
Vrijdagmiddag 20 maart. De vlag in top,
kleurig afstekend tegen de grijze maartse

; cht, waaruit af en toe re~en valt. Meer
,-::aar rechts de gele kraan, bij de nieuw-

bouw, als een machtige arm over het Maan-
wegcomplex. De eenden in de Broeksloot
kwaken zoals altijd: "Heb je wat voor me
te eten".

en als mens. Met een hartelijk dankwoord,
waarin ook mevrouw Zaaijer wordt betrok-
ken, besluit de heer Gussenhoven zijn gees-
tige toespraak.

Dr. ir. N. Rodenburg, Direkteur PTI-Hilver-
sum, spreekt namens Hilversum en Apel-
doorn. "Met zeer veel genoegen maar toch
met enige schroom doe ik dit", zo begint
de heer Rodenburg. "Schroom voel je wan-
neer je binnendringt in een gezellige huis-
k3mer. Je verstoort dan de banden die in
het gezin zijn gegroeid."
Z:> voelde spreker zich toen hij de Van der
Heem-huiskamer binnentrad. De heer Ro-
denburg kan, wat het contact met de jubi-
laris betreft, niet spreken over 40 jaar, hij
moet zich beperken tot de laatste jaren.
"Moeilijke jaren voor Van der Heem, maar
dit bedrijf is gelukkig met zó'n direkteur.
Het bedrijf en het concern zijn dankbaar
voor alles wat u hebt gedaan:' Een tweetal
prachtige boekwerken (die sprek~r bij de
ingang van de kantine heeft moeten afge-
ven) biedt spreker als cadeau aan. Beide
boeken werden tentoongesteld in de grote
zaal.

Auto's rijden af en aan en in de kleine kan-
tine, waarheen ik mij heb gespoed, is het
een gezellige drukte. Spontaan klinkt het
applaus, wanneer de jubilaris en mevrouw
Zaaijer, met familieleden de zaal binnenko-
men en door de jubileumcommissie naar
hun plaatsen worden geleid. Ir. J. W. Baur-
doux, direkteur van Van der Heem, kon-
digt de sprekers aan, waarvan de eerste,
wethouder B. Bol van Economische Zaken
van Den Haag, kan mededelen dat het Hare
Majesteit heeft behaagd ir. P. G. Zaaijer te
benoemen tot Officier in de Orde .van Oran-
je Nassau.

De heer L. C. M. J. Gussenhoven, presi-
dent-commissaris van Van der Heem, spreekt
vervolgens over "een merkwaardig jubileum
van een merkwaardig man met een merk-

(aardige carrière". Een merkwaardig jubi-
"'-";um omdat de heer Zaaijer in maart 1932

bij Van der Heem in dienst trad en in 1970
zijn 40-jarig jubileum viert. Hij maakt een
vergelijking met Mariken van Nymwegen:
"de jubilaris is na 34 jaar in de moeder-
schoot teruggekeerd". Grote waardering
heeft de spreker voor de jubilaris als leider

korte terugblik staat spreker nog even stil
bij zijn NSF-tijd, waarin hij zijn eerste loon-
ronde méemaakte. Zijn salaris van f 200,-
werd toen gebracht op f 180,-1 Verder
trekt de heer Zaaijer een parallel tussen
Van der Heem en Splendor. "Wanneer
Splendor destijds niet door Philips was
overgenomen, zou Splendor nu niet meer
bestaan."

Namens de gehele bedrijfsgemeenschap
spreekt tenslotte de heer G. Kok, secreta-
ris van de Ondernemingsraad Maanweg. Hij
memoreert de doelstelling van de jubilaris
bij zijn installatie als voorzitter van de raad:
een befangrijk deel van zijn tijd te besteden
aan menselijke problemen. "Groot waren
die problemen toen wij Philips werden. Op
voortreffelijke wijze wist u de mensen hun
zelfvertrouwen terug te geven, waarin u de
O.R. volledig liet meespelen," aldus de heer
Kok. "Graag zou ik u toewensen: nog vele
jaren in ons midden. Met het oog op uw na-
bije pensionering is dit helaas niet mogelijk."
Namens alle medewerkers en gepensio-
neerden biedt de heer Kok een uit 8 delen
bestaande dictionaire op het gebied van de
beeldende kunst aan, terwijl mejuffrouw
Sipkes een tweetal boeken overhandigt,
waarin de ontvangen handtekeningen-kaart-
jes door haar en de heer Noordendorp op
waarlijk kunstzinnige en aantrekkelijke wijze
zijn gebundeld.

T~nslotte dankt de heer Zaaijer voor alle
goede woorden en gaven en in het bijzon-
der voor de hoge onderscheiding die hem
te beurt is gevallen. "Daaruit moge blijken
dat de overheid Van der Heem duidelijk ziet
staan", zo zegt de heer ZaaUer. In een doorlezen op pag. 2



Jubileum
J. P. de Rooy
(1e deel)

Vrijdag 27 maart j.l. - de eigen-
lijke jubileumdag was 28 maart -
ontving de heer De Rooy te zij-
nen huize uit handen van fr. J. W.
Baurdoux de verschillende ge-
schenken die, traditiegetrouw, bii
zo'n jubileum horen. Uit de vele
gelukwensen, bloemen en tele-
grammen moge blüken hoezeer
l":Jen het betreurt, dat de jubilaris
om gezondheidsredenen niet in
ons midden kan zün.
De eigenlijke huldiging zal, om
dezelfde redenen op bescheiden
schaal, geschieden op 21 april
a.s. Wij komen hierop dan nog
nader terug en wensen de heer
De Rooy inmiddels het allerbeste
voor wat betreft zijn gezondheid.

IMPRESSIES (vervolg)

De heer Zaaüer drukt zijn bewondering uit
voor de heren Van der Heem, die het be-
drijf hebben gesticht. "Maar de toekomst is
belangrijker dan het verleden. Dit jaar nog
moeten Van der Heem en Electrologica in
elkaar worden geschoven."
Na een dankwoord van de jubilaris aan de
sprekers en aan mevrouw Zaaijer, die alles
van zo dichtbij heeft meegemaakt, is het
einde,yan deze huldigingsbijeenkomst ge-
komen. Dan begeeft het hele gezelschap
zich naar het Ontspanningsgebouw waar
gelegenheid gegeven wordt tot feliciteren.
Heel veel oude bekenden, een sfeervol in-
gerichte zaal, nog meer lekkere hapjes en
drankjes en een uitstalling van de cadeaus
die de heer Zaaijer in ontvangst heeft mo-
gen nemen. ("Namens de Bedrijfsschool
bieden wij u een paar geschenken aan, die
door de leerlingen zijn gemaakt en danken
u yoor alles wat u hebt willen doen om ons
een mooie nieuwe school te geven", aldus
leerling Alberts.)
Optreden van beide VDH-bands en dan in-
eens ontdekken: ,,'t Is al kwart voor ze-
ven".
Als ik naar huis ga, begint het al donker te
worden en het regent, anti-climax na een
geslaagd feest. Ik loop langs het beeld
"Hoger zij uw vlucht" en mèt de jubilaris
hoop ik, dat deze wens ook dit jaar in ver-
vuiling zal gaan.

ó

IN MEMORIAM
Maandag 6 april bereikte ons het droeve bericht, dat onze mede-
werker Simon Smit na een langdurig ziekbed, zondag 5 april was
overleden. Smit was juist dezer dagen 29 jaar in dienst bU Van der
Heem; in zijn beginperiode werkte hU in de Enkelfabricage bU de
heer Huysman. later ging hU over naar de afdeling van de heer
Overduin. Zijn grote liefde ging uit naar het draaien en uit de be-
kwame draaier groeide de baas die vanaf 1959 in de fabricage af-
deling van de Telecommunicatie, leiding gaf aan de draaigroep.
Enige jaren geleden werd Smit getroffen door een ernstige ziekte,
waarvan hU echter weer herstelde en in 1967 zijn werk in Philips-
verband, met nieuwe activiteiten, weer hervatte en zich gelukkig
voelde te kunnen meewerken aan de omschakeling. Helaas werd
hij in de loop van het vorige jaar opnieuw ziek en is er, na een
langdurig ziekbed, een eind gekomen aan dit nog jonge leven.

Smit was een zeer gewaardeerde mede-
werker; in de moeilijke jaren van snelle
uitbreiding in de Telecommunicatie-afde-
ling bij de heer Overduin, met medewer-
kers uit de Antillen en Engeland, heeft
hij met veel geduld en overleg zijn groep
geleid en zijn mensen konden met hun
moeilijkheden altijd bij hem terecht.
Bij dit verscheiden denken wij aan zijn
vrouwen nog jeugdige kinderen. Wij
hopen dat mevrouw Smit de kracht mag
vinden om dit. verlies te dragen. Wij. zijn
vrienden, medewerkers en collega's.
blijven in eerbied aan hem denken.

F. C. de Gruyter.

Ideeënstroom houdt aan.
De best beloonde inzender was ditmaal de heer S. A. Spencer, afdeling Montage/Wikkel,
die voorstelde, de bewerkingsvolgorde van een samengestelde draadvorm van de voertuig-
set te wijzigen. Dit betekent een belangrijke versnelling van de produktie en de heer
Spencer mocht hiervoor een bedrag van' 400,- in ontvangst nemen uit handen van de
heer Hey. (foto)
De heer W. B. van Kooi, Technische Bedrijven, ontving een bedrag van' 200,- voor
zijn gefundeerde voorstel tot vergroting van de capaciteit van de reeds in aanbouw zijnde
nieuwe telefooncentrale.
De heren A. S. du Croix en A. Baan, Magazijnen, kregen beiden een bedrag van' 25,-
voor hun gezamenlijk ingediend voorstel tot wijziging van magazijnstellingkaarten.
Het idee over soldeerwerk aan LEM-doosjes bracht de heer J. B. v. d. Heemst. Metaal-
waren, een beloning op van '25,-, terwijl aan de heer M. Bostelaar, Montage/Wikkel,
eveneens een bedrag van' 25,- werd uitgereikt voor zijn idee tot het gebruik van ander
spuitgietmateriaal ter voorkoming van produktiestagnatie.
Van de heer A. A. Oerlemans, Montage Verkeer, kwam een voorstel tot wijziging van de
Knie,.pers. Vastlopen van de te felsen prints wordt daardoor voorkomen. Hij ontving hier-
voor '25,-.
De heer C. G. Martijn, Nabewerking, bedacht een beveiliging van de motoras van de
luchtpomp en ontving hiervoor eveneens' 25,-.
V<?or wat, hoort wat, dacht de Ideeëncommissie en gaf de heer L. J. Boting, Metaalwaren,
een nabetaling van' 150,- voor een reeds eerder beloond idee voor het schuren van
voedingsrails.
Het idee van de heer I. v. d. Kley, Produktiebureau Metaal, om een strook op de order-
mappen te plakken, zodat de daarbij behorende kaarten er niet meer uitvallen, leverde een
beloning op van' 50,-.

Allen onze gelukwensen.

?



6pen briel d. der ~inclenaan van

Waarde Van der Linden,

neming en voor hen persoonlUk verricht hebt.
Helaas zUn sommigen uit deze kring er niet meer, om daarvan te
kunnen getuigen. Ook onder het personeel zijn er honderden die je
dikwijls met raad en daad bij hun problemen ter zUde hebt gestaan
en zU zullen zich zeker bU je jubileum niet onbetuigd laten.
Beste Van der Linden, je hebt een aantal moeilijke jaren achter de
rug, zowel in je persoonlijke leven als zakelUk. Er Is in het leven
niet altUd een opgaande lijn. Maar het schijnt nu toch dat ook jou

Binnenkort zul je 40 jaar bij Van der Heem zijn. Nu ik vanmorgen,
na een nacht van regen en storm, over het onwaarschijnlijk bla~YVe,
heldere en zonnige Gardameer kijk, voel ik mij geroepen een aan-
tal gedachten die in mij opwellen, in de vorm van een open brief
aan het papier toe te vertrouwen.
Ik ben hier in de voordelige positie dat ik ver van alle archieven
en andere bronnen van exactheid vertoef, zodat niemand het mij
kwalijk kan nemen als een en ander niet precies klopt. Het ligt
trouwens ook niet in mijn bedoeling om maar
enigszins bij benadering, op te gaan som-
men wat je in die veertig jaar allemaal ver-
richt heb. Het doet er ook niet zo erg toe
wat het allemaal was: Hoofd Boekhouding,
Hoofd Financiële Afdeling, Hoofd Salaris-
administratie of wat het ook geweest moge
zijn. Het belangrijkste is ergens dat je een
vertrouwensman bent, dat is een man waar-
in men vertrouwen heeft en waar men met
zijn, vooral pecuniaire problemen, heengaat.
Maar in de allereerste plaats was je ver-
trouwensman van de familie Van der Heem.
Er is nu eenmaal in elke zaak een vertrou-

ensman nodig en naarmate in een onder-
ming de belangen van deze en van een

'Y8'milie meer verweven zijn, is de behoefte
aan een dergelijke figuur groter. Natuurlijk
heb je niet alles alleen kunnen doen, Van
Vliet en Wezenaar hebben uiteraard ook
het hunne gedaan, maar daar waar het de
typische familieproblemen betrof, de fiscale
en andere financiële problemen, werd toch
veelal op jou vertrouwd. De hele familie-
kring, Leo en Jan van der Heem, de oude
Mevrouw Van der Heem. de familie Gus-
senhoven. maar ook Commissarissen, voor-
al de Heer Van Randwijk en de latere Di-
rektieleden zijn je grote dank verschuldigd
voor wat je in al die jaren voor de onder-

weer een nieuwe toekomst wacht, zeker In
je persoonlUk leven en daar verheug ik mU
in. Ik weet niet hoe lang je bij Van der
Heem nog actief zult blUven. Dat is van tal
van factoren afhankelijk, in de eerste plaats
van jezelf. Maar in elk geval hoop ik dat Je,
in de tUd dat Je nog actief zult zUn, je za-
ken op dezelfde serieuze wUze voort zult
zetten zoals we dat van je gewend zUn en
dat het je de nodige voldoening mag schen-
ken. Deze wens zend ik je, vergezeld van
mijn hartelijke groeten uit het mooie maar
ijskoude Italië.

P. G. Zaaijer.

DANK
Mede namens mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, dank ik allen,
die bij mijn jubileum op enigerlei wijze een blijk van belangstelling
gegeven hebben, van ganser harte. Niet alleen de stoffelijke blijken
van belangstelling, maar vooral het medebeleven hebben ons zeer ge-
troffen en hebben deze dag voor ons tot een onvergetelijke gemaakt.

Ir. P. G. Zaaijer.

Het was een feestelijke boel toen 26 febru-
ari j.l. aan een aantal dames het IVOK-di-
ploma werd uitgereikt door de heer K. J.
vaf1 Duren, Hoofd Personeelzaken. Voor
hen die dit nog niet - of niet meer - we-
ten: IVOK betekent: Interne Vakopleiding
Kantoorpersoneel en de diploma-uitreiking
betekende de afsluiting van een 6-maandse
cursus.

Fotograaf Etty maakte een plaatje van de
groep, waaraan mej. B. Marcé door ziekte
ontbreekt. Op de foto ziet u de dames (v.I.
n.r. bovenste rij): L. v. d. Meyden, H. Blom-
maert, T.v. d. Linden, Y. Klarenbeek, J. van
Dalen, C. van Kester en (v.l.n.r. onderste
rij): A. Kersten, C. Pijtak, D. v. d. Veen, I.
Bergfeld en J. Wareman tezamen met één
van de docenten, de heer G. C. Koopman.
Onze hartelijke gelukwensen aan de 12 ge-
slaagden.

KEN UW BEDRIJF
Onder dit motto gaat afdeling Personeelza-
ken, naar aanleiding van vragen uit de
O.R., beginnen met het rondleiden - op
dinsdagmiddagen - van personeelsleden,
die al geruime tUd In dienst zUn en die,
naast hun eigen afdeling, nog weinig of
niets van het bedrijf in zijn huidige vorm
hebben gezien.
Wanneer u een nadere of hernieuwde ken-
nismaking met het bedrijf op prUs stelt, dan
kunt u de wens daartoe kenbaar maken op
een formulier, dat afd. Opleiding (tel. 412)
u graag zal toesturen. Het ingevulde formu-
lier moet, via uw chef, aan afdeling Oplei-
ding worden teruggezonden. U ontvangt dan
een oproep.
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voor . .. het Philipsgedeelte van de cursus In-

koper de heren H. D. P. Soutendijk en

/"" Werkema. afdeling Inkoop en voor het

(( ~mentair examen Stenografie, afgenomen

~oor de Stichting Vereniging van Leraren

voor Praktijkexamens, mevr. A. G. M. van

Leeuwen-Mooijman. Algemene Zaken Ont-

wikkeling.

Onze gelukwensen.



Over eten
gesprokenMiddelbare

scholieren

benutten

hun vakantie

Traditiegetrouw hadden wij begin april weer een aantal scholieren
(vóórlaatste klas HBS, HAVO of Gymnasium) te gast voor een
3-daags bezoek aan ons bedrijf. Deze zogenaamde Paasvakantie.
stages worden georganiseerd door de Stichting Contactcentrum
Bedrijfsleven-Onderwijs. De jongelui - met een overwegende be-
langstelling voor de elektronica - werden door enige chefs inge-
wijd in de geheimen van verschillende afdelingen. Inleidingen wer-
den gehouden over het Airlord-systeem, de Verkeersregelingsappa-
ratuur, de printfabricage en het ELDO-project en er werd een be-
zoek gebracht aan de Gereedschapmakerij, Centrale Meetkamer en
de Montage Periferie.
Op de laatste dag stond Electrologica op het programma, waar de
populair-theoretische beschouwing over de randapparatuur en de
demonstratie daarvan ook ieders belangstelling had. De vertoning
van de ELDO-film ;,Europa in de ruimte" vormde een waardig slot
van de stage.

G.C.K.

"Ja heren ik val maar meteen met de croquet,
ik bedoel met de deur, in huis.

Vergeef me deze verspreking, maar het zit
me hoog. Wàt me hoog zit, vraagt Uf

Wel, dat het me al een paar maal is over-
komen dat ik in de kantine geen croquet of bal
gehakt meer kon krijgen. Uitverkocht. Terwijl
ik toch in mijn eigen pauze was. Volgende
keer: broodje kaas. Ook uitverkocht. De
loempia die ik toen nam was lauw..." Zo
ongeveer was mijn inleiding tot een ge-
sprekje met de heren Lagendijk en Norbart.
"En dan zo'n ophef maken over jullie kan-
tine." De eerlijkheid gebiedt mij ook het
antwoord van genoemde heren te vermei.
den. ,,'t Is natuurlijk altijd mogelijk, dat men
nee-verkopen moet als toevallig de vraag
naar broodje-kaas, voordat u komt, heel groot
is geweest. U moet ook niet vergeten dat
we tegenwoordig drie aaneengesloten pauzes
hebben. Wij hebben niet genoeg personeel
om een tekort. dan direct aan te vullen. Wat
die koude snacks betreft.: alles komt nog
met een klein liftje mondjesmaat naar b J
ven. Apparatuur om de croquetten enz. g~
durende lange tijd warm te houden is er
nog niet. Al deze dingen hebben onze bij-
zondere aandacht. Een nieuwe afwasma-
chine is al besteld."

Veel weten is veel vergeven, dacht ik, toen
ik de kamer van de heer Lagendijk verliet.
"Schrijf er ook nog even bij dat wij ons
personeel erg dankbaar zijn voor de belang-
stelling voor onze etenswaren" riep hij mij
noQ na.

Onze hartelijke dank voor de geschenken,

bloemen, felicitaties en persoonlijke be.

langstelling die wij op onze trouwdag van

U mochten ontvangen

E. A. P. van der Lin~;RiCh~
J van der Linden~rOticiat !

:' '. 'i"

Nieuwe wereldburgers deden hun intrede in
de "gezînrieh'van onze collega's: H. C. Mar-
garita (zoon), M. Ibrahim (zoon), J. A. M.
xan.. Markwük (zoon) en J. Schmidt (doch-ter).~~ ' ~

Onzè gelukwensen gaan tevens naar onze
qo,lleg~~. M. Koppenol, die in het huwelijk
trad met mejuffrouw M. F. W. Posthumus.

Langs deze weg bedank ik de Direktie voor
de hartelüke ontvangst en de vele goede
gaven, alsmede mijn collega's voor het
mooie cadeau en de vele blijken van be-
langstelling ontvangen bij mijn 40-jarig ju-
bileum.

J. v. d. Poel
afd. Gereedschapmakerij

Allen, die de dag van mijn pensionering tot
een onvergetelijke gebeurtenis hebben ge-
maakt, wil ik mede namens mijn vrouw har-
telUk danken.

J. W. Reljndorp
Technische Bedrijven

Wegens ondervonden belangstelling en goe-
de gaven die tijdens ziekte werden ontvan-
gen van chefs, bazen, collega's, BZB en
Ziekentroost, verzochten de volgende col-
lega's ons hun dank over te brengen: M.
Oosterbaan, J. van Dijk, J. Remeijn en A.
Eysackers.
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Wij, als deelnemers aan de driedaagse CaO-stage. maken graag
van de gelegenheid gebruik op deze plaats de direktie van Van
der Heem, de inleiders en in het büzonder mevrouw Zwaan en de
heer Koopman dank te zeggen voor de genoten gastvrijheid.
Voor de vierde-klassers van lycea en dergelüke was het bijzon-
der boeiend het bedrüf te Ieren kennen en de verschillende
chefs met enthousiasme over hun werk te horen spreken.
Wü zullen hieraan de meest prettige herinneringen behouden.
Nogmaals dank.

Namens de elf CBO-stagiaires
Frank en Peter.

P.S. Ook onze hulde en dank aan de "Keukenstaf" die onze
inwendige mens zo fijn verzorgde!

De O.R. deelt ons mede:
In ons bulletin nr. 21 van 20-2-1970 is medegedeeld dat op 12 mei a.s. wederom een open
Ondernemingsraadvergadering zou worden gehouden.
Thans kunnen wij u mededelen dat deze vergadering niet op 12 mei maar op 28 april zal
plaatsvinden en wel samen met de O.R. van Philips-Electrologica Rüswijk.
Deze bijeenkomst zal sterk in het licht staan van de toekomstige samenwerking met IGPA.
De agenda zal 1 week voor deze vergadering op de mededelingenborden verschijnen.
Gezien het belang van deze vergadering rekenen wü er op dat zeer velen de vergadering
zullen bijwonen.
D~ bijeenkomst zal om 17.00 uur beginnen. Kaarten voor deze bijeenkomst kunnen vanaf
13 april worden afgehaald bij de Administratie van afdeling Personeelzaken.


