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DE FUSIE IN DE I.H.C. 

Onder deze titel vertelden wij in het nummer van augustus 1965 een en ander over 
de, toen nog, voorgenomen fusie. 
Inmiddels is deze fusie tussen vijf I.H.C. Holland vennoten, te weten de N.V. Werf 
Gusto te Schiedam, de N.V. Verschure te Amsterdam, de N.V. J. & K. Smit's Scheeps
werven en L. Smit en Zoon's Scheeps- en Werktuigbouw N.V., beide te Kinderdijk, 
zomede de N.V. De Klop te Sledrecht, een feit geworden. 
Waarom is deze belangrijke stap gedaan? 
Tussen de 6 vennoten van I.H.C. Holland heeft, gedurende een periode van ruim 
20 jaar, een zeer vruchtdragende samenwerking bestaan op het gebied van de bouw 
van schepen, baggermaterieel en werktuigen voor de ertswinning. In de laatste jaren 
werd daarbij evenwel in toenemende mate concurrentie ondervonden op nationaal 
en internationaal terrein. Om de verworven positie ook in de toekomst te kunnen 
handhaven en versterken, zullen grote inspanningen worden gevraagd en zullen 
maatregelen moeten worden genomen om tot een nog doelmatiger produktie te 
komen. Als belangrijk middel daartoe wordt onder meer de invoering van een verder
gaande specialisatie en verhoging van de efficiëncy gezien. Om bovenstaande doel
einden te bereiken, zal een nog nauwere samenwerking noodzakelijk zijn. Het is 
dáárom, dat de genoemde bedrijven na rijp beraad hebben besloten, een volledige 
fusie aan te gaan. 

Omdat Conrad-Stork in verband met haar positie als dochteronderneming van de 
Verenigde Machinefabrieken Sterk-Werkspoor N.V., niet in de gelegenheid was 
aan de fusie deel te nemen, hebben de besturen van de betrokken ondernemingen 
overleg gepleegd over de mogelijkheden om de samenwerking op verschillende ge
bieden toch voort te zetten. 
De vijf gefusioneerde bedrijven en Conrad-Stork zijn daarom onder meer overeen
gekomen gezamenlijk deel te nemen in een op te richten N.V., die zich zal bezig hou
den met de fabricage en verkoop van klein baggermaterieel van het Beaver type. 
Op het gebied van ertsverwerkingsinstallaties zal de bestaande samenwerking -
zij het op beperkter schaal - worden voortgezet, terwijl Conrad-Stork tandwiel
kasten en tandwieloverbrengingen voor I.H.C. produkten zal blijven leveren, teneinde 
daaraan de gemeenschappelijk opgedane ervaring ten goede te doen komen. 
De aan de fusie deelnemende bedrijven blijven zelfstandig bestaan onder hun eigen 
directie, zoals dat tot nu toe het geval was. 
De rechtspositie van de werknemers der vennootschappen wordt door de fusie dus 
niet gewijzigd. De samenwerking tussen de N.V. Werf Gusto, de N.V. Verschure en 
Conrad-Stork in "Holland Cranes" ondergaat door de fusie geen wijziging. 
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WAT IS EEN FUSIE? 

Wie Van Dale's woordenboek opslaat vindt de volgende, simpele, betekenis van het 
woord fusie: ineensmelting. Een zeer hechte samenwerking dus van - in ons geval -
aparte werven, die voordien weliswaar óók al samenwerkten, doch op een andere 
basis. Bij een fusie gebeuren er vooral belangrijke dingen met de aandelen, dat zijn 
bewijzen, dat iemand in een zaak kapitaal heeft bijgedragen. Deze aandelen zijn 
geruild, dat wil in ons geval zeggen, dat de aandeelhouders de werf-aandelen (dus de 
Werf Gusto aandelen, de Verschure aandelen etc.) over hebben gedaan aan 1.H.C. 
Holland en daarvoor I.H.C. Holland-aandelen hebben gekregen. 
Bij I.H.C. Holland liggen nu de aandelen van Werf Gusto, Verschure & Co., J. & K. Smit, 
L. Smit & Zoon en De Klop, terwijl de aandeelhouders I.H.C. Holland-aandelen in
hun bezit hebben.
De raad van bestuur van I.H.C. Holland is thans verantwoording verschuldigd aan de
I.H.C. aandeelhouders. De directeuren van de vijf werven zijn op hun beurt verant
woording verschuldigd aan hun aandeelhouder, dat is dus I.H.C. Holland!
Na de bekendmaking van de fusieplannen hebben vrijwel alle aandeelhouders de
wens te kennen gegeven hun "werf-aandelen" in te ruilen voor I.H.C. Holland-aan
delen. Daardoor kon de Naamloze Vennootschap "Industriële Handels Combinatie
Holland" worden opgericht. Dit gebeurde op 21 september 1965, ten overstaan van
notaris Treurniet. Volgens het Wetboek van Koophandel - art. 36, 2e alinea - moet
een dergelijke handeling nu eenmaal plechtig gebeuren "ten overstaan van" een
notaris. Toen konden wij verder aan de slag gaan. Plannen beramen om beter te
werken en er voor te zorgen dat al ons kunnen zo veel mogelijk wordt benut.
Het doel van de fusie is om goedkoper te gaan werken en de eerste stappen op
deze weg zijn gezet!
De twee Smitten (L. Smit & Zoon en J. & K. Smit) aan de Kinderdijk, "de buren",
zijn bezig hun aktiviteiten samen te voegen in één vennootschap onder firma. Voordat
dit samengevoegde bedrijf één moderne werf is geworden, zal er nog wel enig water
door de Noord stromen, maar het begin is er. Voor allen die er werken biedt het
gelegenheid om mee te spelen, ideeën te produceren en uit te werken.
Het plan werd uiteraard eerst aan de ondernemingsraden voorgelegd en ook aan
de vakbonden. Al het personeel van de Smitten werd van te voren op de hoogte
gebracht en wordt ook van nieuwe plannen in kennis gesteld.
De tweede stap zal zijn, dat Werf Gusto zich nog meer zal specialiseren op het gebied
van hydraulische cilinders; de grotere eenheden zullen zij normaliseren en in serie
gaan maken. Ook hier weer goedkoper werken.
De derde schrede op de weg naar goedkoper werken zal zijn dat Smit Kinderdijk de
specialisatie op het gebied van baggeronderdelen op zich zal nemen (zandpompen,
schuifafsluiters, bochtstukken e.d.).
Door de fusie hebben de I.H.C. Holland werven nu één gemeenschappelijk belang,
en wel om gezamenlijk zo goed(koop) mogelijk te produceren. Dit houdt in, dat ieder
een in de I.H.C. de kans krijgt zijn kunnen te tonen.
Wat de toekomst ons zal brengen hangt natuurlijk af van de toestand in de wereld,
waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen.
Maar toch ook van wat wij er 1n de gegeven omstandigheden zèlf van maken. Dit
laatste hebben wij wèl in de hand. En, er is zeer veel te doen.
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MOTORSLEEPBOOT "WITTE ZEE" 

Kinderdijk, 3 mei 1966. Een late namiddagzon werpt een zacht licht over de Noord 
en de bedrijven van Smit Kinderdijk. Het wit van bloeiende perenbomen steekt 
duidelijk af tegen het roestbruin van stalen platen. Het lied van de arbeid is verstild. 
Nu hoor je de merels, die luid het voorjaar bezingen. Toch is het nog niet hele
maal rustig op de werf van J. & K. Smit. Stemmen die elkaar iets toeroepen. Het geluid 
van een rijdende kraan. Er heerst nog wat activiteit bij en op de "Witte Zee", die hoog 
op het water ligt, met de neus in de wind. Zachtjes kabbelen de golfjes tegen de romp, 
die geen anderhalf uur geleden nog droog op de helling stond. 

Grote belangstelling 
Bij de tewaterlating van de "Witte Zee" kon met recht worden gesproken van een 
overweldigende belangstelling. Een lange rij genodigden van L. Smit & Co's Interna
tionale Sleepdienst en I.H.C. Holland begaf zich naar de helling, waar de nieuwe 
zeesleepboot wachtte. Ook het personeel was samengestroomd. De blauwe 
overalls vormden een mooi decor voor de fleurige zomertoiletjes van de dames. 
Precies op tijd - rond kwart voor vijf - luidden harde klappen de eigenlijke te
waterlating in. 
Pats, daar wierp de doopvrouwe, mevrouw C. M. Kleyn van Willigen-Goddard, de fles 
champagne tegen de boeg stuk. Gespannen keek iedereen toe. Wie zou het schip de 
eerste millimeters zien glijden? "Kijk daar gaat-ie!" riepen enkelen. 
Vlot gleed de "Witte Zee" te water, waar sleepboten al lagen te wachten. 

Handen uit de mouwen 
De "Witte Zee" is een zusterschip van de "Zwarte Zee", die enkele jaren geleden 
eveneens door Smit Kinderdijk werd gebouwd. 
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Maar, zoals ook tweelingen nooit helemaal precies op elkaar lijken, aldus ir. 
W. Kalis in zijn toespraak, zo zijn er ook op de "Witte Zee" enkele wijzigingen aan
gebracht.
De verschillen zijn niet groot, een bewijs dat de "Zwarte Zee" aan de verwachtingen
van de eigenaars heeft voldaan. Op deze zonnige dag wilde ir. Kalis toch even wijzen
op de donkere wolken, die de activiteiten in de scheepsbouw verduisteren, zoals de
steeds slechter wordende concurrentiepositie. "Wij zullen daarom de handen nog
verder uit de mouwen moeten steken", zei directeur Kalis.
Aan het slot van zijn toespraak richtte hij zich met woorden van dank tot de doop
vrouwe. Na haar een geschenk te hebben overhandigd hieven allen het glas.

"Huwelijksbanden" 
De doopvrouwe, mevrouw C. M. Kleyn van Willigen-Goddard, echtgenote van een 
der directeuren van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst, dankte de directie van 
de rederij, omdat zij het kostbare schip had mogen dopen en te water doen gaan. 
Het wel en wee van de rederij is iets, wat niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen 
aangaat, zei mevrouw Kleyn van Willigen. Wij zijn er op vele wijzen bij betrokken, zo 
zelfs, dat gesproken kan worden van een levenspartner. Mét alle ups en downs die 
aan een dergelijke verbintenis verbonden zijn. 
De doopvrouwe besloot met haar goede wensen voor schip en bemanning uit te 
spreken. 

Les uit verleden 
"Als geboren Kinderdijker ben ik ook trots op deze tewaterlating", zei de heer 
A. M. Leis, een der directeuren van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst. "De
indienststelling van de "Zwarte Zee" betekende een nieuw hoofdstuk in de zeesleep
vaart. Hieraan wordt nu met de "Witte Zee" een nieuwe alinea toegevoegd".
Terugkijkend in het verleden vertelde de heer Leis, dat meer dan een eeuw geleden
de zeil rederijen van Kinderdijk ten onder gingen, omdat de meesten ervan niet konden
of wilden overgaan op de toepassing van de stoommachine in vrachtschepen.
Amsterdamse en Rotterdamse reders deden het wél. De heer Leis vond, dat hieruit
een les voor het heden valt te trekken: Alle aandacht blijven besteden aan nieuwe
ontwikkelingen op ons gebied.
Zo waren er ook ernstige woorden te horen op de feestelijke dag van de tewater
lating van de motorzeesleepboot 'Witte Zee", die straks met zijn 9000 pk talloze
grote karweien zal opknappen, zoals het verslepen van drijvende olieboorinstallaties
en dienstverlenning aan supertankers en bulkcarriers.
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WERK AAN DE WINKEL 
BELANGRIJKE OPDRACHTEN 

VAN LIBIE EN BELGIE 

- --- --

In de afgelopen weken heeft 1.H.C. Holland verschillende belangrijke opdrachten kunnen boeken. Opdrachten, waarmee onze bedrijven voorlopig ruimschoots van werk zijn voorzien. 
LIBIE 

Steeds belangrijker wordt in het Koninkrijk Libië de oliewinning. Door de zich dientengevolge sterk ontwikkelde economie van deze jonge staat is er een grote behoefte aan het bouwen van nieuwe haveninrichtingen en het verbeteren van bestaande havens. Voor het uitvoeren van deze plannen zijn vele machines en materialen nodig. Bij 1.H.C. Holland werd daarvoor een hele serie schepen besteld.In de eerste plaats een zelfvarende baggermolen met een emmerinhoud van 800 liter.Deze molen zal geschikt zijn om ermee in zand en zachte, verbrokkelende rotsbodemte werken.De afmetingen zullen zijn: Lengte tussen de loodlijnen Breedte . Holte 
50,00 m 11 ,50 m 4,00 m De baggerdiepte, met de emmerladder onder 45 graden, zal 10,70 m zijn. Het vaartuig zal worden gebouwd volgens voorschriften en onder toezicht van Lloyd's Register. Alle lieren worden hydraulisch aangedreven. Voor de voortstuwing, de aandrijving van de pompen van de hydraulische installatie en de draaistroomgenerator, wordt een Smit-Bolnes motor van 1110 pk bij 300 omwentelingen per minuut geinstalleerd. 

Een Rotsbreker, die bestemd is om de rotsige bodem los te beuken, zodat de baggermolen de rotsstukken kan opnemen. De lengte van dit vaartuig zal 28 meter zijn, de breedte 9 meter en de holte 2,50 meter. Het gewicht van het valblok, dat een speciale mangaanstalen punt krijgt zal zo'n 20 ton bedragen. De stroom voor de elektrische lieren wordt geleverd door een gelijkstroomgenerator die aangedreven wordt door een 165 pk dieselmotor. 

Stortbakken 
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De door de baggermolen naar boven gebrachte zand en rotsmassa wordt gestort in bakken die een inhoud van 600 m3 zullen hebben. Ze worden ieder voorzien van 12 bodemkleppen en zullen een draagvermogen van 965 ton hebben. Van deze, geheel gelaste, bakken zijn er vier stuks besteld. 
Sleepboten: voor het verslepen van de stortbakken zullen zeven sleepboten worden gebouwd. In deze boten welke 12,50 m lang, 3,80 m breed en 1,50 m hol zullen zijn, wordt een 200 pk dieselmotor geinstalleerd. 
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Loodsboten: Voor dienst in de havens zijn drie loodsboten nodig, die voorzien worden van een 120 pk dieselmotor. 
Duikersboten: Eveneens voor verschillende havendiensten zijn drie kleine duikersboten besteld. 
De emmermolen en de rotsbreker zullen bij de bedrijven van de I.H.C. Holland groep worden gebouwd, het kleinere materieel wordt uitbesteed, o.m. bij vier verschillende Nederlandse werven. 

BELGIË 

Door de Belgische firma Société Générale de Dragages S.A. werd een sleephopperzuiger besteld. De hoofdafmetingen zullen zijn: Lengte tussen de loodlijnen . 88,00 m Breedte op buitenkant spanten 16,00 m Holte 8,50 m 1
1 Met een laadruiminhoud van 3000 mJ zal het nuttig laadvermogen circa 4800 ton zijn. Een sleepbuis van 900 mm diameter zal achter het laadruim worden aangebracht en geschikt zijn voor een zuigdiepte van 21 meter onder de lege lastlijn. Het schip zal worden gebouwd volgens de eisen en onder toezicht van Bureau Veritas. De laadruimte zal voorzien worden van twee rijen van 11 dubbele bodemkleppen die hydraulisch bediend worden. De baggerpomp, van het I.H.C.standaardtype wordt aangedreven door een 1300 pk dieselmotor. Het schip zal worden voortgestuwd door twee bronzen vierbladige schroeven, die ieder worden aangedreven door een dieselmotor van ca. 1100 pk. 



ONTWERPEN, BEMIDDELEN EN ZAKEN DOEN 

Achter het kantoor van de werf van L. Smit & Zoon is Smit-Engineering N.V. gevestigd. 
Vanuit dit kantoor, idyllisch rustig onder een grote beukeboom, heeft men een schitte
rend uitzicht over het unieke Kinderdijkse water-, riet- en molengebied. 
Niet altijd is dit gebied zo idyllisch, want bij de geweldige regens van de laatste 
maanden van het vorige jaar zat men haast met "de voeten in het water", hetgeen 
's zomers wel eens verkoelend mag zijn, maar 's winters bepaald verkillend zou 
kunnen werken. 
Dit voorjaar heerst in die tuin, waar de crocussen met uitdagend felle kleuren 
de aftocht van Koning Winter melden, een grote activiteit vanwege de uitbreiding, 
verdubbeling zelfs, van de kantoorruimte. 
In februari van het vorige jaar schreven wij reeds over de werkzaamheden van deze 
firma. De direkteur ir. T. P. de Jooden zegt daar kort en bondig over: "Alle normale 
werkzaamheden van een ingenieursbureau - ontwerpen, adviseren, toezicht 
uitoefenen bij de bouw van schepen, reken- en tekenwerk - en bovendien het re
gelen en verzorgen van de bouw van vaartuigen, die door I.H.C. Holland in samen
werking met andere, meestal buitenlandse, werven wordt uitgevoerd". 
Zo heeft een Duitse werf een zwaveltankschip afgeleverd, dat gebouwd werd volgens 
plannen en onder toezicht van Smit-Engineering. 
Dit schip is het grootste chemicaliën-tankschip dat op de Rijn in de vaart is. 
Aan het ontwerpen van een schip voor het vervoer van vloeibare zwavel zijn vele 
problemen verbonden. 
Om de zwavel op de juiste graad van vloeibaarheid te houden, is het nodig om een 
temperatuur van ongeveer 135 ° te handhaven. Zowel bij lagere als bij iets hogere 
temperaturen treedt stolling op. 
Bovendien zullen door de temperatuursverschillen van geladen en lege tanks én 
van de verwarmde tanks en de koude scheepshuid krimp- en uitzettingsspanningen 
optreden. De ladingtanks staan daarom los in het schip, zwaar geisoleerd met glas
wolmatten. In de tanks zijn verwarmingsspiralen gemonteerd, waardoor warme olie 
wordt rondgepompt. 

Smit-Engineering N.V. die dus zelf geen sche
pen bouwt, maar ontwerpt en kennis of wat de 
Amerikaan zo duidelijk "know-how" noemt -
"weten hoe te doen" - levert, heeft met dit schip 
op haar gebied goed werk geleverd. 
Wij zullen van Smit-Engineering zeker nog wel 
meer te horen krijgen. 
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CO 485 EN CO 505 SAMEN OP PROEFVAART 

"Het gebeurt niet vaak, dat twee, door I.H.C. 
Holland gebouwde, schepen tegelijk op "ons" 
proefterrein bij Texel hun kunnen tonen." 
Dit schreven wij in het vorige nummer, in het ver
haal over de "Brit" en de "Chinees". Achteraf 
is dit een wat voorbarige opmerking geweest, 
want begin april was het weer zo ver. Toen wa
ren het de CO 485, de "Luisa" en de CO 505, 
de "Vyborgski", die op dezelfde dagen hun pres
taties lieten zien. 
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Vlot werk 
5 april. De "Vyborgski" heeft er zin in. De eerste zuigproef kan al na tien minuten 
worden geëindigd. De hopper is vol tot aan de laadlijn voor het mijlenvaren. Verbaasd 
worden horloges bekeken, maar niemand kan er méér van maken dan tien minuten. 
Vol optimisme wordt aan het volgende programmapunt begonnen: de snelheids
proeven. Op de kaartentafel ligt het briefje van De Klop: de heer Van Dongen moet 
regelmatig contact opnemen met de havenofficier van Den Helder, want er worden 
schietproeven gehouden. In het dus min of meer "verboden gebied"werd vlot vier 
keer over de gemeten mijl, op volle kracht, gevaren. Uit het cijfer- en rekenwerk 
komt als eindgemiddelde 11,9 knoop te voorschijn. 

' 

's Middags komen de stopwatches er weer aan te pas. Nu bij de stuurproeven, die 
onder de, we mogen gerust zeggen, bezielende leiding van de loods worden ge
houden. Men dringt samen rond de roerganger. De loods neemt met luide stem 
het woord. 
"Van midscheeps naar 15 graden stuurboord ......... opgepast. ........ stop!" De roer-
ganger grijpt de spaken en draait het wiel zo snel hij kan. "Stop!". De tijden worden 
genoteerd. "Van 15 graden stuurboord naar 15 graden bakboord ......... opgepast ..... . 
stop!". De stopwatches worden ingedrukt, de roerganger werpt zich op zijn taak. 
"Stop!". Opnieuw worden de resultaten opgeschreven. "Nu van 15 graden bakboord 
naar midscheeps ......... opgepast ......... stop!" Zo walst de "Vyborgskï' enige tijd 
op het Marsdiep, een breed zigzag spoor achter zich latend. 
Een bleek zonnetje breekt zo af en toe door het wolkendek. Het blijft echter bij
zonder fris-voor-de-tijd-van-het-jaar. 
Daarvan zijn degenen, die zich op het voordek hebben verzameld voor de anker
proeven, wél overtuigd. Ratelend verdwijnen de grote schalmen met fikse snelheid 
in de kluisgaten. De stopwatches worden in de hand genomen, wanneer de anker
kettingen lengte voor lengte worden opgehaald. Men staat er bij met ernstige ge
zichten. Gaat het allemaal zoals het moet gaan? Plotseling wordt de spanning onder
broken door een daverend gelach. Onder het motto "geen woorden maar daden" bukt 
een van de tolken om een afsluiter dicht te draaien. Het lukt hem niet maar hij houdt 
er wél een gescheurde broek aan over! 



In de verte zien we de "Luisa" de haven van Den Helder binnenvaren. Ook dit schip 
heeft een dag van bagger- en andere proeven achter de rug. 

Nietsdoen door mist 
In een druilerige regen wordt de volgende morgen de hopper van de "Luisa" volge
zogen als voorbereiding voor het mijlenvaren. 
Maar dan verandert de regen in mist, die het houden van snelheidsproeven onmo
gelijk maakt. Kwart voor elf. Het klaart wat op. Proberen dus maar. Half twaalf, het 
zicht vermindert snel. Stoppen, ankers uit en de machines stil. Een kwartier later 
wordt het weer lichter. Wachten tot het nog beter wordt, is het parool. We zien de 
"Vyborgski" passeren. Om ongeveer half twee worden de ankers gelicht. De "Luisa" 
zet er een spurt in. Voor niets. want al gauw is het zicht opnieuw nihil. Weer ankers 
uit, machines stop. Nu breekt er een lange periode van wachten aan. Knallen van 
zwaar kaliber geschut verscheuren de stilte. De schietproeven gaan blijkbaar wel 
door. "Ze schieten een gat in de mist", grapt iemand. Op de brug laait een felle 
discussie op tussen de loods en ''Toon van Verschure". Onderwerp: Amsterdam en 
de provo's. De standpunten komen niet dichter bij elkaar. Maar wat geeft dat. Er 
is tenminste wat leven in de brouwerij! Het wachten duurt lang. Zelfs beatklanken van 
Radio Veronica kunnen de landerige stemming niet breken. Dan, om kwart voor vijf, 
komt de heer Bloemendaal de brug op: "Jongens, ik zie blauwe lucht, hier vlak boven!" 
De heer Kan reageert spontaan: "Je vergist je toch niet met de 1.H.C.-vlag?" De kust 
van Texel wordt zichtbaar. De motoren worden aangezet, de ankers gelicht en dan 
begint de "Luisa" vol vuur aan de eerste van de zes runs. Met wind en stroom mee 
behaalt het schip een snelheid van 16 knoop. De tweede run gaat veel langzamer. 
Tijdens de snelheidsproeven zien we de "Vyborgski". Ook dit schip is door de mist 
op het schema achter geraakt. Het had, evenals de "Luisa", al bezig moeten zijn aan 
de duurproef. Voor beide schepen zal deze nu in de nacht worden gehouden. 
Tot zover het ooggetuige verslag van onze correspondent. 
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Het zusterschip van de "Vyborgski", de "Narv
ski", is inmiddels een ijsvrije haven aan de Oost
zee binnengelopen. De tweelingzuster van de 
"Luisa", de "Yolanda", is kort geleden in Liver
pool aangekomen om mee te werken aan de ver
betering van de vaarweg naar deze Engelse 
havenstad. 

49 



FEESTELIJKE OPENING 
UITBREIDING DMN 

De vlaggen wapperen in een straffe wind en de bollenvelden staan er nog kaal bij, 
maar feestvreugde verwarmt het hart op deze kille zaterdag. Feestvreugde om de 
officiële opening van de uitbreiding van De Machinefabriek Noordwijkerhout N.V. 
Het is al weer e3n jaar geleden, dat wij U in Het Zeskant met de DMN lieten kennis
maken. Deze dochteronderneming van Verschure werd in 1950 opgericht. Met het 
oog op ruimtegebrek in Amsterdam en moeilijkheden met de personeelsvoorziening 
werd als plaats van vestiging Noordwijkerhout gekozen. Van toeleveringsbedrijf voor 
de 1.H.C.-werven ontwikkelde DMN zich al spoedig tot een fabriek, die ook zijn eigen 
producten mankt en onderleverancier is voor andere bedrijven. 

50° /0 meer

De dochter van Verschure groeide zo voorspoedig op, dat met recht gezegd kan 
worden: ze groeide uit haar kleren! Gelukkig biedt het 6 ha grote terrein mogelijk
heden voor uitbreiding. Aan het bestaande gebouwencomplex is nu een nieuwe 
machinehal toegevoegd, waardoor de productieruimte met maar liefst 50% ver
meerderde. Dit is nog niet alles. In de bestaande kleine hallen werd een ruime kan
tine gebouwd en het was- en kleedlokaal werd gemoderniseerd en twee maal groter 
gemaakt. Daarnaast verhuisde de leerschool voor de constructieafdeling en werd het 
directiekantoor grondig opgeknapt. 

Natuurlijk zijn deze verbouwingen niet onopgemerkt voorbij gegaan. "Ik dank alle 
medewerkers dat zij de vele ongemakken van de laatste maanden zonder mopperen 
hebben ondergaan", zegt de heer C. P.J. Timmer in zijn openingstoespraak, die wordt 
beluisterd door burgemeester, secretaris, wethouders en raadsleden van de Ge
meente Noordwijkerhout, de heren Ton en Piet Verschure en andere vertegenwoor
digers van de "moederonderneming" in Amsterdam, architecten, aannemers en bou
wers, en - vooral niet te vergeten - de meer dan honderd medewerkers van het 
bedrijf met hun gezinnen. 
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Woorden en noten 

De jeugd is goed vertegenwoordigd en heeft -
kauwend en sabbelend op snoep - met papa 
en mama reeds het bedrijf doorgewandeld met 
het oog op de prijsvraag, die is op te lossen door 
al degenen die goed uit hun ogen kijken. Het is 
echt een familiefeest. Met een burgemeester, 
die als een burgervader tussen zijn gemeente
leden staat. Met een huilend kind tijdens de toe
spraak van de heer Timmer. 
Wanneer hij iedereen heeft bedankt voor zijn 
aandeel - vroeger en/of nu - in de groei van 
DMN zegt de heer Timmer, dat "nu het moment 
is aangebroken om alles officieel in gebruik te 
gaan nemen". De oudste medewerkers van het 
bedrijf, de heren De Vries en Van der Slot, wor
den mét hun dames uitgenodigd dit te doen. 
Op een vorkheftruck - met de heer Van der 
Slot als ervaren bestuurder - rijden beide echt
paren door een papieren wand de nieuwe hal in. 
Het scheurend geluid van het papier wordt met
een overstemt door tromgeroffel. In de nieuwe 
hal staat tot ieders verrassing de Muziekvereni
ging "Jeanne d'Arc", die er meteen lustig op los 
musiceert. Dát slaat in! Na de noten weer de 
woorden. Nu gesproken door de voorzitter van 
de Personeelsvereniging, de heer Zwanenburg, 
die de heer Timmer een cadeau aanbiedt waaraan 
door iedereen is meebetaald, óók door de leer
jongens, van hun zakgeld. Het is een houten 
spreekgestoelte, versierd met de letters DMN 
in een zeshoek, een tandrad en - we zijn nu 
eenmaal in de bollenstreek - twee tulpen. 
De heer Timmer toont zich zeer dankbaar voor 
dit geschenk en hij hoopt dat er van achter de 
lessenaar steeds goede mededelingen gedaan 
kunnen worden. 
Dan draait hij de rollen om, van ontvanger wordt 
hij gever. Het wordt pakjesdag voor iedereen, 
die op een of andere manier heeft bijgedragen 
aan de organisatie van deze feestelijke dag. 



Benoeming 
en ballonnen 

Vervolgens neemt de heer P. Verschure achter de lessenaar plaats. "In 15 jaar 
is DMN uit de grond gestampt. Dit is geen eenvoudige zaak en zo'n karwei gaat 
alleen als iedereen meewerkt. Centraal stond de laatste acht jaar steeds de figuur 
van coördinator Timmer. Daarom is besloten de heer Timmer te benoemen tot Di
recteur van DMN". 
Een warm applaus van allen is een eerste, spontane felicitatie van de DMNers aan 
hun nieuwe directeur. 
iedereen toont zich verheugd. Nou ja, de kinderen zié je gewoon denken: "al dat 
gepráát, wanneer gaan de ballonnen nou op?" 
Achter de muziek aan gaat iedereen naar buiten, de kou in. De ballonnen zijn in een 
grote kooi verzameld. Opgetogen kindergezichten zien de kleurige verzameling 
ballonnen opstijgen. Sommige komen niet ver, maar de meeste worden door de 
wind gegrepen en drijven steeds hoger weg. Welke ballon zal het verst komen? Dát 
blijft tot eind mei nog een vraag. 
Wat geen vraag meer is, is het enthousiasme waarmee de 135 DMNers in hun ver
grote bedrijf verder zullen werken. 

De Amsterdamse havenjournalisten, die onlangs 
op een zeer zonnige dag in IJmuiden een "bag
gerdag" meemaakten, georganiseerd door de 
Stichting Rijnmond-Noordzeekanaal, in samen
werking met Rijkswaterstaat, Westminster Dred
ging en I.H.C. Holland, brachten een bezoek aan 
de door ons gebouwde sleephopperzuiger 
"W. D. Seaway". 
Dit schip is momenteel ingeschakeld bij de werk
zaamheden ter verbetering van de vaarweg naar 
de nieuwe havenmond van IJmuiden. 
Voor de meeste journalisten was het de eerste 
keer, dat ze een sleepzuiger aan het werk za
gen, en ze toonden zich dan ook zeer enthou
siast. 

HET KANON OP DE "W.D. SEAWAY" 

Op het achterdek van de "W. D. Seaway" ont
dekte Uw verslaggever een oud kanon, verweerd, 
maar met de loop nog dreigend omhoog gericht. 
Deze trofee werd opgebaggerd bij Afrika, toen 
de zuiger bij Nigeria werkte aan het Bonny Bar 
Project. Er was net "hoog bezoek" aan boord, 
dat maar nauwelijks wilde geloven, dat dit stuk 
geschut werkelijk door een der zuigbuizen was 
opgezogen! 
Het kanon is enige honderden jaren oud en on
getwijfeld afkomstig van een Hollands of Engels 
schip. 
Opvallend rood geverfd prijkt het nu op het ach
terschip van de "W. D. Seaway", als een herin
nering aan vroeger dagen. 
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DRIE DAGEN HOOGSPANNING VOOR CO 546 

De mensen van De Klop hebben het wèl geweten, toen de CO 546, de Beaver Giant 
"Misia" voor Bulgarije, hals over kop voor vertrek moest worden gereed gemaakt. 
Maandag en dinsdag, 25 en 26 april, verliepen nog tamelijk rustig, met waterd1a'aien 
voor de wal, bezoek van medewerkers van het M.T.I. en gereed maken voor delver
dere beproevingen. 
Woensdag 27 april werd in alle vroegte vertrokken naar de plaats van beproeving, 
op de Lek bij Lekkerkerk. Gezien het haast-je rep-je karakter van het vertrek kon 
voor deze beproeving maar één dag worden uitgetrokken. Helaas ging het in h�t 
begin niet allemaal even vlot, maar het aantal door de overnamecommissie voorge-
schreven uren kon tóch worden gedraaid. f 
Om één uur 's nachts was de Beaver weer terug bij de werf. Veel slaap was de 
mannen niet gegund, want al heel vroeg donderdagmorgen 28 april werd met de 
demontage begonnen. Op verzoek van de overnamecommissie werden tijdens deze 
werkzaamheden nog enige kleine wijzigingen doorgevoerd. In een grotendeels ont
takelde "Misia" werd door Bureau Veritas 's avonds met de motor proefgedraaid. 
Vrijdag 29 april; om acht uur 's morgens moest het eerste transport vertrekken naar 
de Rotterdamse Waalhaven, waar het Bulgaarse m.s. "Bulgana" de Beaver aan boord 
zou nemen. De Merwede was echter in een dikke mist gehuld, zodat dit 
transport pas tegen de middag op weg kon gaan naar de Maasstad. Om half vijf 
volgde het tweede transport. Het laden duurde tot diep in de nacht, waarna het Bul
gaarse schip meteen de ankers lichtte. De "Misia" was weg! 
Het waren dagen van hoogspanning, die men bij De Klop niet gemakkelijk zal ver
geten. Maar eens te meer werd bewezen, dat als zich bijzondere omstandigheden 
voordoen, er gerekend kan worden op ieders medewerking én inspanning! 


