


BIJ DE VOORPLAAT 
De overgang van Het Zeskant naar het nieuwe personeelsblad ZESKRANT betekent onder meer afscheid nemen van de voor
plaat. Het viel werkelijk niet altijd mee, om een goede voorplaat te kiezen. Aan Verschure-fotograaf R. Vinck valt de eer te beurt 
voor de laatste voorplaat te hebben mogen zorgen. Hij toont de mens aan het werk in de IHC en het is aan deze mens in het werk, 
dat wij in de nieuwe uitgave ZESKRANT alle aandacht hopen te besteden. 

BOUW EERSTE"B000"BEGONNEN 

Zoals bekend is de firma Van Oord-Utrecht de eerste, die straks 
een IHC Beaver 8000 aan haar vloot van baggermaterieel zal toe
voegen. De Zeeland Il wordt het nieuwe vlaggeschip van dit aan
nemingsbedrijf. Op 15 februari begon bij IHC De Klop de helling
bouw van deze zuiger met het plaatsen van de eerste sectie. Na
mens de opdrachtgever werd dit officieel gedaan door de heer 
G. M. Koppelaar, ex-zuigbaas van Van Oord-Utrecht, in tegen
woordigheid van verschillende genodigden.
Dat de eerste "8000" maar spoedig mag opgroeien ...... . 
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VAARWEL ZESKANT 
Misschien hebt u het al "van horen zeggen" maar 
dit nummer van "Het Zeskant" is het laatste dat u 
onder ogen krijgt. Met ingang van volgende maand 
zal de informatie, die u gewend bent te krijgen via 
het maandelijkse Zeskant en het merendeel van de 
informatie die u krijgt via de publicaties "IHC Smit 
Nieuws", ,,IHC Gusto Nieuws" etc., worden gebun
deld in ZESKRANT, een nieuwe personeelskrant, 
die elke vier weken bij u in de bus komt. Waarom? 
Om de interne nieuwsvoorziening in onze IHC aan
trekkelijker en meer en beter gericht te kunnen 
brengen. 
Natuurlijk zijn wij bij dit alles niet over één nacht 
ijs gegaan. Er is intensief overleg geweest en fac
toren van organisatie en kosten zijn zorgvuldig af
gewogen. 

Dertig jaar heeft "Het Zeskant" bestaan als blad 
voor de medewerkers en medewerksters van de bij 
IHC aangesloten bedrijven. Het gezicht en de in
houd zijn in die periode enkele malen veranderd. 
Eerst was het een klein formaat maandblad, toen 
groter en tenslotte in de vorm, zoals u het de laat
ste jaren kent. Ook vroeger werd er al aandacht 
besteed aan "plaatselijk" werfnieuws. De IHC'ers 
met meer dienstjaren onder u weten dat nog wel. 
Toen bestond "Het Zeskant" enige tijd uit een 
aantal edities met een gedeelte met algemeen 
nieuws en een aantal binnenpagina's met regiona
le berichten. Daarna werd "Het Zeskant" het alge
mene bedrijfsblad voor de IHC'ers. De wens om
daarnaast per bedrijf typisch eigen werfnieuws 
kwijt te kunnen vond z'n weerslag in de - eerst 
gestencilde en later soms gedrukte - ,,Nieuws"
publicaties. 

Betekent het opgaan van het regionale nieuws in 
ZESKRANT dat alles "éénheidsworst" wordt? 
Geenszins! In ZESKRANT zal voldoende ruimte 
zijn voor de eigen stem van de bedrijven. Ook voor 
degenen die dat nog niet hadden, zoals b.v. Smit 
Engineering, MTE en Computercentrum. Want de 
redactie weet, hoe zeer het èigen nieuws de mede
werkers en medewerksters aan het hart ligt. 
Wij hebben nog eens het eerste nummer, 1 e jaar
gang no. 1, januari 1947, van "Het Zeskant" opge
zocht en lazen daarin: 
,,Er zijn zoveel dingen te vertellen, die niet ieder-

een van ons personeel bereiken, wanneer ze al
leen op het Mededelingenbord verschijnen of in
dien ze alleen op de kernvergaderingen bekend 
gemaakt zouden worden, dat besloten is dit Mede
delingenblad uit te geven, om daarin dingen van 
algemeen belang bekend te maken. Wanneer wij 
ons land weer willen opbouwen en een enigszins 
draaglijk levenspeil willen terugwinnen, staan wij 
voor een zo enorme taak, dat daartoe de uiterste 
krachtsinspanning van een ieder nodig is. Die ui
terste krachtsinspanning kan men - menen wij -
iets gemakkelijker geven, wanneer men weet 
waarvoor men werkt, wanneer men weet wat er in 
de onderneming omgaat. Dit blad wil in deze rich
ting werken. Een ieder wordt gevraagd zijn bijdra
ge daarvoor te leveren." 
Aldus 1947, maar het had ook in 1977 geschreven 
kunnen zijn . .... . 

Graag willen wij ontwerper Wim Ottervanger en 
Drukkerij Van Marken - en wel in het bijzonder de 

"contactpersoon" de heer P. Kraak - hartelijk 
danken voor de productiezorgen in de afgelopen 
jaren aan "Het Zeskant" besteed. De totaal gewij
zigde opzet voor het nieuwe blad maakte het nodig 
een andere drukker te zoeken. 
Aan Brouwer Offset in Delft geven wij vol vertrou
wen de opmaak en ·de productie van ZESKRANT 
in handen. 

ZESKRANT zal duidelijk méér personeelsblad zijn 
dan bedrijfsblad. Daarom zal het zoals gezegd per 
post aan de IHC-medewerkers worden toegezon
den. Het zal daarom voortaan niet meer aan alle 
mogelijke relaties buiten IHC worden verstuurd, 
zoals met "Het Zeskant" het geval was. Van dit 
adressenbestand is na overleg alleen een kleine 
selectie overgebleven. 

Natuurlijk zal het niet zo kunnen zijn, dat ZES
KRANT meteen tot in alle details de juiste vorm en 
toon gevonden zal hebben. Met z'n allen zullen wij 
moeten "inrijden". Met z'n allen zullen wij het 
nieuwe blad moeten "maken". In elk geval zeggen 
wij nu: 
Vaarwel "Het Zeskant", welkom ZES KRANT, vol
gende maand! 

Redactie 

WELKOM ZESKRANTI 
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In weersomstandigheden, die nergens op leken en zeker niet op 
het zonnige klimaat van Kuweit, werd op 3 februari bij IHC Ver
schure de cutterzuiger Mubarak te water gelaten. 
De gasten uit dat Arabische land konden deze middag goed ken
nismaken met een specifieke Hollandse klederdracht: regenjas 
en paraplu. In de beschutting van het werfkantoor blies de Am
sterdamse Politiekapel de koude weg. Althans deed daar dappere 

VAN DE REGEN IN .... HET IJ! 

.,Bah, had opa nou niet voor mooier weer kunnen zorgen?" 

pogingen toe. De Mubarak - een knaap van een zuiger met een 
totaal geïnstalleerd vermogen van 12.250 pk - wordt gebouwd 
voor Gult Dredging Company S.A.K. Dit is een combinatie van 
Ballast-Nedam en twee bedrijven in Kuweit. De naam herinnert 
aan de eerste, erkende soevereine heerser over Kuweit, sheik 
Mubarak, bijgenaamd de Grote. Hij heeft veel voor het land be
tekend. 
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Een zelfde belangrijke betekenis zal de naar hem genoemde 
zuiger hebben voor de verdere ontwikkeling van Kuweit, zo zei 
de voorzitter van Gult Dredging Company, de heer Faisal Al Gha
nim. Hij was het die de Mubarak doopte. Niet met champagne, 
maar met rozenwater. De naam van het baggervaartuig werd 
daarop onthuld door Mevrouw M. M. Diderich-van Glabbeek, 
echtgenote van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Bal
last-Nedam. Opdat toch een vrouw betrokken zou zijn bij dit be
langrijl<e moment. 
Toch al drijfnat van de regen aarzelde de Mubarak niet om ver
volgens het IJ-water op te zoeken. En dat gebeurde onder de 
tonen van het volkslied van Kuweit en het met veel vaart gebla
zen Wilhelmus. Ook de gasten zochten daarna het water op, zij 
het in de warmte van de salonboot, die als tijdelijke kantine fun
geerde. De "echte" kantine is nog wat moeilijk bereikbaar van
wege de bouw van het nieuwe kantoor. 
Het samenzijn in de salonboot kreeg een bijzonder tintje, toen 
de heer Faisal Al Ghanim nogmaals het woord nam en mevrouw 
F. H. M. Verschure-Van Erven Dorens een cheque aanbood voor 
de Stichting Ir. Jos Verschure Fonds. Voor de niet-Verschuria
nen: dit is een fonds voor maatschappelijke doeleinden, dus om 
hulp te bieden, daar waar moeilijk andere mogelijkheden te vin
den zijn. Geen tewaterlating bij Verschure zonder bloemen
meisje: ditmaal was het de ?-jarige Jolanda van Lom, die voor 
deze gelegenheid extra vrij van school had gekregen. Haar heb
ben wij gevraagd om voor Het Zeskant over de tewaterlating een 
opstel te schrijven. 

Het woord is aan Jolanda: 
"Ik kreeg een brief thuis en daarin stond dat ik bloemen-meisje
mocht zijn. Wat ik natuurlijk erg fijn vond. 
3 febr. om 3 uur kwam een hele grote auto ons van huis afhalen. 
We reden naar mijn vader zijn werk. 
Waar ik op een boot limonade kreeg. Toen moest ik mevrouw 

Het gaat gebeuren . . . . .  . 

Diderich bloemen geven. Daarna gingen we in een huisje op de 
helling en sneed een man uit koeweid een touw door en toen 
ging er een fles stuk en was hij gedoopt. En die vrouw die bloe
men had gehad knipte een draad door en toen kon je de naam 
van de boot lezen. Hij hete mubarak en toen ging die boot het 
water in. 
We gingen toen weer naar die boot daar kregen we weer drinken 



Van de regen In ... het IJ 

Overleg met bloemenmelsfe Jolanda van Lom over haar redactlonele bijdrage 
aan Het Zeskant verliep vlot 

en ging een man praten maar dat verstond ik niet en werden er 
kadootjes gegeven. Ik kreeg een wekkertje waar ik erg blij mee 
was en van mevrouw Diderich krijg ik een polshorloge waar je 
mee kan zwemmen. Daarna zijn we weer naar huis gebracht. Het 
was een fijne dag. 

Jolanda van Lom" 
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DE EERSTE KIEL VAN DRIE 
Maandag 30 januari werd op de werf van IHC Verschure de kiel
sectie gelegd voor de CO 890. Dit wordt de 10.500 pk cutter
zuiger Jumeira Bay voor Gult Cobla Dredging in Dubai. Het pon
ton wordt 65 x 16,50 x 5,25 meter groot. 
De Jumeira Bay is de eerste van drie identieke zuigers voor de
zelfde opdrachtgever, die IHC Verschure zal bouwen. 
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Klaar voor hel grote moment 

"WILLEMSTAD" GING TE WATER 
"Een dag als vandaag waarop de Willemstad te water ging staat 
niet op zichzelf. Er is reeds een stukje geschiedenis van dit schip 
geschreven. Als IHC ontvingen wij een aanvraag tot het maken 
van een offerte in juli 1975. Wij waren uiteraard niet alleen. De 
zware zeer intensieve onderhandelingen zowel op het technische 
als op het financiële vlak, vonden hun hoogtepunt rond de Kerst
dagen van 1975 en resulteerden in een contract eind januari 
1976. Wij waren verheugd en zijn dat nog om voor de Ballast 
Trailing N.V. deze sleepzuiger te mogen bouwen. Wij hebben bij 
de financiële onderhandelingen wel een veer moeten laten. Daar
naast echter garandeert de uitstekende samenwerking van uw 
technische dienst en de onze dat u in de Willemstad straks een 
sleepzuiger aan uw vloot kunt toevoegen van een kwaliteit waar 
de IHC borg voor staat en waaraan zij ook haar goede naam 
over de gehele wereld heeft te danken."

Aldus IHC Smit directeur de heer A. J. Bouman, nadat kort tevo
ren de sleepzuiger Willemstad met grote vaart de scheepsbouw
hal had verlaten. Mevrouw A. M. Remkes, secretaresse van de 
voorzitter van de raad van bestuur van Ballast Nedam Groep N.V. 
verrichtte de doop van de 3200 m3 sleepzuiger. 

Medio dit jaar zal dit moderne schip gereed zijn om waar ook 
ter wereld aan het werk te gaan. 
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In zijn toespraak na de tewaterlating, die door vele genodigden 
werd bijgewoond, zei de heer Bouman o.m.: 
"Zowel de Nederlandse aannemers als de Nederlandse bouwers
van baggermaterieel, en u zult het mij niet euvel duiden als ik dit 
laatste vertaal in IHC, hebben in de loop der tijden een wereld
reputatie opgebouwd. Juist de samenwerking tussen deze beiden 
heeft hiertoe geleid. Ik hoop dat deze samenwerking niet gaat 
worden verstoord doordat in onze bedrijfstak de economische si
tuatie niet zo rooskleurig is om het woord "slecht" niet te gebrui
ken. Het is voor u als insiders niet nodig de sombere situatie van 
de wereldscheepsbouw te schetsen, hoe deze is ontstaan en in 
welke fase wij ons op dit moment bevinden. Wij weten echter ook 
dat een moordende concurrentie hiervan het gevolg is. Een con
currentie niet alleen in het Westen maar wereldwijd en vooral 
van Japanse zijde. 
Laten wij ons als specialisten om reden van een tijdelijk finan
cieel "gedacht" voordeel niet laten verleiden om de hierboven 
geschetste samenwerking schade toe te brengen. 
Laten wij onze gezamenlijke Nederlandse know-how aanwenden 
tot verbetering van de economie van ons Koninkrijk."

Namens de opdrachtgever sprak mr. H. J. van Lookeren Cam
pagne, lid van de raad van bestuur van de Ballast Nedam Groep. 
Hij had voor de werf een verrassing in petto. Hij bood de heer 
Bouman een cheque aan, bestemd voor het Sociaal Fonds van 
IHC Smit. 



Daar gaal ie mei een flink vaartje ....••• 

...... hel water In! 
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De cheque voor hel Sociaal Fonds van IHC Smit wordt overhandigd 

"ORANJESTAD" ALS PERSZUIGER 
In de haven van St.-Helier op het Kanaaleiland Jersey doet de 
hopperzuiger Oranjestad (indertijd door IHC gebouwd) van Am
sterdamse Ballast Bagger en Grond voor het eerst in haar ge
schiedenis dienst als perszuiger. Alleen op die manier kan een 
haventerrein worden opgespoten. 
Een van de weinige plaatsen waar bruikbaar zand te vinden is, 
ligt op ongeveer vijftien kilometer afstand van St.-Helier. 
Bij hoog water vaart de Oranjestad met zand geladen de haven 
binnen, waar het schip wordt aangesloten op een drijvende lei
ding. Zo moet in totaal ongeveer 500.000 kubieke meter zand 
worden verwerkt. 
Tweemaal per dag brengt de Oranjestad een vracht van onge
veer 3000 kubieke meter zand binnen, die in circa vijf kwartier 
naar de wal wordt geperst over een afstand van ruim 800 meter. 
In verband met dit werk is de pompkamer van de zuiger aange
past. 
Het werk zal, bij gunstig weer, drie tot vier maanden in beslag ne
men. De opdracht is afkomstig van Amsterdamse Ballast Beton
en Waterbouw, die in St.-Helier een havenproject in uitvoering 
heeft. 
(De Pijler, personeelskrant van Ballast Nedam) 
(Fotograaf: Maarten Jongens) 



... op 2 februari 1977 

De voorzitter meent verheugd te mogen zijn over het gereedko
men van het beleidsplan van de commissie scheepsbouw. Het 
stuk wordt nu door de betrokkenen bestudeerd. 
Over het boorschip (CO 950) wordt de vraag gesteld of er al na
der nieuws is met het oog op een mogelijke verkoop van het 
schip en de daarmee verband houdende noodzakelijke inkoop 
van apparatuur. 
Er is, aldus de voorzitter, geen verandering in de situatie opge
treden. 

De behandeling van het agendapunt herbenoeming commissaris 
begint met een toelichting van de voorzitter van de raad van 
commissarissen, de heer M. J. Keyzer, op twee brieven van deze 
raad aan de COR. 
In de ene worden de bezwaren tegen de herbenoeming van de 
heer De Gooyer ongegrond geacht en wordt het voornemen ge
handhaafd hem te herbenoemen. In de ander wordt het besluit 
vermeld de mogelijkheid te openen het college uit te breiden met 
een commissaris, teneinde zo mogelijk het sociale element bin
nen de raad te versterken. De door de COR voorgestelde candi
daat heeft, aldus de heer Keyzer, met alle commissarissen ge
sproken. 
De gekozen leden zijn blij dat de raad van commissarissen be
reid is het college met een commissaris uit te breiden. Ten aan
zien van de termijn die de COR in acht moet nemen voor haar 
aanbeveling, stelt de voorzitter, dat nu de normale voorgeschre
ven procedure moet worden gevolgd. Over de details hiervan 
ontstaat een discussie. Alvorens tot stemming over een aanbe
veling over te gaan, wordt op verzoek door de heer Keyzer een 
profielschets gegeven voor leden van de raad van commissaris
sen. Voor een internationale onderneming als IHC is van belang: 
breed algemeen inzicht in het ondernemerschap, deskundigheid 
ten aanzien van management en organisatie, financieel-economi
sche deskundigheid, deskundigheid op het gebied van de maat
schappelijke en sociale ontwikkelingen, deskundigheid op inter
nationaal politiek, economisch en financieel terrein. Aan al deze 
kwaliteiten moet in meer of mindere mate worden voldaan. Soms 
kunnen verschillende disciplines in één persoon verenigd zijn, 
soms een deel ervan. Na een schorsing wordt verklaard, dat de 
COR unaniem het besluit heeft genomen tot aanbeveling van de 
heer C. Pater als commissaris voor de ontstane vacature. 
Om de zorgvuldigheid in acht te nemen, wordt vervolgens schrif
telijk gestemd. Aanwezig zijn 21 gekozen leden. Geteld worden 
21 geldig uitgebrachte stemmen. De uitslag is 21 maal de naam 
C. Pater. Deze uitslag zal schriftelijk aan de raad van commissa
rissen worden medegedeeld.
Vervolgens ontstaat er een discussie over de herbenoeming van
de heer De Gooyer. Er dient hierover nu een beslissing te worden
genomen. Na een tweede schorsing wordt namens de gekozen Ie-
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den door de secretaris verklaard, dat, gezien de argumenten van 
de aanwezige commissarissen, de gekozen leden hebben beslo
ten het voorlopige bezwaar in de vorige vergadering gedaan, in te 
trekken en tevens de herbenoeming van de heer C. F. de Gooyer 
te steunen. 

Over de data van de vergaderingen wordt besloten, dat de COR 
zal bijeenkomen op 17 maart, 28 april, 30 juni, 29 september, 
3 november en 15 december. In verband met de schoolvakanties 
zal de datum van 30 juni nog nader worden bekeken. 

Over de te bespreken onderwerpen in 1977 blijkt de volgende 
voorkeur te bestaan: 
marktonderzoek en verkoopactiviteiten 
taak en activiteiten hoofdkantoor 
autokon. 
In verband met de marktafbakening wordt gevraagd in de toe
komst ook aandacht te besteden aan engineering activiteiten. 
Als onderwerpen voor de volgende COR-conferentie zijn gekozen 
- de offshore marktsituatie
- de scheepsbouw in Japan.
De agendacommissie zal voor de uitwerking van een en ander
zorgdragen.

Rondvraag 
- Op een vraag of de raad van bestuur achter het landelijke
werkgeversstandpunt staat betreffende de automatische prijs
compensatie, deelt de voorzitter mede, dat dit vraagstuk geen
onderwerp van gesprek kan zijn in de COR, omdat het deel uit
maakt van de CAO-besprekingen tussen werknemers en werkge
vers.
Een der gekozen leden is het hiermede niet eens. Hij acht een
punt van zo'n algemeen belang zéker in de COR thuis. De voor
zitter zegt het niet juist te vinden te proberen dit soort zaken
langs twee lijnen parallel te behandelen.

- Er wordt geïnformeerd naar de deels commerciële, deels tech
nische problemen rondom de bouw van vier tankers bij IHC
Gusto Staalbouw voor IHC France. De voorzitter meent dat dit in 
eerste instantie een kwestie is voor IHC Gusto Staalbouw en
niet voor de COR. Deze mening wordt niet door iedereen ge
deeld.
Het is een ernstige zaak en bovendien heeft IHC een meerder
heidsbelang in IHC France. Er is te weinig bekend over hoe IHC
France reilt en zeilt. De voorzitter stelt voor de agendacommis
sie te laten uitwerken op welke manier kan worden tegemoet ge
komen aan de wens van de COR over dit onderwerp geïnfor
meerd te worden.

- De vraag over hoe het komt dat IHC voor de tweede keer een
order verloor voor graanelevatoren voor de GEM, terwijl daar toch
70% van in Nederland blijft èn de vraag over de tekenkamerac
tiviteiten van IHC France zullen in de volgende vergadering wor
den behandeld.

- Gevraagd wordt of de raad van bestuur kennis heeft genomen
van artikelen in een paar Amsterdamse kranten, waarin over Ver
schure wordt geschreven. De voorzitter ziet zulke berichtgeving
als een poging om vanuit de regio bepaalde pressie uit te oefe
nen. Iedereen wil nu een mening geven over het beleidsplan.
Vanuit IHC komt deze informatie in elk geval niet. Uit de vergade
ring wordt opgemerkt, dat de kranten het hebben geschreven
naar aanleiding van een rapport aan de Amsterdamse gemeente
raadsleden. Een motie omtrent de situatie in de scheepsbouw is
in de Amsterdamse raad aangenomen. Een der leden vraagt of
IHC Verschure steun krijgt van de raad van bestuur wanneer be
sloten wordt tegendruk te leveren. De voorzitter meent dat afge
wacht moet worden wat de gesprekken over het beleidsplan zul
len opleveren.



- Naar aanleiding van een vraag over de benoeming van de ver
koopdirecteur voor Baggergroot, als opvolger van de heer R.
Smulders, wordt medegedeeld, dat de ondernemingsraden van
IHC Smit en IHC Verschure op gelijke wijze geïnformeerd wor
den, zodra concrete mededelingen beschikbaar zijn.

- Onduidelijk geachte bezettingsoverzichten zullen nader wor
den bekeken om te proberen tot een betere opzet te komen.

- Een der gekozen leden vestigt er de aandacht op, dat een
redactionele opmerking over discipline en inzet in "Het Zeskant"
van januari (laatste pagina) verkeerd is overgekomen, vooral ook 
in vergelijking met hetgeen in hetzelfde nummer in de nieuw
jaarsboodschap van de heer Smit is gezegd als dank aan de me
dewerkers voor hun inzet. 
De voorzitter kan zich zo'n reactie wel enigszins voorstellen, 
maar zou het toch willen relativeren. Overigens verklaart de 
voorzitter te staan achter de aansporingen van de Leiding van 
de werkmaatschappijen die iedereen trachten te overtuigen van 
de noodzaak tot een uiterste krachtsinspanning. 
Kan er een rectificatie worden opgenomen, is de vraag. Een an
der gekozen lid zou graag zien dat de voorzitter zich distantieert 
van dergelijke redactionele opmerkingen. De voorzitter ziet voor 
de raad van bestuur geen redactionele taak, doch dankt de aan
wezigen voor het signaleren ervan. 

55JAAR INDE 
MUZIEK 

Dat geldt voor de heer P. Krommenhoek, oud 64 jaar, chef post
tafel van IHC Gusto. Een beminnelijk mens met ruim 30 dienstja
ren. 
Eind januari werd hij bij het concert van de Gusto-muziekvereni
ging in de bloemetjes gezet en onderscheiden met de legpen
ning van de Schiedamse Gemeenschap. 

40JAARBIJ 
IHC DE KLOP 

Ter gelegenheid van het feit, dat 
hij op 15 februari 40 jaar in dienst 
was bij IHC De Klop werd de 
heer W. A. Hoeflaak, vergezeld 
van zijn echtgenote en kinderen, 
ontvangen in de directiekamer 
door de heer J. van Dongen, die 
als plaatsvervanger van de heer 
ir. T. P. de Jooden fungeerde. 
Vrij kort na zijn indiensttreding 
werd de heer Hoe/laak als ma
gazijnbediende te werk gesteld. 
Hij is sinds 1950 als magazijn
meester bij ons. In zijn toespraak 
dankte de heer van Dongen de 

jubilaris voor de voorbeeldige 
wijze waarop hij al die jaren zijn 
werkzaamheden heeft verricht. 
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Een der leden meent dat redactionele vrijheden niet mogen wor
den beknot en vraagt zich af of er geen "ingezonden brieven"
rubriek in Het Zeskant kan worden opgenomen. 

De voorzitter De secretaris 

Naschrift van de redactie 

Naar aanleiding van hetgeen hierover blijkens het verslag, in de 
COR vergadering is gezegd, wil de redactie desgevraagd graag 
opmerken, dat zij het betreurt dat de opmerking aan het slot van 
het stukje over de oude arbeidsvoorwaarden in het januari num
mer bij een aantal medewerkers verkeerd is gevallen. Dat heeft 
natuurlijk nooit zo in de bedoeling gelegen. Dit stukje kopij be
hoort tot de zgn. ,,stoppers" - niet actuele kopij - die wordt ge
bruikt als er ruimte in het blad over is. Dat het nu nèt is terecht
gekomen in hetzelfde nummer als waarin de nieuwjaarsbood
schap van de heer Smit is gepubliceerd, is een samenloop van 
omstandigheden, die bij nader inzien wellicht als iets minder ge
lukkig moet worden aangemerkt. 

Redactie 

Naast de Koninklijke onderscheiding is deze penning het enige 
eerbewijs dat Schiedam kent. 
De heer Krommenhoek ontving dit eremetaal omdat hij geduren
de 55 jaar actief is in het muzikale leven van Schiedam. 
Op de vraag hoe het allemaal begon vertelt hij, dat hij als 8-jari
ge in korte broek lid werd van het Stedelijl< Muziekcorps. 
Na met de vierde partij klarinet te zijn begonnen klom hij op tot 
solist (kampioen van Nederland). 
In 1946 trad hij in dienst bij Gusto en werd lid van de Gusto-mu
ziekvereniging. 
Dat hij bekwaam was mag blijken uit het feit, dat hij in 1956 kam
pioen van Nederland werd. 
Ruim 25 jaar is hij secretaris van de Gusto-muziekvereniging ge
weest. Hij werd in januari benoemd tot erelid, omdat men z'n 
lange ervaring nog niet kan missen bij "de kweek" van jonge mu
zikanten en bij het optreden van het corps, bijvoorbeeld bij tewa
terlatingen. 
Voor de heer Krommenhoek bij IHC Gusto zit er nog steeds mu
ziek in! 

Hij overhandigde hem het ver
erend getuigschrift alsmede een 
cadeau onder couvert. 

25JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Maandag 21 februari 1977 werd 
bij IHC Verschure het 25-jarig 
jubileum gevierd van de heer J. 
J. v. d. Aakster, invoercontroleur
bij de afdeling automatisering.
Deze jubilaris is op 17-jarige leef
tijd als leerling tijdschrijver bij
Verschure begonnen.
Wij feliciteren hem en zijn gezin
van harte met dit jubileum en
hopen, dat hij nog vele jaren in 

goede gezondheid zijn werk
zaamheden zal mogen voortzet
ten. 



25, 40 EN 50 JAAR BIJ IHC SMIT 

In de achter ons liggende perio
de werden diverse medewerkers 
door de directie gehuldigd t.g.v. 
hun 25-, 40- of 50-jarig dienst
verband. 

M. van NAMEN 
Chef Financiële Administratie 
in dienst: 03.01.1927 

S. H. TAHAPARY 
Lagergieter 
in dienst: 03.01.1952 

A. A. ROBBE 
Tijdsch rijver/kalku lato r 
in dienst: 18.01.1927 

R. DEN OUDEN
Corveeër/transporteur 
in dienst: 21.01.1937 

De heer Den Ouden ontving be
halve de gebruikelijke attenties 
van de directie bovendien uit 
handen van de Burgemeester van 
Nieuw-Lekkerland de Koninklijke 
onderscheiding, verbonden aan 
de Orde van Oranje Nassau. 

f i 

T. GROENENDIJK
Sous-chef, Werkvoorbereiding 
Maatvoeringscentrum en Sectie
bouw 
in dienst: 30.01.1952 

W. ZANEN 
Spantenbuiger/rechtmaker 
in dienst: 01.02.1937 
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C. DOES
Salarisadministrateur 
in dienst 11.2.1952 

A. v. d. NIEUWENDIJK
Planner 
in dienst: 11.2.1952 

25JAAR BIJ 
IHC DE KLOP 

Vrijdag 7 januari jl. jubileerde de 
heer W. Damsteeg, die 25 jaar 
geleden in dienst trad bij IHC 
De Klop. 
Over eentonigheid in zijn werk 
heeft de heer Damsteeg nooit te 
klagen gehad. 
De meest uiteenlopende werk
zaamheden werden door hem 
verricht. De laatste jaren is hij 
werkzaam als brander aan de 
1 : 10 brandmachine. Hij doet dit 
werk met veel plezier. De heer J. 
van Dongen, die de heer Ir. T. P. 
de Jooden wegens afwezigheid 
verving, dankte de jubilaris voor 
alle inspanning en sprak de hoop 
uit dat het bedrijf nog vele jaren 

op de heer Damsteeg kan reke
nen. 

Hij overhandigde hem het ver
erend getuigschrift van Handel 
en Nijverheid alsmede de gebrui
kelijke gratificatie. 
Bij de jubileumviering was ook 
de zuster van de heer Damsteeg 
aanwezig. 

Op 16 februari vond de huldiging 
plaats van de heren J. Oosterling 
en M. de Rek, die beiden 25 jaar 
in dienst waren bij IHC De Klop. 

Tot 1972 verrichtte de heer Oos
terling verschillende functies. 
Sindsdien is hij als corveeër bij 
ons werkzaam. Vergezeld van 
zijn echtgenote en kinderen werd 
de jubilaris ontvangen door de 
heer van Dongen, die hem het 
vererend getuigschrift alsmede 
de gebruikelijke gratificatie over
handigde. 

Een vererend getuigschrift als
mede de gebruikelijke gratificatie 
overhandigde de heer van Don
gen op dezelfde dag aan de heer 
M. de Rek, elektrisch lasser. De 
heer De Rek, eveneens vergezeld
van vrouw en kinderen, werd ge
complimenteerd met de wijze 
waarop hij gedurende zijn dienst
verband zijn werkzaamheden bij 
ons heeft verricht. De hoop werd
uitgesproken dat wij nog vele 
jaren van zijn diensten gebruik
zullen kunnen maken. 



Bedrijf 

IHC Smit 

IHC Gusto 
Staalbouw 

IHC Gusto 
Staalbouw 

IHC Gusto 
Staalbouw 

IHC Gusto 
Staalbouw 

DMN 

DMN 

SMIT 
ENGINEERING 

FUNCTIE -M ;..;.--'---'------"''----

Functie 

Medewerker 
Cost Accounting 

Hoofd 
Productie 

Ontwerper 

Personeelschef 

Bedrijfs
assistent 

Salarisgroep 

Chef de bureau/ 9 
ass. Personeels
zaken 

Tekenaar/ 8 
constructeur 

Sr. Projectleider 10 - 11 

Korte omschrijving 

Medewerker behoort tot 
groep waar bedrijfskosten
budgetten worden samen
gesteld en administratie 
van werkelijke kosten 
wordt uitgevoerd 

Geven van leiding aan 
productie-organisatie van 
± 300 medewerkers; be
last met vervaardiging 
van alle voorkomende op
drachten op gebied van 
scheeps- en constructie
bouw 

Beoordelen van aanvragen 
op compleetheid voor ma
ken van offertes en zo no
dig (doen) vervaardigen 
van aanvullende gegevens. 
Onderhouden van contac
ten met relaties waar engi
neeringsopdrachten zijn 
geplaatst en beoordelen 
van eindresultaat. Het 
'productierijp' maken van 
ontvangen gegevens 

Met grote mate van zelf
standigheid verrichten 
van alle voorkomende 
werkzaamheden op kleine 
afdeling Personeelszaken 
voor personeelsbestand 
van ± 600 medewerkers. 
Meehelpen realiseren van 
beleidszaken op gebied 
van beoordelen, werkover
leg, functie-classificatie 
e.d. 

Onder supervisie van 
Hoofd Productie leiding 
geven aan een afdeling 
productie van ± 200 man 

Leiding en coördinatie 
corr. afdeling; uitvoerende 
werkz. personeelsbeheer; 
secretariaatswerk directie 
en staf; coördinatie canti
ne/schoonmaakpersoneel 

Maken van detail- of sa
mengestelde tekeningen 
van o.a. sluizen-applica
ties, lieren, kranen. Uit
voeren van daarbij beho
rende berekeningen. 

Ontwerpen en detailleren 
van spangereedschappen 
Functionaris zal zelfstan
dig bij volledige projecten 
worden betrokken, waarbij 
naast techniek tevens 
correcte orderbehandeling 
van groot belang is 
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Opleidings- en 
ervaringseisen 

MAVO/HAVO 
Praktijkdiploma boek
houden en studie voor 
hogere administratieve 
opleiding 

Ir. of Ing. SB met 
ervaring op gebied van 
een middelgrote produc
tie- organisatie 

HTS-SB met ruime 
teken kamerervaring 

Sociale Academie/ 
stichting Haarlem of 
studerend hiervoor 

HTS-SB niveau. 
Ervaring in leiding geven 
aan afdeling met op
drachten zowel op ge
bied van scheeps- als 
constructiebouw 

Middelbaar niveau; adm. 
inzicht; moet kunnen 
leiding geven, organise
ren, improviseren; talen
kennis gewenst; meerj. 
erv. in soortgelijke func
tie 

Werktuigbouwk. op HTS
niveau (of gelijkwaardig) 
met ruime ervaring, be
heersing technisch 
Engels; basiskennis 
electrotechniek, 
pneumatiek, hydraulica 

Ruime ervaring in 
scheepsconstructies en 
scheepsbouwkundige 
berekeningen; 
HTS-niveau 

Aanvullende 
informatie 

Leeftijd 
± 25 jaar 

Inlichtingen 
bij: 

Afdeling 
Personeels
zaken 
010-117600

B. van Dam
01804 - 12388

B. van Dam
01804 - 12388 

Gedacht wordt B. van Dam 
aan jonge per- 01804 - 12388 
soneelsfunctio-
naris die aantal 
jaren ervaring 
wil opdoen in 
een middelgrote 
werkmaat-
schappij 

Zowel mann. als 
vrouwelijke can
didaten zijn wel
kom 

Grote mate van 
zelfstandigheid, 
tussentijds snel 
wisselen van 
werkobject en 
improvisatie 
kenmerken de 
functie 

B. van Dam 
01804 - 12388 

Personeels
zaken DMN 
02523 - 3941 

Personeels
zaken DMN 
02523 - 3941 

Smit 
Engineering 
01859 -3866 
tst. 20 
Hr. van Altena 



Als u gewend bent om elf uur naar bed te gaan, kunt u dat op 
2 april óók rustig doen. Maar als u de volgende morgen om elf 
uur de trein wilt halen, hebt u de trein van twaalf uur. TENZIJ u 
braaf de klok een uur vooruit hebt gezet. Landelijk gebeurt dit in 
de nacht van 2 op 3 april, wanneer het om 2 uur 3 uur wordt. 

VOORUIT .... DE ZOMERTIJD IN!! 
Daarmee neemt dan de zomertijd een aanvang. Met opzet is voor 
dit één-uur-verder-springen een nacht van zaterdag op zondag 
gekozen. Kan men de hele zondag wennen aan het corrigeren 
van tijdvergissingen! ... 
Natuurlijk hoeft u niet persé voor dit gebeuren die nacht heel 
laat op te bi ijven. De klokken een uur vooruit zetten vóór het 
slapen gaan mag. Dan bent u tenminste zondag's op tijd in de 
kerk of op het koffiebezoek bij oma. 
Zomertijd betekent in feite dat de werkdag een stukje "op
schuift". In de zomer lijkt de dag dan langer. En met die "extra" 
tijd, al is het maar een uur, kun je best nog wat doen. 
Er is over het invoeren van de zomertijd - in september wordt de 
klok weer een uur teruggezet! - veel te doen geweest. Pogingen 
om in alle Europese landen de zomertijd ingevoerd te krijgen 
hadden geen succes. Daarom ontstaat er straks een wat chao
tische tijd-toestand. Goed om te weten wanneer u de grens over
gaat en van te voren in dienstregelingen snuffelt! 

De redactieleden van "Het Zeskant" hebben in hun bedrijven 
hier en daar eens gevraagd hoe er over de invoering van de zo
mertijd wordt gedacht. Een bloemlezing hieruit presenteren wij 
u hierbij.

Wat enkele Klop-pers er van vinden: 
Telefoniste Rehana de Groot: ,,Mij best, de dag is langer, veel 
voordeel bij mooi weer; om te gaan zwemmen bijvoorbeeld. 
Overigens zou het in de winter best zo mogen blijven; iets later 
beginnen spaart energie." Overigens heeft Rehana het lijstje met 
tijdverschillen die nu in Europa gaan optreden zorgvuldig be
waard. Moet ook wel als je telefoniste bent en je moet vaak over 
de grens opbellen! 
Lasser Johannes Pattipeilohy - ,,Johnny" voor zijn collega's -
had er eigenlijk nog niet van gehoord. Maar hij vindt het best. 
"Lekker meer tijd voor volleybaltraining" is zijn kort en krachtig 
commentaar. ,,Ik houd nu eenmaal veel meer van licht dan van 
donker", aldus tijdschrijver, de heer Anton Zee. ,,En daarom ben 
ik er voor. Ze hadden het indertijd - ik meen in 1940 - niet moe
ten afschaffen. Langer licht is prachtig om bv. in de tuin te wer
ken!" 

Ook een aantal IHC Gusto medewerkers werd gevraagd, wat zij 
er van denken: 

Secretaris Tennisclub: 
,,Fijn dan kunnen we 's avonds een uur langer tennissen. De re
actie van de houder van de tennisbaan was echter: dan zult u 
wel meer moeten betalen! .. .. . " 

Secretaris ldeeënbuscommissie: 
"Dat uur haal ik in oktober wel weer in als de klok terug gezet 
wordt." 

Secretaris van de secretaris ldeeëncommissie: 
"Was ik maar zo ges geweest de invoering van de zomertijd als 
idee in te dienen, misschien had ik er nog een slordige duit aan 
verdiend." 

De nachtportier: 
,,Zo snel heb ik nog nooit een uurloon verdiend! .. . . .  " 
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En hier een aantal reacties van IHC Smitters: 
"Van mij hoeft het niet, maar gezien het feit, dat het langer licht 
is, kun je flink bezuinigen op het elektriciteitsverbruik." 

,,Maakt mij niet uit. Voordeel: lekker lange avonden. Nadeel: kor
tere nachten, die ik toch zo liefheb." 

"Vind het goed langere dagen in de zomer. Kun je veel meer 
doen." 

"Ik begrijp niet waarvoor het nodig is, maar ik zal me er niet 
druk om maken." 

,,Ik ben ervóór. Mooie zomeravonden. Kun je 's avonds na werk
tijd nog eens naar zee gaan om te zwemmen." 

,,Heb ik niet bij stilgestaan, maar ik heb er in principe geen be
zwaar tegen." 

,,Vind zomertijd erg mooi. Ik hou van 's avonds lang licht, on
danks het feit, dat ik wel eens graag in het donker zit/hang/lig/ 
sta." 

,,Ik vind het geweldig. Zoveel temeer heb je aan je avond." 

,,Goed, maar wel gelijk met Duitsland invoeren (Europees ver
band)." 

Bij IHC Verschure gaven ze op onze vraag: ,,Wat denkt U van de 
invoering van de zomertijd in april aanstaande" de volgende 
antwoorden: 

Leerling van de afdeling opleidingen: 
,,Lijkt me wel lekker, mag van mij doorgaan." 

Scheepsmetaal bewerker: 
,,Goeie soep, lekker lang klussen 's avonds." 

Scheepsbouwkundig tekenaar: 
,,Verstoort m'n ritme, ik moet een nieuw trainingsschema opstel
len." 

Cantinem edewerkster: 
,,Zal m'n man van opkijken, kan ie me minder knuffelen." 

Monteur-bankwerker: 
"Heb ik nog niet over nagedacht, interesseert me in het geheel 
niet." 

Lassersbaas: 
"Komt goed uit met m'n verjaardag, werken we de visite een uur 
eerder de deur uit." 

Portier: 
,,Geweldig." 


