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-WEKELIJKS NIEUWSBLAD VOOR HET PERSONEEL

VAN DER HEEM N.V. - DEN HAAG - HOLLAND - NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK N.V.

Directie en onderdirecteuren van
VAN DER HEEM N.V. en VER-
KOOPKANTOOR VAN DER HEEM
N.V. bedanken al degenen. die hun
ter. gelegenheid van de jaarwisseling
schriftèlijkof mondeling hun goede
wensen aanboden.
Zij beantwoorden deze heilwensen bij
deze en hopen dat het alle bedrijfs-
genoten ~ zowel geldelijk al privé -
in 1950 goed moge gaan.

NIEUWJAARSWENSEN

Ars dit nG~mer versêhijnt is het jaar WijziI.~vanmen}ng c;lat bet succes geheel
1CJ50 1'-'- I1 èek oud enziinwij zal a~hangen ,van de medewe.rkin,9' die wij,7; "Q.. ~f;n YO e w " daarbij van Ieder onzer ondervinden, Of
er al zo mee vertrouwd datwl} 1949 men bij VDH het standpunt van ze hebben
reeds' niet meer missen;' hóewel wil weer.iets bedacht" en met die ,:~e" de lei-
ons(sporadisc'h)nbg wel' in net jaar- ding bedo,~I:, <:>f zic~, opeen ,;wij" standpunt

.. " stelt, "Wij zIJn WIJ allen, de mensen die

t9Ive:[~IS~en, ,'\ ' I onze fabrieken bevolken, degenen met wie
1950 IS e~n J.ubeijaar, het, ha ~e wij een arbeidsgemeenschap vormen, Dit

eeuwfeest van de 20e eeuw, dIe nIet , moge onze taakstelling voor 1950 zijn: DE
ten onrechte de eeuw d:er techniek KOSTEN OMLAAG,
heette zijn, Wij hebqen in de krarl- .A"e zorgen ten spijt ziet de Directie het

"d C h 'f 1 t kend edo- ~ Ja.~r 1950 met vertrouwen tegemoet. Als

t7~," ~n tij. sc rl t~n UI se g .c' WIJ allen de hand aan de ploeg slaan zul-

cumenteerde artIkelen kunnen aan- kanszten de arbeidsproductiviteit te ver- len wij het met onze mooie artikelen. mo-
treffen o.~er. de toestanden- in ons hogen en de kosten op enkele fronten te derne bedrijven en de goede geest onder
And in ,1900 en waarlijk, als wij al- drukken,. :" .. , . onze ~edewerkers in 195? wel klaren.
f d t' "r 1 t r n acht De a~beld~productl~ltelt In Nederland IS; het Er dreigt door de devalua~'e en de derdeeen o~ e ma erl~ e ac? e dient gezegd, nog steeds niet op vooroor- loonronde inderdaad ernstig gevaar. poar
slaan,. 1sde vooruitgang Inderdaad )ogs peil. Met andere woorden, er wordt grotere efficiëntie zullen wij onze binnen-
verbluffend, door eenzelfde aantal mensen minder ge- en buitenlandse markten echter kunnen be-

houden en vergroten en werkgeleger.heid19 een j8aar..waàrin geldt kunnen bieden ook aan onze thuisvarende
" soldaten

DE KOSTEN MOETEN OMLAAG Wij beschikken over alle middelen om het, - pleit in ons voordeel te beslechten; laten

b . d . cl dh wij ze in 1950 volledig benutten.
Het blijkt wel dat dank zij de ver eterlng pro uceer an v99r e~I), . ;-- .
van de productiet~chniek, de mens van ~9~0 Wat :dan wel d.e ~eclen IS.7. Gebrek; aan vak- N,euwlaar,swensu,t zee
zich, alle ontkenning van enkele categorleen kenniS of S.ch91!ng, ,yerkeerde arbeldsmetho- Van de heer A. Cronhelm~ directeur van
ten spijt, zich een aanzienlijk hogere levens- den_, yerouderde mach!n~s of werktuigen, het Verkoopkantoor van der Heem N,V. -
standaard kan veroorloven dan zijn groot- gebrek aan ambitie, onvoldoende beloning, rJie momenteel onderweg is naar Amerika,
vader van 50 jaaf" geleden. Wij wonen beter, gebrek aan belangstelling, om maar enkele, werd ter gelegenheid van de jaarsluiting het
eten en drinken beter, zijn beter gekleed voor de hand liggende redenen op te noe- ! vQlgende telegram ontvangen:
en kunnen onS" .in veel meer ontspanning men. Wij zijn van mening dat het jaar 1950 Aan boord van de Westerdam, op de golven
verheugen. Dit mogen wij wel bedenken. als on~ van veel dezer euvelen zal moeten ver- van de oceaan varend op het ERRES kom-
wij ons ergeren aan het gebrek aan woon- lossen willen wij inderdaad kans zien om pas tussen de oude en de nieuwe wereld,
ruimte, de hoge prijzen van levensmiddelen, goedkoper en beter te produceren. wens ik U allen zowel zakelijk als privé een
de dure kleding en de weinige luxe, die wij Wie dat moet doen? Wijzelf natuurlijk; y:Oorspoedig 1950.
ons kunnen presenteren. reder-van ons moge bedenken, dat het van A. Cronheim
Men kan dan nog f~losoferen over de rijk- zijn werkopvatting afhangt of v.-ij kans zullen Ons antwoord luidde:
dom die de onze zou zijn geweest als niet zien in dit nieuwe jaar het getij te doen Goede reis en behouden aankomst, OQk

vee wereldoorlogen geparasiteerd hadden keren. voor 1950. ..
~p onze welvaart..en niet de rijkste wel- ""'c.
vaartssappen hadden weggezogen,
Wij staan' in een nieuwjaar en wij hopen,
dat het ons gr~tere stoffelijke welvaart za) c'
b.renge~da~ zljnvoor~anger: 9,at 9;otere "cc"~cé"~;,:c, .:BATAVIA - DEN HAAG V.V.
geestellj~,~iwel~t~nc;l noq ~Iangr'jker IS be~ i~,'~ éc '. . , ,. c
t°,o9de oe heer Elffers tijdens de r?lzaa~- Van 'Javastaal-StokvJs N.V. te Batavla ontvingen WIJ onderstaande
bijeenkomst, doch daarover elders In dIt. c'. cc Jaarswens:
nummer, , ,-
Of de,materi~le vooruitgang yerwezenlijkt De :directiesvan- Javastaal-Stokvis N.V:; Batavia en Maclaine:.'"'- Stokvls
~al kun,nen wor?en}s een openo vraag, Het Mala a Ltd, Singapore, wensen - ook namens hun personeer ,,- U en
IS een I~c!~r" d~lde".Jk dat.. de 5 10 loonsver- . c y . .. d. I kk" 1950hoging die in onze bedrijven voor bepaalde Uw ,gezInnen een zeer voorspoe Ig en ge u Ig toe.
catego!i~ën ook zal worden toegestaan, Zij dar)ken U voor de goede prod~cten, die zij van U moc.hten ont-
een kostel):-:~~hog~r~e inyloed heeft. In 1949 vangen, producten, wier kwaliteiten afwerking, resultaat van Uw "Verken..
was het ~e devalu,atl~, dl~ vele grondstoffen. '-I d nes.ë alom

geroemd worden. ..~f1 ma,enl[les,é\anzlenlljk duurder"ma~kte, nu In" n. 0 J ' U .b "
i~..Chet dê; loonsyer~pging die de pr)jsstîjÇlen- ZIJ hopen ook he;tkomende jaar op,. wonvermoer are InspannIngen, te
-'de jendenz nog versterkt. Hèt resultaat ~an ..mogen .rekener\. en spreken de wens UIt, dat 1950, door de samenwerking
~j..tall~s kan z!jn c;lat,Qnz7 radio~s" stof~ui- van Van der Heem N,V. - Stokvis - Javastaal-Stokvis een succesvol
gers en yerdere ~rtlkel~n weer.. duurde! ' d oor alle betrokkenen "d~~ig~n te: worden, ,': jaar f!1°ge wor en v . . :"
r;,,~..dat is i~ts w~,l~lj nub..e~,aaldeJ.ijk niet H t I d t le am werd door VDH gezonden naar Batavia: ,-

,~I!lel);Ee(1ho~e priJs voor ZIJl) product is . e v~ gen .:e ,g~, .'0

.!~t~. w~f.~lke producent ~eg7~r!, Taar e.r,ke Uw vrler:l.delljkemeuwsjaarswensen voor ons en, de onzen beantwoor~en
~.r9~uc~n,tweet 9.9;k, dat nog~re prijzen mln,~ wij gaarnè en van harte, Wij wensen Javastaal Batavia en Macl~lr)e

Watson.. Singapore, .zakelijk ~,n- privé ee~ zeer voorspoedig 1950 en
gericht op lagere prljzen,wa_nt,I:IQe lager d~ g.even.. U de verzekering dat WIJ geen moeite zullen sparen U door onze
p.1:~Zen,.h9~rneer"kopers (a~~qemende dat proauctie van radiotoestellen, ventilatoren ~n handboormachines in staat
de omstandigheden overigens ,ongewtl~.iad te stellen de merken ERRES en VDH alom in de archipel op de voor-

.t.~~~;r~~p.rÎiz'e,?:'b.ij'...stijgendé,_~d~ "I;:I~~ grond te do,en t:eden - zö moge"1950 ons a!l~n brengen veel hei! en
sch'jntorgerljf1"\d en., toch k~nh~\Qls WIJ I zegen directie van der Hee,m
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Wij ontvln.gen - een brief:
Geachte Directie;
Op de 1 e Kerstdag, '5 avonds om vijf minuten voor 12.
werd onze zoon geboren. Dit fijne gebeuren is natuurlijk
niets bijzonders. maar wel het volgende.
Wij wonen om zo te zeggen midden in de rimboe, met
slecht begaanbare wegen, veel zand enz. Toen ik dan
ook plotseling de zuster moest bellen, hield ik mijn hart
vast, of zij nog wel op tijd zou komen. Doch zie ondanks
regen en mist en zware donkerte, was de verpleegster
precies op tijd, want zij reed op een "SOLEX". Dit kleine
motortje had haar ondanks alles, slecht weer en haast
onbegaanbare wegen, niet in de steek gelaten, en zij
kon haar werk op tijd verrichten, Had zij dit op een ge-
wone fiets moeten doen, alles was vast. niet op t)jd in
orde gekomen.
Wij brengen dan ook een ode aan de "SOLEX", wat
wij in het geboortekaartje laten zien. Ingesloten vindt U
een exemplaar. J KOUW.
Commentaar is eigenlijk overbodig. Wij yindenhet kaartje erg leuk.
temeer daar de gelukkige vader, Johnny Kouw, de eigenaar Is var;,
"Altyt Bereyt", het kamphuis te Laren, waar de VDH-jeugd enkelê
jaren geleden haar zomervacantie doorbrach1.
Dus een hernieuwde kennismaking met Altyt Bereyt, een toepasse-
1ijke naam voor dit kampoord en ook voor de Solex, blijkens
bovenstaande brief.

wuluen. te weten wat wij willen en ons
trachten te vormen door het eigene van ons

~

2; .p;ijs' h~ en mevr. de Xates.
3e prijs hr Smit- hr T etenburg.

UitvoerIge Inllcnt!ngen benevens een ver-
kort programma zijn te verkrijgen bij afde-
ling Opleiding, hr van Dorp.

"""""" """-~~._-

Het begint bij VDH traditie te worden dat wij ons enkele dagen voor het afsluiten van in het né!uw is, wordt het tijd om ste:rk te
het jé!é!r naar de Rolzaal begeven om in een stemmig milieu terug te zien op het staé!n en ons te bezinnen.
é!fgelopen jé!é!r en 1nspiratieop te doen voor het nieuwe jé!é!r dat voor de deur staé!t. laé!t dit zijn de fakkel van het licht dat 1950
Het Initiatief dat de Haagse Kern enkele jaren geleden nam, begint steeds meer vruchten ingaat.
af te werpen; ieder jaar komen er meer leden van het personeel deze bijeenkomst Deze ernstige rede werd muzikaal Ingeleid
bijwonen. door voortreffelijk pianospel van Cor Bac-

Ernsti g e woorden in de Rolzaal kersen zang van Guu~ Ren~"ud. Hoewel de
keuze der nummers met altijd even geluk-

Donderdag 29 December was de belang- zelf te ontwikkelen. Men kan dat doen door kig .was en vooral omdat alles langer luurde
stelling verblijdend groot toen dr Scheurer lezen. Er zijn goede boeken te over. In de dan verwacht was, wat het reeds kwart vodr
de b1jeenkomst opende en.in zij; inleiding eerste plaats de Bijbel. Doch ook de wer- tien toen de heer l. W. van der Heem bij
de gedachte haar "voren bracht dat wij bij ken van schrijvers als Ibsen, Goethe, Dosto- het sluiten van de a~ond dank brach~. aan
VDH In net front van de productieslag vech- jevsky. Men kan een goede vriend zoeken alle medewerkers. HIJ hoopte dat WIJ de
ten vOOr het economisch bestaan van ons met wie men praten kan over de dingen woorden van de spreker zouden overden-
la na. des geestes, iemand aan wie men zijn fou- ken, en er naar zouden streven dat mense-
De heer J. H. Elffers,personeelchef van de ten zeggen kan. Men kan veel met zijn lijkheid, vertrouwen en I!,:,f?e ons devi~
Algemeene Kunstzijde Unie te Arnhem, vrouw praten en in vrije wil zichzelf trach- zouden zijn waaronder WIJ In 1950 zoude,
sprak over de zin van een bijeenkomst als ten te ontwikkelen. gaan werken.
deze. Wij staan hier op historische grond, De toestand IS ernstig. Europa wordt be- Dan kondenwlj~fvettrou~en 1950 tege-
in deze z~len ~eeft zich een groot stuk van dreigd door zich zelf. Als onze beschaving moet zien.
de geschiedenis van ons vaderland afge- ,...c:'
~peeld. Elk gebouw. in .de omgevin~ her- " BRIDGE DRIVE MET VERRASSfNGEN 'c',;;'(:D)~

Innertons aan de historie, de geschiedenis "". c",;~"
van ons land die geschreve~ werd door r"de kleine cantine van de fabriek Maan- 4e prijs hr Verelzen- hr Verelzen. . ",','
grote: mannen. . ,weg werd op Woensdag 28 December een Howe!1 Y: , cc,,:,',
Hetc!s ,een van de gevaren van deze tijd bridge drive gehouden voor VDH-ers en 2e prijs hr van Vllst-hr v. d. Heyde. """"
dat de massamens steeds mee~ o.p de voo.r- introducè's. , 3e prij~ hr Punt-hr Veldkamp.: ',"c'
grond treedt. De massamens IS Iemand die Zoa.ls in de Kersttijd gebruikelijk Is, waren 4e prijs mevr.. Tetenburg-hr Klink. ,,'cc
geen persoonlijkheid meer is, doch louter voor de 4 eerste prijswinnaars kippen ge- ;,' V U "c"", functionaris. Als zodanig kan het zowel een kocht, terwijl ars puede Iprijs enorme water-' ,Programma H. . .
ingenieur als een sjouwer, een hoofdboek~ ~nippen tentoongesteld waren. Wij ontvingen een programma van de
houder a!s een typiste zijn. Het werd weer een gezellige strijd, waé!rin I;é!é!gse Volksuniversiteit.
De mé!SSé!mens ontsté!é!t Wé!é!r de tré!ditie ver- subliem spel en reuze blunders broederlijk In het eerste hé!lf jé!é!r van 1950 zullen O.é!.
I~re.n gé!é!t en de Industri~le revolutie werk$ né!astelkaé!r gedemonstreer~ werden.. ' ~~~ussen .. worden gehouden .over Gods-
dlt!n toenemende mate In de hand, Echter Om 11.00 uur bleken de kippen te zijn ge- dienst, WIJsbegeerte, Psychologie, Paedago-
n!et ongestraft, w~.nt de ziel herneemt zijn wonnen door: " , nJe.. Beeldende kunst, Muziek, letterkunde,
rechten en Henrlette Roland Holst k.!3agt hr Kliphuis-hr Kempinga in Howell X, ""~eschiedenis, Staats- en Rechtswetenschap-
reeds dat.,.,de mens zonder waarden niet

I hr Eysackers-hr van Vel zen .in Howell Y. ')en, Natuurlijke historie en PI.antkunde, Na-kan leven. Groot was echter de verrassing toen ook fuurwetenschappen en Techmek, land- en
Het is een euvel, van deze tijd dat men alle andere deelnemers hun inspanning en Volkenkunde. Voorts worden cursussen van
specialisten kw~e~t. dat men meer. waarde meer of mÎnder groot succes beloond zagen algemene aard gehoude;n, b.v. Historische
hecht aan opleiding d~n aan vorming. De 'TIet konijnen, eenden, duiven, resp. talingen. wandelingen door Den Haag, enkele ex~ur-
wereld kan en mag met alleen maar een Deze wild- en gevogeltegrap was mogelijk si es,. o.a. naar het Post- en T elegraafkan-
werkwere!d zijn gevuld met lege mensen. .:foor de zeer gewaardeerde gift van enkele loor, Gasbedrijven, Reinigingsdienst, Groen-
Waar leegte is, is plaats voor ied~reen. leren die onze kleine bridgefamilie een teveiling, Postmuseum. ,
Deze geestelijke uitholling is eigenlijk het ,oed 'hart toedragen. Ook organiseert de' Vofksûniversiteit diverse
grQotste gevaar dat West-Europa bedreigt. Verdere uitslagen.. talericursussen. .' .
Wij moeten trachten een persoonlijkheid te Hnwpll X. 0 ,.. . o. , ..

'-- .
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E d ' l O;Ji~:;; d " dt .. kt .. kan,tr lsjmmers overal wel wat"i'n

en"va.n;~, ~rett!gste t~feurst~!ling, wr!!v.ing.., tegensJ~g,"De UItlaat vand~K..P,M. :,,: ":"'..e t~genwer~lng. Zolang e~de eigen poslt!e
niet merkba~r opa~hteru.lt gaat..och'"zolang

scheepvaartondernemingdie al sinds jaar en dag devaart1n de Indische voeJt men zich wel tevreden.h' I ".. , : f """ .. Eender,geJijke slapp~ onderworpenheid is
arc Ipeen omgevlngul.to~ ent, ,; ". "'. : . ~chte.r nl:t .~e7r ofm'n.der dan e~nbeknot-

DeK,P.M, was voor de oorlog een begrip !nlnale, Vervoer van vracht, tlng van ..Imtlauef. Het IS het begin van de

personen vee post von-en naar de duizend en één eilanden, die Indië kanker "futloosheid!', Hei is de mentaliteit
telt alles 'ging'perK.P...M,De kleine hekwieleri, die derfvier~nop Borneo van,..hen, .die. denken in "ik"- en ,.jlj";;..~,nb ' dl " Tlbd e dd ' dh ' ldZ " dAf ' k "zij -begrlp~n, maardeophouwende"wlj-evq~r! ~ ux"ueuse egeer~:le e !enst on ~r Je" op UI - rIa.. ins\ag,dle ~e~ge~ verzet, miss~, ,

het~~sallesK,P .M. ..,0 "" .. c i De mentaJrlelt, Inslag, gee,;teJlf!<e houding,

Deoor.logheeft deKeP,M,yrfJwe1.utt- maand opnleuwbl~dtaan hun maat- of noerr: het. "h.et moreel van,de werk-
geroeJd.. Ruimtw~ederEJecvaf)de schappij, In J)De Uitlaat" troffen wij nemer, IS ,de baslsvoar het. succes van eenh . , ' dt " d cJ- C d t ' kl " k ,., "'- ondernem.lngen weegt. stukken zwaarder dansc epen gl?g ver,;>ren In "eSrij o~.~rstaan ,arl e:! ,t .J.lJ + ZIJ - kennis of vaardigheid.. C~,pacitciteni hoe
tegen Ja,pan ~n Dultslandide have~s WIJ~ een hartlgeaanspo~lng voor allen groot ook, kunnen on,mogei!jk, ..vee! ~esultaat
~nemplacem~ntell"werden grondig en'Voorons00k te genieten. opleveren als ze met nuttig aangewend

aan de K,P,M, voor dit en het "wordenmaa! verstikt~ijVen in een -, vaa~
men personeeJ verdronk bi' de on- I " t " 11 d d onyoldoende b.ese~! ontev~edenheldsge

,,',,' .., " J, ve e wa giJ voor ons"aen ee ~n voel. Zolang dit b!J een enkeling het geval

dergangvan hun schepen, stierf een doet, ÎS, zaldi!..door~aans met wat extra zorg teellendi ge dood biJ' de aan1eg van de . "" " "'

N I ET ZIJMAARW IJ~eruc,ht..e spoor~eg..,d<:>orBirma of" ,,'..., "c
~Ield jarenlang verbJJf .In de Japanse " ,. "","",
concentratiekam en. ~e sterT) UIt de ,K.~M.: cc,"" ..v~rhe1pen zIJn; als ~eleIJ of bepaalde g:oepenDb " di p ,.. 11 ' '- Ik +G!J Ct- zIj - ~1J. """,;';;,!~~~ zich ,echter zodàmg voelen, zal v,roeg of

e, ~vrlj !n,~ zag een vrljwe ge IqUI personeel dat beIJ .Ik eng!j, '"""""'laat Ingegrepen moeten worden. Want ook
d~erd bed:l!f"',dat met alle zor~en -,y~,~kgeye~, ;i~ h!j.. zï.jn zij, " rl zou dit nu ,niet dire~t tot uitspattingen
voqr rehabilitatie en ylootbouw zich het werk IS '(ar be,de9;. van ons ènv~1! hen, zoals b,v, stakingen, lelden, met futlozen
ook nog geconfronteèrd'zagmef de het werk doe~..alleh..:, dus wijl' kan nu eenmaal niets g:ootstot stand ge-
' Id b kd ... e, Qe mensen Z!.Jn, over het a1gemeen geno- bracht. of op pci1 gehouden -,yorden. De oor-

ons maar a te goe e en e moel- iri"&,"rnet al te critischtenopzichte van din- zakeIJ, we!ke aan eeIJ ontev.reden moreel

./llkheden In de oost. Wie verwachtte gen b~itén' ~ eigen belangensfeer.. ten-gr~dsJag tggen, kunpen legio zijn, Be-
dat,de. K,P,M, knock-~~t zou, zijn Men !sgewe9d' gè'l'a~~..t.. a~n bepaalde om- gtaan~onzek~rheid!n het algem7en en min-
heeft z.!ch wel schromelIjk' vergist m.st~pd,ghe,?en en aanvaardt.-_d7~e zonder er d~r go7d u'tgeb~.'ancee:de sociale verho,u-
'h ' ," ""'d verder biJ na te denken, Er :tal ~~!fsv~a.k dingeIl In h.7tbdrljf zelf In het bijzonder. zIJn

et Incass~rlngsver~o~en ;:en ~ gezegd"worden, dat men w~1 ~evred~,s, in d~'l'raktIJk steeds weer de hoofci9orzaken
levenskracht van dez~ rederIJ. Moel,. met zijn werk, zijn werkkring en watdaà1"-'g,ebleken, Een doelbewust aansturen op een
lijkhedenofgeenmoeilijkheden: De mede zoal verbard ,houdt, zijn maatschap- beter moreel zal het werk ten goede komen
P..K...M:glqg aan de slag, Zij liet op pelljkepositle en dergelijke. , Maar ,dit,.e!.s~ dan ook een "wij'-mentaliteit
de Nederlandse werven een serie ~aar wat een wereld va~ versch!.' ligt ;; van mij, u en hen... van, , . ONSI

ht" h b niet tussen het "tevreden Z1jn met Zijn werk, ,prac Ige .nlewe sc epen ouwen,
zettec volle'stoom achter het herstel- , de stand van de B.K. T. in Nederland
jen van vernielde..,en verwaarloosde, ,., , .
etablissementen c" Het zal allen dIe met een of meerdere B,K.T,-programma s hebben kennis
Nieuw persone~1 kwam de rangen gema~kt, interesseren welke plaats de Bedrijfs-Kader- Training In on~ land
vullen, oud pe!:?oneel kwam weer heeft Ingenomen. ., ,. ,
ierug en de K.P,M, floreerde als nooit Ware,n het aanvank,e\'Jk enkele grote bedrijven met .ee~ ul.tgesproken
te voren, technisch karakter;' d.ie de B,K.T, adopteerden, thans zIen we onder-
De K,P,M, heeft daarmede wel ge- nemingen en instel)ingen van zeer uiteenlopende aard de B.K,T. In toepas-
toond en bewezen dat onderne- sing brengeh door hun chefs de B,K,T,-cur~ussen te laten volgen.
m' ge t du f net ouwen Hjeruit kan dus worden opgemaakt., dat de verder uitstrekt over een groot aantai onder-Ings es, : e v r.~ " B.K,T, in ons land ingoede aarde is gevallen nemingen en instellingen.

de mee-st hopejoos sch!J?ende iaak en flink wortel heeft geschoten, Dit te kun- per 1,1,1948 per 31.12 1949
nog tot een g~~de,?plossmg ~unnen nen constateren zal elke- ingewijde ge,noe- Aantaf cursussen W,L 1 ;92& 3423
brengen en WIJ als Jong bedriJf kun- gens doen, wa9t de, I t W t 20000 33950
nen gerust een voorbeeld nemen aan gigantische taak ~aarv09rons ,land na,de ,. ",curs s en " '..,
dh H I1 do h " ~ bevrljdlnggepl.ailtstwer9r'kon' slechts tot ..'" Cu!sussen W,V, 85 397
eze "ec te "0,, an se sc eepvCiart~ ~oede uttvöering ..,worderi gebracht fn een. t W V 1600 391 0" d ' d ' ' b"' d kk ~,', " ,... curslsen " "

on,e..r~e~Jpg" l~nlet IJ epa en ~oed~g~E:st.~an W.M~" 75
n.eerzat.. macaraanpakte en overwon: de B.KJ,het~aç~toeb!Jg~drp;gene9doet, " . tWM """ "738""'- UI ' "' hl !J." J;""C"" d t '"oCurslsen " """"c
..,De it..aat;".js,et'personees""'en'if?'!~'riQ~~~!j9~l'Je~e~ef~ae"' T C (W,,'; t '-'" k.' CWV c~

kb:'d ."f"!" d Il KP M-' He~prachti,g~,gereedsch~pdat de,B.K, "-,, '.; - wer 1nstructler' ",-"wer ver-
.. ~,ç~!,sorgaan~ at ,9-..e" :,ers m~thodre'!rihande9"viln e)ke)elderis,houdinofJen.. ,W.M..= we~methode). '"

~ma'ilkthef~~m mQgelijk,doelm~tigenwel-!,Het~ .B.~,T..-progr~mma w.~.' (Methode-
~~'z~l.l~qvan hu~~aat~happIJ.Het overwogentewerkero~t.e kome9tot~~ncye.~beter!~.g)..heeft s'.nds kort In ,enkele be-
!bradgaatnaar!'àJJedelen"van,h~t prf;JdJJct~~~Q~edekwal.'telt 0~eenop"on-,dr!.Jvenz'!9"lntrede Qedaan" en..ls voor het

c.., 'd f 'I
( N cl I - be;ri~pe!.)jke"wijze verJeende"d,enst."",merendee\vanonze,,,chefs nog onbekend.

:,af~n e:ep ~,~ perso~e7 ..e ~r an ziJn Inmiddels getr~ffen

ders,)ndoneslers en Chinezen), naar wordt in ons"\and dagelijks groteren wan-en,b!nnenkort zullen hle!overdoor de dlrec-
d~geper1s.io~eerden... ove;,de gehe!e neerwe~9de~.staandecii.fers, be,flen. dantie~9g nildere,mededelingen worden ,ge"'
wereld!. Het!sde"band die allen elke blijkvonmiddellijk de" groei.. d1eZ!ch steeds daan", '" " , 'c.' """.'.' ...



~"'
:I,~)
~;~t~

~I

.

,.,.~~
",..,.

",.

De Industrie 7-':" Ook de VDH handboormachines vervullen een wer-

kelijk dienende taak. Het zijn constructief doordachte
VAN DER HEEM producten met bijzondere kwaliteiten
die alom. voor industrie en bedrijfsleven. nuttige ar-
beid verrichten op een veilige, betrouwbare wijze.

"
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De Samenleving" Waar de samenleving

gediend is met ruime
verbreiding en verster-
king van muziek, ge-

sproken woord, tijd- en alarmseinen
etc., vindt men veelal VDH versterker-
installaties en omroepsystemen. De
V AN DE~ HEEM-technici weten dit
product aan .te passen aan vrijwel
iedere voorkomende behoefte.

"

De honderd.duizenden Erres radio's,
Erres stofzuigers. Erres vloerwrijvers
en Erres ventilatoren, die in de loop
van jaren het leven in het gezin ge.
makkelijker en aangenamer hebben
gemaakt, zijn alle producten uit de
V AN DER HEEM fabrieken, - - - -

--

"'"
------



Kern Utrecht

NIEUWE BOEKEN KRINGEN i

Vr.ijdag 23 December zijn dan de nieuwe
boekenkringen gestart. Helaas hebben wij
enkelèleden moeten teleu!sf.ellen, daar hun,
boek nog niet qearriveerd was. Deze week
hebben wij alles in het werk gesteld om de
ontbrekende boeken binnen te krijgen en
wij hopen dat iedere deelnemer Înmiddels
zijn eerste boek heeft ontvangen.
Door enige administratieve moeilijkheden In
vèrband met de jaarwisseling, zal de eerste
25 cent voor contributie pas van loonweek
1 ingehouden worden. Deze wordt uitbe-
taald op 13 Januari a.s.. Daarom komen wij
natuurlijk enkele weken achterop en de
laatste keer voor deze serie boekenkringen
begin Juli ingehouden worden, als de krin-
gen a1 2 weken afgelopen zijn. Wij ver-
trouwen,dat niemand te zijner tijd hiertegen
bezwaar zal hebben.
Ten slotte doen wij nog eell- beroep op U
om de boeken netjes te houden en op tijd
door te geven. Mocht U het boek niet uit-
gelezen hebben bij het verstrijken van de I
termijn, geeft het boek dan toch door. Aan i
het einde van de kring hebben wij 2 weken i
gereserveerd om de boeken uit te lezen.
Wij wensen U nog vele genoegelijke urenl

11

'- eboren'~. ,"

Hans en Margaretha..tweeling van H"d~
.Jong. afdeling 1!1ontagl;. op 19-12-1949.

,
IN TREOfNG EN '"c'iè

A, G:. Berk, framebouwerij, 27-12-1949..

A. J. Capel. idem. idem. Jèl;

A. Schaap, idem. idem. ;~~

J. van Haver. Montage. 2-1-1950. '"~:{:

-I Hop; idem, idem. :ii()
\.:I. J. v. d. Kiev, Machine reverse. idem.'!'
H. L. J. van Welzen. Montage. Idem. !:

lA. Overduin. Huisvesting, 2-1-1950.

ij

Bij het intreden van het nieuwe jaar wiflenwij onze hartelijke geluk- Bennekom-Kragten, afdeling montage, op
, k ," ~1-12-1949,

wensen uItspre en Angenita Margreta, dochter .van H.. J, Slag-
WJj wensen onze direttie., bedrijfsleide.r,chefsençollega'sveel goeds molen, afdeling montage, op 25-12-1949,
In hét nieuwe Jaar; wij wensen allen geluk en voorspoed., vertrouwen,.. ~ntje Jacoba'k,dochter van A, Mooy, afde-
eerlijkheid, gezondheid en waar nodig herstel; wij wensen veel werk en Iing Nabewer Ing:~~-1949,

Gdds zegen voor allen onzer, Wij kunnen 1..950 blijmoedig ingaan; we INTREDINGEN
werk,en ineen mooÎbedjijf,taten~e dan zowel handen- en hoofdarbeid, A, G,Verwer, montage,8:'12-1949, ;!
eensgezindyer.r!chten, ; ,;, ;. B, Heert, idem., idem. ,.. !
Een groot deel van ons leven, dus ook van dIt nieuwe jaar, brengen we W, v, d, Wee, magaZIjn, 12-12-1949.,."
door in;onswerk..laten we dan; steeds met; fust en, volle an,lmOQnS 'werk T",'~"
doen en de dingen, welke volgens o,ns nog niet juist,;zijn... ;,daa,r te,r,tafel P:;Stooker,moniage:21-12~1949, """';,,,
brengen, waar ze horen , ", " ' '" "".. v, Bokhorst, Idem.. 2-1-1950",C"\;
Een ieder geve zich tèn volle. Alleen dan' vinden we vo[doening'm onze ), Berg,îdem, idem., ';'7",'c,'S;",kil ' I k d hdh ' I kk C v d Berg idem Idem """"".."'"taa en zu en we persoon ij ,en e gemeensc ap e vruc ten p u en, ',', 'd' B sch id m "d m ";""'S":;"ii;i\i~~~~;;
Daarom wekken WIJ Ieder op, ook dit jaar te werken, zoals onze roepjng ':,' G, d~'J~ng...ide~;'ide~,' ';,.!,i~~(f;i~;!\i~f;;!

difeist, wetende, ,?at het pl}cht Îs alles'met nauwgezetheid te verrichten\,
Dan zullen we blijdschap vinden In ons werk. W... Spllet, Idem, :d~ ,,(,,'

Fabrieks-brandweer
..

1 0p Woensdag 14 December 1949 werd
door de Inspecteur van de brandweer, de
,leer Das, op ons verzoek een lezing ge-

,nouden over de werking en behandeling
PI t . f k van de in onze fabriek aanwezige brand-

annen voor arle spree uur blusapparaten, De lezing werd bezocht door

" ,
BS nagenoeg alle leden van onze brandploeg,

Vooral voor de nieuwelingen onder ons Ir oersma en dr cheurer,

De hee r D br cht de e I e 0 d II "

k h d H t b d Id II kl h as a aanw z g n p u -IJ t et ons goe nog eens even te ver- e ovenstaan e ge ta een voor ac - d I" ke rettl " d h tt II t U td I U t ' f ' t h t t ' f If B " k t ' ,e IJ en p ge Wijze op e oog e van
e en, wa moe oen a s arle moel- en over e arle ze, Ij Oms Ige moel- d eh ' d d'

b dbl -I "
kh d h f I ' t ' t t ' t It U I" kh d t I ' d '

t d . egelmen van e Iverse ran usappaIJ e en ee t, n eers e Ins an le ver e IJ e en - voor voelen e UI e organl- raten zo d met che' k d' ge f m I tU b d h d ' D d' t t'
h t k d fd I ' d ' n er s I un I or ues e

waas wat er aan e an IS, eze len sa le van e wer op e a e Ing - lenen schermen,

de faak te besp~eken met de arbeidsanalyst door Uw I--aas met Uw chef opgelost te In deze ;maand zullen wij overgaan tot het
en In de r~gel vinden deze twee samen wel worden, louden van. een; practlsche oefenfng, waar-
e,enoploss,ng, Bent U, het echter, met de - .Jij de gemeente-brandweer reeds toezeg-
uItspraak ,van de arbelds~,nalyst niet eens, K

O M JE OOK 'irig deed, ons gaarne van advies te dienen,
ga d~n Dinsdags na werktijd naar de kamer . . -. .

van dr Scheurer waar het tariefspreekuur ,De heer B, v, leusden, A, Karsen, J, de
wordt gehouden, Uw klacht wordt op schrift I Het was,. vol In de trein en velen. Waal en no,159 van de afdeling montage,
gesteld en na een week ont.vangt U schrifte- stonden T hhe~ doorloop,pad'D~aar ed hebben de vragen omtrent het gebruik van
lijk antwoord, was een u~ tlge stemming, le wer soldeerbouten en de samenstelling van sol-
In heel dringende gevallen, wanneer U njet eMr :odora!.. Ind ' ge~rac~dt dkoor "Zwarte

f deer, goed beantwoord, Om de verhoogdet t D ' d k t ht 'k t Ud h ein ert le ue tij ortte met a I " " k d Id I0 Ins ags un wac en, un e eeF' I" kd ' h ,~rljsvan een riJ s aa er moest ge oot wor-Heymans v~n de gereedschapmakerij, aan- d~~t~~, een vro IJ ge IC tje voor te :Jen, J, de ,':Naai kwam als winnaar uit de
dampen, die de kern vertegenwoordigt in ,g M ' DUS, Mogelijk ten overvloede wordt nog
het ta rief sp reekuur Hij' ka n dan t ussenti J' ds "Die elndert doet dat toch maar c deg d Idd t d ' t ' k t t' 'tt' hè 7" d l me e ee, a e VI rlne as, evens
de klacht even bespreken met de heren PNI Ig" f,r;neben e ,oduwS' Ik dienst doet als Ideeënbus, De gleuf bevindt

" ou, en 0 , evestlg e teven." . h d ht k th h " d ' h Id ' ZIC aan e rec er an ,oor em lever an ee wat van le N ., b' . , "I ' d d ' D ' " h u zIJn Innen micrometers en meetspleen
UI voor e ra 10, le noemen, zlc

a d b rtdd I " an e eu ,
an ec amators , .

"Ja, jó, zo noemen ze zich wel, SPORT EN OL YMPJADE ..

mial ar dl~,arom zijn ze het nog niet Maandag 23 Januari aanstaande hoopt de
a emaa

W ZN .. k ' tW t ' ,leer, v, ijl, directeur van het Neder-" ee, WIS en ze er nle, ee le, I d Ol ' hC ' té t kt 'k t I d' I ' h b?" an s ymplsc oml, voor ons e omenwa legen zovee van le u~, e, vertellen over sport en Olympiade, Dat be-
,,~eker, dat ze z~!ke onbegr.ljpelljke looft eenprachtavond te worden, want zoals
dingen voordragen, d h Z " I k ' t II k ' .N d t t I M d e eer v, IJ an .ver e en unnen welnl-" een, a gaa we, aar ze oen h t H dt d I1 23 J ' Ij, htZ b ' d d I" k t gen e ,ou us a en anuarl vr ,zo onec, eeginnen a e IJ e N dd d " II I d t d j a ere me e e Ingen vo gen,ga men op een za ven e oon, at e
er bii.. In slaap valt.. Man, er is niks
echts aan",
..,Ben1k helemaal met je eens, Maar
de werkelijk goede declamators doen
dat ook niet", I
"Die heb je anders niet veel".
.,Er komt een heel goede de 18e
Januari bij ons In de filmzaal Maan-
weg, Maarten Kapteyn",
,.0, die uit allerlei hoorspelen van
de radio?"
"Ja. net; zo.. Als je ,die een verhaal
hoort, vertellen, man, dan is het net,
of je 't zelf meegemaakt hebt.. 'k Heb
zelden iemand zo ,boeiend horen
voordragen, zowel leuke dingen als
ernstige, Kom je ook de 18e7"



KERNLID

GESLAAGD
zijn voor het Bemetel-diploma:

leerlingvàn Laan, stempefmaker;
iomscholer KnuIst, gereedschapslijper
J.ornscholer Frauenfelder. rondslijper.

PORTRET VAN EEN
,..",..,'..,..",

f BURGERLIJKE STAND DEN HAAG
Pieter Jan zonn v"n H Th t-.J~~...J_I__-

?
Nada~wif de voorzitter en secretaresseY~n
de nieuwe kern hebben voorgesteld, gaan
Wljnuînalphabetische volgö,dede andere
bestuursleden presenteren... En dan, is. d~ar
allereerst Camphuysen, de stoere 6O-jarlge
slijper, levendig en actief als deechtè: Am-
sterdammer, Want dat îshîj.:eengeboren
Mokumer;.~o.t.~ijn, 1ge i.aaröpgevoed.ïn
het weeshuIs aQn de' Hugo de Grootkade
en opgegroeid in dev)oftesfeervanönze
hoof~stad aanh~t IJ: Maa:aJ,s h.ïi op zijn
1ge jaar .naar zijn broer in Arnhem gaat,
om'daàr inh~tga\vanLsèhwerk van diens

~!jwLelzaak tearbeiden;gaath.i)e~'J .ii)d~an
heen en weer trekken tegemoet... Hij werkte

Q.ifvan ,~e:kel Î,nRc;>tterdam... brf de Ger-
maan Rljwlelfabr)ek In ~eppel,dan weer

..terug înArnhem:bij de~dex,~ret~~nfabr!e~;
vervolgens baas In de slijperij bit B~to In

Ti.elbijde Astrarri)wieJen In Gouda, bi.f
vanHe~st in den,Haag.,bif Efa !nAr1J.ster,

,dam,blf Thabur !n den Haag, tot hij 21
..JanuarI. 1946 bij ons binnenzeilt'en hier nu
met plezier zijn werk .verricht, '
)n Arnhem I~erde hij in eensmeder.ij de
smidsdochter kennen, met wie hij trouwde...
Hifl:teeft 3 zoons, waarvan er 2 drukkers'
zijn en één conducteur op de blauwe t,am,
nadat hij in de oorlogsjaren terontkoming
aan "de Duitse greep nog enige tijd bifvan

:Efj;i NIEUW-BEGIN
1:iet is nu ruim een maand geleden dat de
Haagse Kern gestart IS. Daar practisch alle
kern leden nieuw zijn, heeft de kern de eer-
ste weken na haar installatie moeten gebrui;.
ken om zich in werken en het terrein te
v~rkennen.
.intussen werd het commissiewerk ter hand
.Qenomen, zoals dat 'ook in de vorige kern
gebeurde. De kernvertegenwoordigers voor
de diverse commissies werden benoemd en
het werk van de commissieleden der oude
kern overgenomen. .

Voor het Nieuwe Jaar waagt de kern zich
niet aan beloften of voorspellingen.
Prqblemen ziin er genoeg en het doel ziet
zij ook duidelijk voor zich. Het kernregie.
ment zegt daarvan dat dit is:
..,met inachtneming van de be.langen van de,
onderneming medewerken aan de beharti-
ging van de belangen van het personee)"..
In wezen is er geen tegenstelling tussen

beider belangen. Het v,!ornaamste is dat alle voorkomende problemen in een volko"

m~n openhartige sfeer en met begrip voor
elkaars standpunten besproken kunnen
worden.

-

JAVA'S PRACI
Woensdag December 1949 brachten wij
's avonds een bezoek aan Java, Drs T an was
onze gids ei'1' de "Oranje" vari de Stoom-
vaartmij,."Nederland" bracht OrJS erheen,
Na een prachtige zeereis melhier erJdaar
eerJ uitstapje, orJder andere in Singapore..
landden wij in T andjong-Priok, Wij zagen
Java zoals hef. in 1939 was: Batavia met zijn
mooie witte gebouwen, veel rJatuurschOOrJ
op een tocht naar 'Bandoeng, Een smalle
weg omhoog voerde orJsnaar de rand van
eerJ vulkaan; waar zwaveldampen uit op.
stegen, Het oogsterJ van de padi, de primi-
tieve wijze van rijst dorsen;heîplukken erJ
verzerJden van thee; het verzamelen van de
fatex; het oogsten van suikerriet; stieren-
rennen en hanengevechten,
Slanke inlanders in sierlijke gang met enor-
me vrachten op het hoofd of aan een stok
over hun schouders.

,C,

[f~
cc' P, Co' CAMPI::IUYSEN

c ,

derHeemN.V. in destamperij hadgeokC' c.
wer I. d d -Camohuysen is in zijn vrije tij' ruk meI
zijn fruitteeftlnde kas op zijnvolkstuinlje
en verder met lezenenvakbewegi ng:Maar

d~t.'aatstebe~lnthij 19s le,laten óm,zoa!,sl
hlfzegl, "de.J9rge~.~nde beurtle..g~ven.
Bir YDH rekenen wljhem nog tot de jonge-
,en, want wir hebben hem opczijn óOejaarIn de kern gekozen; omdat het "Campo ,

huysen is! I

COLLECTE VIEL TEGEN\r De collecte, die het comité ziekeno

l.troost aan de vooravond van Kerst71'
mis hield, heeft minder opgebracht"
dan verwacht werd. Aangezien de
300 gulden die men oogstte niet toe- C

reikend zijn om het comité gedurende
het gehele jaar 1950 aan voldoende
middelen te helpen, zal waarschijn-
lijk tegen de zomervacantie een aan-
vullende collecte worden gehouden.
Hoe het ook zij, driehonderd gulen is I
naar onze mening een zeer behoor-
lijk bedrag en daarom aan alle gevers
onze hartelijke dank voor hun mild-
heid. De zieken zullen U allen dank-
baar zijn voor Uw bijdrage.

KERNSPREEKUUR MAAN WEG I
Maandag 9 Januari 1950 houdt de kern
spreekuur in ~achtkamer 1, be9ane grond.

\anwezig zijn: ,
e pauze: hr y.. d. Plas en mej. Mulder.

?e pauze: mei v. Rietschoten en mei
Bécude.

HT EN PRAAL
Gamelan"muziek en een kleurrij ke zons-
opgang. Prachtige orch..ideeën, overvloedig
groeiend i~ het wild.
Dit zijn enkele van de vele indrukken, d.ie

dekleuren~ilm ;..Java'spra~h..t.enpraar bij
ons~chter!'eL-
Memgeen was verrast t~n aan het einde
van de avond de kernvoorzitterverklapte,
dat de vertoonde film een stomme film was,
drs Ta" zelf de explicaties gegeven had en
de muziek afkomstig Was van platen, die
tijdens de f.iJmver'toning gedraaid werden.

C-.'--' --;-;.. :-.. 'c' "'. "VV',,!c,vv~,

afdeling Expeditie, op 21-12,1949.
Wilhelmus. FranclSCusc, zoon vanH.W.
Claassens, afdeling Draaierij, op 25" 12-1949.
Sija, dochter van R. Wijnmal.en, afdelingDocumentatie, op 28-12-1949. .

...Gehuwd. .
M, Ronteltap.. Wlkkelafdellngcmet Mej,
" K"hn op1111950
., u, -~ "'

IN TREDING EN è
,

I. M,van YJiet, Voorcalculatie, 26-12..1949.
A. Beugelsdijk,draaierij, 27-12-1949.,
I Gl Jd . .j 'd è, a m, raalerl, I em. Cc
1." . W Vt . I b d .d c
..e)., ers eeg, In eer an , I elrl' ':. B. Margés, Verkoop' :2-1-1950, c

Mej,E, A. v.Frankenhuyzen, Documentatie.1dem: c ".
1.J.yander Schecr, Ontwerpgroep, id:

... J,. Hooijmans;MagaZijnadmln[stratie, ld...

Mej. Th. M.W...Elflink, Inleerband, 4-1.1950
Mej G.Kesiler, îdem; 2-1-19?Q.c ;,

-

JUBILEUMLIJST 1950
'. è;

E.Hu)shof M2322 "2., 2:1950
A.H.~. Langezaal M2421 9... 2.1950
C.J:van Leéuwen. C4000 13.2.1950
PcB. van Geffen M2333 23.2.1950
H. 1.. Otterlo èM2531 1.3.1950
C. van Delft M3360 22. 3.1950
M. A. Yel!ekoop '..' C1511 15. 5.1950
,... M.. Punt' C2410 1,8.1950
.=.Mosterf ,. C3210' f.. 8.1950
_. de Bruyn M2324 16. 9.1950
.-;.,H, van der Heeft M2531 2;10.1950
r. P. D.Kouwenberg M2333: 11.10.1950
.. W, Eèk C3290 23,10.1950

; C. Perlee M2541 27,10.1950.- cI ~.P.;Cadel M2322 , 13.11.1950
I W, Ridder M2541 7.12.1950

-,_de dag van mijn 12V2,jarig jubileum
werd ik verrast met prachtige geschenken,

I zowel.. door directie, als van afdelingschefs,
bazen en collega's.. Hlervoor mede namens
mijn cechtgenote aan aljen mijn hartelijke
dank, Speciaal fabriek Utrecht voor de aar-
dlqeattentie. .. ~

H, P.v. Beveren, gereedschapmak~rij
.

c
M~denamens mijn echtgenote, dan~ ik de

d!rectie'cchefs en co!!ega's voorcde bijzon-
dere mooie cadeaux die ik bij mijn .12V2-

jubileum mocht ontvangen.
..

A S dC. , u roix
, " "

127INZENDINGEN'c
1949 werden 127 ideeën ter beoordeling

ingezonden; in 123 gevallen kon een beslis-
sing genomen worden; de overgebleven
ideeën zijn nog in behandeling.
In 51 gevallen kon een beloning worden
toegekendö2 heren werd een aanvullende
beloning toegekend voor in 1948 reeds voor-
lopig beloonde ideeën.
In totaal is een bedrag van f 444,50 aan
beloningen uitgekeerd.

Mutaties.
Met ingang van 1 Januari 1950 wijdt de heer
Enters zIch geheeJ aan het -statistische werk
in onze onderneming. Sinds die datum heeft
de heer Br~ndt de leiding van- de' afdelîn,9
voorcalculatie, welke tot nu toe nog offi-
cieel bij hr Enters berustte, overgenomen.

c

NIEUWE TELEFOONNUMMERS
hr Vellekoop, versterkerslaboraJoriumc' 99
hr Schouten, ~oJexlabora;9rium "". 17
hr Huysman, versterkerbouw c48-182
Tiidschriiver versterkerbnuw ?4.


