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R.P.M. en ZEEONDERZOEB 
Schepen onzer rnaatschappij werken ook voor het 
,Laboratorium voor Zee-onderzoek" te Djakarta 

De voornaamste taak, die de K.P.M. zich in lndonesie heeft gesteld, 
is het onderhouden van de verbindingen tussen de verschillende eilanden 
van de uitgestrekte Indonesische archipel. De maatschappij steunt echter 
in vele andere gevallen de Overheid van het land, waarin zij werkt. O.m. 
doet zij dit in het onderzoek der zeeen, die dagelijks door tientallen 
K.P.M.-schepen worden doorldiefd. 

Voor dit onderzoek, dat geschiedt door het , Lab{)ratorium voor Zee
onderzoek" of, zoals het nu in het lndonesisch heet, het ,Laboratorium 
Penjelidikan Laut" op Pasar Ikan te Djal<arta-Kota, leveren voornamelijk 
K.P.M.-schepen, die immers practisch overal in de archipel varen, het 
materiaal in de vorm van monsters zeewater, opgeschept op daartoe aan
gewezen plaatsen op zee. 

Wij zijn voor , de Ui tlaat" eens een 
kijkje gaan nem en in dit laboratorium 
en troffen daar de oeanograai, de heer 
P. Ch. Veen, die de Ieiding heeft van 
de p hysisch-chemi!lche afdeling van 
!L...t b ~~r..: :~rilll'l~ e l1c~r V ceo we rd 
- zoalo hij ons toevertrouwde - in de 

wieg gelcgd voor apotheker , m aar ging 
later varcn (ldj voerde yoor de oorlog 
h et commando over een onderzoekings
vaartuig) en h eeft t enslotte beide we
t ensch appen , zeevaartkunde en cbemie, 
gecombioecrd in zijn huidige functie : 
oceanograaf. 

Unicum m Z.O. Azie 
Op dit labora torium, dat onder Iei

ding staat van dr. Hardenherg, werken 
de h eren Veen en Arnold als oceano
grafen peciaal op physisch-chemisch 
gebied en onderzoeken met een staf 
van circa 12 analysten en laborantcn 
h et water , dat door de vele medewer
k ende K .P.M.-schepen uit de mee~t 
afgelegen strek en van de archipel wordt 
aangebracht. Deze on derzoekingen zijn 
niet aileen van nationaal, doch ook 
van intcrnationaal belang, omdat dit 
soort werk in Zuid-Oost-.Azie een 
unicum is. De gegevens, die door het 
laborato1·ium worden verzameld, zijiJ 
biologisch van groot belang voor de 
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Vervolg: K. P. M . 
visserij, aangezien verschillen in zout
gehalte -dus ook in dichtheid van bet 
zeewater- vaak maatgevend zijn voor 
het vastste1len van de trekrichtingen 
van specifiek belangdjke voedselvissen. 
Uit hyclrografisch oogpunt zijn ue 
uitkomsten van deze onderzoekingen 
van belang, aangezien speciaal verschil
len in dichtheid de algemene stroom
Yerschijnselen be1nvloeden. 

Het verzamelen nu van bet zeewater 
zelf, waar deze gegevens uit worden ge
put, is voor h et grootste gedeelte een 
taak, waaraan vele gezagvoerders en 
officieren van K.P.M.-schepen vrijwillig 
hun medewerking verlenen. Het aantal 
waarnemingen, dat door K.P.M.-sche
pen per maand wordt verricht, bedraagt 
thans gemiddeld 1.500 a 2.000. 

V oor de oorlog beschikte bet , Labo
ratorium voor Zeeonde1·zoek" over een 
eigen onderzoekingsvaartuig -de 
Tonijn- dat vooral in de Javazee en in 
Straat Makassar waarnemingen ver
richtte, die werden aangevuld met 
waarnemingen van K.P.M.-schepen op 
de toenmalige lijnen Batavia-Pontianak 
Batavia·Teiokbetong, Makassar-Bima en 
Samarinda-Donggala. Men beschikte 
destijds ecbter niet over volledige ge-
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en zeeonderzoek 
gevens en reeds spoedig rees de vraag, 
wat nu de invloeden waren, die de 
stromingen teweeg brachten in de J ava
.zee. Deze zee vormt n .l. h et verbin dings
stuk tussen de Indische- en de Stille 
Oceaan. 

Medewerking K.P .M. 

To eo in Maart 1949 de beer V een 
deze . dienst wederom oprichtte, en 
b esloot de gehele archipel in de waar
n emingen op te nemen, vond hij in de 
varende K .P.M.-ers enthousiaste mede
werkers en kon hij doot de grote -en 
vooral kostenloze- medewerking van 
de maatschappij de grote stoot geven 
tot bet voortzetten van deze onderzoe
kiogen, die zo belangrijk zijn voor de 
economie van land en volk. 

Het onderzoek 

H et ,Labor~torium voor Zeeonder
zoek" brengt met eigen transportmid
delen de kistjes, die elk 25, 16 of 12 

· lege £lessen bevatten, aan hoord der 
schepen. Elk dezer kistjes b evat tevens 
een ,verlanglijst" van het .,lab", waarop 
enkele punten staan aangegeven, waar 
een monster zeewater moet worden op· 
geschept. Het flesje wordt op dergelijke 
plaatsen in de route van het schip met 
zeewater gevuJd, de temperatuur ge· 
meten en de fles wordt teruggezet in 
h e t kistje. Na afloop van de reis wordt 
bet kistje · met de gegevens wederom 
opgehaald door het laboratorium en 
kan het onderzoek beginnen. 

De bepaling van h et zoutgehalte van 
het monster zeewater geschiedt cll'e
misch volgeos de methode van prof. 
Knudsen: de norm ale titratie van zout 
meJ. zilvet·nitraat, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van standaard zeewater, 
waarvan het zoutgehalte tot .in 1/ 1000 
pro mille is vastgesteld en dat ui t het 
labot'a torium van de ,Association d'
Oceanographie physique" te Kopenha
gen (Denemarken) wordt betrokken. 

De gegevens van het zoutgehalte cler 
zeeen worden in promille uitgerekend 
e n ingewerkt op een kaart van de ar
chipel, die in vakken van 20 bij 20 
mijl is verdeeld en waar.ln het gemid
delde zoutgehalte der verschillcode 
m onsters wordt aangebracht. Een ge
deelte van een dergelijke kaart beeldden 
wij op pag. 1 af. De isohalinen - lijncu 
van gelijk zoutgeh alte- zijn duidelijk 
zichtbaar . Deze kaart wordt in de loop 
der weken, dat zij wordt getekend, 
een weefsel van honte kleureo, die de 
versch illen in zoutgehalten der zeeen 
weergeven . E lke maand wordt een 
nieuwe kaart opgemaakt, aangezien 

door de moessons doorlopend verande
l·ingen in de verdeling van zoutgehal
t en ontstaan. Ret zijn deze kaarten , 
die . de basisgegevens vormen voor de 
hiologen, die hieruit de vistrek kunnen 
opmaken. H et is b.v. reeds bewezen, 
dat de lajang, een smakelijke Indone
siche vis, uitsluitend in water van 
meer dan 32% promille zoutaeh alte 

t:> 
voorkomt. Deze vis komt bij de door-
staande Oostmoesson met h et meer 
zoute water de J avazee uit Oostelijke 
richting binnen en blijft dan in de 

. wateren van een zeker zoutgebaJte; hij 
h et aanbreken van de W estmoessou 
trekt de vis zich dan weer terua met 

" het zoutere water. Op deze wijze kan 
dus worden vastgestel d, hoe de gemid
delde tocht van een hepaald vissoort 
verloopt. · 

Op het ogenblik bevindt men zich 
nog steeds op het terrein van het 
oppervlal•te-onderzoel!::. In de toe
komst echter hoopt men over te 
gaan naar het c1iepzee-onderzoek, 
dat eveneens waardevolle gegevens 
bevat o:rotrent s tromingen e.d. 

~-------------------------~ 
a anhieuwen 

en vastmaken 
Nu ik aan het eind van mijn 

loopbaan als havenloods ben ge
komen en deze funcLie heb neer
gelegd, moge ik door middel van 
,de Uitlaat" van aile K.P.M.
gezagvoerders,-stuurlieden eo be

k enden van het walpersoneel van 

b e t agentschap Surahaia afscheid 
uemeo. 

Mijn b este wensen vergezel
len U. 

A. van Zandvliet . 

~-------------------------~ 

A rchiefwerk 
In Hollandia gaat het verhaaJ van eer.. 

ambtenaar, die een van de schrijvers 
vroeg <>m in bet nogal ~haotische archie£ 
van bet kantoor een paa1: gegevens over 
ee'1. bepaalde aangeleg~nheid op te zoe
ken. , De naam is Neeter". 

De schrijver liep h et h ele archie£ door 
m::~ :::r kon de na&m niet vinden. , Wat 
heb je dan wei onder de N?" vroeg de 
amb·.enaar. 

,Aileen m'n nassi voor de lunch", 
. was -volgens bet verbaal- het ant· 

woord. 



WERKGEVER-WERKNEMER : 

Evolutie der verhoudingen 
De verhouding tussen werkgever en werknemer en verbeterde arbeids

voorwaarden worden dik.wijls door elkaar gehaald en aJs een en hetzeJfde 
probleem besproken. Dat men bier evenwel met twee geheel afzonderlijke 
factoren te maken heeft, wordt duidelijk zodra men de geschiedenis nagaat 
van de industriele ontwikkeJing in de meeste Westerse Ianden. Enerzijds 
heeft men de industrieJen, bestuurders van vakbonden en regeringsambte
naren, die zich voornamelijk hebben beziggehouden met de verbetering van 
de wederzijdse verhouding in fabriek, bedrijf en werkplaats ; die hebben 
getracht bet bcheer van bet bedrijf op democratische leest te schoeien en 
de werknemers financiele- zowel als wettelijke bescherming te verzekeren. 
Werkgevers, wier streven eveneens in deze richting ging, pakten het pro
bleem der organisatie van de arbeid aan en konden daarbij rekenen op de 
steun van de vakbonden. 'l'al van deze werkgevers streefden tevens naar 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden, onderzochten welke verlangens de 
werknemers koesterden en verJeenden hun medezeggenschap bij elke reor
ganisatie. Zij trachtten een einde te maken aan het autocratische beheer 
in het bedrijf. 

Aan de andere kant ~eeft men de 
werkgevers, die zich vo<?rnamelijk h eb
hen toegelegd op maatschappelijk werk, 
het stichten van sportverenigingen en 
dergelijke, waardoor ongetwijfeld grote 
ver.heteringen - vooral van hygienische 
aard- in hedrij ven tot stand zijn ge· 
bracht, maar waarhij nimmer bet advies 
van de betrokkenen zelf werd ingewon
nen. De werkgevers h epaalden zich 
er toe datgene te verschaffen, dat buns 
inziens nodig was voor het welzijn van 
de werknemers. Zij handelden al dus 
-soms hewust, soms onbewust- met 
het doel om hun werknemers uit de 
vakverenigingen te houden. lndertijd 
-b.v. toen bier en daar voot· h et eerst 
de werknemer een aandeel in de winst 
werd toegekend- stelde men hem soms 
voor de k eus tussen een aandeel in de 
winst en lidmaatschap van een vakver· 
eniging. Enke1e grote bedrijven, die 
zich al vroegtijdig een r eputatie voot 
philantropie hadden verworven, tracht. 
ten zich onder het mom van maa t
schappelijk werk op hoogst ongewenste 
manier te bemoeien met h et particuliere 
Ieven van hun werknemers. H et ligt 
voor de hand, dat dit soort , maatsch ap
pelijk werk" de achterdocht van de ar
beidersbeweging opwekte. Natuurlijk 
waren er ook tal van ondernemingen; 
welker maatschappelijk werk niets dan 
lof verdiende, doch maar al te vaak 
droeg h et een liefdadig inplaats van 
een maatschappelijk karakter. 

Personeelsverzorging 

Terwijl de Eerste Wereldoorlog 
de ontwikkeling van het maatschap
pelijke werk bevorderde, kwam uit 
de Tweede Wereldoorlog een in 
aard en wezen geheel verschillende 
ontwik.keling voort. Het eerste be· 

gin van het maatschappelijke wet·k 
was een poging tot het invoeren 
van sociale arbeid in het bedrijfs
leven. De latere ontwik.keling, door
gaans personeelsverzorging, ge
noemd, aanvaardde het principe, 
dat de goede arbeidsverhoudingen 
en arbeidsvoorwaarden een funda
menteel bestanddeel vormen van 
een doeltreffend beheer. 

Een maatschappelijke werker van de 
ouderwetse soort was doorgaans tegen
oveT geen enkel lid van de di1·ectie in 
het bijzonder verantwoordelijk en was 
zelf gewooniijk niet veel meer dan een 
ondergeschikte van weinig helang. De 
huidige personeelschef daarentegen is 
m eestal verantwo01·delijk tegenover de 
directeur. Zijn voorganger had dik
wijls een weinig nauwkeurig omschrc· 
ven taak , maar was in het alge· 
meen een soort van vertrouwensman 
voor h et personeel. De buidige perso· 
n eelschef is echter gewoonlijk direct of 
indirect verantwoordelijk voor het aan
s tellen van personeel, opleiding, onder· 
handelingen met de vakverenigingen, 
bemiddeling tussen directie en perso
neel, veiligheid, alsmede voor verschil
lende takken van personeelsverzorging 
zoals gezondheid, cantine, ontspanning 
en dergelijken. 

Democratisering 

Deze ontwikkeling, die vooral de 
laatste tien jaren enorm is toegeno
men, vorrnde een ernstig gemeende 
poging om het van nature autocra
tische beheer in het bedrijfsleven te 
vervangen do01· meer democra 
tische methoden. Terwijl de arbei
dersbeweging wantrouwend stond 
tegenover het vroegere maatschap
pelijke werk, heerst er thans een 

grote mal~ vafi overeenstem.ming 
en gelijkheid van streven tussen tle 
vakbonden en deze nieuwe vorm 
van sociale voorziening. 

De meeste grote en vele kleinere he
drijven beschikken tegenwoordig over 
een uitstekende .gezondheidsdienst, rust
zalen , cantines en gelegenheid voor de 
werknemers tot ontwikkeling en out
spanning. Slechts in zeer kleine bedrij
ven en in een of twee achterlijke 
industrieen heeft men nog niet inge· 
zien, dat het de plicht van de directie 
is voor dergelijke instellingen te zorgen. 
Dergelijk~ bedrijven, die hebben ver· 
zuimd hun werknemers behoorlijke 
toestanden en arheidsvoorwaarden te 
waarhorgen, h ebben thans moeite met 
h et aanwerven van arbeidskrachten. 

In hedJ.-ij ven met meer dan een zeker 
aantal werknemers heeft men doorgaans 
een uitstekend ingerichte medische 
dienst met doktoren en verpleegsters, 
ziekenhuizen en tandheelkundige m
richtingen. Niet aileen waakt b et 
m edische personeel samen met de 
arbeidsinspectie tegen ziekte en onge· 
vallen, maar het verricht nuttig werk 
op elk gebied van gezondheidszorg, 
waarvoor het meestal veel beter is toe
gerust dan de huisdokter. 

In vele b edrijven wordt daarnaast 
een zorgvuldige studie gemaakt van 
het dieet. Daarenhoven weer geven be· 
paalde bedrijven gelegenheid tot gym· 
nastiek en sport. Ter voorkoming van 
ongevallen hebhen vele fabrieken than3 
speciale beambten in dienst en er zijn 
grote vorderingen gemaakt hij de he· 
veiliging van gevaarlijke machines. 

De werknemers zelf nemen op steeds 
grotere sch aal deel aan h et heheer en 
de instelling van dergelijke diensten en 
dit feit is wellicht van nog gro ter belang 
dan het verschaffen van diverse facili· 
teiten, waarvoor tenslotte ook de eerste 
de beste welwillende despoot kan zot
gen . Voor de voorstander van een de
mocratisch beheer lijkt dit gezamelijke 
overleg misschien het helangrijkst van 
alles en tijdens de jongste oodog is in 
dit opzicht zeer vee! hereikt. . 

Over leg 

Overleg tussen directie en arbeiders 
hestond in Europa al voor de Eerste 
W ereldoorlo"g. Maar de arbeiderscomites 
·stonden meestal los van de vakbeweging 
en behandelden slechts kwesties van 
ondergescbikt belang. De directie nam 
er gewoonlijk wein ig 11otitie van en zel· 
den was een lid van de directie hij de 
vergaderingen tegenwoordig. Kort na de 
Eerste W ereldoorlog verscheen in Enge· 
land een. rapport, waarin een r egerings· 
commissie adviseerde tot het instel: 
len van arbeidsoverleg. D e commissies 
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HET fHlNNEMEN VflN PERSONEEL : 

Studie van een proce ure (Ill) 
Opleidingsresultaten zijn enerzijds steeds afhankelijk van bet niveau 

en de structuur der vermogens tot geestelijke ontwikkeling, anderzijds 
h ouden zij verband met de zorg, die aan de oplciding wordt besteed; 
met de dwang tot het leren, die door de ouders wordt uitgeoefend; met 
de ijver, de belangstelling voor de leers tof en met het karaktertype van 
degene, die de opleiding ontvangt. Bovendien lnmnen de opleidingsresul
taten worden belnvloed door de eisen, die de beoordelaar stE.>lt en zijn 
zij afhankelijk van zijn vaak persoonlijke opvatting~n over het gepres
t eerde. Schoolcijfers of opleidingsresultaten zijn dus cnerzijds ecn ge
volg van aangeboren aanleg- en karal{ter-factoren, anderzijds houden zij 
met milieu-invloeden verband. 

Waarde van getuigschrijft 
Zelfs bij max imale Jeerprestaties, clie 

berusteo op eeo hannooische. aaoleg 
van hoog niveau eo op voor het lereu 
guostige iactoreo als b elaogstelliog voor 
het gecloceerde, plezier·in-het-lereo-om
het-lereo eo op door de ouders· nitge· 
oefeocle leerdwaog eo cootrole, is h et 
mogelijk, dat eeo eokele factor - o .l. 
de reproductieve geaardheid der iotel
ligentie- tengevolge h eeft, dat ieman ds 
loopbaao niet aan de hoge verwachtin
gen voldoet, die op grond der leerpres
ta ties mogen worden verwacht. 

Plaatsen wij iemancl met een sterk 
r er>roductieve intelligeotie in een wei
nig schcrp omlijnde fuoctie, waarin juist 
sch eppendc arbeid moct worden ver
richt, waarvcor een grote hoeveelheid 
feitenkennis eerder een n adeel dan ecn 
voordeel is, dan h ebben lv-ij voor de 
persoon met max:imale leerprestaties 
ee.a beroepssituatie geschetst, waartegen 
hij hoogs twaarschijnlijk oiet is opge
wasseo. 

Omgekeerd is he t denkbaar , dat 
iemand met minima1e leerprestaties in 
eer. beroepssituatie komt te verkeren, 
waar de gunstige kaoten van zijn aaoleg 
tot hun recht komen, terwijl de minder 
guostige geen nadelige invloed behoe
veo uit te oefeneo. Het is dan ook geens
zins uitgcsJoten, dat voor een bepaalde 
persoon, zelfs n iettegen staande mini· 
m ale leerprestaties op de middelhare 
scnooJ, een succesrij ke ,carriere - b.v. in 
h et zakenleven- is weggelegd. 

De grondslag van de resultaten 
ln de regeJ zulle:Ll de zes beheersende 

facturen (aard van de aanleg, niveau van 
cle aanleg, in telligentie-type, belangstel
lingstype, karaktertype en milieu) niet 
alle tegelij k in positieve- of in negatieve 
zin o~ de leerpresta tie invloed uitoefe
nen, doch enkele factoren zullen p osi
tief, anrle1·e ncgatief van aard zijn. Ne
men wij ecn h,reetal gevallen, A en B, 
die heiden tijdens hun opleiding goede 
leerpre la ties vcrtoonden, nader in bc
schouwing. 

De goede opleidingsrcsultaten van A 
(met harmonische aanleg, betrekkelij k 
laag niveau van aanleg, r eproductieve 
intclligcntic be!atgstelling voor het 
gedocecrde, gcru.tkkelijke assimilatie 
\·an de Ject·stOl en leerdwang en controle 
cler ouders) bchoevcn in de practijk 
van het bedrijfslev~o geenszins tot een 
snelle promotie te leiden. Zijn gunstige 
leerprestaties zijn immers hoofdzakelijk 
te danken aan zijn bclangsteliing voor 
het gccloceerdc en aan het plezier in 
het le ren om het leren, die bovendicn 
met de door de ouders uitgeoefenue 
lect·dwang en cont1·oJe verband h ouden. 
De harmonische aarcl van zijn aanleg 
en het reproductieve k arakter van zijn 
intelligentie compenseren tezamen m et 
de reeds gen:>emde positicvc factoren 
hct betrekkelijk Jage niveau van zijn 
aaoleg. Geval A kuonen wij tot bet 
mecsentype reken~::n, dat ook in h et 
latere levco doorgaat m et het behalen 
van diploma'l:, terwijl de kans toch 
groot is, dat ancleren met een hoger 
aanlegniveau cu een minder reproduc
tieve geaardheid vau de inteUigentie 
h em voorbijstre·.ren. 

IGest A daarentegen een ambte
lijl{e loopbaan in plaats van een in 
het vrij e bedrijfsleven, dan is het 
niet onwaarschijnlijk, dat er tus
sen zijn opleidingsresultaten en zijn 
.carriere meer overeenstemming 
zal bestaan. Meer en meer gaat 
men echter ook in ambtelijke 
kringen inzien, dat aan de promo
tie, uitsluitend gebaseerd op an
cienniteit, op het bezit van diplo
ma's en op het ontb1·eken van ern
stige tekortkomingen, grote be
zwaren zijn verbonden. Het is dan 
ook een verheugend verschijnsel, 
dat naast andere beoordelingsme
thoden ook het objectieve, psycho
logis-che onderzoel{ bij de promo
tie van ambtenaren wordt inge
schakeld. 

In ecn kort essay, gctitcld ,Siot Bu
reducratius, een poging tot groepsana-

lyse", behandelde dr. A. M. Meerloo 
enkele facetten uit de psychologic van 
de ::.mbtenaar, waaraan wij in verband 
met het bo·;enstaande het volgende 
ontlenen: 

,Enkcle grote suj!gesties beheersen h l!t 
levee van de ambtenaar. In de eerste 
plaats de betrekkelijke zekerheid van 
bestaan binncn het maatschappelijke 
leven. Dit is steeds een gevaarlijk bescf, 
omdat h et de mens passief kan m aken
Dat is in de tweede plaat::. de gedwongen 
samenwerking met een verscheidenheid 
van karakters, d!e bij superieuren zecr 
venchillend zulleo worden b eoordeeld. 
Dit stimuleert het maskeren van bepaal
de eigenschappen en het demonstreren 
van de gocd gewaande. Dit is de psychi
sche leugen, die tussen ambtenaren kan 
huizen". (In bet vedoop van onz{f be
schouwingen zullen wij bemerken, dat 
dit ceo vcrscbijosel is, dat zich ook in 
het bedrijfsleven, vooral hij de zeer 
grote onderncming, voordoet) . 
· , Dat is in tle derde plaats de betrek

kcUjk grote macht, die de ambtenaar 
in een of andere tak van hestuur heeft 
over de niet·ambtenaar of de lager ge
stclde. Hier vindt hij vergoeding voor 
zijn kinderlijke machtswil. Binnen zijn 
bestuurskring is h et moeilijk die machts· 
lust niet bot te vieren en niet iedere 
daad aan deze , \Ville zur Macht" onc!er
geschikt tc maken. 

De ambtenaar is heschermd door 
r cglcrncn tcn en wetten, door organisa
ties en scheidsgerechten, door ziekte
uitker ing en door pensioen. De activitei t 
van het grote levensavontuur h eeft hij 
niet nodig, door intelligente activiteit 
klimt hij /wast niet. Een van de men
selijke reactiemogelijkheden is dan om 
door passiviteit, door gesimuleerde 
zwaktc of door onbewuste demonstratic 
van ziekelijkh eid te proberen, most te 
verkrijgen. 

De wrijving van karakters in dieost 
is een delicate kwestie. In h eel vee) op
zichtcn wordt het werk hierdoor zeer 
geremd en wordt door onderlinge na
ijver h e t gemcenschappelijke arbeids
doel miskend. Deze ambtenarcnnaijver 
en -achterdocht heeft Eliasberg in over
eenstemming met een psychiatrisch ziek
tebeeld ,beambten-paranoia" genoemd. 
De achterdocht wiot h et van de samen
werking. 

Twce factoren zijn biervan voorna
m elijk de oorzaak, en wei de promotie
k ans volgens aocieoniteit en de promo
tiekans volgens geschiktbeid. Deze prin
ci pes zijn tegen trij dig. V oor een reeel 
doel kan aileen de geschikthei d de door
slaggevende factor zijn. De anciennitei t, 
de ranglijst, de domme tijd, verandert 
niets in de capacj teit van de mens. Ook 
Eliasbcrg ziet in het conflict tussen h et 
persoonlijk inte::ect en hct initiatief, 
uat door de meerdere zo moeilijk wordt 



gewaa rdeerd, een oor zaak voor de zieke
Jijke paranoi:de ho11dingen". Tot zovcr 
dr. A. M. Mcerloo. 

Het bovenstaan:le illustreer t weder , 
hoe het psych ologische onderzoek m et 
aileen aan de economic van de arbeid 
ten goede komt, doch evenzeer aan de 
psychische h ygiene van de werkende 
mens. 

V erschillen.de typen 

Keren we na weer tot ooze vergelij
king van de figuren A en B terug: 

Bij geval-B ( dishannon:sche aanleg, 
betrekkelijk laag niveau van aanleg, 
productieve intelligentie, geen belang
stelling voor het gedoceer de, vat de 
leerstof moeilijk, geen leerdwang en 
controle) berusten de goede oplei
dingsresultaten vooral op het h oge 
niveau van zijn aanleg ec op zijn cri
tiscl:e intelligentie. Ander en h ebben 
zich met zijn leren niet bemoeid. Hij 
kiest zelfstandig en critisch , hetgeen h ij 
aan kennis wil vergaren. Dit te ·meer, 
omdat hij zich over het algemeen de 
leerstof niet zo gemakkelijk eigen 
maakt. In de practijk kun nen wij ons 
geval-B voorstellen als iemand, die op 
zij n eigen t errein goed is on derlegd en 
die blij k geeft een helder en cri tisch 
oordeel te bezi tten. 

Zouden wij B, b .v. als accountant ]a
ten fungeren dan is het waarschijnlijk, 
dat zijn goede opleidingsrcsu ltaten vol
komen kloppen met net succes, da t in 
zijn loopbaan voor hem is weggelegd. 

Slot volgt 
- -----------------·--

\)~1iens pal<aian ? 
le stuurman F.J. Dam en is de be

h ecrder van 5 klcdi..qgstukkcn, door 
een Mak assaarse kleermaker vervaar
digd voor een hem onbekende K.P.M.
er. Stuurman Damen heeft voor die 
kledingstukken fl. 50,- betaald. Wil 
degene, die de kleren bestcl de en deze 
niet kon afhalen, zich s.v.p. tot 1e 
stuurman Damen wenden? 

~-- - ---

Rfgepoeierd 
Chef PZ (niet var O!l ZC maatsch ap

pij !) tot een nogal ~mide employe : 
,Mi~schien verdien je inderdaad ook 
wei een beter sala!·is , J ansen . K<.om over 
een paar daget;~ nog eens met me praten 
.......... .. .. . als je dan tcnminste nog in 
dienst van ooze firma bent". 

DE OUDE GflRDE: 

Van Oosterhout verlaat 
Maatschappij na 31 jaren 
H et is meer dan een gewone for

m aliteit om een woord te wijden aan 
h ct afscheid van de beer J. B. van 
O oste1·bout, administrateur van 
onze Werkplaatsen aan de · Kali 
Ma ti, die -na 31 jaren dienst- op 
3 Juni met bet m .s. 0 r a n j e met 
pensioen naar N ederland is ver
trokken. 

Nadat h ij in 1919 de eerste schrede 
zette op het pad van ,,machinist ter 
koopvaa rdjj'' (hij was slech ts 1% jaar 
(,scheepswerktuigk undige"), kon hij 
niet vcrmoeden eenmaal de taak te 
krijgen een repara tiehedriji te zullen 
leiden en tegelijkertijd te moeten reha
biliteren in een tijd, die alle denkbare 
moeil ijkhedcn op economisch -, en 
sociaal- en financieel gebied in zich 
zou verenigen . 

Na van 1916 af dr ie j aren l ang in 
d;- .!rse wal betrekkingen werkzaam te 
zijn gewecst (als , leertij d'' te beschou
wen) trad h ij op 26 hil i 1919 met h ct 
v~ -:>dopige mnchin isten-diploma op zak 
in dienst van de K.P.M., teneinde - na 
diverse 1·an,.,en te hchhen doorlopen-, 
in ..\Iaart 1931 als assislent·hedrijfsleider 
bij de Werkpl aatsen te Priok aan de wal 
t e. komen en in 1947 te worden benoemd 
tot administrateur van dit bedrijf. 

H et ver trek van Van Oosterhout 
zal niet aileen in zij n naaste omge
vin g, maar bij allen, die iets met 
de Werkplaatsen te maken badden 
-dus ook op de vloot- w orden 
betreurd. Zijn ervaring , bekwaam

h eid en persoonlijkheid wekten bij 
allen, die met hem badden te ma
k.en, achting en genegenheid. 

Nimmer was zijn geest vermoeid en 
ste~ds was hij tot helpcn bereid en h ad 
oog en oot voor de helangen van he t 
a:;._ h em ondergeschikte personeel. 

Hij eiste van anderen, m aar h~t 
meeste vroeg h ij van zichzelf ; dit laat
ste op een roamer, da t men zich na de 
kamptij d wcl eens afvroeg: wordt h et 
h em n iet te zwaar ? Want na de nor
male daglaak van ]dpen, regelen en 
praten, ~ebruikte h ij in de avonduren 
-zittend ach ter zijn bureau- zijn er
varing om planoen en cijfers op papier 
t e zetten. 

Die ~rvar~ng, waarvan zovelen heb
h cn geprofi teerd en die van 1916 a£ 
wer'd opgehouwd, is als h ct ware te vcr: 
gelljken met de gedragingen van de 

inho~d van een fles tomaten-ketchup 
In 1916 en volgende j aren kwamen na 
ved schudden en slaan enige druppels ; 
jaren later en thans komt bjj ceo Iichte 
handbeweging direct de hoeveelheid. 
die n1en no dig hceft .... .. . . . 

P ersoonlijk woorct 

Als ik thans bier een persoonlijk 
woord tot je m ag richten, dan is dat 
om j c te hedankcn uit naam van de 
Technische Dienst in het algemeen en 
nm mijzelf in het bij zonder, voor de 
zorgen door je besteed, om met de he
schikl: ::re r Jgelijkh eden V:>'J. d2ze tijden 
de Werkpl aatsen te r ehabiliteren en te
gel ijkertij d het r eparatiebedrijf te lei den, 
h etgeen in he t verkregen re.sultaat 
reeds een beloning heeft gevonden. 

J e heht er een eer in gesteld om je 
krachten in te spannen en bet jouwe te 
doen om he t omvangrijke werk binnen 
een korte t ermUn gereed t e krijgen. J e 
voortvarcndheid h eeft er niet weinig 
toe bijgedragen, da t alles zo v]ot van 
stapel liep, nieltegenstaande de vele 
moeilijkh eden van de laatste jaren. J e 
was steeds een optimist van de goede 
soort, wat voor mij betekent, dat de 
waarh eid wordt gezegd op een manier, 
die de goede toon weergeeft en zonder 
iels of iemand te kor t te doen, zo in de 
stijl van: de fles is half vol als hij h alf 
leeg is. 

Persoonlijk voel ik, dat je hesluit om 
heen te gaan, je niet gemakkelijk is 
geva11.:::n , w .. :Jt l1et be teken t het officiele 
eincle van een loopbaan. Het afsnijden 
van deze verbinding is als een ope
xatie, m aar niet pijnloos, omdat zij hij 
volle bewustzijn en werklust geschiedde. 
H et was een eigen genomen besluit na 
je pensioengcrechtigde leeftij d, maar jc 
kunt op een welbestede loopbaan terug
op mensen wie na het vervullen van een 
zien en heb t een leeftijd bereikt, waar
veran twoordelijke functie, volkomen 
rust mag worden gegnnd. E n als je dan 
inderdaa ~ niets meer gaat doen - wat 
je plan is- l aat ik je dan nog een raad 
g~ven. Bcdenk n.l., dat , the trouble 
with doing nothing is that you can 't 
stop and r est" en zodoende kom je 
g::uw achter de stofzuiger t erecht! 

Wij wensen j e nog vele jaren om in 
goede gezondheid met vrouw en kind 
van jc welverdiende rust te mogen ge
nieten. Goede r eis ! t 

G: 
! 
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OVERZICHT IN 
\ 

\ BEELD 
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Bij de 1 
1) Het eerste der 
Ba-schepen, het m.: 
Vt>erde op 27 Mei 
te Tandjong Priok. 
ligplaats voor de ni 
de eerste haven. 

2) In Balikpapan h 
j.l. hoofdklerk I M 
feit, dat hij dertig 
dienst van de K.P.fl 

3) De 16e Mei j.l. ' 
voor de K.P.M.-hock 
Zij traden n.l. voo: 
met een gemengd E 

Het K.P.M.-team ev 
van de wedstrijd te 
elftal van ADKC. 

4) Een moment uit 
voerde tegen ADKC 
verdediger van de · 

5) Gp Vrijdag 26 N 
Dienst te Tandjong 
K.P.M.-draagmedaillt 
afscheepmandurs) er 
maatschappij zijn. D! 
P . Beenhakker, hielc 
een toepasselijke sp! 
opspelde. 

6) De maatschappij 
personeel te Djakar 
De b eer Dros (Traru 
dr. Van Heerde, acb 

7) Buleleng (Bali's 
der schepen heeft d1 

prauwen. 



>to's : .. 
>eide nabestelde 
Barumun, arri

.. uit Nederland 
Het schip koos 

1we goedangs in 

rdacht op 6 Mei 
~.;caramoy het 
jaar geleden m 
trad. 

!
s een grote dag 

~ 
te Djakarta. 
eerste maal 
in het veld. 

1 voor het begin 
m een gemengd 

~e !elle strijd, die het gemengde K .P .M.-hockey elftal 
op 16 Mei j.l. Midvoor Benz (Seer.) bezorgt de doel-
genpartij enkele hachelijke ogenblikken. 3 
i j.l. had in een van de gudangs van de Magazijn 
?riok de plechtige uitreikmg plaats van een viertal 
aan Djoero (terreinmandur), Hasim en Amsar (heiden 

t\msir (tukang merek), die allen 25 janm in dienst der 
:he£ van de afdeling Inkoop & Magazijn Dienst, de beer 
in de voor deze ge!egenbeid speciaal versierde gudang 
ch, waarna mej. L. Beenhakker (rechts) de medailles 

; op 22 Mei j.l. begonnen met het doorlicbten van het 
en Tg. Priok ter controle op eventuele longziekten. 

./H.K.) onderwerpt zicb aan de critische blikken van 
!r het Rontgentoestel van bet ziekenhuis Petamburan. 

loordkust.) beeft geen bavt>n en bet laden en Jossen 
r dan ook uitsluitend plaats via het strand met laad-

4 
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RRZENDE REPLIEREN 
fUs je maar niet met je mond 
vol tanden blijft zitten . . ... 

Een soliicitante werd door een per
soneels-interviewer gevraagd, of ze eni
gerlei hobby had. ,lk verzamel £les
sen", zei ze ,met hriefjes er in". 

De interviewer was zeer gei"nteres
seerd in deze hijzondere hobby en 
vroeg om nadere details. • 

,'s Zondags", zei de juffrouw ,ga ik 
naar het strand op m'n rug liggen 
wachten tot er fJessen aanspoeJen met 
briefjes er in van gestl'ande zeelui. Ik 
heh er nog" wei geen een gevonden, 
maar ik rust tenminste heerlijk uit". 

0 
Toen hem werd gevraagd, waarom 

hij op een bepaalde dag vrij wilde 
hebben, zette de trouwe maar ietwat 
verlegen employe uiteen, dat het zijn 
zilveren bruiloft was. ,Mijn vrouw en 
ik zouden die graag willen vieren". 

,4llemach tig", zei de chef. ,Moe ten 
we ons dat iedere 25 jaar Iaten aan-
leunen?" 

0 

Chef tot nogal aantrekkelijke secret a
rcsse: , Juffrouw J ansen, neemt U van
middag maar vrij. Ik wil uadenken" . 

0 

Een secretaresse tot de andere : , A Is 
ik toch de woorden al niet goed kan 
spellen, hoe kan de baas dan van mij 
verwachten, dat ik ze in eeo woorden
boek opzoek?" 

0 
Een personeelschef vroeg ceo vrou

welijke sollicitante of ze enigerlei bij
zondere talenten bad. Ze vertelde, dat 
ze verscheidene prijzen had gewonoen 
met kruiswoord-raadsels en het uitden
ken van reclame-leuzen. 

, Oat klinkt niet gek", zei de chef. 
,Maar wij hehben iemand oodig, die 
handig is tijdens de kantooruren". 

,Oh", zei de sollicitante. , Maar dat 
was in kantoortijd". 

0 

Een sollicitant vulde een sollicitatie
formulier in. Achter de vraag: , Wie 
is Uw oomiddellijke su perieur?" schreef 
h ij neer: ,Mijn vrouw". 

0 
De personeelschef, die de formulieren 

van een sollicitaot bestudeerde, was 
enigszins verwonderd de cijfers 107 en 
111 te lezen in de ruimten voor , Leef
tijd van vader, indien nog in Ieven" en 
, Leeftijd van moeder, indien nog in 
Ieven". 

,Zijn Uw ouders dan al zo oud?". 
,Nee", was bet antwoord. , Maar ze 

zouden zo oud zijn, indien ze nog in 
J,.ven waren". 

Een employe kwam 's morgens op 
kantoor en zag er bleek uit wegeos ge· 
brek aan slaap. , Je moet schapen tel
len", zei z'n collega. ,Dat is de beste 
manier om in slaap te komen". 

De volgende mo:·gen kwam de em
ployt: nog bleker op kantoor. ,Ik heb 
tot 50.000 geteld", zei hij tot z'n colJega. 
,Daarna h eb ik de 50.000 schapen ge· 
schoren en· er 50.000 overjassen van ge~ 

Op Vrijdag 19 Mei j.l. werd op 
het terrein Merdeka-Selatan (Ko
ningsplein-Zuid) een revanche ge
speeld tussen het elftal van bet 
K.P.M.-Ziekenhuis Petamhuran 
-dat enkele weken geleden ons 
2e elftal zo smadelijk met 5-0 naar 
huis had gestuurd- en het le elftal 
v a n he t K.P.M.-hoofdkantoor. 

Ook nu kwamen de ziekendragcrs, 
met een gewe!dige aanbang van suppor
ters aanzetten. Voor de spelers was dit 

· in zoverre geruststellend, dat men bet 
veld opging met de gedachte, clat ruen 
zich nu :r:ustig ,een knietj e'' kon Iaten 
schoppen. Bovendien waren de genees
heer-directeur, dr. Weinmann, en de 
dircctrice van P etamburar.., Zuster den 
Besten, ook langs de lijn aanwezig en 
stonden klaar om iedere K.P.M.-u it
v a I J e r direct een maand vrij van 
dienst te geven. Hoofdkantoor-suppor
ters? Zij schitterdt:n fel door afwezig
l1eid. 

Petamburan valt aan 
H et K.P.M.-elftal had in het dcel een 

nieuw gezicht, n.l. kee per Siauta. Doel
verdediger Van Santen stood weer eens 
linksbinnen . De ploeg kwam al direct 
na de aftrap onder hevige dn1k te staau 
van be t zeer enthou siast spelende en 
h eftig aangemoedigde P etamburan
elfte~J . Enkele goeov K.P.M.-aanvallen 
waren cverigens ook niet voor de poes. 
Toch scoorde Pe tamburan , onder ge
weldig gejuicb, h et eerst, tocn Siauta 
hij een schot van de rechtsbuiten iets 
verkeerd ston.::l opgesteld en de hal over 
hem heen in bet doel terecht kwam 
(0- l). 

Na dit doelpunt kwam de K.P.:\1. 
meer in de aaiJval, doch ·steeds ontbrak 
er iets aan de afwe~king van de aanval
len. Ret dut11·de dan ·ook tot de l7e mi· 

maakt. Maar bet probleem, dat me 
verder de hele nacht wakker heeft ge
houden, was : W am: haal ik de textiel 
vandaan voor 50.000 voeringen ?". 

0 

Een arbeider, die naar een betrek
kiog in een fabriek solliciteerde, zweette 
over een sollicitatieformulier en kwam 
bij de vraag: ,Naam van degene, die 
moet worden gewaarschuwd bij een 
ongeval". 

En hij schrecf: , Wie maar het dichtst 
in de buurt i&" . 

Men zegt, · da', de arbeider de haan 
kreeg. 

·---- . ~·---

EERSTE HEEFT 

TWEEDE GEWROREN 

K· p. M· -I Petomburan 4-2 

nuut voor Ahmadi met een strak schot 
de gelijkmaker scoorde (1- J.). 

Lang duurde de vreugde evenwel 
niet, want vijf minuten later stuiter
de bij een algemene Petamburan
attaque een onmogelijke effectbal 
onhoudbaar voor de keeper het 
KP.M.-doeJ in (1- 2). Petamburan 
rook de overwinning al en aan het 
gejuich was dat wei te merken. Met 
deze stand kwam de rust. 

Na de rust 
He t was duideJijk, dat het K.P.M.

elftal na de thee uit een ander vaatje 
ging tappen. Ret had blijkbaar tocb 
nog aspiral1cs in de ricnting van een 
ove1·wioning. Van enig overwicht van 
Pe tamburan was dan ook gcen sprake 
meer. De ziekendn.gers werden geheel 
op eigen speelhelft teru6gedrongen. Dat 
doelpunten niet konden ui tblijven stood 
vast, R et was dan ook met een juweel 
van een doelpunt (een keihard schot, dat 
van de onderkant van de lat het doel 
in sprong) dat Ahmadi voor de tweede 
keer gelijk maakte. (2- 2). 

Even 1ater wist Baudoin een hoge 
vootzet van rechts te henutten en was 
het 3-2 voor J e K.P.M. 

Sporadisch kwam P etamburan 
nog tot een uitval in deze periode. 
doch met nog 10 minuten te spelen 
maakte Van Santen aan elke Petam
buran-hoop een einde door een goed 
aangegeven hal van AhmaOi in de 
rechterbenedenhoek · te knallen 
(4-2). 

Een penalty wegens ongeoo·:loofd spel 
hehoefde Zo:ners in de Ic.atste minuten 
dan ook niet meer te henutten. Zn met 
deze stand kwam b et einde van een 
prettige en in goede verstandhouding 
gespeelde wedstrij d. 



6 Het m.s. Oranje, dat na 
enkele dagen vertraging 
rloQr motorstoring de h a,·en 
VDP Tandjong Priok binnen
licp op 26 Mei j.l. had en
kele K.P.M.-ers aan boorcl. 
Het waren 1e stm. E. de 
V ri cs met echtgenote en 
zoon, 2e wtk. A. A. Egas, 
em pl. L. H. Haeck, empl. 
Mr. F.H. von l\leijenfeldt de 
h eer J .J. Schols en gezin, op
zichtcr der S.M.P.-mijnen te 
Teluk Bajur. In bet kader 
der gczinshereniging reisden 
ditmaal met de Omnje me
vrouw T . B. Jansen- Leven
dag, (echtgenote em pl. G. J. 
Jansen), mevr. J . Cuperus
Tibboel (echtgen. empl. C. 
Cuperus) en m cvr. D. J. 
Blauw- Duijnstee ( ech tge
note em pl. D.F. Blauw). 

<> Gezagvoerder L. Kra
nenburg veL·trok op 9 Mei 
J.l. uil Djakarta met de Con
stellation om in eucrland 
ziju gezinsschei dingsverlof 
uoor te brengen. 1e stm. J. 
C. van Vulpen verlrok op 
de dag daarvoor, op 8 Mei 
j .l. met de Connie naar 
Nederland, eveneens met ge
zinsscheicl.illgsverlof. 

<> Ui t N ederland arriveer
de op 7 Mei j.l. de nieuw 
aangenomen 4e stm. G. E. 
Kaersenhout met het Jijn
vliegtuig in Djakarta. 

v Bij de op 29 Maart j.l. 
en de daarop volgeude 
da~; .!n ge:. ·tden machinislen 
cxamens te Djakarta bellaal
den ] 3 I eden van ons tech
nisch-varend personeel een 
hogcr diploma. Zo slaagden 
voor het diploma B-11 (oud) 
de 2e wi.kn. L. van Dijk, A. 
den Hartog en H. T. Koa. 
3e wtk. B. Claasz Cookson 
slaagde voor het diploma B-I 
(oud). Voor het diploma A 
slaagden de 4e wtkn. H. A. 
Kortsch ot, J. Schriemer , 
H . J. J ansen, W. J. A. Eys
vogel, H. C. Verlinde, J. M. 
Meinen en H. B. Visser. De 
11. wtk. C.F. Nemmers slaag
ue VOOl' het Voorlopig Di
ploma (V.D.) en werd met 
ingang van 12 April j.l. aan
gestcld tot Se wtk. Ll.-motor-

k. P.m.~ JOUQn(\al 
cl.rijver lrzan slaagde even
eens voor het Vool'lopig Di
ploma en wen l met ingan l): 
van 22 Apri l j .l. aangesteld 
tot Se wtl . De 4c wtk. J . f. 
Meinen wcrd met ingang 
van 13 April j.l. aangestcld 
to t 3e wtk. 

<> Op 4 Mci j .I. arriveerde 
t e Singapore de 2e wtk. D. 
Puit n a zijn verlof in Ne
d erland te hebben doorge
bracht. · 

<> Met de Constellation 
van 16 Mei j.l. veru·ok 2e 

<> H et eerste der heide na
bcl'telde Ba-sch epen, het 
m .s. Barwnun arriveerde op 
27 Mei j.l. op zijn maiden
rcis uit Nederland te Tan
djong Priok. De nitreis was 
vlot verlopen onder 'com
mando van tijd- gezagvoer
der J. G. Dibbets. De nauti
sche sta£ van het schi p he
stood ui t: 1e tm . J . Ben
nin! , tijd. 2e stm. J. H . Ru
ni a, 3e stm. M. G. P. Zindel 
en de 4e stl. W. G. G. Bee-

JUBilea 1n JUnt 
1 Juni 
M. alch 
Ripar 

H.K.II 
Bediende 

5 Juni 
C.H.U. HindrikE Gezagvocrdcr Vulentijn 

8 Juni 
TLo Kang Giok n. K. n Tanujong Priok 

12 J uni 
A. \Vittevccn 
M. H. Kouwenburg 

Gezagvocrdet· 
Beambte 

Waiwerang 
Semarang 

17 Juni 
H. A. R. Rodenboog 
C. de Graaf 

Gezagvocrder 
Gezagvoercler 

Nederland 
Waikelo 

3C Juni 
Abd. Kadir H elper 

stm. F. de Koning naar Ne
derland om aldaar zijn ge
zinsscheidingsverlof door te 
brengen. 

Op die dag aniveerde met 
de h opperslibzuiger Madoe
ra uit Nederland de nieuw 
aangcnomen 4e stm. G. v. 
Rhenen. 

<> Gezagvoerder J. Kuiper 
trad op 16 Mei j.l. als kort
verbander in eienst der 
maatschappij. 

<> Met l1 et BOAC-vliegtuig 
vertrok op 19 Mci j.l. 2e stm. 
D. Brouwer met gezinssch ei
ding;;verlof naar Australie. 

Kadjang 

rekamp E. v. d. Wctering, 
C. L. Rogge, P. B. Nieland, 
D. G. Snoodijk en B. Th. W. 
M. Hoppenbrouwers. De 
technische staf hestond uit 
Hoofdwtk. J, van Lil, 2e wtk. 
F. A. Resner, de 3e wtkn. D. 
Hendriks en G. Teeuwsen, 
de nienw aangenomen Se 
wtk. C. E. J oosen, dell. wtk. 
J . v.d. Bijl, eveneens nieuw 
aangenomen, en de Se wtk. 
L.J. Velthuis, die voor de 
K.J .C.P.L. uitkwam. 

<> Met ingang van 1 Mei 
j .l. treed de veemcombinatie 

T P I i ~~ • 
., g. noK als agente der 
maatschappij te Pelabuan 
Ratu op. 

<> Het gonvernement vao 
Singapore heeft met ingang 
van 6 April j.l. Surabaia 
besmet verklaard wegens 
pokken. · 

<> Met h et Australische s.s. 
Amarapoora vertrok op 15 
Mei j.l. Hoofdempl. D. La
gerwcrff (afgekenrd) naar 
Nederland. De daarop vol
gende dag, vertrok met de 
Cheshire naar Nederland 
Hoofdempl. J. B. Robinson 
wiens iJijdragen in ,de Uit
laat" altijd bijzonder veeJ 
belangstelling trokken. 

<> Met het ltaliaanse m.s. 
Surriento vertrok op 21 Mei 
j.l- naar Nederland Empl. 
J . W. Lips (afgekeurd ) . 

<> Met ingang van 1 April 
j .l. is een gewijzigd gage· 
schema voor electro moo
teurs ingevoerd. Ten aanzien 
van de arbeiJstijden, h et 
overwerk etc. ge1dt voor de 
electromonteurs dezelfde re
geling als thans voor ue 
Vnderofficieren van Dek- en 
Machine Dienst onder groep 
A van lu·acht is, met ui tzon
dering van ·de vergoeding 
voor overwerk, welke voor 
de electromonteurs wer:l 

- vastgesteld op f 1.20 per uur 
op werkdagen. 

<> Met het m.s. Ora.nje ver
trekt op 3 J uni a.s. Mevr. 
P. R. Meuleman-Beljaar, 
(echtgenote van empl. P.M. 
Meuleman). 

<> 1e stm. A. J. J. de Fey
ter vertrok met de Constel
lation op .24 Mei j.l. naar 
Nederland met gezinsschei
dingsverlof. 

<> 3e stm. H. Boeree keer
de op 19 Mei j.I. in Djakarta 
nit Nedt.rland terug, waar 
hij zijn gezinsscheidingsver
lof dobrbracht. 

<> De nieuw aangenomen 
4e stm. R. Klein arriveerde 
op 25 Mei j.l. in Djakarta 
nit Nederland. 
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liok nieuwe · duurtetoeslagregeling 
voor varend personeel 

Ook voor bet varende personeel 
onzer maatscbappij is tbans met te
rugwerkende kracht tot 1 Februari 
1950 een nieuwe duurtetoeslagre
geling ingevoerd, onder gelijktijdige 
intrekking van alle voor deze cate
gorien tot dusverre bestaande r ege
lingen. 

De regeling ziet er als volgt uit: 

Aangesteld 
4e stm. 
5e wtk. 
3e stm. 
4e wtk. 
2e stm. 
3e wtlt. 
1e stm. 
2e wtk. 
Hfdwtlt. 
Gezagv. 

Ongenuwd or 
gehuwd. rnaar 

gezln nlet 
woonachtlg In 
lndonesU! or 

Singapore 

Gehuwd en 
gezln woon

achtlg In 
l nd.onestl! 

d u urtetoeslae; f 56.- f 112.-

,. 60.- .. 120.-

.. 72.- .. 144.-

.. 80.- .. 160.-

, 88.- .. 176.-.. 92.-
" 184.-

V oor gehuwde gezagvoerders en offi· 
cieren, wier gezin in Singapore woon· 
achtig is, blijft de bestaande tijdeLjke 
duurtetoes]agregeling van k.racht. 

Tijdelijke gezinstoelage 
Met ingang van l Fehruari 1950 ie 

' 'OOr gezagvoerders en officieren, wier 
gezin in Indonesie woonachtig is, de 
gezinstoelagerege1ing tevens aJs volgt 
gewijzigd: 

voor de echtgenote 30% van de vaste 
gage per maand 
met een maximum 
van f 200.-

voor elk dcr eerste 15o/o van de vaste 
uri.~ kinderen gage per maand 

met een maximum 
van f 100.-

Voor gezagvoerders en officieren, 
wier gezin in Padang, Medau of Ambon, 
woonachtig is, wordt bet percentage der 
gezinstoelage voor de echtgenote gewij
zigd in 35o/o van de vaste gage per 
maand met een maximum van f 230.-. 

V oor gezagvoerders en officieren, wier 
gezin in Singapore woonachtig is, blijft 
bet maximum van de gezinstoelage voor 
de echtgenotc f 150.- per maand en 
h et maximum van de gezinstoelage voor 
elk der eerste drie klnderen f 60.- per 
maand. 

Bovenstaande inkomstenvermeer
dering is eveneens bedoeld als een 
tijdelijke tegemoetkoming in de ge
durende de laats te maanden geste
gen kostcn van levensonderhoud in 
lndonesie. Zij mag derbalve niet in 
aanmerking worden genomen bij 
de bcpaling van bet bedrag ener 
eventueel te openen buitenlandse 
delegatie van de betrokkenen en 
ook geen aanleiding vormen om be
staande delegaties te verhogen. 

Moeilijkheden der ossurudeuren 
,Als wij in lndonesie nog als ver

zekeraar durven optreden, moeten 
wij eerder in premiefracties van 5, 
10 of 15% gaan denken, dan aan 
armzalige verhogingen van ¥4 pro
cent" , sprak dezer dagen de heer 
H . M. Boot, voorzitter van de Ver
eniging van Transportassuradeuren 
in Nederland, op de algemene ver
gadering dezer organisatie, die in 
Rotterdam werd gebouden. 

Over de toestand€.n in havens en bij 
bet verkeer in lndonesie zei de beer 
Boot, dat deze iedere be~chrijving, tar· 
tf'n. Loodsen, ops1agplaatsen noch 
ocettnstomers zijn te besch~rmen tegen 
rovers en plunderaars. Populair is men 
geneigd van ,vergroting van diefstal· 
gevaar" te spreken, maar beter is het 
om zicb te realiseren, dat men niet met 
diefstal of met georganiseerde roof te 
maken beeft, maar ook met een vol
komen gedesorganiseerde administratie 
en gebrek aan organisatievermogen. 

Goederen en eigendommen worden 
niet al~en gestolen , maar ook weg-ga-

administreerd en zoekgemaakt. A!s 
zodanig zijn b.v. l.extiel en levensmid· 
delen geen slechter risico dan rails of 
zware machines, want afgescheiden van 
een werkelijke diefstal of beroving, 
moet men cr rekeuing mee houden, dat 
gehcle auto's en spoorwagens zoekraken, 
niet aankomen of verkeerd worden ae
dirigeezd. Verhaal is volkomen uit~e
sloten, postbehandeling laat alles te 
wensen over , vele functies hebben een 
bezetting van he t veelvoG.d vergelekeo 
bij voorheen en het laat zich begrijpen, 
dat dit alles ernstig invloed heeft oo 
de gang van zaken en dus op de result;. 
ten van assuradeuren. 

Naar de menin,; van de beer Boot 
staan assnradeuren nog maar pas aan 
het begin van de moeilijkheden, want 
-in het midden latende met hoeveel 
onwii of boos opzet te kampen is
b egrijpelijk is het, oat dit enorm dicht
hevolkte gebied economisch het hoofd 
alleen hoven water kan bouden bij een 
zo doelmatig mogelijk gebruik: van het 
economische·, verkeers· en bestuurs· 
apparaat. 

K· P. M.-PERSONEEL 
,DOORGELICHT" 

Het voorbeeld volgende van vele 
grote m aatschappijen in Nederland 
en enkele bcdrijven bier te lande, 
is onze maatschappij er toe overge
gaan om bet gehele personeel van 
bet boofdkantoor en de diensten te 
Djakarta en Tandjong Priok ,door 
te lichten", ter controle van even
tueel aanwezige longziekten. 

Hiermede werd voor het personeel 
van het hoofdk:mtoor een begin gc· 
maakt op 22 Mei j.l. Zo spoedig mogeUjk 
hoopt men daarna te beginnen met het 
doorlichten van bet personeel te Tan
djong Priok. 

De geneesb eer·directeur der maat· 
schappij , dr. A. Weinmann, vertelde ons, 
dat men zal trachten om van nu af aan 
geregeld -b.v. tenminste eenmaal per 
jaar- zulk een controle uit te oefenen, 
om zodoende ceo juist overzicht te krij
gen van de gezondheidstoestand van 
h et personeel. Ook b et varende perso
neel zal vermoedelijk in de toekomst 
moeten aanu·eden achter b et prachtige 
Rontgen-apparaat van het K.P.M. zie
kenhuis te Petamburan. Het kleinere 
Rontgentoestel, dat is opgesteld in de 
polikliniek te Priok, is niet groot"genoeg 
om de enorme stroom mensen te verwer
ken, en t!aarom zal dit onderzoek in Pe
tamburan plaatsvinden . 

Mochten bij enig lid van bet personeel 
sporen van een longziekte worden ont· 
dekt, zal zijn geval worden gefotogra· 
feerd en V<!rder behandeld. 

Ook de redactie van , de Uitlaat" heeft 
zich aan de controle moeten onderwer· 
pen en derhal ve het onderzoek van nabij 
kun?en meemaken. Een groepj e van 
derhg man vertrekt dagelijks naar het 
hospitaal, waa1· men zich in de donkerc 
kamer, waar h et grote Rontgen-toestel 
is opgesteld, verzamelt. Met ontbloot 
bo-•enlichaam stelt iedereen zich dan 
om de beurt op achter het toestel en 
wordt doorgelic~lt. De te onderzoeken 
pe:rsc.on moet diep zuchten - iets wat 
in deze tij den niet al te moeilijk is!-
om de dokter aan de andere kant van 
het scherm een beter inzicbt te aeven 
. h ., ' 10 etgeen zich in de borstkast van de 
onderzochte afspeelt. Omstand.ers zien 
een vaag b eeld van een rihbenkast, dat 
hun uiteraard niets zegt; het sch erpe 
o?g ;ran de geneesheer ontgaat echter 
o1ets. 

Hoe bestaaaaat het .... 
E en onzer st:IUrlieden i:.eklaaade zich 

dat hij in twce ruaanden niet thuis wa; 
geweeat en zij n schip nu weer niet .naar 
d~ thuishaven ging. 

De reden: z"n schoonouders waren 
op visite ........ . 
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Het euvel d e r scheepsbranden : S. M. N. 80 iaar 
Enige algemene bijzonder heden Op 13 Mei j.l. heeft de Stoomvaa~t 

Maatschappij ,Nederland" haar 80-ja
rig bestaan herdacht. over oorzaken en bestrijding 

De directie van de rederij beeft prof. 
dr. I. J. Brugmans verzocht om ceo ge
denkboek samen te stellen, dat een eco
nomisch karakter zal dragen. De perio
de 1940-1945 zal buiten het beste~ vaa 
b et werk vallen. 

Het is bij enige nadere beschou
wing eigenlijk een vreemde ge
dachte, dat een der grootste ge
varen, waaraan een schip onder
h evig kan zijn, brand is. Een schip 
toch, dat vanaf zijn s tapelloop 
- behoudens de dokkingen- zich 
steeds rondom in het water be
vindt. En toch is het gevaar van 
brand aan boord inderdaad zeer 
groot. Het loert let.terlijk en 
f iguurlijk van aile kanten, aldus 
lezen wij in ,S.M.N.-nieuws·•. 

De oorzaken van brand zijn zeer vele. 
Dat bewijzen wei de r apporten van 
scheepsbranden en er kunnen en zullen 
zich nog steeds nieuwe oorzaken voor
docn. Zeer globaal zouden wij deze 
()Orzaken in twee groepen kunnen on
derscheiden, n.l. oorzaken van binnen 
uit en oorzaken van b:.riten af. 

Oorzaken 
Van binnen nit is het gevaar wel het 

grootst en neemt de lading van een schip 
verreweg de grootste plaats in. De ver
scheidenheid van goedcren, die over 
zee worden vervoerd, is dermate groot, 
dat opsomming er van een vrijwel on
hegonnen taak is, doch iedereen weet 
we), dat vele goederen zeer brandgevaar
lijk kunnen zijn, h etzij door het feit, dat 
zij in de nabijheid van vunr of g1·ote 
hitte komen, of door de aard der goe
de1·en zelf, zoals broeiing en daarna zelf
()O tbranding. 

Doch ook in het ingewikkelde net 
van electrische kabels door het gehele 
schip sch uilt een brandgevaar. Verder 
niet te vergeten de machine-installatie 
met de daarbij behorende brandstof
bergplaatsen. 

' Van buiten af is het gevaar 
misschien minder groot, doch daai·
en tegen veel moeilij ker oon tro
leerbaar. Nonchalan.ce met open 
v uren, roken en h et wegwerpen 
van brandende , peukjes'', het uit
ldoppen van p~jpcn en gedurcnde 
reparatie-perioden het branden, 
snijden en lassen. In a l deze han
delingen schuilt brandgevaar. 

I edere zeeman h eeft zeker wei enige 
malen in zijn loopbaan een brand ten
gevolge van deze oorzaken in de kiem 
gesmoord. Het is b.v. zo'n overbekend 
feit, dat walmensen, passagiers en be
ginnende zeelui met de grootste ge
moedsrust een brandend , peukje" over
hoord kunnen werpen -liefst aan de 
loefzijde van een scbip- zonder er ook 
maar even bij na te denken, dat di t 

brandende ,peukje" heel gemakkelijk 
door een openstaande patrijspoort in 
een daaronder gelegen dek naar binnen 
kan waaien, op een bed kan terechtko
men en zodoende' een ernstige brand 
kan veroorzaken. 

Het laat dus geen twijfel, dat zo'n 
groot en ernstig gevaar de nodige aan
dacht heeft en zo bestaat er op ieder 
schip een brandweer-organisatie, die 
iedere minuut van de dag en de nacht 
bijna onmiddellijk in bet geweer kan 
worden geroepen. 

Bestrijding 
Evenals bij alle andere gevaren 

De oud-chef der etablissementen der 
maatschappij, de beer J. W. de Roever, 
zal daarentegen een hoek schrij ven over 
de S. M. N. in de dagen van de Tweede 
Wereldoorlog, dat aan het einde van dit 
jaar gereed zal zijn en goeddeels zal zijn 
gewijd aan de Jotgevallen van het va· 
rende personeel, dat in de oodogsjaren 
buitengaats was. 

Aldus lazen wij in de ,Blauwe Wim
pel". 

is echter het voorkomen be1ang- ----------------
rijker dan de bestrijding ervan en is water dan h elemaal niet het aange
zo wordt ' aan het voorkomen van wezen midC:el om de b1·and te bestr~jden, 
brand aan boord van een schip de omdat andere goederen op hun beurt 

een gevaar zouden kunnen vormen voor 
grootste aandacht besteed. een nieuwe vuurhaard, n.l. wanneer 

Reeds bij de 1louw wordt hiermede tengevolge van de grote vochtopname 
rekening gehouden door het plaatsen broeiing zou kunnen ontstaan. Hier 
van brandschotten, afscheidingen van wordt dan ook toegepast het toevoeren 
olietan1 s door middel van zogenaamde van ceo of ander bt·andblussend gas en 
,cofferdams". Bovendien geeft de wet het afsluiten van alle toevcer van zuur
tal van voorschriften, waaraan moet stof. 
worden voldaan, alvorens de ambtena- · Gas 
ren van de scheepvaart-inspectie en de 
classificatie-hureaux hun certificaat ge
ven, waarop een schip in dienst mag 
worden gesteld. 

V erder wordt a an boord van ieder 
schip een brandweeruitrusting geplaatst. 
Was het nu maar zo eenvoudig, dat in 
geval van brand slechts een brandslang 
uitgerold hehoefde te worden en bet 
vuur met water kon worden bestreden. 
Maar zo is het helaas niet. 

In de eerste plaats heeft men dan 
hijvoorbeeld een begin v'ln brand in 
een ruim. De vuurhaard kan daar vol
komen ontoegankelijk zijn en vaak zelfs 

De goocheluur 
Tijdens een voorstelling aan boord 

van een schip, trad een gedresseerde 
papagaai op, die na afloop van zijn op
treden opgetogen bleef zitten kijken 
naar de toeren van een goochelaar. 

Eerst liet deze een goudvis verdwij
nen, vervolgens een mooie blonde assis
tente en daarop een kast, waarin drie 
matrozen zaten opgesloten. 

Op dit ogenblik werd het schip door 
een torpedo getroffen. Het schip vloog 
in de lucht en opeens bevond de papa
gaai zich moederziel aileen op een stu.k 
wrakhout in de oceaan. 

,Wonderlijk, wonderlijk", prevelde 
de papagaai. ,W at zou hij hierna nu 
weer verzinnen?". 

De toevoer van een of andcr .gas 
klinkt zo eenvoudig, maar hiervoor is 
ecn stelsel leidingen door h et gehele 
schip nodig, met afsluiterM om iedcr 
gewenst compartiment a£ of aan te 
sluiten. Als men nu bedenkt, dat een 
schip met b.v. zes ruimen e:u twee tus
sendekken dan al achtl;en verschil
lende compartimenten heeft, om niet 
eens te spreken van schet-en met diep
tanken - want daar is dan het aantal 
compartimenten nog groter- kan men 
zich voorstellen, dat zo'n leiding
systeem nog een tamelijk ingewikkelrle 
zaak is. 

De gassen, die hiervoor worden ge
bruikt, zijn verschillend. Stoom zou in 
het algemeen misschien het eenvoudig
ste kunnen worden toegepast, maar 
heeft het nadeel de lading zeer te be
schadigen. Bovendien is stoom niet 
altijd heschikbaar, of niet zo eenvoudig 
beschikbaar, h.v. op motorschepen. 

Zo is m en op het idee gekomen 
de schoorsteengassen voor dit doel 
te benutten. Dit systeem werkt be
Vl'edigend en veroorzaakt ook geen 
schade aan de lading . Verder wor
den ook nog andere gassen ge
bruikt - wals kooldioxyde- die 
a ile m in of meer op dezelfde wijze 
in de te blussen comp1utimen ten 
worden gebrach t. 

Slot z .o.z. 
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Scheepsbranden : Oorzaken en bestriiding zen fnnctie vertrouwd is, net materiaal 
moet steeds gecontroleerd en onderbou
den worden. Een der stuurlieden is be
last me t de zorg voor alle brandweer
materiaal en met h et onderricbten hoe
de diverse apparaten werken. 

Melders 
Om een eventuele vuurhaard te ont

dekken heeft men ook weer verschil
lencte systemen. In de eerste pl aats be
vinden zich in aile ruimen temperatuur· . 
kokers en via deze worden tweemaal per 
etmaal -of in,Jien nodig xneermalen
de temperatureo in de ruimea gemeten· 
Verder heeft men ook wel een vemuftig 
systeem, waarbij zich op de commando
brag een kast bevindt, die door leidin
gen is aangesloten op alle compartimen
t en. Door het aanzetten van een fan 
wordt de luch~ uit ieder gewenst com· 
partiment gezogen en indien dit rook 
mocht zijn, zou het zich verraden door 
kleur en r euk. Inundatie 

Als laatste middel -ah een brand 
niet te stui teo is en h et zich laat aan
zien, dat deze zich gevaa::lijk zal gaan 
uitb:reiden- wordt een geh eel ruim 
onder water gezet. Dit i8 echter een 
u ite:rste middel, want niet aileen, dat 
dit het opofferen van eeo geheel ruim 
met lading b etekent, maar er zijn ook 
grote gevaren aan verb on cien. Een ge· 
laden schip ligt vanzelfsp~·ekend diep 
in het water - zoals wij zeggen: op of 
bijna op zijn merk- en wanneer nu zo'n 
ruim wordt bijgevuld met water, dan 
zinkt h et schip vanzelfsptekend ook 
dieper en hierin kan een groot gevaar 
scht,ilen. Het schip ka·n scheef vallen, 
of voor of achter veel ~e diep komen te 
liggtm, waardoor het geheel onmanoeu
vreerbaar zou kunnen worden. V erder 
kunaen zich tengevolge vai! h e t te grate 
plaatselijke gewicbt spann.ingen gaan 
voordoen, die het gevaar van het zich 
begeven der schotten niet denkbee\dig 
maken. 

Alle andere voorkomende branden 
aan boord worden vrijwel op dezelfde 
wijze bestreden als aan de wal, n .l. door 
middel van waterstralen. liiervoor be
vindt zich ~an b o01·d een hrandbluslei
ding m et een aantal aankoppelingen 
voor slangen en zodanig geplaatst en 
ver deeld, dat ieder gedeelte der dekken 
en verblijven met slan gen bereikhaar is. 

.!n de machinekamer be~nden zich 
pompen, die altijd tot onmiddellijk ge
bruik gereed moeten zijn oxn het nodige 
water door de brandblusle~ding te porn
pen. 

Apparaten 
Verder vind men nog aan boord 

bakken met zand, schuimbius· en sn el
blusapparaten. Hiervan hestaan vele 
systemen, doch alle berusten min of 
meer op bet principe, dat zij door een 
eenvouruge bandeling - het indrukken 
van een knop, of h et omkeren van h et 
geb ele apparaat- in werking kunnen 
worden gesteld. Dez.e snelbusapparaten 
dienen boofdzakeiijk om ecn brand in 

de kiem te 
blussingswerk 
pl aatse is. 

smoren, of als eerste 
voor de brandweer ter 

Brand weer 
Hoe werkt nu zo'n brandweer-organi· 

satie aan boord en waarui t bestaat de 
brand weer ? 

Alvoreos cen schip vertrekt wordt de 
brandrol opgemaakt en bierin beeft 
ieder lid der equipage een functie te 
verricbten. Op ieder schip worden 
brandronden gelopen door b et gebele 
schip en zodra een begin van brand 
wordt ontdekt, wordt dit onmiddellijk 
gemeld aan de stuurman van de wacht. 
Dit melden k an ook weer op verscbil· 
lende xnanieren gebeuren, n.l. op de 
vrachtschepen eenvoudig door bet zen
den van een mondeling berich t naar de 
brug en op de m ailsch epen door h et 
indrukken van een brandmelder. Op de 
brug kan dan onmiddellijk geconsta· 
teerd worden in welk gedeel te van b et 
schip de brand wordt gemeld en 
dan wordt de brandweer opgeroepen, 
die zich met bekwame spoed met aile 
materiaal naar de pl~ts van de brand 
b egeeft en met de blussing b egint. R et 
spreekt natuurlijk vanzclf, dat een 
brandweer ni et zo maar ineens goed 
fnnctionneert. Hiervom: moeten oefen 
ingen worden geh ouden , gekeken moet 
worden of de indeling wei practisch is 
en of ieder goed met de h em toegewe-

Oefeningen 
Door de gezagvoerder wordt van tija 

tot tijd het b evel gegeven een brand· 
weer-oefening te houden. Hij bepaalt 
een tijd en een plaats, waar een hrand 
wordt verondersteld en also£ h et wer
kelijkheid is, wordt er brandalarxn ge
slagen en ieder haast zich in zo'n geval 
naa::: de h em bij de brandrol aangewe
zen plaats. Bij zo'n oefening wordt alles 
nauwkeurig · genoteerd en zodoende kan 
dan worden nagegaan, of luer of daar 
i ets hapert, of dat verbeteringen ku.nnen 
worden aangebracbt. Bij een goede or· 
ganisatie is h et mogelijk, dat alle blus· 
singswerk in vol hedrijf is hinnen enige 
minnten na bet melden der brand. 

Dit dan is in bet kort een heschrij
ving van de brandbestrijding aan boord 
van een schip. lndien dit artikeltje bij 
alle lezeressen en ]ezers b et v:Jornemen 
opwekt voortaan niet meer te token 
waar duidclijl: staat ,VERBODE TE 
ROKEN" en ieder voortaan geen , penk
jes" meer wegwerpt, alvorens zicb over
tuigd te hehben, dat zij goed gedoofd 
zijn, dan zal h et stellig bij p dragen heb
b en h et gevaar voor brand aan boord 
van ceo schip te verminderen. 

A . van ' t S. 

Slot : Evolutie der verhoudingen 
die hieJ:toc werden gevormd, hadden 
vaak ten doel om de arbeidersbewegiog 
tegen te werken en werden derhalve 
door de vakbeweging genegeerd. Het 
natuurlijke gevolg was, dat de vakbewe
ging toch tussenbeide moest komen in 
tal van kwesties, rue gemakkelijk. in 
eigen boezem opgelost h adden kunnen 
worden, 

In de jaren tussen beide afgelopen 
oorlogen zijn in vele Europese Ianden 
deze personeelscommissies ingesteld. 
Vaak vonden zij ecbter bij de <lirectie 
geen erkenning en vergaderden zij hui
ten we:tktijden en buiten bet bedrijf. 
In andere gevallen b egonnen verstan· 
dj ge directies onderh andelingen , wat 
dan weer leidde tot geregelde samen
komsten . In de laatste oorlog kregen 
de commissies volledige erkenning, ook 
van de vakvcrenigingen. Zij b espreken 
kwesties val?- b ebeer en l>roductie, to t 
dusveiTe de uitsluitende prerogatieven 
van de rurectie. Commissies samenge
steld uit lcden van het p ersoneel, be
bandelen tegenwoordig vngen van 
allerlei aard, zoals b .v. welke arbeiders 
zullen worden ontsl agen bij inkrimping 
van petso.neel, welk onderwijs het be-

drijf zal versdJaffen aan employe's 
beneden de achttien jaar, wat mo,•t 
worden gedaan inzake ontspanning e.n. 

Samenwerking 
Voor de werknemer is deze geest 

van sarnenwerking minstens even 
belangrijk als de gemakken en bet 
comfort, die h et bedrijf verschaft. 
De beste resultaten ter bevordering 
van de veiligbeid b. v. werden be
r eikt door samenwerking tnssen de 
verantwoordelijke employe en de 
door de arbeiders benoemde verte
genwool'digers. Wie buiten hH be
drijfsleven staat, beseft -niet altijd 
van hoeveel belang het is de goede 
geest in een bedrijf te bewaren. 
Men is geneigd te denken, dat 
goede arbeidsvoorwaarden en een 
goed loon het enige zijn, waar het 
op aankomst. Zeker zijn deze facto
reo beide van het hoogste belang, 
doch een goed bebeer is toch een 
eerste voorwaarde voor b et welzijn 
der werknemers. In beide opzichten 
zijn in het Westen grote vordc
ringen gemaakt. Een democratisch 
bebeer is in de meeste Europese 
bedrijven thans voor goed gevestigd. 
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