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I NHOUD algemeen gedeelte 
BIJ DE VOORPAGINA 

De loods gaat van boord. De 
Free Enterprise lil kiest het 
ruime sop buiten de pieren 
van Hoek van Holland. De 
grootste Calais-Dover veer
boot vaart naar haar bestem
ming. Zie ook het artikel op 
pag. 71 en 72. 

Stoomsleephopperzuiger voor Irak 

De Free Enterprise lil 

Tachtigjarige oorlog 

De stemmen van de I.H.C. 

WERK 
AAN 
WINKEL: 

STOOMSLEEPHOPPERZUIGER VOOR IRAK 

Op 9 juli was het zover: met het plaatsen van enige handtekeningen werd in Bagdad 
na vele jaren van voorbereidingen een nieuwe opdracht voor I.H.C. Holland geboekt. 
Voor de Iraakse regering gaan wij een door stoommachines aangedreven sleep
hopperzuiger bouwen. 
Het 120 meter lange en 18,90 meter brede schip, dat werd ontworpen door het 
Deense bureau Knud E. Hansen, krijgt een hopperinhoud van 3000 m3. Twee zuig
buizen, elk met een diameter van 900 mm, geven aansluiting op de twee, eveneens 
door stoommachines aangedreven zandpompen in het voorschip. Vol beladen kan 
het schip een snelheid behalen van 14 knoop. Opvallend is de brug op het voor
schip, vanwaar ook de baggerwerkzaamheden worden geleid. Hier zijn o.m. de 
hutten en dagverblijven voor de kapitein, de baggerbazen en enkele officieren. Op 
het achterschip zijn een groot aantal tweepersoonshutten, messrooms, keukens, etc. 
In totaal zal het schip accommodatie bieden aan ongeveer 80 man. 

---
Elektronisch brein weet alles 

Deze sleephopperzuiger wordt - als eerste - voorzien van een elektronisch 
brein, dat een zeer groot aantal gegevens optekent en verstrekt, hetzij automatisch 
- b.v. elk half uur of om de paar uur - hetzij op verzoek wanneer zulks gewenst
wordt. Ook kunnen slechts enkele gegevens worden "opgevraagd". Met deze ap
paratuur is het mogelijk op de hoogte te blijven van b.v.: snelheid van het schip,
afgelegde afstand sinds vorige meting, diepte onder de kiel, vaarrichting van het
schip, richting en snelheid van stromingen, richting en snelheid van de wind,
otand van de roeren, stand van de schroeven, toerentallen voortstuwingsmachines,
diepgang voor en achter, baggerdiepten aan beide zijden van het schip, het vacuum
in de zandpompen, stoomdrukken op de verschillende punten, temperaturen in
ketels en machines, enz. enz.
In tegenstelling tot andere sleephopperzuigers krijgt dit schip géén bodemkleppen.
De opgebaggerde specie kan naderhand, via de twee op de pompen aangesloten
pijpen van de zelfleegzuiginstallatie op drie manieren worden gelost: overboord in
open zee, óf in bakken, óf via een pijpleiding naar de wal.
De sleephopperzuiger, waarmee gebaggerd kan worden tot op een diepte van
21,5 m is geschikt voor het continu werken in de tropen.
Deze zal worden gebouwd onder CO 579 op de werf van Smit Kinderdijk en moet
in ongeveer twee jaar klaar zijn.
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Dit blad is het personeelsorgaan van 
de lndustrleële Handelscombinatie 
Holland, gevestigd In Rotterdam. Het 
verschijnt iedere maand op de 1 e 
woensdag na de vijftiende. Uitreiking 
aan personeelsleden van de in I.H.C. 
Holland verenigde bedrijven vindt 
gratis plaats. De inhoud is beschermd 
krachtens de Auteurswet. 
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DE 

.,FREE ENTERPRISE 111" 

OP TIJD AFGELEVERD: 

EEN PRESTATIE! 

"Ja Dirk, hijsen maar" ...... vormde als het ware 
het sein tot het vertrek van de Free Enterprise 
111. Toen de loopbrug daarop langzaam de hoog
te inging, werd een tijd van grote spanning en
zorgen afgesloten.
Op 23 november van het vorige jaar werd de
eerste kielsectie geplaatst. In een verbazing
wekkend tempo volgden de grote staalcon
structies van soms 30, 40 of 50 ton gewicht.
Motoren, pompen en andere machineonderde
len werden geplaatst. Bij de tewaterlating op
14 mei j.1. leek het alsof het schip vrijwel klaar
was. Dat was echter schijn, veroorzaakt door
het feit, dat het schip al helemaal in de defini
tieve helder groene en witte kleuren was ge
schilderd.
De werkelijkheid was anders! Want toen pas
begon de "afbouw". In twee maanden tijd werd
het schip betimmerd, de vloerbedekking gelegd,
gordijnen opgehangen, het brandblussysteem
gemonteerd en wat al niet. Met het naderen van
de "fatale" datum, de 20st juli, die als opleve
ringdag was gesteld, steeg de spanning.
"Dat moet nog gebeuren ...... en dat nog ..... . 
en dat ...... en dat deugt nog niet ...... we halen 
het nooit!" 

... 
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Donderdag 14 juli vond de eerste proeftocht plaats. 
Op de dag stond er een flinke wind en een behoorlijke deining. Misschien was dat 
voor de "landrotten" niet zo aantrekkelijk, maar het was een goede gelegenheid 
om het gedrag van het schip, dat voorzien is van een slingerdempingsinstallatie, 
te kunnen beoordelen. De rustige ligging van het schip was inderdaad opmerkelijk. 
Niettegenstaande dat zaçien wij toch hier en daar mensen met een al te gevoelige 
maag! 
Tijdens de tweede proeftochtdag, 16 juli, werd het schip wederom duchtig beproefd. 
Stuurproef, het werken met de verstelbare schroeven, de boegpropeller, achteruit
varen ... Bovendien werd de snelheid, zij het dan niet officiëel, bepaald met de 
Decca Navigator, een installatie waarmee radiografisch de ligging van het schip 
zeer nauwkeurig wordt vastgesteld. De snelheid kwam bóven de 21 knoop! 
Dinsdag 19 juli. De gehele dag werd nog volop gewerkt. Allerlei zaken moesten 
nog geregeld worden; ...... hier nog een verfje, daar nog een trapleuning aanbren-
gen, een lekkende afvoerpijp nakijken, 6000 liter smeerolie innemen, en zo voorts 
en zo voorts. 

(vervolg op pag. 72) 
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Pas 's middags na vieren werd het wat rustiger op het schip. Je zag alleen nog 
een schoonmaker voor een laatste karwei, en een schilder die de laatste streken 
verf aanbracht. Alle gereedschappen, werktuigen en afvalmaterialen waren al van 
boord gehaald. Een enkele pot verf bleef vergeten in een hoek staan, als een 
herinnering aan de noeste vlijt. 
Toen kwamen de uitbrengbemanning, de loods en de marechaussée aan boord. 
Een bankwerker kwam nog gauw even zijn "vetloods-sloffen" halen. 
Nadat de papieren waren bekeken, verliet de marechaussée-beambte het schip en 
niets stond er meer in de weg voor het vertrek. 

"Ja Dirk, hijsen maar!" ...... De sleepboten sloegen vooruit en hingen al gauw in de 
trossen. Ze sleepten de Free Enterprise Il/ naar het midden van de rivier, terwijl 
alles gehuld werd in de zwoele, nevelige grauwheid van een onweersbui, die op 
het punt stond los te barsten. 
Om half zeven verdween het schip langzaam uit het gezicht; de reeds ontstoken 
Gehoorsteen-verlichting en de grote gele neonletters met de naam "Townsend" 
waren nog lang te zien. 
De overtocht naar Dover verliep vlot, zodat donderdag 21 juli de officiële over
dracht tot ieders genoegen plaats vond. 

TACHTIGJARIGE OORLOG 
't Is echt reisseizoen. Sla de krant maar op en je vindt bladzijden vol met adver
tenties: reizen naar Duitsland en Frankrijk, naar Griekenland en Italië, naar Egypte 
en Spanje en nog veel meer. Met of zonder pension: met of zonder excursies. Dat 
:aatste heet dan: de uitstapjes kunt U met de reisleider regelen, doch zijn niet in 
de reissom begrepen. 
Als je dat allemaal leest, gaan je gedachten onwillekeurig terug naar reizen, die 
je vroeger gemaakt hebt. Zo dacht ik weer aan een reis naar Spanje; geen vakantie
reis, maar een "dienstreis" voor het aanwerven van Spaanse arbeiders. iedereen 
kent deze collega's, die ons hier met de produktie helpen. 
Beste, brave mensen overigens, die Spanjaarden. Vroeger hebben de Nederlanders 
daar wel eens anders over gedacht. Tachtig jaar hebben we tegen ze gevochten. 
De naam Alva vervult nog ieder schoolkind met afkeer; Alva, de man ook van de 
tiende penning! Wij ouderen denken over de penning wel wat anders en zouden het 
helemaal niet erg vinden, als de Minister van Financiën het voorbeeld van Alva zou 
volgen en de belastingen tot 10% zou beperken. 
Alva en de tachtigjarige oorlog. Daar hadden we (de Nederlandse wervingscommis
sie) het over met - laten we maar zeggen - de directeur van het Spaanse arbeids
bureau. Ja, de naam Alva kwam hem wel bekend voor, maar van tachtig jaar oorlog 
wist hij niets. En wij maar volhouden: echt waar hoor, de Nederlanders hebben 
tachtig jaar tegen de Spanjaarden gevochten. 
Daar begreep de man niets van. Er werd een andere Spanjaard bij gehaald. "Weet 
jij er iets van, dat de Nederlanders tachtig jaar tegen de Spanjaarden hebben ge
vochten". "Nee, een oorlog, die tachtig jaar geduurd heeft?" Nee, onbekend ... of ja, 
wacht eens even. Ik herinner me, dat ik op school wel eens iets geleerd heb over 
langdurige grensincidenten, die er in de Spaanse Nederlanden zijn geweest. Be
doelen de heren dat?" 
En dan sta je daar met je op school zo uitvoerig behandelde tachtigjarige oorlog! 
Wat blijft er van over? Grensincidenten; niet meer. Je ziet: alles is betrekkelijk en 
het ligt er maar aan van welke kant je 't bekijkt. 
Voor wie dit jaar nog naar Spanje mocht gaan: Begin er maar niet over de tachtig
jarige oorlog, want ze weten er daar geen bi ...... van! M. Wink, oud-redacteur



Het eerste contact, niet alleen van klanten en 
relaties, maar ook van de eigen mensen, met de 
werven of de kantoren loopt via de telefonistes, 
die veelal ook optreden als receptionistes. 
Wij vonden, dat het tijd werd om U eens met 
deze "1.H.C.-sterren" te laten kennismaken. Wij 
hebben de vijftien jongedames, die hoofdzake
lijk telefonistewerk doen, tien vragen gesteld: 

Mejuffrouw M. S. J. Verwey, 1.H.C. Rotterdam. 

Nannie Verwey, 21 jaar oud, is nog maar kort 
I.H.C.-ster, ongeveer drie maanden. Ze zit het
hoogste van allemaal, op de elfde verdieping
van het goud-glazen paleis in de Maasstad,
waarin het hoofdkantoor is gevestigd.

Mejuffrouw J. H. van der Wiel, Smit Kinderdijk. 

Joke van der Wiel, kortgeleden 19 jaar gewor
den, komt in de hal van het gebouw van "J & K" 
vaak handen en oren te kort, vooral nu het di
rectionele en administratieve hart van Smit Kin
derdijk hier is geconcentreerd. 

DE STEMMEN VAN DE I.H.C. 
Tien vragen aan vijftien telefonistes: 

1. Naam voluit plus eventuele roepnaam?
2. Onbescheiden vraagje: hoe oud bent U?
3. Hoe lang bent U al 1.H.C.-ster?
4. Doet U nog ander werk dan de telefoon bedienen?
5. Wat vindt U het leuke of interessante van telefoniste zijn?
6. Hebt U een bepaalde hobby (of hobbies)?
7. Doet U aan sport?
8. Houdt U van muziek? Wat hoort of speelt U het liefst?
9. Kijkt U wel eens naar t.v.? Zo ja, voorkeur voor bepaald(e) programma('s)?

10. Wat eet U het liefst?

Het resultaat van onze interviews ziet U hierbij in plaatjes en praatjes. 

Behalve de telefoon bedienen en bezoekers ontvangen en wegwijs maken doet 
ze af en toe typewerk. Daarnaast is ze aan het eind van de middag druk in de 
weer met plantenspuit en gieter. Dat de bloemen en vooral de plantenbakken er 
altijd zo fris en fleurig bij staan is háár werk! 
Mejuffrouw Verwey is altijd telefoniste geweest. "Ik zou niet anders meer willen. 
Het is afwisselend werk en het contact met al die mensen is maar wat leuk". 
Hobbies? Tekenen én ...... etalages ontwerpen en inrichten. Voor een modehuis 
heeft zij eens showvitrines "opgemaakt". Met een variatie op de reklamezin van 
een groot winkelbedrijf: niet om het gewin, maar om de zin. 
Wat de sport betreft, houdt ze van tennissen en hard (!) autorijden. Mejuffrouw 
Verwey speelt piano en ze houdt zowel van klassieke als lichte muziek. Graag 
Chopin, maar verder geen bijzondere voorkeur. 
Televisie kijken? "Soms, als het zo uitkomt. Ik hou er niet zo van. Als ik kijk, dan is 
het naar films of de actualiteitenrubrieken. Maar beslist nooit naar spelletjes, quiz
zen of dat soort programma's". 
Het antwoord op de tiende vraag was zeer verrassend: ze eet graag "Chinees", 
maar heeft vooral een voorliefde voor een heel speciaal gerecht: gebakken zee
paardjes! Deze delicatesse kun je aan de Adriatische kust bij Venetië geserveerd 
krijgen. Met "huid en haar" eet je ze op. "Ze zijn knapperig en erg lekker". Dat 
vindt Mejuffrouw Verwey tenminste! 

Ze zit al ruim twee jaar achter de telefoon en raakt daarom niet gauw van de kook. 
Met haar collega in Rotterdam heeft mejuffrouw van der Wiel gemeen, dat ze - be
halve bezoekers te woord staan - de planten verzorgt. "Er zit drie uur per week 
werk in en ik doe het met plezier". Het veelzijdige contact met allerlei mensen 
vindt Mejuffrouw van der Wiel het leuke van haar beroep. Bovendien: "je kunt de 
hele dag praten en dat doe ik graag". Echte hobbies houdt ze er niet op na. Ze 
houdt van handwerken. En lezen: romans en verhalen uit de geschiedenis. 
Wat de sport betreft staat schaatsen bovenaan, maar omdat je dit nu eenmaal 
niet vaak kunt doen, houdt ze ook veel van wandelen en fietsen. En - wanneer 
er gelegenheid voor is - badminton spelen en tennissen. 
Vooral om meteen goed wakker te worden, wil ze 's morgens het liefst "harde 
en wilde" muziek horen. Verder gaan haar muzikale wensen voornamelijk uit naar 
iets dat mooi is, van welke componist dan ook, en dat het beste past bij de 
stemming waarin zij verkeert. 
Televisie kijken? "Ik kijk wel graag naar spannende films, of natuurfilms en het 
journaal. Géén zangers en zangeressen! Die grote monden; bibbers gewoon!" 
Wat eet je het liefst? "Nasi goreng. Maar bruine bonen vindt ik ook verschrikkelijk 
lekker". 
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Mejuffrouw M. J. Roest, Smit Kinderdijk. 
In het gebouw van "Lsz·· zit Marijke Roest 
achter de telefoon, de telefoon-r,1et-de-blauwe 
nummers wel te verstaan. Mejuffrouw van der 
Wiel heeft de rode nummers onder haar berus
ting. Zo is dat tegenwoordig nog ingedeeld, 
daar aan de dijk. Dat wordt "straks" wel anders! 

Mej. S. van der Beek, Smit Engineering. 
Bruinverbrand van een vacantie op het zonnige 
Majorca troffen wij Ciska van der Beek achter 
de telefoon in het onlangs vergrote kantoor van 
Smit Engineering. Wanneer U deze regels onder 
ogen krijgt viert ze bijna haar twintigste ver
jaardag. 

Mejuffrouw A. Groeneveld, AVI. 
Alie Groeneveld, twintig jaar oud, is thans ruim 
drie jaar werkzaam bij de AVI, de afkorting 
waaronder "Smit's Aluminium Verwerkende In
dustrie N.V." in Krimpen aan de Lek zich pre
senteert. 

Mejuffrouw L. van Heteren, De Klop. 
"Eerste telefoniste" bij de Klop is de 18 jarige 
Bets van Heteren. Ze doet dit werk nu bijna een 
jaar. Maar niet dit werk alleen: telex bedienen, 
fotokopieën maken, typewerk, stencillen, ze is 
van vele markten thuis. 
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Mejuffrouw Roest, 16 jaar, kan zich ruim een half jaar I.H.C.-ster noemen. Behalve 
de telefoon bedienen, wat zeker haar voornaamste taak is, helpt ze haar collega's 
met administratieve karweitjes. Zo nodig bedient ze "op afstand" het hek aan de 
overkant van de straat, dat toegang geeft tot het werfterrein. 
Het leuke van telefoniste zijn vindt zij het contact met veel mensen. "Je krijgt soms 
grapjassen aan de lijn, maar ook wel zeurpieten. Het is in elk geval altijd wat an
ders". Een hobby heeft ze niet. Wel speelt ze graag volleybal, maar nu ze van 
school is schiet ook dat er wel vaak bij in. 
Wat haar betreft mag het 's winters gerust flink gaan vriezen. Dan kun je tenminste 
schaatsen. 
Gezellige muziek, daar houdt ze van, en dus is ze trouw luisteraarster van Radio 
Veronica. Daarnaast, zo af en toe - "maar dan moet ik er wel een bui voor hebben" 
- klassieke muziek.
Televisie kijken? "Af en toe. Ik hou er niet zo erg van. De Hillbillies mag ik wel.
En Swiebertje als die er is".
Een bepaald antwoord over het eten kregen wij niet van haar los. "Er is zo veel
wat ik graag lust!"

Na eerst twee jaar op de afdeling inkoop van het "voormalige" LSZ te hebben ge
werkt kwam ze - nu al weer bijna twee jaar geleden - bij Smit Engineering. 
Behalve de telefoon bedienen ontvangt ze bezoekers, neemt ze brieven op, typt die 
uit en regelt ze de reizen van haar "baas" ir. de Jooden. Het telefoneren vindt ze 
een ontspannende bezigheid. "Het is leuk om met anderen te praten. ook al hebben 
ze niet altijd een zonnig humeur door de telefoon!" 
Een bepaalde hobby heeft ze niet maar ze is wel erg sportief: zeilen, schaatsen 
(ook de Molentocht b.v.), afstandszwemmen en - soms - waterpolo. 
Haar muzikale belangstelling gaat uit naar jazz - zonder een uitgesproken voor
keur voor een bepaalde stijl - en ook naar klassieke muziek. "Als ik in stemming 
ervoor ben". 
Televisie kijken? "Héél weinig! De toneelstukken en ook wel het journaal. Maar 
ik hoef later geen t.v. in huis". 
De vraag over het lekkere eten werd beantwoord met een "ik vind alles lekker". 
Maar toen we aandrongen kwamen de vakantieherinneringen weer boven: "O ja, ge
roosterd speenvarken tijdens de barbecue op Majorca. Héérlijk!" 

In tegenstelling tot haar collega's doet ze veel administratief werk (typen, loon
administratie) en weinig telefoneren. "Er wordt hier niet zo erg veel gebeld". Tot de 
vele dingen die ze doet behoort óók het thee zetten ·s middags. 
"Moeilijk hoor!" was haar reactie, toen wij vroegen wat ze het leuke of interessante 
vindt van telefoniste zijn. "Je kunt wel lachen als iemand belt en dan meteen een 
heel verhaal begint! Er wordt nogal eens verkeerd gedraaid", voegde ze hier aan toe. 
Fotograferen is haar hobby en dan wel in het bijzonder het maken van natuurop
namen. Ze is geen "sportmens", maar doet wel graag aan wandelen en zwemmen. 
Wat de muziek betreft gaat haar voorkeur uit naar operettes. En verder naar de 
populaire muziek, de "meezingertjes". zo als ze zei. 
Televisie kijken? "Ik ben niet televisieziek. Maar ik kijk graag naar de gezellige 
programma's. Zoals de Lucy show en de Dick van Dijke show". Op het antwoord 
op de laatste vraag - die over het lekkerste eten - hoefden wij niet lang te 
wachten: "Ik lust alles!" Toen wij tóch iets meer wilden weten kwamen de volgende 
gerechten uit de bus: lekker slaatje, tomatensoep en ...... taartjes én gebak! 

Wat het beroep van telefoniste betreft: ook bij haar weer dezelfde reactie: de leuke 
kant is het contact dat je met veel mensen hebt. Ook met collega's. Ze bewaart de 
allerprettigste herinneringen aan het huwelijk van een kennis bij Smit Kinderdijk. 
die ze tot dat ogenblik alleen maar via telefoon en telex kende. 
Deze I.H. C.-ster leest veel in haar vrije tijd. Een voorkeur voor een bepaalde 
schrijver of een bepaald soort literaire produkten heeft ze echter niet. Wat de 
sport aangaat is het antwoord kort en krachtig: " 's zomers zwemmen, ·s winters 
schaatsen". 
De muzikale belangstelling gaat uit naar pianomuziek. Toen wij de Beatles ter tafel 
brachten, zei ze ook deze muziek wel te kunnen waarderen. maar alleen voor de 
gezelligheid. 
Televisiekijken: "Af en toe, bij een vriendin thuis, als er een mooi stuk is of een 
goede film. Het nadeel is wel dat je dan blijft kijken. Ook naar de andere program
ma's. Als de t.v. aanstaat doe je niets anders meer". 
Op de vraag over het eten kregen wij te horen: "Ik hou eigenlijk helemaal niet van 
warm eten. maar het moet natuurlijk wel, van thuis". Het lekkerste vindt ze patat en 
groene groenten. 



Mejuffrouw J. Visser, De Klop 
De "tweede telefoniste" bij De Klop is - nog 
maar een paar maanden - de 18 jarige Janny 
Visser. 

Mejuffrouw M. J. van Velzen, Werf Gusto 
Bij Werf Gusto zijn ze ook met z'n tweeën. 
Marjan van Velzen - 21 jaar oud - zit nu bij
na een jaar op deze plaats. 

A, l, 

Mejuffrouw S. J. Kerstens, Gusto. 
Sinds 1 februari van dit jaar zit de 22 jarige 
Syja Kerstens achter de telefoon bij Gusto. 
Nieuwsgierig vroegen wij, waar de naam Syja 
vandaan komt. 

Mej. E. M. C. Timmer, Verschure (kantoor). 
Het kleine hokje, rechts van de ingang op de 
Meeuwenlaan, dát is het domein van de tele
foniste van Verschure. 

Mejuffrouw M. Th. Fijen, Verschure (Werf). 
Maria Fijen heeft een mooi uitzicht op de Scheep
werf van Verschure aan de Zamenhofstraat. 

Ook zij heeft - naast de telefoonbediening - veel nevenkarweitjes te doen. 
Postopbergen, loketdienst (er kwam net een gepensioneerde werknemer iets vra
gen) én: huur ophalen bij De Klop-huizen. Ook haar boeit het afwisselende karakter 
van het telefoniste-werk. Ze vindt het spannend om te proberen zich een indruk 
te vormen van de mensen, die ze alleen maar door stemmen kent. Mejuffrouw 
Visser heeft als hobby het sparen van merkbalpennen en sleutelringen. Wie dus 
nog iets ongebruikt in zijn of haar bezit heeft, weet nu waar een gegadigde zit. 
Korfballen, zwemmen en schaatsen zijn de sporten die ze graag beoefent. En paard
rijden als er gelegenheid voor is. Wat de muziek betreft, houdt ze het meest van 
accordeonklanken, maar ook wel van moderne jazz, zoals Pim Jacobs en zijn trio 
ten gehore brengt. 
Televisie kijken? "Wel eens, niet altijd, net als het zo uitkomt. De "maandagavond
film" zie ik wel graag. En natuurlijk Flipper! En het journaal!" 
Onze vraag over het lekkerste eten werd vlot met de volgende gerechten beant-
woord: kerrysoep, nasi, patat en ...... toastjes champignons. 

Haar taak is de telefoon bed:enen en als receptioniste optreden. 
Meer niet, maar ze heeft er - met haar "overbuurvrouw" - echt wel de handen 
vol aan. Het veelzijdige contact met allerlei mensen is ook voor haar de charme van 
dit beroep. 
Een bepaalde hobby houdt ze er niet op na en aan sport doet mejuffrouw van Vel
zen ook eigenlijk niet. Ze rijdt wel graag paard, maar, "je hebt hier in Schiedam 
niet zo veel mogelijkheden om deze sport te beoefenen, de manége is maar klein". 
De achtste vraag, over de muziek, beantwoordde ze spontaan met: beat! Toen wij 
over dit onderwerp nog wat doorpraatten, vertelde ze ons, dat ze ook kamermuziek, 
vooral van Vivaldi, erg weet te waarderen. 
Televisie kijken? "Vrij vaak, vooral de films. En het journaal. En de populaire series, 
nl zijn die vaak flauw. Sommige programma's vind ik gewoon walgelijk, die spel
letjes bijvoorbeeld. Al met al, als ik getrouwd ben wil ik géén t.v. in huis!" 

Ze dacht uit Finland. Hoewel ze vertelde daar helemaal geen familie te hebben 
kunnen wij ons de slanke, blonde Syja toch heel goed voorstellen als vertegen
woordigster uit het hoge noorden! 
Ook zij treedt behalve als telefoniste op als receptioniste. Het bevalt haar goed, 
veel contact met verschillende mensen en, "je kunt je talenkennis nog eens gebruiken." 
Een hobby heeft ze niet, maar toen we het over sport hadden moesten wij snel op
schrijven: tennissen, badminton spelen en tafeltennissen. 
Hoewel een lichte voorkeur voor Zuid Amerikaanse muziek gaan de muzikale 
wensen niet in een bepaalde richting. Ze vindt zowel klassieke als lichte muziek mooi. 
Televisie kijken? "Wel eens. Het journaal bijvoorbeeld. Ik heb een jaar in Engeland 
gezeten en vind in vergelijking met de Engelse t.v. de Nederlandse eigenlijk waar
deloos. Af en toe een film, daar kijk ik wel naar". Ook zij wil - eenmaal getrouwd -
géén t.v. in huis! 
Het antwoord op de vraag over het eten kwam meteen en zonder aarzelen: ijs 
met slagroom! 

Ongeveer drie maanden geleden kwam de 17 jarige Edith Timmer als I.H.C.-ster 
in dienst. 
Ze bedient alleen de telefoon, maar heeft daaraan heus de handen vol. "U boft dat 
het net stil is nu", zei ze toen wij - in vlug tempo - de tien vragen op haar 
konden afvuren. Het contact dat je met verschillende mensen hebt, is ook voor haar 
het aantrekkelijke van het beroep telefoniste. 
Ze houdt er geen hobby op na en wat sporten betreft zwemt ze het liefst. De vraag 
over de muziek werd direct beantwoord met: "de beatle-tjes!" Daarnaast luistert 
ze ook graag naar Franse liedjes, en vooral als Française Hardy ze zingt. Zelf doet 
ze weinig aan muziek. "Een beetje tokkelen op een gitaar". 
Televisie kijken? "Zelden; alleen de films, verder niets. Ik wil later géén t.v. in huis!" 
Op de laatste vraag, die over het eten, kregen wij als antwoord een heel menu 
voorgeschoteld: "Sperciebonen met gebakken aardappelen en biefstuk, en dan een 
Saromapuddinkje toe." 

Ze had het erg druk, zodat wij bij stukjes en brokjes de antwoorden op de tien 
vragen te weten kwamen. 
Zestien jaar is ze en bijna één jaar 1.H.C. ster. In haar hoekje met enkele plantjes 
en een kleurig prentje aan de muur, dat blijkens het onderschrift "vier zwarte pieten 
bij een rokende schoorsteen" moet voorstellen, doet mejuffrouw Fijen ook wel 
typewerk. Het telefoniste zijn vindt ze het leukst. "Het verveelt nooit". Lezen doet 
ze graag. Het liefst romannetjes. Daarnaast is ze erg actief in het korfballen. Aan 
deze sport doet ze veel, niet alleen om de ontspanning, maar vooral ook om wed
strijden te winnen. 
Televisie kijken: "Wel eens; als ik thuis ben. De maandcgavondfilms vind ik wel 
aardig. Maar verder, ach .... .. !" 
Houd je van muziek? "Ja, beat!" was het antwoord. 
Wat het lekkerste eten betreft, ging de voorkeur uit naar oosterse gerechten als 
nasi en bami. 
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Mejuffrouw H. M. Vos, Oranjewerf. 

Op de deur staat "administratie" en erachter 
zit - net terug van vacantie - Gonda Vos, 22 
jaar oud en nu ruim een jaar telefoniste van de 
Oranjewerf in Amsterdam-noord. 

Mejuffrouw J. M. J. Rust, M.T.I. Delft. 

Een van de "I.H.C. dochters" is het M.T.I. in 
Delft, het Mineraal Technologisch Instituut. De 
telefoon wordt er bediend door Josette Rust, 
21 jaar oud en ongeveer anderhalf jaar in onze 
dienst. 

Mej. P. C. W. Th. M. Neijenhuisen, D.M.N. 

Midden in de bollenstreek staat de D.M.N. De 
Machinefabriek Noordwijkerhout. Telefoniste is 
de 18 jarige Nelly Neijenhuisen. Ze doet het 
werk nu bijna twee jaar en het bevalt haar best. 

t l' 
: Ll. 

Mejuffrouw M. J. H. Lemmens, Gusto Geleen. 

In het verre Geleen - u hebt er niet lang ge
leden in Het Zeskant over kunnen lezen -
zetelt ook een stuk I.H.C.: Gusto Geleen. 
Ongeveer drie maanden in dienst is de 19 jarige 
Marianne Lemmens. Zij is de enige 1.H.C. ster, 
die wij per telefoon interviewden! 
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Dat ze op de administratie zit, is niet zomaar. Naast de telefoon bedienen doet ze 
typewerk, tijdkaarten schrijven en andere administratieve werkjes. 
Een antwoord op de vraag over het aantrekkelijke van telefoniste zijn, kan ze, ook 
na wat nadenken, niet geven. Niets speciaals dus. 
Een hobby heeft ze niet, maar ze doet wel graag en veel aan de zeilsport. Géén 
wedstrijd zeilen, maar alleen voor het genoegen. Ook haar zojuist afgelopen va
cantie had ze zeilend doorgebracht. 
Mejuffrouw Vos heeft vroeger een tijdje accordeon gespeeld maar nu luistert ze 
liever naar muziek, waarbij de gewone populaire muziek haar voorkeur geniet. 
Televisie kijken? "Niet zo vaak. Een show-tje vind ik wel aardig en ik hou ook wel 
van een beetje knokken in een t.v. programma." 
Mejuffrouw Vos vond het maar moeilijk antwoord te geven op de laatste vraag; 
maar tenslotte kwam er uit: een grote biefstuk! 

Mede door het kleine kantoor heeft zij erg veel nevenwerkzaamheden te doen. 
Bezoekers ontvangen, telexen, typen, stencillen, postverzending, enz. Meestal is 
ze de laatste, die naar huis kan gaan en daarom moet zij er op letten, dat alle 
ramen dicht zijn. Het beroep van telefoniste trekt haar erg. Veel contacten met 
anderen en "je kunt zo gezellig kwebbelen". 
Mejuffrouw Rust leest veel en is kort geleden begonnen met een hobby: antiek 
verzamelen. "Ik heb nog niet veel hoor, wat kleine spulletjes. Gelukkig werkt hier 
iemand die mij wat helpt, vooral het leren wat écht is en wat niet". 
Vroeger heeft ze veel aan gymnastiek en volleyballen gedaan, maar tegenwoordig 
ontbreekt haar de tijd er voor. 
Haar muzikale voorkeur gaat uit naar pianomuziek van Chopin, en naar volksliedjes 
zoals Nina en Frederik en Ester Ofarim ten gehore brengen. Ze heeft verschillende 
platen. Televisie kijken? "Wel eens, ik ben er niet gek op. Er is zo weinig. Wel in
teressant vind ik documentaires over landen of streken waar je maar weinig van af 
weet. Ja, en naar Flipper kijk ik altijd!" 
Wat het eten betreft: "Ik hou van alles wat lekker is. Maar vooral van macaroni, 
zoals mijn moeder die klaar maakt. Heerlijk!" Dit korte interview had plaats om 
kwart over vijf, dus u kunt begrijpen dat Uw verslaggever na deze met veel over
tuiging gebrachte opmerking een reuze honger kreeg! 

"Het is afwisselend en het brengt je in contact met vele mensen". Naast de telefoon 
bedienen doet Mejuffrouw Neijenhuisen typewerk, loketdienst en koffie en thee 
verzorgen voor de directie, om enkele van de "nevenactiviteiten" te noemen. 
Hobbies? Sigarenbandjes sparen, en sinds kort, het verzamelen van speldjes, voor
namelijk van relaties van de D.M.N. 
Zwemmen doet mejuffrouw Neijenhuisen graag en handballen vindt ze ook erg leuk. 
Wat de muziek betreft zijn er twee takken waarin ze actief is. Pianospelen, het liefst 
klassiek en dan bij voorkeur werken van Chopin. Daarnaast zingen, zowel in een 
koor als in een showgroepje. Met het groepje zingt ze populaire wijsjes. zoals b.v. 
bekende songs uit de West Side Story. "O, ja operettemuziek vind ik ook erg 
mooi." 
Televisie kijken? "Niet zo vaak. Graag operettes en shows. En Flipper! Vooral dus 
de leuke, gezellige programma's." 
Het antwoord op de vraag over het lekkere eten kregen wij niet direct. Na enig 
denken zei ze: "Slaatjes, vooral om de tomaten en de komkommer. En ook kreeft
cocktail". 

Omdat Gusto Geleen maar een klein kantoor heeft, doet mejuffrouw Lemmens er 
veel werk bij, zoals typewerk, helpen bij de administratie, bezoekers ontvangen, e.d. 
Telefoniste zijn vindt ze "harstikke leuk" - vooral om het contact met anderen. 
Een speciale hobby heeft ze niet, maar als gidsenleidster besteedt ze veel tijd aan 
jeugdwerk. Zwemmen doet ze graag en verder wandelen en fietsen. 
Wat de muziek betreft gaat haar belangstelling vooral uit naar de moderne klassie
ke muziek. Met haar kun je dus praten over componisten-van-nu als Ton de Leeuw 
en composities-van-nu als b.v. "Orestes". Ze luistert ook graag naar operette
muziek en naar Harry Belafonte. 
Televisie? "Ja, ik kijk wel. maar er is niet veel meer aan. Met altijd maar de t.v. 
aan gaat de gezelligheid het huis uit. Het liefst zie ik politiefilms". Wetende, hoe 
de meesten er over denken, die ook buitenlandse t.v. programma's kunnen ont
vangen, verbaasde het ons niet te horen dat de Duitse t.v. programma's veel leuker 
zijn. "Nederlandse programma's zijn zo flauw! "vindt mej. Lemmens. 
De vraag wat ze het liefst eet werd zonder aarzelen beantwoord: friten! . . ... .  


