
Bijdendijk, Ir. Johannes Gosewinus. — Oud-Hoofd van
het bedrijf der Bankatinwinning. - Geb. 6 Aug. 1882 te
Rotterdam. - Vader: David August Bijdendijk, evenals
B.'s grootvader Gosewinus, makelaar te Rotterdam,

President-
Hoofdman van
de Vrij w. Brand-
weer te Rotter-
dam ; Moeder:
Maria Cornelia
van der Schuyl.

15 April te
Singapore geh.
met Helena Ro-
mer. - Kinde-
ren : August, ge-
boren 31 Aug.
1913. - B. be-
zocht de L.S.
en de H.B.S. te
Rotterdam en
daarna van] 898
tot 1903 de Po-
lytechn. School
(thans M.T.S.)
te Delft, in wel-
ken tijd hij te-
ven H een. jaar
aan de Berg-
academic te
Freiburg .stu-

deerde. - In 1903 behaalde hij te Delft het diploma van
Mijnbouwk. ingenieur. - Het volgend jaar trad B. in
dienst van de Singkep Tin Mij. in Ned.-Indië, en van
1900 tot 1908 verrichtte hij exploitatie-werkzaamheden
in verschillende deelen van Ned.-Indië. Ook trad hij op
als Consulting engineer te Singapore. Tn 1908 kwam hij als
ing. in dienst bij het Gouvernement van Ned.-Indië en



eenigen tijd was hij in diverse techn. en adm. functies
werkzaam bij het bedrijf der Bankatinwinning. — Van
1923 tot 1931 stond hij aan het hoofd van dit bedrijf. -
Onder zijn leiding werd een aanvang gemaakt met
het te werk stellen van inheemsche arbeidskrachten,
i.pi.v. uitsluitend Chineosche. Het bedrijf breidde zich
in dezen tijd aanmerkelijk uit, het totaal machinaal,
vermogen werd van plm. 10.000 tot plm. 30.000 P.K.
opgevoerd. — Tevens voerde men de tinbaggermolens in,
en werd het boschbeheer ten behoeve van brandhout-
en houtskoolvoorziening (voor de smelting van tinerts)
in eigen beheer genomen, waarbij de luchtkarteering van
vliegmacbines uit werd toegepast. - Ook voor de arbeiders
werd belangrijk werk verricht op sociaal gebied, o.a.
door de perfectionneering en specialiseering der medische
hulp, door het afschaffen van nachtarbeid en de instelling
van een afzonderlijk bureau voor arbeidsaangelegenheden.
- Bovendien stelde men voor het leidend en toezicht-
houdend, personeel een bedrijfspremie in. — In het alge-
meen werd voorts do huisvesting zeer verbeterd, electrisch
licht en waterleidingen aangelegd en een centraal rust-
en herstellingsoord opgericht. - I)c Bankatin-winning
werkte vroeger met ruim 20.000 arbeiders, welk aantal
eehter door de mechaniseering van het bedrijf belangrijk
is verminderd. - Eind 1931 werd B. als hoofd van de
Bankatin-winning gcpensionneerd, waarna hij zich in
Holland vestigde, eerst te Leiden, daarna te Amersfoort.
- Hij was van 1932 tot 1934 adviseur v. h. Intern. Tin-
Comité, en ook thans bekleedt hij verscheidene honoraire
functies op sociaal en economisch gebied, o.a. in arbi-
trage-commissies. - De Ncd. Regeering onderscheidde
hem door zijn benoeming tot ridder in de orde van de Ned.
Leeuw. - Van zijn hand verschenen: „Grafische methoden
bij metallurgische processen" (met H. Gooi) in „De
Ingenieur"; „Beschouwingen over de mogelijkheid van
het voorkomen van ontginbare tinertsgangen op Banka,
in verband met de wijze van ontstaan dier afzettingen." in
„Jaarboek van het Mijnwezen"; „De Bedrijfsorganisatie
der Bankatin-winning", Mededeeling Alg. Ingenieurs-
congres te Batavia in 1920; „Het Tinertswaschvraag-
stuk" en „Ventilatie van Vcrkeerstunnels" beide in „De
Ingenieur". — Behalve den Ned. Ind. Archipel en Malakka
bezocht B. in den loop der jaren hoofdzakelijk voor studie
een groot deel van Europa, Noord-Amerika, China, Korea
en Japan. — Hij verdiept zich gaarne in wis- .en natuur-
kundige en philosophisch-psyehologische studiën. —
Prinses Marielaan 2, Amersfoort.


