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Ð" eerôte 25 jaotr

In de lotgevallen van de Organisatie rNo geduren-

de eerste kwart eeuw van haar werkzaamheid

tehenen zich vrij duidelijk een viertal perioden af,

die elk een verschillend stempel clragen.

7932-7939

De eerste periode loopt van de inwerkingtreding
der r¡io-wet op 1 mei 7932 tot het aftreden van
Prof. Ir. G. van Iterson Jr. als voorzitter der
Centrrle Organisatie in 1939. Deze tijd zoìl men
kunnen kenmerken met de woorden zpeerstand en

strld.

Laan van Meerderooort 82
øan eind mei 1932 tot eind 1933

Van Boetzelaarlaan 95

ztan 10 mei 1932 tot eind. 1932

Het leek zo mooi, toeu de rNo-s/et in het Staats-
blad was verschenen met de contrasignatuur van
niet minder dan zeven ministers, na in beide Ka-
mers der Staten Generaal met algemene stemmen
te zljn aangenomen. Maar praktisch begon, in
andere vormen en op andere terreinen, de strijd nu
eerst recht om de rNo-gedachte: dat onze maat-
schappij samenwerking nodig heeft ten opzichte
van het op toepassing gericht natuur-wetenschap-
pelijke onderzoek, en dat de Staat deze zaak in
beginsel bevorderen maar niet zelf bedrijven moet.
FIet verzet tegen cleze gedachte berustte niet op
boze bedoelingen; het was vooral menselijke af-
weer tegen wat zich als 'nieuw' voordeed. En het
verzet kwam v,ooral van ambtelijke zijde, orndat
het 'nieuwe' verandering dreigde te br.engen in
verhoudingen en werkzaamheden, die men van-
ouds kende enwaaraa,n men vanouds zijn krachten
had gegeven. FIet duurde tot mei 1932, v6ór de

TNo-wet in werking werd gesteld. Het duurde tot
1934, vó6r de eerste bijzondere organisatie rNo
(voor Nijverheid, Handel en Verkeer) werd opge-
richt. De eerste voorzitter van de Centrale Orga-
nisatie rNo, Prof. \Øent, overleed vóírdat de zaak
goed liep, in 1935. Onder zijn opvolger Prof. van
Iterson werden de moeilijkheden (o.a. naar a n-
leiding van de overdracht aan TNo van enkele

Rijksinstituten ten behoeve van de industrie) zó

groot, dat hl zrjn taak als onmogelijk beschouwde

en in 1939 neerlegde.
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t939-1946

Tijdens het voorzitterschap van de chemicus en
jurist Mr. Drs. J. Alingh Prins, een man van hel-
der verstand, grote innerlijke rust en humor boven-
dien, werd oncler draþ van mobilisatie en oorlog
het rNo-werk gegrondvest en ztoorbereid.
Mobilisatie en oorlog hebben (zoals de ouderen
zich nog levendig herinneren) ons land veel be-
zwaar eî schade, en daarbij groot en diep leed
gebracht. Maar de uitzonderlijke omstandigheden
bevorderden het begrip voor wat rNo wilde en zij
maakten het makkelijker, daarvoor geldelijke
steun ¡e verkrijgen. In deze periode fungeerde de

Technische, later Algemeen Technische Afdeling
rNo (ar.r,), op den duur onder leiding van Ir. Jan
Al, als de 'pioniersafdeling' van TNo, die veel
onderzoek deed over vervangingsmiddelen voor
schaarse of ontbrekende artikelen.
In 1940 werd een tweede bijzondere organisatie

Vøn Alleetnadelaan 9
ztan med.io november 19 39 tot mei 1941

G e b owut O c tr o o iraad., \)1.'W it sen p Lein 6

aan eind. 1933 tot eind aagøstas 1939

rNo opgericht ten behoeve van cle voeding; het
enige instituut van deze organisatie, het crvo te
Utrecht, deed al dadelijk nuttig werk o.a. voor de
voorziening in de behoefte aaî vitamine C. In
1.943 werde¡ nog twee bijzondere organisaties rxo
opgericht, nl. voor de landbouw en voor de land-
bouwnijverheid; de Landbouworganisatie rNo is
begin van drt jaar vervangen door de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek rNo, de
werkzaamheden van de Landbouwnijverheidsorga-
nisatie rNo zijn in 1953 overgenomen door een

spcciale commissie van de Nijverheidsorganisatie
TNO.

In de o,orlogsjaren verwierf rNo een eigen terrein
aan de Lange Kleiweg te Rijswijk bij Delft en een
beperkt aantal eigen laboraroria. Veel energie was
er op gericht, mankracht en apparatuur, zelfs hele
laboratoria en instituten aan de Duitse macht te
onttrekken.
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Feestgeboøzo Møsica, Delftscbelaan 2,

vdn Ìnei 1943 tot april 1946

t946-7953

Onder het presidium van Prof. Dr. H. R. Kruyt,
die tevoren reeds voorzitter was gev/eest van de
Nijverheidsorganisatie en van de Voedingsorga-
nisatie rNo, beleefde rNo een periode var- uitbrei-
ding en consolidatie; de vruchten van hetgeen in
de vorige periode was voorbereid.
In deze jaren ontstonden twee geheel nieuwe bij-
zondere organisaties: ten behoeve van de Rijksver-
dediging (1946) en ten behoeve van de Volksge-
zondheid (1948), die zich resp. onder leiding van
Prof. Sizoo en van Prof. Po,lman snel ontwikkel-
den en een uitstehende naam verwierven.

De Nijverheiclsorganisatie onder leiding van Prof.
Dresden vertoonde een krachtige groei, waarbij
veel werd gereorganiseerd, maar ook veel nieuw
werk werd ondernomen en nieuwe vormen voor
het werk toepassing vonden. De Voeclingsorgani-
satie werd onder Prof. Polman do,or een personele
unie met de Gezondsheidsorganisatie verbonden.
De Landbouworganisatie groeide onder Ir. Staf,
daar¡a onder Ir. van de Plassche, niet sterk in
instituten-aantal maar wel in ccördinerende
kracht. Vermeld zlj no,g, dat in deze jaren ook de

grondslag is gelegd voor het publiciteitswerk van
rNo; in 'J.946 verscheen 'TNo-Nieuws' in 1948 de

eerste '\Øegwijzer'.

Prof. Kruyt heeft als geleerde van internationale
naam en door zijn leiderskwaliteiten zijn stempel
gezet op de gang van zaken in deze periode. Maar
het zwaartepunt van de rNo-geschiedenis was nu
definitief verplaatst naar de bijzondere organi-
saties en de instituten, naar de centravanhetwerþ.

1953-1957

Na het aftreden van Prof. Kruyt volgde Ir. Z. Th.
Fetter hem op als vo,orzitter van de Centrale
Organisatie rNo. De leiding van de bijzondere
organisaties bleef in de zelfde handen: Prof. Dres-
den bij Nijverheid, Prof. Polman bij Gezondheid
en Voeding. Ir. van de Plassche bij Landbouw-
Prof. Sizoo bij Rijksverdediging.
Deze Iaatste jaren brengen ons tor ín het heden,
dat wij als onvoltooid zien en waarover wij ons
nog geen oordeel kunnen vormen. Zeker is, dat het
werk door een groeiend personeel (ca. 29OO men-
sen, waaronder ca. 475 acaciemici) met toewijding
is en wordt voortgezet. De verhoudingen met de
wetenschappelijke wereld, met het maatschappe-
lijke leven en met de Overheid hebben zich be-
vredigend ontwikkeld. Voortdurende zorg geeft
het huisvestingsvraagstuk voor de werkcentra.
Aan personeelsbelangen eî aatT publiciteit wordt
stelselmatig meer aandacht besteed.

TH. J. VAN KASTEET.

KoningsÞad.e 12

oan april 1946 tot . .
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-V'øre 
møzieÞliet'bebbers stonden lange iaren -

oaerigens niet zonder red'en - øiterst w)antrou-

wend tegenooer reproduþtie r:an muzieþ in de

een of andere vorm. De moderne eleþtro-

acowstieþ heet't hier de scberpe Þ.ønten at'

leunnen slijpen d.oor ongetwijt'eld Þnøppe pres-

taties op dit gebied. Maør tocb bleet' er zelfs

bij de meest gepert'ectionneerde øpparatøør

een oerscbiL met de werkelijhbeid bestaan, dat

geoet'ende oren þonden l-uaarnelnen. 'WeLis-

waar is dit onderscbeid niet meer storend en

bet is bovendien zo, dat rnuzielereproduþtie

tegenruoordig uit artistieÞ oogpwnt zeþer aan-

vaardbaar is, rnaar d.e gloed en oert'ijning -
þortom bet pittige en arornatische saøsje ooor

de t'ijnproeoer - ontbreþ,en. Althans nØ nog,

rpønt een nieøw tijdperÞ in d.e rnuzieleweer-

gave breeÞ.t aan. Het toperwoord ltierztoor is

Hi-Fi of aøløit Higb Fidelity.

Hoewel de bedoeling van deze rubriek beoogt
het bespreken van gramofoonplaten, is de
ontwikkelingsgang van de geluidsreproduktie
toch te spectaculair geweest, om hier zonder
meer aan voorbij te gaan. Immers, van wasrol
tot de huidige geperfectioneerde langspeelplaat
is een geweldig stuk researchwerk geweest, met
alle ups en downs van dien. De strijd, die de
gramofoonplaat gedurende zrln ontwikkeling
tegen andere reproduktiemethoden moest voe-
...r, *^s zwaari het heeft zichzelfs even laten
aanzien, dat deze strijd in het voordeel der
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bandrecorder zou worden beslecht. Maar zege-
vierend trad de zwarte schijf uit de strijd te
voorschijn, omdat hij bij redelijke kosten tot
een prachtige weergave in staat bleek. Laat
men echter de verdiensten der bandrecorder niet
telaag aanslaan. Zonder een uitstekende band-
recorder is de produktie van gramofoonplaten
welhaast ondenkbaar. Immers, de instrumen-
tale enlof vocale uitvoering wordt eerst met
veel geduld (en herhalingen!) op een geluids-
band vastgelegd. Uit deze band worden de

beste stukken geknipt en aan elkaar geplakt,
zodat de uitvoering zonder fouten vastligt.
Daarna begint pas de platenproduktie. Dit is
in het kort de gang van zaken, waarbij alleen
de ingewijde weet van de moeilijkheden, het
bijna eindeloze repeteren, het zorgvuldige
selecteren van de stukken band enz. De plaat
komt als een technisch juweeltje op de markt.
Zljn apnameruis is minimaal, zijn vervorming

?*



is laag, zijn muzikale kwaliteiten uitstekend.
Afgespeeld met een goede installatie geeft hij
uren \¡an muzlkaal genot. Alleen die goede

installatie, daar mankeert het nog maar al te
vaak aan. Om dit duiclelijk te kunnen maken,
eerst het volgende. De plaat beluistert men op
muzikale vertolking en op klankzuiverheid.
Muzikale personen worden dikwijls zo door de

vertolking meegesleept, dat de klankzuiver-
heid hen ontgaat; hun fantasie vult het ont-
brekende in de klank aan. Minder prettig zún
zíj er aan toe, die naast vertolking ook op
klankzuiverheid letten. Eerst nadat zi1 de be-
schikking hebben over een apparatuur, welke
de oorspronkelijke klankzuiverheid nabij komt,
zegt de muzikale vertolking hun iets. Uit deze

laatste categorie ontstonden de klankpuritei-
nen of 'high fidelity-men', kortweg'hi-fi-men'
genaamd. Deze hifimen namen geen genoegen
meer met een vlakke onzuivere weergave en

experimenteerden net zo lang, hetzij voor be-
roep of uit liefhebberij, tot zlj een apparatuur
hadden samengesteld met een voor hun oren
dragelijke weergave. Het spreekt vanzelf , dat
de hifiman niet nuchter en objectief genoeg

kan zijn. Hij dient vaak concerten en derge-

lijke te bezoeken, om zijn gereproduceerde
muziek te kunnen toetsen aan de werkelijk-
heid. Vele lezers zullen zich afvragen: wat
behelst zo'n hifi-installatie? Kort gezegd is het

Let op de plaatsing van de drie løid'sprekers

,*

een installatie, die de op de gramofoonplaat
vastgelegde muziek zo natuurgetrouw moge-
lijk kan weergeven. Zo'n inrichting bestaat uit
de volgende schakels: gramofoonplaat - toon-
opnemer - elektronische versterker(s) - luid-
spreker(s) - w'eergaveruimte. ZoaIs ee¡ ketting
niet sterker dan de zwakste schakel is, mag er

aan iedere genoemde schakel bij geluidsrepro-
duktie niets mankeren. Bij de doorsnee-gramo-
foonplaatliefhebber is de situatie vaak zo, dat
hij de beschikking heeft over uitstekende
gramofoonplaten en dito pickup, de rest is

kortweg 'knudde'. Hoewel met de tegenwoor-
dige handels r adío-apparaten bij een'uitgekien-
de' opstelling reeds een behoorlijke weergave
te verwezenlijken is, blijkt het mogelijk, een

betrekkelijk eenvoudige hifi-installatie met
niet te hoge kosten te bouwen, die afrekent
met het bekende 'vlakke' geluid. Als de mu-
ziek gaaf en over een groot toongebied wordt
weergegeven, waarbij bepaalde kunstgrepen
zoals 'schijnstereofonie' wordt toegepast,
waardoor de muziek op een bepaalde plaats
in de huiskamer ruimtelijk klinkt, is het een

verrassende ervaring een uitstekende opname
te kunnen beluisteren. Het behoeft geen be-
toog, dat het gereproduceerde mtziek blijt't,
maar zoals het in de coÍcertzaal klinkt, klinkt
het in de huiskamer doorgaans niet.

rIIFIMAN



640 personen

oP de pant aan een naald

Sinds we in Pisa zijn geweest, m'n vrouvr en

tk, zljn we gek op torens. Nou ja, ik hacl het
a), wat eerder te pakken; het begon bij mij ge-
Ioof ik toen ik een paar jaar geleden eens de
Runde Tàrn aan de Kobmagergade te Kopen-
hagen besteeg via een spiraalvormige weg. Pas
in het laatste gedeelte zún twee trapperl naat
de top. De gids, overigens de enige die nog
adem genoeg had om een woord uit te bren-
gen, vertelde tijdens de bestijging, dat Czaar
Peter de Grote met rijtuig en a\ îaar boven
zou zijn gereden!

Enfin, sindsdien kom ik geen indrukwekkende
toren meer voorbij.

In de buurt van Stuttgart, op de terugweg van
ons vakantieverblijf in het zonnige zuiden,
was het weer eens zo vet, 'Kijk eens wat 'n
toren', zei m'n vrouw, waarop ik al aanstalte
maakte om het stuur te wenden. Tien minuten
later stonden we op de 'Bopser', een van de
vele heuvels die Stuttgarr omringen, aan de
voet van de f ameuze 211 m hoge televisiernast.
Deze kans om een roren re bezichtigen, die het
volgens ons beslist nooit lang meer tegen de
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Torent je

Toren tje

Bussekruid

elementen zou kunnen volhouden, rnochten we
toch echt niet missen.
Bij het neertellen van de toegangsprijs, ou 1,50
per persoon, zag ik even in mijn verbeelding
de figuur van de vergrijsde notaris voor me,
die nog niet zo heel lang geleden mijn testa-
ment in zijn kluis had opgeborgen. De juf-
frouw in de kassa merkte er gelukkig niets
.van, ze streek h3r geld op en voor ik het wist
had de 'Fernsehturmfahrstuhlführer' ons een
plaatsje in de lift aangewezen. Met een snel-
heid van 4 m per seconde, v'erden we naar
boven gesleurd om even later verbouwereerd
ons entree te maken in een hypermoclern
restaurant, plaats biedende aan 600 personen.
Het idee dat we me! z'n allen balanceerden op
de punt van een naald, nagelde me aan dã
grond. Nee, nu niet allemaal aan één kant
hangen . . . . . 'Kom je nou nog' zei m'n vrouw,
waarap ik me met 4 m per seconde door de
grond voelde zakken.
Alhoewel ik me niet goed kon indenken
hoe iemand hier in alle gemoedsrust kon ge-
nieten van een \Øiener Schnitzel, moet ik zeg-
gen dat ik zelden een mooier uitzicht heb



gehad. Bij helder weer kan men hier de be-
sneeuwde alpentoppen op 170 km afstand zien,
met op de voorgrond de rijkste wijngaarden
van Duitsland. De eerste steen voor deze zend-
mast werd in 1,954 gelegd; 20 maanden Tater
nl. op 5 februari 1956 konden de eerste be-
zoekers worden ontvangen. De voor een leek
meest zonderlinge problemen hebben bij de
bouw van dit gevaarte een rol gespeeld.

Zo moest er mee gerekend worden, dat door
de eenzijdige verwarming van de toren door
de zon, het beton aan die kant iets zou uit-
zetten, waardoor het gevaarte zich van de zon
zou afkeren. De spits beweegt hierdoor in
eliptische vorm 7 à 8 cm. Men berekende ver-
der, dat na verloop van drie jaar de toren ca.
6 cm korter geworden zou ztln door het in-
elkaardrukkende gewicht van de kolos. De
s¡af,er- en verw armingleidingen zijn als schroef-
veren in spiraalvorm omhooggebracht, waar-
cíoor deze iedere beweging van de toren volgen

zonder te breken. Overigens, bij gebruik van
de verwarming, zetten de buizen in totaal ca.
1,4 cm in de lengte uit, welke uitzetting even-
eens door de spiraalvorm wordt opgevangen.
Maar dat is lang niet alles. Bij normale wind
is de uitslag van de toren, gemeten bij de'korf'
ca. 30 cm; bij storm is dat ca.60 cm, waarbij
de spits van de antenneconstructie van het
midden uit maar liefst 1,68 m zwiept!
Het kan allemaal geen kwaad volgens de ont-
werper, Ir. Leonhardt, die zijn geesteskind
graag vergelijkt met 'n 'duikelaartje', zo'n
poppetje waarvan de voet is verzwaard, waar-
door het zich steeds opricht. Verzwaard is de
toren wel; de 7.50 m diepe fundering weegt
15.000 ton) met daarop nog eens 3000 ton
aarde, terwijl het zichtbare deel van de toren
'maar' 3000 ton weegt.

Hij heeft wat je noemt 'lood in de schoenen'.
En dat kan U ook best eens overkomen, als
IJ voor het loketje staat.

Enkele hoge constructies

Domtoren te Utrecht

Stadhuis rc Brusscl

Ca¡hedraal van Straatsburg

Dom van Kculen

Cathcdr¿el tc Ulm .

Televisiemast te Stuttgart

Eiffeltoren

Royal George Bridge (Arkansas)

Empire State Building

Televisiemast Oklahoma-City

110 m

114 m

126 m

156 m

161 m

21,1, m

300 m

320 m

442 m

48C m



Foto's: H.Venbwis

Oud

Qnoningen

Vaaþ bevindt zicb te midd.en øan bet rlrn'roe-
rige levenodn een grote stad, een ot.se pan rtt'tt.
Men d.enþe rna.ar dnn het oød,e Begijnhot' te
Amsterdam, dat op een steene)orp øt'stand oan
de druþþe Kahterstraat ligt. Oole in andere
sted,en is d.eze tegenstelling wel te pinden. In
de onmid.d.ellijÞe nabijheid 'udn de Grote
Marþt te Groningen ligt een oød. plein, aol
rtust en st'eer, het Mørtini'þerþbof . Het is een

pleÞje met oøde geboøzaen, een oøde gescbie-
denis, møar bor.,enal met een bijzondere st'eer.

Het raeinige oerÞeer, dat dit plein pøsseert

þan deze sfeer niet breþen.

Op het Martinikerkhof bevond zich vroeger
de Sint Valburgskerk, die omstreeks 900 in de
vorm van een twintighoek werd gebouwd.
Herhaaldelijk werd deze kerk bij burgertwis-
ten als vesting gebruikt, zo ook bij de strijd
tussen de twee bekende Groningse families, de

Gelkingers en de Groenenbergs. Tijdens het
beleg van Groningen in 1594 werd het lood
van het kerkdak voor kogels gebruikt, maar de
schade werd later niet hersteld. Onvoldoende
onderhoud was tenslotte de reden, dat deze
tufstenen kerk in 1612 werd gesloopt. Enkele
jaren geleden werden door Prof. Van Giffen
opgravingen gedaan, waarbij onder meer aan
het licht kwam, dat de vloer van deze kerk
ongeveer 1.50 m onder de straat ligt.

In de verste hoek, vanaf de oude Martinitoren
gezien, bevinden zich de gebouwen van het
Prinsenhof. Op deze plaats zou het prefecten-
hof geweest zr1n, de zetel van de vertegen-
woordiger van de bisschop van Utrecht. In
1040 had de keizer van Duitsland, Hendrik
III, Groningen aan de bisschop van lJtrecht
geschonken. De prefect was belast met het toe-
zicht op het nakomen van de verordeningen,
die door deze bisschop werden opgelegd.
Later, in de 15de eeuw, kregen de 'Broeders
des Gemenen Levens, er huizen; er verrees hun
Frater- of Klerkenhuis. FIet was vervolgens
van 1.569-1,576 de woning van bisschop Johan
Knijff. Toen deze in 1,576 stierf, werd het de
residentie van de Graaf van Rennenberg, die
in dat jaat als stadhouder van Groningen,
Friesland, Drente en Overijsel was aangesteld.
FIet werd later het Stadhoudershof, het ge-



bouw waar de stadhouder bij een bezoek aan
de stad zijn intrek nam. FIet Prinsenhof is
nadien nog als militair hospitaal, a\s kazerne
en rroor andere militaire doeleinden gebruikt.
Achter de gebouwen ligt de fraaie, in oude stijl
aangelegde tuin. Deze Prinsenhoftuin, aange-
legd op de oude stadswal, is van het Schuiten-
diep af bereikbaar via een prachtige poorr mer
zonnewijzer (van 1738). Naast de ingang van
het Prinsenhof bevindt zich aan het Martini-
kerkhof de oude Gardepoort, de ingang van
de voormalige wacht van het Prinsenhof. Op
de plaats, waar thans het Provinciehuis staat,
stond vroeger de Sint-Maartensschool, een
beroemde school in het laatst van de 15e en
in de 16e eeuw. Nadat deze school als'Latijnse
school' werd overgebracht naar de gebouwen
van het Franciscanerklooster, elders in de stad,
werd het oude gebouw als vergaderplaats van
het Provinciaal bestuur ingericht. Het huidige
Provinciehuis werd in het begin van de 2Oe

eeuw gebouwd. Door een smal straatje, met de
f raaíe naam'de Snor', bereiken we de achter-
zijde van het gebouw. Hier bevindt zich een
gedeelte, dat een overblijfsel is van het eerste
Provinciehuis uit het begin van de 17e eeuw.
In dit deel vinden we de oude zalen.

De gevel van het aangebouwde conciergehuis
vormt een bezienswaardigheid. Oorspronkelijk
was het de gevel van een huis in de Kijk in 't
Jatstraat; na de afbraak van dit huis werd de
uit de 16e eeuw afkomstige zandstenen gevel
bewaard en herbouwd bij de bouw van de
conciergewoning in l9I5.In het grasperk voor
het Provinciehuis ligt de grafsteen van Praedi-
nius, de oude rector van de St. Maartensschool.
Hij was een veelzijdig geleerde, die in uiteen-
lopende vakken doceerde. Naar zijn wens werd
hij begraven aan de weg die hij zo vaak had
afgelegd.
Flet zijn twee pleinen, het zijn twee karakters,
maar zowel de Grote Markt met zijn verkeer
van een moderne handelsstad, als het Martini-
kerkhof met zyn eeuwenoude sfeer, vertellen
beide van de grootheid van deze stad.

H. VENHUIS

('Ken de schoonbeid van Uut stad'. Onder dit motto
zouden ufi U u.tillen uitnod.igen ons iets te scbrijaen over
d.e stad waar Uu TNO-instituøt is geaestigcl. - Red..)

1)

Het oad.e Prinsenhol rnet de oude toegdngspoort

2)

De t'raaie zonnewfizerpoort in d.e tøin van bet
Prinsenbof

3)

Aan bet Prooinciehwis is de conciergeøoning gebouud,
de geoel is uit de 16e eeuut

4)

In de Statenzaøl ztan ltet Pro,,tinciehuis. De schouzp is
pan bet Løøtst aan d,e 17e eeau



NEDERLANDSE VOORNAMEN (Ir)

'Geef het kind een goed Nederlandse naam!' ho,ort
men dikwijls zeggen. \Øat dan onder een goed
Nederlandse naam moet w,orden verstaan, wordt
er niet bij gezegd. FIet kan betekenen dat degeen

die dit zegt bezwaar heeft tegen een naam die
taalkundig niet van Nederlandse, d.w.z. \Øest-
gerrnaanse) oorsprong is, of tegen een naam die
niet van oudsher in Nederland gebruikelijk is. Het
kan ook allebei betekenen, daar van oudsher in
Nederland gebruikelijke namen ontleend kunnen
zrjn aan talen die veel minder - of in het geheel

geen (Hebreeuws) - verwantschap hebben met het
Nederlands dan de gewraakte, b.v. een Skandina-
vische (Olaf), Franse (René) of Engelse (Donald)
naam. Jan, Piet en Klaas zijn wel reeds lang in
Nederland gebruikelijke namen, maar ze zijn alle
drie aan het Grieks ontleend en dus eigenlijk
'vreemde', geïmporteerde namen, naar oorsprong
veel minder'goed Nederlands' danb.v.de(Noord-
germaanse) naam Astrid. Als we nu nagaan s/aar
onze Nederlandse voornamen vandaan komen,
komen we tot de ontdekking, dat een groot aantal
niet van Nederlandse (\Øestgermaanse) o,orsprong
is, maar o.a. uit het Flebreeuws, Grieks of Latijn
afkomstig is.
Niet alleen de kleding, maar ook het geven van
namen is aan - zij het o,ok minder snel wisselende

- m,ode onderhevig. Ook iemand die nogal op
traditie gesteld is, zal zljn kind in deze tijd geen
'echt Oudhollandse naam' geven als Krelis, Deo-
daat, Neeltje, Kaatje, Josias of Trijntje (en zeker
niet onder z,o'n naam laten inschrijven!). Zulke
namen zijn 'ouderwets' geworden. Een meisje dat
bij de burgerlijke stand als 'Neeltje' of 'Pietje'
staat ingeschreven, zal zich wel 'Nelly' laten noe-
men en het erg vervelend vinden als bij een of
andere gelegenheid (b.v. examen of sollicitatie)
blijkt hoe ze eigenlijk heet.
Ve hebben al gezien dat de naam oorspronkelijk
persoonlijk was en een eigenschap aanduidde van
een bepaald individu, of de wens van de ouders
uitdrukte, dat het kind een bepaalde eigenschap
zou bezitten, b.v. dat het zo sterk zou worden als
een beer of hulpvaardig zou zijn. De naam had dus
betekenis en was niet een willekeurige combinatie
van klanken. Dat deze betekenis vaak niet meer
duidelijk is komt doordat de taal steecls verandert.
\Øoorden raken in onbruik, andere woorden ko-
men in zwang. Maar in de namen blijven dikwijls
in onbruik geraakte woorden voortbestaan. Ver-
der kan door verkorting en verbastering de oor-
spronkelijke naam tot onherkenbaar wordens toe
veranderen. In zulke gevallen moeten we dus tot
de oudste vormen teruggaan, wanneer we willen
weten, war de naam eigenlijk betekent. Dat Huib
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en Høgo beide verkortingen van dezelfde naam
zijn, blijkt pas als we de oude vorm bezien, waar-
vaî ze afgeleid zijn. Huib( Huibert( Hubert(
Hugbertl). Daarnaast vinden we de van Hugbert
afgeleide vleinaam Hugo, die ook als vleinaam
van Hugbald voorkomt. Hugbert is samengesteld
uit de stam hrg : denken en de stam ber(ch)t :
stralend, helder, glanzend; bald : koen, driest.
Een in de 9e eeuw levende Frankische monnik die
blijkbaar het Latijn, dat hij van kind af aan in de
kloosterschool had geleerd en gebruikt, beter be-
heerste dan zrjn moedertaal, gaf van de Oudduitse
naam \Øilmunt de onzinnige vertaling 'volens
bucca' (willende mond), doordat hij de woorden
'munt' (bescherming) en'mund' (mond) verwarde.
Zo heeft de naam Rosamunda niets te maken met
rozen noch met mond. De stammen waaruit deze
naam is samengesteld zijn 'hros' (Nederlands ros,
paard, vgl. Engels horse) en 'munt' (bescherming,
dat we terugvinden in het Duitse 'Vormund' :
'voogd').

Germaanse namen

Germaanse namen zijn meestal samengesteld uit
twee woorden of woordstammen. Van enkele
daarvan willen we hier de betekenis geven:
rîË'?) koning, vorst, heerser (Gotisch: rlks, ver-
'want met Latijn rêx, stam rêg-; vgl. reg-eren).
Dirþ.{ Diederik( thiuda-rîk: heerser over het
volk. Thiuda betehent 'volk'. Hiervan zijn ook
afgeleid de woorden 'Diets' en 'Duits'. De 'thiu-
disca lingua' is de volkstaal, in tegenstelling tot het
door de geestelijkheid meer gebruikte Latrjn. Fre-
deriþ1 frithu-rik: vredevorst; Hen(d)rih1 hai-
mi-rîk: heerser over het huis; wîg: strijd. Lode-
wijk( Chluduwîg: roemrijke strijder. (Dit wîg
vinden we ook in de naam van de Franse generaal
Veygand. \Øîgant is eigenlijk een tegenwoordig
deeiwoord en betekent 'strijdend'); hart: machtig,
sterk, vaardig. Bernbardl bero-hart: sterk als een

beer; Eaerbard: xerk als een ever; Leon(h)ard{
levon-hart: sterk als een leeuw; Ger(h)ard: vaar-
dig met de speer; ber(ch)t: stralend, glanzend, be-
roemd. Gijsbertl gisil-ber(ch)t: roemrijk b,oog-
schutter (gisil : ptjl); Egbert: beroemd door het
zwaard (vgl. Egmond: die met het zwaard be-
schermt); Robert: hrôti (: roem, overwinning)
en 'bercht'.; zøard.: wachter, hoeder bewaarder.
Ed.uardl ed-ward: hoeder van het bezit: Sie-
wert{ sîg-ward: behoecler van de zege; hild(a):
strijd. Matbild.a{ macht-hilda; srerke srrijdsrer;
win : vriend(in), liefhebbende. Bouden,ijn{ bald-
win: dappere vriend; ALewijnl al-win: vriend
van allen; Vijnand: de liefhebbende; brod: roem.
Rudolf{ hrod-vulf: beroemde wolf (Adolfl



adal-vulf: edele wolf); Rolandl hrod-land: be-
roemd land; ber (haú): leger, schare. Herman{
hari-man:'legerman', krijger; Herbertl hari-bert:
beroemd in het leger, roemrijk krijgsman.

Flebreeuwse nâmen

Aan het Oude Testament zrjn een aantal FIe-
breeuwse namen ontleend: Anna: genade; Jaleob:
verdringer (omdat hq Ezau om zijn eerstgeboorte-
recht heeft gebracht); Elisabeth (Elisheba): God
heeft gezworen; Jo(b)annes; (Griekse vorm van
Flebreeuws Johanan): de Fleer is goedgunstig.

Griekse namen

Agnes: de reine, eerwaardige; Alexander: de hel-
pende, verdediger; Christot'orus: Christusdrager
(oorspronkelijk noemden de Christenen zichzelf
zo, omdat ze Christus in het hart droegen. Later
is de legende ontstaan van de reus Christophorus,
die het Christuskind over een rivier droeg); Doro-
th ea (evenals T h eod oras ) : Godsgeschenk ; G eor ge :
landbouwer; Katbørina: betekenis nier met zeker-
heid bekend. De oudste Griekse vorm is Aikate-
rine, die nog is terug te vinden in het Russische

Jekaterina (de daarvan afgeleide vleinaam luidt
Katja of Katinka). De Latijnse vorm v/as eerst
Caterina, later Catharina met ;,anpassing van de
spelling aan het Griekse woord katharos, dat'rein'
betekent. Ook is reeds vroeg getracht de oorspron-
kelijke vorm in verband te brengen met het Griek-
se woord aikia ('foltering'); waarschijnlijk wegens
de marteldood van de heilige Katharina; Marga-
retbø: parel; Pbilips: paardeliefhebber.

Latijnse namen

Ad.riaan: uit de (aan de kust van de Adriatische
zee gelegen) stad (H)adria afkomstig; August: de
verhevene; Beatrix: de gelukkig makende; Cbris-
tiaan: de Cristen; Clara: de schitterende, uitblin-
kende (vgl. Germaans bercht); Marinas: zeerr'ar,;
Md.arten: de krijgshaftige; Vincent: overwinnaar.

Tot welke verminkingen afkorringen soms kunnen
leiden blijkt uit de geschiedenis van de afkorting
'Jet'. De Germaanse naam Flendrik is in het Frans
tot Flenri geworden. Door toevoeging van de ver-
kleiningsuitgang -ette werd hiervan in het Frans
de meisjesnaam Flenriette gevormd( dus net als in
het Nederlands Hendrik-je of Villempje). Deze
naam werd weer in het Neclerlands overgenomen
en 'natuurlijk' afgekort. Maar die afkorting is
nauwelijks meer dan de Franse verkleiningsuit-
gang. Als daar nog vr'eer eens de Nederlandse
verkleiningsuitgang -je achter wordt gevoegd, dan
ontstaat de (uit twee verkleiningsuitgangen be-
staande) 'naam' Jerje.
In plaats van 'geef het kind toch een goed Neder-
landse naam' kan men beter zeggen: kies met zorg
een naam die U mo,oi vindt en waarvan het kind,
dat hem zijn hele lwen lang moet dragen (al kan
het misschien later na een heleboel narigheid te
hebben ondervonden door tussenkomst van de
rechter naamsverandering verkrijgen) niet bang
behoeft te zljn er om bespot te worden en gebruik
dan o,ok die naam en geen rare verbastering.

DRS. F. \T. B. ENGLER

1) ( betekent in de taalkunde: ontsraan uir; ) be-
tekent: wordt tot.
2) Het teken¡ op een klinker duidt aan ðat deze
klinker lang is.

GOED ZOI
De radio-actic 'Goed zo' vaî de Ncnv, ten
bate van het gebrekkige kind, blijkt ook bij
Ilet Instituut rNo voor Bouwmaterialen en

Bouwconstructies (rrnc) aan de Lange Kleiweg
te Rijswijk weerklank te hebben gevonden.
De inmaak^pot alléén deed het aanvankelijk
niet zo best, maar toen voor iedere gulden
gerekend kon worden op een kus van Jo van
Spaandonck, Riet ter Meulen of Nel Daane
(na loting) was de f 214,- (gironummer van de
actie'Goed zo') vlug bijeengebracht. De dames
hebben het bedrag donderdag 1,4 maart tijdens
de uitzending persoonlijk overhandigd aan

Johan Bodegraven. V.I.n.r.: Jo aan Spaand.oncÞ, Riet ter Meølen en Nel Daane
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Voetbalclab

''CIVO''

Uit \Øageningen bereiken ons
enthousiaste berichten over een

voetbalclub die bij de afdeling
Graan, Meel en Brood van het
Centraal Instituut voor Voe-
dingsonderzoek rNo is op-
gericht. De eerste match tegen
Avc, een combinatie van het
Aarclappel- en Vlasinstituut le-
verde naast een overwinning
(3-2) gedurende enige dagen een

hevige spierpijn op. Het eind-
signaal van de wedstrijd bete-
l<ende tevens het eind van de
krachten; de supporters die tot
z,over langs de lijnen hadden ge-
juicht, maakten ztch daarna
verdienstelijk met het op hurr
fietsen hijsen van de spelers; ze
konden geen'bal' meer zeggen.
De jonge club crvo die ditmaal
nog met enkele geleende krach-

ten van de Hogeschool speelde,
hoopt dat in -ùØageningen nog
rNo-collega's gevonden zullen
worden opdat de volgende maal
een echt rNo-team op het veld
zal komen. Aanmelclingen wor-
den ingewacht bij

M. LOOIJEN,

Kamperfoelielaan 16,
\Øageningen

TNO Bridge-Drive

Dank zij de ruime opkomst (48
paren en de goede organisatie
mogen de deelnemers die uit
Delft, Utrecht, Rijswijk en Den
Haag op 16 maart naar de
Stads Doelen te Delft waren
gekomen, op een prettige Y/ed-
strijd terugzien. Na een korte
inleiding opende Dr. J. F. v.
Elteren precies ,or¡ 2 uur de
strijd, die in 6 lijnen var' 27

spellen tot ecn beslissing zou

þip

moeten komen. De prijzentafel
gaf alle aanleiding tot maxi-
male inspanning. \Øe zager- o.a.
uitgestald 13 beste kippen,6
dozen sigaretten (van 50 stuks),
bonbons, chocolade en een hele
huishoudelijke-artikelen-winkel.
Daar deze drive een selectie-
wedstrijd was voor het rNo-
bridgekampioenschap, was ui-
teraard de plaats die in deze
drive werd bereikt de hoofdin-

zet. \Øelnu, de paren De Jong-
Grentzius (64,29010), mevr" Fol-
kering-echtgeno,ot (53,97oIo),
Smittou-Hendriks (65,080/o),
Toneman-echrgenote (60,320 I o),

Hendriksen-De Vries (59,520/o),
mej. De Raat-hr. Beekhuis
(52,380/o), Boswinkel-Hover
(52,38010), Le Poole-Kramer
(69,84010), v. Elteren-v. Spaan-
donck (65,870/o), Fontein-\Øil-
Iegers (64,290lo) wisten zich in
de finale te plaatsen die inmid-
dels ook al gespeeld is en waar-
van wij U in ons vo,lgende num-
mer verslag zullen doen. Rest
ons nog te vermelden dat de
volgende rNo-instituten yerte-
genwoordigd waren: Chem.
La6. Rvo, Instrumentmakerij
rx, Floutinstituut, co, TpD, Go,
Kr, Verfinstituut, Phys. Lab.
nvo, An. Instituut, nvt, Me-
taalinstituut, enw, Rubberinsti-
tuut, vr, Med. Biol. Lab,, Org.
Chem. Inst., cL, rBBc. De heer
P. C. Liefhebber had belange-
loos de technische leiding op
zich genomen.



Tueetrtonderd uoorden . . . . .

Vare ik 'lfl'erumeus Buning, on-
getwijfeld was ik begonnen met
een beschrijving van het echt-
Deense Smørrebrød van de
feestmaaltijd, die aar^ het
avondprogramma voorafging.
Ik weet niet, waarom het op
dit feest van het tienjarig be-
staan der Personeelsvereniging
nu juist Smørrebrød moest zijn,
maar wellicht dat een onzer
TNo-congresgangers voor dit
loffelijk initiatief verantwoor-
delijk is.

Er waren natuurlijk toespraken
(zeer beknopte jaaroverzichten
z'o U wilt) en daarbij vertolkte
Dr. Selling ons aller teleurstel-
ling, dat de 'Baas' (wij van het
v.r. zeggen zelden 'Directeur'
wegens ziekte verstek moest
laten gaan. Ir. Smit van het
Vasserij Instituut rNo kon in
zljn jaaroverzicht gewag maken
van enige opmerkelijke succes-
sen en hoorde tot eigen verba-
zing, dat hij vandaag precies
30 jaar geleden voor het eerst
de natte gronden van het '\7-as-

serij Proefstation betrad!
FIet toneelstuk van deze avond
heette echt huiselijk: 'De moord
in de pasto'rie', schrijfster ervan
is Agatha Christie en dan weet
U het wel: van die typisch En-
gelse dialogen, een steeds opge-
voerde spanning en een veront-
rustende onzekerheid, wie toch
wel de dader van de moord
was. Neen, ik vertel U ook nu
niet, wie de moord pleegde, dat
doet de schrijfster ons trouwens
ook pas in de laatste minuut en

terecht: erwas geen touw meer
aan vast te knopen. De inspec-
teur die de zaak had uit r.e zoe-
ken (Ir. Borsten) had zijn niet
gemakkelijke rol op de enig
juiste manier geïnterpreteerd.

(gewijd aan het iaarfeest van het Vezelinstituut TNO en het 'Was-

serij Instituut TNO op 1 maart 1952).

V.l.n.r.: Lavtrence Redding (A. A. oan den Brandl,
SlacÞ (H. Borsten), Ds. Clement (J. G. FeiÞema),
Griselda (8. Srnid).

En dan een prachtig echt-
Engels oud dametje van Mech-
teld Royer (waarlijk grote to-
neelspeelsters noem je steeds
met de vóórnaam. ..). Gescha-
rerd is er om de prachtig ge-

typeerde Indische Mrs. Ridley
(Jet van Buuren). Onze elek-
tronicus Bert Leenhouts hád
dokter moeten worden, want hij
wás het. Hetzelfde is niet zo
goed neer te schrijven van
Evelien l,eur en haar partner
van den Brand, want zij bleken
tenslotte de daders te zi1n....
maar prima gespeeld! Dat regie,
mime en intonatie goed waren
kan ik het beste bewijzen door
te vermelden, dat een onzer
Flongaarse medewerkers op
mijn vraag, of hij er nog iets
van begrepen had, zeer enthou-
siast antwoordde: 'Doch, doch,
doch'. . . .

Evenals vorig jaar toonde een

aantal paren tijdens het slotbal,
dat een in hoepelrok, pruiken-
tooi en pandjesjas gedanst me-
nuet een rijkdom aan schoon-
heid, gratie en.. . . vrolijkheid
biedt. Voor vele toeschouwers
een hoogtepunt van dit gezel-
lige feestavondje.

l. BoRST.

.-.qf*trc....



TNO fotowedstriid

Op 15 april a.s. sluit de inzendingstermijn voor de
fotowedstrijd. Laat uw werk nu beslist geen dag
langer liggen maar stuur het in, nu direct.
\Øaag een kans de wisselbeker voor uw instituut te
bemachtigen et zelf eígenaar te worden van de

filmcamera. Ook in de klasse 'Vrije Onderwerpen'
zl¡n de prllzen niet gering. Maar nog af gezien van
de prijzen, doe mee en maak gezamenlijk due
wedstrijd tot een succes.

Zo moeilijk als puzzel nr. 6
'w'as, zo gemakkelijk was de
p:uzzel uit ons vorige nummer.
[J moest slechts op de gedachte
komen dat A de eerste letter
van het alfabet is, B de tweede
enz. Een T is dan 20, dus 100
T is 2000; een N is 14, dus 5 N
is 70 en een O is 15, dus O plus
1 gedeeld door 4 is4. Het resul-
taat is nu 2000 - 100 + 700
+ 10 + 4 : 1984. De titel
van het boek is 1984 van de
auteur George Orwell. Heel
eenvoudig als men het eenmaal
weer. De prijs ad. I 10,- in de
'directe klasse' gaat na loting
naar k.H. Kuipers, Groningen.
Op de ladder komt H. E. v. d.
Veen, Bemuurcle 'Sí'eerd O.Z. 28
te Utrecht met 210 punten bo-
venaan. De prijzen zijn inmid-
dels verzonden. De eerste vijf
plaatsen worden nu ingenornen
door:
N. Middendorp (209)
Prof. Ir. D. Dresden (203)
E. Ruys (Octr. Afd.) (178)
E. Ruys (Hoofdk.) (178)
A. C. Goote (175)

Ingezonden werden in totaal 45
goede oplossingen.

Pazzel nr, I
Ditmaal gwen wij U een kop-
pelraadsel, ingezonden door de
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heer A. C. Kalkhoven te \Øaal-
wijk. Yan onderstaande woor-
denparen kunnen door lerter-
omzetting nieuwe woorden
worden gevormd. Ieder paar
moet hierbij één nieuw woord
opleveren onder gebruikmaking
van alle letters, geen meer en
geen minder. De beginletters
van de nieuwe woorden vormen
in de gegeven volgordeeenrNo-
gezegde.

In de 'directe-klasse' valt er
weer f 10,- te winnen en in de
'puntenklasse' zal voor iedere
goede combitatie 2 punren en
voor het gezegð,e 25 punren
worden gegeven.

PTJZZELIJOEKJE
De opgave luidt:

Bo,ord - Schol
Sloep - Neer
Regen - Steil
Bruid - Raten
Nader Dons
Kreet - Varm
Kersen - Tien
Grein - Deern
Stang - Kroeg
Aster - \Øalg
Zonde - Oker
Vader - Gare
Srruis - Eind
Spurt - Leer
Macht - \Øaker
Milde - Goede
Etsen - Keel
IJzer .Velg
Tralie - Lier
Straat - Ren
Veter - Klos
Feest - Veger

VEZELINSTITUUT TNO
afscheid mei.

Op 14 maart jl. was het perso-
neel van het Vezelinstituut rNo
in de gelegenheid afscheid te
nemen van mej. I. Doornbos.

Yan 1949 af is zij op het insti-
tuut werkzaam geweest op de
afdeling Algemene Zaken; zlj
droeg de zorg voor magazijt en
huishoudelijke dienst en zij ver-
vulde deze taak op plezierige

I. Doornbos

en loffelijke wijze. Dat was niet
alleen het oordeel van directie
en collega's, maar van alle aan-
wezigen: de maaltijden bijvoor-
beeld die zij op de dag van het
jaarfeest steeds wist te organi-
seren waren altijd voortreffe-
lijk. Door velen is dan ook de
hoop uitgesproken, dat dit ver-
trek naar Amerika geen af-
scheid voorgoed zal betekenen.


