
Vervolg: De C.O.R. 
naar Moskou 

hoofd kantoor, politie, vice versa 
kon pas tot verzilveren van twee 
eerst naamloze cheques worden 
overgegaan. Een niet onbelangr.ijk 
bedrag!!! 
Al met al was er met inspanning 
van alle deelnemers een drie 
daagse presentatie van de door ons 
gevoerde produkten die, gezien de 
omstandigheden, geslaagd ge
noemd kan worden. Daar ook de 
inwendige mens van de gasten niet 
vergeten werd, kon er in de ge
moedelijke sfeer afscheid geno
men worden van uiterst beminne-

lijke mensen. Het is onvoorstel
baar welke hoeveelheden deze 
mensen kunnen innemen. (jullie 
of zullie, Schudelaro'.1 Red.). 
Ons klimaat vraagt 's winters ook 
om bruine bonen en snert en dat 
zal hier wel erger zijn. 

... op 22 f'ebruarj 1978 

De Voorzitter herdacht de overle
den directeur van IHC Verschure 
de heer G. Fluit, waarna een mo
ment van stilte in acht genomen 
werd. 
Bij het punt ingekomen stukken, 
werd besloten Navalconsult B.V. 
in het COR-reglement op te nemen 
zodat een te kiezen POC een lid 
naar de COR kan afvaardigen. 
Onder mededelingen raad van be
stuur wordt een overzicht gegeven 
van de afwikkeling van Smit & 
Bolnes. 
De getroffen voorzieningen, waar
van het grootste deel wordt opge
slokt door garantieverplichtigen, 
zijn toereikend. Er hoeft geen ver
andering in te worden aange
bracht. Wat betreft de positie van 
de voormalige werknemers wordt 
meegedeeld dat: 89 personen el
ders werk hebben gevonden, 43 
personen binnen IHC werkzaam 
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zijn, en dat 39 personen gebruik 
maken van WW/WWV-voorzienin
gen, hetgeen minder is dan aan
vankelijk werd verwacht. 
Bij het bespreken van de orderpor
tefeuille blijkt dat de situatie sinds 
de vorige vergadering weinig ver
anderd is. Behalve het project 
Iran, zijn er geen andere veelbelo
vende projecten. 
Een van de COR-leden informeert 
naar de "kameel" voor Stevin die 
waarschijnlijk door RSV gebouwd 
zal worden. Een belissing is nog 
niet genomen. IHC is in gesprek 
met RSV over de levering van 
baggermaterieel. 
De reden dat een dergelijk bag
gerproject bij RSV wordt geplaatst 
is de omvang; ongeveer 60 meter in 
het vierkant. Naar aanleiding van 
een desbetreffende vraag deelt de 
Voorzitter mee dat de verdeling 
van grote orders over de werk-

Ik vond de spijzen te zout en ik 
beperkte mij tot voor ons meer ge
bruikelijk voedsel in normale pro
porties in zelfsbedieningszaken. 
Een bezoek aan het Kremlin vond 
ik bijzonder interessant. Ik zag de 
tronen van Iwan de Verschrikke
lijke en Catharina de Grote! In 
stromen bloed zijn indertijd al de 
verschillende figuren uit de tijd en 
in de geschiedenis geholpen. Vol
gens de gids was het doorlopend 
een slachtpartij van familieleden 
onder elkaar. Een schilderij van 
Napoleon tijdens de brand van 

maatschappijen gedaan wordt 
door de raad van bestuur. Ook be
slissingen betreffende grote uit
bestedingen buiten IHC, wat soms 
nodig is om de levertijd te halen, 
worden in overleg met de raad van 
bestuur genomen. Vragen over 
Gusto Staalbouw, in het bijzonder 
betreffende huidige orders en de 
verwachtingen, zullen in een vol
gende vergadering bij aanwezig
heid van de heer Schuil, worden 
beantwoord. 
Bij IHC De Klop is een order ge
boekt voor een Beaver 8000, voor 
Petrola, Egypte. 
De heer Boterenbrood geeft een 
uiteenzetting over de samenwer
king met maatschappijen buiten lHC. Me Mullen en IHC do Brasil. 
Aanleiding tot de joint-venture 
IHC - Me Mullen, op 50/50 basis, 
was de toenemende vraag naar 
baggermaterieel in Amerika. Ge
zocht werd naar een mogelijkheid 
om in de Amerikaanse markt te 
penetreren aangezien die voor 
baggerwerktuig en drijvend mate
rieel uit Europa ontoegankelijk is. 
Dit bleek mogelijk door know
how in engineeringsvorm daar 
naar toe te brengen. Me Mullen is 
een ingenieursbureau met erva
ring op het gebied van algemene 
scheepsbouw. De ervaring op 
baggergebied komt van IHC. Ge
heimhoudingsovereenkomsten 
zijn afgesloten om de know-how 
van IHC bewaard te laten blijven 
In IHC do Brasil bezit IHC een 

het Kremlin theater met 6000 
plaatsen voor een operavoorstel
ling. Het aanschouwen van 3000 

' dames. die na het afzetten van de
bontmutsen, hun kapsel moesten 
fatsoeneren. was een aardig ge
zicht. Ook het nuttigen van spijzen 
en dranken na ieder bedrijf was 
voor mij iets nieuws. Zondagmor
gen gingen we terug naar het 
vliegveld. Bij het passeren van de 
brug over de Moskwa zag ik henge
laars in de barre koude in bijten 
vissen. De taxi naar het vliegveld 
liet ik nog even stoppen bij het 
monument van de opgerukte 
Duitsers. In gedachten was ik even 
terug naar de dag in de oorlog toen 
ik van de Engelse radio hoorde dat 
ze teruggeslagen waren. 
Een voorspoedige terugreis bracht 
mij weer naar Schiphol. Al met al 
een geslaagdL· ondc.•rncming, die 
mij als COR secretaris eens een 
ander facet liet zien van het IHC 

Moskou genoot ook 
belangstelJing. 

mijn warme gebeuren. 

Met het bezoek aan het Mauso
leum van Lenin en het graf van de 
onbekende soldaat, waar bijna alle 
bruiden van Moskou een bloe
menhulde brengen, kwam er einde 
aan dit interessante bezoek. Zondagmorgen 
Na een paar kleine inkopen (veel 
postzegels) moest ik mij naar het 
hotel haasten om me te verkleden. 
's Avonds nog een· bezoek ge
bracht aan de opera Butterfly in 

P. A. M. Schudclaro. 

grote meerderheid. IHC do Brasil Een ander punt van de agenda be
is een samenwerkingsovereen- treft de CO 950. De Voorzitter deelt 
komst aangegaan met de werf mee dat besloten is deze op 6.000 
Emaq, die zich toelegt op het bou- feet waterdiepi<.' afte bouwen aan
wen van kleine Beavers. Een be- gezien dit de verkoopbaarheid be
langrijke reden hiertoe is dat het in vordert. 
Brazilië, net als in Amerika, moei- De Voorzitter De Secretaris 
lijk is in de markt te penetreren 
wanneer je er niet gevestigd bent. 
De raad van bestuur acht het een 
goede zaak om, in een dergelijk 
land met uitgebreide mogelijkhe-
den, de positie van IHC op die ma-
nier blijvend te versterken. 
De aanbevelingen die de heer 
Langman, gespreksleider van 
werfgroepering 3, in zijn rapport 
heeft gedaan worden door de raad 
van bestuur onderschreven. Het is 
noodzakelijk, zo stelt de Voorzit
ter, dat er snel een beslissing wordt 
genomen. 
Naar aanleiding van vragen van de 
gekozen COR-leden wordt door de 
Voorzitter nader ingegaan op de 
mogelijke financiële en juridische 
constructie van IHC in de toe
komst. Zowel over de noodzake
lijk geachte investeringen als voor 
het opvangen van verliezen die op 
vele orders worden geleden is 
overheidssteun noodzakelijk. De 
gekozen leden achten de ge
schetste situatie van dien aard dat 
zij op korte termijn om een onder
houd verzochten met de raad van 
commissarissen. 
Hierin zal zo spoedig mogelijk 
door de raad van bestuur worden 
voorzien. 


