
DEN HAAG

Hoewel Amsterdammer zijnde komen wij graag in Rotterdam Niet om en gegevens die zelfs de Amerikanen doen
ret stadsschoon want d't is er (nog) niet, maar wel om ons te laven aan erke~nen dat ~it ~niek i~. D~nk zij deze des-

. . . d. d b I 1. R d . d kundige voorlichting, die zich niet bepaalt
de activiteit :e men 3ar e ee,t. otte: ~.m,' IS voor ons een. sta waar tot het verschalfen van gegevens over be-
(döorgaans) gewerkt wordt en WJar een rnrt:atlef wordt ontplooid, dat een paalde grondstoffen of bouwmethoden, maar
waJrborg inhoudt voorde toekomst van de Maasstad. die haarfijne voorlichting geeft over bijvoor-
Over Rotterdam Ahoy schreven wij reeds vorige week. Jammer dat deze beeld de ei~en die men aan scholen~ouw
I 11' ...J d . k d h kan stellen, IS er een staf van deskundigen,
laventent;)onste Ing e~l.gszlns vreem';J aan oe: In een sta en e aven een team, die elk specialist ziJn op een be-
Cî dat de bezoekers die na een rondwandeling een rondvaart ma~en paald gebied en die de architect, die ult-
niet zo reel veel levendigheid zullen constateren. Intussen, die staking eindelijk deze gegevens nodig heeft en die
g Jat wel over. '. niet ~lle~ zelf weten ol uitzoeken ka n, ter

beschikking staan
HET INTERNATIONALE BOUWCENTRUM In de twee jaren dat het Bouwcentrum nu

bestaat, heeft het zijn nut reeds ruiumschoots
bewezen '!n besparingen In de bouwkosten

Rotterdam heelt echter meer te bieden dan door samenwerking van vrijwe.l alle bij het bewerkstelligd die zijn bestaan al meer dan
Ahoy. Er staat daar temidden der ka)e vlak- bouwwezen betrokken instanties, beoogt rechtvaardigen. Men is echter niet tevreden
ten een paddenstoelachtig gebouw dat de voorlichting te verschaffen. Hier is een cen- met wat bereikt Is en beschouwt de tegen.
schone naam draagt van Internationaal trale inlormatiedienst waar men de deskun- woordlge toestand nog niet als een
Bouwcentrum en dat, twee jaar na de ope- digste,'oorlichtinq kan krijgen die men zich eindstadium.
ning als Bouwcentrum internationaal bekend denken kan, een accumulatie van kennis Men wij vooruit en het centrum maken tot
is. Het is een permanente tentoonstelling een instelling waar de bouwers van de ge.
voor het bouwwezen, dat wil voorlichten en D .. I. . t kt hele wereld hun voorlichting komen halen,.1 b dk d I oor zIJn ongewone vorm en Igglng re . I . WI streven naar eter, goe oper en oe -

h t B t d . t d d ht een In ormatlecentrum zonder weerga, dat
t . b D t . d. Z toe e ouwcen rum Irec e aan ac . . b I t .. d t I ' dma Iger ouwen. a IS no Ig, on e - een onmlS are ac or IS In e s r J om onze

komst is daarmede gemoeid. Luchtfolo KLM toekomst.

Men moet dit breed zien. Steeds duidelijker
blijkt dat West-Europa In de wereld van de
toekomst nog slechts een kans zal hebben
als het blijft, of weer wordt, wat het vroe-
ger was en ten dele nog is, het centrum der
culturen. West-Europa is de bron der we.
tenschap geweest en zal zich slechts kunnen
handhaven als het kwalltatlel een voor.
sprong behoudt op een rest van de wereld.
Het bouwwezen is daarbij nauw betrokken.

Al ons leven speelt zich af in bouwsels. Wij
leven in woningen, !]aan naar scholen, wer-
ken in fabrieken of op kantoren, worden
verpleegd in ziekenhuizen en zoeken ont-
..,anning in bioscopen, schouwburgen of

'dions. Al deze bouwwerken kunnen in
,'Ijndere of meerdere mate doelmatig zijn
en allen worden betaald door de gemeen-
schap in zijn geheel.

Bouwen is het grote probleem van onze tijd.
Een belar,grijk deel van ons nationale inko-
men wordt besteed aan gebouwen. Er moe-
ten woningen komen want Nederland moet
worden gehuisvest, scholen, want onze jeugd
dient te worden geschoold. Ziekenhuizen,
kerken, woningen voor qude van dagen,
stations en bovenal fabrieken. Deze te ont-
werpen is de (ondankbare) taak van de
architecten. Men heeft het de architecten
wel verweten dat zij meer aandacht schon-
ken aan de schoonheid,
matigheid en het is
dele terecht is. De opdrachtgever
dikwijls het onmogelijke, heeft geen

~r-C:hit~cl"d;ï-hij-';;rstand van zijn
proces heeft, althans zoveel om
matige indeling te kunnen maken.
is het te veel gevergd van de ~ ~ ,.-. ~.,.
dan ook nog rekening te houden met toe-
komstige behoeften en met veranderingen
in de techniek die bestaande methoden in-

!grijpend kunnen beïnvloeden.
Problemen te over:: Iedere architect, aan-
nemer of opdrachtgever worstelt met de op-
gave hoe met een minimum aan kosten een
maximum aan doelmatigheid te verkrijgen.
Het Bouwcentrum, een Stichting ontstaan I

zijn.
De tweede mogelijkheid is, dat wij de kring
vormen. Volgende week zullen wij mede-
delen, waar en wanneer men zich kan laten
inschrijven.
Uit degenen, die niet zelf een kring gevormd
hebben, zullen wij groepen van 12 nemen,
zoveel mogelijk van één afdeling of dicht
bij gelegen afdeling, in verband met het
doorQeven van de boeken. Aan één van
deze' 12 zullen wij vragen of hij (zij) kring-
hoofd wil zijn. Voor deze kringen zullen wij
een serie van 12 boeken samenstellen, die
wij eveneens volgende week zullen noemen.
Hierin zijn natuurlijk dan nog in onderling
overleg wijzingen mogelijk.
BeQint U nu alvast zoveel mogelijk zelf
kringen te vormen, dan kunt U volgende
week direct beginnen met het kiezen der
boeken.
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Een eiland met een prachtig gebouwd heuvellandschap, een granietachtige kust, waarin
tinsteen voorkomt en ruim 200.000 inwoners op een oppervlaktc van c 11.330 km2 (bijna
1/3 van Nederland), is wel het eers\e waar men bij tin aan denkt. Het is het eiland
Banka in de Indische Archipel, gelegen ten Oosten van Slomatra met een voor ons een
wel onbegrijpelijke gelijkmatige temperatuur. Gemiddeld namelijk 260 C, terwijl het
maandgemiddelde minder dan 10 schommelt. Op dit eila!1d werd in 1710 voor het eerst
tin ontdekt. In de onmiddellijke nabijheid - namelijk tussen Banka en Borneo - ligt

ht eiland! Billiton, dat veel kleiner is (4595 km2 met 75,000 inwo::ers), eveneens bekend
door het voorkomen van tinerts aan de kust,

Dit eiland heeft een arme bodem met weinig T Ibos en is zeer vochtig (3.000 mm neerslag
per jaarI). Als landbouwgewas wordt rijst
verbouwd. Door de armelijke bodem blijft -

echter de voedselvoorziening een zwakke
schakel in de economie van het eiland. Na-
dat het eiland in 1814 bij de Conventie van
Londen onder Nederlands bestuur werd ge-
plaatst, werd in 18f:1;) hier de Billiton Maat-
schappij opgericht door particulier initiatief.
Later.. in 1927, overgegaan in de Gemeen-
schappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton,
Werd in het begin van de exploitatie per
man per jaar 381 kg tin gewonnen, thans is
dit cijfer gestegen tot 2.151 kg. Deze voor-
uitgang is te danken aan de door- Neder-
landers ontworpen en gebouwde bagger-
molens, die voor de kust liggen en de tin-
houdende grond opbaggeren, Zo werd in
1948 in gebruik genomen de molen .,Men-
danau" met een vermogen van 3.000.000 m3
per jaar. De rechthoekige molen heeft een
lengte van 66 m, een breedte van 20 men
kan op een diepte van 30 m baggeren (de
afstand van het hoogste punt van ons hoofd-
kantoor, namelijk het trappenhuis van de
hout~eugel tot de begane qrond is even-
eens 30 !Ti). Elke emmer heeft een inhoud
van 400 liter, terwijl totaal 128 emmers aan-
wezig zijn. Dit zijn ongetwijfeld wel getal-
len, die ontzag inboezemen!
Eén kubieke meter opgebaggerdegrond be-
vat 1 à 2 kg tinerts. Opbrengst: 480 m3 per
uur.. dus gemiddeld ongeveer 600 kg tinerts. b '. d f b . r . I T' b I .'

k I I IdDe 600 k t I 400 k . IJ e a rlcage van sto zuIgeraggregaten spee t In een e angrlJ e ro a S so eer-
ze g er s everen g zuivere t . Itin op, c ma erlaa .

Tin~(i~, 06k wel tinsteen genoemd, van de, were.ldtin-opbrer.gst gebruikt kelijk was t~ smelten, was h,et namelijk de
is e;eh verbinding van zuurstof met tin, vOor de blikfabricage (vertind plaat- ge~o~.nte biJ aankoop van nle.uwe hulshou-

"t' . - ., ) 27 Ol d ' d' , dellJke voorwerpen.. de oude In te leveren,
waarul na een zuIveringsproces, met Ijzer, 10 voor e "~rvaar Iglng Zelfs bit de orote stadskannen kwam dit
behulp van koolstof, de zuurstof wordt van soldeer, ,\'.' voor, zoals blijkt uit oude nota's. Deze
verwijderd, zodat ten slotte het zuj.- Is het dus nu de industrie;, die tin ver. stadswijnkannen zijn toch wel zeer- typerend
vere tin overblijft. Deze tinsmelting werkt vroeger was het de huishou- v?or onze dorstige voorouders. Wie kan zich

b' d d ' I h d' " li d I niet voorstellen, staande voor de beide ten-
ge eur e op e wlnp aatsen, t ans Ing, waar tin even a e aags wa!; a s toongestelde 16-eeuwse stadskannen m
echter gebeurt dit meer bij het afzet- ons aardewerk van thans. het wapen van Oudewater er in en versiert.
gebièd, Zo bevindt zich in ons land Het is dan ook een zeer goede ge- met een liggende draak, hoe in vroegere
te Arnhem de N.V - HOLLANDSE dachte geweest van' de organisatoren eeuwen de ~anzienlijke reiziger de, stads-

METALL URGISCHE BEDRIJVEN d d 11' T' dd poort werd binnengehaald en ten huize van
." ' e van e ,~entoonste Ing " In, <;,or e het stadsbestuur een frisse dronk kreeg aan-

grootste tinsmelterIjen van het vaste eeuwen - welke tentoonstelling tot geboden? (niet vergeten dat koffie en.thee
land var} Europa. Hier ontstaan dan t October in het Prinsenhof te Deljt toen nog onbekend waren), Thans vergade-
de "schuitjes of broden" tin, die ook wordt gehouden - enige gedel~te ren in dit prachtige stadje, in hetzelfde IJe-
, b d "f b k d h .. f I . . ht I bouw, burgemeester en wethouders, Hun
I~ ol:'1s" e rij een e en e versc Ij- ta es In t,e rlc en, zoa s onze voor- dorstige kei,en worden gelaafd met koffie,

nlng zIJn, ouders dit gewend waren, De zeer terwijl traditiegetrouw een ooievaarsfamilie
Tin is echter een grondstof, die zelfs oude omgeving en de goedgekozen ophef dak toeziet op deze waardige ambts-
vele eeuwen vóór Christus' geboorte schilderijen aan de wand, geven on,:; dragers en, onderwijl hun kr°c;>st, on~er grote

b ' kt d V h .". d kd h belangstelling van het publiek vlieglessenge ruI wer. oor zover ec ter IS een Juiste Irl ru van e wIjze oe aeeft. '

na te gaan, niet ~Is een z.elfstandige vroeger de maa.'tijd. werd ~eb:~ikt. Reeds uit de Romeinse tijd dateren kannèn,
grondstof, maar In de alliage brons Zelfs het toenmalIge In gebruik zljnde zodat ook in die dagen het tingieten werd
(hoofdzakelijk bestaande uit koper, brood ontbreekt Riet. Deze vredig~ beoefendc,De voor een metaal betrekkelijk
tin en wat zink). Doordat in die tijden tafel met tinnen borden tinnen kan- lage temperatuur, waarbij tin overgaat van

t t b . d b ' . .' I de vaste in de vloeibare vorm, heeft onge-
eer} con ac met ge le en uiten nen,. tinnen eetgerei, vormt we een twijfeld veel bijgedragen tot deze oude giet-

Eu-ropa ontbrak, speelden ook de schril contrast met de bewogen ge- kunst Deze gildebroeders pasten. een tech-
eilanden Banka en Billiton geen rol beurtenis, die zich vlak bij deze kamer n!ek toe, die nog heden ten dage als juist
in de tinwinning' deze winning vond op de begane grond heeft afgespeeld wordt aanvaard en die door onze enige tin-I t . c ,

I1 PI ' 1854 'IAJ' II qieterij-, namelijk de "Oud-Hollandsche Tin-
p aa ~ In ornwa, ortuga en In "t?en onze prins vv I em \an gieteritMeel}ws & Z091}" te den Haag ook

Spanje. Oranje hier v/erd vermoord. wordt toegepast.
Werd tin in zeer oude tijden voor Toen deze noodlottige schoten weerklonken, Op geno~rnde tentoonstellinQ is deze tin-
munten en dergelijke gebruikt in de zullen de tafels ook wer gedekt zijn gew~est gieterij i.11 vol bedrijf en de eigenaar was zo
15e 'I I1 i. met een overvloed van tinnen voorwerpen. vriendelijk ons een en ander te vertellen..

.. eeuw speclaa voor a er el g:- Van deze overvloed is ons niet veel mee: Het zwaartepunt moet we! gelegd worden
brulksvoorwerpen, Thans wordt 35 % gebleven. Daar het materiaal tin zo aemak- op de bronzen vormen. Deze ziin van onbe-



Het is gebleken, dat muziek de arbeidsproductiviteit
verhoogt. Steeds meer bedrijven gaan er toe over,
de eentonigheid van seriewerk te breken door middel
van een VDH muziek-installatie. Hier "zit muziek
in" ook voor U als installateur en radiohande!aar.
De verkoop van een VDH muziekinstallatie verhoogt
de omzet van Uw bedrijf en bezorgt U de vele voor-
delen van een uiterst tevreden cliënt.

Vraagt gegevens en adviezen.

VDH Omroep- 8n MuziekinstallatIes Om.o...
Iwld..,.k.,DEN HAAG.HOLLAND



C. J. Tournier,
Isaac-Hubertstr. 57b, Rotterdam-N.

-~

EHBO-cursus begint
~erdaags zal aan de Maandag een cursus
~.H.B.O. beginnen. Deze cursus omvat 18
lessen van 2 uu;- en wordt een half jaar na

DEN HAAG - UTRECHT I BEZOEKERS afloop gevolgd door de zogenaamde diplo-
macursus welke 5 lessen telt.

Dinsdag j.l. werd onze fabriek bezocht door Nadien kan men examen doen voor het
--n gezelschap van 21 personen vormende ~HBO-eenheidsdiploma. De lessen worden

ct technisch kader van de Ericsson telefoon- . gegeven in aansluiting op de werktijd en
I tabriek te Rijen (N.B). I ~el van 5.00 tot 7.00 uur.
Woensdag j.l. kwam een groep van het! Lij kunn.en worden gevolgd door personeel
Haagse politiecorps een rondgang maken van fabriek Maanwen en de Kroon, dat zich
door het bedrijf. deze week heeft aangemeld bij zuster Fijli

vandraat, afdeling Medische Dienst.Spreekuur Kern -

De kern houdt spreekuur op Maandag 21
Augustus 1950 in spreekkamer 1, begane
qrond.

I Aanwezig zijn:
Je pauze: hr v. d. Plas en mej. Waltman.
Le pauze: mej. v. Rietschoten en hr Heil-

i mans.

ZIEKENTROOST -:ÇOLLECTE
I De ziekentroostcollecte die vlak voor de
vacantie is gehouden, heeft in het totaal op-
'Jebracht f 414,98.

I We zijn erg blij met dit bedrag en danken
uit naam van de zieken de gevers en geef-
"ters heel hartelijk.

Deze week de 100 woorden

Eerlijk gezegd zijn wij tot op heden teleur-
gesteld. Wij hadden verwacht in de loop
van de week te worden bedolven onder een
stortvloed van inzendingen. Er kwam geen
stortvloed maar slechts een mager stroompje.
Nu weten wij wel waar de schoen wringt.
Men denkt, dat men niet kan schrijven, of
rijmen, of dat de eigen belevenissen veel te
onbelangrijk zijn om te worden gememo-
reerd. Kom lezer, wees niet te bescheiden.
evengoed als ieder het leuk vind zijn eigen
stem door de radio te. horen, evengoed
schuilt er een zekere bekoring In het eigen
geschrift gedrukt te lezen, en te weten dat
anderen dit lezen. Daarom: Weest niet te I
bescheiden. Bescheidenheid is een prachtige
eigenschap, en bescheiden mensen zijn in
de regel prettige mensen. Maar zonder
bescheidenheid komt men doorgaans verder.
Niet voor niets heet het dat het geluk met
de stoutmoedigen is.
Er schijnt. eveneens misverstand bestaan te
hebben over de aard van de inzending. Het
is absoluut niet nodig dat men een alom-
vattend verslag van zijn gehele vacantie

Igeeft. Wij zijn tevreden met de beschrijving
van een deel daarvan, van een belevenis of
een episode.
Na deze opwekking en aanmoediging zal
de wàre animo, hopen wij, wel komen. Er
is nog tijd te over: tot 28 Augustus staat de
redactionele brievenbus wagenwijd open.
Allez VDH-ers, laat eens zien dat het niet
zo moeilijk is een krantje te maken.
100 woorden vacantietekst. Een bagatel I

cursus

DE SOLEXRIJDERIJ
Een maand geleden hebben wij in dit blad
nog eens naar wij meenden duidelijk uiteen-
gezet wat de bedoeling van de Solex rijderij
was en wat van de berijders verwacht werd.
Eigenlijk was dit overbodig want iedere
VDH-solexist herinnert zich de woorden van
de heer L. W. van der Heem bij gelegen-
heid van de uitreiking, ieder is tevens in het
bezit van ee!1 aan duidelijkheid niets te wen-
sen overlat~;1de instructie waar in staat wat
mag en wat niet mag.
Het is met alle voorschriften en wetten zo
dat er een bepaalde categorie van personen
is die menen dat deze verordeningen be-
paaldeliJk voor héh niet gelden en, de goe-
den niet te na gesproken, bij onze SoIex-
isten zijn ook van deze lieden.
Daarom zij hier nogmaals uitdrukkelijk be-
toogd, dat iedere Solexist zich te houden
heeft aan de hem verstrekte voorschriften
en zijn Solex .,als een goed huisvader" on-
derhoudt. Dat wil dus zeggen dat hij de
voorschriften naar de letteren naar de geest
naleeft. Dit is heus niet zo moeilijk, want
de voorschriften zijn zo gesteld dat men
een maximum aan Solex-genot kan paren
aan een minimum aan zorg. De enige zorg
die van de Solexist gevergd wordt is dat
men:- zijn brandstof tank vult
- de ba!1den op spanning houdt
- het vereiste weekrapport inlevert
- de Solex schoonhoudt.

Verdere zorgen zijn voor de service, die
dus alle voorzieningen treft en alle con-

trOles verrrcht.
Men mag zelf niet aan de Solex dokteren
en er niet.! aan veranderen.
Het is dus uitdrukkelijk verboden snelheids"
meters en kilometertellers te monteren, pla-
quettes en andere irofeeën te bevestigen,
motoraanzethandles op de cylinders te be.
vestigen, aan de Solex te schroev'en, ~olde-'
ren of te sleutelen. Men mag de motor niet
zelf ontkolen of de ontsteking bijstellen
Evenmin mag men de motor demonteren om
te zi.en hoe hij er van binnen uitziet (en
dan met een doos losse onderdelen, waar
men geen raad mee weet bij de service

Ikomen aankloppen om hulp).
Evenmin mag men de Solex uitlenen aan
anderen dan degenen die met name ge.
noemd zijn (echtgenoten) en dient men te-
voren op de weekkaart te melden als men
voornemens is hem uit te lenen, aan een
ander VDH-Solexist. Uitlenen aan nlet-
Solexisten is verboden!
Wij herhalen: Dit alles is geen nieuws. Men
weet het wel doch denkt dat het zo'n vaart
niet zal lopen. Zo'n vaart loopt het wel.
Hoewel wij het node zouden doen, zou het
kunnen gebeuren dat wij overtreders voor
enige tijd, of voorgoed, wegens misbruik de
Solex afnemen. Niet omdat wij kleingeestig
zijn, maar wel omdat wij verwachten dat de
zo gewaardeerde Solexrijderij die ieder on-
zei' voor luttel gelds In het gebruik stelt van
een Solex, door kan gaan en niet strandt
op gebrek aan medewerking of begrip.
Houdt U aan de instructies en de zaak is
O.K.

~_.
'1. v. d. Slik, solexmotormontage, met mej.
=> de Mooy, op 1.6.8.'950.

IN TREDING EN
J. J. Kersten, afd, meubelmakeriJ, op 14.8.'50.
M. M. Muller, idem, Idem.
L. F. FOonnars, afd. olaatbewerking, idem.
A Lie'iaart, idem, idem.
A. P. v. Eysden, afd. spuiterij, idem.
A. Ora~isrna, afd. bedrijfsschool (ret. mil.
d). idem
J. J. de Kleynen, idem, idem.
I G. E. Zaayer, afd opleiding, idem.
P. Hekenkamp, afd. montage-contr., (ret.
mil. d.), idem.
P. v. d. Pek, afd. enkelfabricage, idem.
P. J. v. d. Meer. afd. inleerband, idem.
G. v. d. Berg, afd. galvano, op 16.8.1950.

Hartelijk dank aan chefs en collega's voor
de bloemen tijdens mijn ziekte ontvanqen.
Ook ziekentroost yeel dankl

T. v. d. Laan - Kerkvliet.
*

Ondergetekende wenst gaarne zijn dank te
betuigen aan comité ziekentroost voor de
vele blijken van mèdeleven, ontvangen tij-
dens mijn verblijf in het Sanatorium Rotter-
dams Park -ziekenhuis, Honinqerdijk 70, Rot-

I terdam-O. en ook thuis.

I GOI

U herinnert zich nog wel, dat de kern in
Mei 1950 tezamen met mej, Groeneweg een
"vond organiseerde, waar de heer Wim den
~oon ie:s vertelde over "Goed Wonen", Er
was in onze filmzaal een kleine expositie
,ngericht, die nog enige dagen daarna veel
belangstelling trok. Er werd die avond een
beroep gedaan op onze zrn voor eenvoud
en eerlijkheid in de inrichting van onze

woning,
De dagen daarna bleek, dat verschillende
VDH'ers graag iets meer daarover wilden

I weten. De opleidingscommissie besloot daar-

om, mede op aandringen van de kern, een

korte cursus te organiseren, I'n een zes-tal
lessen zal de heer den Boon iets vertellen
over de inrichting van onze woning, wat

I:D .
men met materialen en kleuren mag doen;
enz. De cursus zal in de eerste helft van
Seotember aanvangen. Elke week wordt één
les van een uur gegeven. De kosten zullen
50 à 75 cent per les per persoon bedragen.
Iedere VDH. er kan aan deze cursus deel-
nemen. Wanneer Uw echtgenote of echt-
genoot, Uw verloofde, broer, zuster, vriend
of vriendin ook belangstelling er voor heeft,
mag deze op dezelfde voorwaarden mee-
doen. Allen die willen deelnemen aan deze
cursus "Goed Wonen" moeten zich v66r
28 Augustus 1950 opgeven (liefst schrifte-
lijk) bij de heer van Dorp, afdeling opleiding.

Daarna hoort U dan op welke avond en
waar les gegeven wordt en wat precies de
kosten zijn.


