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METROBOUW 

Zoals bij zovele grote nederlandse projecten zijn ook 
thans bij de bouw van de Metro te Rotterdam enkele 
instituten van TNO ingeschakeld. Wij hopen U in het 
volgend nummer van TNO-Kontakt hierover te kunnen 
berichten. Het leek ons interessant in dit nummer iets 
over de bouw zelf mede te delen. 

Het heeft in Rotterdam zelf nogal wat verwondering ge
wekt, dat de vroedschap in 1958 niet glimlachend het 
eerste rapport, dat een ondergrondse stadsspoorweg aan
beval, terzijde heeft gelegd, om eerst het overige verkeer 
(de auto's en natuurlijk de fietsen) een nieuwe snelle en 
comfortabele verbinding te geven onder de Nieuwe Maas 
door. 
De rivier vormt een natuurlijke barrière tussen de beide 
delen van de stad. De bestaande oeververbindingen voor 
het verkeer - de Maasbruggen en de Maastunnel - konden 
de angstig snel groeiende stroom van vervoermiddelen 
toen al, in 1958 dus, niet meer op een verantwoorde wijze 
verwerken. 
Men was het er wel over eens, dat er op den duur een 
metro zou moeten komen, of een tramverbinding onder 
de rivier door. Maar de verkeerstunnel leek voorrang te 
eisen. 
In deze nieuwe verkeerstunnel was echter geen plaats 
voor de tram. Toch diende men voor het openbaar ver
voer tussen beide stadshelften op een vlotte, ongestoorde 
verbinding te kunnen rekenen. Dit openbaar vervoer zou 
echter in de nabije toekomst geheel in de lucht komen te 
hangen, daar de nu nog bestaande Maas bruggen, waarvan 
dit vervoer grotendeels afhankelijk is, na voltooiing van 
de nieuwe verkeerstunnel zullen verdwijnen. Ook vanuit 
dat oogpunt bezien lag het toch wel voor de hand eerst 
te zorgen dat het openbaar vervoer onderdak, of beter: 
onder water kwam. 
Ten behoeve van de bouw van deze tunnel moet boven
dien een groot aantal woningen door de gemeente ver
worven en vervolgens afgebroken worden. Voor de be
woners van die woningen moet nieuwe huisvesting ge
vonden worden. Het is wel duidelijk, dat dit een zeer 
langdurige operatie belooft te worden. 

Sneller te verwezenlijken 

Zo heeft het plan voor een metro - sneller te verwezen
lijken - voorrang gekregen. Voorlopig wordt er één lijn 



IN ROTTERDAM 
Werken alsof men bezig is 
in een rivier 

gebouwd (zie kaartje), lopende van het Centraal Station 
op de noordelijke Maasoever, via het dicht daarbij ge
legen stadscentrum, onder de rivier door, naar wat be
doeld is als het centrum voor het zuidelijke stadsdeel, het 
Zuidplein. 
Op de noordelijke Maasoever zullen de stadstreinen ge
heel ondergronds blijven, op de zuidelijke oever zal het 
traject over een viaduct lopen. De hele lijn wordt vijf 
kilometer lang. Er zijn zeven stations op deze afstand 
geprojecteerd. Eind 1966 moet het buitenwerk gereed zijn. 
Tunnels en viaduct zullen dan klaar zijn om de technici 
te ontvangen, die de laatste hand leggen aan de rails en 
het beveilligingssysteem, zodat de metro waarschijnlijk in 
de loop van 1967 voor het publiek kan worden openge
steld. 
Zou het metroproject niet meer omvatten dan de buiten
kant die met veel cijfers en data is. aangegeven, we 
zouden er hier maar beter over kunnen zwijgen. Laten 
we wel wezen, een ondergronds spoorlijntje van vijf 
kilometer lang, ook al omvat dat een ondergrondse 
rivierkruising, zal weinigen respect inboezemen. Overal 
ter wereld bouwt men stadsspoorlijnen, en vele daarvan 
zijn, voor wat hun omvang betreft, heel wat indrukwek
kender dan de Rotterdamse. 
Maar weinige, zeer weinige moeten onder even moeilijke 
omstandigheden worden gebouwd. De ondergrondse 
rivierkruising is zeker een deel van het werk dat veel van 
de technici van de afdeling Tunnelbouw van de Rotter
damse Dienst van Gemeentewerken vergt. Maar ten
minste even moeilijk is het werken in de zeer natte veen
bodem van de stad. 
Het grondwater staat in Rotterdam ongeveer een halve 
meter onder het maaiveld. Dat betekent in de praktijk, 
dat men over vrijwel het gehele traject op de noordelijke 
Maasoever moet werken alsof men in een rivier bezig 
was. Met in elk geval het grote verschil, dat men de rivier 
eerst zelf nog moet graven. Het water is er, maar de 
rivier nog niet. 
Het was dan ook van meet af aan duidelijk, dat er geen 
sprake kon zijn van werken op de manier zoals er vrijwel 
overal is gewerkt, waar men een ondergrondse spoorlijn 
heeft gebouwd: men kon hier niet eenvoudigweg een 
sleuf graven en daarin een tunnel bouwen. 
Waarom eigenlijk niet? Van Nederlanders mag toch wor
den verwacht dat ze nauwelijks moeite hebben met het 
buiten houden van water? Hun halve land ligt lager dan 

de zeespiegel. Waarom zouden ze niet een stukje van dat 
land nog wat verder uigraven en dan, alsof de sleuf een 
klein Nederlandje was, zorgen dat het water buiten 
blijft? Dat wordt ook gedaan. Op verscheidene plaatsen. 
Maar dat is een hoogst kostbare geschiedenis. Liever 
maakten de tunnelbouwers van de nood een deugd: ze 
maken van de tunnelsleuf een kanaal, waardoor ze tun
nelstukken naar de plaats van bestemming brengen om 
ze daar, vrijwel net als in de echte rivier, te laten zinken. 
Voor de bouw van de tunnelstukken zijn dan nog bouw
dokken nodig en dat zijn de stukjes 'Nederland binnen 
Nederland', droge stukjes grond, ver beneden het peil 
van het omringende grondwater. 

Vijand water wordt door ingenieursvernuft 
tot bondgenoot gemaakt 

Maar laten we zelf in de stad gaan kijken. Oppassen: de 
straten die zo pas nog toegankelijk waren, kunnen nu 
zijn afgesloten in verband met de metrobouw. Laten we 
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Door het hart van de stad is een kanaal gegraven voor het 
(water)transport van de metrotunnelstukken; het kanaal ver
wijdt zich tot een breed bassin. 

De Coolsingel, Rotterdam's hoofdboulevard, veranderde ten 
behoeve van de metro tijdelijk in een diep kanaal, gevat in 
stalen damwanden. 
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op het vertrouwde geluid van de heimachine afgaan. In 
de vrijwel geheel herbouwde buurt van de Coolsingel kan 
dat alleen maar te maken hebben met de bouw van de 
metro. Tegenover de Rotterdamsche Bank zien we de 
stoomwolken wegschieten uit een zwart blok. Een stalen 
plank schiet een eind de grond in: hier wordt een dam
wand geslagen. 

De planken zijn ongeveer twintig meter lang. Zorgvuldig 
worden ze zo geplaatst, dat de randen in elkaar grijpen, 
zodat er een vrijwel waterdichte afsluiting ontstaat. De 
planken gaan tot negentien meter de grond in, een flink 
eind in de kleilaag, zodat het grondwater niet de kans 
krijgt er onderdoor te sijpelen. Is de damwand gereed, 
dan gaat men de grond binnenin uitgraven met draglines 
en bulldozers en al die hulpwerktuigen die in zo onge
lofelijk korte tijd duizenden kubieke meters grond kunnen 
verzetten. 
Dieper dan tot een meter of vijf gaat dat niet. Op den 
duur moet de sleuf twaalf meter diep worden, maar lang 
voordat men zover is, zouden grondwater en bodemdruk 
de damwand hebben omgegooid. Daarom wordt de sleuf, 
als men tot een meter of vijf heeft gegraven, gevuld met 
water, dat ongeveer gelijk met de straat komt. Daarna 
wordt de sleuf verder uitgebaggerd tot de gewenste diepte. 
De bovenkant van de damwand wordt nog eens extra 
ondersteund met een laag zg. stempels, stalen steunen die 
ervoor moeten zorgen dat grondwater en bodem de dam
wand niet alsnog kunnen wegduwen. 
Later, als ook de heipalen in de bodem zijn geheid en de 
tunnelsegmenten naar hun plaats worden gevaren, zullen 
onderaan deze 'stempels' rails komen om de tunnelstuk
ken te geleiden. De tunnelstukken worden aan voor- en 
achterzijde waterdicht gemaakt en uitgerust met ballast
tanks, waarmee ze precies zo zwaar worden gemaakt dat 
ze onder water blijven en zinken zodra ze daartoe de 
kans krijgen, maar ook weer niet zo zwaar, dat ze echt 
flinke krachten zouden uitoefenen op de geleidingsrails. 
Bij het 'afzinken' van de tunnelstukken komen die eerst te 
rusten op vijzels, die door duikers heel nauwkeurig hori
zontaal zijn opgesteld. De tunnelstukken liggen dan nog 
een paar centimeter boven de paalkoppen. Die paalkop
pen zijn van een bijzondere constructie, net als trouwens 
de palen. Dit alles is uitgedacht op het bureau Tunnel
bouw van Gemeentewerken; deze technici, onder leiding 
van metrobouwer ir. G. Plantema, hebben trouwens het 
hele systeem van 'kanaaltunnelbouw' zelf ontworpen. 



Men begint met een losse stalen punt met behulp van een 
stalen buis in de grond te slaan. De punt wordt, via de 
buis, volgestort met mortel. Dan laat men de eigenlijke, 
betonnen paal in de buis zakken, zodat die heel goed 
met de mortel aan de stalen punt vast komt te zitten. 
Dan wordt de buis teruggetrokken. 
Op de paal wordt dan een tweedelige kop gemonteerd. 
Tussen de twee helften is een ruimte, die later met fikse 
kracht wordt volgespoten met cementspecie. Deze kracht 
is zo groot, dat de bovenste helft van de paalkop tegen 
de onderzijde van de tunnel wordt aangedrukt, die hij 
zal moeten dragen zodra de specie is uitgehard. 

We hebben al gewezen op de bouwdokken, waar tenslotte 
de tunnelelementen moeten worden gemaakt. Die kunnen 
niet gevuld blijven met water. Ze worden niettemin op 
vrijwel dezelfde manier gemaakt als de kanalen. De eerste 
keer dat deze methode werd toegepast, ontstond er een 
soort rel. Het dok was tot ongeveer vijf meter diep uit
gegraven, en toen stelden op een dag ondeskundigen vast, 
dat het vol water was gelopen lang voordat het gereed 
was. 
Vrijwel niemand begreep, dat de leiding van het tunnel-

project zo kalm bleef onder deze 'tegenslag', ja, boudweg 
ontkende dat het een tegenslag was. 
Om het bouwblok was een damwand geslagen, en een 
paar meter buiten deze eerste, was er nog een gemaakt, 
die met stijlen aan de eerste verbonden was. De tweede 
damwand moest ervoor zorgen dat de eerste niet zo 
gemakkelijk zou worden omgedrukt. Vervolgens was het 
dok uitgegraven, maar daarna moest het dok toch vol 
water komen om verder te worden uitgebaggerd tot 
twaalf meter diepte. Tenslotte moest er een stevige, zeer 
vaste zandlaag van vijf tot zeven meter hoogte in de 
bouwput komen. Die zandlaag moest ervoor zorgen dat 
er een goede werkvloer kon worden gemaakt, en dat de 
damwand nadat het water uit het dok was gepompt niet 
zou gaan doorbuigen. 
Dat is allemaal bijna volgens plan gegaan. Bijna. Waar 
niemand rekening mee had gehouden, was, dat er onder 
de nieuwe stad Rotterdam resten zouden liggen van de 
oude, van v66r het bombardement dat de Duitsers in 
mei 1940 op de stad hebben uitgevoerd. Maar die resten 
waren er. O.m. in de vorm van honderden, zelfs duizen
den houten heipalen. 
Deze resten maakten het ook onmogelijk in de binnen-
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stad een zeer vernuftig plan voor een nieuw soort dam
wand uit te voeren. Dit plan beoogde de zware, centi
meters dikke damwandplanken te vervangen door een 
veel lichtere en veel goedkopere twee millimeter dikke 
plaat, zgn. 'blikscherm'. 

'Alles is uitgekiend' 

Op het eiland Van Brienenoord, waar de tunnelstukken 
worden vervaardigd voor het rivierkruisende deel, kon 
deze methode wel worden gebruikt. De dunne platen 
worden uiteraard niet in de grond geheid; ze worden 
ingebracht met een installatie die met behulp van een 
~terke waterstraal de grond onder de scherpe plaatrand 
wegspuit, zodat de plaat op z'n eigen gewicht de bodem 
ingaat. Deze afdichting, alweer een van de dingen die 
nog nergens ter wereld zijn vertoond, voldoet uitstekend. 
Zo zijn er drie bouwdokken. Eén op het eiland Van 
Brienenoord (op de kaart geheel rechts), dat binnen af
zienbare tijd zijn diensten voor de metrobouw heeft ver
richt. Het wordt dan vergroot om te kunnen dienen voor 
de bouw van de stukken voor de nieuwe spoorwegtunnel, 
die de bestaande brug over de rivier zal vervangen. 
Een tweede bouwdok, Weena, in het traject zelf uitge
graven, moet de stukken leveren die komen tussen het 
Centraal Station en even voorbij de eerste stopplaats. Het 
derde dok (Blaak), in het centrum, niet ver van de rivier 
gelegen, is ontworpen voor de rest van het ondergrondse 
traject. 
Dit alles is nauwkeurig uitgekiend, zodat er bij de bouw 
zo min mogelijk vertraging optreedt. Maar ja, als je 
moet bouwen op een bodem die veel weg heeft van een 
bord porridge met stenen ... 

A. DE KOOL 

./ 
' 
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Werk 
in 
uitvoering 

Dezer dagen liep ik langs een gracht in een van 
onze grote steden. Er dreven boterhammen in, be
legde boterhammen. Mijn gedachten gingen terug 
naar het jaar 1945 toen men in deze zelfde stad 
voor een half wittebroodje veel geld moest neer
tellen. Mijn gedachten gingen ook naar de ontel
baren die overgelukkig zouden zijn met het brood 
dat daar in het water dreef. Er is iets harteloos in 
dit wegsmijten van voedsel terwijl miljoenen te 
kort komen. Misschien moeten wij het ook 
zien als een symbool, een symbool van het gemak 
waarmee wij de nood van anderen vergeten. 

Dagelijks worden wij geconfronteerd met de ellen
de en de noden van onze medemensen, ten gevolge 
van oorlog, overstroming, stormrampen . . . De 
nooit aflatende en voortdurend folterende ellende 
van de honger en de ondervoeding verschijnt zelden 
op het beeldscherm en vult de pagina's van onze 
kranten niet. Deze nood is niet spectaculair, niet 
sensationeel; het is een alledaagse nood. Het gezicht 
van de honger verandert niet van de ene dag op de 
andere, de ondervoeding heeft dag op dag dezelfde 
gevolgen: ziekte, zwakte en sterfte. Misschien zou
den wij pas ontwaken als bij elke nieuwsuitzending 
één ogenblik de honger ons aangrijnsde uit het ge
zicht van een ten dode opgeschreven kind. Nu 
dringt het slechts zelden tot ons door dat niet ver 
van ons af miljoenen missen, wat wij als het uiterste 
minimum zijn gaan beschouwen. Goddank wordt 
er reeds iets aan gedaan om dit probleem aan te 
pakken. Het hangt alleen van ons af of dat iets 
veel zal worden, zóveel dat deze beschamende toe
stand spoedig uit de wereld geholpen is. De mo
derne wetenschappelijke en technische mogelijk
heden stellen ons in staat, voor het eerst misschien 
in de geschiedenis van de mensheid, deze ellende 
op te heffen. Zeker, de eenheid en de goede ver
standhouding in deze wereld laten nog veel te 
wensen over, maar het is toch een feit dat de 
samenwerking zover gevorderd is dat men met kans 
op succes de strijd tegen de honger over de hele 
wereld kan gaan aanbinden. Het is niet meer een 
kwestie van het zenden van melk en rijst en tarwe 
naar de meest getroffen gebieden om zo de erg te 
nood tijdelijk re lenigen, nee, het is thans veel meer 
en georganise rde en welvoorbereide veldtocht 

ee11 aan val op alle fron ten. De overwi nn ing is niet 
twijfelachtig a ls de uin·usting aan de eisen beant
woordt. Maar daartoe is geld nodig, veel geld. 



'Werk in uitvoering' is dit jaar het motto van de 
anti-honger-actie. Dit motto geeft vertrouwen, het 
geeft moed, het getuigt van optimisme. De opbouw 
is al aan de gang. Het is niet meer de vraag: hoe 
zullen wij het aanpakken? De aanval is al begon
nen. Het hangt mede van ons af of hij wordt door
gezet. Met onze steun zijn de eerste stappen gezet, 
alleen met onze steun zal het werk kunnen worden 
voltooid. Steeds duidelijker is men gaan inzien dat 
de enige effectieve ontwikkelingshulp, de hulp is 
die de geholpene in staat stelt zichzelf te helpen. 
Dit geldt ook voor de hongerenden en onder
voeden. Zij zijn niet gebaat met busjes melk en con
serven, zij zijn niet geholpen met de kruimels die 
van onze tafel vallen. Zij zijn alleen te redden met 
landbouwmachines, met voorlichting op alle ge
bied, met proeftuinen en cursussen. Onze rijkdom 
aan technische middelen, onze schatten aan er
varing en wetenschap moeten tot hun beschikking 
staan. Daartoe is mankracht nodig, daartoe is veel 
geld nodig. 

In Afrika wordt een tuinbouwproject uitgevoerd, 
dank zij onze steun. In Ceylon wordt een groot 
voedselverbeterings- en ontwikkelingsplan aange
pakt en waarbij men rekent op onze steun 
In Nepal wordt aan de uitvoering van een in
dustrieel project begonnen met onze hulp. 
In Columbia verwacht men alles voor het onder
wijs van onze bijstand. In Dahomey heeft de land
bouwhogeschool dringend uitbreiding nodig. 
In Ethiopië doet een modelschool zegenrijk werk, 
maar zij is veel te klein om aan de aanvragen te 
voldoen ... 

'Werk in uitvoering'. Op alle fronten is men aan 
de arbeid, dank zij ook onze edelmoedigheid in het 
verleden. Maar men rekent op ons, men blijft op 
ons rekenen. Zoals de honger elke dag t rugkeerr, 
zo klinkt ook dag-aan-dag de lm~et om hulp. En 
wij zijn zo g makkelijk geneigd de honger te ver
geten. Daarom moeren wij ons pnicuw bewust
maken van de beschanm1de werkelijkheid: terwijl 
de ene helft van de wereld in betrekkelijke over
vloed leeft, heeft de andere gebrek aan het aller
noodzakelijkste ... gezond voedsel. 

De Anti-Honger-Actie is geen filantropische instel
ling, zij is gegroeid uit eenvoudig rechtvaardig
heidsbesef. Zij is gegroeid uit het besef van mede-

verantwoordelijkheid voor de anderen, voor onze 
medemensen. Wat wij in het verleden verzuimden, 
moeten wij voorzover mogelijl herstellen en op 
basis van mederoensclijkh id bouwen aan een ge
lukkige wereld vo r allen. Dar i haar program, 
daarvoor vraagt zij uw hulp. 

Honger, ondervoed ing verkeerde voeding, mil
joenen lij len eraan in Afrika, in Azië, in Lacijns
Amerika. Zij ku nnen alleen zichzelf helpen, \Van
neer wij hen helpen. Daarom doet de OVIB een 
beroep op ll. Zij vraagt van u geen bijdrage voor 
noodmaatregelen en tijdelijke verlichc ing te bren
gen, zij vraagt uw bijdrage om voorgoed af te 
rekenen met de onvoorstel bnre ellende waaronder 
nog zoveel medemensen gebukt gaan. Zij vraagt 
uw hulp voor 'werk in uitvoering', omdat olleen 
door uw edelmoedige gave mogeljjk zal worden 
- en binnen niet al te lange tijd - te chrijven : 
'wCJ·k volt oid'. 

Anti-Honger-Actie Giro 100200 Den Haag 
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In mijn bezit is een ruim zeventig 
jaren geleden geschreven boekje, 
waarin een 'landverhuizer' uitvoerig 
verslag uitbrengt over zijn bele
venissen gedurende een veertigjarig 
verblijf in de 'States'. Hij schrijft 
breedvoerig over contacten met 
'roodhuiden', aankopen van land 
tegen vier dollarcent per 'acre' - en 
ruwe vechtpartijen. Het boek is 
verlucht met tekeningen van aan
doenlijke blokhutten, beschermende 
palissaden, ontginningen. Ik heb 
het nog eens doorgebladerd nadat ik 
de lezing van mej. Dra. J. van Buuren 
van het Vezelinstituut over haar 
reis naar de Verenigde Staten had 
beluisterd. Wij weten het allen: 
het is ontzagwekkend wat de na
komelingen van die allereerste 
landverhuizers van waar ook ter 
wereld afkomstig, hebben weten 
te maken van dit door natuurschoon 
zo rijk bedeelde werelddeel. Want 
velen grijpen heden ten dagen de 
kans om het land van Uncle Sam 
te bezoeken. Vrij wel allen komen 
terug met een geheel andere kijk op 
de USA en de Amerikanen. Het 
is ons een genoegen een beknopte 
samenvatting van de boeiende 
causerie van Mej. Van Buuren, die 
een scherp opmerkster moet zijn, 
hier af te drukken, want zij toont 
ons een ander Amerika, zónder jazz, 
filmstars, of teenager-idolen. Het 
échte Amerika. 
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DOOR HET 
UNCLESA~ 

Mejuffrouw Van Buuren vertelde het 
volgende, daarbij haar betoog illustre
rend met een keur van prachtige 
kleurendia's: 

Tijdens mijn bezoek aan Amerika 
moest ik diverse researchinstituten be
zoeken, o.a. in verband met een van 
onze eigen ontwikkelingen en mij 
oriënteren over de toepassingen van 
de nieuwste synthetische vezels. Ik 
had al lang grote belangstelling voor 
het land, dat door de gehele wereld zo 
niet als leider, dan toch wel als een 
der meest leidinggevende continenten 
wordt beschouwd. Met graagte heb ik 
van de geboden kans gebruik gemaakt, 
om zoveel mogelijk van het land in de 
mij toegemeten vakantietijd te zien. 
Nu is dat ·in Amerika niet alleen wat 
tijd maar ook wat geld betreft, wel 
mogelijk als je tenminste reeds ver van 
tevoren rekening kan houden met de
ze toeristische buitenkans. Voor 99 
dollar heb ik een 99 dagen geldig 
ticket gekocht, dat mij het recht gaf 
een afstand dwars door de Verenigde 
Staten van Amerika per bus van de 
Continental Trailways af te leggen, 
even groot als de afstand van Amster
dam via Cairo naar de Oeral. Denk 
niet dat het reizen per autocar ge
durende een zo lange afstand niet te 
doen was. Met alle klimatologische 
wisselingen tijdens de reis is rekening 
gehouden. De bus is uitstekend ge
outilleerd met een koelinstallatie, een 
luchtverversingsapparatuur, een toilet 
enzovoorts. Dat is allemaal beslist 
geen overbodige luxe, want het kli
maat is bijzonder variërend. De berg
ruggen, die Amerika heeft, lopen na
melijk lang niet zo gunstig als onze 
Europese bergmassieven en de pool
winden worden door hen niet tegen
gehouden, zodat zij vrijelijk over het 
ganse continent van noord naar zuid 
kunnen blazen. New York ligt op de
zelfde breedtegraad als Rome, zodat 
het in de zomer in deze steen- en 
asfaltmassa ondragelijk warm kan 

zijn, terwijl de winter er veel strenger 
is dan bij ons. Helemaal in het zui
den, in Florida, zou je verwachten dat 
het er altijd prachtig weer is (dat idee 
krijg je zo van de filmproduktei1 die 
Hollywood de wereld rond zendt) 
maar soms loopt daar de sinaasappel
kultuur gevaar door temperaturen .van 
min 14 graden Celsius, terwijl in New 
Orleans, toch ook wel een bepaald in 
tropisch gebied gelegen stad, de sui
kerrietaanwas soms te kampen heeft 
met nachtvorstschade. 

Amerika is een werelddeel, kletsnat 
van zware regenval enerzijds, kur~
droog anderzijds door een maanden
lang ononderbroken felle zon, die alle 
energie uit de botten stookt. (De grote 
vlakten, Arizona, Nieuw Mexico). 

Over New York alleen al zijn biblio
theken vol geschreven. Het hoofddeel 
van de stad is wel het beroemde Man
hattaneiland, niet veel groter dan de 
strook grond tussen Delft-Ypenburg
Leiden, maar toch zo'n 1.7 mil
joen mensen herbergt. Allemaal Ame
rikanen? Ja en neen. In groot New 
York dus met alle bij- 'steden' als 
Brooklyn, Queens en Richmond samen 
wonen meer Italianen dan in Rome, 
meer Duitsers dan in Stuttgart, meer 
Polen dan in Krakau, meer leren dan 
in Dublin, meer Russen dan in Kiev. 
Er komen dan ook 200 kranten in 
vreemde talen van de pers, die al 
jarenlang gretig aftrek vinden bij al 
die New Yorkers, die naast het Ameri
kaam toch nog wel graag een krant 
lezen in de taal van het land, dat zij 
lang geleden of nog niet zo erg lang 
geleden verlieten voor een betere toe
komst. Wij Nederlanders kunnen er 
wel een beetje trots op zijn dat wij 
daar nog eerder waren dan de Engel
sen. New York is immers ontstaan uit 
de 17e eeuwse Nederlandse neder
zetting Nieuw-Amsterdam. Vele Ne
derlandse namen herinneren nog aan 
die voorbije tijd: Harlem (Haarlem), 
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Brooklyn (Breukelen), Nassau, New 
Utrecht, Flushing (Vlissingen), woor
den als Boss (baas), sleigh (slee), Yan
kee (Jan-kees naar men veronderstelt, 
al of niet ten onrechte). Wist u overi
gens, dat van de Town-Hall in New 
York nog steeds bij officiële gebeurte
nissen het Oranje-blanje-bleu wordt 
uitgestoken? Het is immers hun vlag! 
En dat Albany, vroeger Fort Oranje, 
de hoofdstad van de staat New York, 
nog een 'stadhuys' heeft? 
Niet geheel Manhattan is overdekt 
met torenhoge wolkenkrabbers, welke 
indruk men wel eens hier in Europa 
heeft, vermoedelijk door de vele foto's 
die aan het inderdaad imposante birds
eye-view van Manhattan's wolken
krabbers zijn verschoten. 

Wij verlaten thans New York, dat niet 
door Stuyvesant werd gesticht, met 
zijn vele zaken, waard om er over te 
praten; negerinnen met ontkroesde 
oranje haar trippelen er naast Polen, 
Hongaren, Chinezen, Italianen, die 
allen hun eigen restaurants en woon
huizen hebben. Verlaten wij deze stad 
met zijn immens verkeer, waartussen 
door de in technicolor gespoten taxi's 
schieten en groeten wij het Vrijheids
beeld achter ons in de baai. Het valt 
ons nog even in om U te vertellen dat 
dit Vrijheidsbeeld hol is en doorscho
ten met liften, tot en met de arm (er 
kunnen zeventien mensen rondom de 
toorts wandelen!) en dat, terwijl de 
vrijheid juist voor dit land beslist geen 
holle frase betekent. 

De gerieflijke Trailway-bus met de 
groen gekleurde ruiten brengt ons naar 
Philadelphia. Hier werd in het jaar 
1776 door 13 Engelse kolonies aan de 
Oostkust van Amerika de onafhanke
lijkheid geproclameerd. Het statige 
gebouw, waar dit geschiedde, is na 
veel wederwaardigheden met veel 
piëteit en geld in de oude staat ge
restaureerd, alhoewel het niet bepaald 
indrukwekkend genoemd kan worden. 

Een typisch nauw straatje in het Franse kwartier in New Orleans met resta14rants en 
winkeltjes gedecoreerd met sierlijk smeedijzerwerk. 

Veel aardiger is het eveneens weer in 
de oude staat teruggebrachte kleine 
huisje van Betsy Ross, de echtgenote 
van de toenmalige kolonel Ross, die 
- zo men zegt - voor de pasgeboren 
'States' de allereerste Stars and Strips
vlag maakte. Natuurlijk nog slechts 
met 13 sterren. 

Enige dagen later bevinden wij ons in 
Washington, een prachtige stad, die 
nog maar 150 jaar oud is. Na de Vrij
heidsoorlog was de financiële positie 
van de Verenigde Staten vooral in het 
noorden zeer slecht. Men stond er 
voor aanzienlijke bedragen aan oor
logsschuld te moeten betalen (o.m. aan 
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ons land, dat met kwistige hand had ge
leend). De beroemde president George 
Washington zetelde in de stad New 
York en dat stak de zuidelijke staten 
zeer. Zij wensten een hoofdstad meer 
centraal gelegen en men vond als 
compromis een stuk moeras aan de 
Pctomac-rivier dat wij thans als 
Washington kennen. Men moest wel 
naar de stem van het zuiden luisteren, 
want daar zat veel meer geld dan in 
het noorden. 
De voorgestelde stad was tot dat mo
ment nu niet bepaald riant te noemen 
want zij bestond uit een samenraapsel 
van hutten en gebouwtjes en aan een 
stadsplanning en bestrating had men 
niets gedaan. 
Architect L'Enfant, een Fransman, die 
uit idealisme had meegevochten in de 
Vrijheidsoorlog, maakte een prachtig 
plan voor een grootse stad met brede 
alleeën en diagonale avenues, maar 
het moest tot het begin van de twin
tigste eeuw wachten, totdat men er 
toe kwam het plan van de inmiddels 
al lang overleden L'Enfant nagenoeg 
ongewijzigd uit te voeren. 

De geaccrediteerde gezanten en am
bassadeurs kregen speciale toelagen 
voor het ongemak, dat huisvesting, 
vervoer en nabij moeras met gele 
koorts hun bezorgde. Nu is Washing
ton een prachtige stad met talloze 
monumentale gebouwen, waarvan vele 
onmiskenbaar zijn geïnspireerd door 
de antieke Griekse architectuur met 
veel marmer, tussen het overvloedig 
aanwezige geboomte. Praten over 
Washington kan niet zonder de ware 
lijdensweg te memoreren van het be
roemde Witte Huis, residentie van de 
president. 
Het Witte Huis kan slechts sedert 
1948, toen Truman besloot tot een 
zeer drastische restauratie, die veel 
kostbaarder was dan een nieuwbouw, 
een goede presidentiële behuizing ge
noemd worden, zij het nog steeds be-
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scheiden. Ook hier heeft het bekende 
Amerikaanse sentiment voor de toch 
al zo prille traditie van de Verenigde 
Staten doorslag gegeven . Voor de 
restauratie was het Witte Huis vrij
wel onbewoonbaar, het is in de loop 
van zijn bestaan nogal slordig ge
bruikt, werd door de Engelsen in 1814 
in brand gestoken, bezat te weinig 
badkamers en droeg de sporen van 
enkele voorgangers van Truman, die 
er niet tegen opzagen hun kinderen in 
de 'zalen' te laten fiets·cn of met 
pony's de liften in te laten rijden. 
In Washington werd ook no~ een be
zoek gebracht aan het Arlington 
Cemetery, waar de grote zonen van het 
Amerikaanse vclk rusten. De eenvou
dige heuvel die het graf van President 
Kennedy markeert is nog steeds over
dekt met bloemen, afkomstig van diep
bedroefde landgenoten uit alle lagen 
der bevolking. Kennedy moet slechts 
enkele weken voor zijn dood gezegd 
hebben, dat hij hier op Arlington wel 
altijd zou willen blijven. Er gaat 
inderdaad een plechtige rust uit van 
deze gewijde plek Amerikaanse bo
dem. 

Verder bracht de steeds maar voort
rijdende Trailway-bus mij. Dwars 
door de Smoky-mountains, waar de 
Cherokee-indianen hun strijdbijl al
lang geleden aan het plaatselijk mu
seum afstonden en thans vreedzame 
landbouwers zijn geworden. Door de 
staat Mississippi, het centrum van de 
geschilpunten tussen blank en bruin. 
Ja, je merkt er wel degelijk de ge
volgen van: de negerbevolking doet 
wat schrikachtig aan, wijkt snel uit op 
de trottoirs, als zij blanken zien nade
ren en het beruchte bordje 'White 
Only' hangt er nog steeds (mei 1964). 
In de stadsbussen kruipen ze liefst snel 
en onopvallend achterin. 

Weer een geheel andere 'wayofliving' 
is op te merken in New Orleans. New 

Orleans waar oude trams rijden, en tot 
voor kort nog de tramlijn 'Desire', be
stond. (Disire is een havenwijk). 
New Orleans is het Parijs van Ameri
ka en daarmede wordt dan niet alleen 
bedoeld Pigalle of Montmartre. Lo
gisch voor een stad, die door Franse 
kolonisten werd gebouwd en waar 
men de Franse stijl tot in deze tijd toe 
heeft weten te behouden. De huizen, 
straten en pleinen zien er goed ver
zorgd uit, hebben iets van het fin de 
siècle, dat ook in het hedendaagse 
Frankrijk zo opvallend is. 's Avonds 
hoort men er de bekende New Orleans 
jazzgeluiden uit de nachtclubs klin
ken, want we zijn hier in de geboorte
plaats van de New Orleans jazzstyle 
en dat willen de vele exploitanten van 
de vermaakhuizen best weten. 
New Orleans is behalve F1'.ans, ook 
een tijd lang Spaans bezit geweest, dus 
verschillende huizen in het Franse 
kwartier hebben dan ook tot nu toe 
een echte Spaanse allure. U kent dat 
wel. Veel getraliede vensters, waran
da's met ragfijn gebogen ijzerhekwerk, 
patio's (deze laatste thans onverander
lijk kleine restaurantjes). 
Louisiana met het gehele Mississipi
stroomgebied, weer in het bezit van 
Frankrijk terug, is door de ons wel
bekende Napoleon, toen hij weer eens 
geldgebrek had, in 1803 verkocht aan 
de jonge Verenigde Staten en wel voor 
25 dollarcent per acre, wat een koopje 
genoemd mag worden. Overigens 
kwam het totaal op 27 miljoen dollar. 
De stad is overigens net als vele plaat
sen in ons land gelegen beneden A.P. 
zouden wij haast schrijven, maar U 
begrijpt wat wij bedoelen. Daarom is 
het op de kerkhoven nog altijd ge
woonte dat de dierbare doden niet 
rechtstreeks aan de aarde worden toe
vertrouwd, doch in bovengrondse 
graf-'kelders' en kleine mausoleums 
worden ingemetseld. Iets dergelijks 
zagen wij ook reeds eerder in Italië, 
maar daar had dit niets te maken met 



de vrees, dat de doden de invloed van 
het grondwater zouden ondervinden. 
Wij bevinden ons alras midden in 
New Mexico, in Santa Fé, want de 
bus rijdt maar steeds door. Een stad, 
gesticht in 1610, die nog helemaal in 
de ban is van alles wat Spanjaarden 
er lang geleden van maakten. De ker
ken, huizen zijn Spaans, de taal, de 
kleding, de zeden en gewoonten. De 
Pueblo-indianen gaven daarbij aan 
architectuur een exotisch accent. Wij 
kunnen dus spreken van een Spaans/ 
Indiaanse bouwtrant. Vele huizen to
nen dit dan ook. 

Zij zijn met de voor de Indiaanse 
bouwtrant zo typisch kubistieke plas
tiek toegerust, wit gekalkt (wat vol
komen begrijpelijk is), want de zon 
kan hier ongenadig lang branden op 
land, mens en dier. Geen wonder dat 
de ramen klein zijn en soms ook ge
heel ontbreken in de gevels. De echte 
indiaanse huizen (de zogenaamde 
adobe-woningen) verschillen weinig 
of niets met de spaarzaam overgeble-
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ven huizen van honderden jaren gele
den. De muren, opgetrokken van een 
mengsel van klei en stro en bestreken 
met witte of nauwelijks gekleurde 
verfstof houden het lang uit in de 
hitte en de latere bouwers van kerken, 
openbare gebouwen en missies hebben 
dit goed begrepen, toen zij gingen 
bouwen. 

Wij hebben nog niets verteld over de 
indrukwekkende schoonheid van de 
Canyons en National Parks. Zoals de 
Grand Canyon, Bryce Canyon, Oak 
Creek Canyon, Zion National Park 
en Painted Desert, Petrified Wood 
National Park. De kleurenpracht van 
deze door winderosie zo grillig af
geknabbelde massieven is hier op deze 
plaats in zwart-wit zo uiterst moeilijk 
te beschrijven. Hier toont de natuur 
en de weersinvloeden daarop geduren
de duizenden eeuwen zich op zijn 
grootst aan de moderne mens. Wij zijn 
ons bewust dat wij een natuurmonu
mentenreeks aanschouwen die in deze 
vorm wel enig op de wereld is. 

1 
Grand Canyon in Arizona, uitgeslepen door 
de Colorado-river. 

2 
Nog steeds bewoonde pueblo van de Toos
indianen, ongeveer duizend jaar oud. 
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Nog slechts enkele weken geleden 
vonden velen het hier toch wel te druk ... 

ISl 



Technisch speurwerk in 
steenkool en staal 

De afgelopen decennia is dt betekenis 
van speurwerk voor verbetering van 
de industriële produktie steeds groter 
geworden. Ook in de Europese Ge
meenschap - vooral in de Europese 
Gemeenschap, als men onze moeilijke 
grondstoffenpositie vergelijkt met die 
in de Verenigde Staten of de Sovjet
Unie! - moet de produktie steeds wor
den verbeterd met behulp van speur
werkresulta:ten. Dat geldt in het bij
zonder voor de industrietakken van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal. Kolen hebben te kampen 
met concurrentie van olie, aardgas en 
- in de toekomst - kernenergie. Staal 
ziet allerlei lichte legeringen en plastics 
als concurrenten verschijnen. 

De Hoge Autoriteit van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal 
heeft als een van zijn taken, het tech
nisch onderzoek met betrekking tot 
de produktie en het gebruik van kolen 
en staal te stimuleren. Hij doet dat 
met name door het verlenen van fi
nanciële steun. De meeste speurwerk
projecten die aan de Hoge Autoriteit 
worden voorgelegd hebben betrekking 
op toegepast natuurwetenschappelijk 
onderzoek. Bij het toekennen van fi
nanciële steun gaat de Hoge Autori
teit er dan in beginsel van uit dat het 
nagestreefde technische doel gericht is 
op verbetering van de rendabiliteit, 
dus op verbetering van het concurren
tievermogen, uiteraard in het kader 
van de zogenaamde 'algemene doel
stellingen' die de Hoge Autoriteit 
periodiek opstelt voor de sectoren van 
de economie waar zij mee te maken 
heeft. Bij het toekennen van finan
ciële steun wordt bovendien rekening 
gehouden met de voorwaarde dat het 
project voor een groot aantal onder
nemingen in de betrokken bedrijfstak 
van belang moet zijn. Vooral midden
grote en kleine ondernemingen en in
stituten die samen een kostbaar onder
zoek zouden willen financieren, kun-

nen door de Hoge Autoriteit worden 
geholpen. 
Op het gebied van steenkool gaat de 
belangstelling van de onderzoekers 
vooral uit naar verlaging van de pro
duktiekosten, naar verdere mechanisa
tie om het tekort aan mijnwerkers op 
te vangen en naar het bevorderen van 
de afzet door het produkt aantrekke
lijker te maken. Het is duidelijk dat 
men 't bij dit toegepast natuurweten
schappelijk onderzoek niet buiten de 
resultaten van fundamenteel onderzoek 
kan stellen. Speurwerk op het gebied 
van de geologische gesteldheid van de 
steenkoollagen, op het gebied van ge
steentedruk en het voorkomen van 
miJngas. 
In de ijzer- en staalindustrie speelt het 
onderzoek zich af tegen de achtergrond 
van de speciale omstandigheid dat de 
grondstoffen - kolen, cokes en erts - er 

zo'n belangrijke plaats op het budget 
innemen. De kosten van de grondstof
fen maken in de ijzer- en staalindustrie 
niet minder dan 50 tot 60 procent uit 
van de totale exploitatiekosten. Op 
het gebied van het fundamentele on
derzoek zal men natuurlijk steeds blij
ven speuren naar de eigenschappen 
van staal onder verschillende om
standigheden en naar de verschijnselen 
in metallurgische processen. 

Bij het coördinatiewerk dat de Hoge 
Autoriteit op het gebied van het speur
werk verricht, zijn ook de Britse mij
nen en de Britse ijzer- en staalindustrie 
betrokken. Een brochure over het be
leid van de Hoge Autoriteit op het 
gebied van het technisch onderzoek 
wordt op verzoek gratis toegestuurd 
door de Voorlichtingsdienst van de 
Europese Gemeenschappen. 

Splitsingspunt van gangen nabij de schacht op de 700 meter verdieping van Staatsmijn 
Emma. 

In 



Een dezer dagen kregen wij de 
tweede druk in handen van het 
alleraardigste boekje 'Dit doen wij', 
uitgegeven door het Instituut voor 
Grafische Techniek TNO. De in 
dit boekje voorkomende tekenin
gen werden in de loop van vele 
jaren gemaakt door Toby Vos voor 
het l.G.T.-Nieuws, om bestaande 
situaties te illustreren. De tekst 
werd geschreven door J. W. Rens, 
die ter gelegenheid van de her
verschijning mededeelt, dat de eer
ste druk zoveel belangstelling had, 
dat de oplaag snel was 'uitver
kocht'. De tweede druk werd ge
heel herzien en volgens de laatste 
gegevens gewijzigd en bijgewerkt. 
Het verhaal werd door Toby Vos 
overgeschreven met sierlijke krul
letters, die nog beter bij de plaatjes 
passen dan de eerder gebruikte 
letter. Overigens wordt nog ver
meldt, dat het maken van de teke
ningetjes voor Toby Vos wel eens 
moeilijk voor haar waS', omdat ze 
net zoveel verstand heeft van tech
niek als iedere andere vos. 
Het weergeven van de inhoud staat 
gelijk met het verzinnen van onder
schriften bij cartoons. Daarom vol
staan wij met het afdrukken van 
de eerste pagina. 
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Jaarlijkse excursie 

Vezelinslituul 

Op vrijdag 25 september vond het jaarlijkse uitstapje 
van het Vezelinstituut plaats. Verdeeld over 4 bussen 
vertrokken we om half acht uit de Zuidpolder naar 
Amsterdam. 
Daar aangek men voegden de 'Twentenaren' zich bij ons 
en vervolgen werden we in groepen naar de diverse te 
bezoeken bedrijven vervoerd. 

Er waren niet minder dan 5 excursie-mogelijkheden: 
de Lettergieterij Amsterdam v/h Tetterode, de Amster
damse Droogdok Mij., de Kromhout Motoren fabriek, 
de Ford Automobiel fabrieken en de Amstel Brouwerij. 
Schrijfster dezes bracht een bezoek aan de Lettergieterij 
Amsterdam en genoot daarvan met volle teugen. 
Moe maar zeer voldaan over hetgeen was geboden ging 
het tegen énen naar de Jan van Galenstraat, waar in 
'Marcanti' de lunch werd gebruikt. Hierna werden we 
op Amsterdam 'losgelaten'. 

Aan de gezamelijke maaltijd 's avonds kwamen de tongen 
los over het wel en wee van een middagje in Amsterdam. 
Zeer in trek waren natuurlijk Artis en een rondvaart door 
grachten en havens geweest. Ook de ro1nmelmarkt op het 
Waterlooplein werd met een bezoek vereerd evenals het 
Havengebouw en vele terrasjes in de binnenstad. 
Enige wandelliefhebbers vertrokken per bus naar de Lage 
Vuurse waar, mede dank zij het prachtige weer, een 
paar heerlijke uren werden doorgebracht. 
Om half negen vertrokken allen in de beste stemming 
over een zo geslaagde dag huiswaarts. F.H. 

Rondvaart. 

Dolce far niente op het Amsterdamse Waterlooplein. 

Jubileum van de heer J. M. Baans 

Op dinsdagmorgen 26 mei j.l. heeft de afdeling Warmte
techniek van het Centraal Technisch Instituut TNO het 
25-jarig jubileum van de heer J. M. Baans gevierd. Door 
vakanties e.d. kon hier nog niet eerder een berichtje over 
verschijnen maar toch moet dit niet achterwege blijven. 

De jubilaris, die vergezeld was van zijn echtgenote, werd 
toegesproken door de directeur van het Instituut, Dr. J. 
Hamaker. 
Deze bekle1moonde, dar c.r naast de zakelijke verhouding 
met de heer Baans ook een meer persoonlijke waardering 
was gegroeid. Daarna werd de jubilaris gehuldigd door 
het afdelingshoofd van Warmrerechniek, ir. A. Adam. 
Deze wees erop dat voor het verrichten van speurwerk 
een goed functionerende werkplaats onmisbaar is. 
De heer D. van Driel, oud collega van de Heer Baans 
haalde herinneringen op uit de tijd van de Artillerie in
richtingen. 
De heer Kraus gaf uiting aan de waardering van de huis
houdelijke dienst voor het werk van de jubilaris. 
Door de jongste medewerkster werden aan mevrouw 
Baans bloemen aangeboden, terwijl de heer 0. E. Lüning 
met een geestig toespraakje het geschenk van de mede
werkers van de afdeling Warmtetechniek aanbood. 
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HET 
PUZZELHOEKJE 

Puzzel nr . 91 

De puzzel 'Met frisse moed' leverde een record 
aantal inzendingen op. Wellicht juist omdat zij 
nogal lastig was, tenminste volgens verschillende 
inzenders. De top van de ladder werd bereikt door 
Mevr. J. C. Holierhoek uit Delft. De prijs in de 
directe klasse ging bij loting naar Ir. J. Heyboer 
uit Delft. Beiden ontvangen een boekenbon ter 
waarde van f 10.-. 

De top van de ladder ziet er nu als volgt uit: 

1. Mej. A. H. de Jong 1394 punten 
2. Mevr. N. Saur de Mooy 1280 punten 
3. E. W. Gröneveld 1257 punten 
4. J. v. d. Horst (Delft) 1248 punten 
5. E. M. Peeters 1198 punten 

Puzzel nr. 92 

De oplossing van puzzel nr. 92 is hiernaast af
gedrukt. 

Puzzel nr. 9 3 

Oktober + nummer + TNO = Kontakt 
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De letters stellen de 10 cijfers voor. Ditmaal doen wij een 
beetje ondeugend; een getal mag nl. beginnen met een 
nul. Zoals de doen gebruikelijk, is er slechts een oplossing 
mogelijk. Inzenden binnen 3 weken na verschijnen van 
dit blad aan A. A. Steiner, Lohengrinstraat 42, Den Haag. 

A. A. Steiner 

Laat weten wat men aan u heelt 
'Ze zullen weten wat ze aan me hebben,' had het kordate 
meisje gezegd. En ze hield woord. Duidelijker dan ooit 
tevoren demonstreerde ze de bewoners van het kleine 
dorp, dat ze omgang had met die boerenknecht, over wie 
minder fraaie verhalen de ronde deden. Ze wandelde met 
hem, ja, zoende zelfs met hem op het brinkje. Door haar 
gedragingen maakte het meisje haar dorpsgenoten dui
delijk kenbaar, wat haar bedoelingen waren. 

Datzelfde meisje was minder duidelijk in haar gedrag, 
wanneer ze alleen over straat moest. De verkeersregels 
- ze kende ze wel - interesseerden haar weinig. In het 
kleine dorpje leverde dat geen problemen op. Anders was 
het, wanneer ze in de nabijgelegen stad op de markt 
inkopen ging doen. Zich van haar aantrekkelijke gezichtje 
bewust, reed ze dan op haar bromfiets, met een grote 
boodschappentas in de rechterhand, los van het stuur. 
Eigenlijk leek het net, alsof ze steeds haar rechterarm 
uitgestoken hield. Het overige verkeer raakte hierdoor 
in grote verwarring. Achter haar rijdende automobilisten, 
die rechts af moesten, meenden de bocht gelijk met haar 
mee te kunnen draaien. Maar het meisje bromde rustig 

rechtdoor, en ongelukken konden soms nog maar net 
worden voorkomen. 
Wanneer het meisje werkelijk een bocht naar rechts wilde 
maken, liet zij haar medeweggebruikers n6g meer in het 
ongewisse omtrent haar bedoelingen. De arm met de tas 
werd iets verder uitgestoken, maar deze verduidelijkende 
beweging werd tenietgedaan door een lichte slingering 
naar links, teneinde de bocht iets ruimer te kunnen 
nemen. Zij liet de andere verkeersdeelnemers niet alleen 
raden welke kant zij opging, zij bracht ze bovendien nog 
m verwarnng. 
Verwarring, een van de grootste vijanden van de ver
keersveiligheid. Het Verbond voor Veilig Verkeer doet 
daarom een beroep op elke weggebruiker zich op een 
voor anderen duidelijke wijze in het verkeer te gedragen, 
door tijdig en duidelijk zijn bedoelingen kenbaar te 
maken. Voor bestuurders van tweewielers houdt dit 
onder meer in, dat bij het links of rechts afslaan duidelijk 
richting moet worden aangegeven, door tijdig de arm 
goed zichtbaar gestrekt uit te steken. Dan moet de juiste 
rijstrook worden gekozen, zonder daarbij verwarring 
stichtende schijnbewegingen te maken. 
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