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fn ons vorige, nummer hebben wij
melding gemaakt van de opengesne-
denSolex (het doorgezaagde wees.
meisje), dat in de afdeling enkelfabri-
cage vervaardigd werd voor de Solex-
stand op de tentoonstening te Brussel..
Hierbij eén afbeelding van dit mees-
terwerk. Uiteraard is het moeilijk om
zo'n werkstuk op een plaatje tot zijn
rech\ te doen kom~n, te meer daar
deze foto gemaakt werd door het
plexiglas omhulsél heen.
Bovendien gaat de' afbeefding er door
het clicheren en drukken nog op ach.
teruit. Desondanks is het resultaat nog
bevr~digend en 1n, reder gevat vol-
doende om zelfs de leek een duideljjk
beeld te geven van constructie eh
werking van deSolex-motor.",. , ,;
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KV 485 exit
"Niet zo'n gek cadeautje'" schreef het Vrije Volk onder bovenstaande :oto
welke voorstelt het c;verhandigen van een ERRES rad:otoestel KY 485 aan de
heer F. A. Riegman te Rotterdam, wegens het aanbre~gen van het 50.000ste
lid van de ambtenarenbond, A.B. V.A. te Rotterdam.
Inderdaad, niet zo'n gek caèeau~je, want die stijlvolle KY 485 is een mooi
radiotoestel, waar de b'ezitter lang plez:er van zal kun~en hebben. Inmiddels
isde productie van dit toestel afgelopen en is in onze fabrie~ Maanweg al een
begin gemaakt met het nieuwe type KY 405. Vooralsnog komt dit toestel
nog niet voor het voetlicht; op de voorjaarsbeurs te Utrecht zullen de
nieuwe modellen aan het publiek worden voorgesteld. Onze privé-mening:
de nieuwe serie is buitengewoon mooi te noem~n.

JONGENS MET LIEFHEBBERIJENf.'

Dit jaar weer bezoek

INFECTIES EN ONGEVALLEN
Jan Janszen prikt zich onder het werk In de
vinger, Even kijken: het Îs niets, door-
werken!
Twee dagen later: "s nachts kloppende pijn
in een vingertop, Verdorie, het Is de vinger
van de prik van eergisteren.
Om elf uur die ochtend geeft Janszen het
werk op, het doet tè veel plJn~ In de ver-
bandkamer zegt de dokter: Staken, In de
ziektewet gaan. "Maar dokter, ik moet toch
In deongevall~nwet:'roept Janszen uit, "ik
stak me bij het werk," - "Spijt me vriend,"
is' net anfwoord, "van een verwonding is
niets meer te zien en oovendien, hoe moeten
wij voor de wet bewijzen, dat het onder het
werk gebeurde? Was direct in de verband-
k~mer gekomen, dan was alles aangetekend
en kon nu aangifte worden gedaan,"
Dus: met alle schrammen, prikjes en wondjes
direct naar de verbandkamer, zodat er:
1. minder kans op Infectie Is,
2, geen moeilijkheden zijn als er onver-

hoópt later toch 'iestaakf moet worden,

MEDISCHE DIENST,VACANTIE -
Op de Directie-Kerrivergaderingwel-
ke Donderdag j.l. werd gehouden,
cis de fabrieksvacantie vastgesteld van
22 tlm 31 Juli.
Nadere bijzonderheden in het vol-
gende VDH-tje.

verrijze

recensie in de Groene Amsterdammer, heb-
ben wij ons een exemplaar van Hobby' Club
aangeschaft,een technisçhenpopulairw~ten-
schappelijk maandblad voor jong en 0 lid..
dat wordt uitgegev~ndocr De Bezig~Bij;
van Miereveldstraat 1, Amsterdam-Z.-
Het doel Yan het blad is: te leiden)ot de
oprichting van Hobby Clubs;verentgingen
van knutsel~~de.icnge\u!,dieh.un technl.:che
aan,leg en v's'eu'tleve~!n hun}'Efhebbe.~"je.~-
Wij hebben de Amerikanen vroeger dikwIJls
benijd om hun populair ..
bladen alsPopularScience.. om maar
voor~eeld te noemen;
n die bladen kon de knutselaar naa.rharte-1

lust grasduinen.. Welnu,HobbyClubisgeen'
haartje minder. De jnhoudvanhetvierdeb ., t dOt H b trt ' k Inummer ewlJs I : et eva a I ~ en over
televisie, radio (bouw van eenvoudige twee-
lamp-ontvanger),f.otografie; telefisie,vlieg-
wezen..knutse.lenmet;hout en scheikunde,
Jongetutkur)nenhlerhun hart ophalen end do k 0'0

e ou eren 00 .
Wij hebben in ons land grote behoefte aan
mensen, die serieus hun hobby beoefenen...
omdat uit velen dezer knutselaars later de
ingenieurs, constructeurs en technici ont-
staan, die onmisbaar zijn voor onze industri-
alisatie. Denk maar eens aan het ontstaan
van ons eigen bedrijf. De oprichters waren i
ook hobby-lieden, die van hun liefhebberij
.1un bedrijf maakten.
.'1ensen dl~ hun handen weten te gebruiken,
kunnen altijd en overal .terecht. Leerzaam en
verhelderend Is bljvoorbeetd het artikel van
Ir Go v. d. Stoop, "Wil Je fngemeur worden",

IWij maken daarom gaarne een beetje recla-
me voor dit blad, dat geen winst beoogt te
maken, doch a.lleen zijn kosten wil goed i
maken.
Voor onze lezers zijn interessante Hobby-

~,;;- ..~~n hobby-clubs c\";;~";,1,,!.",""~,
Clubs al aanwezig te:
Den Haag: R: Schuttinck, v... Diepenburch-
straat 128; -

Rotterdam: Si. Noorda, Wilderveenstraat 3a;
leiden: M. Harmsma, Hyacinthenstraat 25a;
Utrecht: W. Bekker, Dopakker 101,
Het .blad kost (1,20 per kwartaal, giro-
nummer administratie 2517b. lossenurnmers
(0.50.,..'
Voor 40 bladzjidenr!ikeliikgeïlfustreerd. t

helemaa)n!et.'~uu!"

.
Ideeënbu.s
J. de Kroef, afdeling draarerij teUtrècht,
deed enkele voorstellen, die zich welfswaar
nfet voor uitvoering lenen, doch dfe de
Inzender toch eeneanmoedigingspremie ,van
1 gulden opleverden. ,
R. Th. Freud, afdeling montage, stelde voor
een andere wijze van lossen van stator-
spoelen. Het voorstel wordt uitgevoerd. Be-
loning3.50 gulden.

ZWEM-ESTAFETTE
Wij ontvingen een bericht van de Koninklijke
Nederlandse Zwembond, afdeling Utrecht,
det op 16 februari een zwem-estefette voor
bedrijven gehouden zal worden in a.ZiE.B..I.
Verzwommen zal worden:
5 x 40 cri ,vrije slag voor dames,
5 x 40 m vrije slag voor heren.
Het is dus de bedoeling, dav 1 of meer ploe-
gen van 5 personen gevormd worden.
Bedrijfsgenoten, die hun krachten met an-
dere bedrijven willen meten, kunnen zich
t/m 4 Februari opgeven of inlichtingen vra-

gen bij afdeling sociale zaken. mei. Sollie.

ERRES-handelaren
Na een onderbrekingyant!en jarenzu1Jen'
de bezoeken van ERRES-handelarenaan onZe

U!te..raardmo~t aan dit soortbezoeken~eer
gr?te betekenis toegekend worden...wantd~
animo voor de verkoop vanERRES-producten
kanÎn aanzie n lij k emategesti m u I ee.rd worden.L k df b '

kdooreenbezoe aan onze ra io a ,rle, Waar
.dehandelaren dan ,met eigen ogen de pro-

ductievande KYS;SZ-en kunn,en aan-

$c.~ouwe~..ln sam~n~angmet Stokvlszu(!en
wl}onsuJte.rste be$t.doen deze bezoeken ook
het îesultaat 1edoen. afwerpen watw.ijer
vanverwacnten.De winkelier vormt. de 1aat.~
ste en be$.\issende schakel in de weg.. die het
product doorloopt van producent naar ver.'
bruiker.. Als hij gezienneeft noeen onder
welke omstandigheden de ERRES-producten
ontstaan, zal hij ql~ goede .indruk kunnen
ov&rdragenop de klant.koper..
OLhet een goede indruk zal zijn hangt af
yanons allen, Daarom zij het nu reeds ge-
zegd.. dat wij er op rekenen dat ons gehele
bedrijf zijn beste beentje voorzet. Alles
model,'zoa.ls dat in mi I itaÎre dienst heet,
De eerste groep handelaren - :t 100 man
uit het rayon Rotterdam - komt Maandag
6 Maart. tn totaal zullen 12 groepen uit de
rayo'ns Den Haag.. Amsterdam, Utrecht, Gro.
ningen, Maastricht, Deventer.. Breda, Arnhem
en leeuwarden tussen 6 Maart en 26 Juni
onze fabriek bezoeken.

-

INieuwe teJefoonlijst
Aangezien door de vele verhuizingen de
bestaande telefoonli]st onbruikbaar was ge.
worden!s door afdeling organîsatie een
nieuwe (tijdelijke) telefoon lijst uitgegeven per
5.1-1950.
Extra exemplaren aan te vragen bij de heer
T etenburg, afdel!ng organisatie,



DAVID EN GOLIATH

Deze week

twee ERRES-stofzuigers van formaat

Links onze bedrijfs-stofzuiger, de IS 140; rechts de welbekende SZ 305
Industriestofzuig~rs lenen zich door hun 'grotc:re Vermogen voortreffelijk voor het
stofzuigen in bedrijven, winkels en kantoren, in het algemeen daar waar z~er grote
hoeveelheden stof moeten worden verplaatst.
Op de Utrechtse Jaarbeurs werd dit apparaat vorige jaar voor de eerste maal getoond
en de ontvangst was zeer welwillend.
Op de SZ 305 zijn wij langzamerhand uitgekeken geraakt. Toch is dit niet dezelfde
stofzuiger van vorige jaar. Deze SZ 305 is uitgerust met het nieuwe aggregaat AG 250,
dat vervaardigd wordt door de fabriek te Utrecht en dat de eigenschappen dermate
veranderd heeft, dat eigenlijk sprake is van een geheel nieuwe stofzuiger. De aan-
trekkelijkheid van de SZ 305 schuilt niet alleen in de fraaie vorm en afwerking en d~
vederlichte en practische hulpstukken, doch ook in de zuigpres!aties.
Zoals bekend wordt bij de vervaardiging op grote schaal gebruik gemasst van lichte
metalen - denken wij slechts aan ketel, buizen en mondstukken, welker vervaardiging

aan onze medewerkers zeer hoge eisen stelt.
Lichte metalen zijn uitermate kostbaar, zowel door aa~schaffingsprijs sis door bewer-
kingen. Zorgen wij door zuinig behandelen, dat niets nodeloos verloren gaat.
Aardig is de verschillende gegevens van industrie- en huishoudstofzuig&r naast elkasr
te leggen. ~

vacuum maximum.' . 1000 mm 1200 mm
luchtverplaatsing 42 I/sec 28 I/sec
energieverbruik 650 watt 375 wstt
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" over de waardering
c,,'c fb k b d CCc

"','ccvan a rie sar ei ,c"c'",
"""c' c' c, c' c, "c 'c",

namen"heeftdebalczodantg aan,het rollen
gebrach{"da{ elkekranl deze'dagen,schrijfl

ove r "de "verzwaa~d eeis,e: n.,oa,~,het ond~rw Ijs

geste.'d,. doordelnd\lstrla.l!sa~~e..,c ,',
y ~nzelfsprekendkomldaarb'fh:t vraa9st~k:,

~!\tTboordofovera~laandeord~.lndustr'a.! 1 satle, bet~ken tfabr'eke~,e~..f..a brie ken,cwo r-

denb~v~\ktd9or ~en~n~r\,overall.:Maar
mensen In overall worden melovera! zo ge-c.' ", ' 1 cc , .
waafdeerd als voor eenhe1 za me industr.iali-

satie:we! wenselijk'zou'zijn.:Hetls,nogniet, , c ,- ,
czo lang geleden... en:omc'eeru]'kte zijn,het
is9Pveiepiaatsen nogio... dat de man.. u!t
deiabriek,deorbeidet,. niet in tel was. ,

,Dat de fabrieksarbeider genoegen moestne.
-nenmeteen andere behandeling dan de kan
toorbediende,. ,minder verdiende, ..langer

,moest werken, m.indervacantie had, vui.lerl
werk 'deed, een num~er was;' kortom een-

\oudig niet:U)~eteelde. ,"
Zel.fsin-,.,on~e fa~riek Maanweg, .waar.w!j
waarach~!9 toch nretouderwets ofreactlon-
nairzijn,l,s het zo geweest en op enkele
punten nogcwel zo'cdat de faciliteiten.. voor'
de, man uit de iabriekrninder zijn ,dan die
"oor de kantootl"ensen. c,
Jammer. '
Want die afstand is ongewenst in een on-

derneming, waar samenwerking een gebie-

dende ,eis is. Waar men samen alles kan

bereiken wat er in een gezond bedrijf te

bereiken.. valt met goedwillende mensen. Dat

ie afstand verdwijnt is onmiskenbaar en wij. kunnen het danken aan hefsociale beleid en

aan het werk van de Kernen, dat het bij ons'

de goede kil nt uitgaat. ','
Met het verdwijnen van de scheidIng tussen

fabriek en kantoor, vervaagt ook h~tvoor-
oordeel tegenover de overa.\l Een.. fabrieks-

,man is hetzelfde wat de ksntoorman is:

medewerker.
Waàrlijk,de fabrieksman,die voor zijn werk

staat en er zin In heeft,is .te benijden. Kan-

'{oorwerk is mee~tal niet.. zo aantrekkelijk als

hef lijkt en de problemen der techiek.zijn

vaak te verkiezen boven die der cijfers.

Als wij dit zo lezen en dan denken aan het

berichtje.. eveneens in dit blad, dat een aan-

talc"medewerkers" .in U.trecht het leuk vond

een garderobe te vernielen, moet het ons

van het hart dat zulke m~nsen eigenlijk de-

ger}en zijn, die de vooruitgang voor de

anderen In de weg staan. Mensen die toilet-.
ten bevuilen, kleedkamers ruïneren en in,. .
canunesrommel maken,. pleegt men rnettege-

moet te treden met allerlei voorzieningen,
,die hun aangenaam ,zijn en die het werken

In de fabriek op eer\ hoger, plan brengen.
De goeden moeten dan weer: onder de

kwaden lijden en men vervalt weer in de

cirkelredenering, dat mooie kleedkamers en

der~lijke geen zin hebben, omdat het toch

Iniet ~ewaardeerd wordt en komen er dus

geen'mooie kleedkamers. En als die er niet

zijn wordt er van de andere kant weer ge-

mopperd.
We zullen de "zaak maar optimistisch bezien

en ons spiegelen aan het grote voorbeeld,

dat V~n Marken, de oprichter van de Delftse

Gist- en Spiritusfabriek reeds in de vorige

eeuw gaf.
J oen waren er helemaal geen sociale voor-

zi-eningen en was de fabrieksarbeider hele-

maal niet in tel.

Van Marken was met Stork een der voor-
trekkers op dit gebied en z!fnzegen rijke! n-
vloed doet zich nog gelden, al werd h!J
!ndertijdniet gewaardee:d, Als hiJ !eest-1
avonden gaf bestalen kwade (of eerder
domme) elementen hem ten koste van hun
k damera en;
Ende kwestie witteboordofovetall heett
zoveel te maken met Van Ma.rken's sinaas-
appe!en, dat de waa!derirlg voo:hetfabrieks"
werk ook pas zal komen als men de nood.
~aa.k en waarde van dit ~erk heeft Ieren
InZ!en, .
En die ,..men" z.iJnu en ik en ziJn dus wij,

Burgerl ij ke Stand
c.:ornelis, zoon van D. Prijs.. afdeling stam.
I")erlj, op 13-1-1950.

JNTREDINGEN

. v..d. Berg, draaierij, op 16-1-1950.
. van Ling.. draaier, op 16-1-195:0.

H, J. Fama, draaierij, op 16-1-1950.
T. W. v. 't Verlaat, nabewerking, op 16-1-'50.

Vandalisme door grote mensen
Het was niet de eerste keer, dat ons werd
getoond, hoe men kans ziet in de heren-
garderobe de boe! te vernielen. Wij ston-
den perplex. Hoe krijgen ze het kapot, alleen
met moedwil en groot geweld. De daders
~!jnnatU1Jrlijk onbekend.
Binnenkort komen - bij wijze van proef -
')ok in de metaalwaren W.C.'s handdoeken
te hangen. Hoe zal dit gaan? Het antwoord.
'5 a~n ons.
Latende vernielers zich echter gewaar-
schuwd weten.

DE KERN.

Personeelsavond
Maandag a.s... om 20.00 uur, komt In onze
cantine èe heer Van Zijll spreken over:
"Sport en Olympiade".
De heer Van Zijll Is directeur van het
Nederlands Olympisch Comité en een bij-
zonder boeiend verteller.
Na zijn causerie zijn er enkele sportfilms.
Kaarten halen bij de heer Van Bokhorstof
de heer v. d. Wilt.
Wees er bijtijds bij, want het wcrdt vol.

~E KERN.
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,i"~,r~t:{~pfto;,.WantóPZijn 1ge',j,~~~?e~,? i~c~,l':~~jl'1"Ii~f;:Z:II.n !ntre?ec el'),neeft.~J slnds- 1;~:! 'i -t- d,evri.Jwelalle;~ankbet~l.g'ngen'z'j~: :': Çfiel1 !)og eens 19 j~ar ~!enst... b'!gedaan:c:, ,"

.,-~,\,t4jj"{,YaS!to:~h,~e jongen UIt Hatdln~;"CC .q. voorde'atteri~~"anZ,ekel}troo~t:,;. ,è
:"~~e"tq, .~aa!.~!\n vade!,grondwerker, -t-~z,ienclec."r!~'f!cl':~nv~ra1)derl'Jk~ JnpO,ud

,Z'" ~:;.;;:"~2..'jp~~czon? he\'." ~aar de èDm"cc, -t-,;:'.~fzIJnnu eenrnaa) f!jer'ZOVeélév~rr3tles
:~~~;::~",~§fi~1#,~ót.1n'D~Ht, waar h!i zi.J~ -t- op dit thema mogelij~ ." :heb~eq.,wlicaan-

!c.,,:;j;!',;:df"~~}:(11eupelmaker behaa.lde. ,ti!,.., -t- '.vankeltjk;-overwogE!,rodll'oo~~,be(tq!;ltel:!..rt1aarc
~4": ,.:f§,~,~:;.b1J'!:~~!g~; kl?:'?~,~~I<~(! tcTw~r~;~ ", "-t-..de,ve~ ;protesten- va,n.pegeDen..,,:dle"êh'
~~i!::,~,~~;;z~a~ Q~~~gd,op7'~~n 1ge Jaac~i' ,,:-t-ê dankbaarheid w'.lden"'ul!~n. "'.",.",', ~.~ltwarn"l1fri>11 onslerecht~n wet op -t-Omn1;lzóWer..,.de;,ge.itèals d~:'kO~.lc{e:~p~ren-t- de lurdsprekerafdeli~g"..w,aar hij d~, -t- ".c-.~iJjl~,n.,' wilche~ \foorta;an ZO" cl,oenr ~"';een

-t- zogenaamde c.,orgeltje,s hl,e!p maken, -t- speCiale... !u~.r!ek "fi~nkbetu,g'r\gen1",~~.rdt
-t- de -t- geopen~, ~'er()~~~r"ûe.eerste-afI7~vet~~?,~.-t- wel. c . - '" ".., -t- Dankbetuigingen cwerden on!vangen,""ä~~~~ ,,;Steeds is~iiin de,houtvleugelte,werk doet hl\!n,z'Jn V!I!eU!e,nc:~~! aan -t- " Mej. Heeman':::;'àfdelfng {>,peRam~t:";;:'~oor

:~::p ":'gebre"Y~n'~nWër op'demeûbel.makerij,' tezenenpuzzlen... c èè, -t- de vele attenties \ián Zlekentrddst"óntv~n-t~~'L"l;Jj h~t~nme.taf ef1, ~~kort~ ultst~p- Zijn vrouw houqt.h,~~ ,.thui,S,oo\çJn. d~, -t- gentljden~ hJar ziekte:Jé:c .."" ',: ""::: i
'.; ~ ,~n~ar.-,d~..;~neerde.rlj,.l.n1945.c-.wel:q:c VDH-~fee!.w~ftc;h..'!jd~~!dzhaafd.,kr~r t L. Pelgrom - afderrhg :'n~~wèt~ln"g:2'~an

+ hij' baas. In 1946 verhuisde het hollt- nen, toen ZIJ In c e nouta elng "Y Z 11 ' d."'b...'I' "Y , 'kB'd.. 'I" h + lekentroost en co ega 5 vqor e e ang-,. -t-..,,;,TT\<tga.%!j~,t.erwJjl hij later bov~~d'en wer te" e! en,vo~enz~ zlc!,aan "Y.c-. st;'îirn tI'~~si,~kte, : ~:'" ,0", ","
-t- voor de houtvleugel productIeman onze onde!nemlng..,getr:ouwd en,. -t- ~è,Q'.)", - - ",c, ,,-.. ,.'-c..~, "'~". ,-werd e~ de relr)plac~"kl:eeg t~ ver- hun 10iarig dochtertje vertelt aan -t- ,,:,,"'?':'i~".~7?:j!, '.., -" -.. c L 'd"' t" d ' t + "c..c""-'?"c'..,' ,"zQrg~n'i,? . è naar Vr\en mne)esasc, e nle~ws e "Y Burgerlijke Stand !",:;;':1é~\'(!;;"'f,Ff":c

J.",";::.;..,A.I~, u,.v, , c:!,"Plas,.z!el.lopen, ~portiel glorie van haar papa, ; dat hij be-, -t- .c ":ii"':,,,::",,;..\.
'f!;';' ",.;pntwl]clke

Vacantie in

Kernspreekuur. Maanweg.
De~efft nQudt?f> .M~andag 23 Januari aan-
staande spreekuu~.'fQwachlkame!:1, beganE'
g.ro"9' ..' .'
Aaflw~z;9z:jj11: ., ,. .,
1epauze:de heer \i.d.P\a~en de neer Pen-
ni,ngs ,,~.,. ,:'"
~~"päûze: mej. Van Rl.etschoten en de heer
L. B. v. d. Linden.


