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Dit blad Is het personeelsorgaan van de 
lndustrieêle Handelscombinatie Holland, 
gevestigd in Rotterdam, Het verschijnt 
iedere maand op de 1e woensdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsle
den van de in I.H.C. Holland verenigde 
bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud 
is beschermd krachtens de Auteurswet. 
Firma-redacteuren: G. Martens (Con
rad-Stork), A. L. van der Meer (Werf 
Gusto), W. C. Boer (De Klop), J. Kout
staal (L. Smit & Zoon en J. & K. Smit) 
en R. Lafèbre (Verschure). 
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.. 
Het zijn nog geen volle emmers 
bagger, die de emmermolen "Jan
nigje Johanna" naar boven brengt. 
Maar dat hoefde ook nog niet. 
Leest u maar het verslag op pa
gina 28. 

Werk aan de winkel 

Onlangs werd opdracht verkregen voor de bouw 
van een baggermolen voor de N.V. C. J. van der 
Hoeven te 's-Gravenhage. Deze molen, die de 
naam Marsdiep zal krijgen wordt gebouwd on
der bouwuummer CO 570 door de I.H.C. Hol
land-werf Smit te Kinderdijk. 
Wij zijn bijzonder verheugd over deze opdracht, 
daar deze aannemingmaatscbappij jaren geleden, 
reeds vóór de oorlog, bij L.S.Z. een molen heeft 
laten bouwen. Mede dank zij de goede ervarin
gen met die molen, heeft de klant weer contact 
opgenomen met deze werf. 

De afmetingen van de baggermolen zullen zijn: 
Lengte ponton 42.50 m 
Breedte over alles 9.65 m 
Holte op halve lengte 
Baggerdiepte 
Emmerinhoud 

3,30 m 
tot 16,00 m 

600 liter 

Voorop de molen is het bedieningshuis aange
bracht, waar de baggerbaas de emmerkettingaan
drijving, het ladderhijsen en de voorzijlieren be
dient. 

De molen zal worden uitgerust met drie diesel
motoren, t.w.: 

- Hoofddieselmotor, fabrikaat lndustrie. 450
PK, voor de aandrijving van de gelijkstroom
generator, welke stroom levert voor de em
merkettingmotor.

Hulpdieselmotor, zelfde fabrikaat. 200 PK 
voor de aandrijving van de overige genera
toren. 

- Een kleine dieselmotor, die gekoppeld is aan
een generator. die voor de levering van elec
trische stroom zorgt. wanneer het vaartuig
buiten bedrijf is.

Accommodatie wordt aangebracht voor een be
manning van acht personen. die in geriefelijke 
hutten worden gehuisvest. 
Alle verblijven en de machinekamer zullen wor
den verwarmd door een warmwaterverwarming 
met radiatoren. 
De aandrijving op deze molen van de emmer
keLting en alle lieren zal electrisch zijn. 



Met de ,,NARVSKI" • 
ID de mist 

"En nou allemaal de brug af! We gaan moeilijk 
doen!" Met deze woorden veegt de lange stuur
man. een opvallende figuur met een karakteris
tieke kop, iedereen van de brug die er niets te 
maken heeft. Het laatste bedrijf van de tweede 
dag van de beproevingen met de sleepzuiger 
Narvski gaat beginnen. Dit laatste bedrijf staat 
overigens niet op het officiële programma! In 
een potdichte mist moet de haven van Den Hel
der worden binnengevaren. 
Dof loeit de misthoorn en voorzichtig kruipt het 
schip op de radar door het niets. Bij de hopper 
twinkelt af en toe vaag een lichtje. De mannen 
van J. & K. Smit gaan met zakJantaarns - omdat 
de verlichting aan dek gedoofd moet zijn - rus
tig verder met hun werkzaamheden aan enkele 
kleppen. 
Natuurlijk mag de Narvski niet zo maar de ma
rinehaven binnenvaren, net zo min als enig ander 
buitenlands of zelfs Nederlands schip. Dat het 
toch gebeurt komt omdat Kapitein Poltavski 
plotseling ziek is geworden en van boord moet. 
Radiotelefonisch contact met doktoren aan de 
wal heeft geleid tot de beslissing dat zijn opne
ming in een ziekenhuis noodzakelijk is. 
Een verzoek om te mogen binnenlopen en aan 
te leggen wordt noch toegestaan noch geweigerd. 
Wij wagen het er dus maar op, bij een zicht, dat 
nauwelijks verder reikt dan de voorsteven. 
"Ergens" uit de mist komen nijdige stoten op 
een fluit en even later komt een marinesleepboot 
langszij. Stoppen! Behalve de zieke kapitein wor
den ook andere gasten. die door de mist niet van 
boord konden, door de marineboot aan wal ge
bracht. De Narvski wendt daarna de steven om 
buitengaats een ligplaats te zoeken. 
Die ochtend vroeg hebben wij van de wal af 
zonder veel moeite de sleepzuiger gevonden, die 
in een lichte nevel op de rede van Den Helder 
lag. De ankers worden gelicht en er wordt koers 
gezet naar de zandbanken in de Waddenzee. 
De Narvski is de eerste van de drie diesel-elec-

trische dubbelschroefs sleephopperzuigers, die 
wij voor de Sovjet Unie bouwen. Nummer twee, 
de Vyborgski wordt momenteel bij De Klop af
gebouwd, nummer drie, de Jasienski werd on
langs bij J. & K. Smit te water gelaten. 
In de officiersmess bespreken Nederlandse en 
Russische technici het af te werken programma. 
Om het contact te vergemakkelijken zijn er twee 
tolken aan boord. Zij worden weinig met rust 
gelaten. 
Waar nodig. zijn met behulp van potlood, stift 
en plakband Russische opschriften vertaald. Dit 
is vooral het geval bij de vele knopjes en schake
laars op de brug, waar de bediening van genera
toren, motoren en baggerwerkzaamheden is ge
concentreerd. 
Op de brug is het een drukte van belang. De roer
ganger moet vele malen dringend vragen of men 
opzij wil gaan. Hij wil óók wat zien! 
Wanneer er nog acht à tien meter water onder de 
kiel staat is het tijd om de zuigbuizen over boord 
te zetten. 
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Onze baggerbazen c.le heren Mes en Honders. nestelen zich achter de apparatuur in de bedieningserker midscheeps op de brug. Soepel en geruisloos verheffen de 600 mm dikke buizen zich uit de stoelen. Dan zwenken de bokken opzij. De zuigkappen verdwijnen gorgelend onder water. Op de beide zuigbuis-standaanwijzers zakken de rode modelbuizen gehoorzaam mee. De baggerproef is begonnen. Aan het dek en vanaf de brug kijken vele ogen met gespannen aandacht hoe de hopper zich vult. Dan worden de twee zuigbuizen weer rustig binnengehaald. "Hardstikke mooi ding". zegt Honders tevreden. 
Prestaties meren Enkele nukkige kleppen zijn er de oorzaak van, dat wij wat op het tijdschema achterraken. Wie het zich kan veroorloven koestert zich even aan dek in de zon, die als een plezierige verrassing is doorgekomen. Verstaan kunnen wij het niet. maar wij begrijpen dat de Russen met belangstelling de gedragingen volgen van een kuilvisser. die, begeleid door talloze krijsende meeuwen. in grote cirkels om de Narvski heen vaart. fn de machinekamer en de generatorruimte worden met aandacht de vele meters gevolgd en regelmatig worden de standen ervan op lijsten ingevuld. Niet alleen de Russen. maar ook de Hollanders willen graag weten of motoren en generatoren de verwachte prestaties leveren. Rond het middaguur worden stuur- en manoeuvreerproeven genomen. Voor degenen. die net aan de lunch zitten is dit merkbaar doordat er meer beweging in het schip zit dan anders. terwijl zo nu en dan de horizon in snelle vaart voorbij de patrijspoorten schuift. Hoewel het er naar uitziet dat de mist weer komt opzetten, wordt besloten over te gaan tot het meten van de snelheid. Dit gebeurt op een speciaal daarvoor bestemd traject bij Texel. Volle kracht vooruit. De aanloop wordt genomen. Zowel benedendeks als op de brug stelt men zich op met chronometers in de hand. De eerste bakens op het Texelse strand komen in zicht. "Op- gepast! ... Ja!''. Meteen rinkelt de telegraaf ab teken voor de mannen beneden. Er heerst duidelijk een zekere spanning. Men tuurt naar het tweede paar bakens. "Opgepast! ... Stop 1 " Weer rinkelt de telegraaf. De chronometers worden geraadpleegd. Twee minuten en vierentwintig seconden. Dat betekent 12.4 knopen. met het tij mee. Als vereiste snelheid is ruim 11 knopen opgegeven. De Narvski maakt een grote bocht en begint aan de tweede run. ln totaal worden vier runs gemaakt. Bij de laatste run zit het tij tegen. maar het eindresultaat is in alle opzichten gunstig. 

Baggeren in de 111isr Niet alleen door de invallende duisternis, maar ook door de opkomende mist wordt het zicht snel slechter. Al vrij spoedig kan alleen nog het raclaroog zien wat er zich rondom het schip afspeelt. Men besluit nog een baggerproef te nemen. Op de brug heerst een geheimzinnige sfeer. In het halfduister gloeien op de verschillende bedieningstableaus de groene en rode lampjes. een zwak schijnsel verlicht het kompas en het radarscherm straalt groen uit. Het hopperdek straalt in een zee van licht. Daarbuiten is alleen maar dichte, vochtige en koude mist. De weersomstandigheden zijn overigens niet van invloed op de baggerproef. De hopper wordt in recordtijd volgezogen. Zoals uit hel begin van dit verhaal is gebleken. kwam er een onverwacht einde aan de tweede dag van de beproevingen met de Narl'ski. Hoewel niet alles van een leien dakje liep. mag toch worden gezegd. dat de proefvaart van de sleepzuiger, die enkele dagen duurde. een prachtig resultaat opleverde. Kapitein Pollavski heeft intussen het ziekenhuis verlaten en is met zijn Russische bemanning weer scheep gegaan op "zijn" sleepzuiger om hel nieuwe schip te leren kennen. 



Montagehal II 
bij Verschure 
in gebruik 

Op feestelijke wijze is op de scheepswerf van 
Verschure aan de Zamenhofstraat. Montagehal 
11 in gebruik genomen. 
Even leek het er die zaterdag op, dat een groot 
aantal mensen verstek moest laten gaan, omdat 
door de gladheid van de buitenwegen verschillen
de bussen niet reden. Gelukkig viel het tenslotte 
allemaal nog mee. 
De volwassenen kregen bij binnenkomst een vra
genformulier, dat ze tijdens en na het zien van 
de film die werd vertoond, konden invullen. 
Voor degenen met de minste fouten waren prij
zen ter beschikking gesteld. De kinderen hadden 
van te voren een tekening thuis gekregen om te 
kleuren. Wie zijn tekening inleverde kreeg een 
zakje snoep. Direct zag je overal kauwende en 
sabbelende jongens en meisjes, want zo'n fijn 
zakje dicht laten is moeilijk. Bovendien. het was 
toch feest! De tekeningen werden op borden op
gehangen ter beoordeling door een jury. Voor 
de mooiste werkstukken waren er prijzen. die 
heel aanlokkelijk op een tafel stonden uitgestald. 
De medewerkers van de nieuwe hal, die als gast
heren optraden. hadden op de versierde lessenaar 
voor de heer Verschure de volgende instructie 
geplakt: "Bij opening op beide knoppen druk
ken". Vóórdat hij dat deed vertelde de heer 
Verschure iets over de nieuwe hal. 

Zestig bij 1wi11tiR 

Montagehal l l , die in nog geen jaar werd ge
bouwd, is zestig meter lang en twintig meter 
breed. Tot de inventaris behoren twee loopkra
nen van 7½ ton. negen wandarmen van 3 ton, 
een open bekpers van 150 ton, een radiaalboor
machine en een vlakplaat van vier bij vijf meter. 
Verder vindt men er centrale zuurstof- en gas
leidingen. 
De propaangas-straalkachels deden hun best om 
de temperatuur op deze winterse dag dragelijk te 
maken. Er werden echter verlangende blikken 
geworpen op de tafels waar glaasjes werden in
geschonken. Niet genoeg warmte van buitenaf. 
dan maar temperatuurverhoging van binnenuit. 
dacht menigeen. 
Aan het slot van zijn toespraak drukte de heer 
Verschure gehoorzaam op beide knoppen. De 
TL-verlichting flikkerde aan. Meteen daarop 
klonk er een heftig gesis. Het op de persluchtlei
ding aangesloten "kanon" schoot een grote la
ding confetti uit over de aanwezigen. Op zo'n 
kleurige bui had niemand gerekend. In de vro
lijke consternatie zal het sommigen zeker zijn 
ontgaan, dat de heer Verschure vervolgens uit 
handen van de bouwer een zilveren sigaretten-

doos ontving. die de vorm heeft van de nieuwe 
hal. 
In het bedrijfskantoor waren de jury's intussen 
gereed gekomen met hun werk. De kleine, zowel 
als de grote prijswinnaars werden bekend ge
maakt. Tent. spoortrein. poppewagen. huistele
foon, tuinzitje, koffiemolen. vulpenset. alle arti
kelen gingen vlot van de hand. De jongste winna
res van de kleurwedstrijd. de vijfjarige Carolien 
van der Salm. had het maar wat druk met de 
door haar gewonnen prijs: een circusauto met 
aanhangwagen. Toch wilde ze nog best geïnter
viewd worden. Op onze vraag wat er nu in de 
auto zat. werden één voor één de beesten ge
toond. Mèt de namen erbij. want dat wist ze wel. 
"Heb je al zo iets?", vroegen wij. "Nee'', zei 
Carolientje. "niet zulke beesten. wel veel slaap
beesten". Toen duwde ze de auto weer verder. 
onverstoorbaar voor het gewoel en geloop om 
haar heen. 
Niet alleen de prijswinnaars waren blij. We mo
gen gerust zeggen, dat iedereen op de werf - en 
in het bijzonder de "bemanning" van de nieuwe 
hal - in zijn nopjes is met het gebouw. 
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Vijfentwintig jaar getrouwd 

Op 20 februari j.l. was het vijfentwintig jaar ge
leden, dat onze specialist. de heer van Keu
len, het roer in handen nam van zijn huwe
lijksboot. Wij willen bij dit jubileum graag even 
stilstaan. De zeer velen van ons. die hem en zijn 
vrouw kennen. zullen begrijpen waarom. Het 
werk voor de l.H.C. heeft er immers talloze ma
len toe geleid. dat de heer Van Keulen voor 
lange tijd het stuurwiel van de huwelijksboot 
moest overlaten aan zijn vrouw. omdat ándere 
schepen zijn leiding dringend nodig hadden. 

Teru!!bladerend in oude jaargangen van Het 
Zeskant vinden wij bijv. dit: "Wij hebben de 
heer Van Keulen bereid gevonden. ginds de lei
ding van dit werk op zo zeer gevarieerde vaar
tuigen op zich te nemen." (maart 1960). Dat 
"ginds" was Brazilië, aan welk land T.H.C. Hol
land een complete baggervloot leverde. Ruim een 
half jaar later. in het nummer van oktober staat: 
"Nadien hebben tot volle tevredenheid van de 
eigenaars beproevingen plaats gehad. waarbij de 
T.H.C. vertegenwoordigd werd door de heer Van 
Keulen". Dit betrof het eerste "optreden" in 
Brazilië van de sleepzuiger "Minas Gerais". De 
producten. die wij leveren zijn goed. daar zijn 
wij van overtuigd. Daarnaast is het voor de klant 
plezierig. dat hij. wanneer hij het nieuwe materi
aal in handen heeft. nog enige tijd kan beschik
ken over iemand met de technische know-how 
én de diplomatieke gaven als een Van Keulen . • 
Wij weten het. maar vooral mevrouw Van Keu
len heeft in al deze jaren moeten beseffen, wat 
het beroep van haar man betekent. In Het Zes
kant van november 1962 stond geschreven: "On
ze heer Van Keulen is terug komen vliegen met 
croede berichten." Een simpel zinnetje. Maar ook 
het leveren van een baggervloot aan de Philip
pijnen hield in. dat de heer Van Keulen vele 
maanden van huis was. 
Naderhand was hij opnieuw in het Verre Oosten, 
in het woelige. door oorlog geteisterde Vietnam. 
Samen met collega Boer installeerde hij de bij
zondere machine op de Saigon-rivier, een instal
latie met een dertig meter hoge toren. 
Om hoogtevrees van te krijgen ... ! 
Na het eten met stokjes in een stad waar soms 

bomaanslal:'.en voorkomen. de rust van Sant
poort en cl; bloemige aardappelen. 
Maar niet voor lang. 

Voor de zoveelste maal moest mevrouw van 
Keulen afscheid nemen. Nu waren het Beavers 
op Taiwan die zijn zorg nodig hadden. 
Op het moment. dat u deze regels onder ogen 
krijgt, is de heer van Keulen misschien al weer 
weg om als een "J.H.C. Ambassadeur" bij een 
volgend project zijn goede en kundige diensten te 
bewijzen. 
Gelukkig was het wèl mogelijk, dat het echtpaar 
van Keulen het 25-jarig huwelijksfeest thuis heeft 
gevierd. 
Op deze plaats nogmaals: onze gelukwensen! 



Tewaterlating Sleephopperzuiger "J asienski" 
Kinderdijk. 18 februari 1966. 

Terwijl haar zuster luide kreten van begroeting 
en instemming uitstootte, gleed vrijdag, 18 febru
ari de sleephopperzuiger Jasienski vlot en zon
der aarzelen het kille water van de Noord in. 
De bovenaangehaalde zuster is de Nurvski, die 
tijdens de proeftochten reeds met het zoute water 
van de zee heeft kennnis gemaakt en binnenkort 
het "leven" zal ingaan. Overigens zullen deze 
twee zusters elkaar waarschijnlijk niet dikwijls 
tegenkomen. Mogelijk zal de een in de Oostzee 
aan het werk gaan, en de Jasienski in de veel war
mere Zwarte Zee haar arbeidsterrein vinden. 

Het schip werd gedoopt door mevrouw A. G. 
Tichonova, echtgenote van de Russische han
delsattaché te Amsterdam. Met vaardige hand 
wierp zij na het uitspreken van de beste wensen 
voor schip en bemanning de traditionele fles met 
champagne tegen de voorsteven van het schip. 
Toen het schuimende vocht de huid van de 
Jasienski bevlekte, ging er een rilling door het 
vaartuig en met wild verlangen gleed het in de 
omhullende armen van het hoog opspattende 
water. 
In de daartoe feestelijk versierde cantine sprak 
I.H.C.-directeur Ir. van Beelen de aanwezigen
toe. Hij herinnerde eraan, dat het zojuist tewater
gelaten schip het derde is van de drie schepen,
welke indertijd door Sudoirnport bij de I.H.C.
Holland werden besteld.

Het eerste schip, de Narvski werd 26 augustus 
van het vorige jaar tewatergelaten en zal bin
nenkort worden opgeleverd. Het tweede, de Vy
borgski, in aanbouw bij De Klop, tewatergelaten 
4 november, nadert zijn voltooiing. 
"Wij verheugen ons over de goede verstandhou
ding met de inspecteurs van de opdrachtgevers 
en niet in het minst met de tolken, die zich op zo'n 
uitnemende wijze van hun taak kwijten." 
"Wij vertrouwen erop, dat de schepen in de 
praktijk zullen voldoen en verzoeken de Handels
vertegenwoordiging van de USSR in Nederland 
ons nieuwe opdrachten te doen toekomen!" 
Mevrouw Tichonova ontving daarop uit handen 

van onze directeur een fraai aandenken. De 
doopvrouwe speet het bijzonder, dat zij niet in 
het Hollands kon antwoorden. Ze drukte haar 
bewondering uit voor wat alle medewerkers op 
dit ingewikkelde schip tot stand hadden gebracht 
en wenste allen "Veel geluk in het leven en veel 
voldoening in het werk toe". 
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"Jannigje
Johanna" en "Jansje"
overgedragen 
Kinderdijk, 22 februari 1966. Nóg wapperen de I.H.C. vlaggen aan boord van de emmermolen Ju1111igje Joha1111a en de Beaver King Jansje. Beide baggerwerktuigen liggen op de Lek proef te draaien in afwachting van de overdracht aan de eigenaar. Het gezelschap genodigden, vertegenwoordigers van Baggermaatschappij Dirk Verstoep N.V., de Burnemeester van Gouderak, werfdirecteuren en and�ren. tuft met een bootje van Veerdienst Vos eerst naar de Beaver. De .lans je doet haar best. De motoren daveren op vol vermogen en een grote straal spuit naar achteren weg. Geen mooie specie. maar voor deze feestelijke gelegenheid een reu?e waaier van rivierwater. Nadat de gasten zich ervan hebben overtuigd. dat de Jw1sje klaar is om te worden overgedragen. wordt overgestoken naar de andere kant van de Lek. waar de emmermolen ligt. Er slaat nogal wat wind en er is deining. zodat het heen-en-:weer bootje zijn bijnaam "hobbelpaard" alle eer aandoet. De stationaire diesel-hydraulische emmermolen 

Ja1111igje Joha1111a heeft beproevingen achter de rug. die verscheidene dagen hebben geduurd. Ze werden in verschillende weersomstandigheden gehouden. lJspegels hingen aan de stortgoten en sneeuw bedekte de molen. maar de Ja1111igje Jo
ha111w werkte zonder moeilijkheden. Men was dus zeer tevreden. Deze tevredenheid krijgt ook geen knauw wanneer vlak voor de overdracht het pechduiveltje toeslaat. Aan dek springt plotseling de aansluiting van een der hydraulische leidingen los en een aantal mensen krijgt een oliebad. Heel even is er consternatie. maar de goede stemming kan niet worden bedorven. Directeur Den Hartog haakt enige tijd later in op dit kleine incident, wanneer hij in zijn toespraak de heer Brugman van Dirk Verstoep N.V. vraagt, of hij bereid is, ondanks dit ongelukje. de Ju11ni1?ie Johanna en de Beaver King Jw1sje te aanvaarden. De heer Brugman aarzelt niet wanneer hij hierop bevestigend antwoordt. Na het wisselen van vriendelijke woorden het wisselen van de vlaggen. De blauwe vlag met het J.H.C.-ernbleem wordt gestreken. de blauwe vlag met de rode pijl in de witte letter V gaat omhoog. De schipper en zijn mannen worden van alle kanten geluk gewenst met wat nu "hun" molen is. Dan is het feest voorbij. Korte tijd later gaan de gasten van boord. Waarschijnlijk tot opluchting van de bemanning. Nu kan er tenminste weer rustig worden gewerkt. Zonder al die pottekijkers! 


