
.
22 April 1"950'Nummer 223

. .
WEKELIJKS NIEUWSBLAD VOOR !-JET PERSONEEL

VAN DER HEEM N.V. . DEN HAAG - HOLLAND - NEDERLANDSCj-1E KROON RIJWIELFABRIEK N.V.

DEN HAAG

EEN MOOIE ,REGELING LOOPT GEVAAR I

een deskundige sprak

St~tistiek is gezond verstand
"'" ." ,,VrJjdag14Ap.r!1 11, heft Dr, Duddrng van I
9~riet~IElectr!ctEngeland)...v°or een aa~tal

l'g~nod!gden Ult onze bedrlJ'ven een "oor-.
~(a~h~gehouden ove~ de toepa~sing va,n

jstat~st!sche methoden In het bed!ljf, Nu lS
statJsuek"eenwetenschap waàr uw redacteur
hoog.tegen opziet. Men denkt hierbij altijd
direct aan ingewikkelde berekeningen en
formules ef\ açngezien de stelling van
Pythagoras zo ongeveer het toppunt waë
van wat wij aan formules konden onthouden I
~ebben.:w.ïj ons altijd an9stvallig van statis-

1,tJekafzlJd,g gehouden. Tegen de voordracht
~an Dr. Dudding zagen wij op als tegen een
berg. Deze groo.tmeester zou wel een vlees
geworden formule zijn: droog, onweerleg-
baar en (afschuwelijk vervelend.
Dr. Dudding was nletdroogen helemaal niet
vervelend. Integendeel: hij was (en is het I
trouwens nog steeds) een heel menselijke
geleerde, een gezellige Mr. Chips, die zon- I
de reenenkeleformule te gebruiken of zich

Iooit te verliezen in de nevelige hoogten der
wetenschap, over de practiijk van de statis-
tiekverteldeen dle het doel bereikte dat dE"
leiding van ons bedTijf zich waarschijnlijk
gesteld had, namelijk aan te tonen dat statis- I
t!e.~ een .on~isbaar hulpmiddel voor de be- aan slljtag.e on.derhevig. .. .. Jaarver gaderin g S f dsdrlJfsvoerlng IS. Dr. Duddlng lilustreerde zIJn smakelijk be- paar on
Statistiek is vooral zijn gezond verstand ge- toog met voorbeelden uit de practijk. Bij- Prae- d . d C "

'bruiken (ofschoon dat niet zo eenvoudig is voorbeeld de fabricage van condensatoren a VI:S van e ommlssle
als'.het lijkt, omdat gezond verstand één der waar men te kampen had met een uitval van van controle

meest schaarse dingen der wereld is). 35 % en waar een steekproefcontrOle In het .Enkele der vele wijsheden die wij aanhoor- e,:rste sta~iu~ achteraf vçldoende bleek te ~t~h~.s en Shere~ ddeJnemers In de
den waren: zljn om dlt urlval terug te brengen tot en- c Ing paa on s voor Perso-
Bij kwaliteitscontrêle drent men er naar te kele procenten. Toen de meisjes, die de neer van de Naarmloze Vennoot-
streven om het productieproces 'te leren condensa~oren wikkelden, ,oP. contrOlekaartel' Blhap voor~~Gn Van der Heem &

ébeheersen zonder zich te laten afleiden door konden Zlen hoe de kwalltelt van hun werk. oemsma, s ravenhage.
~~t product dat men op een bepaald ogen.: was, daalde het uitvafpercentage onmiddellijk. I Overeenkomstig artikel 37 sub 3 van het
..iik aan het maken is. Dr. Dudding somde een aantal elementaire reglement van het Spaarfonds hebben wij

olMen moet zich niet verbeelden dat steek- waarheden op, die op de toepassing van hiermede het genoegen u prae-advies uit te
'proefcontrOle een middel tegen alle denk- statistische methoden betrekking hebben en brengen over de bescheiden bedoeld in arti-
bare kwalen ls. die ook vervat zijn in het boekje van zijn kei 29 van dit reglement.
Samenwerking .tussen ontwerpafdelingen en hand, dat in onze bedrijfsbiblotheek aan- Door ons werden de boeken en bescheiden
pToductie-afdelingen is broodnodig. Ontwer- wezig is. Hij heeft in ieder geval kans ge- over het boekjaar 1949 gecontroleerd en het
pers hebben de eigenschap altijd hogere zi~n om zijn dor onderwerp op zo smakelijke is ons aangenaam u te kunnen verklaren, dat
eisen .te stellen (in de vorm van aan te Wijze te behandelen, dat alle aanwezigen deze steeds in orde werden bevonden.
houden t~le~anties) dan in de pTactijk nodig voor de statistiek gewonnen zijn. De aan het jaarverslag toegevoegde Winst-
of mogelijk IS. Een Tesultaat dat ons slechts 'tot tevredenheld I en Verliesrekening en Balans geven de toe-
Maten ;zijn "niet absoluut. Kalibers zijn ook kan stemmen. stand van het Spaarfonds per 31 December

1949 juist weer.
Wij adviseren u dan ook tot vaststelling van
genoemde stukken over te gaan.

De jaarlijkse algemene vergadering van deel-
nemers in de Stichting Spaarfonds van per-
soneel 'is vastgesteld op Maandag 24 April
1950, des avonds te 17.15 uur. Zie voor
r1adere bijzonderheden het mededelingen.;
bord en de publicatie in het VDH-tje.

WA T HOOR IK DAAR?
Onder deze titel is een ERRES Stations-
namen.lijst uitgegeven. Het is een aardig
vouwblad van. ivoor carton, dat de nieuwe
stçtionsnummerin9 van 15 Maart 1950 af
vermeldt.
Aan elk personeelslid ma9 1 exemplaar veer-
strekt worden. Afhalen op het Kernspreek-
uur: Maandag 24 April 1950, in wachtkamer
I.. begane grond. Bij de Kroon eveneens op
het spreekljur..

misbrûik bij verlof
Ongeveer twee jaar geleden heeft De Kern

de directie verzocht een financiële regeling

te treffen voor hen, die naar de dokter

moesten, Deze regeling is getroffen en heeft

een tijdelijk karakter. Hij bestaat uit twee

uur verlof rekening ...fabriek voor hen, die

bovenwettelijk verzekerd zijn en onder de

vC?\gende voC?rwaarden:

a. verlofbrief je vooraf bij elk doktersbezoek

laten tekenen door de medische dienst;

ob. vet10fbriefje en "àbsentiekaart vooraf

(voor "elk doktersbezoèk) laten 'tekenen

door 'afdeling ...arbeid;

c.' 'bij misbruik wordt de regeling inge-

trokken.

Men zal h~t er mee eens zijn, dat dit een

voor doktersbezoek
prettige maatregel is, waar men wat je

noemt, zuinig op moet zijn.

Het is daarom ergerlijk, dat er lieden zijn,

die menen er misbruik van te moeten maken.

Zo is net ~ort geleden gebeurd.. dat iemand

in de metaalvleugel meende, wel gebruik

te kunnen maken van deze regeling voor

behartiging van privé zaken.

Het is ook bekend, dat sommige mensen

speciaal op Zaterdagmorgen naar de dok-

ter gaan en dan verder voor eigen reke-

ning wegblijven; het kost dan maar 2 uur.

Het behoeft geen betoog, dat t~en over-

treders streng zal '!'{orden opgetreden, om-

dat wij niet toestaan" dat ~n gun$tige rege- i

ling voor het gehele personeel door enkelen

te niet gedaan zou worden.



Wij zijn, met recht, trots op onze

grootste machine, de 250 tons hydrau-

lische pers, die het pièce-de-résistance

van de afdeling plaatbewerking van

onze fabriek Maanweg vormt.

Deze schüller mag dan naar onze

mening een hele knaap zijn, hij ver-

zinkt in het niet naast de 8.000 tons

pers, diede Lockheed Aircraft te B.ur-

bank (Californië) heeft besteld, die

de grootste hydraulische pers ter we-

reld heet te zijn (wat achter het ijze-

ren gordijn staat natuurlijk buiten be-

schouwing gelaten).

Het volgende verhaal ontlenen wij,

met dank aan de K.L.M., aan de Wol-

kenridder, het personeelsorgaan van

onze nationale luchtvaartmaatschappij.

Deze week.
..

D.A.F.

I

Eén van de inzendingen op de enige tijd geleden te Genèye gehouden Salon de
î' Automobile was die van de Zwitserse VéloSolex, welke maatschappij belast is
met de verkoop van de voor Zwitserland door de beroemde Hispano Suiza-
fabrieken vervaardigde VéloSolexjes. Zelfs in dit bergland blijkt voor de Solex
een markt te zijn. Interessant Is de service-kaart, welke rechts op dé foto zichtbaar
is en welke toont hoe een net van Solex Servicestations geleidelijk aan Europa
overspant. In Frankrijk, Nederland, Zwitserland en Noord-italiê bestaat reeds een
uitgebreide organisatie. Engeland is nog In opkomst, evenals Amerika.

. besteld .door Lockheed (U.S.A.)

De heer H. E. Rijkers, onderdirecteur afde- nodig hebben om het gevaarte- te monteren
ling productie van de Lockheed Aircraft en te beproeven, zodat men verwacht, dat
Corporation te Burbank, Californië, heeft hij op 15 December in gebruik genomen zal
medegedeeld, dat zijn "fabriek de grootste worden.
hydraulische trekpers ter wereld heeft be- Waarom schaft lockheed deze pers aan?
steld bij de Birdsboro Steel Foudry and
Machine Co. De tegenwoordige machines stellen bepaalde heden.
Deze pers zal worden gebruikt voor de grenzen aan de capaciteit v~n de fabriek Lockheed is er van overtuigd, dat mede
bewerking van platen metaal, welke gebruikt en al.s Lockheed tegemoet wil. komen aan door de beoogde experimenten en het werk
worden bij de productie van vliegtuigen. de eisen,. welke. de. constructie van zee~ voor derden de pers voortdurend in gebruik
Door enige handgrepen kan één man de snelle en lichte vliegtuigen stel.~, dan moe~ zIJ zal zijn.
kracht van deze pers in beweging brengen, een pers van een dergelijke capaciteit De pers weegt 677.342 kg, zonder fundatie.

welke gelijk is aan het gewicht van een slag- hebbe~. . .. .. Niet alleen het gewicht is enorm, maar ook
kruiser of van 5.330 normale auto's. Sommige aluminium-alliages en roestvrij de kosten van vervoer en montage, welke
Met de 200 ton Hufford trekpers en de sta.al. zijn m.Oeilijk .te ~er:-verken en met ~e $ 105.315 zullen bedragen. Het onderstel en
20 ton Ceco pers zal de nieuwe pers Lock- huldlg~ outillage. IS dit In het geheel niet het bovenstuk wegen elk 150 ton en een zj!
heeds "grote drie" vormen. Hij zal deze mogeliJk.: De nieuwe pers zal Lock.heed stuk laat de schaal tot 185 ton doorslaa:.
maatschappij in staat stellen werk te fabri- ~venwel In staat stellen alle soorten alliages De voornaamst~ onderdelen gaan per spoor
ceren, dat met de huidige fabrieksoutillage In. all~ maten te verwerken. ,?p het ?~en- en enkele lichtere gaan per boot door het
van welke andere vliegtuigfabriek ook, kon blik bijvoorbeeld koopt de fabriek a.lumlnlum Panamakanaal, om in San Pedro te worden
worden gemaakt. platen van 1.80 m ~reed, maar binnenkort gelost. Vandaar gaan zij met speciale
De drie grote persen en het nieuwe gebouw, zullen de I~veranclers platen van .3 m vrachtwagens naar de fabrieken. Over de
waarin zij worden ondergebracht, vormen breedte aanbieden, welke met de nieuwe aankoop van dit machtig stuk gereedschap is
een Investering van $ 2.000.~. -, welk pers kunnen worden bewerkt. een jaar lang geconfereerd en de aanschaf-

bedrag deel uitmaakt van de bedrijfswinst, Minder klinknagels fingsprljs bedraagt: $ 750.000. -.
die wordt gebruikt om een twee jaar ge- Bij de oude persen konden dus slechts be-
leden begonnen uitvoering van het modern i- trekkelijk kleine platen worden gebruikt,
satieplan te bekostigen. welke door middel van ontelbare klinknagels
Druk van 8.000 ton aan elkaar werden verbonden. Dit was een
De neiuwe pers zal een druk kunnen uit- kostbare en tijdverslindende methode, waar-
oefenen van 8.000 ton en de afmetingen van door bovendien het gewicht van de vIieg-
de stempel ruimte bedragen 9.25 m van links tuigen werd vergroot. De nieuwe pers geeft
naar rechts en 3.05 m van voor naar achter. de fabriek de gelegenheid om nieuwe en
Hij is even hoog als een gebouw van 3 ver- ongebruikelijke vormen te vervaardigen... w~s de (in onze ~gen) belangrljk~te ge-
diepingen en rijst 10.98 m boven de grond zonder een veelheid van klinknagels en beurtenls voor ons dichtbevolkt landje wel
uit, terwijl de fundatie 3.66 m onder de andere versterkingen. Het gladmaken v~n de o.pening van de D.A.F. auto~obl~lfabrie.k
grond rn gewapend beton bevestigd wordt. de vliegtuighuid is nu ook vergemakkelijKt. - Elnd.~oven. Naar onze mening heeft ~It
Het gewicht van pers en fundatie samen zal Straalvliegtuigen gaan meer en meer bui- belangrijke gebeuren in de dagbladpers mln-
meer dan 1.362.000 kg bedragen en Is ge. tenboord brandstof tanks gebruiken, aange- ~~r. d~ aanda.cht getrokken dan dit prachtige
lijk aan het gewicht van een goederentrein, zien de vleugels dunner worden. Deze bui- Inltlatl~f verdiende.
bestaande uit een bijzonder zware locomotief tengewoon grote tanks, welke nu worden Van Doorne heeft hier door eigen durf en
en 47 stalen wagons. gebruikt voor de F-~ en de P2V, vereisen doorzettingsvermogen werkgelegenheid ge-
Eén man kan de reus bedienen, maar op het gebruik van een zeer krachtige pers. schapen voor honderden landgenoten. Er is
elke hoek bevinden zich beveiligings-hand- Door nó te kopen kan Lockheed bij de bouw in vele opzichten een vergelijking met ons
grepen, zodat de veiligheid goed wordt ge- van een nieuwe fabrieksvleugel rekening eigen bedrijf te trekken. Ook hier een be-
waarborgd. houden met de zeer zware vloerconstructie, gin "in het schuurtje" en in enkele de-
De pers zal vroeg in het najaar worden afge- zodat de montage van de pers kan gebeuren cennia een uitbreiding tot een belangrijk peil.
leverd, waarna men ongeveer 70 dagen zal zonder dnderbreking van de werkzaam- Aan D.A.F. onze gelukwensen.
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RECTIFICA TIE

Vóór hun ver!ovingstijd hadden zij zich dit als

EEN ROMAN
door Wim den Boon, redacteur -- --"-

...
Nadat ze eenmaal aan elkaar voorgesteid in donker
waren was alles merkwaardig vJotverlopen.
Direct het eerste gesprek had al aan het een
licht gebracht dat ze over alle dingen de-
zeifde mening hadden. En als ze over een
bepaald onderwerp 9~en mening hadden,
dan hadden ze die ook geen van beiden. -~
Wederzijdse families vonden elkaa. uitstekend Na
geschikt om via de iongelui in contact te
komen.
A1s dit dan ook een gewone roman was,
zouden,we kunnen volstaan met het bekende
,..e/1 ze leefden J..al:1g en gelukkig".
Maar het leven is dikwijls heel anders dan
een roman en daarom begint ons verhaal -
ejgen.lijk pas waar de meeste ophouden. kunnen
En zo ,gebeu.de het dan, dat als een van had er
de eerste geschenken een enveloppe met:
inhoud binnenkwam. Dje inhoud bestond uit
een briefje van tante, waarin ze in heel stoelen
beminlijke, maar toch zeer duIdelijke, woor- gesneden.
den te kennen gaf, dat zij deZe manier var:l was heel
geschenken geven niet apprecieerde, maar
omdat ze d~ tegenwoordige jeugd heler)1aal
niet meer tIegreep er dan tenslotte toch
maar to-e was overgegaan en hoQpte dat
de lieve nicht en de aanstaande neef naar
eigen geno~gen een van hun gewenste ca- ,
deaux erVOQr ~ouden kunnen kopen. Bij dit spoedlg
briefje was ~n Qok een cheque ingesloten. voerer:l,
Een week later kon tante al een hartelijk en ma~r na
welgemeend brIefje ontvangen, w~arin ver- --
meld w~rd, dat h8~r c~deau ~1s eerste in Haar
zijn soort was binnengekomen en dat dit,
a~nleiding geweest was om samen fteerlijk prestatie,

I ' k t d I te ga~n winkelen, en d~t toen hun beider beslotenn ons nummer van vorige wee 5 on as, . h 'd h 'ft b" d kt ' hl bes~jsslng gevallen was op een sc atje van heton ersc rl IJ e wer ulgmac ne op pa- , If "'
3 ' b h' S I - .. 1' d " een lepelrekje met twaa Zl veren molen- ervoorglna , " OQrmac Ine voor 0 ex cy In ers 'I Ir t

De meeste lezers zullen begrepen hebben, eDpe jes, k ' d d ' II ex ra
dat de zetter zich hIer vergist heeft en dat ", enkt u op niet, tante, at It 8 eraar-: omdat ';b d Id d.

h h' S I dlgst za' staan aan de wand, als we straks vracht niete oe war." oonmac Ine voor 0 ex. , h ' h bb I" dI, d .. eens een el~en UIS e en avon
cy In ets . Z I kt h t h ke waren 00< verru van e sc emer- stu ,.
Ter verduidelijking: boren is het maken van lampje van een vrrendin gekregen, dat be- moest
een gat, honen is het nauwkeurig uitsiripen stond u1t een crême met goud gelakt voetje lopen
van een reeds geboord gat waarop een rose kapje, in zachte plooitjes merije niet

bijeengebonden door een fluwelen strikje Een dame,

~~

vVii zijn ons bewust met het opnemen
van deze roman rn Ons zakelijke
VDH-tje een nfeuwe koers in te slaan.
Wim den Boon, redact~ur van "Goed
Wonen", heeft in dit verhaal (dat vol-
gende week wordt vervolgd) een uit-
eenzetting gegeven van de gedachten
die aan het streven van Goed Wonen
ten grondsla9 liggen. Goed Wonen is
iets wat wij a11en graag doen, als wij
vergissingen begaan is dat goeddeels
te wijten aan verkeerde voorlichting en
verkeerd begrip.
Goed Wonen heeft de moed gehad
in ons conventionele land de str:ijd
aan te binden tegen de wansmaak
en imitatiestijl, tegen bal poten en Old
Finish Het is een ondankbaar werk,
want niemand vindt het leuk op zijn
feHen te worden gewezen en het is
droevig achteraf te ontdekken, dat
datgene wat men bij rijn trouwen
/euken .stjjlvol vond, bij beter inzicht
stijlloos en ondoelmatig blijkt te zijn.
Goed Wonen vecht voor beter be-
grjp en aange~ien men heel goed in-
ziet, dat afkammen van het bestaande
geen z.in heeft als men er niet iets
beters voor in de plaats weet te stel-
len, maakt men dus tegelijkertijd pro-
paganda voor goede meubels, goede
gebruiksvoorwerpen, goede woning-
inrichting.
De Kern heeft gemeend er goed aan
te doen "Goed Wonen eens uit te
nodigen zijn Inzichten ook aan ors
personeel te vertellen. Uiteindelijk is
ieder vrij om te doen en laten wat
hij wil en kan men de theorieên van
Goed Wonen aanhoren en het er al
of n.iet mee eens zijn.
Om de zaken beter toe te lichten zal
er een kleine expositie worden inge-
r.icht van meubels (huiskamer en
slaapkamer) en siervoorwerpen die
Goed Wonen door vorm, constructie
en prijs wil aanbevelen. Men kan dus
ze1l zien hoe het, volgens Goed
Wonen, wel moet.
Wilherhal.en, dat de lieden van Gged
Wonen geen gevaarlijke nieuwlichters
of radicalen zijn, die zwaalende met
balpoten aUes v~rwerpen wat tot dus-
verre voor mooi werd gehouden. In-
tegendeel,zlj propageren bet gezonde
verstand en de zin voor eenvoud, die
nog steeds het kenmerk van het
ware is.
Daarom verwachten wij 10 Mei een
groot aantal toehoorders.



EEN ROMAN
Ve!volg van pag. 1

Dat,fij dan ook geantwoord had "Wat jam- Geen ~nkel ding was echt "
mer, sloeg niet al~~en op het feit, dat z.ij Aan de wand hingen een
zeil niet van dergelijke meubelen en lampen met veel kleuren (d e \

Ith ' Idl h f ' t d '" h e ne paaI~ , ma~r voora op et el, at ZIJ ZIC paaiden, wat toch wel erg g~k
z,,11 vergist had, Ze bedoelde zeer zeker verder waren de wanden h I
geen aanmerking te maken op een ander- , "" , ee,
mans beleid, maar het was zulk een teg~n- Alle dingen, die WIJ nu ,JUIst zo,
vailer voor haar, dat ze eigenlijk al Iets waren er nIet aanwezIg. ;
gezegd had voor zij wist wat ze deed. en toc~ was het echt gezellIg. c

, aan die mevrouw,
Ook dit moest toen weer duidelijk gemaakt kwam dat ze zo dik~ijis--b'"
worden In heel voorzichtige bewoordingen geweest was die ook bi klJ.
en met veel v~rontschuldigingen werd er den, maar dat het daa~n ~e
toen gezegd, dat zij van flinke Jongelui ver. weest was terwijl
",:~cht ha~, dat zij, "Po7itie;! flink" zouden had dat alles ook ,.-modern" ,.,
ZIJn, en niet "negatief flInk, Ze stelde het , ..-
zeer op prijs, dat de jongelui hun geld niet Toen had die me~rouw
verdeden aan onnozele pleziertjes en waar- kwam doordat.
deloze opschik, maar dit alles was toch nog ~et de dingen ~

niet genoeg. Door de keuze van hun meu- niet dat all~s gel~erd moet
beien en andere gebruiksvoorwerpen had. moet van, binnenuIt eerst de
den ze blijk gegeven, dat ze niet het leven ben om dit leven aan l- - - - -"
Ingingen, maar er zich juist voor terugtrok- moed hebben En dan komt er
ken, Alle dingen moesten niet-echt zijn, De men -:veer helemaal Ieren moet
lamp was geen echte licht'brenger, en ook materIalen, met, de kleuren ~ --
geen echt stuurwiel meer de kaarsen waren te gaan. We zijn het helemaal
geen echte kaarsen en ook geen eerlijke elec zelf een, goede combinatie te
trische lampjes meer etc, Als ze zo door leven zo In een sleur, ook al , ~

zouden gaan zou het hele interieur onecht we geweldig origineel zijn door
worden en alles wat onecht was daar hield een andere lamp te maken dan

Een voorbeeld van de richting waarin ze nu mevrouw niet van, Zij 'hield toch ook niet heeft,
hun meubelen zoeken, van papieren kunstbloemen? V:'e doen de ?ingen niet meer -

I ' I' I' d b h h I En wat ging er gebeuren als er nu eens gIng, en dat IS het eerste wat"-
van een am~ le I was, ood un de eli ki d d ' , ,jongelui verwacht wordt,van haar huIS aan, Opgetogen over zulk n eren zou, en moeten opgroeien In zo n , ,

een onverwachte meevaller, spraken zij af valse o~g~vlng? Dan zoud~n ze dus met Het was vo~r ~em hee! moeIlIJk-
dat zij allereerst kennis zou gaan maken opzet dIe kinderen helemaal In een onechte, sprek, dat hIJ Uit, , ,. - --,.

en het huis gdan bekijken, een verwrongen sfeer, doen opgroelenl neme~, goed te kunen
Popelend van nieuwsgieri,gheld kwam hij des Waarom zouden ze die kinderen dan toch nod ndet dat zij In haar
avonds u1t kantoor even langs om de uitslag al die ballast In het leven meegeven waar- hnl er ;ash ed ---h-I-" ~ ;;~
te horen, van ze eigenlijk niets anders dan nadeel zou- u p.no Ig, a om e emaal "ja..
Ja, het was geweldig meegevallen. Grote den ondervinden? zeggden, Hij d' - , ~-

k fl ' k I H H om e ene ag dit en deamer~, In e ramen, vee zon. et was oe kunnen we verwachten, dat er in de t ---"~':, . d t " d H t Id ' b d I d I e zeggen, .

gewoonweg een unicum In eze IJ, e were Iets ver eter za wor en a s wij ,

was nog een huis dat even vóór de oorlog zelf alleen maar trachten ons van die we. En daarom duurde dit gesprek
gebouwd was, dus helemaal nog niet oud, reld af te zonderen? wel zeer lang, Maar '-- --
En de buurt was erg netjes Alleen ja E t h d h I d d eerst samen uitvechten, Ze konc--, '" , n oen a ze een ee om weerwoor d h' d d b ' dhoe moest ze het zeggen, Ze wist niet of ze gegeven. Ze had gezegd: Maar ik vind al en Ier g~en . er en ij raa !-

bi " t I ' I ' t V h t t " was voorlopig hun zaak
nu erg IJ moes z Jn 0 nle, oor e eers die moderne dingen zo koud en zo kaal '

in al die tijd dat ze elkaar nu kenden was , , .., " En ze hèbben het uitgevochten '-
~r, bij haar een twijfel ontstaan ol ze nu wel ~:~:s alle'laal zo ongezelli,g. I ~aaho~ die een glansrijke overwinning be -~

JUiSt gedaan hadden met alles wat ze ge- ~uwd a keen maard geg I,mhac t a V end ben besloten alles anders te ,
kocht hadden even In e amer ron om ZIC wees", In zijn
Natuurlijk ke~k hij verbaasd op, trachtte di. je het hier zó ongezellig,' , .c rect haar zelfvertrouwen te herstellen door Als ze er aan terugderlkt krijgt ze nog een gebracht, zomaar zonder er

te beweren, dat het natuurlijk onzin was, kleur als vuur, Hoe had ze dat toch kunnen te laten, .
Wat ze nu in haar hoofd haalde. Hoe kwam zeg~,enl De ka~er was allergezelligst, was Meer moeite hadden ze met de
ze aan die onzin? Wat was er gebeurd? En v~ollJk en prettig. En toen" waren ze de lampjes, siervazen Delftse l
onder het genot van een heerlijk huilbuitje dingen eens nader gaan bekiJken. borduurde kleedje;.
en een nat zakdoekje vertelde zij van de Er stond een eenvoudige rechthoekige tafel T bI k d t h t h. k, d I" k d d dl h t I' htb ' h t t E I oen ee a e un zaavrlen e IJ e ou e ame, ,e aar on vangen van een IC rulne ou soor , r ag niet alleen was, Er ---,--
had. Ze hadden een ko~Je thee gedronken eens een talelkleed op, Het blad was van s k ~

en heerlijk zitten praten over alles en nog donkerbruin linoleum, Er stond een oude P:o den, --L- k--~ _i . -. ~-- -:-::
I " ,vrlen en en enn ssen.wat, voora over hun toekomstige huIs, witte stroo~kan op met wat takjes van een I"

k Z It" d -- -'--"c'"
T tldhd h I h ' d ' 0 d ' II d IJ, ewarenalJ zo.oen ze ver e a van - un mooie amp eester Uit e tuin- m le ta e ston en e z Ilien de kloostertafel, etc" had die mevrouw een paar donkerrood geverfde stoelen met ~ ge e ,gd ..- -~-- I-fbo, -,. t '

h I d d b" ' B I elgengerei en zo ze ewus,een ee vreem antwoor gegeven, "Wat lezen zittingen, oven de tafe, die niet
jammer", had ze gezegd. Ze had er niets in het midden van de kamer stond, hier geen ~~ :o~n voor ~e tweede keer -
van begrepen. Hoe kan iemand nu zo Iets lamp, Aan de wand was een z,g, schaarlamp lijstje In zee gln~ -
zeggen? En toch was het een allervrlende. bevestigd, Zo maar een soort kantoorlamp, zelfde woorden In, ma~r ze hadden
Iljkste dame, En hier moest ze alweer een Die kon ze boven de tafel trekken als het geheel andere betekeniS gekregen,
paar tranen vergieten, die hij mocht helpen nodig was, anders gebruikte ze hem voor ~u ze in hun eigen .~uisje al ---
afdrogen, indirecte verlichting, tijd wonen, kwam hij een keer
Spontaan noemde hij "dat oude mens" een H t d ' ' t I d --~-~ --- ---I d b ' I M e ressolr was nle vee meer an een -. d ~
verve en e emoela, aar daar wou ze d ' k ' t t I h 1I meer IS wat we oen moeten,

h b I ' . eenvou Ige IS op po en, zoa s ze et ze dtoc es ISt mets van weten, En zowaar zou- d h t d en we - -- --- - - - -d d noem e maar e was meer an genoeg b I " k N ~en ze nu voor e eerste keer ruzie ge- ' . e angrlJ, u we zo ver
kregen hebben, Ze had er een heel eenvoudig wit servies grijpen, dat al die dingen Toen heeft ze het gehele gesprek, zo goed op staan en een tenen mandje met appels. belangrijk zijn ---

ais ze maar kon, oververteld, Mevrouw had Het zitje bestond uit twee rottanstoeltjes, beien gekocht hebben, ---
van die kennis van de kennis van een famille- een heel oude en wat uitgezakte Ieren club- dag alles veel duidelijker.
lid gehoord, dat zij een paar flinke jongelui fauteuil ("Nog van mijn vader") en een niet klaar,
waren, die van aanpakken wisten. Dit had platte divan, zonder kop, waarover een Die -,-- c
haar aangetrokken en toen zij toch ver- blauw wollen kleed. De gordijnen waren van van een andere kijk op het leven,
anderlngen in haar woning kreeg, direct aan blank linnen, Op de grond een mat van
hen gedacht, Ze wilde wel graag dergelijke co GOS, WIM DEN BOON
flinke mensen helpen. Eigenlijk was "alles zo ontzettend eenvoudig. Red. secr, "Goed

~
"~
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Idee no. 94
Ingezonden door S. W. J. Drijver, afdeling
.)raaierlj. Stelde voor de lengte van afstands-
.)ussen te controleren met een kaliber in
"aats van met een schuifmaat.
[':;onclusie: Idee is bruikbaar.
'remie f 2.50. .

I
I Bij het ter perse gaan van dit nummer kregen
wij uit Utrecht bericht dat de Ideeëncom-
missie aldaar aan J. v. d. Toom van de afde-
ling Gereedschapmakerij een premie van
." 55. - heeft toegekend voor idee no. 76,
betreHende het combineren van verschillen-
de volgpons-, afhak-, en buigstempels van
diverse Solex-beugels.
Het idee is zeer bruikbaar en levert een
.)esparing op.
... September kan de inzender een verzoek
indienen tot herziening van de beloning. Als
dan in de practijk gebleken Is dat de be-
sparing aan de verwachtingen beantwoordt,
kan eventueel een aanvullende premie wor.
den toegekend.

INTREDINGEN
.:i. Göbel, afd. montage, op 13.4.1950.
.. A. Jansen, afd. stamperij, op 13.4.1950.
W. van Duuren, afd. montage, op 17.4.1950.
'1ej. C. M Wilson, afd montage, op 17.4.'50.

Dankbetuiging
Wij ontvingen een dankbetuiging voor Zie-
kentroost van W. E. Swart-Schulz, afdeling
Montage.

R.A.I..
Je Amsterdam werd de tweede R.A.I. auto- I
mobieltentoonstelling gehouden. De eerste,
die van bedrijfsautomobielen, was een vol-
ledig succes. De tweede zal het d~;;kt ons
ook wel worden, want wie verlustigt zich
niet gaarne In de aanblik van al dat blin-
kende schoons, dat personen-automobiel
heet. STOKVIS is ook op deze tweede
~:AJ. imponerend vertegenwoordigd met I

zifl1 stands die 1/8 van het oppervlak be-
slaan en waar de merken Austin, Chrysler,

Plymouth schl.t.ter~n.
Wat voor ons nog belangrijker is: Er komt
dit jaar nog een derde R.A.I. en wel een
voor rijwielen, motorrijwielen en autorijwie-
Jen. Hij zal eveneens te Amsterdam gehou-
den worden van 17 tot 26 November. Het'
zal de eerste na-oorlogse I '~u~, 'U,'~"~

I
rijwiel- en motortemoonstelling zijn en '",-
zie'1 de enorme opgang van het "_._"J"'~"
zal het er niet aan belangstelling v...~.~~~..

Tulpenralley
Van de R.A.I. naar de ralley is maar een
stap. De tulpenralley, voor ons land in pu-
bliciteitsopzicht zeer belangrijk, is bij het
schrijven van deze regels in volle gang en
ieder ogenblik kunnen de deelnemers thuis
verwacht worden in een Holland, waar de
,Lente triomfen viert en de tulpen inderdaad.
,loeien.,.
Wij volgen de ralley met iets meer dan
gewone aandacht, omdat onze vri~nd PeIli-
kaan.. chef afdeling publiciteit van Stokvis,
cp Austin meerijdt en voor zover wij weten,
nog niet tegen een boom een roemloos ein-
de gevonden heeft( hoewel zo iets ook

publiciteit oplevert).
.

..Tafelgerei in grote cantine
In de grote cantine werd tot nog toe gegeten
~onder borden, messen of vorken. In de
kleine cantine werd dit eetgerei wel ter

Ibeschikking gesteld. Dit heeft De Kern aan-
leiding gegeven aan de directie te verzoe-
ken om ook in de grote cantine eetgerei be-
schikbaar te stellen.
Alvorens tot de aanschaffing van de hier-
voor benodigde aanzienlijke hoeveelheid
eetgerei wordt overgegaan wil men door
een proefneming vaststellen of er daadwer-
kelijk belangstelling voor borden, messen en I
eventueel vorken bestaat.
Daarom zal Maandag aanstaande een voor-
lopig kleine hoeveelheid eetgerei aan de
toonbank verkrijgbaar zijn.
De Kern hoopt, dat de belangstelling voor
het eten van bord en mei mes inplaats van
zo uit het papiertje, zo groot zal zijn, dat
binnenkort tot aanschaffing van meer ser-
viesgoed moet worden overgegaan.
Eet smakelijkl

De ideeënbus te Utrecht blijft zich in e
Uit alle afdelingen worden voorstellen Inge
het toekennen van premies of het afwljze:1
Degenen. wier Inzending beloond werd,
hebben gevonden om voort te gaan.
Zij, wier Inzendingen om onverschillig welk
konden komen, zullen een volgende maal,
Wij behoeven geen van allen de illusie ti
te zijn; uitvindîngen zullen wij wel niet op c
verwacht. Het gaat om de kleine verbeteri
wordt gewerkt, een beter product wordt"
besparing wordt verkregen.
Volhouden dus maar.
Deze week werden de volgende Ideeën bel

-
WAT KOST DAT?
De hee r B. de Man Lapidoth van afdellnr
dra~ierij heeft de nauwkeurigste beantwoor-

I ding ingezonden van de gestelde vragen
I omtrent de motorkap van de handstofzuiger
SZ 20 en daarmede de prijs van f 2.50 ge-
wonnen.
Voortaan zullen de antwoorden en zonodig
de prijzen in de vitrine bekend gemaakt
worden De oproep om vooral de ideeën-
bus niet te vergeten vond zijn beantwoording
in de inzending van een achttal ideeën.
Hierdoor is sedert het begin van de actif'
voor de idee het aantal tot achtenveertig
gestegen.
In de hal van het trappenhuis IS een nieuwe
Ideeënbus geplaatst, waardoor naar wij ho-
pen het aantal inzendingen nog zal toe.
"' ..
~~~ ~~ dames worden uitgenodigd het goe.
~;; vOOrbeeld van de heren te volgen en na
.~ gaan of ze mcgelijk ook een idee kunnen
Inzenden.

Verkiezingen Utrecht
In verband met de verkiezingen voor de
Provinciale Staten zal onze fabriek Utrecht
op Woensdag 26 April om 15.42 (12 minuten
over half vier) worden gesloten.
De verzuimde tijd van 15.42 -17.00 komt
voor rekening van de fabriek.
Aangezien de stembureaux tot 17.00 uur
open zijn, heeft ieder voldoende gelegenheid
zijn stem uit te brengen.

! Voor de fabrieken Maanweg en De Kroon
'leidt een afzonderlijke regeling.

Burgerlijke Stand fabriek Utrecht

Geboren:
Margaretha Anna Jacoba, dochter van H.
Sluijk, afdeling montage, op 12.4.19~.
Gehuwd: .
L. C. v. d. Bor, afdeling Draaierij, met P.
van Steenderen, op 19 April 1950.
M. C. Engelen, afdeling Montage, met H.
Schouten, op 19 April 1950.

T entoonstel/ing
., Vrije tijds-besteding"

De datum van de tentoonstelling is vast-
gesteld op 8 Mei. Op deze datum houden we
tevens de Bonte Avond.
Tijdens de pauze zal er dan gelegenheid
~ijn de tentoonstelling te bezichtigen.

I Inzendingen tjm 6 Mei bij afdeling Sociale
Zaken.

!en verk~ikkende belangstelling verheugen.
tonden en dè commissie heeft het druk met
i van voorstellen.
zullen in de premie reeds een aansporfng

e reden niet voor een premie in aanmerking
"el licht meer succes hebben.
e koesteren een tweede Edison of Ericsson
)nze naam brengen, maar dat wordt ook niet
ngen in methode, waardoor snelfer, veiliger
'erkregen of op enigerlei andere wijze een

oond:

Idee no. 43

Ingezonden door J. Holewijn, afdeling Ser-
I vice. Stelde voor ee~ pertlnaxring onder de
waaier van HBM 61 aan te brengen, om zo-
doende aanlopen van de waaier tegen de
statorspoelen en vetuitsllrigering te VOor-
komen.
Conclusie: Dit voorstel is bruikbaar, alhoe--
wel het type HBM 61 practisch uit de pro-

, ductie genomen en de voorgestelde ring bij

de servJce reeds werd toegevoegd.

'>remie (5.-.
*

dee no. 53
Ingezonden door G. van Dijk, afdeling Mon:.

I tage. SteitIe voor de plateaux dusdanig uit
te voeren, dat steekwagens er van alle zijden
onder gereden kunnen worden.
Conclusie: Idee wordt uitgevoerd en na 1,
respectievelijk 2 jaren zal worden bezien
welke voordelen het geboden heeft.
Voorlopige premie (5.-.

.
Idee no. 87
Ingezonden door J. de Kroef. afdeling
Draaierij. Deed een middel aan de hand om
verschillende soorten ringetjes tijdens het

I revolverdraaien op te vangen.
Conclusie: Idee betekent besparing en Is
bruikbaar.

I Dremle f 12.50.



WAT DOET
Een greep uit een Kern-agenda
Het lijkt De Kern goed om af en toe één of
meer punten naar voren te bre~en, die op
de Ke rnvergaderingen behandeld werden.
De Kern is de vertegenwoordiging van het
personeel en alle VDH-ers hebben er recht
op, te weten wat hun vertegenwoordigers
alzo bespreken.

Volkshogeschoolwerk.
Twee \;):estuursfeden van De Kern, de heren
Stoffels en Camphuysen, waren op 27 en
28 Maart 1950 op de Volkshogeschool te
Eerbeek.Er werd een tvyeedaagse confe-
rentie gehouden speciaal voor leden van
fabriekskernen. Eén van de sprekers was
onze chef personeelszaken dr. Scheurer.,
Twee dames-Kernleden, mej. Möstert en'
meJ.. Becude, zijn van 13-25 Maart 1950 in
.,Olaertduyn"ie Rockanje geweest voor een
cursus over "De vrouwen haar werk".
HierbIJ wordt opgemerkt, dat behalve Kern-
leden oo~andere werknemers of -neemsters
een V.H.-cursus kunnen volgen.
Zij, die er fnteresse voor hebben, kunnen
zich opgeven bij mej. Groeneweg. Te zIjner-
tijd wordt dan met de chef uitgemaakt of het
werk het toelaat.

Jaanfergadering Spaarfonds 24.4.1950
De Kernleden plus de Kerncandidaten vor-
men tezamen de ledenraad van de Stichting
Spaarfonds. Natuurlijk zijn alle deelnemers
van het Spaarfonds op de jaarvergadering
hartelijk welkom. Maar voor de ledenraad
is het toch wel erg belangrijk om te weten
hoe het Spaarfonds În-1949 reilde en zeilde.

Verslagen wisselen
Van De Kern Utrecht kwam het verzoek,
d,at de drie Kernen elkaar cople zouden
zenden van de Kernagenda's.
:De Kern Maanweg wil verder gaan en el-
kaar de verslagen toezenden, om zodoende
over en weer op de hoogte te zijn van de
punten die aan de orde zijn.

Vergadering met candidaten
De Kern wil de goede gewoonte van de
yorige Kernen overnemen om éénmaal per
drie of vier maanden in een vergadering met
de candldateneens te praten over het Kern-
werk en wat er zo~1 aan vast :zIt. De eerste
vergadering is op Woensdag 3 Mei aan-
staande,

~

BUDGETTERING GEI
cEJkkwartaal vérgadert de directie met de
vertrouwensgroep uit decgereedschapmakerij
om de budgetresultaten van de afgelopen
drie maanden ie bespreken.
Op de vergadering, die '14 April werd ge-
houden; zijn de volgende punten behandeld:

Reparatie
De hoeveelheid reparatiewerk neemt de laat-
ste tijd steeds toe door de hogere bezetting
van plaatwerkerij en draaierij. Besloten werd
het budget voor "het volgende kwartàal te
verhogen. Door de tnrichting var1 een ge-
reedschapmagazijn in ;de draaierij zal de
reparatie dàlen; Volgend kwartaal zal het
budget opnieuw"bekeker1 worden.

Abser1t1e
De absentie leverde dit kwartaal een verlies
op van 2.5 'perioden per man per week.
Vorig kwartaal werd op deze post 19 perio-
den .per man per week verdiend.

Afgeleverde orders
De 25 % premie is we! verdIend, "maar van

DE KERN?
Bedrijfskleding.
Hierover werd a1 meerdere malen gediscus-
sieerd. Zolang de prijzen van bedrijfskleding
zo hoog zijn, kan men niet praten over unj-
forme bedrijfskleding..
Inrichting fabriekscantine
Er werd een concreet voorstel voor de direc-
tie uitgewerkt, om zonder ingrijpende wijzi-
gingen de fabriekscantine een gezelliger
aanzien te geven.
Lectuur en spel in de fabriekscantine
Voor degenen die hun wachttijden In de
fabriekscantine moeten doorbrengen, zullen
wat damspelen en wat lectuur aangeschaft
worden, zodat zij de tijd neit met kaartspel
behoeven te doden.

VERKIEZINGEN
In verband met de verkiezingen voor de
Provinciale Staten, zullen onze fabrieken'
Maanweg en De Kroon op Woensdag
26 April aanstaande om 15.00 uur gesloten
worden.
De verzuimde tijd van 15.00 -17.00 uur komt
voor rekening van de fabriek. Aangezien de
stembureaux tot 17.00 uur open zijn, heeft
ieder dan voldoende gelegenheid zijn stem
uit te brengen.
Voor Utrecht geldt een andere regeling.

RECORDSTAMP
In de stamperij is onlangs een record
gevestigd, doordat een rotor- en
statorstempe), vervaardigd door de
gereedschapmakerij, bij de eerste
stamp een productie maakte van
250.000 stuks (een kwart millioen),
alvorens het moest worden geslepen.
Een record, dat ~en ,felicitatie waard

Iis: niet alleen aan de stempelmaker
(H.P. van Beveren), die dit werkstuk
leverde, doch evenzeer aan allen, die

Imet dit stempel werkten of die op
enigerlei wijze bij deze prestatie be-
irokken waren.
Een kwart millioen stuks met één
stempel is, naar ons van deskundige
zijde verzekerd werd, een uitermate
hoge productie. HI~r biJ VDH is het
nog nooit eerder gepreste~rd.

~EEDSCHAPMAKERIJ
de if'!gecalculeerde risico.factor werd niets
overgehouden. Toch moet het door een
goede samenwerking op de afdeling en door
verbetering van de werkmethoden mogelijk
zijn om een deel van die ,isicofactor te ver-
dlen~n. Maatregelen om dit te bereiken wer-
den besproken. De werkvoorbereiding zal
trachten een week voorsprong op de pro-
ductie te krijgen. Een nieuwe slijpmachine
kan elk qgenblik binnenkomen.

Premiepercentage
De gemiddelde premie over het eerste
kwartaal 1950 bedroeg 26 %.

Kernspraekuur Maanweg

De Kern houdt spreekuur op Maandag
24 April 1950 In wachtkamer 1, begane
grond.
1.anwez)g zijn:

I.e~uze: h~Camphuysen en hr Rennlngs.
~e pauze: hr v. d. Plas en hr v. d. ~tnden.

B I" k S CC

urger IJ e tand c
CG b CcC C C C cC

e oren: .. CC C Cc,cc

C ... ' d ..cL. C AC" CC, ommer.ijntje, (o" ter van , ,S..duCrQ.iX:'
fd ti M- I ' -'" C841950 C c~a .. e ng""f!'tw magaZijn, op .. "..ccc

Gehuwd: 0 "co;'

Mej ,'G: ,'anBennekom,afdel!ng~rvlce;~èt
J ,'an Puyn.. op 35.1950.

JNTREDINGEN C
C C C C

W, J, Dobbe, p)aatbewerking cC
'H, A..Thomas, :plaatbewerkihg c , "

, c
G, Knopper, montage (terug uitcmi),dlenst)
J,G, Hartmann, cenkeUabr:icage..(idem)c
C. J, ~lourens, in.leerband. c

M~j.P,8. C: Witteveen,lakmagazijn{tifJ.)p, A, de,:8ruyhe, tijdschr:iiverij c
-

Kamerhuur c
Mevrouw Hupse- Dörge heeft voor een
VDH-er een gemeubileerde zit/slaapkamerb h' kb c

esc I aar. c'

Inlichtingen bij de heer J. Dirkmaat, verster..
kerlaboratorium, telefoon 99, ,c

c
M;;i~rkled;ng :

De heer Van Rooyen, verkoopkantoor, heeft
ter overname enkele lange .Ieren n1<)torjas-
.sen, regenkleding en laarzen.
Een en ander overgehouden uit zijn IC

motorrennerstijd.
liefhebbers (Solexisten) kunnen zich vervoe-
gen aan zijn huisadres: Van Heutzstraat45
te Den Haag. -
De heer J. H. Enters - chef van afdeling
statistiek, heeft van het Nederlands Instituut
voor Efficiency het eervolle ve.rzoek ont-
vangen on sland als statisticus te vertegen-
woordigen op de eers\daags ie Genève te
, internationale conferentie overlarbeidsclassificatie,
Verdere leden van de Nederlandse dele-
~~.:~ zijn de heren Jhr, Mr. Gevers Deynoot
(college van Rijksbemiddelaars), drs. Da Silva
(adviesbureau Berenschot), ir. Fokker (Ned.
Werkgeversvereniging), de heer Van Veelen
(wetenschappelijk bureau N,V.V.) en de
heren Van Kesteren en Van der Velde van
de afdeling taakwaardering van de P.T..T.

"
AFSLUITING MAANWEGf

In verband met werkzaamheden aan de be-
strating zal dezer dagen de Maanweg voor
alle verkeer afgesloten worden.
Alle doorgaand verkeer gedurende enkele we-
ken via Overburgkade ol Pro Mariannelaan

Schouwburg-abonnementen
We wijzen nogmaals op de Schouwburg-
abonnementen, die bij de afdeling Sociale
Zaken zijn te bestellen.
Bekende toneelgezelschappen geven zes
voorstellingen tegen gereduceerde prijzen
voor bedrijven.
De belangstelling voor deze abonnementen
is zó groot, dat er in het afgelopen seizoen
ze.ven series van zes voorstellingen werden
gegeven, Een aantal mensen moest nog cwor-
den teleurgesteld,
De voordelen, aan deze abonnementen
verbonden, zijn:
a. belangrijk lagere entréeprijzen,
b, gemakkelijke betalingsvoorwaarden (in

10 termijnen),
c, een vaste plaats voor het hele ,abonne-

ment.
De prijzen variëren van (18, - tot (3...60
per serie van 6 voorstellingen. Hierb!j inbe-
grepen zijn: belasti nfJ , vestiaire en bespreek-
geld,
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen op ,de
afdeling Sociale Zaken en moeten vóór
26 April weer worden ingeleverd.


