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.. Meerpijlers - Vuurpijlen
Boven ons artikel over grondstoffenschaarste
wilden wij als dynamische kop zetten "PRIJ.
ZEN STIJGEN ALS VUURPIJLEN",
Helaas liet onze trouwe zetter ons in de
steek en maakte er ván: "PRIJZEN STtJGENALS MEERPIJLERS", '

Meerpijlers bestaan niet, zelfs niet bij van
Dale, Evenrpin is het "het ding", Meerpijlers
bestaan alleen in de grieperige fantasie van
onze vriend de zetter, Inmiddels hebben wij
ons aangemeld voor de cursus lopend blok-
schrift en de zetter aangeraden niet meer
over het ding te peinzen,

DEN HAAGBouwnieuws --

Dezer dagen is aan de architect opdracht
gegeven plannen uit te werken voor een
tweede magazijnloods en voor de bouw van
een garage voor vrachtwagens en personen-
wagens die eigendom zijn van de N.V. Deze
garage is nodig omdat in de bestaande
garage (tijdelijk Solexservice) een tweede
verwarmingsketel komt te liggen. De capa-
citeit van de bestaande Installatie is na de
geprojecteerde uitbreiding onvoldoende
voor het leveren van alle benodigde warmte.

--

Waarheen
De loonadministratie verzoekt de uur- en
weekloners voor diverse looninformaties zich
uitsluitend te melden bij hun tijdschrijver en
niet zelf naar de afdeling loonadministratie
te komen.
Bij zeer bijzondere gevallen kunt U zich
melden in de hal op de 4e etage en daar
naar de loonadministratie vragen: dus nooit
op de afdelina zelf,.

~

400 personen lie'
Zo om de twee jaar treedt er in West-Eurol
kwaadaardiger dan de andere keer, maar é
mensen ziek te maken.
Het is een geluk bij een ongeluk dat zo'n
woord voor griep) zich zo goed aan die t
dienst kon daardoor maanden geleden al zij

Er werd vaccin voor 400 personen
besteld bij Philips Roxane. Maandag

- j.l. is dr Rosier, hoofd van onze
m~dische dienst, begonnen ons per-
soneel daarmede in te spuiten.
Uiteraard ging dit. op basis van vrij-
willigheid; men kan in ons land
iemand nu eenmaal niet verplichten
zich met een injectienaald te laten
prikken.
De aanmelding viel mèe: er hadden
zich aanvankelijk 325 priklustigen
aangemeld. T o~n tijdens de vaccina-
tie bleek, dat het "geen pijn deed"
en men geen onaangename gevol-
gen onde;vond, steeg de animo der-
mate dat ce beschikbare hoeveelheid
vaccin onvoldoende bleek om ieder-
een te kunnen helpen.
De eerste die zich liet prikken was
de heer J. v. d. Heem, die als goed
leider het goede voorbE7eld gaf aan
bloohartigen, die er natuurlijk ook
waren.
Menigeen ve~school zijn angst voor
de prik achter een argument van: "ik
wordt toch niet ziek" of "ik heb al

ten zich inspuiten
pa een griepepidemie op: de ene keer wat
31tijd toch erg genoeg om een flink aantal

, infiuenza-epidemie (influenza is een mooi
wee jaar tussenpoze houdt: onze medische
n maatregelen treffen.

griep gehad".
Dr Rosier, die tijdens zijn Indische
jaren zoveel prikken heeft gegeven
dat hij de tel er bij kwijt is geraakt,
vertelde ons dat deze vaccinatie geen
absolute zekerheid geeft dat men im-
muun wordt tegen elke vorm van in-
fluenza. Er zijn zoveel soorten in-
fluenza, dat men geen vaccin kan
samenstellen dat voor elke soort on-
vatbaar wordt. Tegen de meest voor-
komende is men echter gewapend.
Mocht er dus een ernstige influenza-
epidemie uitbreken en is men tegen
deze soort inderdaad gevaccineerd,
dan heeft men een gerede kans hele-
maal niet of slechts in lichte mate--ziek
te worden.
Een epidemie zou voor ons bedrijf
ernstige gevolgen hebben. Als 2 van
de 10 Nederlandersgriep krijgen(dat
is 20 %) zouden ongeveer 250 per-
sonen van onze Haagse fabriek het
bed moeten houden. Aannemende"
dat de vaccinatie voor 100 % effec-
tief is zou dit aantal bij ons terugge-
'bracht kunnen worden tot 175, nog

. ~

altijd veel maar in ieder geval aan-
zienlijk minder. Wellicht kunnen wij
dan de fabriek nog draaiende hou-
den zonder al te grote productie-
verliezen. Door voor' ruim duizend
gulden vaccin te kopen (één injectie
van 1 cc kost 3 gulden) hebben wij
kans ,ons straks vele duizenden gul-
dens schade te besparen.
Dit is alleen de materiële kant van
de zaak. Er komt nog bij dat men
vele medewerkers een ziekte be-
spaart, die over het algemeen wel-
iswaar niet gevaarlijk, maar toch
zeker niet aangenaam is. Een week
thuis met griep wordt door niemand
geambieerd. Ditis de waarde, die wij
kunnen hechten aan de prikken die
dr Rosier (100 per uur), met mede-
werking van zuster Fijnvandraat en
mej. Brinkman feilloos in de linker-

lbovenarm zet. Gaat U maar in de rij
staan, jas uit, mouw opstropen, lin-
kerhand op rechterschouder.
Een veeg met een watje met alcohol,
een prik, een pleister, klaar is Kees.
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Hoewel niemand er iets van bemerkt zal hebben - op de loonadministra- rekenmachines met klein toetsenbord al of
tie staat de band nooit stil - is er op die afdeling dezer dagen toch een niet geheel of gedeeltelijk automatisch wer-
belangrijke gebeurtenis geweest, namelijk de ingebruikneming van een kSenhdl" f t I k h'

, EI ' F ' h b kh d h ' c r J -, e - en re enmac Ines vormen voor
nIeuwe 110tt.is er oe ou mac Ine, administratief werk het dagelijkse gereed-

Wij plegen in dit blaadje met gerechte trots onze nieuwe machines aan schap, Daarnaast komen op enkele afdelin-
te kondigen: een automaat hier, ~en pers daar, over kantoormachines gen voor de boekhoudmachines, zi]nde com-
wordt in de regel het stilzwijgen bewaard, - brn~ties va~ schrijf- en telmac~ines, Wij ~e-
D h ' h d' h f 11' h c Id ' d f b ' k bruIken hle~voor voornamelijk de Elilott
, eze ge ~Im ou Ing ee t we IC t to~~evQ,g at me~ln e a !Ie nog Fisher, electrische boekhoudm~chine (in
In de mening verkeert dat op de admInistratIeve afdelIngen nog met p~n Utrecht een grote Astra,blj de Kroon een
en inkt g~schreven wordt in lijvige fo)ianten, d,at men op de kantoren nog kleine Astra),
in de ambachtel.1jke sfeer leeft, Y~rde~e ,steunp!.laren. yanons ~ach!nepark

ziJn de nieuwe stencllmachfnes Inde Druk-
Ook op de kantoren is gemech~ni$eerd kerij en bij de[,;Y:~,K. ,.

Wat kantoormeubilair betreft: ook hier zIJn
-In de admjiilstratfe heeft de wetenschappe- Italianen knappe constructeurs waren, dit wij aan he~ o~tgroenen,. of, zo men wil, ~er-

'Îijke bedrijfsorganisatie even sterk gewerkt beperkt zich niet alleen tot motorfietsen of grijzen. Sirlds ~ebleken is, <lat grijs voor het
,al~ În de productie-sector, Dit vindt zijn ult. rac;e-auto's, qokkantoormachines worden administratieve" milieu eer] prettiger kleur is
drukkJng În de gebezigde mechanische hulp- ~oor deze zuiderlingen verbluffend fraai dan het don~~re olijfgroen, schaffen wij
middelen, Populair gezegd, de kantoor- gemaakt, . systematisch àrleen nog 'maar grijze meubel-

mach.ines, De 011veftl heeft, voor zover ons bekend als stukken aan, Op de kantoren verschenen
Eenh~ive'eeuw geleden werkte de eerzame eerste schrijfmachine een lichtgrijs gekleurde grijze tafels en bureaux, grijze dossierkasten
kantoorbediende uitsluitend met pen en inkt :kap (carrosserie zouden we haast zeggen) en archiefkasten, grijze tekeningkasten. .,
en was een copleerpers voor het maken van die het frame stofdicht omsluit. Daardoor is Het tekeningenarchief, totnogtoe van hout

'Afschoften van documenten al eery nleuwlg- d~ machtne niet alleen bevallig van lijn, en aangetast çJoor de genadeloze tand des
heid. Nu Is de pen vervangen door de maar bovendfen geluiddempender, wat het tijds, wordt, vervangen door een stalen
schrijfmachine,. telt en vermenigvuldigt men binr\enwerk betreft, prima beschermd. archief. H)erbij is voor de fo~maten van A2
o~ speciale ~achines, '~wo~den documenten'Wij zoudèn haast zeggen, die Olivetfi is qua tot e~ met AO de k:uze bepaal~ op stalen
vermenlgvu)dlgd op stencil-, hectografeer:-, vorm, kwaliteit en afwerking onder de teke,n!ngkasten, waarin de tekeningen han-
regeldruk- of lichtdrukmachinesL Is d~ boek-cscl1ri]fmachines wat de ERRES Is onder de gend worden opgeborgen. De kleinere for-
ho~ding volledig gemechaniseerd. stofzuigers. Althans behoort 1e zijr\, wij ge:. "2aten" (A3 tot en met .A5) ,,::orden liggend
D ;..I. d. ' bkh d '1bruikenuitsluitend machines met Elite séhrift. I9pgeborgen,eveneens In grijze stalen, af-~ !~'~ ~rn-: Qe ;01.1 ~..~ IS meer;, :;;;" ,. '. -..slultbare kasten.

: m~,çhlnl~t d,~!;\ pennlst,. hiJ bespeelt Dit Is"de zogenaamde "kleine :chrljfmachlne- Op de tekenkamers deden met de uitbrei-
het toetsenbord van zijn electrische lerer welke het vol ordeel Mbledt dat mdeer ding dezer afdelingen nieuwe tekentafels en
b kh d h ' I te ens op een rege gaan. en spaart us tekenmachines hun intrede

oe ou mac Ine met evenvee ge- papier en energie. .. . .' ..
mak als de organist het klavier van Als wagen breedte hebben wij gestandaardi- Als WIJ dit ~o ~ezlen mogen WIJ o~~r
zijn H~mmond-orgel, zijn vingers seerd op 35 cm om de bij ons gebruikte de modernisering van onze admlnl-
;q~kl~mmengeen ganz~veer of pen- A4-formulieren (210 x 297 mm) zowel lig- s~~atieYe afdelingen niet ontevreden
chou,c;t~r,metkroontjespen, maar hup- gend als staande te kunnen verwerken. zIJn, al weten wij natuurlijk wel dat
..pelen.spelend lic:ht van de ene toets Slechts op de afdell,ngen waar A3-formu- men efficiency niet verkrijg! door al-
naar de ande d h t b ileren worden gebruikt (hoofdboekhouding leen maar efficiente machine

s te

re en oen e on e-
b'] b Id) b 'kt h '

, ,i, ] " k ' I ', I voor ee ge ruI men mac Ines met ko en
,~rIJP,e ,!J g~:cQr:np Iceerde mechanl- een bredere wagen. 'Voor alle kantoormachi- P,

sçh~ .werk,t~ig,.dat boekhoudmachine nes is een scrap en buildprogramma opge- De methoden die men toepast moe-
heet onder zijn va()Tdi~ leiding ver- steld, dat ",-,i I zeggen dat wij :ystematisch ten daar gelijke tred mee houden wil
anderen in een mak werkpaard dat oude machines afvoeren en nieuwe aan- men tot resultaten geraken. '
de cijfertjes' În de jl.liste kolommen Sychaffelfn. k d d h . Het is vanzelfsprekend verleldeli(
bt It" d b anze spre en uurt et Jaren voor een d h. k -\

r~F1~t, e I~g~n tot stan rengt ,machinepark, dat tijdens en na de oorlog om ,stee s' me,er ma,c Ines te o~~rl
'waar men die ver1angt en dat men aangevuld moest worrlen met allerlei machi- en liefst machines die veel mogellJk-
..f!;uur en meer' per dag kan afbeulen nes van afwijkend model, waarbij veel twee- heden bieden. Wij moeten daarbij
zonder dat het moe wordt of een bij- dehandse, weer geheel gesaneèrd is, echter steeds overwegen of het in-

'zbhdere"yoórzienlng vraagt, Wij zijn daarmede ec~t~r al. aardig ~p de derdaad gerechtvaardigd is op e~n
'" ,', goede weg, op de administratieve afdelingen bepaalde plaats een machine t et-

~!j ,g~bru!ke.n: In Qf1ze administratie vele ya~ he.t Hoofdkantoor bijvoorbeeld is het al t'" d' I Id k t be z
machines, hoewel de verscheidenheid naar Ollvettl wat de klok slaat, .n, le vee ge os en ons oven-
aard"en mer~:z?kle!ri mogelij.~ !sgehouden, Schr!Jfmachlnes vorm~n de en~ hoofdpijler dien ,hCiede~ voor het kopen van
Dat IS mede mogelijk dank ZIJ de ver door- voor de mechanische administratie de ande- machines, die meer kunnen cjoen
g~voerde adm.inistr~tleve nor~al}satle. J:i~t re wordt gevormd door de telmachines. Hier dan strikt genomen nodig is, Eenvoud

"ultg~l1gspunt YOQf a.lle mechar),sch.: ~dm~nI- was de situatie in 1945 nagenoeg dezelfde is ook in de administratie het ken-
!st:,atle ~or..dt ~evqrmd door schrijfmachine als bij de schrijfmachines: versleten of ver- merk van het ware en d "k
en ,telm.achine. '- ' ouderde machines en een grote achterstand e p~actlJ
Na de oorlog zijn wij systematisch bezig omdat gedurende de oorlogsjaren in het ge- heeft ons, geleerd d,a~ gecompllceer-
atle overjarige modelle'n të liqu1deren. Dat heel niet aan vervanging of aanvulling van de machines de neiging ~ebben om
bete~ent, dat wiJ- de kantoormachines d1è dit machinepark kon worden gewerkt, Wij gecompliceerde defecten op te
doof' model en kwalfteit verouderd waren, hadden na de oorlog een bonte verzameling lopen die niet à la minute kunnen
b!nr)et:t hetraa~van onze budgettaire moge- van allerlei Amerikaanse, Zweedse, Duitse word~n verholpen De Ih 'd
lijkheder], vervangen hebben door een mo- en Zwitserse machines, Ook hier is gestan- , . sne el van
derner en efficiênter type. Bij ons is de, daardiseerd en wel op de electrische tel- werken die men dus (duur) koopt,
keu:z:egevallen op dë Olivetti Lexicon 80, machine met klein 1oetsenbord, Er hebben in wordt dan weer teniet gedaan door
naar onze ~ening een, d:r beste, zo niet de d~ afgelopen J,aren een groot aantal elec- de vele uren wachten, tengevolge
~este, 5çhriJfma,ch!n~ die In o~sla,nd te.~oop trlsc.he ~.umma s hun entree ~emaakt, De van machinestoringen.
IS, Deze machine IS afkomstig Uit !'tallê en oudjes zIJn gaandeweg afgevloeid op enkele H b t d kth' kkan wat v~rmgevlng betr~ft zonder enige exemplaren na die zich in d~ afdelingen oe ro ~.us e, an oormac Ines 00
twijfel" ten- voorbeeld gesteld worden aan bevinden waar telwerk niet de hoofdschotel mogen. zIJn, het IS heel goed mogelijk

...alleswat'op 'cf.i1 gebied 'bestaat, Bij Ons ver- vormt, bijvoorbeeld de afdeling expeditie. ze door ondeskundig of liefdeloos
:slag ,over, ,de, ,MiJanese .motor- en rijwÎel;, Naast telmachines moeten onmiddellijk ge- gebruik in korte tijd te bederven.
tentoonstelling merkten wij al op dat de noemd worden de rekenmachines: hierbij Gebruik daarom alleen ~~n c;~hriif-



Burgerlijke Stand
Geboren

Pieter Johannes; zoon van L. de Wit, afd
productiebureau, op 29.12.1950.. ,

IN TREDING EN
8.1.1951 : ;"
Mej. H. Gelderblom, montag~ :..:~ ,
Hr W. Bonder, idem' F
Hr J. W. F. Praet, Idem ~ . !;:;"

3.1.195c1 .."., :. '.Mej. L. Heuning, idem -I Mej. D. W. KamphuiJs, idem C

-

Dankb_etuiging; ""'

Wij ontv(ngen een dankbelliiging:~~fI mej.
A,C. "van Manen en hr A... Vermeulen,caf-
deling montage, aan ZlekentroO$t voor' ge-
zonden fruitschaa1. ' "'

Tevèns ~nkt Verrneul~h voor de aardige
attentie bifgeboorte van zijn kind. 'c

. *
I Bedrijfsleiders en chefs fabriek Utrecht zeg-
gen hartelijk dank voör gezonden nieuw-
iaarswensen. Wederkerig spreken zij' de
wen; uit, dat 1951 voor allen voorspoedig
moge zijn.

ZESTIG JAREN KONINKLIJKE" 'I

Kostbare kantoormachines
machine ats U kunt typen en tel niet.
op. een machine zonder U daarin

'behoorlijk te hebben laten instrueren,
Deze machines zijn duur. Een schrijf.
machine kost momenteel 700 gulden;
een électrische telmachine ruim 1000
gulden en een boekhoudmachine
zelfs 18.000.

Er is dus alle reden om deze dure
klanten met de nodige égards te be-
handelen. Een kantoormachine moet
bij ons 10 jaar mee kunnen en dat
kan ook gemakkelijk als men ze be-
handelt met deskundigheid en voor-
zichtigheid.
Wij gaan een tijd van grote schaarste
in. Zuinigheid is dus ook hier ge-
boden.

Over dit onderwerp sprak Dinsdagavond alles verwoest. L>e opbouw Is alweer bil()a
9 Januari de heer J. C. Margadant, van de voltooid, ja men heeft het weer beter en
Bataafse Petroleum Mij. te Den Haag. moderner geïnsta11eerd dan voor de ver-
R d 5000 ' I .J d . M woesting.ee. .s J.aren ge~\'en wer In esopo- De heer Margadant gaf dan een uiteen-
tamlë aardolie gebruikt. Men maakte toen tt. h d d tlll tie van aardb h. . ze Ing, oe men oor es a -reeds een soort Itumen IeruIt, wat men I. . 1400 d t k " gt elked' b d I 0 le ruim pro uc en ver riJ, w
gebruikte voor bekle Ing' van a za en,
Ruwe aardolie werd eveneens gebruikt als Vervolg pag, 4, derde kolom I
geneesmiddel tegen rheumatische pijnen. ..
De eigenlijke exploitatie van aardolie begon ldeeenbus
In Amerika en 30 jaar later in Indonesië. Idee na. 201 ~ hr J. v. Zwieten
Van die tijd stamt ook het ontstaan van ~e Voorstel was de oudere gereedschapmakers
Koninkl}Jke Nederlandsche, Petroleum MIJ" te voorzien van een stel handtappen M5-M6
welke In ,1889.werd opgericht,. en M8 met wri~iJzer, alsook van sniJplaat-
De geschiedenis van de K.N.P ,M, IS een ty- houders M6 en M8.
pische Nederlandse geschiedenis, De eerste Voordeel: onnodig wachten bij het gereed-
boringen, welke In Indonesië werden ver- schapmagazijn wordt hiermede voork6m~n
richt, waren vruc~tel~os, Door toev.al werd en het bevordert de rust op de afdeling.
later de aanwezigheid van aardolie vast- Het idee bracht een besparing en werd be-
gesteld in Deli (Sumatra) door de heer Zijl- loond met f 7 50,
ker, Onder leiding van de heer Kessler, de '

eerste dirètteur, w~rd. nu een be~in. ge- Kernspreekuur
maakt met de exploitatie, Dat men ultelnde- V " d 26 J ' t d ,I ' k I d d b I ' k ' ' t riJ ag anuarl aans aan e,IJ S aag e en ren a e ging wer en, IS UI -
sluitend te dankèn aan mannen als Kessl~r 1e pauze. hr Slagmolen, mej, van Lint,
en diens opvolger Deterdlng, mannen, 2epauze: hr v. d. Linde!1, hr v. Kortenhof,
de beste Nederlandse eigenschappen in zich
verenigden, namelijk: ondernemingsgeest,
pioniersgeest, doorzettingsvermogen
teamwork. Al spóedig ging men over tot ,
spreiding. Men ging dus op verschillende P . f d M t i.. ,. h .d,"," .CC

plaatsen bronnen exploiteren. Uit die tijd ensloen on S e aa,nlJver el . ,.
stamt ook het devies ,:'~an put tot pomp", De vorige weèk hebt U kunnen lezei"\.. d~t ~fj thanst~t b_és.lult n~g...~nlge;hui$"Q,udeliJ~e
Waarmede men tot uiting wilde brengen, bepalingen zullenmeaedelen, . ,- -.

'~at men zich niet beperkte tot het winnen Hierortder volgen dus nog enige práctische wenken waar E1elar)ghel;>bendén,~ventueel
van ruw~ aardolie, maar tevens zich ging aan moeten denken, wanneer de omstandigheden waarfn wij verkeren gewifzigq,wPJP~n.
toeleggen op het iransporte:en en destil- Ingevolge voorschrift van de Vakraad is ie:dere werkgever in d~ met~alnijve~helç! verplicht
Ieren, en tevens de verkoop in handen ging zich bij het fonds te melden.
nemen, Hier ontstaat het samengaan met de De verzekering geschiedt op onderlinge basis. Er is da~rom een bepaling ~pgenomen
Shell Petr. Cy. te Londen. Er werd een voor het geval dat de middelen zouden ontbreken om d~ yoorg~nomen u..it~e.ri.r)geQ ten
holding cy. g~sticht, waarin de, K,N:P.M. volle te kunnen betalen. Deze bepaling luidt, dat indien de bezittingen_van hetlo,nds
met 60 % kapitaal vertegenwoordigd IS en niet toereikend zijn om daaruit de verplich~.il)gel),vanhet fQnQs tedekken.,hei"Bestuur
de Shell met 40 %. Men verkreeg concessies bevoegd is de aanspraken der verzekerden te verminderen, '
In Amerika en diverse andere landen. , , .
Dan na de kinderziekten te hebben over- , Er IS nader vastgesteld, dat In geval tot deze zorg draagt.
wGn~en,'komt de 1e wereldoorlog. Grote vermindering moet worden overg~gaan, de Bij het bereiken van de 65:;jarige'}eefti!d
'-:hade in Roèmenië aan boörtorens en In- aanspraken van de reeds gepenslonneerde vrage de werknemer eveneens aan ziJn

.;"iallaties, Bezittingen In Kaukasië werden ?e~lnemers buiten. de ,ve~minderi!1g blijven, werkgever om aan de adniini~tra:eul' op ,te
onteigend door de Russen. Men bouwt weer Indien deze verml.nderln~ n~ar het oordeel geven, dat het ouderdomspenst~en~oet In-
op. Dan de tweede wereldoorlog. Weer van h~t bestu~r ~Iet nodig IS om het fonds gaan" "c "
enorme verliezen aan mensen Installaties aan zijn verplichtingen te lateI) voldoen, Iedere verzek~rde 0ntvangt -Jaarlijks PP zIJn
tankschepen enz. In !ndonesië practisch Alle ~eschillen, tussen het fonds enerzijds en schr~ftel~~k vèrzoek van de adinin!st~ateur

de biJ het fonds betrokkenen of hun recht- schrifteliJk opgave van ~etaantal ~tortlngen,
verkrijgenden anderzijds, over de toepassing welke In het afgelopen jaar voor 'de ver-
van statuten en reglementen betreffende zekeringen aan het fonds werden "gedaan,
verzekeringer, worden beslist door een com- Alle admtnistratlevè berichten moeten dus
missie van Scheidslieden, bestaande uit een gezonden worden aan hé!' :adres van de
voorzitter en twee leden, bijgestaan door administrateur van het fonds::' Centráal Be-
een secretaris, die geen lid' vëln de com- heer, Postbus'300, Amsterdam,c; ..
missie is. Daaronder vëlllè'n 'opgaven van verzekerden,
Indien op het recht van pensioen beslëlg is betalingen enz.. die periodiek' door dè werk-
lJelegd öf de pensioengerechtigde in staëlt gever gedëlëln moeten worden.
van faillissement is verklaëlrd, ,vervallen de Aan het adres van dé directeur van het
'pensioentermijnen over de tijd van he:t be- fonds: Koninginnegracht 37, Den Haag, kun-
slag of het faillissement ëlan het fonds. nen vragen gezonden' worden die men doen
Personen vol;r wie de regeling vëln arbeids- wil van algemene of principiële aëlrd en
voorwaarden in de Metëlalnijverheid geldt en eventueel mededeling van klachten of wen-
die eventueel zouden menen, dat bij hen de sen, die men aan de directeur bekend wil
biidrëlge voor het pensio~n niet wordt af- maken. ,
gehouden, yrëlgen inlichtingen aan hun werk- Na vÇJorafgaande afspraak zijn directeur en
gevers, of zij wenden zich, zonodig, tot hun administrateur desgewenst ook beschikbëlëlr
organisatie of tot de directeur van het fonds. voor mondelinge behandeling,
Indien door ste rfgevël I van de werknemer Hiermede beëindigen wij dus onze serie

I recht op uitkering van weduwe- en wezen- publicatie over het bedrijfspensioenfonds
pensioen ontstaëlt.. moeten de rechthebben- vëln de Metaalnijverheid.

I den er voor zorgen, dat zij ten spoedigste Mocht U nog Iets meer willen weten dan
opgave aan de werkgever doen, Deze geeft zijn wij: gaarne bereid U naar beste weten
h'et bericht dan door aan de administrateur In te lichten;
(Centraal Beheer) die voor de uitkering ., ,. C. OOSTHOEK



INTREDINGENWA T GEBEURT ER IN DE WERELD

Tramabonnementen en tramkaarten voor d
maand Februari kunnen word~n besteld op
Maandag aanstaande tijdens de middàg-
pauze in de grote cantine.

Hartelijk dank aan de afdeling personeels-
zaken voor mijn vervoer tijdens de gladheid.

G. TOETENEL
,- - heer T oetenel is invalide.)

Woningruil

Aangeboden een heel huis, Marialaan 21 te

II Gevraagd boven- of benedenhuis in het W.
I1 van Den Haag ,m_et minstens 5 kamers.

Spreekuur kern
"De kern houdt spreekuur op Maandag 15

; 1951 in de kamer van de heer v. d,
Poel.
Aanwezig iijr}:
. -' pauze: hr Camphuysen en hr Wille,

1/2e pauze: hr v. d: Plas en hr Heijmans.

.Klaag niet te gauw
Klaag niet te gauw zouden "'lij
will~n,zeggen tot deg~nen, d:ê
onmiddellijk bij ..,afdeling hui?,
vesting aand~ bef hangen"'al~

I de temperatuur op een gege.
ven moment beneden het be
haaglijkheidspuntzakt..
Over het algemeen is het met
d~ verwarming van onze fa-
brieken zo gesteld dat het
overal aangenaam warm is,
vooral in de ruimten waar men.
zittend werk verricht. ,
Men gelieve te. bedenken dat
het in Ons land - trouwens in

Er werd !c,.;" geheel Europa - slecht gesteld. . . . is met de voorziening van in-
Io~ de afdeling draaierij een Inde~ - ;- dustriekolen. Wij zullen al blij.

bijgeplaatst, van welke gelegenheid gebruik mogen zijn als wij er zuinig
gemaakt werd om deze trouwe werkpaarden t k d k t . '

d ~te hergroeperen, S 0 en, ans oe zIen e ver-
voor en na de vorstperiode op ons bouw- warming behoorlijk gaande te Zestig jaren Koninklijke
te"rein gestort 4~0 m3 zand, afkomstig uit houden. 3
de Maas en aangevoerd per aak. Een van Men heeft in de kranten kun- van pag.
deze schepen droeg de symbolische naam nen lezen dat de Westduitse VOO! de meest uiteenlopende doeleinden ge.
Leo en Jan. k .. brulkt worden.gisternacht in gebruik genomen de Markrite, olenultvoer drastisch moest Het opsP9renvan aardolie in de grond beo
zljnde een grote lijntrekmachine, een soort worden beperkt en dat onze rustte vroeger zuiver op geluk. Later ge.
~allpointmastodont van 1.20 m hoog. . regering in de Verenigde Sta- . - men wichelroede lopen en tegen.
In ~e Binckh~:s~, nu de eerste (7) vorst. ten kolen heeft moeten aan- woordig is dit werk van geologen. welke
periode voorbij IS met bekwame spoed be- k Dik I over de meest verfijnde Instrumenten be-
gonnen met het zandstorten voor het fa- open, eze a gemene 0 en- schikken. Uiteindelijk moet men zekerheid
briekscomplex van Laurens, die onze wel. schaarste gaat ons vanzelfspre- verkrijgen door proefboringen, welke enorm
riekende buurman wordt. kend niet ongemerkt voorbij. ' veel geld kosten. In Ecuador besteedde de
in de fietsenstallingen rljverbod.borden ge. Wees daarom zuinig, draai de Koninklijke 85 mil.lioen dollar aan onderzoek,
~Iaatst. . . radiatoren niet verder opèn dan . enigres~ltaat. .
tijdens de vorstperiode druk gebruik ge- 'k d' , , Voor de pauze werd dan nog de film ge-
maakt van de VDH-ijsbaan, het ondergelopen strl t no Ig IS ~n SpUI geen draaid ,,60 jaren Koninklijke", waarin boven.

stuk weiland naast onze bouwerij. warmte naar buIten door de werd toegelicht. Na de pauze werden
Ideeënbus ramen open te zetten. een tweetal kle~renfilms vertoond. De eerste

. " , W.ij zullen dankbaar moeten behandelde het leven en werken der bevol-In 1950 kwamen 222 Ideeen Uit de bus. .. I ., d I t h I king van Venezuela de tweede gaf ons eenD k 75 d . 34 0/ zIJn a s WIJ e en e a en zon- ,aarvan ,w~men er .' at IS /0, voor d k h bb I d beeld van de opbouw van een B.P.M..stadeen premie In aanmerking. er ou te e en ge e en. aldaar.
Totaal werd aan premies ultg~keerd 767.50 Klaag daarom niet over een Namens de kern ~Ioot hr de Baar de avond
gulden, dat Is gemiddeld ruim 10 gulden paar graadjes vorst, maar toon e.1 dankte hr fvlargadant voor zijn interes-
per bel?ond idee. begrip voor de kolenschaarste sante lezing.
Bovendien werden 6 aarlvullende premies t d 't kl . Jammer alweer dat de interesse zo kleint t t .. I b d 65 Id en accep eer I elne onge-. '0 een o.aa e rag van gu en ult- .. , was. Niet meer dan 4.0 personeelsleden
gekeerd voor gevallen die in 1950 reeds mak blijmoedig. gaven blijk van belangstelling voor deze
voorlopig werden beloond. "'n'wi\'\'_I;n"~~v","~

R 1 10",1 ,;:.,~::\

achter de coulissen van een krant
v.o.. .~.

A, M, van! Hof, constructiebureau (terug
't ' I' t ' d' t)UI mi I alre lens.

Lezing van de journalist M. Reckman kortom hij zag een wereld die alleen wordt C. Wevers.. enkel:fabricage
op 17 Januari aanstaande. gezien door gevangenispersoneel. Ook' J. Bavelaar, inleerband
Ge leest iedere dag Uw krant en Ge denkt daarover zal hij in een gedeelte van zijn Mej. J. H. Braggaar, Idem
volledig op de hoogte te zijn van het lezing vertellen op 17 Januari 's avonds In Mej. A. H. Hogervorst, Idem
wereldgebeuren. Wist Ge dat er duizenden onze filmzaal. Aanvang 8.00 uur. Mej. E. W. Sfaman, Idèm
dingen gebeuren, die belangrijk zijn en... Alle YDH'ers en collega's van' de Kroon- Mej. C. Stikkelorum, idem
nimmer in een krant komen. Iedere jpurna- fabriek, beiden meflntfoducé's zijn hartelijk M~j. J.. M. Tel)ings, idem
list van ervaring zal U kunnen vertellen dat welkom. Mej. C. Zoutman, idem
de mooiste verhalen soms niet... voor Toegangsbewijzen verkrijgbaar op Maandag R. A. Bos, Idem
publicatie vatbaar zijn. Achter de coulissen 15 Januari 1951 In de pauze In belde ! I=rantzen, Idem
van de krant blijft dikwijls het meest Inte- tines. N. A. Jans~n, Idem
ressante nieuws. Het zou onmogelijk gepu- Grote cantine: A. J. Vermaase, idem
bllceerd kunnen worden omdat, ja omdat de 1e pauze: bij hr Pènnings B lo' k S dI h t I" k k I . f ' urger IJ e fanezer e nauwe IJ s zou unnen ge oven 0 2e pauze: bij hr J. v. d. Ree.
omdat het nieuws is van te persoonlijke KI . t'. Huwelijk:d H k . I' t . I'jk eme can me. H B . d h k .. aar. oe omen Journa IS en eigen I aan

1 . b.. Id . reur. geree sc apma erlj, met mei. Ah . ? W t b I ... h e pauze. IJ mej. IYIU er, d H 8 9un nieuws a e even ZIJ In un 2 . b.. h D Ift v. . orst op 1 .1.1 51Idj .., I I d h e pauze. IJ r van e ,were e, waarin ZIJ vee a ag en nac t D K r'd d b" dklaar staan om het nieuws van hun krant te k e I rdoon: IJ ens e pauze IJ een van e
ern een.

verzorgen?
Wanneer een journalist over zijn belevenis-'
sen gaat vertellen, dan zult Ge Useconde vervelenl. .
Wij prijzen ons gelukkig, de journalist M.
Reckman, die reeds vele jaren .lang in het
krantenvak zit en gedurend~f7 jaàr
meest interessante reporta~esh:eeftgeschre-

1ven voor bekende Nederlandse bladen, be- I
reid te hebben gevonden van zijn beleve-

ilnissen te vertellen, Kort geleden kreeg hij
van de directeur-generaal voor het Gevan- I I
geniswezen in Nederland toestemming alle I1
gevangenissen in Nederland te bezoeken I I
voor hef schrijven van een boek, dat hij I 1
noemde: "Een celdeur slaat dicht," HIJ I
mocht de cellen van de ter dood veroor- I1
deelden bezoeken, hij beleefde met Gerrlt I 1
de Stotteraar een radio-uitzending van de I
voetbalwedstrijd Nederland-België, hij sprak I1
met gifmengsters en beruchte:


