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DE TNO-\ØET

-Vat is eigenlijk de bedoeling geweest van de

wet, waarop de nu 25-jaríge werkzaamheid
van de Organisatie rNo berust? FIet antwoord
op deze vraag kan in het kort luiden: de wet
moest de weg banen voor een coördinatie der
krachten, die in de Nederlandse samenleving
konden bijdragen tot een vruchtbaarder ge-

bruik van de natuurwetenschappelijke kennis
voor het algemeen welzijn.
In een vorig opstel hebben wij reeds gezien, dat
die \ì/et niet 'zo maar' is gemaakt, doch haar
geschiedenis heeft gehad en door voorafgaande
gebeurtenissen is voorbereid. In het Rapport
(1925) van de Commissie \Øent waren richt-
lijnen aangegeven, die in de \ùiZet zijn verwerkt;
de \Øet bevat echter ook geheel nieuwe ele-

menten. Als algemene grondslag van de Vet
mogen wij zien: een nrijwillige samenwerking
van de Nederlandse wetenschap met het maat-
schappelijk leven in Nederland, begunstigd
door de Nederlandse regering. Tot die samen-

werking draagt de wetenschap haat kennis van
de natuurkrachten bij en het rn'aatscbappelijþ
leaen zijn ervaring en praktische kundigheid,
benevens een gedeelte van de kosten. De Re-
gering, als vertegenwoordigster van het alge-

meen belang, bevordert het werk voornamelijk
door het verlenen van subsidies en ziet toe oP

goede besteding der gelden. In de rNo-besturen
ziet men dan ook vertegenwoordigers van het

naast mannen der we-
amste besturen zijn ook
vertegenwoordigd door

ged,elegeerden, die op de hoogte zijn van de

werkzaamheden en de plannen en over door
hen onjuist geachte uitgaven een veto kunnen
uitspreken.
In de praktijk dragen de Nederlandse hoog-
leraren en andere vertegenwoordigers der we-
tenschap gul tot het rNo-werk bij. FIet maat-
schappelijk leven in Nederland toont daarvoor

in toenemende mate belangstelling en waar-
dering. De verhouding tussen de verschillende
ministeries en TNo mag de laatste jaren heel

bevredigend worden genoemd; veto's komen
praktisch niet voor.
B4 deze poging in het kort te schetsen, welke
basis aan het rNo-v¡erk ten grondslag is gelegd,

dient ook iets te worden gezegd over hetgeen
de rNo-wet niet heeft gewild. Onze wet heeft
het op toepassing gerichte natuurwetenschap-
pelijke onderzoek niet trachten te maken tot
een voorwerp van Staatszorg, uit te oefenen
door ambtenaren. Maar onze v/et, vrij latende
wat het particuliere initiatief op dit gebied

had opgeleverd en nog opleveren zou' heeft het
op toepassing gerichte onderzoek ook niet ge-

hãel overgel aten aarT het vrije maatschappelijke
leven, waarvan de drijfveren mede door parti-
culiere belangen worden bepaald. Aldus heeft
de rNo-wet ons land een systeem bezorgd, dat
ons door buitenlanders niet zelden wordt be-

nijd en dat in de praktijk heeft geleid tot een

beiderzijds gewaardeerde samenwerking van
het op toepassing gerichte onderzoek binnen
TNo met dat er buiten.

Een belangrijke trek van de rNo-wet is, dat zii
voorziet in de instelling van bijzondere or gani-

saties TNo ten dienste Yan een bepaald volks-
belang of van een bepaalde tak van volks-
'welvaart. Deze brjzondere organisaties TNo

scheppen gelegenheid, meer directe en- nadere

.orli"it..t te leggen en te onderhouden met

bepaalde sectoren v aÍL onze samenleving' w aat -

in behoefte aan oP toepassing gericht natuur-
wetenschappelijk onderzoek bestaat.

In de loop der jaren zijn bijzondere ,orga-
saties TNo in het leven geroePen ten dienste

van:

nijverheid, handel en verkeer (Nijøerheidsor-
gønisatie rNo, 1934);
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de voeding (Voedingsorganisatie TNO, 1940);
de landbouw (Landbouworganisatie TNO,
1943; begin 1957 vervangen door de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO);

de landbouwnijverheid (Landbouwnijverheids-
organisatie TNO,1943; in 1951 vervangen door
de Commissie voor de Landbouwnijverheid
van de Nijverheidsorganisatie TNO);

de Rijksverdediging (Rijksverdedigingsorgani-
satie TNO, 1946);

de volksgezondheid (Gezondheidsorganisatie
TNO,1948).

Het is natuurlijk niet mogelijk, binnen het be-
stek van dit artikeltje allerlei bijzonderheden
van de TNo-wet onder de loupe te nemen. Wij
willen alleen nog even aandacht vragen voor
één eigenschap van de wet, die in de eerste

kwarteeuw van haar werkzaamheid bijzon-
der gunstig is gebleken.
Wij bedoelen haar plooibaarheid. De wet heeft
op allerlei punten wèl hoofdlijnen aangegeven,
maar bijzonderheden ongeregeld gelaten. Het
gevolg hiervan is dat voor verschillende ge-
vallen, waarin zich behoefte aan op toepassing
gericht onderzoek doet gevoelen, ook verschil-
lende regelingen kunnen worden getroffen om
in die behoefte te voorzien; regelingen, telkens
aangepast aan speciale belangen in de betrok-
ken sector van het maatschappelijk leven. De
TNo-wet blijkt zelden of nooit bezwaar tegen
zulke regelingen voor speciale verhoudingen
op te leveren.

Bij het aanstaande jubileum van de TNo-werk-
zaamheid hebben wij zeker reden om dankbare
gedachten te wijden aan de Wet, waarop ons
werk berust.

TH. J. VAN KASTEEL

Staatsblad nr. 416 bevat de Wet tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. Het
eerste en laatste artikel drukken wij hieronder af·
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KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(~o. 416.) JIYET vem dm .~O.lm ne/ob-r 1980, lol
rc!/"liJlg ralt Iwt tOl'!lt'pa~t-,tntllltrlfetf'l"-
sch« iJIle/ijk onü-rzoek.

,ru \\'CLH EL~IIX'\J lH.1 IlE GH.\TJl-: U!lll~. 1,<::\1:0."(.;):\ »zn
~EJ)}-:ItL.\XUI;'\", PU1Xl'E~ \'.\S' OIL\X.n;..\'.\!'<ol'.\l', E:\Z ..• ':\'1.., 1:;:\'1..

Allen, (he deze zullen zicn of hooren lcacu, salut I doen te
\\'Ct('11 :

Alzoa 'V ij in everweging gcnOffi('n hebben, dat het wen-
schelijk is bcpulingen vast te stellen ten einde te bevorderen,
dnt het toegcpnst.nntuurwctcnschnppelijk onderzoek op de
doelmatigste wijze dicnstbanr gemaakt wordt nnn bet algemeen
belang;

Zoo i. bet .• dat Wij, den Rand van State gehoord, en met
gemeen overleg del' St.nt cu-Geucrnul, hebben goedgevonden en
verstnan, gelijk \\'ij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I.,
Vlm. de ('cntmlc organisatie voor tocgCJ}((I:Il·"atuuru;ett.n~

.chappclijl, ondersoek.

Artikel 1.
1. EI' is ecne ccntrnle orgllui3.\iiu voor toegepast-natuur-

wotcnschuppclijk onderzoek, die tot tu;,k heeft te bevorderen,
dul flit ond~l'jI,Ol,li:op de docltfllltigsto wijze dièustlmnr gemuakt
wordt aan het algemeen belRng.

2, ])0 l'('uh'lIlt..! ol'gllllisnlie is l'ct·htsp('rsoon; zij draagt den
nl)ünl' ,. :\l'derllllHISt'hc C('1,tI'11Io Orgllnisatio "oor toegepust-
nlltuurwctèllSt.hnppclijk OtHh:I'i~oel\" en hedt hllren zetol te
·s-Oravcnhngc.

Artikel 2.
1. De ('cnt.rl,lc organÎiilltic ,licnt Onze ~1illistcrs desgevroagd

. ol eigener beweging vun "dvies op het gebied "nn bet toegepast.
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Artikel 29.
Deze wet treedt in werking op een nader door On. te bepalen

tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het 8t44t,blad .al worden
geplaatst, en dat alle ministerieele departementen, autoriteiten,
colleges en nmbtenuren, wien zulke uangnae, Aan de nauw-
keurlgo uitvoering de hand zullen houden.

Gcgr-ven teil Puleizo het Loo. den 3O"üm October 19HO,

WILJ:IELMIXA.

De 1\I;''''8fe1' van Om/er·wij8,
Kun.ten en lFclt'1I8C],0I'PCII,

J. TRRf'S'rUA,

De Minieter van Staat,
Minister van BümclllnndscllC Zaken

en Landlwuw,
n U r S IJ E 11E ):: n F; X nno t; C K.

pc 3fjniRfcr val~ Arbeid,
Hamlei en Nijverheid,
T. J, v s n S C 1I U 0 R.

De MÎlIÎ8tcr van l"Vatcl'st<lat,
P. J. RE \. M E:R,

De ;'Iinillt.er Vtm 'lJI.'jC1IS;C,

1., N. D l:~C 'K 1-: H S, ,

De llini8tcT t'(m [(OIOIl;i:",
DE U n A A )' }:',

De Jlilii8f'cr von lj1r"ulIciiJn,
n.E G Jo; E J\.

Uitgogcwn ,1<,n tICaal/den November 1980.

De Jlillistcr vat" Jllstitic,
J. nONNEn.



Een bezoek dat wij onlangs
brachten aan een handenar-
beidtentoonstelling heeft ons
laten zien, dat er bij de Neder-
landse jeugd voor handenarbeid
als vrijetijdsbesteding nog steeds
een flinke belangstelling be-
staat. We waren hier wel be-
nieuwd naar, nu men zo vaak
hoort dat de jeugd niet meer in
staat zou zijn tot produktieve
bezigheid en haar vermaak
voor een groot deel zou zoeken
in weinig te waarderen vormen.
Bij het bekijken van de werk-
stukken valt er een belangrijk
verschil met vroeger te consta-
teren; de moderne handenar-
beid is in haar huidige vorm
eigenlijk een geheel nieuw ver-
schijnsel, zoals ook de kunste-r
naar in sommige gevallen na

Clicbê : .Handenarbeid',

~al1clel1arbeicl
'Bezigheid is de arts der natuur' (Galenus omstr. 200 n. Chr.)

het verdringen van het vroegere
handwerk door machinale pro-
duktie een nieuwe zelfstandige
functie heeft gekregen. Uit vele
werkstukken sprak duidelijk het
zoeken naar nieuwe expressie-
mogelijkheden of een afspiege-
ling van de opvattingen van de
hedendaagse kunst. Genoeg
hierover; hoofdzaak is, dat
door handenarbeid voldoening
kan worden gegeven aan de
uitingsdrang van onze jongeren
. .. en hoe!
Van een fles, 'n oude schaats,
'n verroest trechtertje, 'n sar-
dineblikje, 'n sleutel en wat
ijzerdraadjes kwam een 'lucht-
schip' tot stand. De 'Zigane' en
'La Danseuse' zijn gemaakt van
'n stukje kippengaas, vijf cen-
ten crêpepapier, 'n lapje stof en



war tjzerdraadjes en de 'ridder'
is simpelweg geknipt uit 'n vel-
letje bankpost.

\Øaarlijk, dit kost geen handen
vol geld, wel geeft het handen-
vol genoegen en een onschatba-
re ontwikkeling van de bron
waaruit een persoonlijke vorm-
geving van het innerlijk beleven
voortkomt. Deze expressievor-
men zijn het, die de j,ongeren
de middelen geven om hun we-
reld te leren kennen en zich te
kunnen uiten.
Bij dat wo'ord 'uiten' zien we

vele moeders al bedenkelijk kij-
ken. Dat uiten resulteeru voor
haar misschien maar al te vaak
in het rennen van het ene op-
ruimwerkje naar het andere.
Maar het kan werkelijk ook an-
ders. Een kleine aanmoediging
en vooral het meewerken van
de ouders aan 'het produkt',
kortom belangstelling voor het-
geen wordt gemaakt, daarvan
gaat een invloed ten goede uit,
ook wat de opruimwerkjes be-
treft.

Maar laten we geen open deur

intrappen; wie weet welke
fraaie werkstukjes in deze win-
ter in onze tNo-families tot
stand gebracht zíjn en met deze
vraag ztjn we dan tevens geko-
men aan de bedoeling van dit
artikeltje, \Øe wilden U nl.
voorstellen in 'rNo-Contact'
een fotoreportage fe wijden aan
produkten van handenarbeid en
hobby voor jong en oud. Uw
aanmelding onder opgave van
de aard van het werkstuk
wordt ingewacht bij de redac-
tie, Postbus 297, 's-Gravenha-
ge; voor de rest zorgen wij.

TNO Bridge-Drive

\Øanneer U dit nummer van TNo-Contact rn
handen krijgt, is de inschrijving voor de
bridge-drive die op 16 maart a.s. in de Stads
Doelen te Delft wordt gehouden, gesloten. De
organisatoren weten dan met zekerheid hoe
groot de belangstelling voor deze drive is. Nu
deze mededeling wordt geschreven is er nog
geen zekerheid, wel een sterk vermoeden, \Øij
zijn (en dat kunnen we met zekerheid schrij-
ven) optimistisch!
Voor de kampioenschapswedstrijd, waarvoor
deze drive als selectie dient, zijn plaats en
datum nog niet bepaald. \Øel staat vast, dat
uit iedere groep, de paren die als nr. 1 resp.
nr. 2 eindigen, gerechtigd zullen zijn tot deel-
name. De zuiverste uitslag wordt yerkregen
wanneer een maximaal aantal spellen wordt
gespeeld. Omdat evenwel meer dan een zitting
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voor velen bezwaarlyk zal zyn, zal worden
getracht zoveel mogelijk spellen te doen spe-
len. De plaats en de datum van deze finale zal
in overleg met de betrokkenen v¡orden vastge-
steld.

Het Døgelijþs Bestøør vøn d,e Centrale Orga-
nisatie beet't besloten als prijs voor dit INO-
Þampioenscltap een zilveren raisselbeþ,er met
inscriptie bescbiþbaar te stellen.

Namens alle reeds genoteerde en nog te mel-
den deelnemers betuigen wij hier gaarîe orze
dank voor deze geste.



EVET,{EIVIEN TEN

28 febr,-10 mrt.

25 en 26 f ebr.

12 maart

76 maart

22 mrt.-37 mrt.

eind maart

2 apr.-11 apr.

72 apr.-15 apr.

15 april

17 april

18 april

18, 19 en 20 apr.

2l april

2t april

26 april

april

30 april

eind april

38e Int. RAI tentoonstelling
v. Motorrijwielen, Scooters.
Rijwielen.

Int. Badmintonwedstrijden,
Krelagehuis, FIaarlem.

Johannes Passion, Concert-
gebouw, Amsterdam.

rNo Bridge-Drive, Stads
Doelen, Delft.

L2e Int. Huishoudbeurs RAt,

Amsterdam.

Opening Keukenhof te Lissc'.

Int. Voorjaarsber,trs, Jaar-
beursgebouw, Utrecht.

AN\rrB-tentoonstelling'Goerl
Kamp', Floutrusthallen, D. ,,

Haag.

Sluiting Inzendingstermijn
rNo-fotowedstrijd.

Opening'Madurodam', FIa-
ringkade, Den Haag.

Opening'Miniatuur Val-
cheren', Middelburg.

Matthäus Passion, Grote
Kerk, Naarden.

Opening 'De Efteling',
Kaatsheuvel bij Tilburg.

Opening 'Rommeldam',
Oisterwijk bij Tilburg.

Iedere vrijdagmorgen Kaas-
markt, Alkmaar.

Int. Flondententoonstelling
'Cynophilia', RAt, A'dam.

Koninginnedagconcert Resi-
dentie-orkest, Floutrusthal-
len, Den Haag.

Groot Bloemencorso'Hol-
lands Glorie', Sassenheim-
Lisse-Hillegom.

VEILIG VERKEER
d.e oerlichting aan de bromt'iets

I)e verlichting van de bromfiets is gelijk aan
.lie van een gewone fiets. Merkwaardig is, dat
zcvelen vragen of de verlichting aan de voor-
liant rrrag bestaan uit groot- en dimlicht.
Om hierop te kunnen antwoorclen moet
worden nagegaan, wat verstaan wordt onder
verblindend fierslicht. Dat is elke andere ver-
lichting dan die, uitgestraald door een lan-
taatn, welke zodamg is a-angebracht en
ingericht, dat de uitgestraalde lichtbundel
voor$/aarts en kennelijk omlaag gericht is.
Een stralenbundel, die evenwijdig cf ongeveer
evenwijdig met het wegdek loopt is dus vol-
gens de $¡et (en ook doorgaans in de praktijk)
verblindend.
Mag nu die bromfiets 'groot' licht voeren?

Ja, als U die lantaarn maar voldoende naar
omlaag stelt. U heeft er dus niet veel aan -
dat grote licht reikt niet zo ver.
IJet langzame verkeer mag zo graag - en ook
naar onze mening niet altijd ten onrechte -
afgeven op auto's, waarvan 'de koplampen zo
verblindend zijn'.
Maar als de anderen hun hand in eigen boezem
willen steken, dan moeten zt1 tot de erkenning
kcmen, dat er bij hen óók fouten zi1n. En dan
fouten, die met zo weinig moeite hersteld kun-
nen worden,
Of is het even kantelen van de lantaarnkop
zo'n buitengewone moeite?

VERBOND YOOR VEILIG VERI(EER
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Foto'.¡ K Lhl

Over koks, keukens en volmookle gostyrouwen

"Ve vlogen van hier in één ruk naar Paramaribo.
Zodra we vertrokken vr'aren was ik die angst
hwijt. Vliegen is fantasrisch - daar heb je zo geen
iCee van. FIet nu-personeel doet ook alles om het
je plezierig te máken. De leden van de beman-
ning maken eens een praatje, de stewardessen rrer-
tellen je waar je bent, war je zien kunt, ze geven
je lectuur en overladen je met lekkere dingen. Ik
zou haast zeggen: als je eens érg lekker wilt eten,
ga dan vliegen. .,. Overigens, als je plannen hebt
om stewardess te worden, mag je wél weten wat
je wil. Ik heb respect gekregen voor die meisjes.
Ze verzer.ren een ongeiooflijke massa werk. \Øat
een volmáákte gastvrouwen!'
Een ideale keuken, volmaakte gastvrouwen. Zul-
ke opmerkingen prikkelen je nieuwsgierigheid, en
er is eigenlijk maar één reactie mogelijk: gaan
kijhen of het waar is. \Øe zíjn gaan kijken.
Schiphol, dat weet iedereen, is dag en nachr een
en al bedrijvigheid. Het is er een komen en gaan
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van passagiers. Telkens weer vliegt een zilveren
vogel op van het nesr s/aarop hij voor korte tijd
is neergcstreken. Een boeiend gezicht.
Maar ditmaal zljn we nier alleen gekomen voor
een rustig uurrje in 'De wijde blik', het rru-

aatschappelijke lad-
trapjes die naar de
d: we blijven op
tochr door de rrlr-

gebouwen. Op zoek naar de keukens en naar de
volmaakte gastvrouwen.
Die keukens! Als ik daar nog aan denk........
Gaat U even mee? Eerst passeren we de slagerij,
dan de warme keuken. FIet gasfornuis daar meet
5tfz m, de soep kan bereid worden bij lOO I tege-
lijk en er is een braadpan - dat ís geen braadpan
meer. Maakt IJ maar eens BO biefstukken in één
keer.
Dan is er de sandwichkeuken. Ik neem aan dat de
kcks die hier rondlopen mer hun witte mursen



(mutsen van standaardhoogte, naar persoonlijke
smaak groot of klein gedragen), een langdurige
training hebben ondergaan tegen gevoelens van
medelijden jegens de gasten. Hier worden ijselijk
lekkere sandwiches klaargemaakt en hoewel ze

(de koks) mijn maag konden horen rammelen (het
was half één en ik had honger)' gaven ze geen

krimp. Ze deden alsof ze volkomen in beslag ge-

nomen waren cloor hun werk, Er kon zelfs geen

stukje gebroken toast op overschieten.
De heren koks van de koude keuken ofwel garde

manger, die zich de hele dag bezig houden met
hors d'oeuvres en bittergarnituur, waren al even
verslonden in hun werk. FIun koude keuken
werd mijn koude kermis. Ik wil beslist nog eens

vliegen.
En niet alleen om de hors d'oeuvres. In de ban-
ketbakkerij lagen veelbelovende cakes, gebak en

croissants. Een kok met een fantastisch hoge
muts, kennelijk het symbool \raî zrjî meester-

\{re wandelden verder. Tussen haakjes, de aparte
kosher keuken voor de orthodox joodse passa-

giers vcrdient beslist genoemd te worden. De xru
staat blijkbaar voor niets.
Via de koffiekeuken (7000 I koffie en thee per

maand) belandden we in de buurt van de koel-
ruimten. Die zijn wél nodig' Een groot gedeelte

van de warme maaltijden wordt namelijk volledig
bereid in aluminium bakjes geschept, ingepakt in
vetvrij papier en in diepvriescellen ingevroren
bij een temperatuur van -4Oo C. Zo, in bevroren
toestand, worden ze op '20" C bewaard en te
ztjner tijd aan boord gebracht. Als U dus weer
eens een wârme maaltijd geniet tijdens een inter-
continentale vliegtocht, vveet IJ dat de hofmeester
geen erwtjes heeft zitten doppen onderweg' Hij
heeft allcen zijn elektrische boordoven ingescha-

keld om het voedsel op consumPtietemperatuur
te brengen, Ook soep en melk worden ingevroren
en âan boord ontdooid. Thee en koffie daaren-
tegen worden warm meegenomen. Met de beperkte
ruimte moet nu eenmaal gewoekerd worden en de

factor tijd valt ook niet uit te schakelen.
FIet werken in de keukens geschiedt praktisch
continu, als is de bezetting 's nachts gering. Door-
dat gebruik wordt gemaakt van het diepvries-
procédé kan het werk verlopen in een vaste regel-
maat.

De Civiele Dienst, de afdeling die de 'afhandeling'
van de vliegtuigen verzorgt (d.w'2. vliegtuigen
ontdoet van overgebleven levensmiddelen, ge-

bruikt serviesgoed e.d. en deze opnieuw bevoor-
raadt), administreert nauwkeurig hoeveel er no-
dig is van landing tot landing en geeft aan de

hand van deze cijfers zijn opdrachten door aan de

keukens. Het is ook de Ceviele Dienst die via de

Lectuurafdeling de passagiers van actuele tijd-
schrifen en dagbladen voorziet, en via weer een

andere afdeling de stewardessen het een en ander
bezorgt om de meereizende kinderen bezig te
houden: speelgoed, prentenboeken.
Et zo ztjn we (na een uitstekende lunch in het
Schipholrestaurant) beland bij de toekomstdroom
van wie zal zeggen hoeveel jonge meisjes: bij de

stewardess. Over haar hebben we ons licht eens

opgestoken bij mevrouw Meijer, chef van de afde-
ling Grondstewardessen.
'\Øelke eisen worden er gesteld aan meisjes die
stewardess willen worden?', vroeg ik,
Mevrcuw Meijer stak van wal. 'Ze moeten min-
stens drie moderne talen goed spreken, beschik-
ken over een behoorlijke algemene ontwikkeling
en - het belangrijkste - een dienende geest hebben.
tVant al spreek je zes talen vloeiend, als je niet
van mensen houdt ben je voor dit werk niet ge-
schikt. Je moet te allen tijde behulpzaam zijn,
veeleisende mensen even voorkomend helpen als
'gemakkelijke' passagiers. Het werk vraagt de in-
zeE \aî de hele persoonlijkheid, van verstand en

hart, en voor wie zich zo wíl inzetten is het
prachtig werk, al is het zwaar. Ja, en dan is er
nòg iets: de meisjes mogen geen bril dragen, en ze

moeten er plezierig uitzien'.
'O nee', lachte ze toen ik haar vragend aankeek,
'we zoeken geen glamour girls. Die krijgen zelfs
geen kans! Bij de rru werken geen pseudo-film-
sterren, mâar gewone, frisse, echt Hollandse meis-
jes. \Øe brengen ze natuurlijk wél bij hoe ze kun-
nen bereiken dat ze er altijd goed verzorgd uit-

Vliegen it leþ,þ,erder dan U denþt



uarn,e þeilþ(il

zullen moeten werken, zijn van verschillende vlieg-
tuigtypen stulcken cabine nagebouwd mèt de aan-
grenzende boordkeuken. Door het v¡erken hier

eens wat moeilijker re bewaren is, onontbeerlijk is.
Het keukenwerk wordt de leerling-stewardessen
bijgebracht in een grote oefenkeuken, want al
wordt het meeste voedsel kant en klaar meege-
nomen, dat kan toch niet alrijd.
In deze grote keuken haclden we een heel plezie-
rige ontmoeting met drie leerling-stewardesien uit
Ceylon. De ruu leidt namelijk ook wel srew-ardes-
sjn op voor andere maatschappijen of voor lijn-
diensten in andere Ianden. Eén ding is zeker:
gratie en bevalligheid behoeft de Ceylonese ste-
wardessen nier meer te worden biìgebracht; zorg
voor een onberispelijk uniform evenmin, De
meisjes droegen mer onnavclgbare charme de
dracht van hun geboorteland: sari's in hemels-
blauw, in rood mer zwarr, in pastelkleurig geel,
groen, blauw en rose dat in elkaar overvloeide
als de k Ze konden die
kleding en, want op de
lijndien vliegen doát de

hofmees het werk dat
anders voor rekening van de stewardess komt.
En dat dar véél is - moet ik dat nog zeggen?
Altijd klaar sraan mer een vriendelijk woorcl,-een
kleine dienst; de zorg voor het op tijd serveren

eerder besproken
van de reizigers

een Praarje of een
e sensatie van het

t lang); bij
onder de

ndigheden
kt. Voor

wardess hier gastvrouw, en haar devies is: voor
je gasten doe je alles.

-zi.9n. 
En natuurlijk - hun uniform moet onbe ris1,:.-

Li1k ztjn, ook na een lange tocht. Eigenlijk a'icn.,al
nogal vanzelfsprekend dus!' En toen v,.ri,,1de

ha:r vers¡and -
op verstand èn
jcngetje weten b
ecn Spaans sprek
een Spanjaard tevergeefs haar hulp inroepr voor
het verzenden rran een telegram.
Soms blijkt in deze periode - ondanks de vooraf-
gaanCe psychologische tesr - dar ze ztch in deze
dienende functie toch niet zo op ha
Dan wordt er een andere oplossing
meestal volgt na anderhalf à twee
voor vliegend stewardess, en dan b
gen eerst op continentale, later op intercontinen-
tale lijnen. Dan heeft ze haar doel bereikr en is
gastvrouw in de luchr.
Maar eerst is er dus nog de stewardessencursus.
Dat de ruu talencursussen organiseert voor haar
personeel zal geen verbazing wekken. lvlaar de
oefenpantries zal waarschijniijk niet ieder van IJ
gezien hebben.
Om de meisjes (en ook de leerling-hofmeesters)
vertrouwd te maken met de ruimte waari¡ ze
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onndaolSbdre charme

En als je dan doodm
duik je je bed in om
wilt gaan - reken er
kans dat je onverwac
te vallen voor een collega.
Stewardess zijn is beslist geen romantisch beroep
- wel één dat veel voldoening schenkt, als je ten
minste bedenkt dat je meer mènsenkennis zult
opdoen dan hennis van steden en landen' Maar
dàar staat dan ook een grote waardering van je
passagiers tegenover.
koks, keukens en volmaakte gastvrouwen bij de

ruu. En heeft rNo daar nu wel eens v¡at mee te
maken? Zeker. Er blijken heel wat rNo-contacten
te zijn. Om een paar voorbeelden te noemen: het
Vasserij-Instituut rNo controleert regelmatig het

Maar hec plezierigste contact lijkt mij nog steeds

de vliegtocht naar een verre conferentie. \Øie
v/eet? \f' E. vAN RIJ.

wist U dat de KLM

vliegt op 118 steden in 74 landen?;
een luchtnet onderhoudt ter lengte van 243.000

km?;
in 1956 zo'n slordige 815.OOO passagiers vervoerde
(gemiddeld afgelegde afstand: 2335 km);
en bovendien ruim 23 miljoen kg vracht (ook
levende: paarden, olifanten);
en een 2rlz ri^rljoen kg post?;
momenteel een luchtvloct heeft van 86 vliegtui-
gen, die in 1,956 180.000 uur in de lucht was en

een totale afstand wist te vliegen van 62.800.000

km (dat is per dag vier maal de aardomtrek)?;
ecn personeelsbezetting heeft van bijna 16'000
man?

gegevens ten Pleziere van IJw zoon

In de loop van 7957 zal de rrlr + 95 Vliegende
Hollanders in de lucht hebben, t.w.:

16 Super Constellations
1O Constcllations
10 Douglas DC-7C
6 Douglas DC-6
7 Douglas DC-68

21 Convair-Liners (Europese trajecten)
2 Douglas DC-6,\ (bestemd voor vrachtvervoer'

maar na ombouwing ook geschikt voor Passa-
giers. Met dit vliegtuig werd in 1953 in de

handicapafdeling de Londen-Christchurch-race
gewonnen)

Een aantal toestellen van het type Douglas DC-4
en DC-3.
De Auster V en de Havilland DH-89a Dragon
Rapid MK III, uitgerust voor fotografische doel-
einden.
De intercontinentale lijnen worden gevlogen met
Constellations, Super Constellations, DC-6, DC-
64, DC-68, in 1957 ook met DC-ZC.
De DC-68's hebben de namen van Nederlandse
ontdekkingsreizigers en zeevaaråers, de Super-
connies hebben 'atoomnamen' (Proton, Neutron
enz.), de DC-6's zijn genoemd naar leden van het
Nederlands Koninklijk Huis. De Convairs dragen
nxmen van beroemde Nederlanclse schilders.

'4



turuN zoor{ AAr\ HET ttr/OORD

De ,,Opa"

De stoffeerder, die de ganglo-
per kwam vernaaien, was een
heel oud mannerje. Ik schrok
ervan en nam me voor hem
met de nodige égards te behan-
delen. Hij had de leeftijd om
een opa te zijn, maar ik twijfel-
de toch al gauw of hij er een
was.
Arthur kwam aangerend en
evenals bij de man, die de gas-
geyser elke maand komt nakij-
ken en bij alle andere werk-
lieden, bood hij ook ditmaal
ogenblikkelijk aan om te hel-
pen. Hij lag al bereidwillig op
zijn knietjes bij de trap toen di
oude man met de loper kwam
aanzeulen.
'Nou, laar mij daar eens effe
bij', duwde hij Arthur opzij.
'Zo ken ik die loper toch niet
legge, jongen, als jij daar op die
trap zit', Z,¿chtend begon hif
de zware loper uit te rollen en
vast te zetten.
Er kwam een verbaasde blik in
Arthurs ogen, die zich zo vol
vertrouv¿en op de oude man
gevestigd hadden, jn de over-
tuiging samen een prerrig uur-
tje te belevcn, Hij keek nog
eens even schuchter naar het
gezicht van de stoffeerder, die
geen acht meer op hem sloeg
en om zijn mondje begon het
verdacht te trekken.
'Arthur', riep ik, 'ga je mee de
kinderen regemoer? Ze komen
zo uit schocl'.
'Ha', hij keek blij en de huil-
bui, die dreigde, was voorko-
men, 'is het al middag nu?'
Ettelijke malen wordt me
's morgens de vraag gesteld of
het al middag is, want dan ko-
men de kinderen. De kinderen
zrln in ons geval Arthurs twee
oudere zusjes en hun terug-
komst wordt elke d^g met
vreugde verbijd, ook al zijn ze

Lt2

even daarna soms in heftige
woordenwisseling of zelfs
handgemeen.
Het leek me zeer gev/enst om
de 'kinderen' instructies re ge-
ven hoe ze zich tegenover de
stoffeerder hadden te gedragen.
Ik twijfelde er niet aan of ook
zij zcuden hem blij begroeten
en aangenâam willen bezig
houden en ik twijfelde er nog
minder aan, dat deze oude man
hun gezelschap allerminst zou
v¡eten te waarderen.
'Daar komen ze', wees ik Ar-
thur, Hij rende vooruit en
schreeuwde uit volle borst:
'Kinderen, de stoffeerder is er
en het is een snerrvent'. Zijn
blozende ronde toet werd rood
van kwaadheid toen hij nog
eens nadrukkelijk riep: 'Een
snertvent'. Maar het scheen
hem echt goecl te doen zijn te-
leurstelling te luchten.
Ik had hen ondertussen inge-
haald en Gwendolyn kweelde
schijnheilig:'Maar Arthurtje,
mag jij dat zeggen?'
'Ja, een snertvent', schreeuwde
Arthur nog eens genietend, 'een
echte snertvent'.

\Øinifred, die al tien jaar is,
giechelde en streek Arthur
moederlijk over zijn blonde
bol.
'-Vas-t-ie vervelend tegen je,
Arthur? Vil je een zuurrje van
\Øinifred. Kijk eens, voor jou
bewaard'.
'Elsje was jarig, mam, en ik
kreeg er rwee. Ik heb heus niets
gekocht', zei ze voordar ik
vragen kon hoe ze daar nu
'weer aan kwam. Die zuurtjes,
die zuurtjes en hun arme tan-
denl
'Goed Vinifred', knikte ik af-
wezig. 'Luister €ens, kinderen
of die stoffeerder nou een
snertvenr is of niet (hoe onpae-
dagogisch) blijven jullie alsje-
blieft bij hem uit de buurt,
anders ligt die loper vanavond
nog niet'.

Ze beloofð,en het gewillig en
grif en om hen recht te laten
wedervaren moet ik zeggeî,
dat ze werkelijk probeerden
het in de gang lopen en nood-
zakelijk iets van boven halen,
te beperken, Zoals ik ook drin-
gend gevraagd had. Het oude



mannetje dacht er echter an-
ders over.
'Nou, nou, U hebt ook een

heel stel kinderen', moPPerde
hij, tegelijkertijd een beetje me-
delijdend.
'Maar dat was hetzelfde meis-
je', zei ik, toen \linifred voor
de dercle maal naar boven wiP-
te.
'Jaja, dat zie ik, dat zie ik,
maar het ben der dan toch
maalweer drie', zei hij onte-
vreden. 'Ga daar nou eens even
weg, kind'.
Gwendolyn scheen hem noch-
tans niet onaardig te vinden'
'\øij hebben mooie rìamen',
lichtte ze de st,offeerder in.
'Mijn zusje heet \finifred, mijn
broertje Arthur, maar die is

pas drie en ik heet Gwendolyn'
-Veet U s/at dat betekent?'
Zijn onverstaanbaar gebrom
uit een mond vol met spelden'
sloeg haar niet uit het veld.
'Gwendolyn betekent de stra-

lende', zei ze, 'Maar dat is al-
leen als ik lief ben, niet als ik
mopper en een boos gezicht
trek', gaf ze heel eerlijk nadere

toelichting.
'Zo, zo', mompelde de man.
'Mam, mam, wat betekent lVi-
nifred ook weer?'
'De vredelievende', riep ik
terug. 'Kom nou maar hier,
Gwendolyn. Laat de stoffeer-
der nou rustig v/erken'.
'Maar ik hinder hem helemaal
niet', verzekerde mijn dochter
onverstoorbaar'\Øinif red bete-
kent de vredelievende, meneer,
mooie namen, hè?'
'Dat zou ik menen', zei het
mannetje een beetje vriendelij-
ker, ziln gebogen rug strek-
kend en met voldoening zijn
werk bekijkend.
Mijn naam hoor je hier haast

nooit', ging Gwendolyn oPge-
wekt verder. 'Toen ik pas oP

school kwam, sprak de juf-
frouw hem ook verkeerd uit'.

Ze schaterde het uit bij de her-
innering. '\Øeet U wat ze tegen
me zei?'
Onverstaanbaar gebrom.
'Gwendolien. Met een g en met
een ie, meneer'.
'Gwendolyn kom eens even de

tafel dekken'. Ik wildehaarweg
hebben uit de gang, want zo
schieten we niet op.
'Maar nu weet de juffrouw het
wel', zei ze îog.'Dag, meneer'.

De oude man richt zich nog-
maals op en kijkt haar eens

aan. Hij tast in ziln zak en

haalt er een rol zuurtjes uit.
'Nou ailé dan, deel dat rrtear
met je zusje en broertje', zegt
hij.
Ik spring op om mijn hand oP

Arthurs mondje te leggen, als

hij begint te schreeuwen: 'Aai,
mam, hij is toch geen. . . .'

Zor het nu toch een oPa zijn?

E. E. V. B.

PERSO¡üEE¿S BLADE¡ü /N ¡üEDER LAN D

Er ziSn een dikke vierhonderd pers.oneelsorga-

nen in Nederland, waarvan de reclacties voor
een goed deel zijn aangesloten bij de \Øerk-
comÃissie Personeelsorganen van het Centraal

Sociaal \Øerkgeversverbond' De oplagen lopen

zcer uiteen; van 100 tot 57.000 stuks (natuur-
lijk van prr, het grootste bedrijf-in- ons land)'
Als we het overzicht van de Nederlandse per-

soneelsoig
commlssle t
het op, da
richt na s

een respectabele leeftijd, deze dateett 
- 
van

1.892.-wat de namen van de bladen betreft, er
eid:
oei-
ren.
erij,

maar van Van Heek E¿ Co te Enschede. Er
zijn ook geestige namen bij: het blad van een

biouwerij- die d'Oranjeboom heet, wordt "t
Oranjebladboomblad' genoemd; Diogenes-

Nieuws heet het personeelsorgaan van een em-

b alla gef abriek ; een vloeistof mee tappat atenf a-

briek noemdehaar blad 'De Juiste Maat'. Dan
zijn er de latinisten: Lux et Libertas, Cicero,
Fides en Vox Justitiae, van het Ministerie van

lijk ook rNo-Contact. De luidruchtigen noem-

den hun blad De Gong, De 'Wekker, Sirenen,

De Omroeper of de Klepel. Interessant is-het
te het te ziên hoe de scheepvaartbedrijven hun
bladen hebben genoemd b'v. De Sleeptros,

Kop Voor, Havengeluiden, Langzij, \Øij va-
ren . . . mis, dit is een blad van een uitgevers-
bedrijf ! Met zo'n veelheid van namen is het te
begrijpen dat zích een blad aandient als 'FIet
Peisoneelsblad', na zo'n bonte mengeling doet

deze naam aan als . . . . een vondst.
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BEELDFILATELIE
Verschillende lezers hebben re kennen gegeven
dat het verzamelen van planten op postzegels
per serie wel zo aantrekkelijk is als per plan-
tenfamilie. Dit is o.i. een kwestie van persoon-
lijke smaak. De een zal liever een botanische
indeling volgen, de ander volgens uitgifte. In
dit nummer zullen wrj deze laatste weg eens
volgen en wel voor het land Hongarije. In het
algemeen kan men de geschiedenis van een
land aflezen uit de postzegels die in het ver-
leden zijn verschenen, speciaal wanneer het om
bewogen tijden gaat. Zo zien wij bijvoorbeelcl
in 1.976 in Hongarije zegels verschijnen met
oorlogsafbeeldingen. In 1919 krijgen alle ze-
gels, ook die met Karel en Zita, de opdruk
'Koztarsasag', hetgeen'republiek' betekent.
In 1919 verschijnen Marx en Engels op de
zegels, maar in 1920 zln het afbeeldingen van
Russische concentratiekampen met een toeslag
ten bate van de Flongaarse krijgsgevangenen
in Siberië. Yan 1940 tot 1945 zijn het weer
oorlogszegels. Na 1945 hebben alle zegels een
Russisch tintje. Bijvoorbeeld de dertigste ver-
jaardag van de Sovjet-Unie mer Lenin en
Stalin. }{et zyn vrijwel allemaal propaganda-
zegels. Merkwaardig is dat hier enkele werke-
lijke nationale zegels tussen door lopen met
bloemen en vruchten, zonder leuzen e.d. In
1950 verscheen een prachtige bloemenserie (nrs
963-967) met Paeonia officinalis (30 filler),
Pulsatilla vulgaris grandis (40 filler), Adonis
vernalis (60 filler), Pelargonium zonale, onze
'geranium' (1 forint) en de Campanula rorun-
difolia (1.70 forint). Op dit laatste zegel staat
'Harangvtrag', wãt eigenlijk de aan de Cam-
panula zeer nauw verwante Adenophora lilii-
folia is, maar dat klopt niet helemaal; het
blad lijlit er wel op, maar de Adenophora
heeft de bloemen meer in een rros, terwijl de
stijl uit de bloemen moer sreken, wat hier niet
het geval is. In 1951 verscheen weer een mooie
bloemenserie (nrs 1024-1028) mer een koren-
bloem (Centaurea cyanus), lelietje van dalen
(Convallaria majalis), tulp (Tulipa gesneria-
na), klaproos (Papaver rhoeas) en sleutelbloem
(Primula officinalis). In 1954 zijn het de
nationale vruchten (nrs 1120-1137), de papri-
ka, tomaat, druif, abrikoos, appel, pruim, kers
en perzik die in Hongarije op de postzegels
verschenen.
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FOTOWEDSTRIJD

l {auwelijks was het startschot voor onze wed-
strijd gelost of de eerste inzendingen kwamen
al binnen! En zó moet het doorgaan tot 15

april a.s. Nadat ruim 8O wedstrijdreglementen
w"r..r gedistribueerd over de verschillende
instituten, werden nog meer dæn 40 exempla-
ren aangevraagd door geïnteresseerden uit alle
sectoren van TNO.

Hot News !

Ook 'r'an andere zijde bleek er een welkome
belangstelling te bestaan, De Directie van de

N.V. Handelsonderneming Gevaert stelde vier
waardebonnen als pryzen beschikbaar, nl' êén

waardebon van f 25,- en drie van I 70,-,
waaryoor de winnaars bij een fotohandelaar
gratis Gevaert materialen kunnen betrekken.
De N.V. Dalco Fotografische Industrie te

Soestduinen stelde tweemaal 25 vel Dalbroma
3Ol40 cm en tweemaal t0 vel Dalbroma 2413Q

cm afdrukpapier beschikbaar. En last but not
least, Kodak N.V. verraste ons vandaag met
de mededeling, dat in de categorie A (dus rNo
in de fotografie) een Brownie Movie Camera
8 mm, waarde I 1.48,- en in de klasse B (vrije
onderwerpen) een waardebon van f 25,- op de

winnaars liggen te wachten!

Ons dunkt, dat een woord van hartelijke dank
voor deze vorstelijke aanvulling van onze

prijzenpot hier zeker op zyn plaats is'

De commissie voor de fotowedstrijd - Prof'
D.. J. K. Baars van de Afdeling Gezondheids-
techniek, Th. J. v. Kasteel van'rNo-Nieuws',
A. H. Plomp van de Instrumentmakerij N'O.
en A. H. Klaasen van het Instituut voor Gra-
fische Techniek rNo te Amsterdam - heeft

Foto : P:of. Dr. J. K. Baars

zich voor de jurering voor dit jaar verzeketd
van de medewerking van de heren \Ø' Schur-
man, kunstfotograaf te Den Haagen H. Brag-
gaar, Chef van het Reclamebureau van de

Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Delft'
Getracht zal worden bij iedere inzending

even waaruit zal
foto's al dan niet
ng zyn gekomen.

Vriendelijk verzoek

Het is weliswaar nog lang geen 15 aptíL, maar
wij willen U toch aansporen Uw foto's tijdig
in te sturen. Tenslotte moet de spanning van
deze wedstrijd niet alleen voor IJ, maar ook
voor de organisatoren een genoegen zln. U
kunt meehelpen door met IJw inzending niet
tot het allerlaatste moment te wachten. FIet

maken van de inzendingen. Nogmaals, de in-
zendingstermijn sluit onherroepelijÞ en voor
iedereen op 15 april na ontvangst van de

eerste postbestelling !

G. F, A. DRIESSEN.
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De invulpuzzel't¡¡o-Contact'
in het januarinummer heeft de
nodige spreiding opgeleverd
voor de ladderwedstrijd, zodat
wij voortaan een maandelijkse
prijs in deze klasse zullen kun-
nen geven. De hcer J, van \Øe-
percn te Groningen heeft kans
gezien een totaalwaarde van
2375 te bereiken en daarmee
zou hij in de 'directe-klasse' een
prijs hebben gekregen, ware het
niet dat deze prijs ditmaal nier
wordt uitgekeerd. Hij kreeg
voor ziln inzending 100 pun-
ten, gevolgd door mej. A. Th.
A. Reckers te D-en Ffaag, met
90 punten, waarmee zrj als eer-
ste de top van de ladder be-
reikte met een totaal va¡ 225
punten. De prijs hebben wij
haar reeds toegezonden; wat
die prijs is verklappen wij niet,
U zult het zeff wel merken als
U de top op Uw beurt hebt
bereikt. Alle inzenders die bo-
ven een totaalwaarde van 2300
wisten te komen stegen op de

ladder en hebben hiervan in-
middels bericht gehad.
De in te vullen woorden van
przzel nr. 6 waren: afluisrer-
post, landbouwproefstation,
landbouworganisatie, Euploia,
touwfabriek, neuropathie, ou-
demannenhuis, waterinhoud,
Eulophia, radiobuizen, katho-
debuis, moutfabriek, autoritje,
afluisterpost, kousenfirma, te-
lacoustiek, stadhuisbode, tac-
tiekfout, Eudokia, radiodeun,
kleinkunstprogrammâ. De eer-
ste letters vormen het gezegde:
Alle rNo werk maakt sterk. De
prijs in de 'directe-klasse' gaat
na loting naar: R. C. Koopman,
\Øaalwijk.
In de ladderwedstrijd bereikte
\ø. R. I(rook (Groningen) de
top met 194 p,, die onze verras-
sing toegezonden krijgt. Om de
spanning er in te houden geven
wij U onderstaand een over-
zicht van de eerste vijf plaat-
sen in de ladderwedstrijd, zoals
ðeze op dit moment er uit ziet,

PUZZEL}IOEKJE 1. H. v. d. Veen (185)
2. N. Middendorp (184)
3. Prof. Ir. D. Dresden (178)
4. R. C. Koopman (160)
5. E. Ruys (153)

En nu puzzel nr.7.

r ooT- roo+rN+ r o+ 
Ol t:

'4
Deze 'hersenbreker' werd inge-
zonden door de heer V. R.
Krook van het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid (voor-
malig Landbouwproefstation
en Bodemkundig Instituut l.ro
te Groningen). Een hersenbre-
ker is een puzzel die er ver-
schrikkelijk moeilijk uitziet
maar dit in werkelijkheid hele-
maal niet is. Het g^^t er slechts
om een sleutel te vinden; hebt
U die eenmaal dan is de rest
kinderspel.
Vij willen U nog één tip ge-
ven het is een geheimschrift-
ptzzel, die de naam weergeeft
van een boek dat in de eersre
tijd na de verschijning nogal
wat beroering heeft gewekt.
In de'directe-klasse' wachr een
prijs ad. I 10,- op U en 25
punten voor de ladder.

VERLoREN 
i

Vermoedelijk laten liggen bij een van de
tNo-Instituten een zonnebril, optisch ge-
slepen tweekleurige glazen.

Bericht s.v.p. aan Redactie rNo-Contact.

Automation

Feilloos typen in 2 maanden
door een schrijfmachine in
bruikleen.

Het Vaderland 6.8.'56

rr6

Moeder-Straaljager

.. , het naar voren of omhoog
brengen van een der ketting-
draden vlak voor de worp van
de schietstoel, handhaafde zich.
(Ve hebben ons allang afge-
vraagd waar toch de jonge
weefgetouwtjes vandaan ko-
men).

'tNo-Contact', nr. 5.

\Øegens plaatsgebrek?

Te koop aangeboden ficus, plm.
22 meter hoog.

Eindelijk tastbare temperatuur

'Lage oppervlaktetemperatuur,
voorzien van tv/ee handvaten.
Uit catalogus van Hand. Mij.
Joh. Volff ec Co.

Nederland heeft een leider!

'Dr. Kline werd dit jaar gese-
condeerd door de leider van
de gastvrijheid verlenende na-
tie: Ir. D. J. van \Xzijk'.

Plastica nr, 9, 673,56

GEVONDEN

Gevonden in telefooncel Maurirskade, Den
Flaag, een portemonnaie inhoudende enig
geld en een rNo Ziekenfondscoupon. Inlich-
tingen te bekomen bij de heer Sreenvoorr,
Alexanderstraat 272, Den Flaag, telefoon
184760 of Redactie rNo -Conracr.


