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"j," . uitsluitend van deze maglietofoonbandjes ge-een praatJe over de Indonesische radiowereld bruik gemaakt, Ieder statl~n în, Indonèsi~
ver.~orgt om de beurt een uitzending v~n dit

door 1e luitenant P. J. van Zijp, een uitgebreide - moeilijk vervoerbare - Holland-programma, Zij nemen plaatselijR.'op
hoofd technische dienst strijdkrachten- apparatuur van snljapp~raten en snijverster- een magnetof::>::>n groèten op van, militairen

",.' programma. kers mede te moeten voeren. aan hurl faml.lleleden; een praatje ol een
.'.'.' TWEEDE DEEL Door de NIWIN werden toen een aantal reportage, sturen het bandje per vliegtuig
.'.' A'"gerikaanse magnetische tape-recorders of naar Batavia en hier hoeft er dan.' alleen

.'.'Het wordt langzame~~a.nd zeer goed merk- w~! maQnetof9ons aangeschaft. Dit type nog een begin en~en einde gezegd te wor-
.'.' baar, dat de r~patrlër.l.ng van. de tro~pen opname-apparaat heelt în Holland nog geen den. Verder dra~.lt, dan de tape-recorder,
.' sn~! doorgang vindt BIJ vele, diensten IS er grote bekendf"leid, hoewel het op velerlei Na deze verheerlijking van de magnetofoon

.',.'.'r~eds e~.n groot tekort aan personeel en ge,bied nuttige diensten kan verrichten, Het zult u zich afvragen, waarom de.ze appara:e,n
.'..'d\tterwljl de werkzaamheden~ verbonden .prlncipe van deze apparaten is dat een de gramoloonopnameapparaten In de studio s

êjan de ~epat~!ëëring en afwikkeling van de papier- of plastic-band met een daarin ver- niet ,volledig verdrongen hebben, De reden
~,~aken eerder'toè: dan ~fgenomen zijn: wer,~te ijzer-emulsie langs een "opname- hiervan is, da~, deze Amerikaans~ ap~a:aten,
'.' ,In Maart en.. April za~ ook veel personeel, kop wordt gevoerd, w~lke in het rbythme - ,de "Bru,sh BK 401 wordt hle: met ge-

werkza.a,m DI) het strijdkrachtenprogramma, van de spr~ak of muziek wordt gema9netl- prulkt - niet voor omroepgebruIk ontwo~-
.'demobll.'seren. Er worden nu voorbereidi~- seerd. Ook de emulsie !" de band wordt pen zijn, maar voor huis- en kantoorgebruik,
.' g~n getroffen om de zaken op verschll- daardoor meer of minder gemagnetiseerd, De omroep stelt nu eenmaal veel hog~re

.'.'.'I'e:nde stations aan de burgeromroep over Vóór de opnamekop bevindt 'i.ich een uitwis:' eisen wat betreft bedrijfszekerheid.. kwaliteit

.'." te dragen., kop; die datgene.. dat voora{ op de band en gebruiksmogelijkheden, eisen, waaraan
, .'Eenmoeilljkheid, die zich hierbij voordoet Îs, stond, uitwist, B!j hét 'alspelen gebeurt het deze kleine transportabel~ ,..apparaten nlet

.' dat.,d~ burgero~roe~ een tekort heeft aan omgekeerde; de' opnamèkop wordt nu af- kunnen voldoen. Veel moeilijkheden werden
~c~eschoold techm5ch personeel, terwijl de speefkop, het .'gemagnetiseerdè bandje wordt o::>k ondervonden, ~oo~,dat deze ,toestellen
;;cvoorraarden voor, het aantrekk~n van de- hier langs gevoerd en vla een versterker niet helemaal "troplcal waren uitgevoerd,
;;c,;~?:b.'.I\serenden met ~ant~ekkelljk genoeg wordt het opgenomene weer hoorbaar ge- waardoor n::>gal eens een conde~~at~r het
;itc;~!)n'..vele krachten.. die hier voor de om- maakt. begeeft, altijd op een ongelegen tijdstip, als
Çi";;,;roep.'.'~eer waardevol zijn, daar zij het be- ,~ ' je midden in een opname zit. Nu wij het toch
?i;;c;~tljlen; de apparatuur kennen, gaan hier- Bandapparate~, ,over ,.tropicaï' en condensatoren hebben,
~[;;;ccd~orcnaar ,~ederland t~rug of emigreren f,et grote voordeel van deze apparaten is; waet u dat er hier een kleine muizensoorl
f:;;naar.'Austral'ec.en ~ieuw-Zeeland. dat ze klein,.. zijn, despèelduur van een bestaat, die dol IS op het compound v~n
.'cD~ zende:, d.le hier gebouwd -:verd vo~r bandje eenhal./ uur bedraagt en dat het een rolbl,okcp?de~,sa!oren7 Als uw toestel met

" N.'euw-G~1nea, bleek doo~ de. meuwe Ult- onb~perkt 'aantal keren kan worden alge: "mulzendlcnt IS, ~eef! u.. grote kans ~p
~~erbepa!l~gen ..het.' land. n.'et uit t~ mogen. speeld;zonder'dat noemenswaardige slijtage het bezoek van zo n dlertjle, dat ka~s ziet
Nieuw-Guinea.' IS van hier uit .,bultenland" optreedt. Voeg hierbij nog de afwezigheid een ongelooflijke verwoestin~ aan te rIchten.

;g~worden". waardoor allel douanebep~lingen, van plaatgeruis en de mogelijkh~ld om het A!le co!,!densatoren wor.~en tot d7 par~fllne-
,die v~o.r andere landen gelden, ~k hier. van bandle steeds weer voor een nJ.euwe opnamé .ragen. a.angevreten, terwIjl ook de Isolatie van
,;;~oe,passlng .'\'ferden. De P,T.T, Nieuw-GuInea ..tegebruik~n, w~ardoo r~et kostbare platt!n- de leidingen het moet ontgelden.
c,.';.'1S; n~hzellbegon~.en een omroep~edr!jf op materiaal \loor ,spej::iale montag~s bewaard Alscde volgende ochtend h~t toestel wordt
;te ..r~kten~ waarbij ook vraag bestaat naar kan worden. ..vele vpordelen,dus, waardoor aangezet, hoort, u een hevig g~sis en g,e-
.'; feJc" 1"dPe-r~dneel. . ,men h!~r,dan,ook e~n druk gebruik ,maakt ~caak. dan - behoudens een licht rook-
c;,n er.t1J,"w~r gezocht na~r een middel om van ,deze hand1geapparatèn. c wolkle - niet$ meer.

c~Pt ehnc,gemakkelljke wijze op afgelegen '.,I.'nchet st.rild~raçrt~npro~rä~wil;'d~t,~ageli1J<~ H~t "çesta vo.ldoen condensatoren, die vol-
? ,e ac ~menten reportages te maken, zonder ~a':'.~.' Holland ,word!, u..itpez9nder:\,~or~t,bi~ ledig. in metaal <?f bakeliet ing~sloten zijn.

i$~en zeer belangrijke geweest in de VDH-geschiedenis. "

lnde allereerste plaats door het
Jaarverslag
dat via de banken beschikbaar ges~eld w~rd
voor de aandeelhóuders in ons bedrijf. Dit
jaárverslag heeft, blijkens de beoordelingen
tn de pers.. e~n goede indruk gemaakt op
de buitenwereld, niet alleen door de typo-
grafische verzorging, maar ook door de
goede berichtgeving. Aangezien het finan-
ciële wel en wee onzer onderneming innig
verweven is met onze privé-belangen, heb-
ben wij een uittreksel van het jaarverslag In
djt nummer opgenomen, bevattende alle
essentiële gegevens.

~andelaren-.excursle.,venals vorige week was er Maandag weer
.6eninvasie van ERRES-handelaren. Er ko-
men er nog 12.
Radio en Indonesië
Onze corr~spondent in Djakarta, 1e .Iuite-
nant Van Zijp, geeft een deskundige visie
op de radiowereld van ginds.Kernnieuws .

De Kern heeft plannen voor excursies naar
de Hoogovens en de KRO-studio.
Solex-rijderij
Deze gaat over ~4 dagen beginnen.
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--" de heer Tetenburg, afdeling organisatie, \J
tot 28 Maart. :.:

\ \\! Inschrijfgeld f 0.50 per persoon. \.)\\]

Enkele fraàie prijzen zullen aan de win- \"]
\\\,

naars ter hand gesteld worden. :.:,

~
,.

~
".

.

.

het jaarverslag DE SOLEX..""
Zoals bekend is ons bedrijf in de loop va1\ het jaar 1949 een zogenaamde "open Het is !nm!ddels al ~e~r .enkele
Naamloze Vennootschap.. geworden. Dit hield in, dat een beroep werd gedaan op de maandeng~l~den, dat WIJ In dit bl~d
kapitaalmarkt om door het nemen van aandelen kapitaal in onze onderneming te steken. de aankon.dlglng plaatsten, dat het .in
De voortdurende groei van onze bedrijven en de daardoor sterk gestegen kapitaal. de .bedoellng. lag eerlang met de beo
behoeften maakten dit noodzakelijk. Zo verscheen VDH ter beurze en zo is vorige schikbaarstelling van ~olexel:l voor
week het eerste openbare jaarverslag verschenen. het . ~ersoneel een beg!n te maken.

Weinig konden wij vermoeden, dat
Aan dit verslag ontlenen wij het volgende ontvangen, want ons bedrijf heeft geld - er zoveel bezwaren zouden rijzen,
De gang van zaken was bevredigend, zowel zeer nodig als arbeid. Doch kapitaal en dat deze uitreiking zou moeten wor.
in financieel als in commercieel en technisch arbeid worden pas geactiveerd door de on. den uitgesteld, zo lang uitgesteld, dat
opzicht. Er is veel aandacht geschonken aan dernemers. men ons van valse voorspiegeling
research. De fabrieken waren goed bezet Ons bedrijf is welvarend; het blijkt uit het ging verdenken.
en ondanks de onmiskenbare daling van de jaarverslag. Dat het dit moge blijven tot heil Inmiddels Is het voorjaar in zicht en
gemiddelde verkOOpprijS onzer producten, van ons allen. daarmede de tijd voor Solex-geneug.
was de omzet nog groter dan in 1948. De ten. Welnu, men zal kunnen rijden..
export was belangrijk, ~och h~d aanz.lenlijk Nieuwe golflengten want vandaag over veertien dagen
belangrijker kunnen zijn als Internationale. wordt de eerste groep van Solexen
handelsbelemmeringen dit niet verhinderden. nieuwe schalen voorzien...Er is geloot; de gelukkigen
Speci~al. de voor ons zo ~elangrijk~ Zuid. Een der gevolgen van de nieuwe golflengten krijgen tijdig bericht.
Amerlkaans.e markt kon hierdoor niet ten verdeling is, dat de stationsschalen van alle Daarna zal, zo mogelijk iedere week,
voll.e voorzien worde~. . . . vóór Januari 1950 gefabriceerde toestellen een nieuwe groep Ingeschakeld wor.
Er IS in 1949 r~lm 1 Y2 mlllloen. guld.en Ult- niet meer kloppen. den.
gegeven ~oor uitbreiding en v7rnle~w.'ng van Vraag: Hoe komen wij aan nieuwe schalen?
het machinepark. Hierdoor ~iJ.n wij In staat Antwoord: Er kan momenteel nog niet over. .
de gehele motor van het RIJwIelSolex Inclu- zien worden In hoeverre het nodig Is nieuwe Brldge.avond
sief de electrlsche uitrusting in eigen bedrijf schalen te verstrekken
te vervaardigen. Een groot aantal luist~raars zal er het geld, Op Vrijdag ~1 Maart zal in de kle~ne cantine
Door de kapitaalsuitbreiding kregen wij de de moeite en de van de fabriek Maanweq een brldge.avon~

beschikking over de benoatgde middelen, o.a. IJm zich een.
voor aanschaffing van machines en gebouwen. i Immers, de meest
Hierdoor konden wij werkgelegenheid ver. i versum I en 1I zijn -. . --
schallen aan 1401 ~ersonen. koers gegaan en met enig draaien en kijken
Het \(7r~00~ werd minder en daardoor steeg I op het afstemoog leert men de nieuwe positie
de efflclentle. wel vinden.
Door een aandelen.emissie werd het kapitaal Het Is echter prettiger, vooral ook voor het
In Juli 1949 verhoogd van f 1.000.000. - tot kunnen vinden van de buitenlandse stations, . è":;'C'"'",,,";!,',:
f 3.774.000. -. om een nieuwe schaal te monteren. schalen verstrekt
Op de balans komen onder anderen de vol. Afdeling Service Is voornemens nieuwe De kosten bed~agen, afhankelijk van het
gende posten voor: schalen te laten maken voor alle toestellen, type, f 5. - tot f 6.50 per stuk, exclu.
Activa: die nà 1945 geleverd zijn, met uitzondering sief montage. Een handige jongen monteert
Gebouwen ."""""""'.'.' f 1.505.212.- v~n de KY483. uiteraard zelf. Wie het door de afdeling
Installaties en gereedschappen" 1 .635.755.- Dit zijn dus de ERRES KY 457,465,466. 477, Service laat doen moet rekenen op f 3.50
Magazijnvoorraden ,,2.581.160. - 485, 486, 487 en 488. . extra kosten.
Order in bewerking ' " ,,1.183.770.- Voor toestellen va~ vroegere jaargangen, Afdeling Service zal bekend maken wanneer
Gereed product .'.""'.' " 395.422.- dus voor ~lles wat tijdens en vóór de ~orlog de nieuwe schalen te koop zijn. Voorlopig
Debiteuren ,,1.590.062.- aeleverd iS, worden door ons geen nieuwe dient men zich met de oude te behelpen.

en passiva onder anderen: H.Kapitaal (3.774.000.- Ier. . . .. radio Djakarta vervolg van pag 1Dividendreserve , " 396.890.- .
Algemene reserve " 430.490.- De inductiemotoren, die zich in de magneto. laag, waar in de groef gesneden wordt. De
Bestemmingsreserve ."'..." " 492.554.- toons bevinden, geven zeer veel hitte af, groef wordt, aan de lucht bloot gesteld, van-
Lening Herstelbank ,. ,,1.350.000.- e veel voor het klimaat hier. Om de koe. zelf hard en het afspelen geschiedt met een
Crediteuren """""..""" ,,2.079.444.- ling te verbeteren zijn nu In alle apparaten sleepnaald of met een afspeelsaffier.
Te betalen dividenden " 338.460. - door ons klein~ fa.ns Ingebouwd, die d~ Met al dit praten over technisch interessantè
De zuivere winst bedraagt na afschrijving op temperatuur enigszins op normaal peil dingen van een omroep, zouden wij haast I
~ebouwen,machlnes houden. over het hoofd zien de zaak nu eens van
en dergelijke """"",..,...,... f 821.564.- Joch, naarmate er betere uitvoeringen van een andere kant te beschouwen, namelijk
Kosten kap!taalultbreidlng ... ,,226.099. - deze apparaten ter beschikking komen, zul- van die van de luisteraar. Is er hier veel
Belastingen , ,,~.OOO.- len zij de platenopname in de studio's gro. belangstelling voor radio? Natuurlijk is die
Overige lasten " 86.264.- tendeels verdringen. Sinds enige tijd beschikt er, even groot als overal elders ter wereld.

558.227 gulden de studio Batavia over twee door Philips Maar er Is nog een groot gebrek a t-
Hiervan wordt uitgekeerd aan de aandeel. ontwikkelde magnetofoons - grote, ultge. vang~rs. Dit is ook weer niet zo'n gran t °bn .
houders (337.500. -, zljnde 9 % dividend. breide apparaten - die echter zeer goed zwaar, want zo'n tekort kan in lan~:re ~f
D.e. rest is onder anderen bestemd voor de voldoen. kortere tijd worden ingelopen. De grote
dividendreserve. Daar er hier een avondklok om tien uur moeilijkheid is hier de electrificatie of Iie-
Het jaarverslag van Van der Heem N.V. is 's avonds bestaat, wordt het volledige ver het ontbreken er van. Wel heelt iedere
in financiële kringen met instemming be- avondprogramma van orkesten en sprekers plaats, die u op een normale atlas kunt vin.
groet. Niet alleen vanwege de 9 % divl- op de recorders o~genomen. De kwaliteit den, een electriciteitsnet, terwijl er nog vele
dend, die de aandeelhouders ontvangen, v~n de weergav~ IS zeer goed, practisch kleine plaatsen zijn, die bediend worden door
maar ook omdat uit de verslaggeving blijkt, niet ~e ,c;>nderschelden van de "levende ult. de krachtinstallatie van een naburige rijst.
dat de directie geen terughoudendheid heeft zending, zo wordt een uitzending direct pelelrij of suikerfabriek Het overgrote deel
betracht bij het publiceren van gegevens. van een studio naar de zender genoemd. van de bevolking echter, levende in dessa's,
Een jaarverslag is uiteraard belangrijk voor De gehele avonduitzending in de studio is verstoken van electriciteit. Juist de voor.
aandeelhouders, die hierdoor worden Inge- wordt dan verzorgd door een operateur, een lichting en ontwikkeling van deze mensen
licht over de gang van zaken in de onder. omroeper en een technicus. Een voordeel is een heel belangrijke taak van de omroep,
neming, die zij hielpen financieren. bij het opnemen is, dat een gemaakte fout reden waarom er bij de Indonesische autori-
Dit is evenzeer belangrijk voor ons, die in onmiddellijk hersteld kan worden, door het telten grote belangstelling bestaat voor apo
deze onderneming werkzaam zijn. De on- foutieve gedeelte opnieuw op te nemen. paraten, die onafhankelijk van het lichtnet
dern.emlng berust op drie peilers: kapitaal, Het opnemen van gramofoonplaten geschiedt zijn. Gedeeltelijk wordt de oplossing ge.
arbeid en ondernemerszin. Gezamenlijk op zogenaamde "blanks", dit zijn opnamé- zocht In ontvang~rs met een behoorlijk uit.
kunnen ziJ veel bereiken, afzonderlijk niets. platen, be6taande uit een aluminiumsch.ijf, g~ngsverm.ogen, die gevoed worden met een
Het Is goed, dat de aande.lh<1"ders dividend overgoten m7t Fen zwarte enigszins zac;ht~ vibrator Uit accumulatoren.
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E'XCELSIOR
Dit is niet alleen de naam vaneen bekende Rotterdamse tweedeklasser
- op wie dit steeds hoger zeer tocpasselijkl is, want men staat aan de top
van de rang1ijst - doch ook een uitroep, die met recht kan gelden voor
de ideeënbus te Utrecht, Enkele weken lang wordt daar nu de ideeënbus
gestimuleerd en wat is het resultaat 7 Dat er in de afgelopen week 18 voor-
stellen uit de bus kwamen.. waarvan 7 met een premie konden worden
beloond. .

Burgerlijke Stand Utrecht
~eboren:
J.ohanne~ Hendrikus, zoon van H. van Ling,
afdeling draaieriJ. op 13.3.1950.
Petrus Adolf, zoon van R. Th. Freund, afde-
ling montage. op 14.3.1950.

In memoriam
J. C. van Steel

Zondag 12 Maart is een van onze
oudere medewerkers, de heer J. C.
van Steel, overleden.
Hij bereikte de leeftijd van 62 jaar.
Sedert 19 Juli 1943 was hij in dIenst,
eerst als magazijnbediende, later als
controleur op onze afdeling montage.
Plichtgetrouw als hij was, heeft hij
tot het laatste getracht te werken.
In September 1949 werd hij ziek en
is thans heengegaan.
Hij ruste in vrede!
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MAARTEN KAPTEYN
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Maandagavond 13 Maart heeft Maarten Kap-
teijn voor ons gedeclameerd en wel zo, dat
het was alsof de .,tonelen" zich letterlijk
voor ons afspeelden. Het was net echt en
~e aanwezigen zullen zich verwonderd heb-
'Ien over deze aparte kunst. Dit bleek wel
Ilit de instemming. .

\ Een woord van lof ook voor de prima ver-
I lichting en muzikale omlijsting, welke er het

I hunne toe bijdroegen om deze avond te
doen slagen.

De Kern nodigt u uit: kosten, zljnde '4,-, voor eigen rekening.
D ' d ' " , Naar de KR

O -stu d io Wij verzoeken hen, die de bezichtiging vane Inzen Ingen ZIJn, d H ' b" .
11 I te oogovens niet voor IJ WI en a en gaan,No. 51 - J. v. ~, Berg, afdel,ïng draaierii Dat ons ~ezoek ~n 19~7 aan de KRO-studio dit Maandag 20 Maart bij de portier op te

Stelde voor een Insteekbewerking te laten een prettige herinnering had achterge!aten, geven, Nadere berichten hierover zullen
.vervallen bij het draaien van transmissie- wisten wij reeds, maar dit is ook duidelijk nog volgen,
buizen HBM 101. Het idee kwam eigenlijk gebleken uit het grote aantal verzoeken om DE KERN
te laat, want er was door nieuw gereed- deze excursie nogmaals te organiseren, In.
schap al in voorzien, maar aangezien dit het bijzonder voor hen, die de vorige maal I

KERNVERKIEZINGENnieuwe gereedschap nog niet gebruikt werd, verhinderd waren of toen nog niet tot onze I "
kon toch een premie van' 2,50 worden medewerkers behoorden, hebben wij ge- I J)aar de zittingstijd van de tegenwoordige
toegekend, tracht een excursie-avond te bespreken, ~ern afloopt, zal hèt Utrechtse personeel
No, 52 - G, van Leth, afdeling draaierij In overleg met de studio-leiding is, deze een nieuwe Kern moe!en kiezen, De nieuwe
Stelde voor een speciale opnamemal te ge- avond vastgesteld op Maandag 15 Mei aan- Kern wordt thans voor twee jaar gekozen,
bruiken voor éen souvereinbewerking van staande, waarbij wij des avonds om half Als datum voor de verkiezing werd vast-
grendelplaat UT 4-5. Beloning: , 3,50. ~cht in de st~dio worden v7rw~c,ht, Het ligt gesteld: Donderdag 20 April 1950,
N 54 G D'ok fd I ' 0 t in de bedoeling na de bezichtiging van de De Kern verzocht de volgende heren zitting

o. - ,van IJ, a e Ing m n age t d ' . t t h ' h tSt Id d k I" k t ' fl " t t su 10rUIm en en ec nlSC e appara uur, een te nemen in de kiescommissie'e e voor e we ~ IJ se arle IJS en op e h b 'h bo' d b t kk B I ' opname van et ca aretprogramma van ALMoens afdelin
g monta ge'angen IJ e e ro en groep, eoning.: Ch ' I d B Ib k d ' h Z '" ,, 5, -, le e.. oer c,s., ",-:e e en Uit" et "on- A, de Rover, afdeling technisch bureau;

N 6 G ,. d I ' dagse "Uit en Thuis-programma, biJ te terwijl de heer Van Bokhorst ambtshalve de
o. 5 - 0 van DIJk af e In g montage f ' I' . ,wonen, unctie van secretariS za waarnemen,

Steld7 voor statoren met een spe71ale strlp- Ons is echter verzocht het aantal deel- De kiescommissie maakt thans het volgende
machine schoon te maken: Premie: , 7,50, nemers(sters) tijdig op te geven in verband bekend:
~o. 57 - G. J. Reckers, afdeling huisvesting met de te reserveren plaatsen in de studio 1 M d 20 M t 1950 II 11' ti. ,t Id b" d ' d f b ' k h t I ' d d dl ' d ' . aan ag aar zu en JS en~ e e voor IJ e Ingang van e a rle en et aan a gl sen voor e ron el Ing, 0 d n e blicee d met d am a. prullemanden en asbakken aan te brengen Wij verzoeken dus allen die aan deze excur- Wh re d ' g pu ki r e n hen V

d,nt k ' I d d . '11 d I d' bo' d t ' 66 en, le mogen ezen en van en, leer voor omlng van romme op e gron 0 Sle WI en ee nemen, It IJ e por Ier v r
k k d' ge ozen unnen wor en;Premie: , 5, - 0 Woensd~g 22 Maart aanstaande, op te geven. 2, er zullen voor uur-, week- en maand-

No. 59 - B, de Man Lapidoth, afdeling Introductie van één persoon IS toegestaan loners aparte lijsten worden gepubliceerd'
draaierij e~ reiskoste~, , 1,15 per persoon, zijn voor 3, bezwaren tegen deze lijsten moeten v66~
Stelde voor afvalschijven te gebruiken voor elge~ rekening, ,27 Maart 1950 schriftelijk worden inge-
de productie van sam, tankdekselo Voor deze Wellicht, zal bij onze Haagse c~llega s be- diend bij de kiescommissie;
materiaalbesparing staat een premie van lan?stelll?g ,voor deze excursie best~an, 4. Van 20 Maart 1950 tot 3 April 19~ kan
, 7,50. Indien, ZIJ zich bij on~o gezelschap w Ilen de candidaatstelling plaats vinden op de
No. 67 - K. Zwaak, afdeling draaierij a~nslulten, dan zullen ZIJ van harte ",-:elkom daarvoor bestemde formulieren, welke
Stelde voor kamerbeitels voor het huis van OJn. ~anzelfsprekeH~ brengt edn reis va,~ v~rkrijgba~r, zijn bij de leden van de
aggregaat M 1~ te combineren. Premie: ,en aag naa~ I versum an ere mD:1 kiescommissie;, 10,-, liJ~hed~n met zich mede, ,doch daar w et 5, men dient goed te letten op de instruc-
W k " ' k d ' b d ' misschien de Haagse Kern Iets op te vinden, ties vermeld onderaan de candldaat-

er e IJ, eze oogst IS zeer emoe Igend,..., ..I u'

M h t bi" 1"\'8'8T u~ nccgC~~T}S ste)))ngs\ormu))erenooge e zo IJven,
D d 1 d I dDe Kern van de fabriek Maanweg heeft het e on er genoem e ijsten en ver ere

D kb f " plan opgevat om deze zomer een excursie mededelingen worden opgehangen in de
sn e ulglng naar de Hoogovens te Velsen te organiseren daarvoor bestemde mededelingenkastjes,

Nu Ik na een ziekte van 15 maanden weer voor onze Haagse collega's, WIJ vonden het DE KERNKIESCOMMISSIE
geheel hersteld ben en mijn werk weer heb prettig bericht te ontvangen, dat ook wij
hervat, wil Ik mijn oprechte dank uitspreken hieraan kunnen deelnemen, omdat in een De Kroon
voor de v'S" diverse zijden ondervonden be- bedrijf als het onze, waar zoveel staal wordt Geboren:
langstelling, Hieruit bleek een echt sym- verwerkt, zeer zeker belangstelling voor de Jacobus Theodorus Johannes, zoon van G,
pathieke VDH-band, welke ons sterkt in Hoogovens zal bestaan, Hogewoning, afdeling framebouwerij, op
ziekte, De excursie wordt op een nader te be- 8.3.1950,

H, p, M, MULDER, palen Zaterdagmiddag gehouden, introduc- Johanna Maria Geertruida, dochter van A,
afdeling montage, tie van éi;n persoon Is toegestaan; rels- J, Both, afdeling montage, op 11.3.1950,



JUBILARIS VAN DE WEEK! . ::'\;'!:;;~."~\!\f;;j

In memoriam
Comelia Johanna Schneijderberg
In den nacht van 16 op 17 Maart is
onze medewerkster mejuffrouw C. J.
Schneijderberg van afdelir,g Inkoop
plotseling overleden Zij was 32 jaar
oud.
I n ons jonge bedrijf rPet zÎjn over-
wegend jeugdig personeel worden wij -,c
slechts zelden geconfronteerd met het j
onvermijdelijke eind van Ieder mensen-""--#
Iel/en, des te dieper is de indruk die
het heengaan van een collega op ons
maakt.
Het is met gemakkelijk om de mede-
werkster mej. Schneijderberg te geden-
ken in woorden die In de ogen der.
genen die niet In haar onmiddelijke
omgeving werkten niet zwemen naar
àverdrijving.
Mej. Schneijderberg was een der hardst
werkende krachten op afd. Inkoop,
zoniet op het gehele kantoor. Zij was
ook een der minst opvallenden; be-
scheiden achter haar kaartsystemen
werkte zij met een vreugde die mis-
schien a.lleen begrepen kan worden
door degene die zelf door ziekte jaren-
lang de zegen van de arbeid hebben
moeten missen.
Zij verzuimde nooit, kwam nooit, maar
dan ook wer~elijk nooit, ielaat, had een
plichtsbesef en werklust die voorbeeldig
waren en die men bij een oordeel over
de jeugd van Nederland yoqr onmo-
gelijk zou h9uden. Zij was een voor-
beeldig Christin die door haar diepe
geloofsovertuiging en rustige ernst haar
omgeving imponeerde.
Zij ruste in vrede.

ZOMEREXCURSIES KERN

de film "RUBENS"
De Voorburgse Kunst Stichting belegt op
Woensdag 22 Maart leen avond in Forum te
Voorburg. Vóór de pauze lezing van de

lheer Basart van de Academie voor Beel-
dende Kunsten te Rotterdam.
Na de pauze de monumentale film:
..Rubens".
Kaarten à f 1.25 verkrijgbaar bij de boek-
handel.

.. , Geboren: '~::;~1top de Algemene Administratie voor de G bd ' A R ;: CMc "CC d"C h'~::'c,,:,~'; .,
I ' I d Id er er Ina nna eg!na 1artä.. oc ,er,van:;,:;;;

magazlJncontr6~, Rustig en met vee ge u P P d T mb : fd !' c'...~ :':,c::::,:;::I h" d C Ih ' lld ' t "e I O~, a e Ing C mon(4ge, op""oste IJ e vee versc t en op te oen 83 1950 ",~':'ci~~~
tussen de magazijnkaartèn en de :-,oorraden R' , I.:J .

00 " V~

n CSch ' r'eelfd 'eil:::::c
e;':";;f,df b ' k b d I D 'b 1938 or,3~, z ,g, v a mg,p 1;",';':,

in e a rle eston en, n ecer:n er r - I I O p 163 1950 " ::c;::,::::ij
d h." ' d M " d " "o,ee sza,.en, ',' 'C,"wer IJ ,assl~tent op ~;. agazlJn~ mlnlstra- Gehllwd: ' ":::c;::;'c::;:

tie. GeleidelIjk kreeg hiJ zelf~tandI9~r werk, fd I' . ""
f c:;,;:":" , " "A. Dogger a e Ing apparatenwêrkpáats"c,

Thans IS hIj al Jaren belast met de dagelijkse
t , J 'F G ~ I~ op2 " 31Q50;':-"::';I ' d d M " d " tt ' E memej"van U~", 'tc,:",,:êl ing van e "agaz.,ojna mlnlS ra le, e.n :::':'-::

stroom van magaz!Jnbonnen en paklijsten IS JNTREDJNGEN : : cc'

door zijn handen gegaan, Vlot en a,ccuraat ,: , ",; ,;:;' ;:,'"

worden onder zijn leiding de massa s stuk- Mej. .W. Langstraat, Inle,:rband, 13,3,1Ç59::c
ken verwerkt, Zoals de heer Van Delft zelf J, van Es, rnor,tagemagaZljn, 13:31950":",,,
wel eens humorlstisch opmerkt, waant hij T. C, Paans, tijdschrijv.7tij,
zich tussen de bollenvelden vanwege de G. C, Oomens, ko~tprljsadm.nlstratle (!etovr:"i
vele kleurige bonnen, Het ont,breekt hem militaire dien~t), 1~,3,19,50, ;: :,:ii';;~j
trouwens over het algemeen niet aan ge- 'vVo Wagtm~ns, huisvesting, 1~,3,~50: ,cic'i,'i;':;

. voel voor humor, Voor een grapje is hij D, v, d. Zwan, Solex!abor;,tqrlum" 153c19$.?",:
C. VAN DELFT ., , "i,è'-

., , , altijd te vinden.
K r'" k M " i ',èCè"c

magazijnadministratie

I d I L'. I' d d f b ' k e. nspree uur aanweg c;" ên e oor og was mJ r van e a rle s- ':,": .,,'cèi;
De Jubi.,laris, die deze week eensvin het brandweer. De Kern houdt spreek,uur op ~~anda~cè
zonnetjê gezet wordt, is de heer C, van Als ~oed huisvader is de heer Van Delft 20 Maart aanstaande, In '-wachtkamerc.,1è!'èè',
Delft; afdeling magazijnadministratie, kan- erg trots op zijn kinderen, be~ane,gro~~,. "èicè,:
toot Maanweg, L' fh bb " 71 T' d I Aanwezig ZlJn: 'è;" iif l'" '- le e erljen Ja, wat, oet men a zo, 1e pauze: de heer Stoffels ende heerPe~"
Er ZIJn m~nsen, die, altijd en overaolopval wanneer men twee van die druktemakers , ',ii': c

len, ,bijvoorbeeld door hun manier vanwer- thuis heeft Speelgoed maken fotograferen 2 ntn,gsv' R' t h t d i h ;,ck C f ' d E I h k . , . e pauze: meI, an le sc 0 en en, e eer'"

en 0 optre en. r z jn ec ter 00 meer Als er dan nog tijd oversçhiet een mooi boek d L' d : c èè;

beschefden figuren, die eenvoudig en rustig lezen en wat studeren, Ook het actief deel- v, , _In en,
hurf;"ga~ ~aéln en daardoo~. juist van veel nemen aan de vakbeweging vergt een deel Drs, G. Bos, adjunct-directeur van hetii
betekenis zIJn voor een bed!IJf, van zijn vrije tijd, terwijl ook het Kernwerk Nederlands Instituut voor personeelslêiding
Tot deze laatste categorie behoort de heer veêl uren opeist. te Driebergen (de BKT-bakermat) houdt;

an Delft, Heer Van Delft, namens alle VDH-ers har- Woensdag 22 Maart aanstaande een voor.
Als twintigjarige jongeman kwam hij op telijk gelukgewenst en een prettige dag dracht over: De Psychologie van de vakman,
22 Sèptember 1937 bij VDH in dienst, Eerst aanstaande Woensdag. de leider en de organisatie,

Deze avond is alleen toegankelijk vÇJor de-
i)enen, die hiervoor door afdeling perso-
neelszaken zijn uitgenodi9d, '

..uu." Hoogovens en de SIerkan
De Kern wil voor deze zomer graag enkele
excursies organiseren. Zij heeft daarbij ge-
daç.ht aa' de Hoogovens te Velsen en aan
de 's-Gravenhaagse Melkinrichting "De
Sierkan".
Een bezoek aan de Hoogovens moet op een
Zaterdagmiddag plaats vinden. Een wande-
ling over de terreinen van de Hoogovens
met bezichtiging van de cokesovens, de
haven, één der gieterijen en de.. plaat-
walserijen duur in totaal 3V2 à 4 uur ,name-
1ijk van 14.00 uur tot:!: 18.00 uur.
Alvorens verdere besprekingen te voeren
over deze excursie, verzoeken wij allen,
die er belangstelling voor hebben, zich op
het Kernspreekuur van Maandag 20 Maart
1950 alvast op te geven. U mag één Intro-
ducé meenemen. De kosten van de reis zui-
len :!: f 3.25 per persoon bedragen.
Mocht later blijken, dat een bepe rkt aantal
personen toegelaten wordt, dan hebben de'
genen, die zich nu opgeven, voorkeur.
Collega's van de Kroonfabriek moeten zich
Maandag bij de heer Hooftman opgeven.
Ongetwijfeld zullen er ook Utrechtse col-
lega's zijn, die willen deelnemen aan de
excursie naar de Hoogovens. Wij verwijzen
hen naar de mededeling van de Utrechtse
Ker n in dit of een volgend VDH-tje.

I

Op het spreekuur van Maandag 20 Maart
aanstaande worden ook opgaven verwacht
van allen die willen deelnemen aan doe
excursie in de KRO-studio te Hilversum,
welke de Utrechtse Kern organiseert.
Bij geringe deelname zal men op eigen ge-
legenheid moeten gaan. Een treinretour
Den Haag- Hilversum 3e klasse kost f 4.65.
Bij voldoende deelneming bestaat de moge-
lijkheid een autobus te huren. De kosten
zullen dan:!: f 3.50 zijn. Zie voor nadere
gegevens de mededeling van de UtreclTtse I
Kern in dit nummer. I

Er werd !
. . .. . door de machineploeg verhuisd naar
de nieuwe ruimte.. gelegen tussen bedrijfs-
school en veem. Door het vertrek van De
Reus c.s. is op' de draaierij de nodige op-
luchting gekomen voor de grote verande-
ringen, die op til zijn. Nog deze week wor-
den de 5-spilllge Wickman losgehakt en
komen zij op hun nieuwe plaats te staan. i
Daarna volgen geleidelijk aan alle overige I
werktu1gmachines.

weer druk bezoek gebracht aan onze
fabriek Maahweg. Maandag j.l. waren het
de ERRES-handelaren van het rayon Rot-
terdam (tweede groep), die onze fabriek!
bezochten en aldus dé kennismaking met de
ERRES bakermat hernieuwden.
Woensdagmiddag was het een familie-ex-
cursie; 90 man sterk, die de afdelingen
vulde met hun belangstelling.

... in de nabewerking versc;hijnselen van
(onschadelijke) dronkenschap waargenomen
bij een aantal galvaniseurs. De schuldige
was de Karimata, of te wel de tri-ontvet-

jtingsinstallatie; dîe trichlooraethyleendamp
"roduceérde. ;


