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PERSONEELS- EN VOORLICHTINGSORGAAN VAN DE N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART-MAAT SCHAPPIJ 

VEBHOGING PENSIOENEN GEZAGVOEBDEBS 
EN OFFICIEBEN 

VERBETERING INKOMSTEN GEZAGVOERDERS 

Reeds in het vorig nummer was de Uitlaat in de gelegenheid het 
verblijdend bericht van een pensioenverhoging voor de gezagvoerders en 
officieren aan te kondigen, doch iruniddels is bericht ontvangen, dat de Raad 
van Bestuur voorts besloten heeft de inkomsten- en gratificatie-regeling voor 
gezagvoerders in niet onbelangrijke mate te verbetcren. 

De pensioenen tot dusverre 
Slechta weinigen, en zeker nie t het 

na de oorlog .in dieust van onze maat
schappij getreden personeel, zullen b et 
volled.ige en bijgewerkte p ensioenregle
ment, waarvan de nieuwe uitgave ge
lijktijdig met de hier vermelde wijzi
gingen werd aangekond.igd, hezitten. 

H et-ko1nt dan ook wei juist voor eerst 
een over-.licht te geven van de diverse 
maxima, welke - tot dusverre in het 
algemeen - b estonden. 

Voor het varend personeel moet bier 
dan allereerst een onderscheid worden 
gemaakt tussen een tweetal groepen, en 
wei tussen officieren in dienst getreden 
voor 1-1-1938 en officieren, die na 
31-12-1937 hij de maatschappij kwamen. 
De eer ste groep dient d an weer te wor
den gesplist in deelnemers-A en deel
nemers-B. Voor deze h eiden was h et 
maximum ouderdomsp ensioen gesteld op 
respectievelijk F. 2925,- en F. 3375,
per jaar. 

Beide categorieen nit deze groep 
kennen bovendien h et instituut der , ver
vroegde pensio.w1ering", d.w.z. deze 
deelnemers zijn in de gelegenheid hij 
het h ereiken van h et 45ste levensjaar 
met vervroegd pensioen te gaan ( dit kan 
ook van maatschappij-zijde worden aan
gezegd), hetgeen teruninste een jaar te
voren moet worden aangevraagd. V oor 
officieren, die na 31-12-1937 in dienst 
traden ( zij zijn aile deelnemers-B), he
droeg bet maximum ouderdomspensioeu 
eveneens F .. 3375,- per jaar. D eze ca
tegoric kent echter <Je mogelijkheid tot 
,,vervroegde pensionnering" niet. 

** • Waarop komt de nieuwe regeling 
neer? 

D e circulaires nos. 2 en 3-1949 voor 
gezagvoerders en officieren geven op de
ze vraag, m ede aan de hand van een 
aantal voorheelden, antwoord. 

Er moet dan weer het onderscheid, 
ala hierboven aangeduid, worden ge
maakt. 
A Officieren, in dienst getreden voor 
1-1-1938. 
I Ouderdomspensioen. 

Voor deze groep Officieren wordt, indien 
zlj na 30-9-1949 <>P tle reglemen.taire 
pen.sionmering>s-leeft ljd (50 jaar) de dienst 
van <>nze maatscha.pplj verlaten in de rang 
van •gezagvoerder, hoofdwerk.tuig'kundige, 
1e stuurmam. of 2e werktulgkundige, het 
r eglementair ouderdomspen.sioen, hetwelk 
voor ge.zagvoet'ders en hoofdwerktuigkul
digen 1blj 25 dien.stjaren voor 4ee!nemers.-A 
en deelnemers-B respectievelljk F. 2925,
en F. 3375,- per jaar bed.raagt, verhoogd 
met F. 625,- per jaa.r, 

U InvalidHeitspcnsioen. 
a Voor gezagvoerders en hoofdwerktuig_ 
kundigen, die na 30-9-1949 in het gen<>t 
worden gesteld van invaliditeitspensioen 
wordt de pensioengrondslag verhoogd met 
F. 625,- zodat deze bedraagt voor: 
~eelnemers-A F . 2925,- + F . 625,- = 

F . 3550,
'deelnemers-B F . 3375,- + F. 625,- = 

F. 4000,
b, voor 1e stuurlieden en 2e werlttuig
kun'Cllgen, die na 30-9-1949 in het :geru>t 
van invaliditeitspensioen worden gestela, 
w<>rdt het pensioen met F. 125,- per ja.a.r 
verhoogd voor ieder vol 'Clienstjaar volbracht 
na het ·l>ereiken van lhet 45ste leven.sjaar 
met een maximum-verhoging van 5x 
F . 125,- = F. 625,- per jaar. 
ill 'Vervroegxl peuSloen. 
a Voor hen, die na 30-9-1949 met ver
vroegd pensioen de dien.st van onze ma.at
schappij in de rang van gezagvoerder <>f 
hoot<lwerktulgkundige verlaten, wordt, voor 
1eder vol dienstjaar in die rang volbracht, 
na het bereiken van het 45ste levensjaar 
bet vervroegd pensioen met F. 125,- per 
jaar verhoogd, met een maximum verhoging 
van 5 x F . 125,- = F . 625,- per jaar. 
b Officieren beneden de ll"ang vam. geza:g_ 
voerder of hoofdwerktulgkundige koonen 
niet in a arunerk!.ng voor een •verh<>ging van 
het vervroegd .peDISioen. 

Voor deze groep zal het vervroegd pen
sioen na 30-9-1949 op on'derstaande wijrre 
worden l>erekend: 

Vervolg: zie pa.g. 2. 

I DE STEM UIT DE K.P:M.; I 
.ik + GIJ + ~ij = WIJ 
Personeel.. ...... ... . dat ben ik en giJ, 
Werkgever .. : ......... is hij, zijn zij, 
Het werk is van beiden, van 011.$ en van hen 
Het werk doen allen........... . d1LS Wij! 

De mensen zljn, over het al.gemeen ge
nomen, nlet a1 te critfsch ten <>pzichte van 
dingen buiten hun individuele bei.a.ngen_ 
steer. Men is <>pgegroei'd temidden van en 
gewend geraakt aan bepaalde omstandig
heden en aanvaartlt deze zonder er verder 
bij na te denken. Er zal zelfs vaak gezegd 
worden oat men wel tevreden is met zijn 
werk, 'zijn werkkrin;g en wat daarmede 
zoaJ. verband houdt, zljn maatschappelijke 
positie eDJ dergelijke. 

Maar wat een wereld van essentieel ver
schll Ugt er niet tu.ssen het ,,tevreden zijn 
met zijn werk" en bet ,;voldoening putten 
uit zijn wel'k''! Met het eerste bedoelt men 
tloorgaans dat bet zo wel gaat, men ihet 
er wel mee doen lkan. Er is Unm.ers overal 
wel wa.t_. . ... 'n beetje teleurstelling, 
wrl;j.ving, tegenslag, tegenwerldng. Zo
laalg er de eigen positie nlet merkbaar op 
achteruit gaat, och, zolang .voelt men zich 
wei tevreden. 

Een der1gelijke critiekloze onderworpen
heid is echter nlet meer <>f minder dan 
een bekn<>tting !Vaal initiatief. Het ds het 
beg1al van de kanker ,,futloosheid''. Het is 
de mentallteit van hen, die denken :l.n 
,,~" _ en. ,,jij'' _ en ,,z.ij"-begrippen maar 
de opbouwende ,,wij"-inslag, die b:ergen 
verzet, missen. 

De mentalitelt, mslag, geestelijke hou
d1ng of 01oern bet ,,bet moreel" van de 
werknemer ts de fundamentele !basis voor 
het succes van een onderne.nUalg en 
weegt stukken zwaarder tlan kennis 
of . vaa.rd.igheid. Capaciteitem., hoe 
groot ook kunnen oaunogelijk veel resul
.ta.at opie~eren als ze met nuttig aamge
wend worden maar verstikt .blijven in een 
--JVaak onvoldoende gerealiseerd- onte
vredenhei~voel. Zolang <lit ibij een 
enkeli.ng het geval is·, zal dit doorgaans 
met wat exra. zorg te verhelpen zijn; a.1s 
velen <>f bepaalde groepen zich echter 20-

danig voelen, zal vroeg of laat qrganl.!!a
torlsch ingegrepen moeten worden. Want 
ook al zou dit nu nlet direct tot excessen, 
zoals b.<V. stakingen, •leiden, met futlozen kan 
nu ee~aal Diets groots tot stand gebracht 
C1f op peil g ehouden worden. 

De oorzaken welke aan een -meer <>f 

minder gerea.liseerd'-- ontevreden moreel 
ten gron.dslag liggen., kunnen legio zijn. 
Besta.ansonzekerheid in het algemeen en 
minder goed ultgeba.lanceerde sociale ver
houdi.ngen in het bedri;jf zelf in ihet iblj
zonder zijn in de pr~tljk steeds weer de 
hoofdoorzaken gebleken. 

Een doelbewust aansturen op een beter 
moreel zal het werk tlen goede koonen. 
Maar dit el.st dan ook een ,wij"....m.entall.teit 
van m!j, U en hen, van,..: ... ONS! C.A. 
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Voller dan vol ..... J 
Het is niet onze bedoeling om hier te ~aan 

discussieren of het taalkWldig al of niet 
verantwoord is om de term , VOL" in de 
vergrotende trap te gebruik:cn. lmmers Ull 
het, zoals U weet, in de practijk onmogelijk 
zijn om een volle emmer water ,VOLLER" 
te maken dan hij al is. Het eruge wat men 
bereikt, als men het toch probeert, is, dat 
het water oncontrolcerbaar over de rand 
heen zal stromen. 

Wat er in de practijk moo:clijk of onmogelijk 
zal zijn met de bezetting van ons Logeer
gebouw te Batavia, zal de zeer naaste toe
komst mocten uitwijzcn. 

Daat· hebben n .l. de gasten mededeling 
gekregen van het feit, da t, i.v.m. het ont
ruimingsbevel van de Huurcommissie.l ten 
aanzien van het pand Tjikini 77 - beter 
bekend als het Logeergebouw voor de onder
officieren van onze vloot, b; Batavia - ook 
voor de aldaar tot nu toe ondergebrachte 
doortrekkenden plaats gemaakt moet worden 
op Molenvlie t. 

Wie wei eens het ,geluk" gehad heeft in 
Belgie met een der autobussen ,,LUXE" te 
moeten reizen, za1 nu opnieuw de vriende
l.ijke, maar in gevolgen onverbiddel.ijk 
beklemmende en verstikkende kreet van de 
conducteur horen snerpen: ,Awe! menieren 
en madammekes 'n bieteken opschoiven 
asteblief, zulle!" , eJ;t zich weer even .,beurs" 
gaan voelen als toen.. . . .. die ene keer en 
nooit weer ! ! 

Het onverbiddelijke van het feit blijft echter 
bestaan. Hopen we, dat, daar dit ook voot· 

Dit is no. 21 - vierde jaargang van 

PersoneeJs- en voorlichtingsorgaan 
van de N.V. Koninklijke Paket
vaart-Maatschappij . 

• 
Ovevname uit de inhoud van dit 
blad is sl cchts geoodoofd met 
bronverm elding. 

• 
Aile stukkeu, .. D e Uitlaat" be
treffend e, te adresset·en: 

Aan de Redac tie van 

.,De Uitlaat", p / a K.P.M .• 
BATAVIA-C. 

• 
In dit nummer: 

c rhoging Pcnsioenen 

• 
ik+gij + zij= wij 

• 
Volle r dan vol. 

• 
Gescl1iktheid 
voor beroep 

• 
J 

de Directie een noodsprong is geweest, men 
allcs in 't werk ~ stellen om een spoed ige 
en minder adembenemende oplossing h ier
voor te vinden. Want niet alleen wordt nu 
op de plaatsruimte in het Logeergebouw een 
ondraaglijke wissel getrokken maar ook op 
de verzorgingscapaciteit en niet in het aller
minst op onze alombekende en hooggeprezen 
Hoogeveen! 

Het , Tjikinl-Spiel". 

Het zij verre van ons om de blanke bladen 
van onze Uitlaat als openbare ,schandpaal" 
te misbruiken, maar de redactie m eent, 
vooruitlopend op de talrijke met protest
klanken doorspekte verzoeken om inlich
tingen over deze kwal ijke affaire, de voor 
geschledenis van deze maatregel aan de 
lezers van haar blad te moeten bekend
maken. 

Hct pand Tjikini 77 is geen K.P.M.-eigen
dom maar werd direct na de oorlog door ons 
geoccupeerd om onderdak te kunnen bieden 
aan circa 23 , vaste" en 20 - 50 ,door
trekkende" !eden van ons personeel. 
Voor de oorlog werd dit pand gebruikt 
als bakkerij en was he t door de 
exploitant hiervan ook gehuurd. Geen 
dcr beide parlijen was dus eigenaar. Na de 
oorlog vertrok de vooroorlogse huurder, 
zonder ook maar om zijn bedrijf te tal~n. 
met' cvacuatie -verlof naar Nederland. Bij 
terugkomst hier te Iande claimde h ij Tjikini 
77 o'p grond van 't feit dat hij zonder dit 
pand zijn oude bedrijf niet zou kunnen uit
oefenen en dienten$1'lvo1cre zonder inkomsten 
zou staan. Het werd een rechtsgeding maar 
keer op keer werd de K.P .M. in het ongelijk 
gesteld. 

Intussen was echter het motief voor deze 
hele verwikkeling - door het feit dat clai
mant zijn persoon in lucratieve dienst stelde 
bij een van Batavia's vermaak- centra - ko
men te veiVaUen en was dit alles dus in feite 
niet meer nodig geweest. De ambtelijke 
molen echter draaide en bleef draaien ook 
toen er geen wind meer was! 

Wij mogen U verzekeren dat de redactie 
medeleeft met aile gasten in het Logeer
gebouw, die een dergelijk samenpersend lot 
in deze hitte zonder - of moeten wU schrij
ven .,vanwege" - een enkel verkoelend, 
oorzakelijk, windje rnoeten ondergaan. 

r··;;~·;··;;;~~~.vi 
~: H e t458 versus 458 jaur de· ~ 
~ ve te ranen-team van 

K .P.M.-voetballe rs h eeft weer 

f eens zijn tande n laten zien in d e 

~ wedstrijd, die op 28 Oct. j.l. t e B a- ~ ! tavia tegen een evenoude vetera- ~ 

I. nenploeg van h c t De partement 

van Sch eepvaart wcrd gesp eeld. 

O nze ,oudjes" wisten ecn 2-0 
iC 
iC zege te behalcn. In de vol gendc 

t u· 1 ,. u ·· d iC ., 1t aa t zu en WIJ na er op t deze wcd1itrijd te rugkom en. ~ 

-~·~··~~·~··~·~~··~·~~~····~~ 

V ervolg: Pensioenen 
Aa.ntal dJenstjaren (in kwarlalen) gedeeld 
door aantal dicnstjaren te bchalen op 50-j. 
leeftijd (in kwartalen) vermen igvuldigd met 
41/( maa.l de gage, wel.ke in de laatstbeklede 
aangestelde rang op 50-j. lceftijd, op basis 
van de op hct moment van pensioneering 
geldende gagc-schaal zou zijn ~cnoten. 

De gage op het moment v8Jl. vervroegd.e 
pensionnering wordt dus f ictief verhoogd 
met de reglementaire promoties, welke be
lnnghebbende zouden zijn toegekend, indien 
hJ;j tot hct 50ste levensjaar in de laats
beklede aAJngastelde rang zou hebben 
doorgedi.end. 

B OfUciea·cn, in dieust getreden na 31-12-1937. 

I Ouderdo!~lspensioen. 

Voor 'Cieze categoric sta.a.t, zoals hierbo
ven reeds vermeld is, de mogeJ..ijkheJd tot 
vervroegde pensionnering niet open. 

Indien zij de dlenst van onze maat
schappij op de reglementaire pen.sion.ne
ringsleeftljd in de rang van gezagvoerder 
of hoofdwerktuigkundige verlat.en, wordt 
de pen.s1oen-grondslag verhoogd V8Jl. 
F. 3375,- to F. 4000,- per jaar. 

II Inval iditeitspensioen. 

Veri.Aten zij de dienst van onze m.a.at
schappij in de rang van geza-gvoerder of 
hoofdwerktuiglumdige wegens invaliditeLt 
dan wordt de voor hen g eldende pen.sioen
grondslag eveneens van F . 3375,- tot 
F . 4000, - verhoogd. .. 

** * 
Ook weduwen- en wezenpensloenen 
van gezagvoerders en hoofdwerk
tuigkundigen verhoogd. 

De weduwen- en wezenpensioeo e n 
zijn eveneens in deze verhetering he
trokken en wei in die zin, dat t.a.v. de 
weduwe van een gezagvoerder of 
hoodwerktuigkundige, die na 3(}...9-1949 

in acllieve dien s t komt te overlijden, dan 
wel ua genoemde datum wegens invali
diteit of het bereiken van de 50-jacige 
leeftijd wordt gepensionneerd, het we
dnwenpensioen wordt verhoogd voor 
deelne mers-A tot f. 1960,- (tot dusve
re f 1560,- ) voor d eelnemers-B tot 

f 2200,- (tot dusverre f 1800,-) . 
De wezen-pensi.oen en worden in deze 

gevallen zowel voor deelnemers-A als 
deelne mers-B met f 80,- per jaar ver
hoogd, echter met een maximum van 
f 240,- voor de wezen uit "een gezin . 

** "' 
V erhoglng lnkomsten gezagvoerden 

D e iukomstcu van de gezagvoerders, 
welke zijn samengesteld uit basisgage 
e n ranggage, zijn eveneens verbeterd, en 
wel met iingaug van l Juli 1949. 

Deze verbetering werd bereikt door de 
· aanvangs-ranggage op f 230,- per 
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maand te brengen; de maximum rangga. 
ge bleef gehandbaafd op f 480.- per 
maand,.in verband waarmede het aantal 
rangverhogingen werd teruggebracht 
tot 6. 

Tot dusverre bestond dit aantal uit 
7 rangjaren, met 6 verhogingen van 
f 50.- aanvangend met f 180,-. 

De HORLOGES I 
Voor de gezagvoerders, die op 1 Juli 

1949 nog Illiet hun maximum bereikten, 
betekent dit derhalve een gage-verho
ging van F. 50,- per maand . 

•• • 
Verhoging gratlficatie . gezagvoer
ders. 

Tenslote valt nog de verbetering van 
de gratifica tie-regeling van de gezag
voerders te vermelden. Deze bedroeg, 
indien de maatschappij over enig boek
jaar 5% dividend uitkeert, en ook voor 
elk percent of gedeelte van een percent 
daarboven, 1/20 van het totaal der ge
durende het betreffende boekjaar geno
ten vaste gage (basis. plus rang-gage). 

Met ingang van het boekjaar 1949 is 
deze regeling zodanig verbeterd, dat, 
indien de m aatsch appij 5% dividend 
uitkeert, de gezagvoerder als grati
ficatie 1/ 13 deel van zijn over h et 
betreffende boekjaar genoten vaste 
gage zal ontvangen en verder 1/ 13 van 
die gage voor elk percent of gedeelte 
van een percent daarboven. 

De Redactie meent nit naam van 
alle betrokkenen te spreken, indien zij 
op deze plaats grote erkentelijkheid 
jegens de Raad van Bestuur tot uitdruk
king brengt voor de ·in het leven geroe
pen yerbeteringen. 

••• 

In ons vorig nummer werd vermeld 
dat per Siaoe en Mataram een belang· 
rijk aantal horloges werd aangevoerd, 

onder welke de achterstallige gouden 
klokjes, waarover zoveel te doen geweest 
is. 

Reeds werden ten hoofdkantore een 
drietal gouden polshorloges uitgereikt 
aan de heren W asterval, Eijsink en Cor
desius, die per · OrfLnje voor goed naar 
Nederland vertrokken, terwijl aan de 
heer Zomer nog juist voor vertrek zijn 
horloge kon worden overhandigd. 

Wei zal het- nog even duren tot aile 
achterstalligen zijn beh andeld, omdat er 
nog veel graveerwerk (niet in de hor
loges, want dat is technisch niet moge
lijk, doch op de eveneens uit te reiken 
legpenningen) moet worden verricht. 
Doch er i s meer goed nieuws. E r zijn 
nl. ui t Nederland dermate gunstige 

P. C J roept het schip van de week 
Op 7 December as. zullen enkele van 1949-1950 in dit zelfde programma

ooze schepen wederom in het kader van kader extra Kerst- en Nieuwjaars-groeten 
de uitzendingen ,,P .C.J. roept het schip uitzenden. 
van de week" door Radio Nederland - Voor deze Kerst- en Nieuwjaarsgroe
Wereldomroep te Hilversum worden op- ten komt onze maatschappij eveneene 
geroepen , waarbij enige der opvarenden aan bod, en wei op 20 December as. 
in de gelegenbeid komen de stemmen Bij laatstgenoe~de uitzending zal ook 
van hun familie-leden in Nederland te een enkel lid van het walpersoneel bij 
beluisteren. uitzondering de gelegenheid krijgen 

Evenals dit reed& in vorige j aren ge· een groet te beluisteren . 
schiedde, za] Radio Nederland W ereld- Betrokkenen zullen door de afdeling 
omroep ' bovendien bij de jaarwiseeling P.Z. tijdig worden gewaarechuwd. 

berichten omtrent de levering van deze 
horloges ontvangen, dat de directie kon 
besluiten ook de toekomstige ~jubilaris· 

sen de keu.ze te h.ieden' tusschen de con
tante uitkering of een .. Longines". 

Aan diegenen die in de loop van dit 
jaar jubileerden, en bij wier jubileum 
deze gunstige wending nog niet bekend 
was, is inmiddels alsnog de keuze ge-
boden. . 

V oor de zilveren zakhorloges zullen 
de gegadigden voor dit jubileum-ge· 
schenk nog wat }anger geduld moeten 
oefenen, t~aar hier nog niet alles com
pleet is. 

(Sut. E,·, rost) 

Bet was mijn bedoeling J an sen, om bij bet 
OVl~rhandigen van dit horloge, nog en.kele 
'1-1-oorden tot je te richten, maar ik zie nu, 
dat b et weer tijd Is om aan 't werk te gaan. 
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1) De nieuwe Unie kampong te Tandjong Priok nadert 
:r.ijn voltooiing. Een van de wegen met de keurige missigit 8 
geeft een du.idelijk beeld van dit model-dorp. 

9 

2) 3e wtk. de Vries maakte gedurende zijn verlof in 
Nederland enige foto's van de werf van de fa. Van der 
Giessen te Krimpen a /d IJssel, welke hij de redactie 
toestuurde; Links de toen in aanbouw zijnde Siaoe. 
Rechts de . bodem van de Sigli, die thans reeds onderweg 
is naar Indonesie. 

3) De eerste loodsen van Tandjong Priok's eerste haven 
worden niet alleen geheel nieuw opgetrokken maar tevens 
enige meters achteru.itgezet om zodoende meer kade
ruimte te verkrijgen. Ret stalen geraamte van de eerste 
loods tekent zich reeds tegen de heme! af. 

4) Aan boord van het m.s. Kalabahi was het op 20 Sep
tember j.l. feest : Hoofdwtk:. C. Looysen vierde zijn. 25-
jarig jubi!eum. 2e stm. F. W. Bismeyer stuurde de redactie 
enkele opnamen van dit geslaagde feest. De jubilaris 
temidden van gezagvoerdcr v.d. Palm en de agent Padang, 
de heer te Boekhorst. 

5) De borrel smaakt best in zulk gezelschap! Een gezellig 
hoekje in de salon van de Kalabahi tijdens het partijtje 
ter gelegel')heid van het jubileum van Hoofdwtk. Looysen. 

6) De maatschappij gaat een koel- en vrieshuis bouwen 
te Tandjong Priok, in de naaste omgeving van de Kali 
Mati. Reeds is een begin gemaakt met de werkzaamheden, 
maar het zal nog wei enkele maanden duren alvorens 
het plan zover is als de tekenaar van het bouwbureau 
het zich voorstelt. 

7) De radiohut van de Kalabahi is wei wat nauw, maar de ,sparks" voelt er zich best in zijn element. 

8) Op 22 October j.l. had op het ereveld Antjol de plechtige herbegrafenis plaats van een aantal K.P.M.-ers die in de 
interneringskampen om het le~en kwamen. 

9) K.P.M.-ers in hun vrije tijd : de heren Redeker en Zeilstra van de werkplaatsen Priok bouwen tezamen twee N.N.-ers 
waannede zij, over enkele maanden hopen mee te doen aan de wedstrijden van de K.P.M.-zeilvereniging. De heer 
Redeker en zijn boot. 

10) De heer J. Naber C m II H.K. die onlangs voor de Uitlaat een geestige prent maakte, is in zijn vrije tijd een verwoed 
schilder. Wij troffen hem in zijn kamer in het Logeergebouw, de laatste hand leggende aan een schilderij dat hij na zijn 
verlof in Bali maakte. 

CUche&: Clichefabrtek Karattg Anjar. 
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Geschiktheid 
voor beroep 

Nuttig, maar ....... niet alles 
Twintig jaren geleden kwam 

een jonge technicus van de Gene
ral Electric Company tot de con
clusie, dat er eigenlijk veel te veel 
mcnsen banen hebben, waarvoor 
ze niet geschikt zijn, of liever: die 
niet in overeenstemming zijn 
met hun eigcnschappen. Hij werd 
diep getroffen door de enorme 
hoeveelheid mensen-materiaal. die 
op deze manier eigenlijk :verloren 
ging. En hij vroeg zich af: waar
om zou men menselijke wezens 
niet precies als materialen analy
seren in laboratoria? Hij begon 
met de employe's van de General 
Electric Co. en ontwikkelde ten
slotte een reeks geschiktheids
proeven. 

Toen hegon hij zijn eigen bureau. Hij 
was J ohnson O'Connor, d e man van de 
psychotechnische proevcn, die de laat
e.te jaren bij ve]e grote maatschappijcn 
door sollicitanten moeten worden afge
legd cu op de resultaten waarvan zij 
worden aangenomen, of nict. Nu h eeft 
O'Connor bijkantoren in New York, 
Boston, Chicago en Philadelphi a en hij 
h eeft al rond 100.000 mensen op hun 
geschiktheid voor de een of andere be
trekking getest. Zijn sraf hezoekt <Jik
wijls scholen en bedrijven, voor het 
gewone honorarium van 25 pop per 
proef plus reiskosten. 

De kubus 
Als men een proef aflegt, komt men 

eerst tegenover zo'n erg-competent
uitziende jonge vrou~ te zitten, eentje 
die n1et om andere redenen de aandacht 
van de slachtoffe rs afleidt. .... .. . . Die 
dame geeft je een soort jigsaw-puzzle, 
een drie-dimensionale, een kubus die in 
allerlei rare stukken is gezaagd. Ze laat 
je er een poosje rustig naar kijken, 
d.w.z. naar de kubus in z'n geheel. Dan 
gooit ze het ding door elkaar en moet je 
proheren de puzzle weer in elkaar te 
krijgen, zo snel je kunt. 

AI direct kom je in een van twee 
categorieen terecht. Of je pakt de 
stukjes een voor een op en zet ze snel op 
de juiste plaats in iets meer .dan 30 
seconden , of je begint te klungelen en 
proheert de stukjes op hun plaats tc 
wringen , waar je wel een h alf uur voor 
nodig hebt. 

O'Conor noemt deze fundamentele 
proef: ,,stnteturele visualisatie", of kort
weg: de structurele. Deze is strikt nood
zakelijk voor ingenieurs, architecten en 
mensen, die met rnachinerieen omgaan. 
Goede ingenieurs steken 11ltijd ver 

3ln jfMemortam 
Gezagvoerder J . A. Schell 
Gezagvoerder SJ Wentzel 
Gep. Gezagvoerder E. Delmaar 
Hoofdwerktuigkundige F. C. van der Kwast 
4e Werktuigkundige R. Barneveld-Binkhnijzen 
4e Werktuigkundige Th. J . Groenendijk 
5e Werktuigkundige J . B. Kannegieter 

Op Zaterdag 15 October 1949 vond op het Ereveld der geexe
cuteerden Antjol te Batavia de herhegrafenis plaats van de oorlogs
slachtoffers, die in Juni 1943 te Tasnan door de Japanners werden 
geexecuteerd en waaronder zich de hierbov:engenoemde ]eden van 
ons personeel hevonden. 

Onder de vele helangstellenden hevonden zich de gouverneur van 
Batavia R. A. A. Hilman Djajadiningrat, zomede vertegenwoord:igers 
van de commandant zeemacht in het oosten en de legercommandant. 
Van onze maatschappij waren aanwezig de directieleden , de heren 
D. Iken. H . H arinck en Mr. D. F. de Koe. Enige }eden van de Etats
major der te T andjong Priok hinnenliggende schepen hewezen hun 
collega's mede de laatste eer. 

hoven de middelmaat van de gewone 
puzzelaars uit. Een klas aankomende
ingenieurs van het Stevens Institute of 
T echnology, die op deze wijze werd 
beproefd, kreeg tien jaren l ater nog,eens 
hezoek van de O'Connorstaf. De leer
lingen, .die destijds de kubus in elkaar 
hadden kunncn krijgen, hadden zonder 
uitzondering goede hetrekkingen ge
kregen. Zij, die het er ,destijds niet zo 
best afhrachten, badden bet ook wel 
goed gehoerd, maar niet in de exacte 
wetenschappen ...... .. . 

Het papier en potlood 
Bij de volgende proef -4e z.g. 

.,scheppende verbeelding" - krijg je 'n 
potlood en een stuk papier van de dame. 
,,Stelt U zich nu eens voor", zegt ze dan 
.,dat de aarde plotseling zou ophouden 
om z'n as te draaien. Welke ideeen 
wekt dit in U op? Schrijf bet eens zo 
vlug als U kunt op''. 

J e schrijft je een beroerte. Of . . ...... . 
j e staart afwisselend naar het papier en 
de stopwatch. Na vij£ minuten wordt 
de , score" aangetekend. 

Scheppende verheelding, zegt O'Con
nor, is niet alleen een noodzakelijke 
eigenschap voor schrijvers, maar ook 
voor handelsreizigers, leraren, hedrijfs
chefs, ]aboratorium-klerken en vele 
andere amhachten .. Zij is niet noodza
kelijk voor voormannen en accountants. 

Cijferaa rs 
Andere proeven stellen vast, of je 

geschikt bent voor cijferwerk. Snelheid 
en accuratesse in de omgang met cijfers. 
De vlugheid van vingers wordt gemeten 
me t het oprapen van kleine pinnen, drie 
tegelijk, en die snel in gaatjes te s top
pen, die e;r maar net groot genoeg voor 
zijn. 

Als er op deze manier drie w·en om 

zijn gegaan, is de dame - voor die dag 
a lthans-- met je klaar. De volgende dag 
is er nog ecn zittin~ van drie nren. 
Daarna ben je op dertien soortcn van 
geschiktheid beproefd. 

Aangeboren 
Geschiktheid is aangeboren en 

niet verworven. Als je drie maan
den met de pinnetjes oefent, heb 
je maar 10% kans om het er beter 
af te brengen. Ais je geen geschikt 
heid - gevoel, om zo te zeggen
voor muziek hebt, kun je het ook 
niet aanleren, hoe lang je ook 
pianoles neemt. 

Het belangrijkste is om uit te 
vinden, welke geschiktheden je be
zit en waarvoor je die zou kunnen 
gebruiken. Aile banen, behalve de 
meest-eenvoudige handenarbeid, 
eisen meer dan een geschiktheid 
en het is heus een voordeel als je 
een ongewoon aantal geschikt
heden bezit. Negen van de tien 
mensen hebben vier soorten ge
schiktheden en dat is genoeg om 
er in het ]even een aardig spelletje -
mee te winnen, a1s je ze nuttig 
besteedt. O'Connor heeft -tussen 
twee haakjes- uitgevonden, dat 
er maar wcinig betrekkingen zijn, 
die niet even goed door vrouwen 
als door mannen kunnen worden 
vervuld . ... . . 
Een geschiktheia, die men in z'n 

leven niet benut, k an vecl schade aan
richten. Een man, die een baan heeft, 
waarvoor hij de noodzakelijke ge~hikt
heid bezit, zal zich desondauks ontevre
den voelen als hij n og andere geschikt
heden bezit, waarmee hij in z'n baan 
niets lean uitvoeren. 

slot: zie pag. 8. 
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• Per me. Oranje het· 
welk op 20 October naar 
Nederland terugkeerde, ver
trokken : Adjunct-chef H. 
M.C. Cordesius met gezin1 

gezagvoerder J .J .R.H. Zo
mer en echtgenote, gezag
voerder C.J. Ra.meau, gezag
voerder R.D. W asterval met 
gezin1 hoofdwerktuigkundige 
A.M. Hilgartner, hoofd
werktuigkundige W. Th. 
Eijsink en echtgenote1 

hoofdempl. N. Dijns en 
echtgenote, hoofdempl. W. 
H.E. Zegwaard, empl. F .J . 
Pesch en gezin, empl. 0. 
Garschagen, 2e stuunnan G. 
Gielis, 2e stuurman G.A.H. 
Schoenmakers1 2e werktuig
kundige D. de Puit, 2e werk
tuigkundige W.D. Borgstein 
en echtgenote, 4e werktuig
kuudige P . de Frenne1 elec
tricien W.J.M. Scheermeijer, 
en mevrouw D. Ch. M. 
Bogaard-Verstappen1 echt
genote van , 4e werktuig
kundige Bogaard. 

Onder deze vertrekken
den bevond zi.ch een b e
langrijk aantal dat niet 
meer zal terugkeren wegens 
eervol ontslag onder toeken· 
ning van ouderdoms-, ver
vroegd- of invaliditeitspen· 
sioen. Het zijn de heren 
Cordesius, Zomer, Hilgart
ner, Eijsink, Dijns, Borg· 
stein, Zegwaard en Scheer
meijer. De Uitlaat wenst hun 
een goed verblijf .in Holland 
en ecn l angdurig genot van 
hun pensioen toe. 

• Het ms. van Riem.sdijk 
is m.i.v. 24 October 1949 
wederom in eigen beheer 
genomen en werd op lijn 4 
ingezet. 

• Aan empl. 0. Garscha
gen werd eervol pntslag op 
verzoek verleend. 

• Per ms. Tawali arri· 
veerden uit Nederland de 
nieuw aangenomen empl. 
S. Witte (V.Z./H.K.) 1 W. J , 
Speckman (C.D.) en de 
nieuwe leerling-werktuigkun. 
dige R. H. Velsink. 

• In het kader der gezins
herenig;ing kwamen per ms. 
}. v. Oldenbamevelt te Tan
djong Priok aan: Mevrouw 
C. E. v.d. Kerkhoff-Jellema, 
echtgenote hoofdempl. v.d. 
Kerkhoff (Batavia), Me
vrouw I . A. M:. de Reus-

k. p. m.- JOURnaal 
v. Leke en kinderen1 gezin 
3e werktuigkundige de Reus 
(Batavia) , Mevrouw E. M. 
Th. Dinkelman-v. Hulst en 
kind, gezin employe Dinkel
man (Batavia), Mevrouw 
E. T . Lubbe Bakker-Kortsz, 
echtgenote employe Lubbe 
Bakker (Batavia) 1 M.evrouw 
B. A. M. Ottenho£-Domen· 
sino, echtgenote 4e stuur
man Ottenhof (Padang), 
Mevrouw S. W. Fransz
Kneefel en kind, gezin 2o 
werktuigkundige Fransz 
(Soerabaia), Mevrouw A. C. 
Steggerda-Fromberg en kin
deren, gezin 2e stuurman 
Steggerda (Soerabaia). 

• Het vooroorlogse agent
echap Singkawang werd op 

• In cen der gebouwen 
van bet Departement van 
Scheepvaart te Batavia zullen 
wederom stuurlieden- en ma
chinisten-examens worden af. 
genomen. De machinisten· 
examens vangen op 9 Novem
ber a.s. aan. De stuurlieden
examens op 1 December a.s. 

• Mej. A.M. de Pree trad 
als operatie-zuster in dienst 
(Petamboeran ). 

• Uit Nederland arriveer
de dl: nieuw-aangenomeu 5e 
werktuigkundige W. Duba. 

• Vernomen werd dat 
oud-gezagvoerder H.K. Hem. 
kes op 4 October jl. in 
Australie is overleden. 

• Aan de hoofdwerktuig· 
kundigen J .W.A. Veer en 

)UBJlaRJS5€n Ill novemBER 
In November zullen de volgende leden van ons per

soneel hun 25-jarig dienstjubileum bij de maatschappij 
vieren: 
17 November: 
27 November: 

H.K. I J . A. P. J anssen Makassar 
M:ach. drijver M. Lomie ,Gen. Michiels .. 

• • • 

13 October jl. heropend. 
Agent empl. C. L. de Vries. 

• Hoofdempl. F . S. L. 
Henneman werd van Makas
sar overgeplaatst naar Bata· 
via (V.RV /HK) . 

• Hoofdeinpl. P . Lorie 
werd van Menado naar Soe
rabaia overgeplaatst. 

• De beer E . J. van Eijk 
trad als empl. in onze dienst 
(Batavia VRV /HK). 

• 1e Stuurman A. v. d. 
W eele is naar bet walperso· 
neel overgegaan (Amster
dam-kantoor). 

• 1e Stuurman E. de Vries 
vertrok per vliegtuig met 
gezinsscheidingsverlo£ naar 
Nederland. 

• De beer B. P. Mamahit 
trad als leerlingwerktuigkun
dige in dienst. 

• Het derd"e schip in de 
Si-klasse, bet m .s. Sigli pas
seerde op 26 October j .l. 
SuC'.~: op zijn maidentrip naar 
Indonesie. De Sigli wordt 
omst.reeks 15 November a.s. 
t.e Tandjong P11iok verwacht. 

P .C. van Driem werd eervol 
ontslag ondet· toekenning 
van ouderdomspensioen ver
leend. 

• Per 18 October jl. heeft 
Dr. C.A. Adamse de leidin g 
der K. P. M.-Polikliniek 
Molenvliet West 14 Bat. C. 
overgenomen van Dr. A. F. 
van Heerde. Hierbij werrl 
Levens wijz.iging geb rach t in 
de sp reekuren van de poli
kliniek, zoal.s ·deze in ,,de 
Uitlaat" van 1-10-'49 werden 
vermeld. De spreekuren <lu.i
den thans : 13.30-14.30 leden 
personeel, 14.30-15.30 gezins
leden personeel. Des Zater
dagsruiddaga wordt geen 
spreekuur gehouden. Voor 
vaccinaties, injectie's en 
woudbehandeling zijn de 
sp reekuren 9.00-12.00. Huis-
bezoeken moeten zo enigs
:.:ins mogelijk in de ochtend
uren \Vordeu aan gevraagd 
bij de polikliniek, tel. Wit. 
5258. Het huisadres van Dr. 
Adamse is Logeergehouw, 
Molenvliet W. 14, tel. Wit. 
3307. 

• Aan 2e rtuurman G. 

Gielis werd eervol ontslag op 
verzoek verleend. 

• Met betrekking tot de 
spaarremise heeft het Devie
zen I nstituut, uitgaande van 
de overweging dat een ieder 
iruniddels van de sedert l 
April1949 geboden gelegen
heid tot bet overmaken van 
spaargelden naar Nederland 
gebruik zal hebben gemaakt, 
nieuwe voorschr.iiten uitge· 
vaardigd voor heu die wegens 
bijzondere omstandigheden 
deze remise-mogelijkheid 
nog uiet kondeu benutten. 
Alvorens de remiSe recht
streeks bij een bankinstel
ling aan te vrageu, client nl. 
thans eerst een brief in du
plo aau bet Deviezen Insti
tuut voor lndonesie, Bata· 
via-C., te worden gericht1 

vermeldende de reden waar
om bedoelde remise nog 
niet is overgemaakt. Eerst 
na ontvangst van bet door 
het DIVI voor , toegestaan" 
getekende duplicaat van die 
br.ief kan dan op de voorge
schreven wijze de aanvrage 
bij een der Banken wor<len 
ingediend. V ooral voor die 
lcden vau ons personeel die, 
it af wachting van de gratim
catie 1948, deze spaarremise 
nog niet hebbeu getransfe
reerd, is deze n.i.euwe rege
ling van belang. Hun wordt 
geadviseerd hun in duplo 
geschreven brief ten spoe
digste aan het DIVI toe te 
zenden en al.s reden waarom 
eerst thans de spaarremise 
wordt aangevraagd te ver· 
meldeu .,De spaarremise kan 
eerst thans worden aange
vraagd omdat de door de 
K.P.M. over 1948 toegeken
de gratificatie eerst na 1 No
vember 1949 werd uithe
betaald". V olledige bijzon
derheden in Circulaire voor 
het gehele personeel no. 14/ 
1949. \Vij brengen in herin
nering dat in Circulaire voor 
het gehele personeel no. 9/ 
1949 ddo. 18 Mei 1949, sub 9, 
reeds werd bepaald, dat het 
V arend personeel, dat valt 
onder de delegatie-regeling 
vastgelegd in Circulaire no. 
2/1949 voor het V arend per
soneel, voor wat betreft de 
de inkomsten verdieud bij de 
K.P.M. niet lin aanmerking 
komt voor een spaarremise 
ovor die inkomsten. 

• 

1 
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PERSONEELS- EN VOORLICHTINGSORGAAN VAN DE N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART-MAATSCHAPPIJ 

VEBHOGING PENSIOENEN GEZAGYOEBDEBS I DE STEM UIT DE K.P:M. : I 
· EN OFFICIEBEN ~·· WI) 

I VERBETERING INKOMSTEN GEZAGVOERDERS I 
Reeds in het vorig nummer was de Uitlaat in de gelegenheid het 

verblijdend bericht van een pensioenverhoging voor de gezagvoerders en 
officieren aan te kondigen, doch inmiddels is bericht ontvangen, dat de Raad 
van Bestuur voorts besloten heeft de inkomsten- en gratificatie-regeling voor 
gezagvoerders in niet onbelangrijke mate te verbeteren. 

De pensioenen tot dusverre 
Slechta weinigen, en zeker niet het 

na de oorlog .in dienst van onze maat
schappij getreden personeel, zullen het 
volledige en bijgewerkte pensioenregle
ment, waarvan de nieuwe uitgave ge
lijktijdig met de hier vermelde wijzi
giugen werd aangekondigd, bezitten. 

Her-ko1nt dan ook wei joist voor eerst 
een overzicht le geven van de diverse 
maxima, welke - tot dusverre in het 
algemeen - bestonden. 

Voor het varend personeel moet hier 
dan allereerst een onderscheid worden 
gemaakt tussen een tweetal groepen, en 
wei tussen officieren in dienst getreden 
voor 1-1-1938 en officieren, di.e na 
31-12-1937 bij de maatschappij kwamen. 
De eerste groep dient dan weer te wor
den gesplist in deelnemers-A en deel
nemers-B. Voor deze heiden was het 
maximum ouderdomspensioen gesteld op 
respectievelijk F. 2925,- en F. 3375,
per · jaar. 

Betide categorieen uit deze groep 
kennen bovendien h et instituut der ,ver
vroegde pensionnering", d.w.z. deze 
deelnemers zijn .in de gelegenheid bij 
het berei.ken van het 45ste levensjaar 
met vervroegd pensioen te gaan ( dit kan 
ook van maatschappij-zijde worden aan
gezegd), hetgeen tenminste een jaar te
voren moet worden aangevraagd. V oor 
officieren, die na 31-12-1937 in dienst 
traden (zij zijn alle deelnemers-B). be
droeg h et maximum onderdomspensioen 
eveneens F .. 3375,- p er jaar. Deze ca
tegoric k ent echter ae mogelijkheid tot 
,vervroegde pensionnering" niet. 

** • Waarop komt de nieuwe regeling 
neer7 

De circnlaires nos. 2 en 3-1949 voor 
gezagvoerders en officieren geven op de
ze vraag, mede aan de hand van een 
aantal voorbeelden, antwoord. 

Er moet dan weer het 
als hierboven aangeduid, 
maakt. 
A Officieren, in dienst 
1-1-1938. 
I Ouderdomspensioen. 

onderscheid, 
worden ge-

getreden voor 

Voor deze groep officleren wordt, indien 
zij na 30-9-1949 op Ide a-eglementaire 
pen.sionmerings-leeftijd (50 jaar) de dienst 
van onze maatschappij verlaten in Ide rang 
van ·gezagvoerder, hoofdwerktui.g'kundige, 
1e stuurmam of 2e werktuigkundige, ihet 
r eglementair ouderdomspensioen, hetwelk 
voor gezagvoeroers en hoofdwerktulgkui
digen tbij 25 dlen.stjaren voor qeelnemers-.A: 
en deelnemers-B respectlevelijk F. 2925,
en F. 3375,- per jaar bed.raagt, verhoogd 
met F. 625,- per jaar. 

II lnvaliditeitspensioen. 
a Voor gezagvoerders en hoofdwerktuig_ 
kundlgen die na 30-9-1949 in het g-enot 
worden .g.esteld van inva.liditeitspensioen 
wordt de pen:sioengrondslag verhoogd met 
F. 625,- zodat deze bedraagt voor: 

sJeelnemers-A F. 2925,- + F. 625,- = 
F. 3550,

deelnemers-B F . 3375,- + F. 625,- = 
F. 4000,

b. voor 1e stuurlieden en 2e werktuig
kun'digen, die na 30-9-1949 in het gen.ot 
van invaliditeitspensioen worden gesteld, 
wordt het pensioen met F. 125,- per jaa.r 
verhoogd voor Ieder vol 'Clienstjaar volbracht 
na het ·bereiken van !het 45ste levensjaar 
met een maximum-verhoging van 5X 
F . 125,- = F. 625,- per jaar. 
ill ·vervroegxl pensioen. 
a Voor ihen, die na 30-9-194-9 met ver
vroegd pensloen de dien.st 'Van o:n.ze maat
schappij in de rang van g-eza.gvoerder of 
hoot~werktuigkundi.ge vel'laten, wordt, voor 
Ieder vol dienstjaar in die rang volbracht, 
na het bereike:n van het 45ste levensjaar 
het vervroegd pensioen met F. 125,- per 
jaar verhoogd, met een maxirn.um verhoging 
van 5 x F. 125,- = F. 625,- per jaar. 
b Officleren .beneden de rnng vam gezag_ 
voerder of hoofdwerktuigkundige komen 
niet in aanmerkim.g voor een •verhoging van 
ihet vervroegd pensloen. 

Voor deze groep zal het vervroegd pen
sioen na 3<>-9-1949 op ondersta:a.nde wijze 
worden berekenld: 

Vervolg: zie pa.g. 2. 

ik+GIJ + ktJ = 
Personeel ... ... . . ... . dat ben ik en gij, 
Werkgever .: . ......... is h\1, zijn zij, 
Het werk is van beiden, van om en van hen 
Het werk doen allen..... ....... du.s Wij! 

De mensen zijn, over het &gemeen ge
nomen niet a1 te critisch ten opzichte van 
dingen' buiten hun individuele beJ..angen_ 
steer . .Men is opgegroei'd' temidden van en 
gewenld geraakt aan bepaalde omstandi.g
heden en aanvaardt deze zonder er verder 
bv na te denk.en. Er zal zelfs vaak gezegd 
worden l:ia.t men wel tevreden is met zljn 
werk, 'zijn werkkrin,:g en wat daarmede 
zoaJ. verband houdt, zijn m.aatschappelljke 
positie enl dergelijke. 

Maar wat een wereld van essentieel ver
schil ligt er niet tusoon het. ,,t.evreden zun 
met zljn werk" en het ,;voldoening putten 
uit zijn wel1k"! Met het eerste bedoelt men 
tloor-gaa.ns dat het zo wel gaat, roem. het 
er wel mee doen kan. Er is :lrnlners overal 
wel wat_. .... 'n beetje teleurstelling, 
wrij.ving, tegenslag, tegenwerJdng. Zo
lwng er de eigen positie n1et merkbaar op 
achteruit gaat, och, zolang ,voelt men zlch 
wel tevreden. 

Een ld.engelljke critiekloze onderworpen
heid is echter n1et meer of minder dan 
een beknotting !Vaal inltla.tlef. Het ds het 
begin van de kanker ,,futioosheid''. Het is 
de mentaliteit van h:~ die ld.enken ion 
,,dlk"- en ,,jij''- en .~··-begrippen maar 
de opbouwende ,,wij'' -in.slag, die ibergen 
verzet, missen. 

De mentaliteit, dnslag, geestelljke hou
ding ot noero bet ,)let moreel" van de 
werknemer ts de fundamentele basis voor 
het sucoos van een ondernemimg en 
weegt stukken zwa.arder ldan kenn.ls 
af . vaardlgheid. Capa.oiteitem, hoe 
rgroot ook kunnen on.mogelljk veel resul
taat ople~eren als ze niet nuttig aamge
we:nd worden maar verstikt blijven in een 
--4'aak onvoldoenlde gerealiseerd- onte
vredenhei~evoel. Zolang <lit blj een 
enkel1ng het geval is, zal dit doorga.a.ns 
met wat exra zorg te verhelpen zljn; als 
velen of bepaalde groepen zich echter 11;0-
1:1an1g voelen, zal vroeg of laat qrga.n.U!a.
torisch ingegrepen moeten worden. Want 
ook al zou dlt nu niet dl.rect tot excessen, 
zoals ·bN. stakingen, rleiden, met futlozen kan 
nu ee~aal niets .groots tot stand gebracht 
of op peil g ehouden worden. 

De oorz&iken welke aan een --meer of 
minder gereallseerd'- ontevreden moreel 
.ten grondslag llggen, kunnen legio zijn. 
Besta.ansonzekerheid in het algeroeen en: 
mlnder goed uitgebalanceerde sociale ver
houd].ngen in het bedrljf zelf in !het blj
zond.er zljn in de pra.ktljk steeds weer de 
hoofdoorzaken gebleken. 

.Een doelbew:ust aansturen op een beter 
moreel za.l het werk ten goede komen. 
Maar dit eist dan ook een ,wtl" -mentallteit 

·van mlj, U en: hen, van,. ..... ONS! C.A. 
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