


BIJ DE VOORPLAAT 

Maakt IHC vliegende schotels? Welnee, dit zijn een aantal "jigs" - ertswas en ertsscheidingsinstallaties - waarvan DMN er niet 
minder dan 26 in opdracht kreeg van MTE en die bestemd zijn voor de Sovjetunie. Meer over OMN op blz. 75 . 

•• 

OPDllAUHT UIT BRAZILIE 
Het "Departemento Nacional de Portos e Vias Navegáveis" in 
Rio de Janeiro (Brazilië) heeft IHC Holland de opdracht verstrekt 
voor de bouw van een sleepzuiger met een laadruiminhoud van 
5.000 m3

• Het 106,60 meter lange en 18,30 meter brede schip 
wordt voorzien van twee zuigbuizen, waarmee tot op een diepte
van 32 meter kan worden gebaggerd. Tot de uitgebreide bagger-
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apparatuur aan boord behoren een bakkenlaadinstallatie en een 
zelf-leegzuig-inrichting met aansluiting voor een drijvende- en/ 
of walpersleiding. De sleepzuiger wordt bovendien voorzien van 
een boegschroefinstallatie, een kraan boven het laadruim en 
accommodatie voor een bemanning van 35 koppen. 
De sleepzuiger zal worden gebouwd bij IHC Smit in Kinderdijk. 



Zo stond IHC Guato 
te kijk 

Nancy van Nlelen "verscholen" achter dé trekpleister van de stand; het model van 
de pijpenlegger 

Vooral gericht op 
de Jeugd 

"Wanneer begint 
nou de diashow?" 

··--
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Met een groot aantal activiteiten herdacht Schiedam onlangs z'n 

700-jarig bestaan. Want het was in het midden van de dertiende

eeuw, dat Vrouwe Aleida van Holland en Henegouwen hier een

sterke vesting stichtte en in 1275 "onse poirteren ende inwoen
lingen" het stadsrecht schonk.

De geschiedenis van Schiedam is er een van bloei en grote diep
tepunten. Aan het eind van de 16e eeuw begon de opmars van
de industrie, die Schiedam de bijnaam "jeneverstad" zou bezor
gen. Toen de 19e eeuw ten einde liep begon de neergang. Een 
periode van grote armoede en werkloosheid volgde. Het is een 
tijd waaraan niet graag herinnerd wordt. Men heeft dan ook niet 
geaarzeld vele oude herinneringen af te breken. Toch is er nog 

wel wat bewaard gebleven. Gelukkig wijzigen zich de inzichten 
over het in stand houden van herinneringen aan vroeger: die 
worden wat minder emotioneel en wat meer historisch gegrond. 

Tentoonstelling 

Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan werd in de Margriethal 
de expositie "Schiedam maakt het!" gehouden. Een tentoonstel
ling in Middeleeuwse stijl. Dat betekende natuurlijk wel een wat 

Een brok Verschure In Schiedam; een houten maquette van de door Verschure 
gebouwde elevatoren van de Graan Elevator Maatschappij 

SCHIEDAM MAAKT HET! 
... en IHC Gusto doet mee 
tweeslachtig resultaat! Moderne wasmachines en filmcamera's 
in een "antieke" stand doen wel vreemd aan. Wel erg aardig
waren de schrijnwerkerswerkplaats en het oude snoepwinkeltje. 
IHC Gusto deed ook mee en op een wijze die de aandacht trok. 
Met behulp van foto's, modellen van pijpenlegger, boorschip en 

kraanschip en een diashow werd getoond wat Gusto doet en 
maakt. Veel aandacht was er voor scholing en herscholing. Van
daar ook een standbemanning van medewerkers en medewerk

sters van de afdeling Personeelszaken. De dames Van Biesen en 
Van Nielen waren voor deze gelegenheid gestoken in kleding
van-toen. 
Zij hebben op vele vragen antwoord moeten geven. Vooral over 
het model van de pijpenlegger. In de ogen van leken is dit een 
merkwaardig vaartuig! 
Er kwam, vooral 's avonds, veel bezoek en dat is geen wonder, 
want werd niet eens geschreven: 

"Indien er einig volk is onder de Batavieren welken zuinigheid

bekend is geweest, zoo zijn het vooral mijns oordeels de Schie
dammers want hun deunigheid in het besnoeyen van kosten, is al 

van ouds geroemt. Dewijl men aldaar niemand ledig ziet lopen, 
zij zijn vernuftig en vijanden van ledigheid".

0, zo! 



ORANJEWERF 
HEEFT HET DRUK 

De Oranjewerf blijft druk bezet met alle 
mogelijke reparatie-objecten, zowel uit 
binnen- als buitenland. Ook het in op
dracht van IHC Smit afbouwen van in 
Polen gebouwde Omnibarges brengt veel 
werk met zich mee. Een drietal Omnibar
ges is reeds afgeleverd en de volgende 
twee zijn inmiddels in volle bewerking. 

Deze laatste twee Omnibarges moeten 
in Algerije ingezet worden bij het 
transport van rotsblokken. De toch al niet 
dunne beunbeplating wordt versterkt met 
azobe-hout, waarover nog weer eens een 
16 mm stalen beplating aangebracht 
wordt. 

Verder had de Russische sleephopper
zuiger CO 831 ligplaats aan de Oranje
werf voor de afwerking van een nogal 
omvangrijke puntenlijst. In verband hier
mede was de Free Enterprise Il/ - nadat 
de A.D.M. haar werkzaamheden aan 
boord voltooid had - versleept naar de 
Java-kade. IHC Smit werkt hier verder 
aan één der vaarmotoren, waarbij de 
Oranjewerf enige assistentie geeft. 

Eind februari maakte de heer Koutstaal 
samen met de reparatie-agent een ac
quisitie-reis door Denemarken, waarbij 
in verschillende havens een groot aantal 
reders bezocht werd. Door de slechte 
economische toestand in Denemarken 

Op de helling ven de OranJewerf Hn aupplyboot en 
d■arachter de cutterzuiger "AdamH". Op de voor
grond In het water lwH Omnlbargea voor llalli 

(14,8% werklozen!) was de stemming on
der de meeste reders uitgesproken som
ber. Toch konden enige opdrachten ge
boekt worden en werden verschillende 
aanvragen ontvangen. 

Al met al is de laatste maanden de druk
te aan de Oranjewerf zo groot, dat er 
weer verscheidene keren "neen" ver
kocht moest worden, ook voor aanvragen 
van goede relaties. 

De acetyleen
batterlJ weer op hel 
droge met de 
duldellJke sporen 
van roodheel te 
zlJn geweeatl 

GEVAARLIJK 
BRANDJE 

Op 21 maart jl. moest er groot alarm 
worden gegeven voor de Bedrijfsbrand
weer van IHC Verschure. Een acetyleen
batterij was in brand geraakt. Onmiddel
lijke actie was noodzakelijk gezien het 
grote gevaar voor een explosie. 

Door het koelbloedige optreden van be
velvoerder L. Groenhagen van de be
drijfsbrandweer en kraandrijver Vos kon 
een ramp worden voorkomen. Zonder 
ook maar één moment aan eigen lijfs
behoud te denken slaagden ze er in de 
als een fakkel brandende batterij in de 
kraanhaak te hangen en vervolgens in 
het water van het Van Hasseltkanaal te 
laten zakken. 

Beide medewerkers zijn later door de 
directie van IHC Verschure ontvangen en 

Welgemeende dank voor de heer L. Groenhagen 

voor hun moedige gedrag beloond. 
Mede naar aanleiding van dit gebeuren 
heeft de heer H. J. Kat, adjunct-hoofd 
van de Amsterdamse brandweer op ver
zoek van de leiding van de werf voor 
het kader en de leden van de vrijwillige 
bedrijfsbrandweer een lezing gehouden 
over veiligheid en brandpreventie bij het 
werken met gassen, in het bijzonder met 
acetyleen. Dat was toen echt geen doek
je voor het bloeden, maar wel een dege
lijke waarschuwing hoe zeer men door 
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... en voor de heer Vos 

het oog van de naald is gegaan. Ande
ren, die dagelijks met "gas" omgaan 
werden nogmaals gewaarschuwd onder 
alle omstandigheden voorzichtig te zijn 
en niet nodeloos risico's te nemen. 

DE "AZOVSKOJE MORE" 
OVERGEDRAGEN 

Het zetten van de handtekeningen 

Het waren drukke dagen rond Pinksteren 
voor een aantal Verschure medewerkers! 
Dat weekend werd namelijk de sleep
zuiger Azovskoje More overgedragen. 
Op zaterdag werden de verschillende 
papieren getekend. 
De dag daarop was de officiële over
drachtsplechtigheid aan boord van het 
schip. Na de toespraken werd de Neder
landse driekleur gestreken en ging de 
vlag van de Sovjetunie in top. Hierna 
bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. 
De Azovskoje More heeft inmiddels de 
werf verlaten op weg naar Rusland. Een 
behouden vaart! 

De vlag van de Sovjetunle wordt gehesen 



Ir. C. DE GROOT NAit AFSCHEID VAN IHC DE KLOP 
Nadat de dag tevoren tal van relaties afscheid hadden genomen 
van ir. C. de Groot als directeur van IHC De Klop, werd op 29 
april een bijeenkomst voor de werfmedewerkers gehouden. Tjok
vol was het in de versierde cantine, toen de heer P. Korevaar, 
hoofd administratie, het woord richtte tot de heer en mevrouw 
De Groot. Hij heette hen bijzonder hartelijk welkom en vertelde 
dat een aantal "Kloppers" een comité had gevormd om aan 
het afscheid een bijzonder tintje te geven. Aan het verzoek bij
dragen te geven voor een afscheidscadeau was door iedereen 

spontaan gevolg gegeven, aldus de heer Korevaar. Adj. directeur 

mr. K. Blekxtoon begon zijn toespraak met een rekensom: .,Op 

één dag na is het 14 jaar geleden, dat u tot directeur werd be

noemd. In mei 1971 hebben wij in deze cantine het feest gevierd 

dat u tien jaar bij De Klop was en tegelijkertijd vijfentwintig jaar 

bij IHC. Dat betekent dat volgend jaar weer wat gevierd zou kun
nen worden en velen van ons laten zich daarvoor graag naar Kuala 

Lumpur uitnodigen!" De heer Blekxtoon memoreerde, wat er in 
de jaren dat ir. De Groot directeur was bij De Klop is gebeurd. 
Belangrijke feiten zijn de standaardisatie van het produktenpak
ket, de uitbreiding van de werf en van het kantoor, en de "komst"
van de IHC Amphidredge. Er is veel gebouwd in de afgelopen 

jaren: zo'n 25 standaardzuigers, een halve pijpenlegger en enige 

hopperzuigers en baggermolens. 

Wat de toekomst betreft: in Kuala Lumpur is de tijd zes uur voor 

op die in Sliedrecht, dus zal ir. De Groot ons in zijn nieuwe 

functie in Maleisië altijd vóór blijven . .,Het afscheid vandaag is 

maar een gedeeltelijk afscheid", aldus de heer Blekxtoon . .,Geen 
afscheid van IHC, wèl van De Klop. Daarom van alle medewerkers 

Uitpakken van hel cadeau 

Nog even napraten 
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van deze werf een cadeau." Daarop werd er wat ruimte gemaakt
om het cadeau uit te pakken: een handgeknoopt Afghaans tapijt 
in een fraaie, donkerrode kleur. 
Ir. De Groot zei zeer getroffen te zijn door de grote opkomst bij 
dit afscheid en hij dankte ook namens zijn vrouw iedereen heel 
hartelijk voor het mooie cadeau. Ook hij blikte nog even terug in 

het verleden. Niet alleen in dat van hem zelf - eerst een dienst
verband bij J & K Smit, toen bij De Klop - maar ook in dat van 
de werf. De dieptepunten van de malaise in de jaren '34 - '36 en 

de tragiek van de 2e Wereldoorlog. Daarna het herstel en het 

deel gaan uitmaken van het IHC concern. Voor de toekomst zal 

een goede onderlinge samenwerking en de inzet van allen on

ontbeerlijk zijn . .,Doe meer dan strikt verlangd wordt, dat vindt 

altijd z'n beloning." 

Als nieuwe De Klop directeur wenste ir. T. P. de Jooden de heer 
en mevrouw De Groot al het goeds toe en hij hoopte op een 
voortduring van de goede samenwerking met ir. De Groot in het 
Verre Oosten. 
Aan de medewerkers van De Klop vroeg ir. De Jooden om hun 
volle medewerking om het bedrijf tot verdere groei en bloei te 
brengen. Zelf zal hij daaraan ook graag zijn beste krachten 
geven. 

Na de toespraken bleef men nog geruime tijd bijeen. De kantine

temperatuur leidde tot een fikse aanval op de voorraad pils en 
frisdranken! Ir. De Groot en zijn echtgenote moesten vele, vele 

handen drukken ten afscheid en vele goede wensen in ontvangst 
nemen voor de nieuwe IHC taak, die hen in Maleisië wacht. 

Vele, vele handen schudden ten afscheid 

In da buitenlucht smaakte het pilsje eens zo goedl 



Klaar voor het te water gaan 

In de schaduw van het volgende 
schip wordt de CO 839 gedoopt 

WEER TWEE 
Van de tien 1500 m3 sleepzuigers, die WIJ in opdracht hebben 
voor de Volksrepubliek China, zijn onlangs de zesde en de ze
vende te water gelaten. 

Eerst was de CO 839 aan de beurt. ,.Spie en Span" lag op 25 
april het schip in de grote hal in Kinderdijk te wachten. Mevrouw 
mr. J. J. Smit-Verstoep, echtgenote van onze president van de 
raad van bestuur, verrichtte de doopplechtigheid. Vlot gleed de 
sleepzuiger het water en de zon tegemoet. 
Gedeeltelijk op de helling en verder er naast op de montage
vloer lagen de verschillende delen al gereed voor de volgende, 
de CO 841. Met de hellingbouw van dit schip is intussen al een 
fiks begin gemaakt. De bouw van de zevende 1500 m3 sleep
zuiger is uitbesteed aan Scheepswerf en Machinefabriek "IJsser
werf" N.V. Dit schip, de CO 838, ging op 28 april te water. De 
doop werd verricht door mevrouw E. Beversen-van Moorsel, 
echtgenote van de heer A. F. Beversen, directeur van IHC Smit. 

De doopvrouwe had voor het schip nog een apart geschenk mee
gebracht: een ingelijst borduurwerk met afbeeldingen van schip, 
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molen, naam van het schip en datum van tewaterlating. Zij greep 
hiermee terug op een oude Hollandse traditie waarbij belangrijke 
gebeurtenissen, vooral in het gezin, ter herinnering werden vast
gelegd in kruissteekjes. Een origineel geschenk dat zeker straks 
een goede plaats zal krijgen op de CO 838! 

Daar gaat lel ... 

Doop van de CO 838 op de 
IJsselwerf 

TE 

Kennismaking met de rivier 

WATER 
Veel aandacht voor het borduurwerk van de doopvrouwe 



DMN 

Nog een laatste controle van het aandrijfsysteem 

Veel rangeerwerk om de hal uit te komenl 

Overladen onder wakend oog 

Als een van de kleine werkmaatschappijen valt er over DMN vaak 

niet zo veel nieuws te melden. Nu toch een paar nieuwtjes uit de 

bollenstreek. 
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Jigs op transport 

Eind 1974 ontving DMN van MTE de opdracht voor de bouw van 

26 jigs bestemd voor Rusland. Wat is een jig horen we u al 

vragen. Wel, onze collega's van MTE hebben ons verteld dat het 

woord jig afkomstig is van de naam van een Schotse dans. Het 
woordenboek van Van Dale zegt, dat het een Engelse term is 
voor pulseerzeef. Het zijn machines die gebruikt worden om 
ertsen te wassen en te scheiden van overige gedolven stoffen 
door middel van een schuddende, deinende zeef, de zgn. dei
ningswasmachine. 

Van de 26 jigs hebben er zestien een diameter van 1,5 m en tien 

een diameter van 3,6 m. De kleintjes worden mechanisch aan

gedreven; de grote of hydraulisch è>f mechanisch en hydraulisch. 

In april waren de eerste grote jigs klaar voor transport. Vanwege 

hun afmetingen mocht dit transport alleen 's avonds over de weg 

naar de dichtstbijzijnde binnenhaven te Sassenheim. Daar wer

den ze op binnenschepen overgeladen voor transport naar Rot
terdam, vanwaar het verder ging per zeeschip naar Leningrad. 

"Naams''-veranderlng 

In het groene hart van de Randstad heeft DMN jarenlang de 
naam van het bedrijf op gepaste wijze naar buiten uitgedragen: 

in het weiland stond een grote ijzeren constructie met een naam
bord. In het voorjaar legden crocussen en narcissen nog 

eens extra de nadruk er op, dat DMN in de bollenstreek gevestigd 

Zoals het was •.. 

. • • en zoals het nu Is 

is. Erg fraai was het naambord echter niet. Zo dacht ook de 
gemeente Noordwijkerhout er over. Bovendien bleek dat een 
dergelijke constructie op palen tot een zgn. ,,opstal" gerekend 
moet worden. 
Daarvoor is een speciale vergunning vereist. Die kon niet gege

ven worden en dus moest het oude naambord verdwijnen. De 

verandering van naambord was een langdurige bevalling: in 1973 

kreeg DMN opdracht tot wijziging. Voor het nieuwe bord dat vrij 

snel was ontworpen, kwam de vergunning eind 1974 af. Nu is 

het dan eindelijk zo ver en prijkt de naam op de nieuwe plaats! 



Rondjes varen, specie baggeren ... 

"In geen vier jaar heeft het hier zó gesneeuwd!" - vertelt ons
iemand in Le Havre. Toch wijst de kalender "al" 19 maart aan.
Geen lente dus. Zeker niet in de badplaatsjes langs de Norman-

,,PRINS DER NEDERLANDEN" 
dische kust. Daar is het seizoen nog niet begonnen. Veel hotels 
zijn dicht, vakantieappartementen onbewoond. In de restaurants 
die toch open zijn is alle aandacht voor de enkele gast. Etretat 
is een van die plaatsjes. Met een kiezelstrand tussen de rotswan
den waar nog niemand vertoeft. Om van pootje baden in het ijs
koude water nog maar te zwijgen. Een ideaal décor voor een 
spannend Simenonverhaal met commissaris Maigret! Hoog op de 
rots, bij een kleine kerk en een museumgebouwtje, staat een hele 
grote betonnen driehoek. Een van de punten wijst scherp in de 
lucht. Er stond hier eens een monument. Ter ere van twee onver
schrokken vliegeniers, Nungesser en Coli, die vanaf deze hoogte 
met hun "Oiseau Blanc" (witte vogel) vertrokken voor een tocht
over de oceaan. Dat was ·op 5 mei 1927. Het monument werd in 
de oorlog vernield. Vandaar nu die betonnen driehoek; niet al te 
fraai! Een andere oorlogsherinnering is er bij het dorp Bruneval, 
ook een bekend vakantieoord, vooral voor de bewoners van Le 
Havre. In februari 1942 landde er een groep Britse militairen om 
een aantal Duitse radarinstallaties op de kust op te blazen. 

Trekpleister 

Weer of geen weer, in deze streek is het doorgaans in de week
einden toch erg druk. Een van de trekpleisters, vooral als het 
badgoed in de tassen moet blijven, is een klein gebouwtje met 
brede ramen. Van daar uit heeft men een prachtig gezicht op 
het grote werk beneden; de aanleg van een oliehaven. Van 
bovenaf lijkt het een soort Madurodam met autootjes en mensjes. 
Ook de Prins der Nederlanden lijkt zo helemaal niet meer op een 
van de grootste sleepzuigers, ooit door ons gebouwd. Het schip 
vaart in gro1e cirkels en soms in een "acht" en doet dat al vele
maanden. Om de zwaaikom voor de grote tankers op diepte te 
brengen. 
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Da "Prln1" aan het werk bll Antller 

Het waarom 

Het wat zuidelijker gelegen Le Havre is de tweede haven van 
Frankrijk. Het onderging de laatste jaren grote uitbreiding, zowel 

Met de kop In de wind op naar het stort 

Nog een IHC bekende, de "Tees Bay" 



"Stenen vissen" door de Sch. 89 

voor het stukgoederenvervoer, het olie- en graantransport, als 
de veerbootverbindingen met Engeland. Om echter mee Ie kunnen 
blijven doen, vooral met het steeds groter worden van de olie- en 

ertstankers, waren verderstrekkende maatregelen noodzakelijk. 

Het verder uitdiepen van vaarroutes e.d. stuitte op moeilijkheden. 
Men zou dan de harde rotsbodem in moeten! Andere oplossingen 
waren dus wenselijk. Er werd zelfs een soort 

"
prijsvraag" uitge

schreven. Een nieuwe haven? Een kunstmatig eiland voor de 
kust? Samen met de CFE - de Compagnie Française d'Enter
prises - deed Bos & Kalis mee. Hun plan, een nieuwe oliehaven 
bij Cap d'Antifer, werd uitverkoren en kreeg de goedkeuring van 

"
Parijs". De keuze van de plaats van de oliehaven juist hier is 

mede gebaseerd op een gril van de natuur, die een prettig voor
deel bood! Tot dicht onder de kust ligt tussen een gebied met 
mergelhoudende "bedrock" en een met kalkachtige "bedrock",
een oppervlakte van vele kilometers breed, gevuld met te bag
geren specie. Deze bestaat uit een ongeveer één meter dikke 
laag grind, gevormd door erosie van de rotskust, en verder uit 
"groen zand", een erg fijn, zeer coherent materiaal met een wat 
groene kleur. 

Veel onderzoekingen werden er uitgevoerd, o.a. in Franse en 
Nederlandse waterloopkundige proefstations. Een proefdijk werd 
in zee gebouwd. Weliswaar spoelde een storm dit kunstwerk 
grotendeels weg, maar van de bouw werd veel geleerd. Toen het 
onderzoek positief uitviel, stond de beslissing vast! Le Havre zou 
er bij Cap d'Antifer een aparte oliehaven bij krijgen. 

Het wat 

Het grondgebied van Frankrijk houdt hier plotseling op. Steil rijst 
de kust uit zee omhoog. Door een flink stuk droog grondverzet is 
er wat grondgebied in zee bijgemaakt. Druk wordt er gewerkt 
aan een dam van 3'½ km lengte de zee in, als voornaamste be-
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Zo ziet hel karwei er uit vanuit de lucht! 

scherming tegen het geweld van het water. Haaks op deze dam 
zal een steiger worden gebouwd, waar de reuzentankers straks 
kunnen aanleggen. Ook komt er een klein haventje voor sleep-

boten, loodsschepen, e.d. Op het aan de rotswand ontworstelde 
terrein construeert men tanks voor de opslag van olie met een 
totale capaciteit van 1 ½ miljoen ml. 

Het ligt in de bedoeling de olie via een pijpleiding naar de raf
finaderijen in Le Havre te verpompen. Dit alles moet rond de 
jaarwisseling 1975/1976 op gang komen. 
Een geweldig karwei zal dan zijn voltooid; een karwei, waarbij 
het droge werk door vier Franse maatschappijen wordt gedaan 
en het natte werk door de Hollanders! Het vaste Nederlandse 
team van Bos & Kalis staat onder leiding van projectleider, ir. 
P. Boer, en bestaat uit 8 à 10 man plus een telefoniste/telexiste/
typiste.

Continuwerk voor de "Prins" 

De Prins der Nederlanden, met een laadruiminhoud van 9.000 ml 

een van de grootste sleepzuigers ooit door ons gebouwd, begon 
in 1972 met het baggerwerk. In totaal moest ongeveer dertig 
miljoen m3 grond worden verzet. Daarvan was zo'n vier miljoen 
m3 grind. Dit werd gebruikt voor de onderbouw van de dam. Tot 
vijf meter onder de waterspiegel kon dit door de sleepzuiger zèlf 
worden gestort. Het grind is inmiddels 

"
op" en wat gedurende 

het jaar 1975 aan baggerwerk rest, is het op diepte brengen van 
de toegangsgeul, de zwaaikom, de manoeuvreerruimte en de 
aanlegplaats op resp. 15, 25, 26 en 30 meter. 
Een belangrijke factor bij dit baggerwerk is het grote tijver
schil: het verval kan 8 meter bedragen! 

Een groot probleem bij dit baggerwerk is de slijtage aan de 
baggerinstallatie, zoals koppen en leidingen. Alles is al een keer 
,,opgelapt" en zwaarder en dikker uitgevoerd. Wanneer de zuig-
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buizen weer eens worden binnengehaald merkt de schipper bij 
het zien van de gaten in de sleepkoppen op: ,,Het lijkt wel een 
openluchttheater!" ..... . 
De Prins der Nederlanden werkt continu, dag in dag uit en be
schrijft daarbij een vaarpatroon van cirkels: een tamelijk eentonig 
werk dus. In ongeveer 3½ uur is een lading van ± 8.500 m3 

binnen. Men werkt soms met vaste sleepkoppen om te kunnen 
,,schrappen", soms met Californische sleepkoppen.
Het stort voor de specie bevindt zich op vier mijl noordelijker 
voor de kust. Het lossen gaat doorgaans niet zo snel, gezien de 
aard van het "groene zand". Het spreekt vanzelf dat het bag
geren met grote precisie moet geschieden. Aan boord van de 
Prins der Nederlanden beschikt men daarvoor over het Decca 
Trispondersysteem, waarmee een nauwkeurigheid tot op onge
veer twee meter kan worden bereikt. Verder beschikt men over 
een automatische peilschaal voor de waterstanden. De gegevens 
worden centraal verwerkt en per radio doorgegeven. Peilvletten 
met Atlas echolood houden voor de baggeraars de voortgang in 
de gaten. Op de sleepzuiger werkt men in drie ploegen. Het 
schema is twee weken op, één week af! Om de aflossing zo snel 
mogelijk te laten geschieden, maakt men gebruik van de vlieg
verbinding Rotterdam - Le Havre per chartervlucht. 

Rotsblokken vissen 

Een ander probleem bij het baggeren is de aanwezigheid van de 
vele grote en zeer grote brokken rots, zowel kalk als puur 
graniet. Die zijn veelal een overblijfsel uit de ijstijd, toen langs
drijvende ijsbergen wat van hun "lading" verloren! .. .. Deze
brokken zijn voor een sleepzuiger "onverteerbaar", zodat naar
een oplossing werd gezocht om ze te verwijderen. Een met stalen 
netten uitgeruste vissersboot werd op het karwei losgelaten. Dit 
ging goed en dus is sinds juli 1973 de Sch 69 van schipper Van 
Duyn druk bezig met rotsblokken vissen! Wanneer er zo'n vijf ton 
aan dek ligt, worden de blokken in de as van de in aanleg zijnde 
dam gestort als gedeelte van de onderbouw. Bijzonder bij de aan
leg van deze dam is het gebruik van kunstmatige breuksteen. De 
aanvoer van goede kwaliteit natuursteen zou zulke hoge trans
portkosten met zich mee brengen dat men deze steen zelf maakt. 
Het "recept" is eenvoudig: men giet een dikke plak beton, brengt
daar kleine dynamietladingen in aan en laat de zaak dan sprin
gen. Dit laatste gebeurt in de middagpauze, wanneer de meesten 
toch weg zijn voor de lange lunchpauze. 

Het voor deze "steenfabrikage" benodigde grind wordt elders op
zee gewonnen. Dit wordt ook gedaan door sleepzuigers. Tot hen 
behoorden de Deepstone en Tees Bay. Deze lading wordt bij 
hoog water in de stortput in de werkhaven gelost. De bagger
molen IJsselmeer baggert het hier weer uit op. 

Einde bouw In zicht 

Hoewel begin 1975 nog veel werk moest worden verzet: nog 10 
miljoen m3 baggeren, het laatste deel van de dam aanleggen, het 
bouwen van de aanlegsteiger, etc. komt het eind van de werk
zaamheden toch al in zicht. Het "droge" werk moet eind 1975
gereed zijn, het "natte" werk begin 1976.

De ontwikkelingen op de oliemarkt en het teruglopen van het 
gebruik van zeer grote tankers zijn ook van invloed op de plan
nen voor de nieuwe oliehaven. 
In eerste instantie komen er twee aanlegplaatsen voor 500.000 
tons tankers in plaats van vier en is de uitbreiding om nóg 
grotere tankers te ontvangen op de lange baan geschoven. 
Maar in elk geval krijgt Le Havre er een belangrijke uitbreiding 
bij in de oliehaven Antifer. In de aanleg daarvan spelen Hol
landse baggeraars - en de Prins der Nederlanden - een zeer 
belangrijke rol. In weer of geen weer. En wat dit laatste betreft 
werd er in de koude maand maart ouderwets lekker gekankerd! 
Maar voor elkaar komt het, dat is een ding dat zeker is. 



DE "VIKING PIPER" IS OP WEG 

NAAR WERKTERREIN OP NOORDZEE 

De enorme pijpenlegger Viking Piper, die lang het beeld bij 
IHC Gusto beheerste, is op weg naar het werkterrein op de 
Noordzee. Dat gebeurde in twee etappes. Op maandag 12 mei 
begon de sleepreis van Schiedam naar Hoek van Holland. Het 

was een prachtige dag, dus ideaal weer voor fotograferen en 
filmen. Natuurlijk trok de sleep veel bekijks. Het NOS journaal 
wijdde er een korte flits aan in het nieuws van zeven uur. De 
enorme Viking Piper is gebouwd voor Viking Jersey Equip
ment Ltd. 

De pijpenlegger is van het "semi-submersible" type, dat wil 

zeggen dat hij drijft op twee reusachtige pontons onder de 
waterspiegel. 
De afmetingen van het vaartuig zijn: lengte 167,50 meter; breedte 
58,50 meter en hoogte boven de waterspiegel ruim 33 meter. 
Om de aan boord van de pijpenlegger aan elkaar gelaste pijp
delen beheerst in het water te laten zakken, bevindt zich aan 
een van de korte zijden, midscheeps, een zg . .,sternramp" -
een soort glijgoot - met een lengte van bijna 100 meter. Het 
produktieproces op het hoofddek, alsmede het zich met behulp 
van de 14 ankers langzaam voortbewegen van de pijpenlegger 
is in hoge mate geautomatiseerd. Op het werkdek is grote ruimte 

voor de opslag van pijpdelen, zodat het werk kan voortgaan, ook 

als de weersomstandigheden het langszij komen van bevoor

radingsschepen gedurende enige tijd verhindert. Op de pijpen

legger is accommodatie voor een bemanning van 300 personen 
in een zeer comfortabele omgeving. 

In het Calandkanaal, waar enkele beproevingen werden verricht, 
werd de laatste hand gelegd aan de afbouw. 

Op 21 mei werd de Viking Piper officieel overgedragen. Kort 
daarop werd met de tweede etappe van de sleepreis begonnen, 
met als doel Peterhead in Schotland. Het eerste werk van de 
Viking Piper zal zijn het in opdracht van BP leggen van een 170 

kilometer lange pijpleiding van de Shetland Eilanden naar het 

Ninian Field in de noordelijke Noordzee. Dit "veld" ligt in een 

stormachtig gebied, waar golven kunnen voorkomen tot 30 meter 

hoogte en windsnelheden kunnen optreden tot 200 km per uur. 

79 

Bezoek per hellcopter Een bijzonder kijkje op Schiedam 

De sleep op weg op de Waterweg 

Tijden• de overdrachtsplechtigheid 

Het wisselen van de vlaggen 



De op 2 mei in Rotterdam gehouden vergadering werd bijge
woond door de volledige raad van bestuur en de heren M. J. 
Keyzer, H. J. W. Brouwer en C. F. de Gooyer, resp. voorzitter van 
de raad van commissarissen en commissarissen van IHC Hol
land. Zij worden bij de aanvang van de vergadering speciaal 
door de voorzitter welkom geheten. 
Nadat de notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd, 

deelt de voorzitter mede, dat op 1 mei met de secretarissen is 

gesproken over de onderwerpen, die op de COR conferentie

dagen zullen worden behandeld. Er was een grote mate van 

overeenstemming over de opzet van deze dagen. Ze zijn thans 

definitief vastgesteld op 21 en 22 augustus. Drie directeuren van 
werkmaatschappijen zullen deze conferentie mede bijwonen, 
vooral omdat een van de onderwerpen zal luiden "Communicatie
binnen en buiten de COR". 

Orderportefeuille 

Op basis van een overzicht van de werkbezetting per bedrijf 
wordt de orderportefeuille besproken. De voorzitter merkt op 

dat het krijgen van orders geen eenvoudige zaak is. Een treffend 

voorbeeld is het geval van een bulkcarrier met een kostprijs van 

70 miljoen gulden, die door een Nederlandse werf werd aange

boden voor 63 miljoen gulden en die door een Japanse werf 

gebouwd zal worden voor 45 miljoen! Ook de gedaalde dollar
koers kan ons parten spelen, waardoor Amerika goedkoper 
bouwt dan ons land. Nederland is van goedkoopte eiland een 
duurte eiland geworden. Dit is een zaak die ons allen aangaat. 

Jaarverslag 1974 

De voorzitter zegt verheugd te zijn dit jaarverslag aan de COR te 
kunnen voorleggen. Na een periode van grote spanning is IHC 

uit de rode cijfers gekomen en dat heeft het gezicht van ons 

concern aanmerkelijk verbeterd. Dit is te danken aan de inzet 

en de samenwerking van alle IHC medewerkers. Gezamenlijk 

kwamen wij de grote tegenslagen te boven en dit geeft goede 
hoop voor de toekomst. 
Tijdens de bespreking van het jaarverslag (dat als bijlage in het 
vorige Zeskant werd opgenomen) wordt van gedachten gewis
seld over een aantal punten met betrekking tot onder meer de 
financiële positie van IHC, het sociale beleid en het rendement 
van ons concern. 
Gesprekspartners in deze discussie zijn niet alleen de COR 

leden en de raad van bestuur, maar ook de commissarissen. 

Waardering 

Aan het slot van de vergadering krijgt de heer Keyzer het woord. 

Namens de overige aanwezige commissarissen deelt hij mede 

het bijzonder plezierig te hebben gevonden deze vergadering bij 

te wonen. ,,Wij zijn er van overtuigd dat u onze problemen deelt 
en wij zijn ook overtuigd van uw inzet en die van alle anderen", 
aldus de heer Keyzer. Van zijn kant zal de raad van commissa
rissen trachten om de gang die er weer is ingekomen zoveel 
mogelijk te ondersteunen. De heer Keyzer dankt de aanwezigen 
voor hun inbreng. 
Op 20 juni komt de COR weer bijeen en dan bij IHC De Klop. 
De plv. voorzitter, De plv. secretaris, 

NATIONALE BEROEPENMANIFESTATIE IN UTRECHT 

A. van WIJk druk aan hel IHHn Modelmaker G. Sterrenburg In actie Even nauwkeurig paaaen, vindt J. van Kuyeren 

In Utrecht werd begin april voor de dertiende maal de Nationale 
Beroepenmanifestatie gehouden. De manifestatie laat van vele 

beroepen een stukje van de werkelijkheid zien, zoveel mogelijk 
met de daarbij benodigde apparatuur, machines en materialen. 

Honderden jonge mensen - van 18 tot 21 jaar - tonen in meer 

dan 50 verschillende beroepen een stukje van hun beroeps

uitrusting en vakmanschap. In een groot aantal beroepen toetsen 

de deelnemers hun kennis en kunde door het vervaardigen van 

een wedstrijdopdracht. 
Onder de jongelui waren er drie met het IHC embleem op hun 
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overalls. In de sectie "Scheepsmetaalbewerken" deden mee 
A. van Wijk (IHC Smit) en J. van Kuyeren (IHC Guste); bij het
"Modelmaken" was G. Sterrenburg (IHC Smit) vijf dagen druk
in de weer.
Geduldig lieten zij zich die drukke dagen op de vingers kijken

door geïnteresseerde jongeren, door hun leermeesters èn door de

juryleden.

De beide "Smitters" mochten naderhand met 2e prijzen en oor

konden naar huis terugkeren! 
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Op 21 augustus 1972 werd in Kinderdijk het IHC Smit Informatie
centrum geopend. 
Bij de opening sprak de heer A. J. Bouman, directeur van IHC 
Smit de hoop uit dat het Informatiecentrum aan de verwachtingen 
zou voldoen en hij hoopte dat deze verwachtingen zouden wor
den overtroffen. Dit laatste is heel duidelijk het geval geweest. 
In de ongeveer 620 dagen dat het centrum open was. hebben 
2885 individuele personen het bezocht en kwamen er 300 
groepen met in totaal 7115 gasten. Verwonderlijk is dit grote 
bezoek overigens niet. Hoewel het gebouw in de eerste plaats is 
ingericht voor de werving van nieuw personeel is het toch veel 
meer geworden. Men zou het een "IHC-ambassade" kunnen
noemen, waar belangstellenden en belanghebbenden een duide
lijk beeld krijgen van alles wat de Bagger Divisie doet en produ
ceert. Wie de moeite neemt om een kijkje te nemen in het gasten
boek, komt daarin tal van nationaliteiten tegen. 
Op de bovenverdieping wordt met foto's, modellen en maquettes 
vooral het "baggergedeelte" van IHC getoond. Deze tentoon
stelling, waar ook werkende modellen te zien zijn, wordt regel
matig up-to-date gehouden. Zo is er nu een baggermaquette van 
5000 x 500 x 500 mm, een op schaal vervaardigde seinmast en 
een model dat de werking toont van een grindsleepzuiger. Ook 
worden de opleidingsmogelijkheden in het bedrijf en werk
stukken van leerlingen getoond. 
In de kelderverdieping worden gasten ontvangen in een gezellige 
barruimte. Hier is ook een filmzaaltje, dat is voorzien van de 
nodige filmapparatuur en van een automatische dubbel carous
sel-diaprojector, die bv. in een kwartier het gehele IHC-bedrijf 
in woord en beeld laat zien. 
Dit zaaltje is tevens geschikt voor vergaderingen, en bespre
kingen. Ook het eigen bedrijf maakt er een dankbaar gebruik 

IHC VOETBAL TOERNOOI 

Daags na Hemelvaartsdag ontmoetten 8 IHC voetbalploegen el
kaar op het prachtige Sportpark Harga in Schiedam, waar IHC 

Gusto als gastheer optrad. 
Dat het toernooi zo geslaagd is, was te danken aan de ideale 
weersomstandigheden, een puike organisatie en bereidwillige 
medewerking van leiders en elftallen. 
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van. De hoofdmoot van de bezoekers bestond uit leerlingen van 
l.T.S .. M.T.S., H.T.S. of T.H.
Ook kwam er veel jeugd van lagere scholen uit de omgeving, en
andere groepen belangstellenden. Zoals op 27 mei jl. een groep
bejaarden Uit Nieuw Lekkerland. Onder hen bevond zich de 
10.000e bezoeker!
Onbewust van dit feestelijke feit werd eerst een bezoek gebracht
aan de schepenhal en de fabriek.
De heer A. Doedeijns, chef personeelszaken IHC Smit, verwel
komde de gasten in het Informatiecentrum. Hij schetste in het
kort de geschiedenis van dit centrum en vertelde toen van het
heugelijke feit van de 10.000ste bezoeker. De keuze, wie uit de
groep eigenlijk de gelukkige zou zijn, had men omzeild door de 
héle groep op feestelijke wijze te ontvangen. Aan mevrouw De
Jong werd als vertegenwoordigster van het damescomité namens
de werfdirectie een geschenk onder couvert aangeboden ter
besteding aan het werk voor de bejaarden. Er werden ook boe
ketten bloemen uitgedeeld. Een ervan voor mevrouw Karsdorp,
omdat haar man als beheerder van dit centrum "wel eens te laat
voor het eten is geweest". Mevrouw De Jong dankte voor het
geschenk en bood op haar beurt het centrum een cadeau aan:
een zeilboot van "draadwerk".
Daarna werd door iedereen met plezier het glas geheven. 

Misschien ten overvloede: het Informatiecentrum is er ook voor 
U ! Vlak ná het Hotel Kinderdijk ziet u het aan de rechterkant 
liggen. Komt u met een groep of groepje en wilt u bv. een film 
zien, bel dan van te voren even met de beheerder, de heer 
W. Karsdorp (010-117600 toestel 493). Op werkdagen is het infor
matiecentrum open. Doe het eens. Misschien bent u wel de
50.000ste bezoeker .. . .. .

Kwamen in 1973 IHC Gusto en Gusto Geleen elkaar in de finale 
tegen, dat was ook dit jaar weer het geval. Met dit verschil dat 
nu het overwicht van Gusto binnen de normale speeltijd in een 
voor haar voordelig doelsaldo kon worden uitgedrukt: 1-0. 
Dat Gusto door de scheidsrechters ook nog de fair-play-cup 
werd toegekend mag een aanwijzing zijn voor een welhaast 

optimale ploeg. 
De heer M. van Houselt, adjunct-directeur van IHC Gusto 
reikte na afloop van dit bijzonder geslaagde toernooi de prijzen 
uit. 

Foto 1. Het winnende elftal; staande van llnks nHr 
rechta de heren: G. Noordennen, H. Voratenboa. P. 
van Veen, D. Voa, J. van Bockkom, H. van Loenen, 
C. SnlJdera, T. Mastenbroek, zittend van llnka naar 
rechts de heren: A. Kerkhof, M. van Veen, N. van 
Huet, J. SpeelmelJer, C. van Gerven, A. Mellema. 

Foto 2. De aanvoerder, J. Speelmeyer, van het zege
vierende elftal overhandigt de aportlvltelt1prlJs aan 
de heer K. M. Houtaar. Verder van llnk1 naar rechts 
het organlaerend comité, de haren A. van Luljk, R. 
Glan1beek en O. Lubeek en de heer T. Maatenbroek 
(elftallelder) met de eerste prlJ• In de hand. 



40JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

J. SNIJER 

Op 25 april is de heer J. Snijer 
door de directie van IHC Ver
schure en zijn chef en collega's 
gehuldigd voor 40 jaar trouwe 
dienstverlening. 
Het was een gelukkige dag voor 
een enthousiaste werker en zijn 
familie. Een gelukkige dag, om
dat de jubilaris na enkele moei
lijke jaren van achteruitgaande 
lichamelijke conditie uiteindelijk 
tot ieders genoegen toch weer, 
zij het in een andere functie, in 
de Verschurewerkgemeenschap 
kon terugkeren. 
De jubilaris heeft de overgang 
van de draaierij, waar hij een 
zeer gezien medewerker was, 
naar de lichtdrukkerij, zeer goed 
verwerkt. Vandaar, dat er aller
wege blijdschap en medeleven 
was op de dag van zijn 40-jarig 
jubileum. 
In die gewijzigde omstandighe
den wensen wij de heer Snijer 
in het werk en in zijn gezin nog 
vele goede en actieve jaren. 

40JAARBIJ 

IHCGUSTO 

Op 25 april j.l. was het de grote 
dag voor de heer W. van Katwijk 
(baas Sektiebouw). 
Hij werd er op deze dag aan 
herinnerd dat hij 40 jaar geleden 
bij IHC Gusto begonnen was. 
Tijdens de feestelijke bijeen
komst op deze jubileumdag was 
de directie bepaald niet zuinig 

W. VAN KATWIJK 

met zijn waardering voor deze 
trouwe medewerker. De Maat
schappij van Handel en Nijver
heid overhandigde de jubilaris 
het vererend getuigschrift met 
legpenning. 

40 JAAR BIJ 

IHCSMIT 

Op 15 april j.l. hesen wij de 
vlag met het cijfer 40 in de vlag
gemast voor onze tijdschrijver, 
de heer G. P. Terlouw. 

Veertig jaar geleden trad hij bij 
ons bedrijf in dienst. De eerste 
jaren was hij werkzaam als ijzer
werkersmaat, totdat de mobili
satie en kort daarop de oorlog 
roet in het eten gooide. 
Toen hij weer in ons bedrijf te
rugkeerde werd hij spoedig 
daarop ziek. Na twee jaar bleek 
dat het vak, dat hij gekozen had, 
voor hem niet geschikt was in 
verband met zijn lichamelijke ge
steldheid. In 1950 werd hij aan
gesteld tot tijdschrijver in de 
KetelmakeriJ. 

Het ziekteproces ging echter ge
stadig door, totdat hij zijn werk 
op 21 februari 1973 geheel moest 
beëindigen. Het is voor de heer 
Terlouw niet altijd gemakkelijk 
geweest om met zijn handicap te 
leven, integendeel. Toch is de 
jubileumdag voor hem een fijne 
dag geworden. Wij feliciteren 
hem daarmee en hopen dat hij 
nog lang en met genoegen op 
deze dag, samen met zijn vrouw, 
zal mogen terugzien. Dat zijn 
collega's hem niet ziJn vergeten 
bleek wei overduidelijk bij de 
receptie die 's middags werd ge
houden. 

G. P. TERLOUW 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

was de heer H. R. van der Veen 
en wel als constructeur-tekenaar. 
De feestelijkheden voor hem en 
zijn gezinsleden zijn gehouden 
op 1 mei 1975. 
Ook deze jubilaris wensen wij 
nog vele goede en gezonde 
jaren. 
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H. R. VAN DER VEEN 

25JAAR BIJ 

IHCSMIT 

Op dinsdag 15 april j.l. herdach
ten wij met de heren D. B. Brou
wer en D. Ligthart het feit dat zij 
25 jaar geleden in dienst van 
ons bedrijf traden. 
De heer D. B. Brouwer kwam bij 
ons op 17 april 1950 ais leerling 
bankwerker. In datzelfde jaar 
startte in het najaar in de fabriek 

D. B. BROUWER 

de leerschool waar de jongens 
worden opgeleid voor het Be
meteldiploma. 
Na het behalen van het diploma 
keerde hij weer terug naar de 
Bankwerkerij, waar hij in de 
eerste jaren veel te maken kreeg 
met reparaties aan motoren en 
machines voor de schippers. 
Wij feliciteren de heer Brouwer 
met zijn jubileum en wensen hem 
met zijn gezin nog heel veel ge
lukkige jaren toe. 

De heer D. Ligthart trad in onze 
dienst op 14 april 1950 als Be
metelleerling in de Modelmake
rij. 
Begonnen met het maken van 
een spijkerbakje en een gereed
schapskist en andere kleine 
werkstukjes en het doen van 
boodschappen voor de baas, is 
er uit hem een modelmaker ge
groeid die er zijn mag. Klein 
maar dapper maakt hij de moei
lijkste modellen, terwijl hij bij af
wezigheid van de heer J. Veen 
diens taak bij het nameten en 
controleren van de modellen 
overneemt. 
Wij feliciteren de heer Ligthart 
met zijn jubileum. 

Op 13 mei j.l. hesen we de vlag 
met het cijfer 25 in de mast voor 

D. LIGTHART 

de heren W. Deelen en A. Nieu
wendorp. 
De heer W. Deelen trad in onze 
dienst op 1 mei 1950 als bran
der bij het aan- en afbouwen 
van schepen, totdat hij enige ja
ren geleden werd overgeplaatst 
naar de Schepenhal. 
Daar kunnen we hem nu vinden 
aan de grote 4-pits brandma
chine. 
Wij feliciteren de heer Deelen 
met zijn jubileum en hopen dat 
hij de paar jaren, die hij nog bij 
ons is, zijn werk met plezier en 
in een goede gezondheid zal 
mogen blijven verrichten. 

De heer A. Nieuwendorp trad 
eveneens op 1 mei 1950 in dienst 
van ons bedrijf. Hij begon met de 
wens eenmaal tekenaar te kun
nen worden. Hij begon echter als 
leerling in de Keteimakerij om 
vervolgens in de tijd van twee 
jaren ook nog wat praktijk op te 
doen bij de ijzerwerkers op de 
spantenvloer en bij de aan- en 
afbouw van de schepen. Na deze 
twee jaren kon aan zijn wens 
worden voldaan en werd hij over
geplaatst naar de tekenkamer. 

W. DEELEN 

A. NIEUWENDORP 



De laatste jaren is hij speciaal 
bezig met het berekenen en te
kenen van persleidingen en alles 
wat daarmede in verband staat. 
Wij feliciteren de heer Nieuwen
dorp met zijn jubileum en wen
sen hem met zijn gezin nog vele 
gelukkige jaren toe. 

25JAAR BIJ 

IHCGUSTO 

Op 27 maart was er voor de 
directie van IHC Guste reden de 
vlag in de top te hijsen. 
De heer A. Rotscheidt (baas pijp
fitters) werd er op deze dag aan 
herinnerd dat hij 25 jaar geleden 
bij Guste begonnen was. 
Tijdens de feestelijke bijeen
komst op deze jubileumdag was 
de directie bepaald niet zuinig 

A. ROTSCHEIDT 

met zijn waardering voor deze 
trouwe medewerker. 
De Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid overhandigde de heer 
Rotscheidt het vererend getuig
schrift met legpenning. 

Op 25 april j.l. werd bij IHC 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 

De heren S. Bosdijk en H. van de Pas van IHC Gusto viel de eer 
te beurt door H. M. de Koningin te worden onderscheiden met 
de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in 
zilver. In de aula van het Stedelijk Museum reikte de burgemees
ter van Schiedam, de heer A. Lems, de eremedailles uit. Daarna 
volgde een samenzijn in de aula van het Museum. De gebeurte
nis werd besloten met een gezellige samenkomst in de Noord-

Bedrijf Functie Salarisgroep Korte omschrijving 

H. A. SCHAAFSMA 

Gusto Staalbouw te Geleen het 
feit herdacht dat de heren H. A. 
Schaafsma, hoofdmonteur, en 
T. P. J. de Klerk, voorman bank
werker, 25 jaar geleden bij Gus
te Staalbouw in dienst traden. 
Tijdens de feestelijke bijeen
komst overhandigde drs. Mercx 

T P. J. DE KLERK 

de jubilarissen o.a. namens de 
Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel het vererend getuigschrift 
met legpenning. 
Wij feliciteren de beide jubila
rissen met hun jubileum en wen
sen hen met hun gezinnen nog 
heel veel gelukkige jaren toe. 

molen, waarbij adjunct-directeur de heer M. van Houselt, de 
draagmedailles, verbonden aan deze eremedailles, uitreikte. 

Op dinsdag 29 april jl. werd de heer A. de Kok, nachtportier bij 
IHC Smit, door de burgemeester van Krimpen a/d IJssel op het 
gemeentehuis aldaar, het ereteken in brons, verbonden aan de 
Orde van Oranje Nassau, uitgereikt, naar aanleiding van zijn 40-
jarig dienstverband bij IHC Smit. Wij wensen de heer De Kok 
van harte geluk. 

Opleidings- en Aanvullende Inlichtingen 
ervaringseisen informatie bij: 

IHC Verschure Ass. chef Leiding geven aan de H.T.S. IHC Verschure 

afd. 
Staalbouw, 
Helling en 
Uitrusting 

IHC Smit Scheeps- afh. van 
bouwkundig ervaring 
ontwerper 

IHC Smit Product-
manager 

,,ZOMERDIENST" 

Zoals in de afgelopen jaren gebruikelijk 
is geworden houdt Het Zeskant er ook 
een zomerdienst op na. Dat betekent een 
gecombineerd juli/augustusnummer, dat 
in de loop van augustus zal verschijnen. 
Alvast een prettige vakantie toegewenst! 

afdelingen, die montage Scheepsbouw of Afd. 
van casco's en staal- Werktuigbouw en Personeels-
constructies tot de enige jaren ervaring. zaken 
eindproducten verzorgen. 020 - 36 07 01 

Gestalte geven aan ont- H.T.S. niveau; Moet zowel IHC Smit 
werpen in hoofdzaak op all round technicus zelfstandig als Afd. Personeels-
het gebied van bagger- die spitsvondige en ver- in teamverband zaken 
materieel (maken van nuttige oplossingen kunnen werken. 010 - 11 76 00 
berekeningen, teken- bedenken kan. 
werk, bestekken). 

Behandelen van aanvra- M.T.S. werktuigkunde IHC Smit 
gen en opdrachten voor of gelijkwaardig Afd. Personeels-
baggeronderdelen. 

IN MEMORIAM 
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diploma. zaken 

Tot ons leedwezen is na een langdurige ziekte op 11 april 1975 
overleden onze medewerker de heer T. van Eeden. Hij bereikte 
de leeftijd van 64 jaar. De heer Van Eeden was van begin 1967 
tot midden 1972 lasser bij de productie nieuwbouw, afdeling 
casco-montage. 
Wij herdenken hem als een goed mens en in hem hebben wij 
een vakbekwaam en collegiaal medewerker verloren. 
Wij wensen zijn echtgenote de kracht toe dit verlies te dragen. 

Bedrijfsleiding IHC Verschure Productie nieuwbouw 



' 
�llllN'S (l)ERF 

Wij voelen ons gevleid! Onlangs verscheen in de Nieuwspoort
reeks het boekje 

"
Personeelsbladen", geschreven door Huib 

Bosland. Een van de hoofdstukken draagt als titel 
"

Niet te 
ernstig, dames en heren!" en vestigt er de aandacht op, dat de 
meeste personeelsbladen in Nederland erg "ernstig van karak
ter" zijn. Dat vindt de auteur jammer. Toch zijn er een paar uit
zonderingen. Wij citeren: 

"
Er zijn in de rijke veelheid van Nederlandse personeelsbladen 

verscheidene voorbeelden van goed volgehouden cursiefjes, of 
daarop gelijkende mengelrubriekjes - al dan niet onder een 
pseudoniem, van de redacteur of een vaste medewerker - die 
duidelijk in een behoefte voorzien. Voorbeelden: de reeds gedu
rende vele jaren op hoog niveau volgehouden 

"
Bataafse Bab

bels" van mr. Jike in de Shell-Post, .,Van anderman's (w)erf" in 
Het Zeskant van IHC Holland en 

"
Door de Kijker" van S. 0. 

Krates in 
"

Op Eigen Terrein" van Unilever." 
Het werd tijd dat het eens gezegd werd! ..... . 

In het IHC Guste Staalbouw Nieuws lazen wij het volgende 
bericht: 

"
In Geleen heeft men een huzarenstukje net achter de rug. Een 

stop in de zinkfabriek te Bundel werd in 1 ½ dag geklaard." 
Wij hebben het geprobeerd en hadden al in 1 ½ seconde de stop 
uit onze zinken badkuip ..... . 

Ontwikkelingshulp 
Landslieden van landen waaraan sommigen van ons zo naarstig 
hulp willen geven, geven van hun kant wel eens zeer weinig 
hulp terug. Vaak zouden zij het liefst willen, dat de IHC mensen 
bij opbouw en het in bedrijfstellen van IHC produkten alles zelf 
doen. 
Mijn collega had eens dit soort moeilijkheden en omdat ik in de 
buurt was, - nou ja, maar een páár duizend kilometer bij hem 
vandaan - werd mij gevraagd hem te gaan helpen. Zo gezegd, 
zo gedaan. Die collega had reeds zeer veel moeilijkheden over
wonnen. Ditmaal echter moest er een zuiger worden beproefd, 
ver het binnenland in, op een rivier waar eigenlijk te weinig 
water was. Daarom konden de ankers niet met behulp van sleep
boten worden uitgebracht want die staken te diep. Wij besloten 
dus op andere wijze draad uit te brengen. Aan één kant ging die 
vast aan een boom, waaronder de lokale baggerbaas doorgaans 
de hele dag zat. Aan de andere kant zou een draad op een 
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Het Smit & Bolnes Nieuws publiceerde een verslagje over het 
uitje van de visclub. 

"
Om half één werd het startsein gegeven om de vissen te voeren 

maar dat duurde maar even want er waren totaal 12 vissen die 
niet alleen in de worm beten, maar ook in het scherpe haakje 
wat de meesten van hen dan ook geen tweede keer zullen doen." 
Vis zijnde, vindt je zoiets ook niet in de haak! 

"
De heer J. Berrevoets (magazijn) ging zo op in het vissen dat 

tijdens het ingooien de wormen rond zijn oren vlogen". 
Hij zag ze zeker vliegen, de vissen ..... . 

"
IHC-veiligheidspetten, tegen de gevaren van lang haar, nog in 

beperkte mate uit voorraad leverbaar." Aldus Domino, het be
richtenblad van onze collega's in Noordwijkerhout. Veiligheid, 
daar kun je nooit met de pet naar gooien! ..... . 

Van 
"

bevriende zijde", zoals dat heet, kregen wij het blad van
Esso, .,Essofoon", toegespeeld. De kop van een van de artikelen 
luidde: ,.Basketballers wonnen van Argus". 
Wij weten van niets ..... . 

eiland aan een grondanker worden vastgemaakt. Er was een 
haspel (dunne) draad aan boord. De lokale bemanning - zo'n 
man of twaalf - hielp niet mee, want de zuiger was nog niet 
overgedragen. Die draad moest aan stukken worden gehakt en 
elk stuk moest van twee gesplitste ogen worden voorzien. Dat 
heb ik toen alleen moeten doen. Poetslappen waren niet aan 
boord, zodat er maar weer eens een overhemd werd opgeofferd. 
Mijn collega ging naar de wal om een man of veertig 

"
tijdelijke 

krachten" te huren om het gat voor het grondanker te maken en 
de draad naar weerszijden uit te brengen. Hij kwam na zo'n an
derhalf uur terug, en u raadt nooit waarmee! 
Met 40 mannen en 2 politieagenten. Wat was er gebeurd? In het 
dorp was geen 

"
arbeidsbureau" waar men krachten kan werven. 

Maar er was wèl een gevangenis. De gevangenisdirecteur kon 
met wat 

"
buitenlandse hulp" worden bewogen voor één dag 40 

man af te staan. De beproevingen van de zuiger gaven verder 
geen problemen! ... . .  . 

©Mees Boer 




