


BIJ DE VOORPLAAT 

Op een keer - onopgemerkt door de mens - kwam daar, diep tussen het zware hout van de helling bij IHC Gusto, een zaadje 
terecht. Het schoot wortel en met de kracht die alleen de natuur eigen is, perste de jonge loot zich omhoog, naar het licht. En 
toen zei men ineens "Kijk, daar staat zo maar een zonnebloem! Hoe is het mogelijk!" 
Er is véél mogelijk als er de kracht voor is. Daarom is deze zonnebloem ook symbolisch voor ons. 

IHC BELANG IN 
MALEISISCHE WERF 

VERKOCHT 

1"c �eaver OPDRACHTEN 
Toen B.V. Aannemings Maatschappij v/h J. Prins van Wijngaar
den te Hattem een "IHC Beaver 3300" bestelde, betekende het 
dat er binnen een jaar zeven zuigers van dit type waren verkocht! 
Niet gek - om 't op z'n Hollands te zeggen. 
Intussen hebben zij er bij IHC De Klop nog een paar bestellingen 
bij gekregen: Een IHC Beaver 1500, een IHC Beaver 1000 en een 
1730 pk landbooster, alles voor buitenlandse rekening. 
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Op 13 augustus - toen het vo
rige Zeskant nèt gedrukt was 
waardoor het bericht toen niet 
meer kon worden opgenomen -
werd door de raad van bestuur 
het volgende medegedeeld: 
,,IHC Holland heeft zijn 51% 
aandeel in een Maleisische werf 
aan de overige aandeelhouders 
verkocht. Deze werf werd met 
plaatselijke belangen door IHC 
in 1972 onder de naam IHC 
(Malaysia) Sdn. Bhd. opgericht 
met het oogmerk bagger- en 
offshorematerieel voor de markt 
van het Verre Oosten te fabri
ceren onder IHC licentie. 
Sinds de oprichting is het aan
tal opdrachten uit deze sectoren 
bij de verwachtingen ten achter 
gebleven. 
Het is niet te verwachten dat de 
omstandigheden zodanig zullen 
verbeteren, dat IHC (Malaysia) 
Sdn. Bhd. op redelijke termijn 
zal kunnen bijdragen tot ver
steviging van de basis van het 
concern. De werf zal onder de 
naam "Penang Shipbul)ding 
Corporation Sdn. Bhd." zijn 
werkzaamheden normaal voort
zetten." 

EERSTE PAAL 
,,'t Is dat wij het over de condities nie 
maar anders had ik mij maandagmorgen ge 
van de heiploeg om het karwei af te make 
Aldus de heer Boterenbrood, lid van de 
IHC Holland, nadat hij op 30 juli 1976 te aa 
aanzienlijk aantal genodigden de eerste -
geslagen had voor het nieuwe kantoor v 
de Zamenhofstraat 112 in Amsterdam-Noo 

Het totale karwei omvat het heien van 88 
21,5 m lengte op een grondvlak van 62 x 
van 3 verdiepingen, met op de begane g 
het parkeren van auto's. Het gebouw o -
geprefabriceerde zeshoekige betonnen sec · 
Joop Vastenburg van de leerlingenopleiding • 
gevallen na het paalslaan een spandoe 
met het opschrift: ,,Wij bouwen mee a 
Tegelijkertijd werden door de gezamenlij e 
gen uit Amsterdam-Noord zo'n 200 postd · '1 

majoretten jeugd-corps Eendracht Maakt 
met tamboers zorgde door hun fleurig optr 
lijke begeleiding van het geheel. 
Na 60 jaar van gescheiden optrekken voor 
legenheden aan respectievelijk Meeuwenlaa? 
is er nu een aanzet gegeven tot concentra ·= 
viteiten. 

Een en ander is geheel in overeenstemmi 
plan voor IHC Verschure, waarvan wij me 
Zeskant van maart jongstleden. 

Ir. D. Boterenbrood krijgt Instructie 
van een "echte" heibaas 

Grote publleke belangstelling 
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Op 13 augustus - toen het vo
rige Zeskant nèt gedrukt was 
waardoor het bericht toen niet 
meer kon worden opgenomen -
werd door de raad van bestuur 
het volgende medegedeeld: 
,,IHC Holland heeft zijn 51% 
aandeel in een Maleisische werf 
aan de overige aandeelhouders 
verkocht. Deze werf werd met 
plaatselijke belangen door IHC 
in 1972 onder de naam IHC 
(Malaysia) Sdn. Bhd. opgericht 
met het oogmerk bagger- en 
offshorematerieel voor de markt 
van het Verre Oosten te fabri
ceren onder IHC licentie. 
Sinds de oprichting is het aan
tal opdrachten uit deze sectoren 
bij de verwachtingen ten achter 
gebleven. 
Het is niet te verwachten dat de 
omstandigheden zodanig zullen 
verbeteren, dat IHC (Malaysia) 
Sdn. Bhd. op redelijke termijn 
zal kunnen bijdragen tot ver
steviging van de basis van het 
concern. De werf zal onder de 
naam "Penang ShipbuUding 
Corporation Sdn. Bhd." zijn 
werkzaamheden normaal voort
zetten." 

EERSTE PAAL NIEUW KANTOOR IBC VERSCBURE 
,,'t Is dat wij het over de condities niet eens konden worden, 
maar anders had ik mij maandagmorgen gemeld bij de voorman 
van de heiploeg om het karwei af te maken." 
Aldus de heer Boterenbrood, lid van de raad van bestuur van 
IHC Holland, nadat hij op 30 juli 1976 ten aanschouwe van een 
aanzienlijk aantal genodigden de eerste - ceremoniële - paal 
geslagen had voor het nieuwe kantoor van IHC Verschure aan 
de Zamenhofstraat 112 in Amsterdam-Noord. 

Het totale karwei omvat het heien van 88 betonnen palen van 
21,5 m lengte op een grondvlak van 62 x 18 m voor een gebouw 
van 3 verdiepingen, met op de begane grond gelegenheid tot 
het parkeren van auto's. Het gebouw wordt samengesteld uit 
geprefabriceerde zeshoekige betonnen secties. 
Joop Vastenburg van de leerlingenopleiding was de eer te beurt 
gevallen na het paalslaan een spandoek te mogen ontvouwen 
met het opschrift: ,,Wij bouwen mee aan de bloei van IHC". 
Tegelijkertijd werden door de gezamenlijke postduivenverenigin
gen uit Amsterdam-Noord zo'n 200 postduiven los gelaten. Het 
majoretten jeugd-corps Eendracht Maakt Macht uit Heemstede 
met tamboers zorgde door hun fleurig optreden voor een feeste
lijke begeleiding van het geheel. 
Na 60 jaar van gescheiden optrekken voor de nieuwbouwaange
legenheden aan respectievelijk Meeuwenlaan en Zamenhofstraat 
is er nu een aanzet gegeven tot concentr_atie van al deze acti
viteiten. 

Een en ander is geheel in overeenstemming met het structuur
plan voor IHC Verschure, waarvan wij melding maakten in Het 
Zeskant van maart jongstleden. 

Ir. D. Boterenbrood krijgt instructie 
van een "echte" heibaas 

Grote publieke belangstelling 
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Na afloop van de ceremonie werd de heer Boterenbrood van 
alle kanten gelukgewenst en toegesproken. 
De heer Van der Eyden, wethouder van economische zaken van 
Amsterdam, die het college van burgemeester en wethouders 
vertegenwoordigde, sprak daarbij onder meer zijn vertrouwen uit 
in het gespecialiseerde scheepsbouwbedrijf IHC Verschure, dat 
een internationale naam en faam heeft. 
Voor het behoud van de werkgelegenheid in onze tak van in
dustrie en voor de Amsterdamse haven in het algemeen toonde 
hij zich een vurig pleitbezorger van de aanleg van een voorhaven 
en de bouw van de Hemtunnel. 
Namens het bestuur van Amsterdam overhandigde de wethouder 
de heer Boterenbrood een Amsterdammertje - een tinnen 
kannetje, gefabriceerd bij een bedrijf in Amsterdam-Noord naar 
een vorm uit het jaar 1764. 
De heer Boterenbrood had tevoren opgemerkt, dat hij hoopte, 
dat het nieuwe kantoor in de geest van IHC Holland een huis 
van overleg zou zijn, waarin de hartslag van het bedrijf waar
neembaar is. 
De heer Fluit, directeur van IHC Verschure, dankte de heer 
Boterenbrood voor diens komst naar het voor hem overbekende 
Amsterdam en voor de eer, die hij de werkmaatschappij had 
aangedaan door de eerste paal voor het nieuwe kantoor te wil
len slaan. 
Namens de ondernemingsraad van IHC Verschure sprak tot slot 
de heer P. Veldhoen. 
Met het onthullen van een gegraveerde metalen plaat, die ter 
herinnering aan deze dag bij de receptie van het nieuwe kantoor 
een plaats zal krijgen en het aanbieden van een miniatuur daar
van aan de heer Boterenbrood werd de ceremonie besloten. 

Klap na klap na klap na klap ..... 
Daar gaan ze, de 200 postduiven 



. - --------------- -- -------- -- -

Op weg naar de Noordzee 

IHCGUSTO 
STAALBOUW NIEUWS 
Vaarwel jacket! ... 

Bij IHC Gusto Staalbouw werd voor Pennzoil Nederland Com
pany een jacket - een soort eiland op poten - gebouwd. De 
produktie-eenheid voor offshore-werk op het Nederlandse con
tinentale plat heeft o.m. een helicopterdek, bemanningsverblijven 
en een generatorkamer. De hele constructie, die een gewicht 
heeft van zo'n 400 ton, ging onlangs vanuit Slikkerveer scheep 
naar blok K 13 in de Noordzee. Daar wordt het eiland verankerd 
met behulp van 60 meter lange palen, die dóór de poten heen in 
de zeebodem worden geheid. 

Ponton hefeiland te water 

In mei werd de opdracht ontvangen voor de bouw van een stan
daard hefeiland met vier poten voor het uitvoeren van boor- en 
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Blik op de werf In Slikkerveer met links het ponton en 
rechts het eerste !ankertje voor Llbll 

heiwerk ten behoeve van bijvoorbeeld s e· -
en "Schiedam" voeren het werk uit. He -

bijna 24 meter lange ponton werd eind a _ 
nie te water gelaten. De naam: MONA..
van Stevin Construction tot de hierbij "e
Mona, doe dat maar eens na! Of, om ee 
te citeren: .,misschien zijn er ook wel á 
die een hefeiland lusten ...... " 

Zonder. ceremonie te water 

IHCA 
TUSSE 
Op uitnodiging van 
deze zomer een " 
.,Suffolk Show" -
voor het eerst, da es 
zien. Wellicht vraa 
een landbouwtent 
materiaal te zien 
bouw wordt gebrui 
Er kwamen in lp 
Daaronder ook e e 
Engeland. Zoals o 
een aantal prijze 
het beste gebrui 
versiering! 

Mr. E. F. Veste 
de beker aan 
eers onder het e 
B. G. Tammes. 
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IP*� 
heiwerk ten behoeve van bijvoorbeeld steigerbouw. ,,Slikkerveer" 
en "Schiedam" voeren het werk uit. Het bijna 11 meter brede en 
bijna 24 meter lange ponton werd eind augustus zonder ceremo
nie te water gelaten. De naam: MONA. Dat inspireerde iemand 
van Stevin Construction tot de hierbij gepubliceerde cartoon! 
Mona, doe dat maar eens na! Of, om een van de Staalbouwers 
te citeren: .,misschien zijn er ook wel ándere toetjesfabrikanten, 
die een hefeiland lusten ...... " 

Zonder ceremonie te water 

IHC AMPHIDREDGE 
TUSSEN DE BLOEMEN 
Op uitnodiging van Latime Consulting Engineers in Londen werd 
deze zomer een "IHC Amphidredge" tentoongesteld op de 
"Suffolk Show" - een landbouwexpositie bij lpswich. Het was 
voor het eerst, dat een Amphidredge op Engelse bodem was te 
zien. Wellicht vraagt u zich af, wat een baggervaartuig doet op 
een landbouwtentoonstelling. Welnu, op zo'n manifestatie is ook 
materiaal te zien dat op een of andere wijze in of bij de land
bouw wordt gebruikt. 
Er kwamen in lpswich zo'n 76000 bezoekers een kijkje nemen. 
Daaronder ook velen uit de vroegere "Overzeese gebieden" van 
Engeland. Zoals op de meeste Britse "shows" werden ook hier 
een aantal prijzen uitgedeeld. Ook IHC kreeg er één en wel voor 
het beste gebruik dat op de stand was gemaakt van bloemen
versiering ! 

Mr. E. F. Vestey, ,,President of the Suffolk Show", overhandigt 
de beker aan Mr. Gordon Henny van Latime Consulting Engin
eers onder het verheugde oog van IHC De Klop sales manager 
B. G. Tammes. 
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"KASAI" GING PROEFVAREN

Om het gedoe en de kosten van het "eventjes uitnemen" van de
Baanhoekspoorbrug te vermijden, werd de voor Zaïre bij IHC 
De Klop gebouwde sleepzuiger zónder masten van Sliedrecht 
naar Kinderdijk gevaren. Daar werd de Kasai voor de zeebeproe
vingen in orde gemaakt. De proefvaart werd op 18 en 19 augus
tus gehouden. Onder ideale weersomstandigheden en in een 
vlot tempo. Mejuffrouw Willemien Dingemans, directiesecreta
resse van IHC De Klop, ging mee en beloofde voor Het Zeskant 
haar indrukken weer te geven. Alléén .... de dag nà de proef
vaart ging ze op vakantie. U houdt het dus nog te goed! 

Op weg near zeel 
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Het paste precies onder de Baanhoekbrug ..... 

"TSHUAPA" WERD
OVERGEDRAGEN 
Tijdens een eenvoudige ceremonie werd op 
24 augustus de eerste voor Zaïre gebouwde 
sleepzuiger Tshuapa overgedragen. Onder 
het gezang van het volkslied van Zaïre wer
den de vlaggen gewisseld. Inmiddels is de 
sleepzuiger op weg gegaan naar Afrika. 
De "Tshuapa" kort voor vertrek 

\ 
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Het wisselen van de vlaggen 

Eén dag vare 
(Van een speciale verslag 

Het was de 16e augustus weer een van 
Om half acht voeren we de Nieuwe Wa e 
Na een uitgebreid ontbijt kondigde de 
aan. En inderdaad, een oorverdovende s· 
de sloepen, waar de zwemvesten al uitgedee 
gezicht, al die oranje mensen, die terdege 
door de stuurman en de heer Brinksma 
na werden de ankers beproefd. Kabels 
werden door de ankerkluis naar benede 
men weer een vadem had laten vieren, 1 
veel élan de scheepsklok. 
Het is een hele ervaring, zo'n dag. Overal 
wel mensen met iets bezig. Een man 
voor kompensatie van de kompassen. D 
zien of we de goede richting voeren! a 
gen de loodsen van boord. Het was ,,,...,Yct,.,. 
van boord gingen: via een touwladder 
middel, sprongen ze in een klein boo · 
kruis kregen zij hun tas met apparatuu: 
ondanks het rustige weer toch aar · 
gingen zij naar de loodsboot. 
Na een overheerlijk diner en een uu ·e 
ken we de stuurproeven. Het schip voe 



Baanhoekbrug ..... 

SHUAPA" WERD 
TERGEDRAGEN 

( ens een eenvoudige ceremonie we.rd op 
- augustus de eerste voor Zaïre gebouwde
eepzuiger Tshuapa overgedragen. Onder

gezang van het volkslied van Zaïre wer
e de vlaggen gewisseld. Inmiddels is de 
eepzuiger op weg gegaan naar Afrika. 

Ts uapa" kort voor vertrek 
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Gelukwensen 

Het wisselen van de vlaggen 

Eén dag varen met de "PÈLERIN" Q 
(Van een speciale verslaggeefster) 

Het was de 16e augustus weer een van die stralende dagen. 
Om half acht voeren we de Nieuwe Waterweg af richting zee. 
Na een �itgebreid ontbijt kondigde de stuurman "sloepenrol" 
aan. En inderdaad, een oorverdovende sirene dwong ons naar 
de sloepen, waar de zwemvesten al uitgedeeld werden. Een leuk 
gezicht, al die oranje mensen, die terdege gecontroleerd werden 
door de stuurman en de heer Brinksma (brugcoördinator). Daar
na werden de ankers beproefd. Kabels met enorme schalmen 
werden door de ankerkluis naar beneden gelaten. Elke keer, dat 
men weer een vadem had laten vieren, luidde de stuurman met 
veel élan de scheepsklok. 
Het is een hele ervaring, zo'n dag. Overal op het schip waren 
wel mensen met iets bezig. Een man van het K.N.M.I. zorgde 
voor kompensatie van de kompassen. Dan. konden we tenminste 
zien of we de goede richting voeren! Nadat dit was gebeurd gin
g.en de loodsen van boord. Het was angstig om te zien, hoe zij 
van boord gingen: via een touwladder en met een touw om hun 
middel, sproflgen ze in een klein bootje. In plaats van het heilig 
kruis kregen zij hun tas met apparatuur mee. Met dit vletje, dat 
ondanks het rustige weer toch aardig op en neer dobberde, 
gingen zij naar de loodsboot. 
Na een overheerlijk diner en een uurtje luieren in de zon beke
ken we de stuurproeven. Het schip voer nu eens bakboord, dan 
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weer naar stuurboord. De "zig-zag" lijn was in de golven duide
lijk te volgen. Ook beneden in de stuurmachinekamer was het 
omgooien van het roer duidelijk te zien aan de snelle uitslag 
van de roerstandaanwijzer. Vluchtend voor het doofmakende 
kabaal van de machines (het personeel droeg tenminste geluid
dempers) namen we een kijkje op het meest rustgevende plekje 
van het schip, de brug. Op het radarscherm waren duidelijk de 
andere schepen op zee te zien, zelfs op 40 mijl afstand. Na het 
eten van een boterham kwam om ± zeven uur 's avonds de 
helikopter om ons van boord te halen. Na het lezen van de in
struktie "wat te doen bij noodlandingen op zee en op land"

stegen we op, terwijl we door de voltallige "bemanning" van
het schip werden uitgezwaaid. Voor we goed en wel konden 
genieten van het uitzicht op het Westland, Maassluis en Vlaar
dingen, stonden we, binnen een half uur, weer op Zestienhoven. 
Daar stond een bus klaar om ons naar de werf van Gusto te 
brengen. Daar kwamen we, een prachtige ervaring rijker, aan, 
waarna een ieder zijn eigen weg zocht. Intussen ging de Pèlerin
verder naar het noorden om de proeven te vervolgen. Hierbij 
succes toegewenst! 

Engelien van Biesen 
Secretaresse Personeelszaken IHC Gusto 



.... .. op 22 juli 1976 

Op verzoek van de gekozen leden is deze vergadering bijeen
geroepen ter bespreking van de onderhandelingen met de vak
verenigingen over het sociaal plan (Smit & Bolnes) en de bete
kenis ervan voor het IHC-concern. 

De gekozen leden hebben hun twijfels of het sociaal plan Smit 
& Bolnes de toets kan doorstaan met de sociale plannen van 
andere scheepsbouwbedrijven. Zij hebben indertijd gesteld een 
,,goed" sociaal plan te willen. 

De heer Boterenbrood is van mening dat het IHC voorstel als 
een "goed" plan kan worden aangemerkt. Het bestaat uit drie 
onderdelen: hulp bij de gevolgen van overplaatsing binnen de 
IHC (verhuizen, om- en bijscholing, etc.); hulp om de overgang 
naar een andere werkgever gemakkelijker te doen verlopen; 
aanvullingen op de wettelijke voorzieningen. Een sociaal plan 
zal gekenmerkt dienen te zijn door aanvullingen. De oneven
redig zware lasten van de werkeloosheid kunnen door de onder
neming alleen niet worden gedragen. 

Ten aanzien van de oudere werknemer conformeert de raad van 
bestuur zich aan de in de wettelijke regelingen weergegeven 
opvattingen, waarbij de leeftijdgrens van 57½ jaar wordt aange
houden voor het doen doorgaan, tot de pensioengerechtigde 
leeftijd, van de werkloosheidsuitkering. Nu is door de vakver
enigingen gevraagd in het kader van het sociaal plan deze leef
tijd te verlagen tot 55 jaar. Dit zou bij Smit & Bolnes de kosten 
van het sociaal plan bijna doen verdubbelen. 

Een der gekozen leden meent dat zowel werkgever als werk
nemer moeten vooruitlopen op de gevolgen van maatschappij-ont
wikkelingen. Ook mensen in de leeftijdsgroepen van 40 - 50 jaar 
komen tegenwoordig niet meer aan het werk en het is toch de 
werkgever die deze grens bepaalt. 

Uitvoerig wordt over dit onderwerp gediscussieerd. Enkele ge
kozen leden zijn van mening dat bij andere scheepsbouwbedrij
ven en in de chemische industrie inzake een sociaal plan wèl de 
leeftijdsgrens van 55 jaar geldt. 
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Het is de heer Boterenbrood bekend, dat bij één scheepsbouw
concern dat inderdaad het geval is. De raad van bestuur is 
tégen deze onderbreking van wat algemeen gebruikelijk is. Voor 
IHC zou iets dergelijks een onevenredig hoge kostenverhoging 
betekenen, die het concern in de huidige omstandigheden niet 
kan dragen. De discussies blijven zich rond dit onderwerp con
centreren, waarbij de standpunten niet nader tot elkaar komen. 

Na schorsing van de beraadslagingen leest de secretaris van de 
COR namens de gekozen leden de volgende verklaring voor: 
,,De gekozen COR-leden van IHC Holland spreken hun veront
waardiging erover uit, dat gezien de verklaring afgelegd in de 
vergadering van 23 juni 1976, er een niet welwillende houding is 
aangenomen door de raad van bestuur met de vakverenigingen 
over het sociaal plan Smit & Bolnes. 
In het bijzonder achten wij het onaanvaardbaar dat het thans 
voorliggende sociaal plan niet gelijkwaardig of beter is dan de 
bij de grote collega scheepwerven overeengekomen regelingen." 

De voorzitter neemt de verklaring in ontvangst, doch merkt op, 
dat niet wil zeggen dat de raad van bestuur met de inhoud ervan 
accoord gaat. Om er een reactie op te geven wordt nogmaals tot 
schorsing overgegaan. Hierna leest de voorzitter de volgende 
verklaring voor: 
"De raad van bestuur verwerpt het verwijt, haar gemaakt door de 
gekozen leden van de COR, dat er een niet welwillende houding 
is aangenomen in het overleg met de vakverenigingen over het 
sociaal plan Smit & Bolnes. 
De onderhandelingen tussen vakverenigingen en raad van be
stuur zijn in goede sfeer verlopen. Er is door de raad van bestuur 
op verschillende belangrijke punten tegemoet gekomen aan de 
wensen van de vakverenigingen. 
Wat betreft vergelijking met andere sociale plannen heeft de 
raad van bestuur een eigen verantwoordelijkheid, vooral ten 
aanzien van die elementen uit andere regelingen, die de finan
ciële draagkracht van de onderneming te boven gaan." 

Vervolgens wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. 
De voorzitter De secretaris 

"Apollo" uit Nieuw Lekkerland zorgde 
voor de vrolijke noot 

,,MACAPA" 
Medio verleden jaar ontvingen wij van " 
Janeiro kort na elkaar de opdracht voor de 
zuigers, elk met een laadruiminhoud van -
schip, de Macapá, is op 27 augustus bij 1 
te water gelaten. 
De doopplechtigheid werd verricht door 
valho Markus, echtgenote van dr A. 0. 
,,Portobras". 
Het 106,60 meter lange en 18,30 meter br; 
zien van twee zuigbuizen, waarmee tot o " 
meter kan worden gebaggerd. Tot de uitge 
tuur behoren een bakkenlaadinstallatie e 

TE 
WATER 
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erlopen. Er is door de raad van bestuur 

rij e punten tegemoet gekomen aan de 

sociale plannen heeft de 
eigen verantwoordelijkheid, vooral ten 
en uit andere regelingen, die de finan

e onderneming te boven gaan." 

-::: ergadering door de voorzitter gesloten. 
De secretaris 

Onder het "toeziend oog" van de Daar komt iel "Apollo" uit Nieuw Lekkerland zorgde 
voor de vrolijke noot tweede sleepzuiger voor Brazilië valt de 

fles tegen de "Macapá" te pletter 

, 

'' MACAPA" 
Medio verleden jaar ontvingen wij van "Portobras" in �io de 
Janeiro kort na elkaar de opdracht voor de bouw van twee sleep
zuigers, elk met een laadruiminhoud van 4000 m3• Het eerste 
schip, de Macapá, is op 27 augustus bij IHC Smit in Kinderdijk 
te water gelaten. 
De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw Sonia Car
valho Markus, echtgenote van dr A. 0. Markus, president van 
,,Portobras". 
Het 106,60 meter lange en 18,30 meter brede schip wordt voor
zien van twee zuigbuizen, waarmee tot op een diepte van 32 
meter kan worden gebaggerd. Tot de uitgebreide baggerappara
tuur behoren een bakkenlaadinstallatie en een zelf-leegzuig-

TE 
WATER 
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inrichting met aansluiting voor een drijvende- en/of walpersin
stallatie. De accommodatie biedt plaats aan een bemanning van 
35 koppen. De voortstuwing geschiedt door twee 12 cilinder 
MAN-motoren, elk met een vermogen van 2940 pk. De twee bag
gerpompen worden elk aangedreven door een 8 cilinder MAN
motor van 1960 pk. 

De bouw van het tweede schip is al in volle gang. Met de samen
bouw van de gereed liggende secties op de helling in de 
Scheepsbouwhal is inmiddels een begin gemaakt. Over drie 
maanden zal ook de tweede grote sleepzuiger voor Brazilië te 
water kunnen. 

-- -- - � •---�--- . - -. ----- -
----'�-�-
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De "Palestlne" In actie 

PROEFVAART MET DE "PALESTINE"
Op 10 augustus 's morgens om 8 uur trekt kapitein Hodenius aan 
de fluit ten teken van vertrek. Precies op tijd. De trossen worden 
losgemaakt en voor het eerst maakt dit schip zich op eigen 
kracht los van de kade. De eerste beproevingsdag begint. Het 
weer is uitstekend. Na het verlaten van de sluizen van IJmuiden 
moet op open zee ter hoogte van Zandvoort zand geladen wor
den, waarna de duurproef kan aanvangen. Deze zal op de Wad
denzee eindigen met "mijlen varen" en het leegpersen van de 
hopper. Alles loopt voortreffelijk, zodat en passant op de bag
gerplaats ook de ankerproef nog kan worden gedaan. Om half 

De heer R. Honders "op de bok" 
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negen 's avonds wordt afgemeerd in Den Helder. De volgende 
dag worden de baggerproeven met succes herhaald. Tegen het 
middaguur wordt via het Schulpengat de Noordzee weer opge
zocht. 
Om 6 uur 's avonds wordt afgemeerd aan de kade van de werf 
te Amsterdam en kan geconstateerd worden dat het een succes
volle proefvaart is geweest. 
De Palestine is de laatste van de vier 3000 m3 sleepzuigers voor 
Irak. 

L. Kortland, IHC Verschure

Elletjes releksen In de zon! 

OESTERKWEEK A. 
De Amerikaanse firma "Atlantic Rich e 
heden onderzoeken om abalone -
kweken op het onderwatergedeelte v 
in dit geval speciaal om het boorplatfonn 
meter uit de kust bij Santa Barbara in ru:
staat. Dit eiland is werkeloos nadat in 965 
ingetrokken om boringen te doen in de 
wateren. 

In het kader van het abalone-proefproj 
.,kweekseltjes" worden uitgezet. Deze uo::.,-J....:: 
bakken, die door duikers aan de pote 
bevestigd. 

Experts zullen de groei en bloei van 
controleren. De kweek blijft drie tot vijf · 
jaar voor de abalones die worden inge 
abalones die bestemd zijn voor expo 
abalones die in Amerika zelf worden ve 

De reden van deze "offshore-kweek" is, 
Noord Californië zeeotters danig in de -
huisgehouden, terwijl in Zuid Californië 
door ,,overbevissing" en milieuverontrei · -
stevige prijsverhoging voor deze, door so 
kernij beschouwde, schaaldieren. 

Omdat het booreildand in relatief schoo 
doende ver uit de kust, heeft men goede = 
deze "offshore-kweek" van abalones. 

Voor ons IHC, die ook booreilanden mak 
argument bijgekomen: abalonekweek. 

Wij zien het al; komt de kok met het verz 
even op, ik wil abalones plukken voor e 
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L. Kortland, IHC Verschure

OESTER KWEEK AAN BOOREILANDEN 
De Amerikaanse firma "Atlantic Richfield Co" gaat de mogelijk
heden onderzoeken om abalone - een soort oester - te 
kweken op het onderwatergedeelte van booreilanden. Het gaat 
in dit geval speciaal om het boorplatform Holly, dat twintig kilo
meter uit de kust bij Santa Barbara in ruim 60 meter diep water 
staat. Dit eiland is werkeloos nadat in 1969 de vergunning werd 
ingetrokken om boringen te doen in de Amerikaanse territoriale 
wateren. 
In het kader van het abalone-proefproject zullen ongeveer 3000 
"kweekseltjes" worden uitgezet. Deze bevinden zich in speciale
bakken, die door duikers aan de poten en steunbalken worden 
bevestigd. 
Experts zullen de groei en bloei van de abalones regelmatig 
controleren. De kweek blijft drie tot vijf jaar onder water. Drie 
jaar voor de abalones die worden ingeblikt; vier jaar voor de 
abalones die bestemd zijn voor export en vijf jaar voor de 
abalones die in Amerika zelf worden verkocht. 

De reden van deze "offshore-kweek" is, dat in de wateren van
Noord Californië zeeotters danig in de abalonecultuur hebben 
huisgehouden, terwijl in Zuid Californië een tekort is ontstaan 
door "overbevissing" en milieuverontreiniging. Dit leidde tot een 
stevige prijsverhoging voor deze, door sommigen als grote lek
kernij beschouwde, schaaldieren. 
Omdat het booreildand in relatief schoon water staat en vol
doende ver uit de kust, heeft men goede verwachtingen voor 
deze "offshore-kweek" van abalones.

Voor ons IHC, die ook booreilanden maken, is er een verkoop
argument bijgekomen: abalonekweek. 

Wij zien het al; komt de kok met het verzoek: ,,Vijzel het ponton 
even op, ik wil abalones plukken voor het diner" ..... .

119 



50JAARBIJ 
IHCSMIT 

0. HERWICH

Dinsdag 19 juli jl. was het pre
cies 50 jaar geleden, dat de 
heer Herwich in dienst trad bij 
J. & K. Smit.
Dit heuglijke feit werd gevierd 
met een ontvangst van de jubi
laris en zijn gezin in de Daktuin. 
Bij deze gelegenheid was ook 
de burgemeester van Alblasser
dam aanwezig om de heer Her
wig het ereteken in zilver, ver
bonden aan de Orde van Oranje
Nassau op de borst te spelden. 
Onder het genot van een kop
koffie werd de jubilaris achter
eenvolgens toegesproken door 
de burgemeester en de heer 
Bouman. Deze laatste memo
reerde o.a., dat de heer Herwig, 
na aanvankelijk te zijn begon
nen als ketelmaker, vervolgens 
gewerkt heeft als ijzerwerker en 
later elektrisch lasser is gewor
den. Dit laatste beroep oefent 
hij nog steeds uit.
Na de felicitatietoespraken werd 
nog enige tijd nagekaart. 

40JAARBIJ 
IHCSMIT 

Op 6 juli werd het 40-jarig 
dienstjubileum gevierd van de 
heren P. Breedveld en P. Rood
nat met een ontvangst van de 
jubilarissen en hun echtgenotes 
in de Daktuin. 
Bij deze gelegenheid was ook 
de burgemeester van Nieuw-

P.BREEDVELD 

Lekkerland aanwezig om de 
heer Roodnat het ereteken in 
zilver, verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau op de borst 
te spelden. 
Na de toespraak van de burge
meester tot de heer Roodnat liet 
de heer Beversen de carrière 
van de jubilarissen nog eens de 
revue passeren en dankte hen 
voor al hetgeen zij in deze 40 
jaar voor het bedrijf hebben ge
daan. 
Hierbij werden ook de dames 
van de jubilarissen niet vergeten. 
Na de felicitatietoespraken volg
de nog een gezellig samenzijn. 

Op dinsdag 3 augustus jl. was 
het precies 40 jaar geleden, dat 
de heren J. van Asperen en 
Chr. J. Poirot in dienst traden 
bij J. & K. Smit. 
De burgemeester van Niew-Lek-

P. ROODNAT 

kerland woonde de jubileum
viering bij om de heer Poirot 
het ereteken in zilver, verbonden 
aan de Orde van Oranje Nassau 
uit te reiken. 
Zoals een ieder begon de heer 

J. VAN ASPEREN

CHR. J. POIROT 
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Van Asperen als maathelper om 
zich in het scheepsbouwvak te 
bekwamen. Na 3 jaar werd hij 
overgeplaatst naar de tekenka
mer en in 1947 uitgezonden naar 
Indonesië voor de Billiton Mij. 
Dit karwei omvatte het opnieuw 
in tekening brengen van de tin
baggermolen Sergang, die in de 
oorlog geheel gedemonteerd 
was. 
In 1964 ging hij nog eens naar 
Indonesië. Ditmaal voor rehabi
litatie van de tinvloot. 
Tot sous-chef van de tekenka
mer, welke functie hij nog steeds 
vervult, werd hij benoemd in 
1965. 

De heer Poirot begon zijn loop
baan in de ketelmakerij. Na de 
oorlog (1949) werd hij overge
plaatst naar de tekenkamer. 
In de loop der jaren heeft de 
heer Poirot zich bekwaamd in 
het maken van maquettes van 
motorkamers benevens schema's 
en indelingen. Zijn kennis hier
van heeft hij ook aan kollega's 
van andere werkmaatschappijen 
overgebracht. 

40JAARBIJ 
IHCDEKLOP 

Op 8 juli 1976 was de heer K. 
Kop 40 jaar in dienst bij IHC 
De Klop en werd hij ter gelegen
heid hiervan, in gezelschap van 
zijn zuster, ontvangen in de di
rectiekamer. 
De heer Kop kwam op 12 februa
ri 1934 bij ons bedrijf als nagel
jongen en werd enige tijd later 
ijzerwerker. Momenteel is hij 
elektrisch lasser, welk beroep hij 
met enthousiasme en op vooral 
vakkundige wijze uitoefent. 
Tijdens de ongedwongen recep
tie welke wegens vakantie van 
de heer ir T. P. de Jooden ge
leid werd door de heer J. v. 
Dongen, werden voorvallen uit 
vroeger jaren door de jubilaris 
op originele wijze aan elkaar 
,,gelast" en verteld. 
De heer De Bruijn, loco-burge
meester van Sliedrecht woonde 
deze jubileumviering bij om de 
heer Kop de eretekenen in 
brons, verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau, op de borst 
te spelden. 

K.KOP 

De heer Van Dongen dankte 
hem voor al het werk dat hij 
voor IHC De Klop heeft verricht 
en overhandigde hem vervol
gens het vererende getuigschrift 
en de gebruikelijke gratificatie. 

40JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Dinsdag 24 augustus 1976 vier
den wij met de heer P. F. Klaa
sen en diens echtgenote zijn 40-
jarig dienstjubileum. 
De jubilaris is inbouwbankwerker 
en heeft zijn opleiding in het 
eigen bedrijf genoten, een op
leiding, die hij als 14-jarige be
gon. Op de avondschool behaal
de hij de benodigde diploma's. 
De jubilaris is een bijzonder po
pulaire figuur bij de afdeling 
nieuwbouw. Vaak wordt op hem 
een beroep gedaan bij de op
vang en begeleiding van volon
tairs. 
Wij wensen deze bescheiden 
gouden jubilaris voor gezin en 
werk nog vele goede en gezon
de jaren. 

P. F. KLAASEN 

JUBILEA 

25JAAR BIJ 
DMN 

In verband met vakanties hebben 
wij even moeten wachten om de 
vlaggen uit te steken voor de 
viering van de 25-jarige jubilea 

E. BON 

M.ZANDBERGEN

van de heren E. Bon en M. 
Zandbergen, die beiden op 20 
juli 1951 bij DMN in dienst tra
den. Maar woensdag 11 augus
tus was het dan zover. Beide 
families werden in de kantine 
ontvangen en ondergingen in een 
gezellige bijeenkomst hun huldi
ging. 

In de toespraken werd gememo
reerd dat de heer Bon eigenlijk 
reeds vanaf het begin als con
troleur bij DMN heeft gewerkt; 
een funktie die juist door het 
controle-aspekt niet altijd ertoe 
bijdraagt om het werk gemakke
lijk te laten zijn. Een druk bezet 
leven voor de heer Bon mede 
ook door zijn muzikale liefheb
berijen die hij als blazer in de 
Boerenkapel al vele jaren bot
viert en zijn activiteiten als voor
zitter van de Bedrijfsledengroep 
NKV, hebben hem niet veel 
grijze haren bezorgd maar waar
schijnlijk eerder alle (grijze) ha
ren doen verliezen. 

De heer M. Zandbergen kwam als 
machine-bankwerker, maar kan 
deze funktie sinds zijn ziekte niet 
langer vervullen. Sinds ongeveer 
twee jaar is hij nu werkzaam in 
de tijdschrijverij. Hij was van 
zijn 25 DMN-jaren ongeveer 9½ 
jaar OR-lid, waarvan ook nog 
ruim 1 jaar secretaris. Ook deze 
activiteiten heeft hij i.v.m. zijn 
ziekte moeten staken. Maar hij 
vindt compensatie in zijn sport: 
vissen. Hij vertelde op zijn jubi
leumdag 's morgens om 5 uur 
al te zijn opgestaan om te gaan 
vissen! En aan de verslagen van 
de DMN viskampioenschappen 
te zien kan hij er wat van: het 
kampioenschap is hem niet 
vreemd. 
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De heer Van Dongen dankte 
hem voor al het werk dat hij 
voor IHC De Klop heeft verricht 
en overhandigde hem vervol
gens het vererende getuigschrift 
en de gebruikelijke gratificatie. 

40JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Dinsdag 24 augustus 1976 vier
den wij met de heer P. F. Klaa
sen en diens echtgenote zijn 40-
jarig dienstjubileum. 
De jubilaris is inbouwbankwerker 
en heeft zijn opleiding in het 
eigen bedrijf genoten, een op
leiding, die hij als 14-jarige be
gon. Op de avondschool behaal
de hij de benodigde diploma's. 
De jubilaris is een bijzonder po
pulaire figuur bij de afdeling 
nieuwbouw. Vaak wordt op hem 
een beroep gedaan bij de op
vang en begeleiding van volon
tairs. 
Wij wensen deze bescheiden 
gouden jubilaris voor gezin en 
werk nog vele goede en gezon
de jaren. 

P. F.KLAASEN 

JUBILEA 

25JAAR BIJ 
DMN 

In verband met vakanties hebben 
wij even moeten wachten om de 
vlaggen uit te steken voor de 
viering van de 25-jarige jubilea 

E. BON 

M.ZANDBERGEN 

van de heren E. Bon en M. 
Zandbergen, die beiden op 20 
juli 1951 bij DMN in dienst tra
den. Maar woensdag 11 augus
tus was het dan zover. Beide 
families werden in de kantine 
ontvangen en ondergingen in een 
gezellige bijeenkomst hun huldi
ging. 

In de toespraken werd gememo
reerd dat de heer Bon eigenlijk 
reeds vanaf het begin als con
troleur bij DMN heeft gewerkt; 
een funktie die juist door het 
controle-aspekt niet altijd ertoe 
bijdraagt om het werk gemakke
lijk te laten zijn. Een druk bezet 
leven voor de heer Bon mede 
ook door zijn muzikale liefheb
berijen die hij als blazer in de 
Boerenkapel al vele jaren bot
viert en zijn activiteiten als voor
zitter van de Bedrijfsledengroep 
NKV, hebben hem niet veel 
grijze haren bezorgd maar waar
schijnlijk eerder alle (grijze) ha
ren doen verliezen. 

De heer M. Zandbergen kwam als 
machine-bankwerker, maar kan 
deze funktie sinds zijn ziekte niet 
langer vervullen. Sinds ongeveer 
twee jaar is hij nu werkzaam in 
de tijdschrijverij. Hij was van 
zijn 25 DMN-jaren ongeveer 9½ 
jaar OR-lid, waarvan ook nog 
ruim 1 jaar secretaris. Ook deze 
activiteiten heeft hij i.v.m. zijn 
ziekte moeten staken. Maar hij 
vindt compensatie in zijn sport: 
vissen. Hij vertelde op zijn jubi
leumdag 's morgens om 5 uur 
al te zijn opgestaan om te gaan 
vissen! En aan de verslagen van 
de DMN viskampioenschappen 
te zien kan hij er wat van: het 
kampioenschap is hem niet 
vreemd. 

25JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Vrijdag 23 juli was het 25 jaar 
geleden, dat de heer W. Engel 
als bankwerker in dienst trad bij 
IHC Verschure. Dat gebeurde op 
aanbeveling van zijn schoon
vader, de heer Stammes. De 
aanloopperiode was daarom 

W. ENGEL 

voor de jubilaris wat moeilijker 
dan voor een ander. Maar hij 
heeft zich er moedig doorheen 
geslagen en dat is nu na 25 
jaar vreugdevol herdacht. 
Bij de jubileumviering waren ook 
mevrouw Engel en de dochter 
des huizes aanwezig. 
Wij feliciteren het gehele gezin 
Engel en wensen de jubilaris in 
het bijzonder nog vele goede en 
gezonde jaren toe. 

P. ZWARTJES 

Vrijdag 13 augustus 1976 jubi
leerde de heer P. Zwartjes; een 
week erna op vrijdag 20 augus
tus was het voor de heer F. 
Wessels, dat wij de jubileumvlag 
uitstaken. 
Beide jubilarissen zijn plaatcon
structiewerker bij de afdeling in
bouw en hebben hun opleiding 
genoten in de eigen leerschool. 
Wij feliciteren de jubilarissen, 
hun echtgenoten en verdere fa
milieleden. Wij hopen, dat zij nog 
vele jaren met ambitie hun dage
lijks werk zullen doen. 
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JUBILARISSEN BIJ 
IHC GUSTO 

STAALBOUW 
Ook in de achterliggende perio
de had Staalbouw weer een 
aantal jubilarissen, waarbij het 
zwaartepunt in Geleen lag. 
Gehuldigd door de direktie of de 
bedrijfsleiding werden de volgen
de medewerkers: 

J. H. MIDDELKOOP 

J. H. Middelkoop 
in dienst 23-4-1951 
calculator bedrijf Geleen. 

C. v.d. NET 

C. v.d. Net
in dienst 15-5-1951
lasser bedrijf Geleen.

A.BRAVENBOER 

A. Bravenboer 
in dienst 28-5-1951
mallenmaker/afschrijver 
bedrijf Slikkerveer.

J. M. BESSEMS 

J. M. Bessems
in dienst 13-8-1951
lasser bedrijf Geleen.

M. P.J. DOLS 

M. P. J. Dols
in dienst 20-8-1951
voorman lasser bedrijf Geleen
lid OR.

H.T. HOUSEN 

H. T. Houben 
in dienst 27-8-1951 
baas bedrijf Geleen. 

Waarderende woorden, een hor
loge met enveloppe, getuigschrift 
en penning van de Maatschappij 
van Nijverheid en Handel werden 
de jubilarissen toegevoegd c.q. 
overhandigd. 
Ook de dames werden in het 
geheel betrokken. 
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DE "SLIEDRECHT 33" IS KLAAR! FU 
Met een precisie waarop gynaecologen trots zouden zijn - en 
,,scheepsbouwgynaecologen" in het bijzonder, werd eind augus
tus bij IHC Smit het "negen-maands-kind", de grote cutterzuiger
Sliedrecht 33 aan Adriaan Volker Baggermaatschappij opgele
verd. Een hele prestatie. Dank zij de niet aflatende inspanningen 

ZOMERHUISJES IN 
KINDERDIJK ?■ ■■■■■■■■■ 

Met de gedachten ongetwijfeld aan vakanties en het prachtige 
weer ving fotograaf Joan Smits van Fotobureau Kramer bij IHC 
Smit dit beeld. 
Het nieuwste op het gebied van zomerhuisjes? ? ..... . 
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van allen die bij dit project betrokken waren is het gelukt. En dat 
is best een groot compliment waard. Volgende maand méér 
nieuws over deze zware cutterzuiger, een "co-produktie" van
IHC Gusto Staalbouw en IHC Smit. 

Bedrijf 

SBM 
Monaco 

SBM 
Monaco 

Functie 

Lastechnicus 

Toezicht
houder 

IN MEMORIAM 

Salari roe 

Op 4 juli jl. overleed onze medewerker, e --
DIRK ELIZA SMIT 

in de leeftijd van 59 jaar. De begrafenis 
dag, 8 juli jl. te Sliedrecht. 
De heer Smit is 23 jaar aan ons bedrijf 
De laatste maanden was hij echter gem11D!:c 
zijn werk neer te leggen. 
Het bericht van zijn plotselinge overlijde 
steltenis vervuld. 
Wij gedenken hem als een trouw, coli ·-== 
werker. Mevrouw Smit, haar dochter en 
wij onze hartelijke deelneming en wij e� 
hem dierbaar waren kracht en sterkte 0 

unnen dragen. 

p donderdag 29 juli is geheel onverwa 
edewerker, de heer 

GERRIT ANSINK 
p de leeftijd van 60 jaar. 
e begrafenis vond plaats op maanda 
gemene Begraafplaats te Nieuw-Le e -
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FUNCTIE 
Bedrijf Functie Salarisgroep Korte omschrijving Opleidings- en Aanvullende Inlichtingen 

ervaringseisen informatie bij: 

SBM Lastechnicus Moet in staat zijn alle Professionele oplei- H. Bosma
Monaco activiteiten op las- ding op metallurgisch IHC Holland

technisch gebied te of las-technisch 010 - 765055
leiden en te coördine- gebied en een rele-
ren en las-technische vante ervaring van 
problemen op een tenminste 5 jaar 
practische manier op 
te lossen 

SBM Toezicht- Moet in staat zijn toe- Technische scholing Het werkter- H. Bosma 
Monaco houder zicht te houden op de op minimaal HTS- rein strekt zich IHC Holland 

bouw van de SBM- niveau, kennis van uit over de 010 - 765055 
projecten en een fun- NDT en kwaliteits- gehele wereld 
damentele administratie controle en produktie-
te voeren betreffende ervaring 
de produktie-voortgang 

IN MEMORIAM 

Op 4 juli jl. overleed onze medewerker, de heer 
DIRK ELIZA SMIT 

in de leeftijd van 59 jaar. De begrafenis vond plaats op donder
dag, 8 juli jl. te Sliedrecht. 
De heer Smit is 23 jaar aan ons bedrijf verbonden geweest. 
De laatste maanden was hij echter gedwongen wegens ziekte 
zijn werk neer te leggen. 
Het bericht van zijn plotselinge overlijden heeft ons met ont
steltenis vervuld. 
Wij gedenken hem als een trouw, collegiaal en goed mede
werker. Mevrouw Smit, haar dochter en schoonzoon betuigen 
wij onze hartelijke deelneming en wij wensen hen en allen die 
hem dierbaar waren kracht en sterkte toe om dit verlies te 
kunnen dragen. 

J. van Dongen
IHC De Klop BV 

Op donderdag 29 juli is geheel onverwacht overleden onze 
medewerker," de heer 

GERRIT ANSINK 
op de leeftijd van 60 jaar. 
De begrafenis vond plaats op maandag 2 augustus jl. op de 
Algemene Begraafplaats te Nieuw-Lekkerland. 
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De heer Ansink trad op 8 september 1945 als schilder in de 
Modelmakerij-Machinefabriek bij ons in dienst. Zijn werkzaam
heden heeft hij altijd met plezier verricht, totdat hij op 27 decem
ber 1968 het werk wegens ziekte moest neerleggen. Door zijn 
werklust volgde er nog een periode van halve dagen werken, 
totdat ook hier een einde aan kwam. Reeds toen verloren wij 
een prettige, hulpvaardige kollega, voor wie geen moeite te veel 
was. 
Wij wensen mevrouw Ansink en haar kinderen kracht en sterkte 
toe om dit verlies te kunnen dragen. 

Personeelszaken IHC Smit 

Maandag 23 augustus bereikte ons het droevige bericht, dat na 
een ongeval was overleden, onze medewerker, de heer 

JAN VAN DAM 
op de leeftijd van 55 jaar. 
De heer Van Dam trad bij ons in dienst in 1961. 
Gedurende deze 15 jaar hebben wij hem leren kennen als een 
goed collega en medewerker. 
Behulpzaam als hij was, zowel binnen als buiten het bedrijf, kon 
men altijd een beroep op hem doen. 
Nooit was iets te veel voor hem. 
Wij betuigen mevrouw Van Dam en haar kinderen onze oprechte 
deelneming en wensen hen kracht en sterkte toe om dit verlies 
te kunnen dragen. 

Personeelszaken IHC Smit 

- - - - .-....--.�---- �- - - � - - -· 



Te koop - aldus het IHC Smit Nieuws - ,,Motorfiets Honda, 
250 cc., zeer weinig gelopen." 
Als het ding nu maar rijden wil ..... . 

Bij IHC Gusto blijven ze optimistisch. In het eerste.nummer van 
het IHC Gusto Nieuws na de vakanties stond: ,,Wij hopen dat 
iedereen die terug is gekeerd uitgerust is en er met frisse moed 
tegenaan kan. Nog slechts een klein jaar en het is weer zover. " 
Zó hou je de moed er in ..... . 

�lllll'S (l)EBF
De afdeling Marketing van het Hoofdkantoor ontving begin 
augustus de volgende telex van het IHC kantoor in Mystic, Ver. 
Staten: ,,Sluiten het kantoor. Orkaan wordt over Mystic verwacht 
later op de dag. Storm zal wellicht telexverbindingen onklaar 
maken." 
Gelukkig bleek het - althans voor Mystic - een storm in een 
glas water te zijn. Er gebeurde niets. Tja, het is tegenwoordig 
wel eens moeilijk te weten uit welke hoek de wind waait ..... . 

In het COR vergaderingsverslag, gepubliceerd in het vorige num
mer, lazen wij: ,,Tijdens de rondvraag komt o.m. de ziektekosten
verzekering aan de orde. Door ziekte is de hiermee belaste 
commissie in haar werk vertraagd." 
Gaat de kost hier ook voor de baat uit? ..... . 

I •••••••••• j 
Correctie! 
Terecht werd de redactie door de heer C. van der Laan van 
IHC Smit op de vingers getikt voor een onjuistheid in het artikel 
over de oude, aan de Kinderdijk gebouwde, stoomschepen. Een 
onjuistheid die overigens óók in het genoemde boek voorkomt. 
De Queen werd niet in 1833 gebouwd - dat kon niet! - maar 
in 1882. Bedankt! 

Damesbeurs 
Deze Tentoonstelling voor de Vrouw en het Gezin, wordt tot en 
met zondag 26 september aanstaande in de Houtrusthallen te 
Den Haag gehouden. Meer dan 150 standhouders, waaronder 
veel firma's, die dit jaar voor het eerst aan de Damesbeurs deel
nemen, exposeren de meest uiteenlopende artikelen. De Vereni
ging van Oude Ambachten uit Haaksbergen zal in een rustieke 
omgeving een spinster, een mutsennaaister, een koperslager, 
een stoelenmatter, een klompenmaker, een korvenvlechter en 
een gutswerker hun oude ambacht laten demonstreren. In de 
internationale meubelafdeling zullen meer dan 50 schitterende 
model(slaap)kamers worden ingericht. In het Noviteitencentrum 
zullen 25 verschillende firma's allerlei nieuwtjes presenteren. Op 
de Damesbeurs wordt de innerlijke mens nooit vergeten: vele 
binnen- en buitenlandse lekkernijen en kruiden worden ter keu
ring aangeboden. Ook is er een speciale show van pluimvee-
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Het IHC De Klop Nieuws gaf uitgebreid verslag over het denk
werk aan schaak- en dambord van een aantal enthousiaste Klop
pers. Dit ging vergezald van rake karakterschetsen van de spe
lers. Het zijn er te veel om ze allemaal hier weer te geven. Daar
om één greep: ,,Hij heeft een verbeten, wilskrachtige, kruidige 
Friese Berenburgerstijl die tot zeer onverwachte verrassingen 
leidt. De tweetaligheid remt nog een verdere doorstoot, maar na 
een verdere acclimatisering zal hij het zeker tegen de autoch
tonen op kunnen nemen." 
Het zal je maar gezegd worden ! ..... . 

produkten, aangeboden door de Nederlandse Bond van Poeliers 
en Wildhandelaren. 
Dit en nog veel meer zult u aantreffen bij uw bezoek aan de 106e 
Damesbeurs, die 's middags is geopend van 1 tot 5 uur, 's avonds 
van 7.15 tot 11 uur en op zondagen van 11 tot 5 uur. De toe
gangsprijs is f 4,- per persoon, in de middaguren, behalve 
's zondags, voor 65-plussers en kinderen f 2,25 per persoon. 

,,Melk moet" in Kinderdijk! 
Een van onze medewerkers-amateurfotografen knipte onlangs 
deze foto in Kinderdijk. 
Zij drinken melk! U ook? ..... . 


