van de hand van de ook in IHC kringen geen onbe
kende heer R. van Bennekom. Het gebeurde in Australië, waar 
de sleepzuiger Tees Bay werk uitvoerde in de haven van Syd
ney. Nu is het zo, dat een sleepzuiger tijdens het baggeren 
steeds dieper komt te liggen omdat de hopper zich vult. Onbe
kend met dit technische feit zag een Australische huisvrouw 
het schip steeds verder "wegzakken ". Vrezende dat zich een 
ramp aan het voltrekken was, alarmeerde zij politie, brandweer, 
eerste hulp en de pers dat er een schip zinkende was in de 
haven. Het duurde wel even voordat alles was opgehelderd, 
rechtgezet en de huisvrouw was gekalmeerd en gerustge
steld .... ! 

Bij IHC Gusto - zo bleek ons uit het berichtenblad van de Schie
damse werf - ontstaat een vacature voor een medewerker post
tafel. ,,Voor vervulling van deze vacature gaat onze voorkeur 
uit naar een medewerker in eigen dienst." 
Da's wel gemakkelijker, anders raakt de postverzorging door 
elkaar .... 

Er is werk aan de winkel voor dolle mina groepen! In het IHC 
Verschure Nieuws werden twee uitstapjes voor de gepensio-

HET RONDE VIERKANT JE 
Er is een nu zelfstandig land, dat zich recentelijk met hulp van 
een ander land afscheidde en waarheen IHC in de vijftiger jaren 
zo'n 20 zuigers leverde. Een tiental Hollanders zijn daar voor 
aflevering en training geweest. In dat land nu speelt zich het 
volgende verhaal af. 
Een jaar of tien na de aflevering werden er nogal wat klachten 
ontvangen dat het materiaal niet deed, wat het verwacht werd 
te doen. Schrijver dezes werd uitgezonden om een onderzoek 
in te stellen. Bij aankomst op het vliegveld werd ik verwelkomd 
door twee heren die mij vroegen of ik mijn bed ook had mee
gebracht. Grote verbazing natuurlijk. Er werd mij toen duidelijk 
gemaakt dat reizen in de bush bush waar geen hotels zijn, een 
eigen bed vereist. Later is dat ook wel duidelijk gebleken, maar 
daarover gaat dit verhaal niet. 
De grootste zuiger, een heel vreemd ontwerp met een reuze 
aantal snijkoppen die niet sneden, werd het eerst onderzocht. 
Aan boord waren een groot aantal officieren die elk een eigen 
bediende hadden. Ik had een eigen kok èn een bediende, dus 
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neerden aangekondigd: ,,Op 4 september gaan we weer naar 
Artis, waar ook deze keer de echtgenotes bij geïnviteerd wor
den. En op 16 oktober zullen de gepensioneerden (dit keer 
zonder echtgenotes) op een glaasje bier onthaald worden bij 
Heineken."
Dat is voor de dames een nuchter bericht .... 

Waarom een dekselsteun voor lessenaars? Daarvoor nemen wij 
het IHC Smit Nieuws ter hand en lezen onder idee 74/22: ,,Als 
een bedieningslessenaar voor de bedradingsmonteur gereed is, 
wordt er altijd met een geopende lessenaar gewerkt, d.w.z. de 
man zit steeds met het lichaam tussen de kast en het deksel 
te werken met als extra beveiliging een houten schoor. Op voor
stel van de heer W. C. V. is de houten schoor (die niet bedrijfs
veilig was) vervangen door een verstelbare steun." 
Een betere dekking in de rug dus! .... 

In de regionale berichtenbladen· worden regelmatig nieuwe 
medewerkers vermeld met datum van indiensttreding, naam, èn 
wat ze gaan doen. Dat is altijd interessant. In het IHC Smit 
Nieuws is zo op 11 augustus iemand in dienst gekomen als 
,,warmstoker". 

Krijgen wij dan tóch een strenge winter?? .... 
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mocht wat dat betreft niet klagen. De bediende moest o.a. tele
grammen wegbrengen naar het dichtstbijzijnde postkantoor. 
Daarvoor moest hij twee dagen lopen! Een van de officieren 
was een niet-prettige, arrogante jongeman. Hij keek erg vanuit 
de hoogte op het volk neer. Eenmaal zei hij, toen hem gevraagd 
werd iemand naar de kant te sturen om vrouwen en kinderen 
die daar hun bad namen te waarschuwen voor de verhaaldraden 
van de zuiger, dat dit niet nodig was. Het waren immers vrou
wen van een zeer lage kaste .... 
Toen deze man dan ook tegen mij zei: ,,Mijnheer u moet me 
alles van baggeren leren in de tijd dat u hier bent ", heb ik hem 
geantwoord dat ik dat wel wilde. Máár, dan moest hij zich eerst 
goed op de hoogte stellen van de aard van het baggerwerktuig, 
de machinerie, enz. Bij ons, zo vertelde ik hem, begint de spe
cialistische opleiding met het zoeken naar het· ronde vierkantje. 
"Doe dat ook maar eerst en kom mij vertellen of je het al of

niet gevonden hebt." Na twee dagen kwam hij zeggen dat hij 
het niet vinden kon. Ik heb hem toen maar hoogst eigen per
soonlijk afgekeurd voor de baggerdienst. 
Want wie dát niet kan vinden .... 

© Mees Boer 


