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,Planned ret irem en t" : 

PENSIONNERING ALS BEGIN VAN NIEUW LEVEN 
,Shell Magazine" snijdt belangrijk onderwerp aan; 

Enkele ervaringen en raadgevingen 
Op de Londense- en Haa.gse kanloren van de B.P.M. is een onderwerp aan 

de orde gekomen, dat wordt :r.angeduid met de woorden ,,Planned retirement", 
,beraamdc pensionnering". 

Wat wordt biermede bedoeld? Men zoo deze olll5cbrijving konnen geven: bet 
ti.!dil:' maken van plannen, omtrent bezigbcden, na volbrachte diensttijd.. l't1is
schicn , dat een van onze lezers een kernacbtigc, NederlandsE> uitdrukking weet, 
die de Engelse kan vervangcn. ,Beraamde pensionnering" is een verzinsel van de 
,.Uitlaat"-redactie. 

,The SheU Magazine" publiceerde onlangs een inleidend artikel over dit on
denYerp, dat zeker de belangstelling ten voUc waard is. We zuUen de inhoud 
ver ltort weergevcn, ontlecnd aan de ,B.r .J\L-KronieJC9. 

Velen, dte nan hun jeugd terugdenken, 
komen tot de erkennl.ng, dat onze wer
kelijke vrljheld een einde nam op de dag, 
dat we voor het eerst op de schoolbank 
plaatsnamen . Onze schoolL!j d moge ge
lukkig zijn geweest, onze loopbaan lnte
ressant en succesvol: dlep in ons is een 
verlangcn naar vrijheld blijven !even, 
dat zelfs de Iangdurigste vacantle Diet 
hecft kunnen bevredigen. 

Vergissing 
Sommlge jongeren zljn misschien ge

nelgd in de bei!indiglng van ecn Ioop
baan min of meer een terugkecr te zien 
naar de zorgelozc jaren van de cerste 
je.ugd. 

Natonrlijk is dit niet juist. Onze 
tweede vrijheid zal mtnder absoluut 
zijn dan die van de eerste kinderja ren. 
Economiscbe factoren, verplichtingen 
j egcns anderen enz. zullen een bela ng
rijke rol spelen. Natnnrlijk zal bet ook 
van onszelf afha ngen, wat we van 
onze nicuwe vrijhcid weten tc maken. 

Als we tenslotte aan h et elndstatlon 
komen van de lange rels, die op die 
eerste wonderlijke scbooldag bcgon en 
die zal eindigen, a1s we voor bet laatst 
de hand schuddcn van onze welmenen
de collega's, zljn we niet meer dezelfde 
persoon, die eens met zulk een levendige 
bela ngsteUlng door bet couperaam naar 
buiten keek. Het uftzicbt is ons mlnder 
gaan boclen, naarmate we ons in de 
trein hebben leren bezigboudcn of er 
kameraadschap met onze mede-reizigers 
is ontstaan. 

Nieuw Ieven 
Om van onze beeldspraak af te stap

pen: op de dag, dat we het werk neer-

leggcn breekt er voor ons een nieuw 
Ieven aan en het zou een ernstlge dwa
llng zlj n dat !even als een la ngdurlge 
vacantle te beschouwen. Zcl!s a l was bet 
zo, dan zou men toch een pl:l.n moeten 
opmaken. Want wle zou ook maar voor 
korte tijd met vacantle gaan zonder er 
een idee van te bebben, waar hlj been 
wil, of wat het hem zal kosten? In felte 
ecbter moet dit nieuwe Ieven, wil bet 
gelukkig z1jn en een gezonde basis heb
ben, meer zjjn dan een lange vacantie. 

Bet moet meer bet karakter van 
cen carriere b ebben: een nieuwc car
riere, die lang tevoren zorgvuldig 
moet worden overwogcn en waarvoor 
men nooit te vroeg in de leer kan 
gaan. Onverschillig of een mens voor 
zijn levensonderhond m.oet werken of 
niet: aan werk zal bij altijd beboefte 
houden. Geest en Ucbaam moeten 
zich, wil men ze gezond bouden, be
hoorlijk kunnen blijven bezighouden 
en als de bezigheden van 30 of 40 jaar 
plotseling wegvaUen, mocten er an
dere voor in de plaats worden gesteld. 

Er is geen grond voor de vcronderstel
ll.ng, dat we nlcuwe interessante bezig
h eden voor het grijpen zullcn vinden 
op het ogenblik, dat we ons werk necr
leggen, tenzij we jaren tevoren terdege 
onzc gedach ten hierover hebben Iaten 
gaan. Het is nooit te vroeg om de be
langstelllng op te voeren voor de dl.ngen, 
die het best blj onze persooniijkheid 
passcn en waarvan mag worden ver
wacbt, dat geest en llchaam er nader
hand wei bij zullen varen. M.a.w., waar
om zouden we Diet reeds nu daarmede 
een aanvang mak.en ? 

* 

Doel van dlt eerste artikel (in ,.The 
SheU Magazine") was niet alleen de 
gedacbte van ,.planned retirement" te 
ontwikkelen, maar ook om lets van de 
ervarlngen van gepensionneerden te ver
nemen. zodat bet jongere gcslach t hier 
mede eventueel zljn voordecl kan docn . 
In dit verband is het interessant te 
weten, hoe deze cud-employe's hun tljd 
doorbrengen, welke moeilijkheden ze 
b ebben ondervonden en welke adviezen 
ze kunnen geven. 

Ervaringen en adviezen 
Om de bal aan het rollen te brengen 

wendde de redactle van , The Shell 
Magazine" zicb tot een paar oud-col
lega's. (We mogen gevocgelijk aannemen, 
dat de crvaringen va n gepensionneerde 
K.P.M.-ers die van de B.P.M.-mensen 
dlkwijls zullen dekken. Red. Uitlaat) . Een 
van b en moest om gezondheidsredenen 
op vrlj jonge leeftijd de dienst verlaten 
en het Is daarom Diet te verwonderen, 
dat financiele problemen bij hem een 
tamelijk grote plaats innamen. Hlj gaf 
een aantal adviezen, die hler voor het 
merendeel volgen: 

t. Noteer fnJc.omlten en ui tgaven v66r 
men de dierut verla4t. Mack een raming 
van het inkomen 114 ontslag, bereken in 
welke mate uitgaven zullen dienen tewor
d.en besrweld en tracht de uitgaven reeds 
v66r het ontslag langzamerhand te druk
ken. 

Z. Pa.4 het leven - na ontslag - met
een aan aan het niveau, <tat 114 deze be
rnoefing mogelijk bltjft. 

3. B egin tljdfg met het tot ontplool
mg brengen van liefhebberijen, zodat 
men zich na volbrachte dtensttijd. gemak
kelljker hteraan kan gaan wljden. 

4. Een plot&elinge bei!ind.iging van het 
werk moet niet worden gevolgd d.cor een 
bei!tndlging ron ied.ere geestcsinspanning. 
Houd b.t~. een. l!agboek bfi. De overgang 
114ar het n~we let1en zal genoeg interes
sante voorva.llen meebrengen om deze te 
noteren en men kan dan Levens verdere 
plannen neerschrijven en verduiddijken. 

5. Onthoud, <tat ontslag nooit tot ge
volg mag hebben, <tat mocder de wouw 
het in de huishoucttng zwaarder krijgt. 
Wee& bereid een groter deel van de huis
fwudeltjke verantwoordelijkheid over te 
nemen. 

z.o.z. 



Tedoops zij nog opgemerkL, dat deze 
oud-B.P.M.-employ~ a llcrminst aan bet 
k.nlezen Is gegaan . H!j had zich geheel 
en al met de aangelegenheden van de 
plaats zljncr 1nwon1ng vert.rouwd ge
maakt en was een energlek lid van de 
Oemeent.eraad, dle om zljn kennls van 
~a.ken ten zeerste werd gewaardeerd. 

De tweede gepenslonneerde behoorde 
t.ot een geheel andere categoric. Deze 
verllet. pas kortgeleden de dlenst op de 
norm.ale leett.ijd en verkeerde dus nog 
1n het .,overgangsstadlum". Het bleek 
even wel, dat hlj met. betrekking tot zijn 
pensioent.ljd zljn plannen goed had op
gezet en dat hlj precies wist, wat hlj 

mtt z'jn vrlje t.ljd zou aanvangen. 

Evenals zijn collega (van hierbovenl 
legde hjj de nadruk op het financiiHe 
aspect en hlj rled hen, die de pensioen
gerechtlgde lecft.lj d naderen, aru1 om 
zich goed te beraden over de belegging 
van bun geld, tenelnde een vellige aan
vuUlng van hun 1nkomsten te verzekeren. 
Ook hJj achtte bet vooral van belang, 
da.t men geestelljke bezlgheden bleef 
verrichten. ,.Tu1nieren kan erg prettig 
zljn", zo sebree! hlj ongeveer, .. maar als 
en1g tijdverdr ljf van elke dag verllest 
het z:ijn aant.rekkelijkheid. Bovendien 
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Leiding geven. 

OpptU1er I S. Tijan van de a/d. VRV ; HK 
vierde op 17 Mcwrt ;.l. zijn 35-jarig jubileUm 

b1J onze M'aatlchappij. 

zult U naarmat.e U ouder wordt aan een 
minder inspannende liefhebberij de voor
keur geven. Als U belang st.elt. in kunst 
- bijv. muzlek, llt.eratuur, schilderkunst
zal het U n!et moelllj k vallen en een 
hobby te vlnden". 

Hljzelt vond zljn genoegen in fotogra.
!eren, modelmaken, boeken verzamelen 
en boekbinden. 

Zijn conclusie was, (vrij vertaald): 
De twee dingen, waar bet in Uw 
uieuwe leven vooral op aan.komt, zijn: 
1. een verzekerd bestaan, 
2. een belangst.elling, die bij bet 

klimmen der jaren de geest !even
dig houdt, zodat men Diet met 
een somber gezicht bij de haard 
op bet einde gaat zjtt.en wachten. 

De redact.ie van ,.The Shell Magazine" 
t.ekende hierbij nog aan, dat zi,J de waar
schuwlng omtrent bet t.ulnieren wel de 
overweglng waard acht.. Er is een groot 
verschil tussen bet tulnieren op een mooie 
zomeravond of gedurende een paar uur 
tljdens bet weekelnde (dus a1s tljdver
d.rljf na drukke werkzaarnheden) en het 
tu1nieren, dat een voile werkdag in 
beslag neemt.. De tockomstige tuinier zal 
zijn voile aandacht moet.en schenken 
aan de grootte van de t.uln, die lUJ wll 
gaan verzorgen en zich dlenen af te 
vragen, of de pbys1eke ln.spanning n1et 
te zwaar zal zjjn. Voorts zal men ter
dege rekenlng moeten houden met kli
maat in Europa en de vele korte dagen, 
die het Jaar daar telt, waardoor men 
vaak tot werkeloosheid zal zljn gedoemd. 

Ook de rcdact1e van .,de Uitlaat" houdt 
zlch evenals die van de ,,B.P.M.-Kron!ek" 
voor commentaar van belaogstellende 
lezers aanbevolen. 

Nieuwe zeesluis 
te .Bntwt~rpen 

De verbindiug van de Scbelde met de 
bnvendokken te Antwerpen voor zee
scbepcn, zowel als voor Rijn- eo binnen· 
sch epen, beefl plnat.s door verscbeiden 
sclwtslui zcn van ver-,chillcnde afmeting· 
en en ouJerdorn. Voor de aansluitin( 
van de nieuwc Noordelijke havendok· 
ken met de Schelde werd in 1928 d 
grote sluis nan de Kruisschans voor z 
schepen in bedrijf gesteld. De uuttige 
lengte danrvnn bedraagt tu.ssen de rol 
deuren 70 meter, de breedte in de schut 
kolk 35 meter en de diepte op de drem 
pels 14.50 meter bij normaal hoogwater. 

De tocnemcnde bedrijvigbeid in d 
nieuwe Noordclijke baven dok.ken en d 
zeer aanzieulijko vcrtragiogen, die Rij n 
en binnenvaart on dervindeo bij de 
oudere meer stroomopwaarts gelegeo 
sluizen, maakten de bO'Ilw van een oieu· 
we zeesluia bij de Kruissehans noodza· 
kelijk. 

De bouw van deze nieuwe grotere 
sluis is, naar men ons meldt, tbans nan· 
besteed en zal, naar mag worden ver· 
wacht, dezer dageo worden opged.ragc 
nan de laagste inschrijver : de con t ro oo 
tie-firma Fraokignoul uit Lui.k voor een 
bedrng vau 37 millioen gulden. 

De nieuwe schutsluis zal groter zijo 
dan do eerste Kruissehanssluis. De leng
te zal bed.ragen 360 meter, de breedte 
van de schutkolk 45 meter terwijl de 
diepte op de d.rempels, evenals bij de 
hestaande sluis 14.50 meter bij normaal 
hoogwnter zal bedragen. 

De firma Frankignoul is o.m. bekcod 
door de uitvoering van de grote tunnel 
onder de ScheJde in Antwerpen. De 
nieuwc zeesluis zal vennoedelijk binneu 
twee l'n ('CD haU tot drie j aar in bedrijf 
worden genomen. 

-
't W ordt tijd, dat we hier een 

recreatie-centrum k rijgen.. 



Nog een oude docs (IV- slot) : 

De stranding van de Reynst 
Ondanks alle goede wensen op de receptie aan boord van de , ReYl;l t" op 

1 Januari 1951 n.Utgesproken, is het mot dit schip slccht gelopen. Het 1s zeUs 
gehcel vergaan, tengevolge van een stranding op een onbekend rii in de Golf 
van Boni onderweg van P aJoppo naar Booton. Wij besluiten deze serie verha
len van de beer De Roever met hc t relaas van de pogingen, die werden 
aangewend om de , Reyunst" vlot te brengen. 

Na op 17 Januari 1891 van Makassar 
te zijn vertrokken op J e l e K.P.M.
Molukken nivaart, deed de R eymt ach
tereenvolgens volgens dienstregeling 
Bontha in, Boeloecomba, de Salayer
archipeJ, Balanipa, PaJima en Paloppo 
aan. Op 21 Januari ankerde he t schip 
ter rede van laatstgenoemde haven. 
Om bali eli jn de ochtend vertrok het 
en 1.e\\e kocrf> om de CoU: van Boni ui\ 
te lopeo, me t de bedoeling om rood de 
rilfen, die ten Westen van H oek Lamoe
loe liggen, te stureo en zo verder naar 
Boe too te varen. K 't • · k apt em was zre 

De kapitein van de Reynst was al een 
paar dageo ongesteld, hoewel niet zoda
nig, dnt hij de dienst geheel ann l e 
stnormao De Roever overliet. llij he· 
moeide zich oog overal mee en bad ook 
bij ve rtrek van Paloppo de kocrs op de 
kanrt afgezet. Overigens lag hij de hele 
dag in de kna rteokamer op de brug en 
trok zich van de werkzaa mheden ann 
boo rd niets ann. 's Middag en 's avoods 
rertoonde hij zicb ook n iet aao tafcl. 

Toen Je stuurman De Roever des 
avonds om acht our de wacht nan de 
3e officie r overgaf, gaf hij Item o.a. op· 
dracht om te elf uur de knpitcin te vra
~en , of cr koers moest worden vernn
derd, daa r dit op de kanrt stond ann· 
~egcven . Om middernacht op de brug 
komcnde om de hondcnwacht over te ne· 
men, st uurdc de Reynst echtcr no~ teeds 
dezelfde koers, o fschoon het chip vol
~en de berekcningen al vee] Oostclijker 
had moetcn zitten. De kapitcin ricp van 
de k aartcnkarncr uit, da t de k oers moest 
worden verandcrd tot ZO Y20 , doch 
kwam zeli niet op de brug. In he t Oo ten 
wa vaag en oevelig hoog land te zien, 
docl1 on~cschikt om er ceo betrouwbare 
peiling op tc nemen. Toen stuurman De 
Roever om cen uur ' o achts even in de 
kaarten kamer kwam om cen hlik op de 
kaart te ~]nan , ontwankte de kapitein 
en beval hem zonder enige hepaalde 
reden om ZO tc ~nan turen. IIet u it
zicbt over het in nahije land werd 
~aandcwc~ 11lechter. Voor nlle zekerheid 
hield De Ro ver n og een h alve streck 
Zuidclijker. Om kwart voor vier kwam 
de 3e oHicier weer op wach t. 

Op het rif .. 
Op dat moment meende De Roe

ver witte s1l.'epen op bet water te 

zicn. llij dacht, dat het cen branding 
was en lict onmiddellijk het roer 
, hard bakboord" ( oud commando) 
draaien. Ook waarschuwde hij de 
kapitein, die nu dadelijk op de brug 
kwam. De kapn ein eChter kon door 
de nachtkijkel' geen witte strepen 
waarnemen. De koors lag intussen 
Zuid en de kapitein liet er op door
vaTen.. En.ke\e seconden latel' liep 
h et schip met voUe 10--mijls vaart 
op ecn koraalrif . ....... . 

Lek 
E r stond een stijve We tenw ind met 

vrij hoge deini ng, zodat het schip direct 
begon te toten, hetgeen nog verergerde, 
toen de knpi tein de machine voile 
kracht nchteruit lict werkcn. Na drie 
kwartier ahlus te hcbbcn gczwoegd, 
kwnm de l e werktuigkundige waa rschu
wen , da t er wa ter uit de kolenbunkers 
op de stookplaat.e drong: een zeker te
ken, da t hct schip lek was, hoewel de 
peilingen dcr pompen di t nog niet uit
wezen. De mach ine wcrd ~estopt en de 
len pomp op de machinekamcr in wcr
king gezet. iettcmin !' lee~ hct water 
onrw,tba rcnd. In e<"n kwnrtie r waren de 
Yurcn al gcdoofd en kortc tij d later 
stood hct wa ter in de mnehinckamer 
even hoo~ alb IJui tenboord . Van as.sis
tentic was geen prake. 

Schip verlaten 
u bc~on men maatregclcn voor het 

vei ligstr llen van equipa~e te trcffen. R et 
was geen prcttig idee, dat op hct nabij
zijnde en nog zichtbnre land koppen
sneUers huisden . De scheep~raad be
sloot, dat de 3e officier met de stoom
sloep en ecn dcr lnadboten op sleep
touw met enkele pa agiers en bet 
Indone i ehc machinekamer-personeel 
nnar Boeton zoo ~nan, een afstand van 
ongevccr 60 01ij l. H ij zou de stoomsloep 
met machinist en een man terug turen . 
Danrna zou De Roevet met de:r.e 1!.1oep 
trachtcn de Oo tkust van Celebes te 
berciken en overland nanr 1\:Iaka nr 
j!nan om de stranding te rapportcren. Dit 
laa t te plan vie} in duip;en. a het door
komen van de zeebrie hep;on de Reynst 
vcrbazcnd te werken. R et schip kreeg 
zware slagzij over stuurboord. De overi
ge boten wnreo aJ ge trekeo eo werdcn 
op beboorljjke aistand leu anker gelegd. 

H et sehip werd no' nict verlaten. De 
volgende dag keerde de toom loep n.iet 
terng. T oen werd besloten het scbip te 
verlnten. De kapitein wilde achterblij
ven, doch werd er toe bcwogen ook het 
vege lijf te redden. De drie boten wer
dcn met vangtijnen nan elkanr verbon
den, doch die braken, hoewcl de boten 
desondanks gelukkig dicht bij elkaar 
bleven . d' N .;g een stran mg 

'Pn c\e daarop vo\gendc dag kwam de 
stoomsloep in zich t, die de boten op 
.,Jt>eptouw nam naar Boeton, waar aile 
drenkelingen liefderijk werden ootvan· 
gen. Een paar dagen later kregen zij ge
zelsch ap van de opvarend n van bet 
Duitse barkschip / . C. Warm, dat op een 
der riffeo bij Wangj·wangi ten Oosteo 
van Boeton wa ge trand. P n op 8 Fe
bruar i verseheen de K.P.M.·er Karans 
onder gczngvoerder Blomberg voor Boe
ton om de schipbreukelin geo op te ha
len. De Karang was uit Soernbaia gezon· 
den om de vermiste ReYJ1-3L op te sporen 
en had het wrak zien zi tten. 

Opbre.ngst: 75 cent 
Des naeh ts vertrok de Karan!{. B et 

bezoch t nog de Reynst , welk schip in· 
middds <loot de ku~>lhevo1k\ng al wa~ 
,:rcrampokt. Alle was zowat gestolen. 
Op cen vrnduti c in l\1uka a r werd het 
wrak la tr r w·rkocltl voor ...... 75 centen. 

De kapi tcin wcrd latf' r we,:rrns hel 
verlies vnn d£' Reyn.~t rloor de maat· 
schappij on tsla~cn . Ook De Roever werd 
medes('huld ig hevondPn f'n Wf' rd tot 2e 
t~ t uurman teru~geplaat!' t. Iliermf'de nam 
l1ij eehter geen ~enof'~cn, omdnt hij 
meencl c nan h et ver1ies van h et schip 
~reen schuld te hebhcn gehad. Later 
kwam de maatsrhappij no:r op deze be
~li !' in:;: tem l!, doch l e stuurmao De 
Roever han dh aa f df' de Tijnf', dnt hij 
licvc-r de rnantschappij l!ing vt>rlaten. Op 
5 Moart 1891 ke~>rde hij nnnr ederland 
tem tr. Zij n K .P.M.·periodE' wa11 van kor· 
te duur gewee t. I .nter trad hij in dienst 
van de ,,Kon.ink]jjke W est-L1dischc 
Mnildieost". 

Plan voor 
atoomschip 

Engehe ingenieors en p;eleerden op 
het p;l'bierl von het atoomonderzoek w J. 
l en Ol' re~ering b innenkort bij:tander· 
hedcn astrckken o,-er bet boowp lan 
en dl' kn t~'n van een daa~ \\~aamll.rM.n\ 
voort~edrl'ven motor, die krarhti~ ge
noe.., ie om ale voorlatowinf!sbron te kun· 
neo d iencn voor eeo vliegdek•cbip van 
de midden·klas e. 

Hoewel vroe~~;er werd aan&enomen, 
dnt een derf::e lijke motor n\~ eer<ler dan 
om lreeka 1955 gereerl ~ou konnt'n zijn, 
beefl de voortgan l! in het ooden :oek 
von de lnotste tijd het wnarechijnlijk 
gemnokt, dot men reeds eerder tot reaul· 
tolen zal komeo. 

3 



Leiding geven: 

Niet verricbtingen leiden, 
maar mensen leiden 

Overa l is een dringende beboeftc aan leiders: in b et bedr ijfslcvcn, in de po
liti ck, in de kerke n, in bet verenigingsleven; leiders, va n boog tot laag. Cursussen 
worden georganiseerd en instituten opgericbt om leiders te vormen; boeken e n 
t ijd ch rilten worden bieraan gewijd. Maar voorlopig Is er een tekor t. 

Er Is een tekort aan !elders, omdat de 
behoette aan Ieiding is gegroeid, omdat 
het Ieven gecompllceerder Is geworden. 
Wat een gevolg is van de groei der be
volkJng en van de toenemende mechani
sering. Meer mensen betekent meer con
tactpunten, meer wr!jv!ngspunten, meer 
geschoolde Ieiding en vooral: meer ver
keer van mensen, goederen, berlchten. De 
noodzaak van meer overleg en meer con
tact -in de onderneming en daar buiten, 
int.erlocaal en !nternat!onaal- is ge
groeid met de mogel!jkhe!d daartoe. In 
deze gr oeiende samenhang spelen staat 
en bureaucratic, met een overstelpende 
hoeveelheid organlsat!cs, een hoo!drol. 

Een groot geooel 
De samenlevlng verandert in een revo

lut!onnair proces: zlj Is bezJg te groeien 
van een verzamel!ng van m.1n of meer 
zel!standige gebleden en !unctles tot een 
groot samenhangend geheel, waar alles 
wat geschJedt elders doorwerkt en nJets 
van enig belang meer op zlchzelf staat. 
Er moet overal met allerle! feiten en 
machten en invloeden rekenlng worden 
gehouden. De le!d!.ng !.n het bedr!jfsleven 
Is overbelast en t.egenover de behoefte 
aan meer leldende kracht.cn staan de 
zwaardere eisen, welke aan deze gesteld 
worden. Het Is u!t.ermate moell!j k de 
samenhang van het geheel te comblneren 

met de steeds toenemende speciallsering. 
Dit behoort tot de taak van de le!ders. 
In de persoon van de Ieider moeten ver
enJgd zijn kennls van z!jn speclale ge
bled en begrlp van het geheel, waarva.n 
het een onderdeel is. 

Leiding geven Is daardoor een vee! 
meer actieve !unctie geworden. De din
gen gaan nJet meer ,vanzel!". Althans, 
z!j gaan nJet va.nzel! goed. Ze goed te 
doen elst stuwkracht, Ieiding. De 18de 
eeuw, die nog kon gcloven aan de stel
llng der fys!ocraten: ,.Laissez fa ire, le 
monde va de lui meme" en de 19de en 
het beg!.n der 20ste eeuw, waarin dit dog
ma nog een steeds zwakker wordende 
naklank had, behoren tot de volmaakt 
vcrleden tijd. 

Maar de grootste moeil!jkbeld van bet 
Ieiding geven llgt loch nog elders. Lei
ding geven Is nlet, althans nJet aileen. 
een gespeclaliseerde functie ultoefenen, 
niet bepaalde verrlchtingen !elden, 
maar mensen !elden. Leiding gaat van 
mensen ult en naar mensen toe; mensen 
moeten deze Ieiding aanvaarden , d.w.z. 
innerlijk aanvaarden en omzetten in 
daden. 

Ont-menselijking 
Degene, die werkel!Jk Ieiding moet ge

ven, moet een apptH doen op de mens. 
En de mens 1s niet een aantal !unct!es; 
hJj is een levend wezen, een geheel. Hlj 

Ult Padang ontvingen wiJ deze toto van bet agentschapspersoneel, d1e werd gemaak' w 
gelegenheld va.n h et 25-ja.rig jub1Jeum van klerk I Moetallb (midden). 

4 

1s nJet -wat men vroeger ~eelal dacbt. 
or 1n de practljk van hem maakte- een 
wezen verdeeld 1n verschlllende compar
tlmenten: een economisch, een technlsch, 
een polltiek, een hulselijk, enz. waarb!j 
b!j enkelen soms ook nog een godsdien
stlg compar tlmentje kwam. Naast elkaar 
en los van elkaar beslaande funct!es -
maar tuncties van wat, of van wle? De 
toenemende mechanlsering en speclallse
r!ng verscherpte dlt verdeeld-z!jn, dat een 
ont-menselijklng Is. De gevolgen daar
van, welke onze generatle thans onder
v1ndt, hebben het wel algemeen bewust 
gemaakt, wat oorspronkelljk slechts en
kelen !nzagen: dat dit proces van ont
menselijklng betekent lnnerlljke leegte, 
innerlljke chaos, wat op deduur en steed! 
meer het gevaar van een leeg en chao
tisch worden van het maatschappel!jke 
Ieven meebrengt; een tendenz tot chaos, 
die aileen door steeds meer organJsat!e 
en maatregelen en dwang bcdwongen 
kan worden - zolang als dat gaat. 

Dit slechts runclie-zijn in een systeern, 
in ecn op onpersoonl!jke doeleinden ge
rlcht mecbanlsme, betekent bet verdrln
gen, of nJet tot on twikkellng komen van 
de persoonlijkheid; betekent een lnner
l.ijk verscheurd zljn, een 1nnerlijke ver
deeldhetd, een levenslcegte, die de mens 
verlamt en onzeker maakt, hem onbe
vredigd doet blljven en bet Ieven zinloos 
doet zijn. Het doet hem zijn toevlucht 
zoeken in de narcotica van afleid!.ng en 
vermaak; of in een fatallsme van onver
schJlllgbe!d en matertallsme en onverant
woordelijkheid; or in de aantrekklngs
kracbt van valse leuzen en ideologieen, 
levens1nhoud voorsp!egelen in bet totall
taire systeem van een almachtlge staat. 
Een tendenz, welke ztcb ook in de de
mocratle onhcrroepel!jk zal openbaren 
wanneer hJer n!et b!Jt!Jds en overal en 
met overtutglng, pos!tieve waarden te
genover gesteld worden. 

Doel op zichzelf 

Deze pos!tieve waarden kunnen aileen 
hJer!n gelegen zijn, dat het onpersoon
l!Jke overwonnen wordt door het persoon
lljke. D!t betekent de in pract!jk ge
brachte erkcnn!ng, dat de mens n!et ai
leen een gespeciallseerd mlddel Is tot een 
bulten hem llggend, onpersoonl!Jk doe!, 
maar ook een doe! is op zichzel!. o at 
In zijn werk ook de mens tot zijn recht 
moet kunnen komen; dat de lndivtduele 
mens, de mens, met welke men te maken 
heeft, een geheel Is ,een persoonJ!jkheid 
en dat al z!jn funct!es ulting z!jn van 
die persoonliJkhe!d. H!J kan zljn werk
als arbeider, maar ook als Ieider -alleen 
goed verrichten, wanneer zijn arbe!d, ook 
z!jn gespeciallseerde arbe!d, voortkomt 
uit zijn persoonlljkheld en daardoor ge
dragen wordt. De !elder geeft aileen dan 
goede en werkel!jke Ieiding, wanneer h!j 
In de ander de pcrsoonlljkheid erkent, 
ecrbied!gt en zoveel mogelijk ontwikkelt; 
wanneer h!J d;) ander, in pos'l!eve zJn, 
raakt !.n z!jn persooni!Jkhe!d. Alleen h!er
!n kan bet bewustzljn van veran!.woor-

Slot: tie P:li'. 8 



TENNIS : K.P.M.-B. weer verslagen 
Wij hadden bet. indcrdaad rue t ver 

mis, toen wij een bang voorgevoel 
kregen bij bet optredcn · van de ,,In
ternatio"-ploeg. Onze gasten, grate 
en breedgeschouderde jongens, betra
den de ,court'' m et een zekerheid, 
welke weirtig goells voorspelde. Nlet
temin startten wij met een stiUe hoop 
op ecn 2 - 3 n ederlaag (sedert de op
richting der tcnnisafdeling staan wij 
steeds op zcer gespannen voet) . Bet 
begin was fortuinlijk tot een over
winning kwam bet helaa.s niet. 

Jo van der Schllden, met llchte grlep 
en zondcr ech tgenoot ann het l ljntje 
ter aanmoedlglng (de Ophir dobberde 
tussen Belawan en Singapore), ramde 
en sloeg op de haar toevertrouwde wljze 
nile venljnlge balleljes weg. 

Van Santen completeerde de ,.mixed"
double en kweet zlch ultstekend van 
zl,ln taak. We! zouden wlj gaarne zien, 
dat hlj blj de ,service" zljn mond sloot. 
Oasten zouden we! eens de lndruk kun
nen krljgen , dat aile K.P.M.-ers zo'n 
grote mond hebbcn ......... Het overwlcht 
van deze , mixed"-party mnnltesleerde 
tlch In de ultslag: 6- 0 en 6 - 2 In oru 
YOOrdcel 

Millie Hecsterman, speelcte met een 
gcmak en gratle, welkc ons In extase 
brachten. Overlgens heeft het dP Keu.ze
commlssle heel wnt OVGrredln~skracht 
gekost om haar voor deze kamp dispo
nibel te krijgen. Zlj mompclde lets van 
,geen wedstrljdroutlne" en , planken
toort.s" 

T!neke van Allena, die naast tennis 
bovendlen ann zellcn, badminton en 

v 
Ret nleuwe vr!es
buis op Prlok n a 
dert zljn voltooi
In 

pokeren doet (wclk een veelzljdlgheld) 
had ultdrukkelijk gecondltlonncerd, dat 
zij slechts voor een overwinnlng borg 
kon staan, wanneer zlj ulterhjk !>.30 
v.m. moch t beglnnen, zulks vanwPge de 
hittc. Onze stopwatch stone\ op 9.11 toen 
zij begon en er woe! een heerllj k, koel 
briesje. Na h an.r (verlorenl partiJ zaten 
w1J een ogenbllkje blj Tlneke, wacht~>nd 
op commentaar. Zij sprak over de gezel
llge J achtclub, gebrek aan geroutlneerde 
zcllers en het slechte weer van de laat
s te dagen, doch over tennis nlet. 

Fels en Schwartz, konden h~t te!;en 
speltechnisch sterkere tl'genstanders 
niet bolwerken en capitulecrctPn met 
6 - 4 en 6 - 3. Een ges!agen en ~ebrokt>n 
Fcls deed hlernn de Tennlscomml:;sle 
de sug-gestle nan de hand, om In het 
vervolg zeker mlnstens een mn'\nrl te
vort>n met een vaste partner te O"fcnen. 

Peters, de Vrachtzaken-expert trad ze<>r 
doelbewust binnen de l!jnen voor dl? 
hcrens!ngle. De KP.M.-er vocht als een 
leeuw doch zljn tegenstanrler toonde 
gePn conslderatie en wlj zullcn (als zeer 
hoge exceptle) geen cij fers publlceren. 

Oewapend met blocnote en potlood 
beslopen wlj Peters en wel b~ljpende, 
dn.t hlj ~e- .. Uitlaat" zou worden. begon 
het slachtortrr eigcner beweglng zijn 
overtulgend pleldool: ,.Ja maar, iedere 
andere eerste-klasse h ad mijn part!j 
stt>l11g verloren. Bovendlen, vlnden jul
lle het zo erg, dat ik deze ene part!j h eb 
verloren"? 

De .,Uitlaat"-lezers mogen dcze gewe
ten.!vraag beantwoorden, want dat is 
lekkcr onze bagian nlet ..... 

K· P· M.- groeten via 
Wereldomroep 

Over het voor de K.P.M.-bestemde 
programma van Radio Nederland d.d. 
21 Februari j .l. schreef kaplteln Zweeg
man In een tel~gram via Scheveningen
Radlo naar Hllversum: 

........ Op ,.OROBAAT" u lutekende ont
'Dangst gelul4 op 8" N . 1ffr 0. HarUlfflc 
dank van Or abaaianen". 

Mevr. Zweegman , Johan van Um
brech t.slraat 9 te Driebergcn heeft even
eens een telegram van haar ech tgenoot 
ontvangen. Zij schreef ann Radio Ne
derland: 

...... . Zlj htbben alles 11.eel ~~~ oer
.taan en 10Clren erg mtlwlufa8t. Dot W<U 
prettig te lwren. 

Kapiteln A.J . Bakker, gezagvoerder bet 
s.s. ,,KARSIK" schreef Radio Nederland 
per luchtpost uit Bangkok: 

,. ...... Ook namen.s ml.tn o!licterm zeg 
lk U hlerbfj hartelljk dank voor de door 
U verzorgc!e ultzendlng, die ln Banglcok, 
zeer goed. wercl ontvangm". 

Opslag 
Vrouw : , W at zei je chef van dang, 

tocn j e hem om opslag vrocg?". 
Man: , Ilij wae al ecn lam". 
Vrouw: , \Va t zei ruj dan?'' 
Man: ,Beei.·e". 

Pharmagraph. 



0 Op Donderdag 8 Maart 
j .1. vertrok bet m .s. Oranje 
uit de haven van Tandjun.g 
Priok met bestemming 
Amsterdam met de vol
gende K.P.M .-ers aan 
hoord : de gezagvoerders 
J. W . Uilenberg (E.V.) en 
A. Spaans met ech tgenote 
en twee doch ters (E.V.) , 
(embarkement te Medan) 
ad junct-che f K. 0. Ruygrok 
m et ech tgenote (E.V.) ; 
empl. mevr . M. N . H . D on
leben-L endsdorp (E.V ./ 
P en.sioen) ; de jongedames 
Ch. en M. van D am, 
( doch ters van adjunct-ch ef 
Van Dam) ; de empls. Ph. 
M . Meuleman (E.V./Pen
sioen) , S . C . Boss (E.V .) , 
J . M . M onne (E.V .) , aJ.s.. 
mede W. H . B ur gemeestre 
m et ech tgenote, zoon en 
dochter (E.V.) de le stl. 
A. F. de Bru:vn (E .V.) , en 
C. van der Kleyn (E.V .), 
2e wtk. J. G P . S ch eltens 
m et echtgenate , drie doch
ters en drie zoons (E.V.) 
en de 3e wtk . H . J. Nahuy
zen (Ontslag) . T e Sim~a
pore embarkeerden op deze 
Oran je gezagvoer der J . H a
merslag en de le sbn. K. 
Boswijk (E.V .) . 

0 H et ladingvervoer (in 
de lijn 57) v an de h avens 
op de Oostkust van Borneo 
naar h avens ten Westen 
van Surab aia blij ft ach ter 
bij de verwach tingen , zodat 
m et een 14-daagse verbin
ding kan worden volstaan. 
D e dienstregeling onzer 
maa tschappij is in die zin 
aangepast. 

Het groter e ladingver
voer op h e t tr aject Kl. S un
d a-eilanden-Suraba ia v.v. 
en de wenselijkheid om 
Timor-Dilly defini tief in 
lijn 51 op te n emen, h eeft 
ook een wijziging in de 
die nstregeling op genoemde 
lijn ten gevolge geh ad . 

!0 Op 8 Maart j.l. arri
veerde met h et lijnvliegtuig 
'te Singapor e uit Nederlan d 
l e stm. P . H oogk amer , d ie 
in Nederland zijn gezins
scheidingsverlof h ad door
gebracht. 

0 H et vierde en laatste 
sch eepje u it de serie van 
vie r motorvrach tsch eepjes 
der S Wlgei-klasse, de 

' 

k. p.m.- JOURnaal 
Sungei Panai, is op 13 
M aart j.l. met goed gevolg 
te Belawan D eli gellost. 

0 Op 14 Maar t j.l. ver
trok me t het lij nvliegtuig 
onze directeur de heer 
H. H arinck voor dienstreis 
n aar Nederland. 

0 Van ons Amsterdam
kantoor wcrd het drocve 
bericht ontvangen dat de 
gepens ioneerde gezagvoer
der der maatschappij, de 

h eer M. H . J. A. Corten 
op 6 Maart j .l. te Scharn
H eer (L imburg) plotseling 
is ovenleden Wijlen de h eer 
C orten h ad de maatschappij 
in F ebruari 1947 met pen
sioen verlaten; h c t laatste 
schip waarover deze zeer 
geziene gezagvoerder h et 
r ommando voerde was het 
s .s. Roggevcen, da t in Sura
b aia in F ebruari 1942 voor 
de J apanse inval werd ver 
nield. 

DIAGRAMMEN voor AFSTANDBEPALIIG 
Door gezagvocrdcr C. D. Caalcn is een diagram 

geconstrucerd. da t kan worden gebTuikt om op 

ecnvoudige wijze de a fs tand van ecn top tot h et 

schip te bepalen. wa nneer de h oogte van de top 

a an hoord is I!Cmcten en de bc rghoogte ( uH de 

kaart) bekend is. 

Een uitgewcrkt voorbedd op het diagram 

toont op duidelijke w iize het e:ebruik hiervan aan. 

Gaarne betuigPn wii l:mgs deze weg onze dank 
aan gezagvoerder C:~alen voor hct nauwkeuril!e 
werk. dat hii he<:'ft !!<'leverd. Wij volstaan met de 

ondervolgende opmerkingen. 

1e. Voor afstanden tnt ~0 7<:'C'mii1en ic; 0~"7P 

methode zekf'r tnt hinnPn 0 5' na twkeuri .... 
V oor grote a fc; f :~nnf"n wiliPn \vii d C' n :1 nw
hE'in tnt rm 1' ~l"l11 P'l n"rh in n" nractiik znll r n 
afst;:mdC'n srroif'r nl'n flO miil WC'inig VOI'T

komf'n E'n in h E't al!ZPmePn is eon nauw
k cur igheid v:~n 1' dan ook 7Pker voldoende. 

2e. V ollcdigh eidshalvc willen wij opmerken, dat 
hct me1en v;1n de h oo!:!te v:m een hcrgtop 

bov~n de kim h et nauwkeuri...,st k an 1!<'
schieden met ccn naC'htoctcmt. M Pn me1e dan 
de positieve- en ook de n <'gatievC' h nogte 
(als r cchts treeks ge7iPn beeld resp. kim en 
t op te gcbruiken) en neme hiervan h et ge

m iddelde. Een andere correctie beh.,eft dan 
niet te worden toegepast . Is de top erg vaag 
en de kim goed , da n is de meting van d e 
n~gatieve hoek (top rechtstreek s gezien) 
vaak veel betcr dan de positieve (tengevolge 
van de licht-absorptie in het glas de r beide 

spiegells) . 

De ch ef van h et Nautisch Insti.tuut. 

(w.g. F. A. Moerdijk) 

Nederland op 
5e ploots 

Terwijl geen sch eepsbouw-
• cij !ers bekend zijn van China, 

Sovjet-Rusland en Pol ... n zijn 
-volgcns bet jaar overzicbt 
van ,,Lloyd's"- in b et jaar 
1950 over de gehele wereld 
1.013 koopvaardijscbepen van 
stapel gelopen, tot cen geza
melijkc tonnage va n 3.492.8?6 
ton. Dit was 361.071 ton meer 
dan in 1949, o.m. tengevolge 
va n bet feit, da t voor bet 
eerst na de 2e Wereldoorlor 
ook Duitse scheepsbouwcij
!ers werdcn meegerekend. 
(154.506 ton ) . 

Enge!and bouwde van dlt 
t.ota.al 275 schcpen ( 1.324.570 
ton l en berelkte daarmee te
vcns een recordcijfer voor de 
laatste 20 jarcn, dat slechts 
wcrd benaderd door de 
1.271.000 ton. die 1n 1942 van 
stapel llepen. 

De voornaamste andrre 
sch eepsbouwende Ianden in 

1950 wa rrn (in genoemde 
volgorde) Amerika (437.031 
tons), J apan (dat met 347 .945 
tons t hans vast op de 3e 
plaats staat) , Zweden 
(3 J7 .98~ tone:). N e d e r 
I a n d (228.118 tons. hrtgeen 
58.823 tons me"r was dan in 
19~9) , Fra nkr ijk (180.846 
tons), W . Duit sla nd (134.506 
tons), Denema rken (125.490 
tons) en Ita lic (107.464 tons). 

N e d e r I a n d bchoorde 
nict lot de Ianden, d ie sche
pen va n meer dan 15.000 
tons bouwden. Daarentegen 
slaat N e d e r I a n d op 
de twcedc plaats (achter 
Engeland), wat het aantal 
der le water gelaten schcpen 
belreft, n .l. 120 in 1950. Het 
wordt gevolgd door J apan 
(97 schepcn), Zweden (63 
sch epen l, Noorwegen (57 

schepen l, Amerika (52 sche
pen ), en vcrder Frankrij k, 
Canada Dencmarken, !Lalla 

en Belgic. 
Motorschepen vormden 

61% van het wereldtotaal. 



Nieu"W-Guinea (Irian) 
in en na de oorlog 
Vele goede havens en ligplaatsen; 

Opneming werd mogelijk 
(Slot) 

In het vorige artikel over dit ondcnverp gaven wij een kort overzicbt 
van het verloop van de krijgsaoties in en rondom Nicuw-Guinca en bet 
aandeel, dat N ed erland daarin heeft gehad. Wij bcsluiten deze aantekeningen 
(ontleend aan he t , l\1arineblad'' van November 1950) tha ns met bijzonder
beden over de al gemene wederopbouw van bet gcbied., zoals die na de 
oorlog ter hand werd genomen. 

L.S.T.'s 

Bij hun opwure nuur de Philippijoen 
hntldcu J e Amerik:weu enorrne hoe
I'Cclh ·den oo rlo~Hntutc riaul ucl ater gela
ten in llollautli u, op Biak co op 1oro· 
tai. ll icraan be!> tonJ ovcra l iu de ln
douc:-i:.chc archipcl grole uchocfteu. 

Zo vcrocltenCJl al spoedi g op de 
~oortlkust va n I ieuw-Guioeu L.C. l. 'S 
(,.Luutl iug Cruf t Jniantry ) en L.S.'f.'s 
(Landing hips for Tanks) van de 
(voorm aligc) Gouvcrncment marine om 
in ta ll aties, wc~rnbouwlJtarhincs en 
gro tr hor,·celhr dcn bouwmatcr iaal te 
laden en naar el d crt~ in J c ludoncsischc 
arr hipd lc vcrvor rcn. 

enocmd c- schcpcn zc- lf wa reu in Ma
nila nnnl!;ckocht van de Amerikan nse 
ma rine, tcr ve n •anging van de vloot van 
de Gouvem cmcnll!ma rioc, d ie op tie 
Zuidc>rkruis oa, gcheel vc rloreu was 
5egnan. 

De L.S.T.'s - bakbee teo van 5.300 
bruto ton'l- zijn l!l'hecl elcetri ~ch uit~e
rusl rn cisrn ~e~choold prrsonecl voor 
de mach incknmcr en zrcr lwkwarue 
mcn~rn op de bru!;. Dit in de oorlo~ 

onts lane type sehip is gebouwd om met 
een -~ tot 8 mijls -.aart. afh ankclijk van 
de IH·k\\' aamh cid n m de f!ezn~heuber 
en de toestand van het strand, de wnl 
in t r !open. al kan het ook ,.:rewoon 
ann ern s tci~er" mercn. \Vanncc r het 
rooruit ann de grond zit , word e-n twee 
dcurr n c l l'c- tri ~c h-h ydrauli ~rh l!c-opr ncl, 
11•aa rnu dr z.~. , how-ramp" wortlt a f
~evicrd . Dit is een zware, rcchth oe
ki{!c plants, die in I!C lo tcn loe~ t nrul de 
opening van het ,·oorsehip watc rdicht 
afsluit en in a fgevi crdc tocstnn (l di c> n ~l 
docl al s <> prit voor over le voc ren tanks 
of voertuigen. 

Sorong 

l\'lede dank zij de aanwezigheid 
van deze L. S. T. 's konden op iede
re reis grote bocvoelhcdcn gocdcrcn 
naar plaatsen in en buiten Nieuw
Guinea worden gcbracht. Op 

Nicuw-Guinca zclC wcrd de \veder
opbouw encrgick ter hand geno
men. Ba bo, hct centrum van de in 
b e t vorigc artike l genoemde N. N. 
G. P . M. u1 de MacClucr-Golf -
van waaruit voor de oorlog ver
schillende onderzoekingen badden 
plaatsgevonden- was door de Ja
parulcrs gcbeel vcrwoesl Hc t kost
barc vliegveld blcef niet gcspaard. 

Nadat wns bcsloten om Babo niet 
meer op tc bouwen, vcrlegde de 
N. N. G. P. l\1. haar activitei t naar 
de omgeving van Sorong, een 
plaats, die tha.ns weer gcrcgcld 
door onzc K.P.M.-lijnschcpen wordt 
aangelopeu. 

Tcgenover orong, nan tic vaste wal 
cu op ougevec r 50 k.ru. het N ieuw-Gui
uc:.~,e lte hinnen lund in, ont :. tond hct olie· 
centrum Klaruono. Een auto weg werd 
door bet ocrboa aaogelc;,:d van de ha
ve n ' o rong UJJr hct Loorterrei n. Lang!! 
tic weg loopt tic olicp ijpleiJing. Nadat 
ti c- vo..tit: in ;:; ~·oroog in de vori ge eeuw 
uiL vcil i ~hciJso i'Crwcgingcn was ver· 
plaat.. l naar hct legeuover gcl rgco ci
luudje 'orong, stonJ er la ter nog cen 
hu is van de zrntlcling. Biooen cnb..cle 
jarr o oa hct opcnleggen van h ct o lic· 
tcrrri n werkt c>n (' !l woonucu nict min
tier· uau bijun 1.000 Europcancn eo on· 
~t'\C'c:'r 10.000 lndonc~ ier e- n Pupoua's 
le :oronl! op bij het boortcrrein. 

Bebakening 
Vanzelfsprckend moesten ook de 

vaanvateren naar Sorong zodanig 
worden verbcterd, dat, de grote 
tankers en andere schcpen vciUg 
van en naar de olic-a(schcepha
vcn kondcn varen. In Straat Sele 
kwarnen nic t minder dan 21 kust
tlichtjcs m et aeetylecn als licht
bron. De bchandeling van deze 
' 'vuren" gcschiedt van Sorong uit. 

Vo<rr de oorlog werd Straat Sele 
reeds bevarcn door de schepc~1 van 
de Gouverncmcntsmarine en de 
N. N. G. P.M. en lang werden d e 
kust-rillen ba.kens opgcricht, die 

bestonden uit een paaJ. waara.an eeo 
gcschilderd bcnzine-blik was be
vcstigd. D eze bebakening voldeed 
zeer good, maar was uiteraard nie t 
voldoende voor bet bevaren van 
dcze bochtige straat bij nac.ht. 

llct waehtco ia than.s op de verJerr 
ontwikkcJing van bet grotc eiland 
Nieuw-Guinca. Mocht de economiache 
toestand van J e werelcl Lctcr worden 
dau is opoamc in het wcrdJverkeer 
slerhl3 ec>n kwe tie van t ijd. De lig· 
ging van hct e ilaod ten opz ichte van 
grole exportgebicdeu a ls J a pun, Au lra
lie, Amerika en China is gunstiger dan 
J avo.. 

Zeeverkeer voor de oorlog 
Voor do laatste We rcldoorlog Jit>pen 

nnnst diverse v rbindingen van K.P.M. 
de volgende buitenlandsc Jijneo rceda 
lang de 'oordkust van Nieuw-Guinea : 
De outu-Airica (MiUars) Line van 
Kaapstad over Singapore, do Philippij
oen en terug naar Kaapstad; de BurruJ 
Phili ps Line van ydocy over Rnbaul, 
Manila, Hongkoog nnar ~a igoo eo te· 
ru~ uaar y dncy: de .Mc. :1n~eri e Mariti
UH'S van yclney, over Ruhaul, Noumea, 
Hai phon~ naar Saigou en terug naar 

yclney; de Eastern & Au lrnl ian 
&.N. Co. van Ml'lbou m e over Rabaol, 
Mani la naar Hongkon~ en terug oaar 
Mc:' lhoume en lang de Zuidku.st de 
o~aka Sho!ICU Kai ha vuo J apan over 
Rahnul, l\'icuw-Zec-land naa r Cebu eu 
ten1 ~ naar J apan en de Australi au 
Oriental Line naar Melbourne over 
Thursday-Island, Man ila naar H ong· 
kong en t crug nanr Melbourne. 

Navigatie 
Anngezien Nicuw-Guinea nog niet 

was opgenomen in het ioterna tiooale 
zceverkeer, hcstonden er lecht enkele 
oa,·i{!a tiemiddelro, zonls vuurtorens, 
bakens en tonncn . Aan het strand bui
lcn de Me rauke-rivicr slond ceo vuur· 
loren . Ook was er een vuurtoren op 
b et eilaod Pandjang voor Fak-Fak en 
een kleine vuurtoren in de Baai van 
Manokwari, waan •an de chroefpalen 
door een seh ip van de Bebakenin~ eo 
Kustverliebtiog op een rif in de bani 
!!edraaid eo de opbouw door het bc
bakeningavaartuig Albatros was gl'
bouwd. 

In het vaanva ler over de bank naar 
de Merauke-rivier Ingell tonnen en ver
dt>r vond men op verschillende plaatsen 
offi cicuze bakens, door het biuneoJnnd· 
se bestuur op verzoek van de Gouver
nement marine aldaar ~epJaatat. De 
N .. G.P.M. plaal3te vereehillende ba
k ens in de tocgang tot de Etna Bani en 
Straat Selc. 

Slot: Z.O.S · 



De havens 
Was hicrmcdo Nieuwc-Guiena be

langrijk ten achter bij de Oos telijkc 
buren: juist nndcrsom stond het met 
d e zeekaartcn. 1\let uitzondcring \ <lR 

een gedccltc op de Zuidkust zijn de 
wntercn condom Nieuw-Guinen ge
hecl in knart gcbracht door opne
mingsvaartuigcn van de Koninklijkc 
Marine. 

De Ja a, Prh ,·an ieuw-Gu inea ziju 
aUe natuurlijh.e h avens. Manokwari he
zi t cen praclrt ige, beschutt e ankergelc
gcn lr cid in 1-(Cilliddeld 30 m. water. De 
oorRpronkel ij ke h outcn Steiger is ver
Yangen door el'n J am, waaraan ook 
grote schcpeu kunnen meren, daar aan 
de buitenkant r uiw 10 m. water staat. 
llij h et meren aan de tc iger, die aan d l' 
k op 20 m. breed is, cl ient gcbruik te wor
den p:cmnakt van ecu ankr r en werp. 

Ilet binnenlopen van de l\ferauke
rivicr is afl rankf' lijk van de waterstand 
op de hank, welke voor de ingang van 
de rivier is gelegen. T och kwamen voor 
de oorlo~ p:crep:dd schepen van de 
K.P.M. met 48 tot 53 d.m. die pgang 
naa r binncu, wan rhij uitr raarrl op hoog 
wntcr moc:<t worden p:cwachL Er zijn 
in l\fcra ukr dr iC' stci p:c r", n .l. ccn aan
l egstci!-(t' r voor &loepcn, ccn pontonstt' i
p;cr en 1.400 meter bovcmtrooms df' 
7. .p:. ,oeeaanste iger", welke 100 m. lan r: 
i en wanrl ang 41/z m. wa ter (op z'n 
minst) staat. 

AI~ men aan de h r nedenl oop van 
de Di gorl of in hct Noordelijkr deel 
van df' PrinRf''l Ma r ianne5traat voldocn
de h op:r :rroml zon kunncn vinden voor 
op~l:t glood~rn , zoutlt'n rl r~r ;.treh.t"n no~ 
p;un tjp:cr 7ijn al11 O\"f' rlaaclhavc.n dan 
Mcrauk l'. D e- Di ~orl rivit'r ,·crzt'kcrt <'en 
pra<'hli ~e Vt'rhindin~ m!'t h <'t hinn•'P· 
]and <'11 is zclfs beter bcvaa rh:w r d:•n 
de R ijn . ln h ct Noonlclijkc •lPrl van de 
Prinscs Mariunnc~traa t kunnl'n el f' 

De MCUltschappij heeft een CUlntal ,.motor
scooters" aangekocht. Dez.e kleine Italiaan.se 
motor/Letstea met 125 cc cylinder i nhoud 
z!jn bestemct voor (L_e verschillencte dien.sten 

in de grotere lmvens hier te lande. 
T ijden.s een proejrit voor het hoo/dkantoor 
te D jakar ta. V .l .1z.v. de ,.tran.sportkoningen" 
de here" A . AveUng. P. Vi81er en E. Hemung. 
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~rootale zeetichepen ~ema.k.kelijk:. bin
ncnkomen, met een rustige lig:.,ring zo· 
wei voor de Zuid-Oost als voor de W e' t· 
Mocsson. 

Jlet voornaamste af ch eeppr.oduct :r.a l 
voo rlopig copra zijn, welke wordt gc· 
wonncn uit de uitgcstrekte kJa pperho~
"en op de ZuidkusL 

Moeht lr et achterland van de E tna· 
Baai voldocndc gaan oplc\·ercn, dun i.; 
deze baai ccn idcnle haven, wnar de 
:rroott~ t c sehcpr u cen ru~li ;!e 1iplaal..;; 
h.u urw n 'iodcn. F ak-Fak heeft ecn ~or · 
de retl e en een veil igc ]i ~plaats, maar 
h t'cft grcn at'htcr land. Ook de voo nn a
li g!' N.N.G. P.M.-nr dcr-zetting B abo in 
de MaeC iur rgolf hceft cen goede en 
vri ligr have n voo r seh epen, maar ook 
hi t'r is h ct achterl and n iet bclan~rijk. 

De mecnl t'rc malen f!C'noemdc t raa t 
~ ele nw t dt' rede van , oron;J: in hct 
l'loonlclijkr getk elte van d r !'traat, hreft 
ern pr;ehtige <'rntrale l ir:ging, daa r 
So ron g aan een knti8punt ligt ~an de 
route:> van Oo.;t-Au~ lralie naar Manih . 
llon .. J.. on". In do-China en Siam en van 
WI'~;.An •;ral ie n aar J apan en '' an Ra
honl naar Sin!!apore. 

De h avrn~ Mef!a, an!lapor en d<' 
D orrh Hor rn-Baai op de Noordku~t zijn 
minckr "l'~ch ikt, rl aar zij open li !!l!en 
voor d~ ~tr e1h lloorstaand e orr nan
clc· i n in ~. Zij 7.ijn voor prauwcn h eel goctl 
te !!l'hru iken. 

Dr h avcntjc~ An~ort; en Serot'i op rlt' 
Zu idk u ~t Yan h ct ribnd ) apf'n rlaa r!'n· 
tPrrrn h ir tl l'n goccle he•chuttinl! lf'!!en .... 
cl c ocl'aanrh-in ing en l i l!~l'n allren opr n 
voor cit' .. rnl'mhrau", ccn locale win d. 
(I ii' van h et Arfak-p:chcr!!l C' komt rn in 
de cf'('lvinkhaai zo nu I'll J an krachti~ 
doorstaa t. 

Evt'n al ~ dr Dip:oel rivic r op de Zuid
kust, is clc Mf'mht'ramorivier or de 
Noorrlku~ t - d t' l!rootslc rivicr van Nr
de rland~-N ieuw-Cuinca- zcrr l!:oed 
voor !lc-h t' pr n tt' bcva r('n. T ot z~s~ig 
zet'mij lC'n va n lk mondin ~ is de n v•:.r 
opl!rnornr n t'rl in kaart gcbra cht, tt'rWrJl 
van hct ;:!C' (l t'cltt' vcrdcr stroomopwaarl5 
"'Oellt' ch et:<kaarlcn b cstaan. 
"' 2600 mi jl kustl ijn 

Op de 2.100 zccmijlen kus tlijn van 
hct vas tela nd van Nicuw-GIHinea 
en de 480 zeemijlen Iangs de cil:md
en treft men dus tal v an goedc 
h avens en ankerplaatsen nan. 
D ok- e n reparatic- gelcgenh cid 
voor de in de tockomst onontbce r
lijkc vaartuigcn, die de k ustv::wrt 
zullcn bcocfenen, zijn nie t aanwc-zig 
en moetcn worden gebouwd. 

Eer Nicnw-Guinca zover zal zijn, 
dat h ot wereldvcrkcer zich voor 
h ct oi land za: gann intcresseren, 
zal nog zeer vee! werk moetcn 
worden verricbt. 

YJSSER & C<>.- DJAIUBTA 

delljkheid benuten en de wil om 
arbeld zo goed mogellj k t.e 
kan ook de vcrvulling in de arbeld 
rust.en. Leiding Is alt ijd Ieidin g van 
sen , met hun eigen gevoelens, bel 
verla.ngens, idecen en problemen. na"''"" ... 
met een bewustzij n van persoonllj 
of a lthans met bet verlangen om als 
danig erkend ie worden. Dat is : m 
met een ziel - een moeilijk en 1l liJC1JJ.J&J• 

te vatlen. maar zeer reeel object. 
Leiding geven is mensen vormen. 

de practljk vaak mensen mlsvo 
Met aile gevolgen van dieu ; niet 
dat het werk dan zonder over tuiging 
met halve k.racht gedaan wordt en 
produetiviteit beneden hei mogel 
blijft, maar ook met h et gevolg, dat 
voelens van wrok en weerstand no hY>'O"''

worden; dat de mens innerlij 
van toL een geheel gebonden, 
wordt en deze ontbinding proj 
de maa lschappij . Dat onze maa~~·~.-..... 
en onze cultuur op allerlei punten 
ontbinding bedreigd worden, Is 
gevolg van deze innerlijke onib 
van de mens - een proces, dat 
het begin der induslrialisatie in ga 

Wij zijn zover, dat wlj ons van 
onLbinding bewust zij n en van de 
ren, welke van daarult dreigen e 
a llcrwegen middelen toegepast en 
wogen worden om deze tegen te gaan. 
wet,en, dat thans wei het meest 
nodig is: nieuwe binding, vorming 
de mens, onlwikkeling van de pnr<"""'.
lijkheld. Dit is de taak van de 
van hoog tot laag. 

En missehlen vooral van de lagere 
ding, die voortdurend met de uu; '"""' 
aanraking L<;. Maa r de lag~re Ieiding 
deze taak aileen vervullen, wanneer 
daar toe van bovl'n af opgcleid wordt 
wanncer van boven af de daarvoor 
eisle s ieer gcschapen wordt. Dit is 
schien wei, waL thans h et meest ,.;,.,,,., .. -
nodig is: Ieiding. menscn die Ieiding 
ncn geven, die op gron<f van hun 
soon lljkheid g-ezag kunnen uitoe 
een gczag, dat gericht is op crkenning 
vcrslcrking van de pcrsoonl ij kheid 
van h ct bewustzijn van veran 

I 
heid van hen , die aan dit gezag zijn 
dcrworpen. 

Wcrkel!jk gezag wordt gaarne 
vaard - er is een behoefte aan, 
een verlangen n aar . Omdat ui t 
gezag de pcrsoonlijkheid spreekt, die 
als een der hoogste levenswaarde 
wordt. 

Lr iding geven a an mensen : 
nodlg en de schoonste taak, 
dc r werkeiljke Ieiding onze 
in ontbinding raakt. Maar voora l: om 
v~rantwoordelijkheid, die wij hebben 
gens onze mcde-mensen. Want 
Ieiding geven is ten slotte dienen. 
ncn, niet aileen van de onderneming, 
een andere instelling, of van de 
schappij. Maar ook dienen van h en, 
wij hebben Le leiden door ze de 
Ieiding te geven. 
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