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WEKELIJKS VERSCHIJNEND PERSONEELSORGAAN VAN VAN DER HEEM N.V. DEN HAAG EN SNEEK

s
S De Spoorweg Sein industrie, kortweg SSI genoemd, heeft zich

getrouw aan haar naam aanvankelijk bezig gehouden met de pro-
duktie van seinapparatuur voor de Nederlandse Spoorwegen. - - -
Deze apparatuur werd in licentie vervaardigd. De oorspronkelijke
fabrikant was een Amerikaans bedrijf. Toen de Spoorwegen be-- sloten om de seinapparatuur rechtstreeks bij dat Amerikaanse be-

'rijf te gaan kopen moesten bij de Seinindustrie de ba-
~ns worden verzet. Met steun van de ~:I ~e Hilversum Zovelen zolan g zo trouw"- werd een nieuw programma van activiteiten gestart, "

gericht op in~tallatles ten be~oeve van het verkeer op Heinzelmänchens Wachtparade en tafeltjes getooid met narcissen
de weg, de rails, het water en In de luch~... brachten sfeer in de grote zaal van ons ontspanningsgebouw,
Zowel het v.erkeer te land (v.erkeersllchternnstallatles, toen daar donderdagavond 16 maart de jubilarissen van de
tunnel bewaking .~nz.) als dat In de lucht heeft al een Haagse bedrijven die zijn aangesloten bij de Nederlandse Maat-
aantal or~ers biJ SSI opgeleverd. Zo werden voor de schappi j' voor Nijverheid en Handel werden ontvangen.
IJtunnel In Amsterdam en de zogenaamde B1 tunnel
in Antwerpen de bewakings- en signaal installaties in Het was een feestelijke bijeenkomst die, bij afwezigheid van de
opdracht verkregen. Voor het luchtverkeer kan worden voorzitter van het Haagse Departement (wegens een onverhoedse
gewezen op het te zamen met de KLM ontworpen "AIR- griepaanval) werd geopend door de secretaris Mr. R. van de
LORD" systeem voor het nieuwe Sc~iphol. Dit systeem Koppel. Hie;na werd het programma vóór de pauze 'gevuld met
is in samenwerking met de PTI ontwikkeld en .gebouwd een film over dat stukje Nederland waarin wij leven (wat zoe~t
en zal dezer dagen, na een succesvolle test In de fa- een mens toch in het buitenland!) en het optreden van de Chl-
briek, naar Schiphol worden overgebracht. Aan deze nese illusionist Phoa Yang Tiong. Na de pauze is de "hoofdscho-
test hebben ook drie Van der Heemers. r:neegewerkt. tel" aan de beurt. Aan 81 jubilarissen met te zamen 2600 dienst-
De installatie die bestef!ld is voor het efflclent en snel jaren worden de VEREREt-:DE GETUIGSCHRIFTEN uitgereikt. Het
behandelen van passagiers, vracht, post enzovoort ~e- is als een appèl van mensen die de beste jaren van hun leven, zo-
tekent een wereldprime.ur. Er word: da.n. ook grote. In- niet hun gehele werkzame leven, aan één bedrijf hebben gege-
ternationale belangstelling voor dit miljoenen project ven. Een extra krachtig applaus klonk op toen het peloton van
verwacht. Van der Heem (liefst 25 man sterk!) aantrad.
Aangezien bij ons de mogelijkheid bestaat om aan de .
verdere ontwikkeling en produktie de benodigde ruimte De feestelijke stemming die in de zaal heerste werd hierna nog
en het personeel te verschaffen is besloten de Utrecht- eens onderstreept door de vrolijke klanken van de Nato-taptoe.
se en Culemborgse vestiging van de SSI naar 's-Graven- Na een slotwoord van de secretaris gingen de aanwezigen, "'!aar-
hage over te brengen. Wij heten de Spoorseiners van onder wij ook Ir. J. W. Baurdoux en de heer A. Breet zagen, Ieder

lrte welkom en hopen door een vruchtbare samen- huns weegs.
"'--' werking bij te dragen tot de ontplooiing

van deze jonge veelbelovende activiteiten.

HEThMAG DAN WAAR ZIJN. . .Zoals u in de persberichten en in de mededeling van de on-
dernemingsraad op de publicatieborden heeft kunnen lezen,
zullen de activiteiten van de N.V. Spoorweg Seinindustrie wor-
de.n overgebracht naar onze vestiging. Zonder ons te verdie-
pen in het hoe en waarom willen wij u graag iets meer over
deze industrie vertellen.

CPa"en

dat ergens in de geschiedenis op
1 april Alva zijn bril verloor, wij stellen
er prijs op te verklaren dat zoals ge-
bruikelijk ook de inhoud van dit VDH-
tje zo serieus mogelijk is gehouden.
Eieren zoeken was "hip", moppen zoe-
ken niet!
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De Vereniging CONTACT HAAG-
SE PERSONEELSVERENIGINGEN
heeft het genoegen u uit te no-
digen tot het inschrijven op de
abonnementsseries voor het sei-
zoen 1967-1968 en u op deze
wijze van een vaste plaats te
verzekeren voor: toneel, con-
cert, ballet, opera en kamermu-
ziek. Inlichtingen: Mej. sipkes,
Personeelszaken, toestel 521.

CONCERT
5 avonden muziekgenot verzorgd
door ons onvolprezen Residentie-
orkest onder leiding van haar di-
rigent Willem van Otterloo of een
gast-dirigent worden u gegaran-
deerd als u intekent op de orkest-
serie. Bij ieder concert treedt een
gerenommeerd solist op. Uit het
repertoire 1966/67:
Celloconcert van Dvorak, symfo.;
nie nr. 5 van Mahler, symfonie
nr. 7 van Beethoven en piano-
concert K467 van Mozart.

OPERA
"Götterdämmerung" van Richard
Wagner, "Cosi fan tutte" van Mo-
zart en "Rigo/etto" van Verdi zijn
de opera's die in de afgelopen
abonnementsserie werden uitge-
voerd.
Van de solisten noemen wij on-
der andere: Anny De/orie, Mari-
/yn Ty/er, Maria van Dongen,
Guus Hoekman en Caspar Broe-
che/er.

Wie pas in Zuid-Afrika arriveert, wordt al dadelijk getroffen do,""",
bordjes met teksten als: ..slegs blankes - whites only", aparW
treinen of treingedeelten. bussen voor blanken en niet-blanken
en nog veel meer van dat soort scheidingen.door

Ir. K. C. Bredius
(vervolg)

"Wie niet in Zuid-Afrika is geweest kan niet over discriminatie
meepraten." Deze bewering hoort men veelvuldig. Wat de grote
lijnen van de politiek betreft is dat zeker niet waar. Wat de bij-
zonderheden van het dagelijks leven aangaat is dat toch wel zo.
Buiten Zuid-Afrika windt men zich op over de discriminatie in
termen van rassenhaat. Wie in Zuid-Afrika met een dergelijke
terminologie wil discussiëren is snel uitgepraat. Hij wordt over-
stelpt met tegenargumenten, een berg feitenmateriaal en spre-
kende voorbeelden waar hij niet van terug heeft. Men is er
al aan gewend dat kersverse immigranten kritiek hebben. Naar-
mate zij er langer zijn gaat dat wel over. Men is dan mak ge-
worden, zoals dat heet.

Mijn ervaring is dat de achtergronden van deze scheidingen dui-
delijker worden naarmate men langer in Zuid-Afrika is; waarmee
ik niet wil beweren dat alles te rechtvaardigen zou zijn.

Van Zuidafrikaanse zijde wordt ook wel toegegeven dat er een stuk
onrechtvaardigheid in zit, in die zin dat veel goeden onder de
kwaden moeten lijden. Voor een gedeelte zijn veel discrimine-
rende maatregelen misschien overbodig geworden.

Hoe dan ook: de situatie is veel gecompliceerder dan men hier
doorgaans denkt.

De maatregelen kunnen niet eenvoudig worden herleid tot ras-
senhaat of een meerderwaardigheidscomplex van de blanken.
De niet-blanken, en vooral de Bantoes, gedragen zich nu een-
maal in vele opzichten anders dan de blanken. Om onbehagen
en ergernis, wederzijds, te voorkomen en zeker ook om conflicten
te vermijden zijn in de loop der jaren allerlei apartheidswetten
en -bepalingen ontstaan. Men moet er inderdaad zijn geweest
om hier meer van te kunnen begrijpen.

Een paar voorbeelden. Per boemeltrein reisde ik van Pieter-Mé:
ritzburg naar Durban. De eerste drie wagons waren voor (

blanken, de andere zes voor de niet-blanken. Dit laatste trein-'"
gedeelte was goed bezet en iedereen was kennelijk in een
goede stemming. Vier uur lang hebben de Bantoes op de tam-
tam geslagen. Ondertussen zongen een paar voorzangers twee
regels van een lied, waarna de overigen het refrein zongen. Het
waren wel duizend coupletten. Heel eentonig en naar mijn smaak
onwelluidend, maar gelukkig hoorde ik het alleen wanneer de
trein stilstond. Dat was net voldoende om het interessant te
houden en niet vervelend te maken. Gelukkig zaten wij "apart"
en daardoor behoefden de Bantoes zich niet te matigen in hun
zangvreugde.

Bij de haltes voor de bus voor blanken staan soms bankjes voor
wachtende, uiteraard blanke, passagiers. Maar waarom staat er
dan toch op: "net blankes - whites only"? Voor wie in Johan-
nesburg is geweest is het duidelijk dat, wanneer dit er niet op
stond, die banken de hele dag bezet zouden zijn door slapende
of zich in de zon koesterende negers.

Men moet de Zuidafrikaanse neger niet vergelijken met de ge-
civiliseerde negers die wij hier in Nederland ontmoeten. Een
groot gedeelte dat nu in de stedelijke gebieden woont, woonde
tot voor kort nog in een kafferkraal of in krotten. Daar komt nog
bij dat negers van nature zeer luidruchtig zijn en veelvuldig er-
gens op lopen te kauwen, met als gevolg dat ze wel eens "met
consumptie" spreken. Zo zijn er nog wel wat voorbeelden van
afwijkend gedrag te geven.

Dinsdag 4 april is het weer feest op de afdeling TT -Montage. De
heer D. van Leeuwen zal dan, als enige inwoner uit Ter Aar die
bij ons in dienst is, zijn koperen jubileum vieren. Als 17-jarige
kwam hij in 1954 onze gelederen versterken, om die, met uitzon-
dering van 18 maanden militaire dienst, tot heden trouw te blij-
ven. Onze hartelijke gelukwensen.
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TONEEL
Om u een idee te geven wat u in
de Koninklijke Schouwburg te
wachten staat: in het afgelopen
seizoen traden op de Haagsche
Comedie, de Nederlandse Come-
die, Het Nieuw Rotterdams To-
neel en Toneelgroep Centrum
met o.a. "De dood van een han-
delsreiziger", "Tussen paard en
stier" en "Oom Wanja". Als re-
gel worden per seizoen 6 voor-
stellingen gegeven. U hebt de
keus uit 5 rangen.

BALLET
In het nieuwe Circustheater te
Scheveningen gaf het Nationaal
Ballet 3 maal acte de présence.
Uit het klassieke wereldrepertoi-
re werden onder andere uitge-
bracht: "Romeo en Julia", "Pe-
trouchka" en "De verloren zoon".
Daarnaast als wereldpremière in
de moderne sector onder andere
"De drie zusters" naar Tsjechov's
toneelstuk.

CONCERT
Onder leiding van Szymon Gold-

berg en David Zinman concer-

teerde in het afgelopen seizoen

het Nederlands Kamerorkest 3

maal in Diligentia. Een keur van

solisten zal ook in de komende

serie een abonnement op deze

reeks concerten dubbel en dwars

de moeite en het geld waard

maken.

APRIL 1950: De TV-techniek staat nog in zijn kin-
derschoenen. Een uitzending uit Engeland
die hier wordt ontvangen is nog steeds
een unicum. Op 1 april zal de cup-wed-
strijd Chelsea-Arsenal worden gespeeld.

Belangstellenden zullen deze wedstrijd in
kleuren op het filmscherm in de kleine
filmzaal kunnen volgen. En dit allemaal
dank zij een op vijfduizend meter hoogte
cirkelend vliegtuig boven Engeland en een
op driehonderd meter hoogte. hangende
helicopter boven ons ontspanningsgebouw.
En gelachen dat we hebben!

"-

Als redactie van welk orgaan
dan ook kom je ieder jaar
omstreeks deze tijd weer voor
de klemmende vraag te staan:
"Doen we er wat aan of
niet?". Dat "er" heeft dan be-
trekking op de, zover wij we-
ten, specifiek Nederlandse
gewoonte elkaar op 1 april
bij de al dan niet vochtige
neus te nemen. Het patroon
van de metworst, de map met
de zoekgeraakte stukken zijn
enkele van de geijkte vallen
waar wij in moeten tippelen.

Maar om een lang verhaal
kort te maken, zoals wij u
reeds op pagina 1 verzeker-
den: dit jaar doen wij er niets
aan. Niets is misschien een
beetje te veel gezegd, want

~ toch iets van de sfeer van
,. april in dit VDH-tje te bren-

~en doken wij voor u În de
geschiedenis van 21 jaar per-
soneelsorgaan. Dik gezaaid
waren de moppen niet, wij
konden er 5 ontdekken. Wij
realiseren ons dat er in die
21 jaargangen misschien wel
meer verborgen zaten, maar
dat wij in onze onschuld des-
tijds knap uitgedachte grap-
pen nu als volkomen serieuze
zaken hebben beschouwd.
Bladerend in de VDH-tjes blij-
ken vooral de vijftiger jaren
in de belangstelling te heb-
ben gestaan van de moppen-
makers. 1950, '51, '52 en '53
stelden onze toenmalige col-
lega's in staat zich te ver-
kneuteren bij de gedachte
hoe een ander er in zou lopen.
Dan blijft het een hele tijd stil.
Pas in 1965 wordt weer een
schuchtere poging gedaan. In
vogelvlucht laten wij ze nog
even de revue passeren.

1951: In een adembenemende proefrit
giert de SOLEX-Bolide over de snelweg
Voorburg-Utrecht. Op zondagmorgen 1
april is tussen 6.16 en 7.16 uur 3 km van
de linkerrijbaan door de Rijkspolitie afge-
zet ten behoeve van deze proefrit. Slechts
op vertoon van het VDH-tje of een loon-
afrekening hebben Van der Heemers toe-
gang tot het circuit.

En koud dat het was!

1952: Nog wat kaal liggen de pas aangelegde parkjes tussen Van der
Heem en de spoorlijn. Dáár gaan wij wat aan doen. 1 april 1952: Boom-
plantdag! De zon staat dan om 11.36 in het zenith en dit is volgens de
Enkhuizer Almanak het geschiktste tijdstip. Liefhebbers kunnen zich op-
geven bij afdeling Personeelszaken met vermelding van het soort boom
dat zij op die dag in de middagpauze wensen te planten. En gespit dat
we hebben!
Als bijzonderheid kunnen wij hier nog bij vermelden dat de toenmalige redac-
teur op een grandioze wijze in de kuil viel die hij zelf had gegraven: tegen
de middagpauze werd hij namelijk door de portier opgebeld met de mede-
deling dat de burgemeester van Voorburg aan de hoofdingang was met
het verzoek om ook een boom te mogen planten! Paniek vierde hoogtij!

1953: TV-telefonie nu ook in Nederland. In
de nabije toekomst zullen telefonistes niet
alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar zijn.

Daarom roept afdeling Verkeer candidaten
(bij voorkeur blondines) op voor de func-
tie van televisioniste. Uiterlijk 31 maart
moeten de sollicitaties binnen zijn. 1 april
zullen steekproeven worden gehouden.

Wie heeft er nog haarverf?

'\~

1965: De translumerator Chroen-
O~ jin Pri 14a doet zijn intrede. Don-

'\ derdag 1 april kunnen collega's
zich op vrijwillige basis door
middel van dit nieuwe Russische
apparaat laten onderzoeken op
allergische nephritis. Zelfs dok-
toren en persmensen hangen
aan de telefoon.
En besmettelijk dat het was!

april donderdag



Toch niet te versmaden
Het mag dan waar zijn dat wij aan ideeënbeloningen be-
neden 1100,- wat minder publiciteit geven, dat neemt niet
weg dat ze toch het vermelden waard blijven.
In Sneek ontving de heer J. Faber van afdeling Afregelen/
Controle een bedrag van 110,-. In Den Haag gingen de
beloningen naar de heer M. atten, afdeling Montage/Wikkel
([ 15,-), naar de heren H. van Beveren en G. Houwaart,
afdeling Gereedschapmakerij (ieder 150,-), naar de heer
A. Tazelaar, Montage aWD (f 50,-).
En met de laatste post uit Sneek ontvingen wij nog drie
memo's met als onderwerp: beToonde ideeën. De vernufte-
lingen waren de heren E. van der Hoek, afdeling Afregelen/
Controle (/25,-), J. Kogel, afdeling Radiobouw (f 10,-)
en J. Verf, afdeling Afregelen/Controle (/10,-).
Bij de felicitaties van de Ideeëncommissie voegen wij
graag de onze.

In VDH-tje nr. 919 vermeldden wij)
het verslag van de ondernemingsra~
vergadering de installatie van de "agen-
da-commissie". Dit had moeten zijn:

Kleine commissie samengesteld uit de
heren: D. Koemans, G. Kok, I. v. d.
Velde, en R. C. Vink. De ondernemings-
raad verzocht ons dit even recht te
zetten. Bij deze.

Kleine commissie: excuus voor deze
omissie!

Vrijdag 10 maart 11.00 uur. Volkomen on-
verwacl:lt klinkt het "Hallo, hallo, brand-
weerappèl" uit de luidsprekers. Onver-
wacht, zoals bij een echte brand behoort.
Maar: geen paniek. Het betreft hier een
oefening om de paraatheid van de brand-
weer te controleren. De heer J. J. C. van
der Harten, commandant van de, uit 64
man bestaande, beroepsbrandweer van
Philips in Eindhoven is op bezoek en wij
willen graag demonstreren op welke wijZf
en hoe snel ons vrijwillig brandweercorps
in actie komt. Vindt u het riskant, zo'n
totaal onverwachte oefening? Absoluut
niet. Trouwens een brand heeft niet de
gewoonte zich van tevoren netjes aan te
kondigen. Een goed getraind brandweer-
corps moet op het onverwachte zijn inge-
steld.
Wij hebben zoveel vertrouwen in onze be-
drijfsbrandweer dat wij elk moment voor
welke bezoeker dan ook een onverwacht
alarm durven te geven.
Hr. Glimmerveen heeft met zijn mensen
voor een onschuldig maar doeltreffend
rookgordijn gezorgd op de tweede verdie-
ping in de rechtervleugel van het hoofd-
gebouw. Verkenning, inzet van stralen en
dergelijke verloopt ordelijk en in een hoog
maar beheerst tempo.
Na afloop van de oefening spreekt de
heer Van der Harten dan ook zijn des-
kundige waardering uit voor de wijze
waarop onze brandweer met het in alle
opzichten goed verzorgde materiaal deze
oefening heeft uitgevoerd.

N. W. Lagendijk.

Aan deze deskundige waardering voegen
wij van redactiewege graag onze, zij het
ondeskundige, pluim toe. Sneller dan wij
onze vulpen met verslaggeversinkt hadden
gevuld, waren onze collega's van de be-
drijfsbrandweer ter plaatse.
Wilt u in de toekomst ook voor deze waar-
dering en pluim in aanmerking komen: dat
kan. Enthousiaste nieuwe brandweerlieden
zijn welkom. U kunt zich opgeven (bij
voorkeur schriftelijk) bij de heer Frantzen,
hoofd BZB.

Voor de cadeaus. bloemen en gelukwensen in welke vorm dan ook ontvangen bij jubilea
worden chefs, bazen en collega's

~artelijk dank
gezegd door: Mejuffrouw C. Drinkwaard en de heren L. J. van de Vooren en J. Groen. Ja, 87 eieren verstopten wij in het vorige

VDH-tje. Tenminste dat dachten wij, er van
uitgaande dat het ei dat wij in "Meijer" had-
den verstopt door u niet zou worden ge-
vonden. Je kunt er natuurlijk dagenlang
over blijven discussiëren of de eij in Meijer
bestaat uit e, i en j of uit e en ij. Om een
lang verhaal kort te maken: wij hebben zo-
wel 87 als 88 eieren als goede oplossing
geaccepteerd.
Alle inzenders (100% meer dan bij andere
puzzels!): dank voor de leuke kaarten en de
goede wensen, als het aan u ligt hebben wij
fantastische paasdagen.
Dan nu de prijswinnaars, die wij reeds tele-
fonisch van hun geluk op de hoogte stel-
den: J. W. v. Eck, 1521, 1e prijs; H. H. v.
Vark, 2006, 2e prijs; P. B. Nadorp 2630, 3e
prijs; J. G. v. d. Velden, 2324, 4e prijs; H. W.
v. d. Veen, 3370; H. Korsman, 3360; M. Baak,
3370; A. Beukers, 2961 en C. J. Juffermans,
2330 5e tlm ge prijs.

Een, met zoon of dochter, gevulde wieg was voor
ons aanleiding onderstaande collega's van harte ge-
luk te wensen.
Den Haag:
B. J. C. Kouwen, dochter: Everdina; B. A. L. Buter,
zoon: Marcel; A. v. d. Kraan, dochter: Miranda. Deze
drie collega's zijn allen werkzaam in de Gereed-
schapmakerij. Ir. H. R. van Wijk, Telcolaboratorium,
dochter: Femke Saapke; T. V. Andriessen, Ponskaar-
tenadministratie, zoon: Lambertus Cornelis.
Sneek:
J. Vogel, Radiobouw, zoon: Jeroen; D. de Haan, Ge-
reedschapmakerij, zoon: Roelof.

15 maart trad de heer A. de Vlaming, Proefwerkplaats, in het huwelijk met mejuffrouw
R. de Bruyn. 22 maart werd hij gevolgd door Ir. K. C. Bredius, OT-laboratorium en me-
juffrouw M. J. van Witteloostuyn. Voor beide paren: onze hartelijke gelukwensen.
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