
Stokvis 'Jj~jaal.;1irect~uren waren op bezoek
Gedurende twee achtereenvolgende dagen heelt vorige week een groep liliaal-
directeurcn van Stokvis een bezoek aan onzè labriek gebracht. Het doel was o.a.
kgnnis te make;, met de nieuwe producten, die wij op de aanstaande Voorjaarsbeurs
te Utrec~'It zullen lancercn en verder een bespreking van de te volgen commerciële
politick. De b!jeenkomsten stonden onder leiding van de voltallige directies van
Van der Heem N.V. en Stokvis.

De heer J. van Randwijk, senior-directeur van medewerking aan de groei en bloeI van on~e
R. S. Stokvis & Zon~n N.V. te Rotterdam en presi- bedrijv,en. Wjj hop.en dat. de heer J. van. . V d H N'V h RandwIjk nog vele Jaren ~iJn grote gaven in
d~nt-commlssarls van an er eem -', oopt dienst ~al willen stellen van de onderneming,
28 MaJrt a s. zijn 65e verjaardag te vieren, een waar hij als een weergalo~e voogd over heeft
gebeurtenis, welke in brede kring de aandacht zal gewa.akt.. ..
trekken gezien de veelzijdige werkzaamheid van de Het IS.. waar, het kleine fabriekje, .dat ~an-
f I .' S .k ' .d ' vankeiijk zoveel zorg behoefde, IS ultge-
eeste Ing. tc,' g~nomen IS ~~n presl ent-commls- groeid tot e~n bedrijf van indrukwekkend

sarisgeen lid van het personeel, want het is -als formaat. Echter geldt ook hier een spreuk,
we het wel hebben - de taak van een commissaris ~oals de feesteling die zelf zo ga~rne citeert:
namcns de aandeelhouders een oogje in het zeil te "Kleine kinderen ,~Ieine zorgen, grote kinde-
h d h t b I .d d d. t. Z Ik Id ren grote zorgen.
,ou en op e e el van e Irec je. u s ge t Met de jaren is ook de ervaring en wijsheid
::oor de heer J. Van Randwijk in versterkte mate, toegenomen van degenen die 24 jaar over
want hij is niet alleen president-commissaris, doch deze N.V. hebben gewaakt en het is daarom
tévens gedelegeerd commissaris en in die hoedanig- dat wij hopen ~.at Van der. ~eem N.V. nog
I 'd b kk b'. h b lang van de wijsheid en VISie van de heer
lel ten nauwste etro en IJ et estuur van ons D h J RANDWIJK J. van Randwijk zal mogen profiteren,be ..! " f e eer. v.

;1rlJ '
Er wordt wel eens beweerd, dat commissaris- nicatie, electronische apparaturen, stof~ui- Vraag geen salar;sopgavén
scn (van N. V:s wel te verstaan) als toeziende gers, vloerwrijvers, boormachines, ventilato- Verschillende leden van ons personeel heb.
voogden directeuren het leven plegen zuur r~n cn bromfietsen. Het marktterrein omvat ben de aangiftebiljetten voor het belasting-
te maken, hetgeen overigens min of meer de gehele wereld. jaar 1952 van de Inspectie der Belastingen
hun goed recht is. Hoe gewaagd - Het is jn de meeste bedrijven zo gesteld, reeds ontvangen, welke biljetten v66r 15
het is te generaliseren weet ieder, die eni- dJt commiss3rissen niet voor het voetlicht April 1953 moeten worden ingezonden.
germate op de hoogte is van de geschiedenis trcd~n. De heer J. van Randwijk, zelf toneel- Betrokkenen word~n vriendelijk verzocht de
van ons bedrijf en de rol die de heer J. van schrijver cn acteur van formaat, schroomt dit salarisadministratie niet lastig te vallen met
Randwijk daarbij gespeeld heeft. voetlicht niel Vele malen heeft hij door zijn verzoeken om salarisopgav~n over het Jaar
H~t is dit lJ3r zeven en twintig jaar geleden, brillan.tc redevoeringen tot de harten van ons 1952, daar een ieder, die voor het betalen
d3t er te AmsterdJm de IRT A, Internationale allen gesproken; wie herinnert zich niet die van Inkomstenbelasting in aanmerking komt,
RJdio Tentoonstelling Amsterdam, werd ge- Indrukwekkende tafelrede op 2 Mei 1951 In vó6r 31 Maart a.s. een opgave van het ge-
houden en de firma Van der Heem en de Houtrusth311en7 not~n salaris en de betaalde loonbelasting
B!oemsma exposeerde daar haar radiotoestel- Het is om dit alles dat wij deze 65e verjaar- z~1 ontvangen.
I"n. Zo oud Is onze fabriek en zo olJd is ook dag aangrijp~n als een welkome gelegenheid Alleen als een ,eder zich aan bovengenoemd
h~t contact met Stokvis, want daar,. in Am- om aan onze eminente president.comrriissaris verzoek houdt, zullen de werkzaamheden
sterd3m, m3:Jkten Van der Heem en Stokvis onze d3nk te betuigen voor zijn krachtige voor dit doel tijdig gereed kunnen zijn.
k"nnis met elkaar. Het resultaat was toender- .
t,jd dJt de heer Van Randwijk op een goede I
"~'g in de ..fabriek" aan de Joan Maetsuy- I
ik~rstraat kwam binnenstappen en een voor!
d:e tijd e:1orme order plaatste op 309 radio-
toestellen. Sedert dien is het met de samen-
-,'/erking tuss~n ons bedrijf en Stokvis snel
cresc~njo gegJan, een e:1tente cordiale, wel-
k~ in 1929 hJ3r bekroning vond in de oprich-
ting van de N.V. Radiofabriek en Ingenieurs-
bureJu voorhecn Van der Heem en Bloem-
!:":1:J, in welke Naamloze Vennootschap de
h()~r J. V3n Randwijk commissaris w~s.
H~t di~nt gezegd dat deze N. V., dank zi:
deze en,inente commissaris, op weldadige
v/ijze heeft kunnen profiteren van de hon-
derdjarige koopmanservaring van het huis
Stokvis.
MJ~d, beleid en trouw, het devies van de

IMilitaire Willemsorde, staat weliswaar niet
geschreven in het blaz01n van Stokvis, maar
h~t waren toch deze kwaliteiten van dit
oude handelshuis, d!e onze jonge zaak zo-
z~er tot steun waren.
Vûn Stokvis k'Nam h~t hûndelsmerk ERRES,
',,3n de hecr Van R:!ndwiJk de slagzin: Erris
rn33rreen Erres.
Als goed koopman zag hij zeer wel in dat
het weerstandv~.rmog:n V3n de jonge fabriek
t~n z~erstc ZJU kunn'!n word~n verhoogd.
dooi" verbreding V3n de basis waar men op
!:teund~.. De b3s!s werd verbreed. Van der
Heem N.V., aanvankelijk uitsluitend radio-
!ndu$trie, vervaardigt nu een indrukwekkende
re~ks p:-o:Juct:n: radio, televisie, telecommu.



Het bekende Amerikaanse tijdschrift op het gebied van de metaalverwerkende industrie
"American Machinist" gaf ter gelegenheid van zijn 75-jarig bestaan in November j.l.
een jubileumnummer uit met een omvang van maar liefst 922 pagin3's. Op zichzelf is
dit natuurlijk niets bijzonders, ware het niet, dat dit nummer de titel draagt: ,,1962
What's ahead the next ten years in metalworking." (Wat kunnen wij de komende tien
jaren in metaalbewerking verwachten?) Aangezien v. d. Heem ook een metaalbewer-
kings-industrie is zijn deze toekomstspeculaties van de Amerikanen voor ons ongetwij-
feld van belang en interessant.
Wij hebben daarom gemeend een zo beknopt mogelijk overzicht te geven van de
perspectieven, welke de Amerikanen zien voor de metaalindustrie in de komende tien
jaren. Het tijdschrift opent met een opsomming van de belangrijkste uitvindingen, ont-
dekkingen en gebeurteoissen van de afgelopen 75 jaar op zijn gebied.

Amerikaanse visie op de to~komst van de

metaalindustrie
Hieronder vindt U een opsomming van de radio-ontv1Jng~r (cascade)
belangwekkendste: 1914 radiobuis-d iode
1877 Publieke telefoondienst 1915 radiobuis-oscillatorrijwielfabriek - 1916 röntgenbuis

1878 gloeilamp meervoudige afstemmingsradio
bestuurbaar luchtschip 1918 radiokristal-oscillator

1879 tweetact automobiel motor 1922 benzine lood-ethyl
eerste electriciteitsmaatschappij radarwaarnemingen.
geheel stalen brug 1923 continuwalsen van staalplaten
88 sneldraaistaal 1925 foto-electrische cel

1881 gelijkstroom spoorweg 1926 televisie
1882 electrische ventilator 1928 telex
1885 electrisch lassen (Thomson) radiobak~n
1886 electrolytische afscheiding van 1931 synthetische rubber

aluminium zelfopenende deuren
1887'benzine-auto (Daimier) electrisch scheerapparaat
1888 kodak rolfilmcamera 1932 t.v.-ontvanger In vliegtuigen

inductiemotor electrische belichtingsmeter
electrische lasmachine 1933 walkie talkie Hydr~ulische persen in onze Stamperij

1889 electrisc1'1e naaim~chine (Singer) wisselstroom radiobuizen M'
1890 draadloze telegrafie 1934 cyclotron .. .ag~eslum . ...
1891 carborundumslijpmiddel (Acheson) 1935 metalen radiobuizen Dit IS het lichtste constructiemateriaal, dat
1892 mangaanstaal 1936 doorzichtig plastic momenteel bekend is. .H.et gewicht bedraagt

snel wisselbare voeding van draal- 1937 mobiel t.v.-unit 2/3 van dat van aluminium en 1/4 van dat
banken (Norton) tegen gekoppelde versterker van staal. I~ de laatste wereld?orlog steeg
luchtband vdor rijwiel 1938 electronisch t.v.-systeem de productie, van 6000 ton In 1940 tot

1895 dieselmotor bandopname-apparaten bij de omroep 1..70.~0 ton In ~943. Het wordt electr~ly-
1896 x-straalapparaten 1939 slagschip uitgerust met radar tlsch gewonnen Uit zeewater. In tegenstelling
1899 door motor aangedreven stofzuiger 1940 kleurentelevisiedemonstratie tot andere metalen kan gezegd w,?rden
1900 motorrijwiel electrodenmicroscoop d,at de voorraden., op aarde aanw,ezlg pra~-
1901 electrische stofzuiger 1941 keelmicrofoon tlsch <:>nb:perkt zIJn. E~n nadeel 1S, dat dit
1905 handstofzuiger 1943 massa spectroscoop materiaal al~een verwarr:nd kan ver",,:erkt
1906 bakeliet wisselstroommotor met diverse snel- wor~en. Indien eenvoudiger verwarmlngs-
1907 koolmicrofoon heden metnode gevonden wordt zal de toepassing
1909 electrisch strijkijzer 1945 electronische versneller ongetwijfeld enorm toenemen.

1911 electrische filter 1946 radarcontact met de maan Titanium
telefoon 1948 eerste atomische krachtcentrale Dit metaal is de laatste toevoeging aan de

1912 wolframdraadlamp stalen rotor draait 6633.000 omwente- reeks metalen, welke ln de metaalindustrie
1913 radio-ontvanger (heterodyne) lingen per seconde toepassing vinden. De productie begon in

1949 atomenklok 1948 met 11/2 ton. Afgelopen jaar bedroeg
atoommotor voor oorlogsschepen de productie in Amerika rceds 5000 ton. De
eerste nonstopvlucht om de wereld. oorzaak van daze snelle ontwikkeling ligt
electronische rekenmachine in de hoge trek'/astheid bij gering gewicht

Na deze greep van gebeu-rtenissen cn uit- en een corrosiebestendigheid vergelijkbaar
vindingen in het verleden rjchten wij onze met die van roestvrij staal. Het gewicht is
blik naar de toekomst. Wat zullen de komen- ongeveer 60 % ván dat van staal met na-
de tien jaren ons brengen, als wij voort- genoeg dezelfde sterkte. Titanium gaat een

- bouwen op wat in het verleden tot stand grote toekomst tegemoet. Als de problemen

gebrach~ is? V3n verwerking en winning opgelost worden
Grondstoffen C;1 materialen z31 het gebruik in de komende jaren onge-
M~n verwacht een vergaande normalisatie veer gelijk worden aan dat van roestvrij
van legeringen en materialen, uniforme aan- staal.

duiding van legeringen en kwaliteiten. PIDstics
Aluminium D:t r!13teriaal zal in de toekomst een nog
De productie van dit metaal zal wellicht ver- grotere toepassing vind~n. Nieuwe soorten
dubbelen. De vliegtuigindustrie zal niet meer zullc;1 a3~ de markt k:>m::1. De sterkte van
het leeuwenaandeel opeis~n van de drie het ma.terlaal zal groter worden en d3ardoor
rnillioen ton die dan in Amerika geprodu lal het op vele plaatsen.. metaal verdringen.

ceerd zal worden, De voornaamste scctoren Elec~romotoren
waarin nog ~eer aluminium gebruikt zai Op dit gebied verwacht m~n IJeinere moto-
worden zijn do auto- cn de electro-techni- re:1 met een groter vermogen, met automati-
sche industrie. sche, regelbare snelheid.
Goedkopere eiectrische energie is de sleu- C'ontrOle.:apparaten zulle:n het gebruik van
tel tot goedkoper aluminium. Alleen als men verscheidene motor~n op één machine doel-
er in slaagt goedkopere energiebronnen te \oenemçn.
vinden, za! het verbruik van aluminium op Gietwerk
velerlei <1ebied toenemen Wat zal de fabrikant in .,je tceknm.t pi.pn



vanzijrigfet;;rij? ":' Qruik gaan maken ~an destatistjsch~ con. 5TUDIEFONDS 1952
gietstukken meteen gladdere oppervlakte trOlemethode, De steekproefmethode IS ver-
minder gietgallen volmaakt en sluit verrassingen uit, 2e halfjaar 1952,
betrouwbaardere metallurgîsche analyse De ingewikkelde, kostbare speciaal-machines Het 2e halfjaar 1952 werd begonnen met 3
gecçmpliceerde werkstukken maken een doelmatiger planning nood zake- cursisten, welke voor hun studie een blj-
nauwkeuriger toleranties lijk. Minder verlî.esfijden is een levensyoöt., drage onvtingen,
betefe legeringen met hogere physische \v;Jarde,:yoor pe.iabrjek, , , Eén cursist heeft nog in Juli 1952 zijn studie

eigenschappen Ook het ttanSP9rtpröbleem is in 1962 groten. met succes beêindigd, Aan hem werd in
lagere kosten per gewicht speèiaal bij deels opgelost door een vergaande mechani- Ju!"!1 de laatste studiebijdrage verstrekt.
grotere aantallen. satie. Gedurende het 2e halfjaar werden 5 nieuwe
Finish Zo hebben wij dan met een sneltreinvaart aanvragen ingediend, waarvan 4 werden ge-
In de toekomst zal nog meer aandacht be- door dit }mposante echt Amerikaans opge-, acc7pteerd. Eén hie~van heeft in het 2e
steed worden aan de oppervlaktebehende- zette Jublieumboek gebl~derd, halfJaer reeds. uitker!ng ontvangen, terwijl
ling der productie. Hiervoor zullen: ~eel moest onver,~eld b!ljven;maar wat doet .de .3 anderen .In begin 1953 hun eerste ult-
de sltjpstenen nog verder vervolmaakt moc- dit er toe, Het zIJn toch allemaal slechts gis- kering ontvingen,
ten worden singe!:1 en door slechts enkele punten In de vergadering d,d, 4 Sept. '52 werd
bewerkingen gecombineerd worden a~n te~alen hebben wij misschien de Ju!es besloten óver te gaan tot aankoop van een
half- en volautomatische slijp- en polijstma- V er~ ln U ~akk~r gemaakt. ~ w~~t de ~offer~ramofoon met foudr?al ~.en behoeve
chines algemeen in gebruik komen. weg voor Uw J?eeën: "De Ideeenbus .. van die personeel leden. dIe zich opgaven

Al bladerende In de toekomstvoorspellingen voor het volgen ,van een lInguaphone-
Handgereedschappen ziJn wij fCleermalen nieuwe methoden en cursus.
o,a, handboormachines: deze zullen meer machines tegengekomen, welke in ons be- De animo tot studeren is In het 2e halfjaar
en meer in gebruik komen, Het gebruik zal drijf reeds toegepast worden en zijn wij er niet erg groot geweest, Vooral voor de
op z'n minst met 50"/0 toenemen, Betere w~er eens aan herinnerd dat wij in een voor- jongere personeelsleden is het van groot
gebalanceerde en lichtere gereedsch3ppen, u;tstrevend bedrijf werken, dat steeds zoekt belang zich te ontwikkelen nu zij er nog
die: beter beveiligen e~ kleiner in afmetln,g naar nieuwer~ :rl betere productiemethoden tijd en gelegenheid voor hebben, Door je
bij groter vermogen zijn. zullen het gebruik om cen kwaliteitsproduct te kunnen .leveren vakkennis te vergroten, ontwikkel je je per-
doen toenemen, '" dJt d~ toets van Iedere critiek kan door. soonlijkheid en zal je in staat zijn een
En wat zullen we over tien Jaar In de stam- staan, betere positie voor jezelf te veroveren In
'1erij zien? Wel, persen met: Laten wij allen hieraan blijven medewerken: de toekomst, Wij weten wel, dat het veel

"ebouwde beveiliging voor ,de stamper dan zal ook in de komende 10 jaar Van moeite en doorzettingsvermogen kost, dat je
oescherming tegen overbelasting der He~m met haar producten aan de spits er je meisje of verloofde wel eens voor opzij
automatische ~meersystemen, blijven, zal moeten zetten en dat je er ook financiële
betere koppell,ng en afremming offers voor moet brengen, maar wij weten
langere materiaalstroken eveneens dat die offers de moeite waard

snel!ere ,stempelverwisseling, ., zijn, Het 'studeren heb je zelf in de hand en
Laten wij ver,der eens gaan k!Jke:n hoe onze mochten de financiële lasten te zwaar zijn,
andere machines er zullen uitzien, . D " " ' "wend je dan tot het studiefonds, De leden
In de eerste plaats zal de grote snelheid frectle Kernvergadering van de studiecommissie zullen je gaarne
opv~llen, Verder meer PK, hogere nauw- d ' d t I t d ' .

hk ' h .d b ' l ' t It t ti h Na de opening en goedkeuring van het a vies geven over e e vo gen SUIeriC -
eurlg el , grotere sta I I e , au oma sc e I ' d ' d ting en uit het fonds zul je zo nodig een

of semi-autom~tische bediening en transpor- vers ag vorige verga erlng werden e 10- b'
d k k dd f k f h d Id Ij rage unnen ver rijgen om e cursus-

teermechanismen voor de producten, I'n het pen e a spra en a ge an e .

k b d. B d I h .d A t t t dt b k k osten te estrij en,algemeen' zullen de machines een hogere ~ g~ ege~ el, r~n zs raa wor e een.
snelheid hebben, die continu regelbaar zal Hier IS .mlsschlen Iets aan te doen bij de FINANCIEEL OVERZICHT,
zijn: De bescherming en beveiliging zullen verbouwing aldaar. Saldo per 1 Juli 1952 f 3070,14
verbeterd worden. ~akventilatie Metawa. Is reeds in o,?dracht, Ontvangsten:
Automatische koel- en smeersystemen, ge- Fietsenrekken. Na de kostenbegroting zal B" d k I k 3 k 52 239 86kk I k k ' " I d'lt bekeken worden IJ rage wer g, wer n, e w. " ,ma e ij er en nauw eurlger opspannlng zu - , '

k I k k 2 220 08I k ' k " t ' t d t Lezingen in gesloten kr ing Een plan zal Bijdrage wer g, wer n, 4e w, 5" ,en tot een nauw eurlger wa I el spro uc .
leidcn, worden opgemaakt,
Ook nieuwe lasmethoden zullen over tien Ziekenkas. Moet nog wachten op volgende Uitgaven:
jaar ingevoerd zijn, Wat denkt U van super- bes~reking, , , 1e geval f 27.-
sonisch puntlassen, meervoudig booglassen, Ra?lot~estellen. Dinsdag 3 Maart bericht, 2e geval ,. 24,-
wee:standlassen, supersonisch lassen van alu' Wlssel!ng pauzes. Beslo~en wordt na de 3e geval ., 20.-
m:nium, automatische contrOle van lassen vacantie de ~auzes te wisselen, Voor kan- ,<offergramofoon ., 135,7~

'.dergelijke? toor -:V°r?t dit n<?9 bekeken. toudraal voor id. " 15,-
sw~rk dat thans uiterst moeilijk is zal DoorlIchting familieleden. Met een definl- 1 doosje gram.-

kinderwerk worden, tief besluit wordt gewacht tot na 1. Juli naalden "
Het plaatselijk harden van onderdelen zal 1953. ; loonbelasting"
algem~en toepassing gaan vinden, Rampenfonds. Besloten wordt hier later op
Laten wij nu eens een kijkje nemen in de terug te komen; b.v, na de vaca!"!tie,
nabewerking van 1962, Electrolytische ont- Nieuw contrOle-systeem wordt ingevoerd
vetting en beitsing heeft de dompelbaden over de gehele fabriek. E~n commissie wordt
voor het meeste werk verdrongen; Nieuwe in het leven geroepen voor dè introducering
instrumenten bepalen nauwkeurig de zuiver- van nieuwe producten bij het personeel, I
held V3n de m3teriaaloppervlakten.
Supersonische reiniging Is pas in gebruik ge-
nomen,
In de spuiterij zijn ook diverse nieuwe pro-
cédé's' in gebruik gekomen, De lak wordt
warm gespoten, waardoor de droogtijd aan-
merkelijk bekort is,
Electrostatisch lakken geeft eveneens aan,
zienlijke besparingen,
In de Galvano-afdeling staan baden met een
grotere stoomdichtheid ter versnelling van
het galvaniseren, De bewerkte producten
hebben een laagje metaal met een groter..
hardheid en hechting,
Bij de contrOle heeft ook een omwentelin('
plaats gehad, De nieuwe machines zullen
veel contrOlewerk overnemen, waardoor d..eindcontrOle beperkt kan worden. .. *" -. -, ,

Lucht-, electrische en electronische kaliber~ . ., ' z k" 'n gebruik voor de hoogste nauwkeurig- I Mej. MlnJon dankt collega s en le entr:oost

h~~d~ I voor ~e belangstelling ondervonden tijdens
De kwaliteitscontr61e zal meer en meer ae- haJr zIekte,

. f 3530,08

1,25
13,83

. f 236.83
Saldo per 1 Januari 1953 f3293.25
Hiervan Is f 2865, - gestort op een spaar-
bankboekje bij de Nutsspaarbank te Utrecht.
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Af en toe komt er in ons bedrijf wel eens
een ongeluk voor. Niet vaak, maar toch tè
vaak. Een lichaamsdeel komt slechts even
In aanraking met een draaiend machinedeel
en het ongelukls gebeurd. Ernstig of min-
der ernstig, dat is hier niet belangrijk. Wel
belangrijk is dat deze fouten voorkomen
moeten worden.
De machines zijn beveiligd, maar met be-
veiliging alleen komen we er niet. Werkelijk
veilig werken is pas mogelijk als Ieder zich
voor de volle honderd procent Inspant om
ongelukken te voorkomen. Natuurlijk wil
niemand graag dat hem een ongeluk over-
komt, maar toch is men wel eens noncha-
lant. Beschouw de machine als een vriend,

i met wie vertrouwelijk, ináar niet nonchalant
i !:!mgegaan kan worden. "Vertrouwen geeft
i baat, nonchalance schaadt".
Houdt Uw verstand bij Uw werk, het gaat

:!:!m Uw !ichamel.ijk welzijn. Werkt allen
i mee. In eiaen en aller belang.



A.

Hij Is een Ijverige, toegewijde werker,
die zijn vak terdege vers!aJt en die de
ambitie heèft verder te komen.
Over de nu achter hem !iggende pe-
riode kan hij zeker niet ontevreden
zijn. Van boodsch3pp~ndlcnst tot
automaten-instel Ier is een zeer belang-
rijke 'vooruitgang. Wij wensen de jubi-
laris voor de komende kwarteeuw
minstens even 3anzienlijke promoties
toe.

30 MAART JUBILEERT VER L I N D ,Burgerlijke S:=lnd
Geb:>ren:
Andy Johannes, zoon van J. H. d~ Bock, afd.
T.C. Montage, op 1 Maart 1953.
Adrianus, zoon V3n J. v. d. Berg, afd.
Qr3:Jierii, op 7 MJart 1953.
I-IIJwelijk:
'-..? T cnth :Jf, afd. G~reedschapbureau, me'
me} A. M. Verbeck, ex-Methodenbureau, op
113 M.,:Jrt 1953.

H. TiMm~r, üfd Draaierij, met mej. N. L.
'1. Pol~;)n, op 3 t-1aart 1953.
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n memoriam C. A. TAMMERIJN

Donderdag bereikte ons het bericht
dat C. A. TAMMERIJN, die Woens-
dag nog accuraat als altijd zijn werk
gedaan had, in de leeftijd van 57 jaar
plotseling was overled~n.. Een ieder,
die hem kende en speciaal de afde-
lirlg Enkelfabricage, trof dit bel:icht

diep.
TAMMERIJN had zich in de 7 jaar,
Rls medewerker op de afdeling Enke.l-
fabricage tot een zeer gczicne figuur
b:j b3zen en collega's gemaakt.

Zijn" plichtsbetrachting en
accuratesse, zijn gave aan enkele
woorden voldoende te hebben om de
juiste bedoeling te begrijpen, waren
hieraan niet vrecmd.
TAMMERIJN stond altijd voor een
ieder klaar en hij was dan ook de
m:Jn, die zich Dij jubilea en huwelii-
kC;1 inspande voor de ,afdelingscol~
lec~ en de ziekentroostgaven bii zijn
zieke collega's bezorgde.
Juist wegens deze eigenschappen is
zijn plotseling verscheiden ~en verlies
voor de Enkelfabricage.
Hij ruste in vrede.

~ ~ Maart aanstaande is het precies
12V2 jaa r geleden dat een bescheiden
jongeling.. genaamd Abraham Verlind..
zijn intrede deed bij Van der Heem
NV. en daar de loopbaan kreeg toe-
gewezen die menig veelbelovend
jongmens voor en na hem wa~ ge-
gaan: d.ie van interne boodschappen-
dienst.
Bram doorkruiste het toen nog niet zo
grote VDH complex in allerichtingen
en leerde iedereen min of meer ken-
nen. Zo ook de heer Van Geffen, zijn

, toekomstige baas. Toen de heer Car-
t souw, toendertijd chef van onze afde-
f, ling Metaalwaren, een jongeman zocht
; die aan Van Geffen's zorgan ZO\! kun-
~ nen worden toevertrouwd, viel zijn
S oog op de interne postdienst en zo
I' promoveerde Bram van postbode totleerling draaier. '

Baas Van Geffen heeft hem ingewijd
in alle geheimen, die de Petermann
automaten, de Pittlers en de Warner& Swasey's in hun binnenste herber- .

gen. Verlind was een ijverige leer-
ling, die vooruit wilde en die met col-
lega Kouwenberg weke.lijks een pro-
ductieslag leverde met als inzet de
hoogste premie.
,De jongeling werd man en nu is
Bram de man die voor collega-draaiers
Petermann, Index en andere enkel-
spillige automaten instelt en die zelf
nog bijspringt als de nood aan de man
komt.

Na de verhuizing, die in de afgelopen weken
de administratieve afdelingen als kaarten
dooreen geschud heeft, is er enige rust ge-
komen in het gejaagde bestaan van ons,
administrateurs.
Echter dreigt deze rust, die, dit om misver-
stand te voorkomen, geen rust.. in physische
en psychische zin, dus geen "uitrusten", doch
louter rust; zijnde het synoniem voor "stilte"
Is, verstoord te worden door lieden uit lagere
sferen, die uit de drukte van hun werk het
kantoor op de vierde verdieping (grote kan-
toor) binnendringen en daar door hun ge-
loop, geargumenteer en gevraag storende in-
vloed uitoefenen op de afwikkeling .van de
administratieve en commerciële problemen,
die in onze bedrijven om oplossing vragen.
Dit nu is inefficient. Het is bovendien hin-
derlijk, ook al vanwege de tocht die de vier-
de verdieping telkenmale bedreigt.
Het is daarom dat verstandige mannen het

Guitaristen gevraagd
Bij het inmiddels gevormde mondaccordeon-

1ensemble kunnen nog twee of meer guitaris-
ten worden geplaatst.
Repetities 's Woensdag na werktijd in de
vergaderkamer 4e verdieping.
Opgaven - liefst per boodschappendienst -
worden gaarne ingewacht door de heer
Koopman, typekamer, Hoofdkantoor.

Paasklaverjas concours
Gezien het grote succes van het verleden
jaàr gehouden Paastournooi is besloten, ook
dit jaar een Klaverjas Paastournooi te orga-
niseren. Dit tournooi zal worden gehouden
op Woensdag 25 Maart.
Het inschrijfgeld voor dit evenement is
slechts f 0,50 per persoon of f 1. - per

koppel.
Ieder YDH-er met il1troduc;é kan aan deze
.triid deelnemen

diende genaamd, is een functionaris die aan
een loket gezeten zijnde, tot taak heeft het
contact tot stand te brengen tussen bezoekèrs
en bezochten. En wel op de volgende wijze:
VDH-er uit de fabriek, doorgedrong~n zijnde
tot het Mecca der vierde verdieping, pas-
seert na enige aarzeling de chef de réception
aldaar, wiens alziend oog hij in zich voelt
branden en nadert de glazen afschutting met
glazen schuifdeurtjes. De schuifdeurtjes zijn
de loketten. Het linker draagt het opschrift
,.Kas".
Bezoeker richt dus zijn schreden naar het
rechtse loket. Achter glas, zit als in een cou-
veuse, een ijverfge jongeman, die hem wel-
willend aanblikt. Bezoeker maakt zwaaiende
gebaren en lokettist treedt in functie door
het deurtje open te schuiv~n..
Lokettist: Wat is er van uw dienst?
Bezoeker: Kan ik de mijnheer van Verkoop
even spreken?
Lokettist: Welke mijnheer, weet u de naam
niet?
Bezoeker: Neen, het gaat over een Solex..

I Lokettist: Aha, u zult de heer X bedoelen..'
Ik zal hem even waarschuwen.
Lokettist telefoneert mijnheer X dat er
iemand voor hem aan de balie is. .
Heer X loopt stillekens over het gro~ kan-
toor (om de administratieve denkarbeid niet
te verstoren) en handelt de zaak af.
Wij hadden natuurlijk ook kunnen schrijven:
Teneinde ge'oop op het grote kantoor te be-
perken, dienen bezoekers - waaronder ook
te verstaan eigen per~oneel uit andere afde-
; lingen - zich uan het loket te melden, maar
I misschien vond u het leuke.~ deze verorde-
n;ng anders voorgezet te kriJgen.
\..:7ekheid terzijde, het is werkelijk nodig dat
er meer rust komt in de bijenkorf die "Grote
kantoor" heet. Vandaar deze maatregel.
waarvoor aller medewerki~g vri~ndelijk ver- I

zocht wordt


