
Dat het il\ Neder-
lal\d algemeel\ be-
kel\d is, dat er deze
week il\ Brussel il\
het luisterrijke Eeuw-
feestpaleis eel\ auto-
mobiel el\ motortel\-
tool\stellil\g gehou-
del\ wordt, bewijzel\
de vele, vele lal\d-
gel\otel\ die daar
eel\ kijkje komel\ I\e-
mel\.

De belal\gstellil\g
geldt il\ de eerste
plaats datgel\e wat
hier te lal\de I\iet, of
I\og I\iet te koop is:
Amerikaal\se auto-
mobielel\, kostbare
koetswerkel\ of bij-
voorbeeld eel\ auto
val\ Russisch fabri-
kaat, de hierl\aast
afgebeelde Mosco-
vich, die, met alle
achtil\g voor de
vormgevil\g val\ de
Moskovietel\, I\aar
ol\ze smaak te veel
gelijkt op eel\ be-
kel\d Duits merk val\
vóór de oorlog.

.

18.000 GULDEN

In ons artikel van vorige week over kost-
bare kantoormachines, maakten wij melding
van een EF-boekhoudmachine, die ca. 18.000
gulden gekost heeft.
Van verschillende kanten is ons gevraagd

~ hier geen nul te veel was geplaatst en
dit bedrag geen 1800 moest zijn. Was het

Imaar zol
Een EF-boekhoudmachine kost momenteel
i~Q~rdaad 18.000 gulden (schrijve: achttien-
duizend gulden) en geen cent minder.
Reden te meer om dergelijke dure klantenmet égards te behandelen en een levens- I
duur van ten minste 10 jaren er uit te halen.
Deze machine, werkende met 2 horizontale
en 18 verticale telwerken, is nodig om een
loonadministratie te kunnen voeren, voldoen-
deaan de van overheidswege gegeven voor-
schriften.
Zoals ieder uit zijn eigen loonafrekening kan
zien, Îshet mo~nteel z6, dat de loonaf-
rekening langzamerhand op een rekenpuzzle
is gaan lijken. Men versta ons niet verkeerd:
dit is geen verkapte aanval op de vele so-
c!ale voorzieningen, waarvoor tegenwoordig
betaald moet worden.. Wèl ware het te wen-
sen... dat er tussen de verschillende organen,
belast met de uitvoering der sociale wetten
een efficlente samenwerking bestond.. zodat
kon worden volstaan met inhouding van één
bedrag.
Een dergelijke regeling is in de maak, naar
het heet. Het is tijdl
Als wifop deze voet doorgaan, ~al er over
5 jaar geen boekhoudmachine meer te vin-
den zijn, die de loonboeking kan verrich-
ten.

SOLEX stand tr~
Er was een grote hal gereserveerd voor de
motorfietsen en gemotoriseerde fietsen. De
mooiste, grootste en gesoigneerdste stand was
die van de Solex (in België is de naam

Anderhalf millioen radio's
Het aantal radiotoestellen in Nederland was
blijkens de krantenberichten op 1 Januari
1951 gestegen tot 1.482.215 stuks. In de
maand December bedroeg de toename
10.955 stuks. Er waren op1 December 1950
485.535 aansluitingen op de radio-centrale
tegen 485.065 op 1 November. Hier bedroeg
rle winst dus 470 abonné's.
Een radio-dichtheid dus van 1: 5, dat wil
zeggen: één radiotoestel of centrale aan-
sluiting op 5 inwoners.

Stichting Pensioenfonds I

Van der Heem N.V.
1. Zij, die zich opgegeven hebben om deel

te nemen aan ons pensioenfonds moeten
behalve een authentiek stuk (trouwboek-
je of iets dergelijks) ook nog een aan-
meldingsformulier voor de pensioenver-
zekering-maatschappij invullen.- Deelnemers, die deze bescheiden nog I

niet inleverden, worden verzocht zich
SPOEDIG met de administratie in ver- I
binding te stellen.

3. Bedenk, dat zolang alle bescheiden niet.
ingediend zijn, men eventueel geen aan-
spraken op enigerlei uitkering kan doen.:

4. Bovendien kan door deze nalatigheid I

vertraging ontstaan bij de verwerking van
andere dingen.

5. Nadere inlichtingen worden gaarne da-
gelijks verstrekt door de heren v. d.
Linden, Wezenaar en Oosthoek.

Cliché ANP-loto '

ekt de aandacht
RijwielSolex wegens de tweetaligheid niet
geschikt.
Het middelpunt van deze stand werdge-
vormd door een in felle Neoncirke1s gemon-
teerde Solex, één van de 26 die door ons
voor deze tentoonstelling werden geleverd,
De stand was mooi; de belangstelling van
de Belgen was weldadig groot. Zoals be-
kend is met de verkoop van de Solex in
het land van onze Benelux-partner pas in
het najaar van 1950 een begin gemaakt en
is de service-organisatie dientengevolge pas
gedeeltelijk ontplooid, Toch zijn er al 15
service-stations, geheel volgens Solexmodel,
waar de Belgische Solexist voor Solex-ser-
vice terecht kan, Dit getal wordt mettertijd
vergroot tot een even dicht service-net ge-
worpen ligt over België, als nu reeds over
Nederland, Frankrijk, Zwitserland en in min-
dere mate Italië en Engeland,
Zo voortgaande komen wij in enkele jaren
tijds tot een Europees Solex service-organi-
satie, Wat ons betreft, hoe sneller hoe beter,
Bij gelegenheid van deze tentoonst~lling is
een bijeenkomst gehouden met de Belgi-
sche service-stationers,
Namens VDH waren daarbij aanwezig de
heren L. W, van der Heem en L. C, M, J,
Gussenhoven, De heer E. F, Eriksson, di-
recteur van de afdeling RijwielSolex van
Stokvis toonde zich bij die gelegenheid weer
de volmaakte gastheer, en zo ontstond ook
hier dezelfde sfeer van vertrouwelijkheid en
gemoedelijkheid die de bijeenkomsten in Den
Haag onlangs kenmerkten. Bij de vele spee-
ches die werden afgestoken toonden onze
Belgen zich allerminst beschroomd, onver-
schillig of er nu in het Frans of Vlaams werd
gesproken.
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Over dit onderwerp hield Hr Verkuyle,
voor diverse collega's, ook de kern was
in de inleiding wees hii erop dat het be
en. door alle eeuwen heen een overbeke
deel van de spreker het geheel van v
hoofdgroepen en wer:

A. De wettelijke maatregelen.
B. De niet wettelijke maatregelen.
Als voornaamste instantie voor het contro-
le.ren van de wettelijke maatregelen in Ne-
derland moet ongetwijfeld de arbeidsinspec-
tie genoemd worden.
In het buitenland zijn. de vormen waarin
de veiligheidsmaatregelen genomen. zijn. van
de meest uiteenlopende aard.. ..,
De tweede groep: de niet wettelijke maat-
regelen, zijn veel talrijker en komen. ook
in grotere verscheidenheid voor, hoewel
het niet altijd gerealiseerd wordt.. Immers
als Uautomat.isch de buitendeur dicht trekt,
verricht U een onbewuste veiligheidshande-
ling. Natuurlijk zult U zeggen, om diefstal
te voorkomen heb ik dat gedaan, maar spte-
kerbracht scherp naar voren, dat op het
moment dat de deur dicht getrokken werd,
dit een onbewuste veiligheidshandeling was.
Vervolgens vestigde de spreker de aandacht
op de veiligheidscommissie van de fabrie-
ken Maanweg en Utrecht en ook op die van
"De Kroon" welke op 21 November 1950
is geïnstalleerd. De taak van deze com-
missies is de veiligheid te bevorderen en de
veiligheidsgedachte bij ons pers~nee.l le-
v7ndig te houden.
Hr Verkuylen sprak verder over de samen-
stelling. van de veiligheidscommissie en de
indeling der 14-daagse vergaderingen, waar-
uit onder anderen bleek; dat de veiligheids-
com~l~sies van de Maanweg en Utrecht en
"De Kroon" de verslagen van. de vergade-
ringen onderling uitwisselden, wat tot we-
derzijds "reeringhe ende vermaek" kan strek-
ke.n.
HIJ g!ng dieper in op dem~dewerking van
allen aan de veiligheidscommissie, een mede-
w~r~ing welke bedoe1de commissie dringend
nodig heeft:
In onze fabriek, zo sprak hij, zilhvele maat-
regelen ter besche.rmingvanonze(ichame-
lijk.. v..illnheld" nencm..n Onrl..r ~nrl..r..n' ~f

I Precair onderwerp

l KROONT J ES
! Deze week inde framebouwerijbegonnen
frvet de collectieve afrekening... De bedoeling
l!sdatbrnnenkörtaltesc~l)ecti.ef ~.f~ere~end
I~rdt.wat, ~enbe\a?gr.fJkeadmln'strat'eve:" p..nvnllr-llnlnn 7,,1 711n

n afgelopen Zaterdag een redevoering
geheel veriegenwood.igd.

,grlp"veiligheid" over de gehele wereld
~nd begri.pwas.. Men kan naar het oor-
eiligheidsmaatregelen verdelen in twee

"

scherming tandwielen en drijfrlemen, afzui-
ging kwade dampen, veiligheidskleppen op
compressoren en stoomketels, brillen ter be-
scherming van de ogen, een zogen~amde
"vang" aan de lift, enz. enz. Enfin, zo zijn
er tientali,en dingen te nOemen en nog zijn
dîe niet voldoende. Er zijn altijd nog maat-
regelen.. die voor een grotere veillgheid
kunnen zorgen, a.l.s men maar op het idee
komt.
Hij verzocht allen met critisch oog, doch
zonder muggenzifterij, naar eigen werk 1e
kijken en na te: gàan of aan de veiligheid
Iets verbeterd kan worden. Bre~g Uw chef
of de veiligheidscommissie op de hoogte
van een betere beveillging;zo vervolgde hij;
een geldelijke beloningJsaan deze veilig-
heidsideeën niet verbonden. doch de mo-
rele vo.ldoening iets În het belang van Uw
veiligheid of die der collega's te hebben
gedaan is veel groter dan een geldelijke
beloning.. ...
Hr Verkuy!en. verzochtverderallertdringend
een defect dIrect 1e melden.. daar ten ge-
volge hiervan dikwiji,s ongelukken voorko-
men. Hij lichtte dit met enkele practische
voorbeelden toe. Tevens wees hij er op,
dat het ?n verantwoorde.lljk en ook verboden
isvelligheidsinrichtingenbuiten werking tet I1 '
se en.
Aanhef einde van iijn betoog drong hij
nogmaals met klem aan vooral mede te
werk7n aan de ve:!ligheidinh~~belang .v.an
een leder, want, zo besloot hij, het veilig-
heidsprobleem 1sevengrootal$ elk zake.lijk-
ofproductiebelang.. ,-

I SPAREN
, c .

Ja; het staat er zomaar: Hoe durven wijl
lngedachten horen wi.i~.I.vanÇerscht\len-
de ka ntena Iler.felopmerkl ngen maken, !::toe

kunnen ze daar nu over schriiven..W!ekan
erIn deze tijd nog sparen.. Da;~isvoorde
;meesten van ons' toch onmogelijk},
En toch, schrikt niet,.. wij geloven dat sparen
vooteen grootdeet van de mensen,zelfs
"pdit mOment.. niet onmogetijk is...
.'.Ja,~ekunnen Jekkerkl~tsen, "';zegt, men nu,
Je moet maar een gezin hebben, Je moet

... bb Ed d.,~arl:!)et~!ek~ezit~ento "en, n an, le
lT!shuur e,ndleaf~chuwe)ljke dure kolen.,

!~...wlj weten het echt en wij begrijpen er
npg;welJets Çaliook.. .TQch d6en wij op de
afd~lingsocîale zaken de ervaring op, dat
dçorc~ll~rlei mensen diebesli~r met soort-
'lerijkemoeili)kheden ;zitten, w~1 gespa~rd
word~, Er wordt~n b udgetboek)e: genomen
'oçr ko.fenvoor net volgende jaar, voor

Ikledi.ng,.voor~anvullfrigva nde! innenkast,
voot .eênkind~~~~d!e, voorde.vac,~ntieen
wat"nleta.l, End~nwotdence!~ekeIIJks geen
,~apitalenafgehouden. Dat kan in een hele,.

,S~ms een gu!denper,week;som~ meer, so~s

mlnder..'Dathan9tv~~,.allerle! omstand!g-
hedenáf. En straks Heeft men het plezier

omvandezetfopgespaqr,de çeqtjes ~ens
een nieuw kledingstuk te ko~n; of geen
~6rg,mee r ,-te.. hebben vÇ;~ r':'he~kolenge I d of
het~lnderb'êdj~...J~. hebt dan n!el:!)and anders
nodig en dat 1$ fijn.
Waarom.'dit hele v~rhaal in hetVDH,tje7
Het is een ere-sáluut aan die stoere spaar,.
ders, d!e altijd maar weer vooruit denken
en zorgen voor de toekomst.
Het is een aansporing.'voçr die mensen, die
eigenlijk.' ar.. zo Jang van plan zijn te gaan
spar~n en er maar niet {oe kunnen komen.

.'Uweet het. Budgetbóekjes kunnen worden
aangevraagd op afdeling sociale zaken.

doet men het daar

'HONDERD GULDEN CLUB
49 x f2.- is f 100,-.
.'

Met deze schijnbaar niet kloppende ver-
menigvuldigi.ngwendtde Spaarbank te Rot-
terdam zIch tot de spaarders om hen er van
te overtuig~n,datdoor regelmatig spare~
een hogere rente kan worden verkregei.dannotmaa! mogelijkiou zljn~ ' "
tedere deer~emer wordt lid van een "Hon-
derd Gûlden Crub".. Hij krijgt,~en genum-
merde-deell1emerskaart, waa,rop hij elke
week een zegel' val1 f 2. - moet pl~kken.
Houdt hij dat 49 weken vol, dan betaalt de
oQaarbank in de 50e week de zegel van

2, -, zodat men naSO wekehf 100, - kan

opnemen,
Voorwaarde is evenWel, dal men niet on-
tijdig de betaling.'stop ,zet,

In dat geval toch krijgt de deelnemer wer
aan het einde van het Jaar het gespaarde
geld terug,doch hij ontvangt geen rente.
De.' "HoQqerd Gulden Club" 1s nog maar
iong; eerst een paar maa(1den geleden werd
-. jpgericlit, Met belangstelling wachten. wil.
daatom de resultaten af,daardeze een
aanwijzing kunnen. zijn Çlfhet Nederlandse
volk dankzij extra prikkels spaarzamer zal

.'
worden. (Zakenw~reld),

.'
NIEUW KERN LID. ,

Na de.'medede)ing in hef'YDH-tje van 6
Januari. j,l. zijn geen bezwaren kenbaar ge-
maakt tegen de.' benoeming.' van de heerJdZ I ' d k ' .'

,v, , a m In e ern".'

De heer J, v. d. Zalm is dus hierbij benoemd
tot ~ern1i.d..met..wetkebenoemingwi} hem

rn..luk \A/..n~n .' .'



De spelregels opvolgen

- ~

214 ' d' E.v. d. Vliet, afdeling fabrieksadministratie
vorig Jaar Inzen. Ingen op 12-1-1951.

L. Dekker, afdeling montage, op 15.1-1951.
Zoals .îedere:onderneming aan het einde 3. De veiligheid van ons bedrijf verhogen, Th. L He[sdingen, Idem, op 15-1-1951.
van~en jaar de balans opmaakt, om te zien met andere woorden middelen aangeven mej. S. H. v. Putten, Idem, op 15-1-1951.
welke resultaten in het afgelopen jaar zijn om het aan1al bedrijfsongevallen te ver- mej. Th. A. Stolker, Idem, op 15-1-1951.
bere.ikt,.terwij[de bal.ans ~evens dient voor .minderen mej.A. M. J. Bos, Idem, op 15-1.1951.

J1et bepalen van de richtlijnen voorhetko- Kleine verbetef'lngen zijn natuurlijk oo~ van
mende jaar, zo doen wijdi(ook bij onze hartewelk~m, speciaal van dleart.ike;len, wel- WAT DOET U THUIS?

;~eeënbus. ke in grote aantallen worden gemaakt. Be-
Jn het afge[openjaa!.Js deze fl!nk gegroeid, denk: "VELE KLEINTJES MAKEN EEN Op 25 Mei aanstaande zal er in fabriek
dank zijd~ medewerking van atle inzenders. GROTE",' . Utrecht een avond georganiseerd worden,
~.ieronderenkele cijfers: Ideeën Voor ni,euwe producten, welke nog waaraan verbonden wordt een expositie
Ingezon~e~ideeën : ; :..;.. 214 In huno~twi..kkelingss~adlum verkeren, wa~r- van zelf ~ervaardlgde voorwerpen. Nade:e
Nog in behandeling ,'...;.r,.. 28 van dus de bewerkingsmethode nog niet aankondigingen hlerover zullen te zijner tijd

-:.-- helemaal vastligt, worden uiteraard lager ge- volgen.
Behandelde ideeën totaal ,..., ; 186 waardeerd dan van producten, die reeds Wij wekken echter nu reeds de personeels-
Hiervan zijn er beJoond 68.; lange tijd in productie zijn. Zend èchter toch leden van fabriek Utrecht op, hun kunnen,
De totale beloning is (701,-., .Uw idee in. Laat ieder zijn eigen werk cri- ongeacht op welk terrein, dooreen inzen-
Gemiddelde beloning per Îqee is (10.30, tisch b~kijken er) nagaan of dit te verbeteren ding te demonstreren. U hebt nog ruim 4
laagstebelon.i~ i~ (2,50. is. Ook voor 1951 geldt: MET VOLLE maan?en de tijd om een werkstuk te ver-
Hoogste beloning IS (55.-"'. KRACHT VOORUITI vaardigen..
Gemiddeld aantallnz.endingeh per maand . Gezien het grote succes van het vorige jaar,
was: 18. twijfelt de Kern er niet aan of ook deze keer
Utthet volgende blijkt, dat .de Ideeënbus zal de deelname weer groot zijn.
over vaste medewerkers beschikt: aan de slag!
) persoon zond 25 ideeën in
1 14
2 personen 7
3 6
3 5.'c

~
58 1 idee
Van de 214 ideeën kunnen 187 op rekening
van het mannelijke fabriekspersoneel wor-
den gezet en 50p het vrouwelijke personeel.
Leidinggevende persohen (b~zen) enz. zon-
den 10 ideeën in.
3 Vrouwelijke en 9 mannelijke personeels-
leden van het kantoor zonden eveneens een
idèe in.
Moge dlt overzicht voor allen, die reeds

îdeeëninzoriden doch hiervoor geen belo-
ning kregen, een aanmoediging ziJn de moed
nÎetopte geven; maar te blijven volharden.

'Gaarr~i~ten ~.it;;"lîieronder nog eens d(:
f\ioorwaarden hotetiwaaraan de Ideeën moe-
~{en voldoen, om ook in,1951 voor een be-. -"., "Cc
Joniriginaannierking r~komen:

Besparing geven op productiekosten, met
"~, andere woorden: het werk vlotter doen

verlopen en/of minder materiaal ge-"
b krui en.""" "

2. De kwaliteit verbeteren. dus minder uit-
" ..-'1

Denken en werkè-n
De eerste premie voor een idee uit de bus
van "De Kroon" is toegekend. Het betreft

Ieen inzending van de heer A. Hulshof, af-
deling framebouwerij, waarin hij voorstelde
het nasolderen van de kettingschermpennen
te laten vervallen en dit electrisch na te
lassen. Dit voorstel levert inderdaad bespa-
ring van materiaal op, waardoor aan Hulshof
een voorlopige premie van (10, - is toe-

gekend.
Het eerste schaap is over de dam, wie zuI-
len de volgende zijn 7
Wij willen nog even iets mededelen over
de duur der behandeling.
.Indien U vóór Woensdag het idee in de bus
deponeert, dan wordt het Zaterdag behan-
deld door de ideeëncommissie. In de loop
van de daarop volgende week krijgt men
dan bericht over de uitslag.

Als men ergéns als gast is, zal men zich
;jan passen aan de gewoonten bij- de gast-
heer thuis,dus als me~ bij iemal1d in dienst I
is, zal men zich ook hebben te schikken:
naar de daar heersende opvattingen van.
wat wel en wat niet geoorloofd is.
Wij stellen onze werkkracht gedurende een
zeker aantal uren, tegen een bepaalde te-
voren overeengekomen beloning, ten dien-
ste van onze werkgever. Wat zouden wij
vreemd opzien, als er zonder ons mede-
weten iedere week een paar kwartjes van
die bel~ning zo maar worden afgehouden,
_maar het komt "meestal niet in ons <>p, dat
wij precies hetzelfde doen, wanneer wij een
..,f tweemaal per dag een paar eenheden
fan het aantal uren, dat wij overeenge-
komen waren te zullen werken, voor ons-
zelf gebruiken door op zekere plaatsen eens
even op ons gemak een sigaretje te roken,
omdat het op de kantoren en in de bedrij-
ven verboden is, maar is dat wel eèrlijk?
Het wordt heus niet gedaan om ons het ge-
not van het roken te ontzeggen, doch ter
vermijding van brandgevaar. Overweegt U,
die hier aan mank gaat dit-eens heel op-
recht. bij Uzelf, want het is zeer beslist niet
peri ijk, dat U anderen aan gevaar en aan
de mogelijkheid hun arbeidsgelegenheid te
verliezen, bloot stelt.
Zijn wij eerlijk, als een supèrieur ons op de
man af naar iets vraagt en wij maken ons er
m~t een leugentje van af. Neen toch. .Waar-

..m moet ergens 9mheen gedraaid \ a)s wij-het met de beste bedoeling hebben

gedaan en later om de e~n of andere reden
I aan het juiste van onze handelwijze gaan
I twijfelen? Dat heeft toch in het geheel geen
I nut. Daar kan toch rond voor uit gekomen
worden. Doen wij áat niet, dan vervallen

I y.'ij langzamerhand tot het afschuifsysteem
, en dat wi!toch geen oprecht mens. Het Is
ook Z9 gemakkelijk, als er bij ons op de
afdeling of aan de band iets niet klopt, de

I schuld te werpen op hem of haar, die ons
gegevens of goederen, verstrekte. Dat is
niet. eerlijk, ga eerst eens na of de
waarop gegevens of materialen werden ver-
ctrekt, wel juist is en of er niet meer dan
de voorgeschreven hoeveelheid wordt ver-
werkt, door welke oorzaak dan ook.
wij dat niet, dan" komt een ander al gauw
in een verkeerd licht te staan en dat Is niet
fair.
Tot besluit nog een mogelijkheid en wel die,
dat wiJ.. een collega kunnen hebben. die

(vervolg pag. 4, derde

Studiefonds staat klaar,
; voor U

Vooral voor het nieuw aangenomen perso-
neel heeft het wellicht nut nog eens te
wijzen op het bestaan van een Studiecom-
missie te ,Utrecht.
Dit beoogt, die leden van het personéel,
die minstens 1 jaar In dienst ziJn, biJ studje
om hun vakbekwaamheid te vergroten en
dus hun positie te verstevigen of zelfs te
verbeteren, met raad en raad bij te staan en
indien nodig enige flnanciêle steun bij hun
studie te verlenen.
In liet bedrijfsleven Is voor goede vakmensen
en technici overal plaats. Laat dit voor U
een reden zijn niet langer te wachten.
Vraag eens een onderhoud aan met één
van de leden van het fonds.
Zij zijn bereid U te allen tijde te helpen en
bij te ~taan en vinden voor U zeker een
oplossing.
Inlichtingen hierover bij afdeling personeel:
hr v. Bokhorst.

( Afde.l.ng Arbeid
Altijd druk en nooit afwezig,
is de chef van dit kantoor
Aan zijn zij z'n assistente
voor een elk een open oor.

Het centrale punt voor velen.
telefoontjes heel de dag.
Personeel dat zich komt melden
of dat weer vertrekken mag.

Hebt U dringend iets te vragen
ga gerust, U hebt gehoor.
Somstljds stuurt men' met een grapje,
of een lach, U netjes door.

't Is daar als bij ieder ander
als men de bureaux bekijkt
met dè vele paperassen,
weet men niet waar dit op lijkt.

Waar gewerkt wordt zijn papieren,
dit blijft waar, hoe men 't ook ziet.
't Kan daarbij toch netjes wezen.
dus verwondert ons dit niet.

V~len zullen U herkennen,
goed bekend, door heel de zaak.
U zult er met ons om lachen,
want zelf plaagt U ook zo graag.

I1

I1



Hartelijkdankaancolfega'~~~~r belangstel-
ling er) medewerking.. Tevens hartelijk dank
aa n zlekentroost voor de goede gaven.

G. H. JOOSTEN,
Afd. radiofaboratorÎum.
* .c

Comité ziekentroost zeg ik langs deze weg
hartelijk dank voor haar aardIge kerstgave.
În de vorm van een fruitschaal.""

"' "'

F. W. v; WINSEN,
c
i Mijn hartelijke dank aan alle collega's en
i ziekentroost Voor de blijken van be\ang-
ste!ling, mij gedurende de laatste tijd be-

:toond.
G. Klarenbeek, Solexmont.{mot..

SPORTJASSEN. .
Op de afdeling sociale zaken zijrt rtog een

I klein aantal dames en heren Solex spo[t-
lassen te koop.

KLAVERJASSEN.

I Klaverjassers, Maandag 22 Januari aanvang
I ro~sterwedstrijd. V~or deze in~ividuelewed-
::trlJdert worden prijzen beschikbaargeste.ld.
Klaverjassers, die zich nog niet hebben ge-
meld voor deelneming kunnen dit nog doe~
vóór de aanvang op bovengenoemde datum.

v. d. HAM - meubelmakerij.

Jdeeënbus.
J. H. P. Grebe, afdeling nabewerking, stelde
..oor om bij de behandeling van rode SZ 23

I ketels een andere werkwijze toe te passen.
Hoewel de bereikte besparing gering is.
werd een premie toegekend van 5 gulden

I(inzf:nder had een incidentele bewerking
Ivoor normaal gerekend).

Kernspreekuur

:D!; kern houdt ~preekuur op Maandag 22
Jal)uari aanstaande, in de kamer van de heer

[v.., d. Pqel.,
I
I Aanwezig %ijn:
1epauze: mej. v. Rietschoten en mf:},Be-.
cude. .. ;'

[2epauze: hr Stoffels en hr v. d. Ref:, '\.,

WAT BELEEFT EEN JOURNALIST'
een krantenman doet

"Een .journalist maakt soms ongelofelijk rare
dingen meel" vertelde de heer Reckman
Woensdagavond 17 Januari j.l, in de film-
zaal Maarweg.
Zulke rare verhalen, dat ze niet eens"
in de krant komen, omdat de mensen ze
ioch niet zouden geloven. '.
Een jOurnalist leeft wel 10 maal.Vo.oral als
hij pas pjn loopbaan begint, zjetzljn dag-,. ,
programma er vreemd uit..
's Morgens een rechtszitting, 's iniddags een
begrafenis, 's avonds een 100-ja.rige inter-
viewen of een feestavond meemaken. Een
.journalist moet wel eens liegen. Anders zou
men hem toch niet geloven. Het vak is moei-
lijk, Een stuk sçhrljven, dat gaat wel, maar
er liggen zoveel. voetangels enk~emme.n. Een
voorbeeld: Burgers Dierenpark te Arnhem
had een olifant aangekocht. Een journalist
vertelde in een verslagje iets ove.r het trans-
port en de huisvesting van het beest, ook
dat men de olifant a.s. Zondag "in zijn' in-
terieur kon zien".
Het allermoeilijkste is het werk van de sport-
verslaggever. Er worden nergens zoveel fou-
ten gemaakt als in dit vak. Een Hollander
zei altijd: "Herstel nooit een fout, want dan
merken ze het!"
Hoe ko';';~ een jo'urnalist aan het nieuws?
Wij kennen natuurlijk de grote persbureaux:
A..N.P., Ass.ociated Press, United Press. Via
deielex ontvangt de jou~nal!st van deze bu-
reaux nieuws. Maar nu dat nieuws, dat een
ander niet heeftl Daarvoor is het nodig,
:cIat de journalist goed ziet, maar vooral
goed hoort. Er zijn soms handigheidjes voor
nodig.
Na enige jaren bij een kleine krant gewerkt
te hebben, mag een journalist solliciteren bij
e~n grote krant. En dan begint hij weer als
krullenjongel1. Want een grote krant heeft
specialisten nodig. Een deskundige voor de
kunstrubriek, één voor de rubriek economie,
één voor het buitenland, sportredacteurs,
enz., enz. . .
Een grote krant staat dag en nacht met alle
delen van de we.reld .in verbinding. Toch
hebben zij ook altijd kleine, typische nieuws-
berichten, bijvoorbeeld over het Koninklijke
gezin. De lezer interesseert zich er nu een-
maal voor hoe prinses Beatrix of de andere
prinsesjes het maken meer dan hoeveel men-
sen er in Korea sneuY~len.
Een journalist wordt bij e~n bijzondere ge-
beurtenis door d~redact~u! er op uitge-
stuurd en heeft dan maar te zorgen, dat
er nieuws over dat geval komt. Hoe, dat
moet hij zelf weten.
Het hangt helemaal van het optreden van
de -journalist af, of men hem iets vertelt.
Het opmerkelijke is dan, dat omstanders niet
in de gaten hebben, met iemand van de
krant -te doen te hebben.
De reportages over het werk van de k.inder-
politie zijn de meest aangrijpende. Wanneer
men met een rechercheur donker AmsterdalT\
in gaat, dan stuit men op toestanden, die

Imen in ons land niet zou verwachten.
Meisjes 'uit de provincie leven daar aan de
rand van d~ afgrond. De kinderpolitie doet
veel'en goed werk.
De journalist ziet ook veel van de offer-
vaardigheid van het Nederlandse volk. Bij
alle verschillen is er toch een opmerkelijke
eenheid. Wanneer bijvoorbeeld in een volks-
buurt eèn kind in het water gevallen is en
de journalist vermeldt dat het pak van de
man die het kind uit het water opviste, ge-
heel bedorven is, dan kan hij de volgende I

méér dan nieuwsjagen
morgen wel aan de deur blijven staan om
talloze costuums in ontvangst te nemen
Voor de Puttense kinderen werd in één jaartijd vier ton bij elkaar gebracht, '

Soms moeten de mensen eve;over de b!uC
geholpen worden. Dat bewijst het volgende
verhaal..
De heer Reckman bracht nognfetzo lanc
geleQen een bezoek aan het militair~ her..
steJ!ingsoord"Aardenburg" te 'Doorn. De
inrichting was prachtig. Maar de iongens
waren erg gedeprimeerd.
"Die maatschappij accepteert ons niet meer'
kwam er eindelijk uit.
De heer Reckman publiceerde toen. in Else-
sier een artikel: "Ze keerden na jaren uit
Indonesië weerom,maar niet met vliegende
vaandels en slaande trom."
Tegelijk verzocht hij de heer L. VI. v, d.
Heem eens' naar "Aardenburg".1e gaan: De
heer Leo deed dit en de- heer Reckman kon
toen een klein berichtje plaatsen, dat een
directeur van een bedrijf in Nederland zijn
artikel begr~pen had en naàr "Aardenburg"
getogen was. Binnen enkele weken, wer-
den er voor de 210 patiënten 350 betrek.
kingen aangeboden.
Koningin Juliana had deze artikelen blijk.
baar met bèlangstelling gevolgd. De parti.
culiere secretaresse van H.M. vroeg de heer
Reckman om een onderhoud. ln dit gesprek
van de particuliere secretaresse en de heer
Reckman bleek, dat er op Soestdijk veel be-
langstelling bestaat voor ailerier problemen.
Na de pauze vertelde de heer Reckman het
een en ander over zijn ervaringen tijdens
zijn bezoeken aan de gevangenissen in ons
fand. Ongeveer een jaar geleden verzocht
de directeur-generaal van het Gevangenis.
wezen, mr Lamers, de heer Reckmaneèns
iets te schrijven over de vrouwengevangenis
in Rotterdam.
In de gevangenissen in Nederland heersen
nog Middeleeuwse toestanden. Mr. Lamers
is be.last met het moderniseren hiervan.
Sa:mèn met de directrice van de Rotter-
damse vrouwengevangenis kwam de. heer
Reckman in alle ce.llen en sprak hij met de
gevangenen.
Ten slatte heeft de heer Reckman een beo
zoek gebracht aan alle gevangenissen
kampen in Ned~rland. Zijn boek
deur slaat diéh('is door onze,
aange~chaft.
Aan het slot van de avond las de heer Reck-
man een fragment uit zijn boek voor. name.
lijk: "De dodencel",

Er werd deze week door de P.T.T. begonnen met de

aan.l~ van een telefoonkabel, Dit betekent
n.ie~i dat ons aantal telefoo()nummers nu I

reedswor:dt uitgebreid, maar de P.T.T. heeft,
nu eenmaal ~en vooruitziende blik en om
op alles vf)orbereid te zijn , enfin, van-
daar die kabel. ,
deze week - na een onderbrekï.ng vanwege
de vorst - weer begonnen met liet storten
van zand voor de nieuwbouw; QP het bouw-
terrein,df)or Volker's Bouwmaatschappij b~-
gonnen met de bouw van een keet. '.

DANKBETU[G[NG.

J, t1.C. v. Egmond dankt allen e() .in het'
bijzonder ziekentroost en afdeling draaierij
voor d~belangstelfing en goede gaven tij-
dens z.ijn ~jekte. ,

De spelregels opvolgen
.

Vervl"'lg van pag" 3
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over een grotere dosis intelligentie beschikt
dan wijzelf. Hoë spoedig zijn wij dan niet
geneigd 1e denken, dat hij" ons van onze
plaats wil dringen, terwijl de persoon i.n
~west!e, die bedoeling in het geheel niet
heeft, doch slechts zijn gaven geheel in
diens(van het bedrijf wil stelleh en der-
halve wel eens naar vofenkomt, met een
Initiat.!ef..ddt wij als het goed was geweest,
ál wel eerder hadden moeten tonen.. Indien
wij zo iemand dan tegenwerken, door hem
niet op de hoogte te stellen, van wat hij
redelijkerwijze van ons moet vernemen, dan
belemmeren wij hem zijn wieken uit te slaan
en benadelen daarmede het bedrijf. Gun het
iemand, als hij dat waard is, naast U te
komen staan, ja zelfs U voorbij te streven.
Dal is niet alleen een bedr:ijfs- doch ons
';t[er,èn ook Uw persoonlijk belang.
ten bedrijf als hèt'

onze" !s ook een gemeenschap en nog wel
ée;' 'v6örhet landjeêr belangrijke.


