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,,De arend en de bever" "Machteloos hing de bever in de stalen klauwen van de geweldige arend en terwijl hij nog een laatste blik naar het lokkende water wierp, ging hij steeds hoger de lucht in". Leest men deze droefgeestige regels, dan zou men denken aan een groot dierlijk drama. De waarheid is echter anders. Woensdag 9 maart werd in de Merwedehaven te Rotterdam een Beaver-standaardzuiger ingescheept voor transport naar Frankrijk. "De stalen klauwen" waren de takels van de drijvende bok Arend die de zuiger opnamen en aan boord van het vrachtschip Bernard ]olm plaatsten. De zuiger, de Nieuwe-Merwede, is van het Gianttype, de grootste van de I.H.C. standaardzuigers. Jn Zuid-Frankrijk wordt een groot recreatiegebied aangelegd met jachthaven, camping enz" De Bernard-Jolm lost het materieel waarbij zich, behalve de Beaver, woonwagens, persbuizen, een bulldozer en een dubbelromps werkboot bevinden, in Sète. Vandaar wordt de zuiger ongeveer 100 mijl over zee naar La Barcares (bij Perpignan) versleept, waar hij onder een zeer lage brug door moet. Over dit obstakel werd echter laconiek gezegd: "We ballasten 'm wel zo ver, dat het dek desnoods onder water komt. .. "! We twijfelen er niet aan of de Giant zal zijn best doen om een "ideale jachthaven" te baggeren, waar volgend jaar velen zich "bruin gebakken als een scholletje in de roomboter". aan de geneugten van de vakantie zullen kunnen overgeven. 



Vlaggeschip 
voor de 
H.A.M. 
te water 
gelaten 

U kent allemaal de uitdrukking: een nieuwe len
te. een nieuw geluid. Het houdt iets feestelijks 
in. Zo is het ook op 21 maart in Kinderdijk. 
Feest voor de H.A.M. Feest voor L. Smit & 
Zoon. Op de helling ligt, klaar voor de tewater
lating, de sleephopperzuiger die HAM-307 zou 
hebben geheten. Toch prijkt niet déze naam op 
de voorsteven. maar de naam "P. C. S. van Hat
tem". Betekent dit het breken met een traditie? 
Inderdaad! Deze grote hopperzuiger, het vlagge
schip van de H.A.M .. zal de wereldzeeën beva
ren onder de naam van hem, die steeds alle 
mooie namen voor haar schepen verwierp en de 
aanduiding HAM plus een nummer invoerde: 
de thans tachtigjarige ir. P. C. S. van Hattem. 

De huidige direktie van de Hollandsche Aan
neming Maatschappij wil met de naamgeving de 
oud-direkteur eren, die zo veel voor het bedrijf 
heeft gedaan. Bovendien heeft hij een belangrijk 
aandeel gehad in het ontwerp en de bouw van 
het schip, dat vandaag te water zal gaan. 

Grote belangstelling 
Tn de late middag stroomt het terrein van de werf 
vol belangstellenden. Met de Spidoboot Pieter 
Ca/and komen de genodigden aan, die zich in 
Rotterdam hebben verzameld. 
Naar de tribune lopend, kunnen zij zich al een 
beeld vormen van het grote schip, waarvan de 
romp zich hoog boven hen verheft. 
Vrouwen en kinderen van personeelsleden ko
men ook een kijkje nemen. Iedereen zoekt zich 
een goed plaatsje, de nieuwsgierige jongens na
tuurlijk vóóraan. 

Op de tribune neemt de doopvrouwe. mevrouw 
M. A. Beyen-Lubinka, alvast de champagnefles
ter hand. Onder veel hilariteit oefent zij zich in
enkele gooi- en smijthoudingen. Zónder dat de
fles overigens voortijdig uit haar hand glipt!
Het scheepvaartverkeer op de Noord wordt stil
gelegd. Het grote ogenblik is aangebroken. Met
een forse zwaai werpt de doopvrouwe de fles
tegen de boeg kapot. Dat er écht champagne in
zat, is op de tribune duidelijk te ruiken.
Forse zwaaien zijn ook te zien onderaan bij de
scheepsromp, waar de mannen van LSZ de stop
pings wegslaan. De klappen dreunen door de
hele romp. Bevrijd van de banden, die het vele
maanden op de helling hebben vastgehouden,
glijdt het schip vervolgens langzaam en statig
te water.
De klanken van boot- en fabrieksfluiten en
hoerageroep verwaaien over het werfterrein. Op
de Noord zwenkt de" P. S. C. van Hattem" keu
rig op tijd in de stroombaan. Sleepboten vangen
hem op en leiden hem naar de afbouwkade. De
helling ligt er weer kaal bij. Enkele mannen rui
men wat balken op. Het is voorbij.
De toeschouwers zijn weg: de genodigden heb
ben zich ingescheept op de Spidoboot, de
LSZ'ers en hun familieleden zijn naar huis ge
gaan. Dat de meesten nu spoedig weggaan, komt
omdat de temperatuur niet direct in overeen
stemming is met wat de kalender zegt: vandaag
begint de lente.

Verzevenvoudigd 
Aan boord van de Pieter Caland is ir. Den Har
tog de eerste die het woord neemt. Hij heet alle 
aanwezigen hartelijk welkom en spreekt zijn 
dank uit voor de opdracht, de zoveelste in een 
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reeks, en een bewijs van de zeer goede relaties 
die er tussen de H.A.M. en L.S.Z. bestaan. Men 
kent elkaar al vanaf de oprichting van de 
H.A.M., omstreeks 1910. Het jaar daarop werd 
de hopperzuiger H.A.M.-2, met een inhoud van 
650 m3 gebouwd. Tussen dit schip en het nieuwe 
vlaggeschip met zijn zevenvoudige hopperinhoud 
ligt een tijdperk van nauwe samenwerking, waar
bij ir. P.C. S. van Hattem in de vaak stormachti
ge ontwikkeling bij de bouw van sleephopper
zuigers, steeds met zijn tijd is meegegaan. Daar•• 
bij bleef hij ten aanzien van nieuwe ideeën en 
technische vindingen wel kritisch gestemd. om 
zich persoonlijk te overtuigen dat het nieuwe 
goed was. Kort na de oorlog werd de hopperzui
ger HAM-301 als proef verbouwd tot sleepzui
ger. De geslaagde proef leidde tot de bouw van 
de sleepzuiger HAM-302. met een buninhoud 
van 1500 m3 • 

Deze werd als een groot schip beschouwd. En 
dan hebben wij nu. als de HAM-307. de "P. C. 
S. van Hattem", die zevenmaal groter is en ...
vijftig maal duurder dan de eerste hopperzuiger,
de HAM-2! Dit laatste is mede het gevolg van
het "verzanden" van de gulden. vindt ir. Den
Hartog. Hij dankt vervolgens direktie, staf en
personeel van de HAM, Bureau Veritas en
Scheepvaart Inspectie voor de verleende mede
werking en laat ook de eigen mensen inclusief
die van Smit-Bolnes, Zierikzee in deze dank de
len.

Het is gebruikelijk dat arbeid wordt beloond, 
zegt ir. Den Hartog en daarom wil hij graag me
vrouw Beyen iets aanbieden uit waardering voor 
de manier, waarop zij zich van haar taak als 
doopvrouwe heeft gekweten. Daarop overhan
digt hij haar een fraai herinneringsgeschenk. 
De glazen worden vervolgens geheven en er 

wordt een dronk uitgebracht op het nieuwe schip, 
op de mensen die er op zullen werken en op de 
HAM. 

Belangrijke gebeurtenis 
Ir. L. E. Nobel, directeur van de H.A.M., merkt 
op, dat het vandaag voor de maatschappij een 
belangrijke dag is. Niet alleen omdat er een nieuw 
schip tewater is gelaten, maar vooral omdat het 
gaat om het vlaggeschip, een schip dat veel gro
ter is dan de andere schepen die de H.A.M. heeft. 
Het verheugt hem, dat ir. Van Hattem ermee 
akkoord is gegaan ditmaal van de nummering 
af te stappen en het schip naar hem te laten noe
men. Immers, ir. Van Hattem is de nestor van 
het bedrijf en stelt - als adviseur - ook nu nog 
zijn grote ervaring ten dienste van de maatschap
pij. Ir. Nobel bedankt mevrouw Beyen voor de 
zwier en de bekwaamheid waarmee zij een voor 
haar toch ongewone handeling verrichtte. 
Woorden van waardering richt hij tot ir. Den 
Hartog en daarmee tot allen die aan de bouw 
van het schip hebben meegewerkt. 

Cantecleer de liaan 
Niet de doopvrouwe, maar haar echtgenoot, mr. 
J. W. Beyen, president-commissaris van de 
H.A.M., neemt nu plaats achter de microfoon. 
Hij spreekt namens zijn vrouw en wij moeten 
zeggen, dát heeft zij geweten! Vriendelijk pla
gend vertelt hij namelijk, dat, net zoals Cante
cleer, de haan, meende dat de zon opging, omdat 
hij kraaide, zijn vrouw dacht dat het schip van 
de helling gleed omdat zij de fles champagne 
tegen de boeg had stuk gegooid. En deze ge
dachte had haar zeer tevreden gestemd! 
Nu willen wij er meteen bij zeggen, dat mevrouw 
Beyen afkomstig is uit Oostenrijk, een land, dat 
niet door water, maar door bergen wordt om
sloten en dat dit haar eerste tewaterlating was. 
Voor haar is het vandaag dus in meer dan één 
opzicht een belangrijke dag. 



Ongedwongen sf eer 
"Mijn naam is zo dikwijls genoemd en staat bo
vendien op het schip, dat ik toch wel iets wil 
zeggen". Met deze woorden richt ir. P. C. S. van 
Hattem zich tot de aanwezigen. Ondanks de bij 
hem levende bezwaren tegen het vernoemen van 
schepen, is hij toch dankbaar, dat dit schip zijn 
naam draagt. Vooral omdat hij bij de bouw er
van als adviseur heeft mogen optreden. Het 
wordt een modern schip, met zuigbuizen die he
lemaal op instrumenten werken en met omkeer
bare schroeven, waarmee de kapitein de snelheid 
regelt van de brug af. Het aantal loskleppen is 
minder dan aanvankelijk in de bedoeling lag. 
Dit is gebeurd op aanraden van de bouwwerf. 
Een spuitinrichting kan eventueel helpen de spe
cie los te werken. Tegen deze oplossing had de 
heer Van Hattem eerst wel bezwaren. Stel je 
voor, zo zei hij, dat het met die weinige kleppen 
niet lukt. Dan zou men zeggen: "Van Hattem 
lijdt aan constipatie!" En Kapitein Van der Hel 
zou dan, doelend op de spuitinrichting, opmer
ken: "geef 'm maar een lavement!" 
Wanneer het gelach verstomd is, voegt de heer 

Amsterdam, 8 maart 1966. 
Als een reusachtig visconservenblik ligt het zil

verkleurige hefponton voor Argentinië op de 
werf van de I.H.C. Holland Werkmaatschappij 
Yerschure & Co. te wachten op de tewaterlating. 
Eenmaal afgebouwd, zal het 38,60 x 30 x 3 meter 
ponton goede diensten bewijzen bij de aan-

Van Hattem er aan toe, dat hij echter vol ver
trouwen is, dat het wel goed zal gaan. 
In deze ongedwongen, vriendschappelijke sfeer 
wordt de bijeenkomst verder informeel voort
gezet. 
In de lente tewater gelaten zal het vlaggeschip 
van de H.A.M., de "P.C. S. van Hattem", om
ringt door zoveel goede zorgen en groeiend on
der vele bekwame handen, wellicht reeds in de 
zomer gereed zijn voor de proefvaart. 

leg van een 2½ km lange autotunnel onder de 
rivier de Paraná. In deze rivier, die de Argentijn
se provincies Paraná en Santa Fé scheidt, komen 
zulke sterke stromingen voor, dat het neerlaten 
van de geprefabriceerde, 65 meter lange tunnel
stukken zeer grote moeilijkheden biedt. 

vervolg pag. 34 
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vervolg van pag. 33 

Gevangen in tien takels en tussen de vier stevig 
in de grond staande poten van het door 1.H.C. 
Holland ontworpen en gebouwde hefponton. 
hoopt men de tunnelstukken vlot op hun plaats 
te krijgen. De vier poten, die elk 61,50 meter 
lang worden. worden op en neer bewogen met 
behulp van het gepatenteerde Gusto hydraulische 
hefsysteem, waarmee ook de kraaneilanden Le
pelaar en Kraanvogel, en het grote booreiland 
lfe de f rance zijn uitgerust. 
Het bijzondere van het hefponton is, dat voor 
het eerst een dergelijke installatie een civiel-tech
nische toepassing in het buitenland krijgt. 
Er is hoge belangstelling voor de tewaterlating 
van dit unieke werktuig. al bestaat het dan ook 
nog maar uit het "kale" ponton. De Ambassa-

deur van Argentinië in ons land. Zijne Ex
cellentie Dr. Latella Frias is met zijn echtge
note aanwezig. evenals ir. Echaide met zijn 
vrouw; hij: President van de "Comisión Inter
provincial del Tune! Subfluvial Paraná-Santa 
Fé", zij: de doopvrouwe. De wereldomroep is 
ook present, want in Latijns Amerika bestaat 
veel belangstelling voor de nieuwe autotunnel én 
voor de manier waarop hij zal worden gebouwd, 
zo vertelt de Argentijnse radioreporter ons. 

De doop 

Met een ferme ruk haalt de doopvrouwe, Me
vrouw Chiapella de Echaide, de telegraaf over. 
De fles spat tegen de romp van de Rio Paraná 
uiteen. Wie dichtbij staat wordt een beetje mee
gedoopt! 
Gespannen kijkt iedereen naar én onder het pon
ton. Het blijft even onbewegelijk liggen. Enkele 
seconden maar, dan begint het gevaarte te glij
den. Pas als het enorme "blik" op het IJ door 
sleepboten is opgevangen, gaat er een hoeraatje 
op. De toch altijd weer bij een tewaterlating aan
wezige spanning is gebroken. 
In de werfcantine teruggekeerd neemt de heer 
Verschure als eerste het woord. Hij begint 
in het Spaans (niet slecht, vertrouwt de Ar
gentijnse reporter ons toe) maar na enkele 
zinnen verklaart hij toch liever in het Engels 
verder te willen gaan. De heer Verschure 
die er de archieven eens op had nageslagen, 
kwam tot de ontdekking dat rond de eeuwwisse
ling voor het eerst door ons een schip voor Ar
gentinië werd gebouwd. Later leek het er op 
alsof deze klant voor ons verloren was. 
Door de bouw van dit hefponton zijn de goede 
relaties tussen Argentinië en Verschure weer 
hersteld. 
Als herinnering aan deze dag biedt de heer Ver
schure Mevrouw Chiapella de Echaide een ge
schenk aan. 
Nadat haar man, ir. Echaide, in zijn moedertaal 
woorden van dank heeft gesproken, is de offi
ciële plechtigheid ten einde. De reporter van de 
Wereldomroep is evenwel nog niet tevreden en 
hij neemt achtereenvolgens de Argentijnse Am
bassadeur, ir. Echaide en de adjunct-directeur 
van Werf Gusto, ir. R. Smulders, korte inter
views af. Zo krijgt de reportage die over heel 
Latijns Amerika zal worden uitgezonden nog 
eens extra gewicht. 
Hoe dit hefponton er tenslotte uitziet, daarover 
hopen wij U, aan de hand van de beproevingen. 
in een volgend nummer meer te vertellen. 



Vreedzame tweekamp tussen "Brit" en "Chinees"
Den Helder, 17 maart 1966. 

"Een prachtig schip", vindt de Marineman. die 
op weg naar zijn werk, even op de kade blijft 
staan en bewonderende blikken werpt op de 
"Brit" van dit verhaal, de voor een Engelse op
drachtgever gebouwde sleephopperzuiger Tees 
Bay. De "Chinees", de sleephopperzuiger CO 
526, kan hij niet zien. Die ligt op de rede te 
wachten tot de genodigden en technici zich heb
ben ingescheept. 
Beide schepen gaan vandaag op de Waddenzee 
hun prestaties tonen, én aan de vertegenwoor
digers van de opdrachtgevers én aan onzen eigen 
mensen. Het wordt een vreedzame tweekamp. 
Zonder overwinnaar. Of beter: met twee win
naars. Elk schip toont zich een meester. 

Bouw uitbesteed 
Over de CO 536, de Tees Buy, hebben wij u in 
dit blad nog niets verteld. De bouw van deze 
spoedorder werd indertijd uitbesteed aan A. 
Vuyk & Zonen in Capelle a/d IJssel, omdat al 
onze hellingen waren bezet. Toch is het een 
!.H.C. schip. Het ontwerp en de tekeningen wer
den door I.H.C. Holland gemaakt, en de speci
fieke onderdelen zijn door onze bedrijven ge
leverd. 
Het schip werd 7 december verleden jaar ge
doopt en te water gelaten. Lengte, breedte en 
holte van deze hopperzuiger zijn resp. 88,00 m, 
16,00 men 7,30 meter. Achteraan, aan SB-zijde. 
bevindt zich de zuigbuis, die een diameter heeft 
van 900 mm. De hoppercapaciteit bedraagt 2800 
m". De twee schroeven worden elk door een 
Smit-Bolnes dieselmotor van 1360 pk (bij 300 
omw/min) aangedreven. Een Smit-Bolnes motor 
van 1125 pk (bij 275 omw/min) drijft de bagger
pomp aan. Tot zover deze korte "persoonsbe
schrijving" van de Tees Bay. 

Beproevingen 
Onder leiding van Kapitein Kooger heeft het 
schip al twee dagen van beproevingen achter de 
rug. Baggerproeven, snelheid varen, anker- en 

manoeuvreerproeven. De heer Bloemendaal van 
Verschure is heel tevreden over de resultaten. En 
hij blijft het, want terwijl hij vanaf de brug kijkt 
hoe de hopper zich vult, zegt hij: "Er zit goed 
zand in"! 
Dit is ook een compliment voor de loods, die 
het schip zo leidt, dat op de gewenste diepten een 
goed mengsel kan worden gezogen. Ook deze 
baggerproef verloopt voorspoedig. Nu kan het 
laatste programmapunt, de duurproeven, begin
nen. Voor uw verslaggever is dit het moment om 
over te stappen op de "Chinees". die ergens ver
der op de nevelige Wadden-zee aan het werk is. 

Het driftig ploffende bootje Disponibel brengt 
hem naar de CO 526. Over dit schip hebt U wel 
al in Het Zeskant kunnen lezen. Voor degenen 
die graag vergelijkingen maken nog dit: de "Chi
nees" is groter dan de "Brit" en heeft de vol
gende 'vitale' afmetingen: lengte ruim 100 m, 
breedte 18,00 m. holte 8,60 m, hopperinhoud 

vervolg pag. 36 
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4000 m�; twee Smit-Bolnes diesels van 2040 pk 
drijven de schroeven aan. 

Op de foto! 
Nog eenmaal passeren beide schepen elkaar. De 
Tees Bay draait bij om de fotograaf de gelegen
heid te geven twee schepen in één opname te 
vangen. Daarna wensen de opvarenden van de 
CO 526 die van de CO 536 een goede vaart. 
Op de brug van de 'Chinees", bij Kapitein Boes
jes, heerst de gebruikelijke drukte van een proef
vaart. Boven het geroezemoes uit klinkt regel
matig de stem van de loods, die de roerganger 

een nieuwe koers opgeeft. Drie van onze bagger
deskundigen, de heren Boer, Van Keulen en 
Mes. zijn aan boord. De leden van de Chinese 
controlecommissie lopen overal rond en maken 
aantekeningen in boekjes en op lijsten. 
Wanneer de hopper vol is worden enige metin
gen verricht. Daarna gaan de achttien bodem
kleppen open en ontdoet het schip zich schud
den van zijn zware last. Opnieuw verheffen de 
beide 900 mm zuigbuizen zich uit de stoelen. De 
valbokken zwenken. De buizen verdwijnen 
onder de waterspiegel. Het weer is goed, de zee 
bijna spiegelglad. Eigenlijk jammer, want grote 
sleepzuigers als deze werken zelfs bij ruw weer 
gewoon door. 
Onder wel haast ideale omstandigheden worden 
's middags de snelheidsproeven gehouden. Ook 
op dit punt blijkt het schip aan de gestelde eisen 
te voldoen. 
Het gebeurt niet vaak, dat twee nieuwe, door 
I.H.C. Holland gebouwde, schepen tegelijk op
"ons" proefterrein bij Texel hun kunnen tonen.
Enige dagen later zijn beide sleephopperzuigers
wéér samen, nu aan de kade bij Werf Gusto in
Schiedam. Hier wordt de Tees Bay op 25 maart
aan de eigenaars overgedragen.
De "Chinees" verliet op 29 maart ons land. naar
zijn bestemming in het Verre Oosten.

Nogmaals echtpaar Van Keulen 
Deze foto werd in het vorig nummer afgedrukt 
bij het artikel over het 25-jarig huwelijksjubi
leum van de heer en mevrouw Van Keulen. Tot 
onze grote spijt is het bijschrift uitgevallen, maar 
U zult wel begrepen hebben, dat het niet de offi
ciële trouwfoto was. Er had bij moeten staan: 
"Niet een foto van de heer Van Keulen aan het 
werk op een of ander baggervaartuig, maar als 
Keizer 1-Ha-Cé, de Kundige, Heerser over Slib 
en Zand, met zijn Gemalin gefotografeerd in 
Hongkong". 
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Ja, wat doen ze daar eigenlijk in Geleen? een 
vraag, die velen zullen stellen wanneer ze de 
naam Gusto-Geleen boren noemen. 
We brachten daarom een bezoek aan dit bedrijf. 
Donderdag 3 maart werd er een voorlichtings
avond gegeven over de activiteiten van de I.H.C.
Groep. 
Geleen, een plaats met zo'n 25000 inwoners, ligt 
ongeveer 4 km ten zuiden van Sittard. Bij het 
naderen van Geleen vallen de geweldige blus
torens op van de Stikstofbindingsfabriek, beho
rende tot de Staatsmijnen, die er uit zien als om
gekeerde reuzendrinkbekers. 
Aan de andere zijde ziet men de hoge kunstma
tige berg van gestorte mijnsteen van de mijn 
Maurits. 
Deze mijn zal echter zoals verschillende andere 
in de komende jaren gesloten worden. 
Een probleem, dat de gehele "Mijnstreek" aan
gaat en vergaande gevolgen zal hebben. 

Herstructurering Mijnstreek 
Met deze dure bewoording wordt bedoeld, dat 
de gehele arbeidssituatie in het Zuidlimburgse 
van alle kanten wordt bekeken. Duizenden mijn
werkers zouden zonder werk kunnen komen 
wanneer diverse kolenmijnen worden gesloten. 
Maar hoe te handelen met de mensen, die tien
tallen jaren onder de grond hebben gewerkt en 
dan nu zo maar omgeschoold zouden moeten 
worden tot industriearbeider? 
Deze situatie in Zuid-Limburg raakt natuurlijk 
niet alleen de mensen, die zonder werk komen 
door de halvering van de kolenproduktie. Het 

Wat 
doen ze daar 
• 
ID Geleen? 

zakenleven, de bakker en de slager, maar ook de 
speelgoedwinkelier en de boekenverkoper, de 
zalenverhuurder en de feestneuzengrossier, kor
tom iedereen ondervindt "ergens" de gevolgen. 
Het probleem heeft daarom de bijzondere aan
dacht van regeringskringen in Den Haag. 
Tijdens de behandeling van de Limburg-nota 
in de Tweede Kamer werd in een motie gevraagd 
om bestaande industrieën, die willen uitbreiden, 
in de door de regering toegezegde faciliteiten te 
laten delen. Een verzoek waar verscheidene ge
meente-besturen eveneens op aangedrongen heb
ben. 
Niet alleen vergemakkelijken van kredietmoge
lijkheden, maar ook een tegemoetkomende hou
ding en versnelde toekenning bij het verkrijgen 
van bouwvergunningen zijn immers zeer belang
rijk. 
Voor Gusto-Geleen is het van groot belang om 
een arbeidsterrein buiten de mijnindustrie te vor
men. Reeds werd na het stopzetten van de bouw 
van de Beatrix-mijn, waarvan de stalen schacht
mantel reeds geleverd was, besloten om "de 
koers te wijzigen" en zich meer te richten op de 
chemische industrie. 
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WAT DOEN ZE DAAR JN GELEEN? 
Fervolg 

25 jaar Gusto-Geleen 
In september zal het 25 jaar geleden zijn, dat 
het bedrijf in Zuid-Limburg een zelfstandige 
dochteronderneming van de Werf Gusto werd. 
Aanvankelijk was het namelijk een toeleverings
bedrijf van de Staatsmijnen. 

In die kwart eeuw werd veel werk uitgevoerd 
voor de mijnen, zoals losplaatsen, transportin
richtingen enz .. 
Andere werken, die in Limburg werden uitge
voerd zijn onder andere de grote transportbrug
gen voor de Enci-cementfabrieken en onderde
len voor de Stikstofbindings Bedrijven. Een mooi 
werk was ook, de l 75 m hoge schoorsteen van 
chroom nikkel staal. die voor het laatstgenoem
de bedrijf werd gebouwd. 
Geleidelijk aan worden echter ook opdrachten in 
andere delen van het land uitgevoerd: het soda
projekt in Delfzijl, pijpleidingen voor de elek
trische centrale te Nijmegen, de staalconstruc
tie van de Mars-fabriek te Veghel. 
Maar ook de constructies van het Reactorcen
trum Petten, waaraan bijzonder hoge eisen van 
afwerking en maatvoering werden gesteld. 
En om niet te vergeten, de gehele staalconstruc
tie van het Overbeek-gebouw waarin o.a. het 
hoofdkantoor van l .H.C. Holland is gevestigd. 
Thans wordt er in dit bedrijf, waar 230 mensen 
werkzaam zijn, gebouwd voor de brug welke 
over de Anna-baai in Curaçao zal komen. 
Voor de nieuwe Hoogoven VJ worden pijpleidin
gen vervaardigd. 
Bij elkaar een veelomvattend en gevarieerd werk
programma. 
Op het ogenblik is er zelfs een tekort aan ar
beiders. Vijftig vaklieden kunnen geplaatst wor
den. ]n de komende drie jaar zal er een behoefte 
zijn aan honderd nieuwe medewerkers. 

La1ersmit verkocht �100 Subllme 

"Ik heb nieuws; de I00e Sublime is verkocht". 
Zo luidde het telefoontje van de heer Gort. Dus 
richtten wij onze schreden naar de Molenstraat 
26 om meer bijzonderheden over dit "jubileum" 
te horen. Bovendien. de koffie bij Lagersmit is 
uitstekend! 

Verleden jaar schreven wij eens in Het Zeskant: 
"vanaf het begin is Lagersmit een bedrijf ge
weest. dat liever in de aanval dan in de verdedi
ging is". Dit gold vooral de nieuv1e schroefas
afdichting, die onder de naam "SUBLIME" op 
de internationale markt wordt gebracht. De eer
ste twee Sublime's werden in maart 1964 geleverd 
en waren bestemd voor tonijnjagers. die voor 
Zuid Afrika werden gebouwd. Nu is dus de 
1 00e verkocht. Het is een van een serie van tien. 
die in één koop aan Denemarken zijn geleverd. 

Van de honderd Sublime's werden er zestig in 
Nederland verkocht en veertig aan andere lan
den. zoals Denemarken, ftalië. Noorwegen, Joe
goslavië. Zuid Afrika, Spanje, Zweden en an
dere landen. 
We mogen gerust zeggen, dat de belangstelling 
voor cle nieuwe schroefafdichting Sublime, die 
opvalt door eenvoudige constructie. gering aan
tal onderdelen en gemakkelijke montage, nog 
steeds groeiend is en niet zonder trots voegt de 
heer Gort hier aan toe: "In de afgelopen twee 
jaar behoefden wij nog geen enkel onderdeel na 
te leveren". 
Voor het overige wil hij niet lang bij het "ju
bileum" stilstaan. Het aantal van honderd is in
middels overschreden. De Lagersmit-politiek 
van aanvallen verslapt geen moment. dat is een 
ding dat zeker is. 



Naar de 
Bnbantse 
Westhoek Een nevel. die alle kleuren verdoezelt en alles grauw en kleurloos maakt, hangt over de Brabantse Westhoek. Het is februari. De akkers zijn "besteld"; omgeploegd in een regelmatig patroon ligt het land te wachten op het komende voorjaar. De boeren zijn bezig met het winterwerk rond de boerderij, zoals het hakken en snoeien in de boomgaard, het kantrechten van de sloten en het repareren van hekken, schuren en hokken. Op zo'n winterse dag kan het ver van de drukke verkeerswegen en het stadse gewoel heerlijk rustig zijn. Hier en daar enkele schapen of een eenzame pony, die in de winterse kou hun maal nog buiten vinden. Een plotseling laag over de weg vliegende fa. zanthaan verleent een bijzondere bekoring aan dit boeiende landschap. Wijde akkers, bosjes, beboomde dijken en fraaie oude boerderijen en behuizingen. Door deze mooie streek voert de weg naar de Volkeraksluizen. Over Klundert gaan we naar Zwingelspaan, waar op het bord bij de gemeentegrens te lezen is, dat het behoort tot de Gemeente Fijnaart en Heijningen. Het volgende gehucht, Oude Molen, wordt aangegeven met; "Gemeente FijtiaartfHeijningen Gemeente Willemstad! VJak voor het oude vestingstadje Willemstad, in 1583 op last van de Stadhouder aangelegd, gaat een weg naar geweldige waterbouwkundige werken van onze tijd. De bouw van genoemde sluizen is reeds ver gevorderd. De twee sluizen, 350 meter lang en 24 meter breed, zijn zo goed als klaar. De omringende dijk van de bouwput is al doorgebaggerd en thans wordt gewerkt in een nieuwe bouwput náást de twee sluizen, waar, indien het scheepvaartverkeer dat noodzakelijk maakt, later een derde sluis gebouwd zal worden. Voorlopig worden er de betonnen caissons vervaardigd, die de ruggegraat zullen vormen van de dijk tussen de sluizen en het Hellegatsplein. Het viaduct, dat de sluizen overbrugt, is vrijwel voltooid. Vrijdag 4 en zaterdag 5 februari zijn de laatste vier sluisdeuren ingehangen en twee reservedeuren op de wal gelegd. Werf Gusto te Slikkerveer heeft alle 26 deuren voor de Volkeraksluizen gebouwd. De heer J. M. van der Es, Chef van de Afdeling Montage, gaf daarbij een overzicht van de problemen bij de bouw en het plaatsen van de deuren. In het kort komt het op het volgende neer; "Aan de sluitzijde van de deuren zitten de "voorharren", dat wil zeggen de hardhouten pakkingranden. Deze zijn van azobé-hout en hebben een doorsnede van ongeveer 30 bij 40 cm. Azobé is een harde Afrikaanse houtsoort, die goed bestand is tegen lang verblijf in het water. In de sluisvloer is een drempel van + 60 cm hoog, waartegen de deuren nauwkeurig sluiten. In het beton is een bronzen strip gemonteerd en tegen de deur een eikehouten aanslagbalk. Sluiten de deuren aan de onderdrempel goed af. dan kunnen de voorharren nog openstaan; sluiten de voorharren goed af, dan is het mogelijk, vervolg pag. 40 
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dat de deuren onderaan tegen de drempel nog 
iets opeostaan. Boyendien zullen de deuren bij 
iedere zes grade.1i''stijging van de temperatuur 
één mm langer worden." 
Tijdens deze uiteenzetting is de 250 tons-drijven
de bok Simson in zicht gekomen en de montage
ploeg gaat naar zijn post otn het karwei, het in
hangen van de sluisdeuren, te "fiksen". 
Toch wordt het nog twee uur voordat de bok 
in de sluis ligt en de eerste deur in zijn takels 
kan nemen. 
Dan begint het plaatsen van de deuren in de op
hangpunten ,waarbij veel geduld, inzicht en er
varing nodig zijn. 
Met vele Qpmerkingen en een gebarentaal, die 
voor slechts vakmensen begrijpelijk is, worden 
de aanwijzingen aan Willem, de bokkeschipper, 
gegeven. 
H_et gaat zo van ... "Opluen, mannetje bij om 
in te korten" ... "Nou haalt 'm maar op" ... 
"Aanhalen Willem, niet vieren' ... "Cor aanha-
le11" ... "Nee nog's proberen" ... "Vieren maar 
Willem ... " ... "Nog's proberen, de blauwe (ta-
kel) iets laten zakken" ... 
Dan ineens is de juiste stand gevonden en staat 
de deur op haar plaats. Het is inmiddels al vier 
uur geworden. 
Het gehele karwei was zaterdagmiddag om drie 
uur gereed, zodat de mensen van de Montage
Afdeling met voldoenning naar huis konden 
gaan. 

Strijd tegen het water 
De Volkeraksluizen vormen een belangrijk on
derdeel van het Deltaplan en voor het scheep
vaartverkeer van en •-naar Antwer,pen. ·1
Ziet men de geweldige waterbouwkundige wer
ken. die worden aangelegd, dan is men ervan 
overtuigd, dat menselijkerwijs gesprok�n, opge
zweepte watermassa's nooit meer de kans zullen 
hebben om een, catastrofe als in 1953 aan te 
richten. 

Ook hier in de Brabantse Westhoek, weet men 
mee te praten over de eeuwenlange strijd tegen 
het water. Zo ging het dorp Clundert in 1421 
tijdens de St. Elisabethsvloed geheel ten onder. 
Hierbij dient wel vermeld te worden. dat het een 
jaar voordien grotendeels was afgebrand. Vóór 
die tijd was het een bloeiende handelsplaats, waar 
veel zout werd verhandeld. Het zout werd ge
wonnen uit as, dat overbleef na verbranding van 
ter plaatse gewonnen veen. 
Door de geweldige overstroming van 1421 ont
stond ook het Hollands Diep en het Volkerak, 
toen Wijve Keen en Butterfliet genoemd. 
Pas omstreeks 1550 werd na voltooiing van en
kele inpolderingen, het plaatsje Klundert weer 
gesticht. 
Zo'n 500 jaar geleden was de zee in het Hol
landse en Zeeuwse eilandengebied nog opper
machtig. 
In een voortdurende strijd met de elementen 
werd met taaie volharding polder na polder ge
wonnen door het bedijken van droogvallende en 
aangeslibde gedeelten. 
Het is voor mensen van deze tijd, die zaken als 
bulldozers, kranen, caissons, beton en staal, zui
gers en onderlossers als iets vanzelfsprekend 
aanvaarden, onbegrijpelijk dat hele stukken land 
vroeger vrijwel alleen met "ellebogenstoom" 
werden ingepolderd. 


