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Fouten 

Het is beslist geen sinecure om de opening van een 
gebouw, waarbij een lid van het Koninklijk Huis van 
zijn aanwezigheid blijk geeft, te organiseren. 
De afdeling In- en Externe Betrekkingen T N O heeft de 
laatste weken onder hoogspanning gewerkt. Zij, als af
deling die de presentatie van T N O verzorgt, kreeg van 
het Bestuur van de Centrale Organisatie T N O de ver
erende, doch niet te onderschatten opdracht, de opening 
van het hoofdltantoörc)p~"21 jùïîi te regelen. 
Het is niet het werk geweest van een stuntteam, maar 
van een groep mensen, die weloverwogen en met elkaar 
nauw contact houdend, te werk is gegaan. Omdat het 
geen alledaags voorkomende bezigheid is, maar ook om 
U te schetsen welke haken en ogen aan zulk een orga
nisatie vastzitten, willen wij niet nalaten hierover iets te 
vertellen. Het is beslist niet om onszelf op de borst te 
kloppen, wel om te illustreren, wat er aan zo'n officiële 
gebeurtenis vastzit. 

Bij een opening van een fabriek, nu enkele jaren geleden, 
heeft zich een voorval voorgedaan dat ons als voorbeeld 
diende. Iedereen was uitgenodigd, de kaarten waren ge
drukt, het programma in extenso besproken en de hulp 
van derden tijdig ingeroepen. Alles liep op de welbe
kende rolletjes. Veertien dagen voor de officiële datum 
gingen de, op Oud-HoUands papier gedrukte, uitnodi
gingen de deur uit. Een gefrankeerde retourkaart moest 
alleen maar ingevuld worden en op de post gedaan 
worden. 

Bij iedere opening zijn VIP's (very important persons = 
belangrijke mensen). Zo ook bij de opening van die 
fabriek. Het is usance, dat deze VIP's, zoals de burge
meester, wethouders. Commissaris der Koningin, enz. 
geen kaart maar een brief ontvangen. De autoriteit die 
had toegezegd de opening te verrichten, kreeg een af
wijkende brief om hem dat officieel te vragen. De beste 
typiste werd aan het werk gezet, maar ook zij kan 
fouten maken en maakte juist in deze laatste zeer be
langrijke brief een tikfout, die désastreuse gevolgen 

f jCfi, . A J ^ y " had. In plaats van 13 april tikte zij 23 . . . 

' i jA™^' Op de 13e, het werd een echte ongeluksdag, was ieder
een present, behalve de persoon die de plechtigheid zou 

, ve r r i ch ten . . . Een blamage van de eerste orde, maar 
waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. 
Het is slechts een anekdote op historische gronden ge
baseerd. Het is tevens een illustratie, dat er ontzettend 
veel van de mensen die de opening verrichten, afhangt. 

De allereerste taak, wellicht de belangrijkste, was het 
bestuur van de Centrale Organisatie T N O adviseren bij 
het opmaken van de uitnodigingslijst. Omdat Prins 
Bernhard zich bereid verklaarde de opening te ver-
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k u n n e n funest z i jn 

richten werd de lijst gechecked door de Rijksvoorlich
tingsdienst, de Chef-Protocol van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en de Grootmeester van het Ko
ninklijk Huis. Drie afspraken, drie verschillende dagen. 
Kostbare dagen. Van ieder van deze geconsulteerde 
autoriteiten kwamen opmerkingen. Deze vereisten een 
nadere bespreking. Na IV2 week was de lijst klaar. 
Inmiddels was de officiële invitatie gedrukt. Niet zo
maar, want voordat het sein tot afdrukken gegeven 
werd ging een maand voorbij. Teksten schrijven, goed
keuren, eventueel herschrijven, corrigeren en de lay-out 
verzorgen. Als papier werd Oud-Hollands gekozen. Het 
resultaat was dan ook, we durven dat zonder meer te 

stellen, uitstekend. Bij die kaart ging een retourkaart, 
op hetzelfde Oud-Hollandse papier met een bijbehoren
de geadresseerde enveloppe. 
Toen de uitnodigingslijst rond was, kon het schrijven 
beginnen. Ruim 300 namen moesten op de kaart, met j^^/ui-^ 
vulpen, ingeschreven worden. Daarna volgde het post- / A.„t.yiJ~^ 
zegelplakken. Wanneer U denkt dat toen alles meteen 
maar aan 'Tante Pos' toevertrouwd zou worden, bent 
U niet secuur genoeg! De namen van de kaarten en de 
enveloppes moeten synoniem zijn en corresponderen 
met de lijst. Daarbij Tsomt nog de titulatuur. Na weer 
een dag controlewerkzaamheden kon de boel naar de 
post. 

r 
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De weer ingezonden retourkaarten moesten vanaf dat 
moment nauwkeurig worden geregistreerd. Tot zover 
de werkzaamheden betreffende het uitzenden van de 
invitaties. 

Ondertussen hadden de bloemist, die voor versiering 
van hall en trappehuis zorg zou dragen, en de restau
rateur, die de receptie zou verzorgen, reeds hun op
wachting bij het Hoofd van de afdeling In- en Externe 
Betrekkingen TNO gemaakt. Nauwkeurig werd bespro
ken wat moest gebeuren, hoe en waimeer. Het zijn twee 
belangrijke onderwerpen, waarvoor derden zorg en ver
antwoordelijkheid dragen. Maar daarmede is die van de 
afdeling In- en Externe Betrekkingen TNO niet weg
gevallen. 

De pers vereist een apiarte behandeling. Besloten werd, 
voorafgaande aan de opening, een persconferentie te 
houden en een map samen te stellen die voldoende 
documentatie zou bevatten. Deze documentatie moest 
bestaan uit de teksten van de redevoeringen, verhalen 
over TNO en ZWO en het gebouw. Voorts een aantal 
ex- en interieurfoto's. De map bleek niet in voorraad; 
hij moest gedrukt worden. Daaraan vooraf gingen het 
ontwerpen en het voeren van besprekingen. 

De pers moest ook op de hoogte gebracht worden. In 
de eerste plaats moest bepaald worden welke pers uit
genodigd zou worden. Toen die lijst klaar en gechecked 
was, kon de uitnodiging de deur uit. Separaat ging een 
brief aan de redacties, waarin hun medegedeeld werd 
wat er die dag zou gebeuren. Tevens werden zij uitge
nodigd de persbijeenkomst te bezoeken. Voorts werd 
een bericht met gegevens over het gebouw daarbij 
ingesloten. Ook het respons op deze uitnodiging moest 
weer nauwkeurig genoteerd worden. 

Reeds toen er sprake van was, dat het hoofdkantoor 
officieel geopend zou worden, deed de afdeling In- en 
Externe Betrekkingen TNO de suggestie een speciale 
brochure het leven te doen zien. Deze kreeg de volgende 
inhoud: een artikel over TNO, één over ZWO en een 
beschrijving van het gebouw. Het accent moest vallen 
op de foto's en de teksten moesten daarbij afgestemd 
worden. Vlot gezegd maar minder snel gedaan. 

De teksten moesten geschreven, de foto's gemaakt, de 
lay-out verzorgd en de drukker ingehcht worden. U 
voelt het wel, vele dagen werk. Toen de teksten ge
schreven waren volgde de correctie en naar aanleiding 
daarvan een revisie. Op het laatste nippertje ging het op 
de pers. Aan de openingsplechtigheid zelf werd ook 
gewerkt: een tijdschema opgesteld, taken verdeeld en 
repetities gehouden. Laten wij het schema van het pro

gramma van de 21ste volgen. Om 9.15 uur, wij doen 
U gaarne de suggestie zelf over het schema te denken 
wat wij ook dachten en welke zijpaden bewandeld moes
ten worden, om 9.15 uur arriveerde de eerste pers
vertegenwoordiger voor de bijeenkomst van 9.30 uur in 
de Rijksverdedigingsorganisatie TNO-vergaderzaal. Om 
9.30 uur ook traden de eerste gasten binnen. De Ver
keerspolitie van 's-Gravenhage, waarmede overleg was 
gepleegd, leidde de auto's naar parkeerplaats. De stroom 
van bezoekers moest om 10.00 uur ophouden. Dat ver
zoek was hun gedaan in de invitatie. Natuurlijk waren 
er, die niet op tijd konden zijn. Gedurende het binnen
komen van de gasten werd de pers geïnformeerd. Om 
10.25 uur betrad Prins Bernhard het gebouw. Hij werd 
begroet door de Burgemeester van Den Haag Mr. H. A. 
M. Th. Kolfschoten en de Commissaris der Koningin 
Mr. J. Klaasesz. 

Dit gezelschap begroette daarna in de hall de beide 
voorzitters van de Organisatie TNO en ZWO, resp. 
Prof. Julius en Prof. Bakhuizen van den Brink. Voorts 
werd de lift betreden, het gezelschap steeg op naar de 
vijfde verdieping en ging de kantine in waar de plech
tigheid zou plaatsvinden. Vanaf 10.30 uur werden na 
een welkomstwoord van Prof. Julius vier redevoeringen 
gehouden, door Prins Bernhard, Prof. Mr. I. A. Diepen
horst, Minister van Onderwijs en Wetenschappen, Prof. 
Julius en Prof. Bakhuizen van den Brink. 

Na die toespraken begaf Prins Bernhard zich met zijn 
gevolg naar de grote vergaderzaal, eveneens gelegen op 
de vijfde verdieping. Daar werd hij voorgesteld aan 
direct bij de bouw betrokken personen en onderhield hij 
zich met vele anderen. 

Om 12.00 uur verliet de Prins het gebouw om zich naar 
Zestienhoven te spoeden voor een andere plechtigheid 
in de middag. 

Een eenvoudig relaas, maar met veel addertjes onder het 
gras zoals: hoelang duurt het voordat de lift boven is, 
wie maakt de foto's tijdens de plechtigheid, is de vestiai
re goed ingericht, waar moet deze zich bevinden, is er 
telefoon om speciale gevallen op te vangen, waar zetelt 
de calamiteitendienst (een pleister omdoen en vlekken 
uit een pak halen van géinti6rst;é~sherry, een secretaresse 
bellen dat iemand niet meer komt, een echtgenote op de 
hoogte stellen van een en ander), werkt de geluidsver
sterker, is de lift 'op programma' gezet (alleen stoppen 
op begane grond en vijf), is er genoeg stroom voor de 
TV, zijn er voldoende mensen om iedereen zijn plaats te 
wijzen, etc, etc. Zo maar een klein aantal dingen waar
mee rekening gehouden diende te worden. Kortom, een 
kleine schets over wat er aan de organisatie van de 
opening van een gebouw vastzit. 
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in fornnat ie in - e n e x t e r n 
door J. G. Schmidt, public relations adviseur 

Merkwaardig, hoogst merkwaardig. Met excuses aan de 
Schaduw (voor degenen, die zich wars van detectives 
betonen: een geliefkoosde uitroep van de Schaduw, 
schepping van wijlen Havank) voor het misbruik van 
dit overigens niet te octrooieren gezegde; het typeert de 
barre verwondering van een betrekkelijke buitenstaan
der over 'de wetenschap', - toegepast natuurkundig 
of zuiver - in haar manifestatie aan de a-technische 
buitenwereld. Althans in Nederland. Althans in 1965. 
De opening van het nieuwe gebouw van TNO/ZWO 
vestigt de aandacht van 'de buitenwereld' (wat dat dan 
ook moge zijn) op het feit dat een georganiseerd bol
werk van de wetenschap in Nederland bestaat, en een 
dat zelfs een uiterst modern gezicht heeft. 
Dat geldt niet alleen voor de architectuur van het ge
bouw, maar ook voor de communicatiemiddelen, waar
mee men zich nog bewuster tot de omgeving richt. 
Zoals bijvoorbeeld - en nu zijn wij dan wel terzake - de 
brochure, die de afdeling In- en Externe Betrekkingen 
heeft verzorgd, getiteld 'twee onder een'. 
Op zichzelf is het al een blijk van progressiviteit, dat 
een gezelschap wetenschapsbeoefenaren (alweer: toege

past, dan wel zuiver) het nu wenselijk vindt zich tot de 
omgeving te richten. Het is een bewijs van de intenser 
geworden kontakten, zelfs op de korte afstand. 
De brochure geeft er blijk van, een modern blijk ge
lukkig. Het oordeel, dat wij ons erover aanmatigen, is 
tweeërlei: één over het doel, dat ze zich voor ogen stelt 
en de mate waarin zij dat bereikt en een over het 
uiterlijk - in-typografische-zin. 
Het doel van de brochure is het informeren van de 
buitenwereld (en daar moet u in dit geval niet alleen 
de letterlijke buitenwereld maar ook een niet onaan
zienlijk aantal bij het TNO of ZWO werkzamen toe 
rekenen) over de werkzaamheden van beide organisaties 
en over de aanleidingen en oorzaken waarom en de tijd 
waarin zij ontstonden. De informatie is verdeeld in 
eigenlijk twee artikelen: één over TNO en één over 
ZWO. 
Uiteraard bevatten deze artikelen door hun beknopt
heid slechts basisinformatie; wie meer en diepgaander 
inlichtingen begeert, vrage een onderhoud aan of 
sollicitere. 
Maar zo wijs maakt de brochure de lezer toch wel, dat 
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hij een diepe bewondering krijgt voor de bundeling en 
diversiteit van intellect in de beide organisaties en de 
wijze waarop men elkaar en vooral de ander heeft weten 
te vinden. Het respect voor de wetenschap is wel een 
onloochenbaar feit. Dat respect zal door deze brochure 
verhoogd worden en ook vragen naar meer informatie 
(noot van de steller van dit artikel: meer brochures 
over afzonderlijke organisaties van TNO bijvoorbeeld). 
Dat er twee organisaties heel verwant, doch afzonderlijk 
onder een dak wonen, blijkt uit het gebouw en blijkt 
uit de brochure. 
De gegevens en misschien ook wel de redactie van 
artikelen over TNO en ZWO komen van leden van die 
organisaties zelf. Naar aanleiding daarvan zouden wij 
de vinger op een (in geringe mate) wonde plek willen 
leggen. Wij hadden de informatie over beide organisaties 
graag nog wat meer parallel gezien, als wij een dergelijke 
wiskundige waanzin in een door wetenschapsmensen 
mogelijk gemaakte uitgave mogen poneren. Wat wij in 
concreto bedoelen is dat bijvoorbeeld de informatie 
over ZWO ons raad schaft over het feit dat de regering 
in 1965 deze organisatie met circa 25 miljoen gulden 
steunt, terwijl wij over de financiën van het TNO in 
dezelfde brochure niets in getallen hebben kunnen vin
den. Misschien in de tweede druk? 
Over de typografie kunnen wij betrekkelijk kort zijn, 
want daarover hebben wij veel lof. De brochure heeft, 

en dat zeiden wij al, een modern gezicht en dat is het 
gezicht dat TNO en ZWO kennelijk de buitenwereld 
wensen te tonen. 
Het artikel over TNO is op een andere kolombreedte 
gezet dan de informatie over ZWO, waardoor zelfs de 
in typografisch opzicht volslagen leek het onderscheid 
onmiddellijk voelt. 
Er is een schreefloze letter gebruikt, die het moderne 
effect versterkt, maar de leesbaarheid, noch de gedegen
heid afbreuk doet. Er is weinig in de letterbrij geroerd: 
één lettergrootte, één lettertype, één letterfamilie. Vet 
en cursief zijn in het geheel niet gebruikt en zo te zien 
is dat ook niet nodig geweest. 
Tussenkopjes (voor de outsiders 'hoofdjes', een vloek 
voor typografische technici) die een duidelijke onder
verdeling markeerden, zijn van hetzelfde lettertype en 
dezelfde lettergrootte, alleen kapitaal en vet. 
Grote foto's op de tegenover de tekst liggende pagina's 
maken het geheel even luchtig als duidelijk. 
Een typografisch grapje is nog, dat er een duidelijke 
kolomverdeling met lijnen is gemaakt, ook als de tekst 
die tegenover een foto moest staan deze kolommen 
maar gedeeltelijk of in het geheel niet vulden. Dat 
schept een - als wij dat woord mogen gebruiken - imago 
van systematiek en dat is in een wetenschappelijke 
milieu, ook al is het 'maar' een brochure, stellig een 
verdienste. 

Het spen-vireekeincl 

Wat zou u zeggen wanneer op een 
vroege zaterdagmorgen, om ca 7 uur, 
uw kinderen u wekken met de mede
deling dat er een aap op het dak zit? 
Toen mij dit onlangs overkwam was, 
voor zover ik mij kan herinneren, 
mijn reactie op deze juichkreet een 
bezorgd afvragen of het laatste bezoek 
aan Blijdorp voor hen toch niet iets te 
opwindend was geweest. Gelukkig 
waren mijn sombere gedachten on
juist. De aap was geen droom, maar 
levende werkelijkheid. 
Nog nooit hebben mijn kinderen zich 

zo vlug en zelfstandig aangekleed als 
(alleen) op die morgen. Buiten aange
komen vernamen wij dat dit aapje, 
afkomstig van het Radio Biologisch 
Instituut TNO, vast besloten was een 
vrij weekeinde voor zichzelf te orga
niseren. Vrijdagmiddag was hij ont
snapt en onvindbaar gebleven. Pas op 
zaterdagmorgen vroeg werd hij door 
een tuinder voor het eerst gesignaleerd, 
waarna het aapje spoedig zijn toe
vlucht zocht bij hem vertrouwde men
sen, t.w. op de daken van een aantal 
TNO-woningen aan de van Harden-

broeklaan, gelegen bij het TNO-ter-
rein in Rijswijk. 
Deze TNO-geschiedenis was een fes
tijn voor de kinderen doch een zeer 
drukke, dus geen vrije zaterdagmor
gen, voor de mensen van het RBI, 
die, niet altijd geholpen, door de be
langstelling van de jeugd, desondanks 
op voorbeeldige wijze na moeizame 
tochten over de daken het slachtoffer 
om ca 11 uur v.m. tenslotte door 
een injectie-schot weer te pakken 
kregen. 

H. J. Lelie 
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iMrat k i n d e r t e k e n i n g e n 
o n s k u n n e n v e r t e l l e n 
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Anske, 7 ;a«r, tekent in hoofdzaak 
haar moeder . . . 

Zijn kindertekeningen kunst? Of zijn het 
'slechts' uitingen van het kind in zijn 
groeiende bewustwording als mens? Velen 
willen heden ten dage een bepaalde prestatie 
op het twee- of drie-dimensionale vlak al 
gauw rangschikken onder de noemer 'Kunst'. 

Er zijn er ook, die aan Kunst andere maat
staven aanleggen. Laten wij ons hier maar 
niet bezighouden met de beantwoording van 
de vraag, of kindertekeningen kunstuitingen 
zijn. De meeste kindertekeningen worden na 
verloop van tijd zonder meer weggegooid, 
niet zelden op voorstel van de jeugdige ma
ker zelf omdat hij zijn overjarige schepping 
dan niet meer de moeite waard vindt. Al
vorens kindertekeningen in de prullenmand 
te doen verdwijnen, moeten wij ouderen er 
toch eens wat meer aandacht aan geven, 
want een veel steviger gefundeerde stelling 
is dat een kindertekening de weergave van 
een indruk, een belevenis is, dus een gra
fische vertelling aan de ouders. 

Heel kleine kinderen weten niet eens dat zij 
tekenen, hun gekras en gekrabbel moet men 
uitsluitend als een afreageren van een of 

andere impressie of drang tot bewegen be
schouwen. Daaraan vooraf gaan de aller
eerste zintuigelijke belevenissen van de baby: 
smaak, zien, horen, tasten. Een kind van 
zes maanden oud lacht ieder mens toe, de 
moeder wordt het eerst herkend. De gestalte 
van de mens is het kind snel bekend en ver
trouwd, maar aan het grafisch weergeven is 
het nog niet toe. Bij het zoeken naar verhan
delingen over 'kinderkunst' en kinderpsy-
chologie komt men tot de ontdekking dat 
de wetenschappelijke aanpak van de vraag: 
'wat vertelt een kindertekening ons volwas
senen', al van jaren her stamt. Voor psycho
logen en opvoeders is de spontane kinder
tekening uiterst nuttig gebleken om meer te 
weten te komen over de kinderziel. 

In 1957 wijdde een Zuidafrikaanse kunst-
docent zijn proefschrift aan ons onderwerp. 
Methodisch gaat hij na, wat een klein kind 
doet en beleeft en hoe het dit tot uitdrukking 
brengt in zijn tekening. 
'Ons weet almal hoe een baba daarvan hou, 
om in die arms van sij moeder gewieg te 
word', schrijft hij. En hij laat daarop vol
gen, dat de kalmerende invloed van dat 
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Rutger B., 11 jaar, introvert gericht. 

Monique B. M., ongeveer 16 )aay, extrovert type, tekende deze 'Clown'. 

wiegen door een tweejarig kind vertaald 
wordt door dezelfde beweging met een pot
lood op een vel papier te maken. 
Zo'n tekening zegt veel van dat, waarover 
het kind niet praten kan. Een kind tekent 
zwart/wit, omdat het onbewust zijn impres
sies neerschrijft, krast. Toch laten wij hier 
direct volgen: wees voorzichtig met snelle 
conclusies. Een gebied, dat zelfs door des
kundigen als uiterst moeilijk wordt omschre
ven, is door de leek niet een, twee, drie ver
kend! Welke invloed heeft bijvoorbeeld het 
terugbrengen van drie dimensies tot twee 
dimensies? De indruk, de voorstelling moet 
in wezen rijker zijn dan de tekening. Hierop 
wijst al het feit, dat gezichten zoals een drie
jarig kind die tekent lelijker en gebrekkiger 
zijn dan de in werkelijkheid ontvangen in
druk. Het kind heeft geen tekentechnische 
bezwaren, eigenlijk tekent zo'n driejarige 
niet, hij stenografeert en symboliseert. Het 
waarnemen komt op de tweede plaats, het 
innerlijke model is primair. Omstreeks deze 
leeftijd wordt het kind er zich van bewust, 
dat ouderen steeds vragen wat de tekening 
voorstelt. De afbeeldingswaarde moet het 
kind dan nog ontdekken. Het krabbelt heer
lijk en verwoed en zegt daarbij: 'dit is mam
mie, pappa, trein of (en dan volgt de naam 
van de poes of de hond) Als het kind nog 
uitsluitend krast en krabbelt is het onbegon
nen werk om te pogen het netjes te leren 
eten. Het is nog niet zo ver met zijn be^ 
wegingsbeheersing. 

Kinderen van drie, vier jaar oud tekenen dus 
hun omgeving anders dan zij die beleven. Zij 
weten heus precies, hoe een mens er uit ziet, 
maar tekenen slechts dat, wat voor hen op 
het ogenblik van belang is. Overigens: vol
wassenen weten ook wel hoe hun auto of 
fiets eruit ziet, maar de meesten zullen die 
auto of fiets toch niet kunnen tekenen. 
Er is een duidelijke relatie tussen de tekening 
van een kind en zijn omgevingsfactoren (het 
milieu, waarin het opgroeit, de leiding die 
het ontvangt, uitleg, begrip). Ook hier geldt 
weer, dat dit alles weinig te maken heeft met 
de technische vaardigheid. Deze gaat mee
spreken, als het kind gestimuleerd wordt 
door voorbeeld en toewijding van ouders en 
vooral van oudere broers en zusjes. Op de 
kleuterschool en in de eerste klassen van de 
lagere school (het kind is dan vier tot zes. 
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/fyfe ee«5, hoe leuk. foto Ad. Windig 

zeven jaar oud) wordt het echter allemaal 
anders. Het eigen speurwerk wordt lang
zamerhand ten dele vervangen door op
dracht-werk. Ach ja, dan a l . . . 
De mens is van nature misschien wel gemak
zuchtig en zo is het niet zo vreemd, dat vele 
kleintjes een eenmaal gevonden en geoefende 
tekentrant tijden achtereen gebruiken. De 
aanleg gaat ook een woordje meespreken. 
Een negenjarig kind geeft langzamerhand 
zijn naïeve tekentrant. 

Meisjes zijn in dit opzicht doorgaans eerder 
dan jongens en zij zijn sneller geneigd om 
zich onafhankelijk van volwassenen een 
eigen beeld van hun omgeving te vormen. Zij 
tekenen reeds jurkjes om hun poppetjes, als 
de jongens nog geen weet hebben van het 
verschil in kleding. Van negen tot elf jaar 
wordt het oeuvre realistischer. Wij krijgen 
op deze leeftijd te maken met typen. Er is 
het visuele type, dat probeert precies weer te 
geven wat indruk op hem maakt. Kleurrijke 
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De klasse-tekening, een artistieke vorm van samenwerking op school. foto Ad. Windig 

bloemen duiden hier net als bij volwassenen 
impressionisten op vreugde. Naast het visuele 
(extroverte) type staat het niet-visuele type 
(introvert gericht). Dit type wil geen toe
schouwer in het leven zijn, maar deelnemer. 
Het zoekt en geeft weer, waarin het zich zelf 
't liefst ziet. Als een visueel ingesteld kind 
volstaat met het tekenen van een man of 
vrouw met bloemen in de hand, tekent het 
niet-visuele kind niet zo maar een man of 
vrouw, maar bijvoorbeeld een ridder met een 
kruisboog in de hand (en als het een meisje 
is wordt het bijvoorbeeld een verpleegster of 
een schooljuffrouw). 50'»/o van alle kinderen 
mag men rekenen te behoren tot het visuele 
type, 25''/o tot het niet-visuele en de rest 
zit tussen beide typeringen in. 

Van twaalf tot vijftien jaar komt de lust om 
als gelijkberechtigde persoon mee te tellen. 
Een moeilijke periode voor de kinderen en 
de ouders. Met een grapje zouden wij van dit 
stadium kunnen zeggen, dat eerst de ouders 

het als taak zagen de kinderen op te voeden 
en dat het op genoemde leeftijden allengs de 
kinderen zijn, die het maar wat lastig vinden 
om hun ouders in goede banen te leiden. 
Hoe geleidelijker en ongestoorder alle over
gangen plaatsvinden, hoe beter dit is. Geen 
grove kritiek, nimmer spot of hoon, maar 
wel veel begrip. 

Tekenen begonnen als spel, geworden tot 
uitingsmiddel, is uiteindelijk het weergeven 
van het beste dat een mens heeft: zijn inner
lijk. De techniek van het tekenen is bij dit 
alles veel minder belangrijk, dan men zou 
menen. Ook doet het er niet toe of de figu
ratieve of de abstracte wijze van tekenen 
gebruikt wordt. Hoofdzaak is, dat met be
hulp van ouderen wordt voorkomen, dat het 
opgroeiende kind moedeloos wordt en het 
prachtige middel om zich via tekenen te 
uiten als een voor hem of haar te moeilijke 
zaak opzij schuift. 

J.B. 
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Tvifeemaal 25-jarig TNO-jubileum 

Het Instituut voor Graan, Meel en 
Brood TNO te Wageningen schrijft 
ons: 

In juni j.1. was het 25 jaar geleden, 
dat de Voedingsorganisatie TNO in 
het leven werd geroepen. In verband 
met dit jubileum werd het personeel 
van elk der drie onder de Voedings
organisatie ressorterende instituten een 
diner aangeboden. 

Het diner van ons instituut had plaats 
op 16 juni. Wij hadden het genoegen 
ook de voorzitter en de secretaris van 
de Voedingsorganisatie, de heren Dr. 
M. van Eekelen en E. Meis, met hun 
echtgenoten in ons midden te hebben. 

Een bijzonderheid was, dat Dr. van 
Eekelen tezelfder tijd ook zijn per
soonlijk 25-jarig TNO-jubileum vier
de. Ter gelegenheid hiervan werd hem 
door het personeel van het instituut 
een kleine huldeblijk aangeboden: een 
tabakspot en een sigarendoos. De beide 
echtgenoten van onze gasten kregen, 
een op het instituut vervaardigde taart 
overhandigd. 

I ^^^^^HKL- X ^ ^ ^ H ^ V l 
^^^^^^^^^r^^^^^^^H^^^l^^^^^nl^^^^l 

r^^^^^^^^^^^p^Mpif^A^B | V 1 1 

^ K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ B k •sjti^-^^^^i^^^ jjfïfc^ 

Diner op 16 juni 1965. V.l.n.r.: Dr. G. Jongh, directeur van het instituut; Mevr. 
Van Eekelen; Dr. M. van Eekelen, voorzitter van de Voedingsorganisatie TNO. 
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Te koop: HERENHUIS 

bev.: suite; Ie etage voorkamer 
over volle breedte plus 3 slaap
kamers, badkamer, bergzolder. 
Voor- en achtertuin met achter
ingang. / 72.500 k.k. A. A. Steiner, 
Lohengrinstraat 42, Den Haag, 
telefoon 070 - 396833. 

Bij het lezen van deze titel zullen sommigen welHcht denken 
aan kwakzalverij en heksendranken. Inderdaad geldt dit voor 
de vermeende geneeskracht, die men in de oudheid aan som
mige planten toeschreef. 
Aan de andere kant zijn er vele kruiden, die nu nog worden 
gebruikt en waarvan de geneeskrachtige werking onomstotelijk 
is bewezen. 
Veelal ging men af op 't uiterlijk van de plant. Zo heeft het 
zaad van Coronilla scorpivides Koch, het schorpioen-kroon-
kruid veel overeenkomst met een schorpioen. Hierover schreef 
Dioscorides in de eerste eeuw van onze jaartelling in zijn 'ma
teria medica libri quinque' (vijf boeken over geneeskundige 
zaken). Volgens hem geeft het schorpioenkroonkruid een snelle 
en zekere baat bij het genezen van schorpioensteken, door het 
zaad op de gekwetste plaats te leggen. 
Het origineel van dit boek is helaas verloren gegaan, maar er 
is een kopie in een bijzonder mooi handschrift. In het jaar 512 
kwam het in het bezit van Juliana Anicia, dochter van keizer 
Olybrius. De schone Julia heeft het boek een nachtkus gegeven 
en het sUep 1000 jaar. In 1562 vond de Oostenrijkse gezant de 
Busbecq het. Hij zond het naar Wenen, waar het nu nog is 
onder de naam Codex Vindobonensis. 

De meeste kruidenboeken uit de 16e eeuw zijn voor een goed 
deel regelrecht vertalingen van dit werk van Dioscorides. 
Die oude Griek Dioscorides leeft nog voort in planten. Linnaeus 
gaf zijn naam namelijk aan de familie Dioscoreaceae waartoe 
onder andere toebehoort de Dioscorea bulbifera L. de Zuid 
Amerikaanse 'yam'. U zult het op het eerste gezicht niet zeg
gen, maar het is een monocotyl, een klimplant waaraan knol
len ontstaan in de bladoksels. Deze kunnen een gewicht krijgen 
van 9 kg per stuk. Het is een bekend voedsel van de Zuid 
Amerikaanse Indianen en van de negers op Haiti, San Domingo 
en andere Caribische eilanden. 

Een van de bekendste 'Cruydtboeken' is dat van Rembert Do-
doens, zich noemende Rembertus Dodonaeus, een Hollander die 
in 1554 zijn 'Cruydtboek' deed verschijnen, eerst in het Neder
lands uitgegeven bij Jan van der Doe in Antwerpen (herdruk 
1563). In het Frans verscheen het in 1557 en in het Engels in 
1578. In 1583 verscheen een geheel verbeterde en aangevulde 
druk in het Latijn bij Plantijn te Antwerpen. 
Op bladzijde 1034 van de Nederlandse uitgave lezen wij het 
volgende over de plant, die nu bekend staat als Cucumis sativus 
L. oftewel komkommer (overgenomen uit de bloemlezing uit 
het Cruidtboeck van Rembert Dodoens, samengesteld door Dr. 
A. Schierbeek): 

^an (gfjemepne Concommeren €mumifi oblonguä 

'Gheslachten. De Tamme oft Ghemeyne eetbaere Concommeren 
- die men so eigentlijck noemt - zijn maer eenerhande - hoewel 
dat de vruchten somtijdts door konste verandert worden. 
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Icru iden in d e o u d l i e i d 

Cvawm« ^^t <^Çcw^m ^o»ic^tnw«ccj|« 

Ghedaente. De Tamme Concommeren hebben langhe ranck-
achtighe-rijsachtighe-ghetackte-rouwe steelen - die langhs der 
aerden verspreydt liggen - ende herwaerts ende derwaerts 
cruypen: daeraen wassen rondachtighe-kantighe-groote-rouwe-
scherpe-rondom geschaerde bladeren-mitsgaders sommighe 
kleyne klauwierkens - die alle dingen-daer sy omtrent komen -
vatten. 

De bloemen komen by den oorsprongh der bladeren uyt de 
steelen ghesproten-ende zijn bleeck-geel: ende also die gheresen 
zijn - soo volghen de vruchten - oft Concommeren. Dese zijn 
eerst groen - dan naemaels geel - als sy rijp zijn - in dewelcke 
een vast ende ghelijfvigh vleesh oft mergh schuylt - dat mits-
gaeders de saeden ghegeten wordt. Dan de saeden zijn lang-
worpigh ende plat van maecksel-ende witachtigh van verwe. 
Veranderinghe. Van dit geslacht vindt men een soorte die lang-
worpighe vruchten draeght-ende sulcks gheworden is eerst door 
vernuft ende konst van sommighe neerstighe hoveniers-ende 
daernae soo ghebleven is-al men segt: Want als de vruchten 
eerst gheschaepen waren - hebben sy die in een hol buijsiken oft 
pijpken ghesteken: ende daardoor zijn de vruchten soo lang-
worpigh ghewassen-ghemerckt dat sy de engigheydt van dat 
buysken heel vervult hebbende ende niet dicker konnende wor
den - allen hunnen wasdom in de lengte besteden moesten: selfs 
als men daernae 't saedt in d'aarde ghesteken heeft soo is daer 
een gheslacht van Slanghe-Concommeren van komen. 
Plaetse. Concommeren worden in de hoven gesaeyt. 
Tijdt. In de Hooymaendt ende Oogstmaendt worden de Con
commeren bequaem om te eten. 

Aerdt, Kracht ende Werkinghe.De Concommeren zijn allegader 
koudt ende vocht tot in den tweeden graed. Het voedsel-dat 
sy den lijfve bijbrengen is koudt ende vochtigh ende gantsch 
wijnigh ende wordt geen goedt bloedt. Het saed van Concom
meren ontsluyt de verstoptheden van de Lever - is bequaem 
om de borst ende longher - die ontsteken oft verhit zijn - te 
beteren ende te helpen. 'T selve saedt ghestooten - ende opgeleyt 
- kan de huyt reyn-glat maecken'. 

We zien dat de huidreinigende werking van komkommermelk, 
zoals die nu door de dames wordt gebruikt ook al aan Dodoens 
bekend was. 

Opmerkelijk is dat Dodoens de komkommers in een buisje laat 
groeien, waardoor langwerpige vruchten worden verkr^en, 
waarna uit het zaad van deze vruchten planten ontstaan die 
vanzelf langwerpige vruchten hebben. Hier zien wij een diep
geworteld geloof in de erfelijkheid van door het milieu (hier 
het buisje) aangebrachte wijzigingen. Dit ligt in hetzelfde vlak 
als het afknippen van de staart van een muis in de hoop 
staartloze jonge muisjes te krijgen. De Rus Lyschenko gelooft 
nog steeds in de erfelijkheid van verworven eigenschappen. Zou 
hij dit Cruydtboeck wellicht als leerboek hebben gehad? 

A. A. Steiner 
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Steenr i j ic H o i l a n d 

Heel goed herinner ik mij nog waar, en op welke wijze 
ik mijn eerste zwerfsteen bemachtigde; het was op het 
Mirdumerklif bij Oude Mirdum, U weet wel die oude 
keileemheuvel in het Friese Gaasterland. 
Ik had eerst een wandeling gemaakt langs het strandje, 
de oude paalwering bekeken (waartussen stenen ge
stapeld waren ter versteviging) en mij daarna even lekker 
in het zonnetje uitgestrekt tegen de helling, toen mijn 
blik viel op de kedeemwand opzij van mij. Ik zag daar 
duidelijk verscheidene stenen in zitten en na een tijdje 
peuteren gelukte het mij er een los te maken. En zo 
hield ik mijn eerste zwerfkei in de hand, een mooie kalk
steen en zeer waarschijnlijk afkomstig uit de Oostzee. Ik 
begreep, dat ik de eerste mens was, die deze zwerveling 
uit het hoge Noorden opnam en bekeek en meteen be
kroop mij een gevoel van diep ontzag bij de gedachte 
aan de geschiedenis en de duizendjarige reis van deze 
simpele steen en aan de onmetelijke krachten die hem 
hier gebracht hadden. 
Mijn gedachten gingen uit naar de tijd van het Noorde
lijk of Scandinavisch diluvium, toen Noord-Europa 
enige malen bedolven werd onder een machtig ijsdek, 
plaatselijk wel van honderden tot duizenden meters dik
te. In ons land tot bij Utrecht zo ongeveer 60 à 70 meter. 

Dit landijs van het zgn. Riss-glaciaal schoof eeuw na 
eeuw over de rotsen van Zweden en Finland, bereikte 
het gebied dat thans de Oostzee is, bedekte vrijwel ge
heel Noord-Duitsland en kwam eindelijk aan in het 
noordelijk gedeelte van ons land; deze ijsstromen voeren 
vooral in de onderste lagen, de zgn. zool van het ijs, het 
bergpuin, grint, keien, zand, kleine en grote rotsblokken 
en de keileem met zich mede, alles afkomstig uit de 
landen waarover het landijs schoof. In het gebied der 
Oostzee, waarheen zich de ijsstroom richtte bevinden 
zich afzettingen uit het Siluur en het Krijttijdperk, resp. 
± 350 en 150 miljoenen jaren oud, uit welke tijden ook 
mijn zwerfsteen stamt. 
Deze lagen werden door het schuivende ijs verstoord, 
verbroken en afgeschaafd. Het vrijkomende materiaal 

werd iteeds meer verbrijzeld en verpoederd op de dui
zendjarige (!) reis naar onze streken door de geweldige 
krachten van de ijsmassa's, die tevens een enorme druk 
uitoefenen op de ondergrond en deze dan ook als het 
ware doorploegden, opzij schoven en vervormden. Ge
hele heuvelrijen ontstonden zoals b.v. de Utrechtse, ver
oorzaakt door de aanschuivende gletsjers, welke de 
grond vóór zich, het pre-glaciale zand- en grintdek, als 
het ware opstuwden en opplooiden gelijk een kleed dat 
men met beide handen op de tafel voor zich uit schuift. 
Toen dan eindelijk mildere tijden zich aankondigden, 
een 60 millennia geleden en de temperatuur voldoende 
steeg om het ijs te doen smelten, trokken de landijs-
massa's zich geleidelijk terug uit onze streken en lieten 
als aandenken een geweldig keileem- en zanddek achter, 
waarin miljoenen en miljoenen stenen van allerlei groot
te, kleur en samenstelling. Deze (gewichtige) nalaten
schap van het landijs noemen we nu de grondmorene en 
de stenen noordelijke zwerfstenen. 
Dit noordelijk zwerfstenengezelschap, in het bijzonder 
genaamd: erratica (van errare = dolen, zwerven) is dus 
afkomstig uit de Oostzeelanden, hier gebracht door de 
ijsstromen van de Riss-ijstijd, welke ons land zo ongeveer 
een 100.000 jaar geleden bereikten en het bestaat uit een 
bont allerlei van stoUings- en metamorfe ( = omgevorm
de) gesteenten, in tegenstelling tot de zuidelijke 'gezel
schappen' welke veelal eenkleurig zijn en arm aan bonte 
gesteenten. 
Van de noordelijke stoUingsgesteenten noemen wij gra
niet, syeniet, dioriet, gabbro, profiriet en de metamorfe: 
gneizen, schisten, amfibolieten. Waar kunnen de keien
vrienden nu deze noordelijke gesteenten aantreffen? Als 
regel in die gebieden van ons land waarin het landijs 
doorgedrongen was en dat is het gedeelte benoorden de 
lijn Nijmegen, Rhenen, Utrecht, Haarlem-Vogelenzang, 
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m e t weUicht een u i t loper van Schaik t o t onde r U d e n . 
Maar , en hier k o m e n de per ikelen v o o r een juiste de te r 
mina t i e opdu iken , bij de k o m s t van he t Riss-landijs in 
onze gewesten, werden onze toenmal ige pre-glaciale 
zanden, zoals ik U reeds ver te lde , v ó ó r de aanschuiven
de ijsmassa opges tuwd en geplooid, dooreengekneed en 
op zeer veel plaatsen vermengd m e t de g r o n d m o r e n e 
van het ijs, wa t tot gevolg had dat veel zuidelijk ma te 
riaal ui t de bovenste lagen n u samen m e t de noordel i jke 
stenen in onze b o d e m bijeen ligt. 

Wij moe ten ons nl . even indenken da t v o o r de k o m s t 
van het landijs het pre-glaciaal , (ons land) een uitgestrekt 
deltagebied was van grote , woes te s t romen . Weser, Rijn, 
Maas en Schelde sleepten ieder op h u n wijze e n o r m e 
hoeveelheden grint, stenen en zand, afkomstig uit de 
berggebieden van België, Frankr i jk en g ro te delen van 

Dui t s land naar hier en deponeerden di t in de onde r 
g rond . 
D a t he t hier inderdaad zeer g ro te hoeveelheden erosie
mater iaa l betref t , moge blijken u i t de gegevens die Van 
der Lijn ve r s t r ek t in ons aller 'Keienboek ' over de erosie 
en denuda t ie van h e t Rijndal alleen z o n d e r zijdalen; 
h ie ru i t alleen al ve rdwenen in de l o o p van de tijd zeker 
40.000 miljoen m^ naar onze gewesten! 
O p sommige plaatsen in ons land k o m e n nog wel on 
vermengde noordel i jke afzet t ingen aan de opperv lak te 
b .v . Exlo , Borger , Marke lo , Tinaar lo , Ru inen , Winscho
ten terwijl o o k in U r k e r l a n d bij de drooglegging mil 
joenen noordel i jke stenen u i t de keileem tevoorschijn 
k w a m e n ; u i tges t rek te kei leembeddingen bevinden zich 
o o k in de provincie Gron ingen , k o r t o n d e r de oppe r 
v lak te benevens in de voormal ige Zu ide rzeebodem. 

P robee r t U nu eens (en ik wens U bij voo rbaa t veel 
succes) om in deze zomermaanden en vakantiet i jd de 
zwervel ingen te v inden op de heide en de zandafgravin-
gen, grintkuilen, geulen voor de aardgasleiding, keileem-
gravingen enz. van ons land, t r a c h t de soor t t e bepalen 
aan de hand van de minera len en he t land van h e r k o m s t , 
bekijk de (voorzicht ig) s choongemaak te stenen onder de 
loep of mic roscoop en U zult misschien ne t als ik dat 
deed bij he t v inden van mijn eerste zwerfsteen zeggen: 
'Wonderli jk, wonderli jk mooi! ' 

H. de Bie, Delft. 

PUZZELHOEKJE 
Puzzel nr. 101. 

De 'sleutelwoorden' zijn: speurwerk, ver
spanen, veredelen en gloeioven. 
De bovenste laddersport werd bereikt 
door Mej. T. Gerbrands met 1209 punten. 
De prijs in de directe klasse gaat naar de 
heer J. Houwink. Beiden ontvangen een 
boekenbon ter waarde van tien gulden. 

Puzzel nr. 102. 

Het blijkt op verchillende manieren mo
gelijk te zijn tot het maximale aantal 
punten te komen. Wij geven één voor
beeld: 

ANNO, BOUW, DEIN, FORT, HOUW, 
KOOT. Aan woorden van vier letters 
geeft dit 6 X 2 = 12 punten en alle 
letters staan in ieder woord in alfabeti
sche volgorde, dus extra 6 X 6 = 36 
punten, totaal 48 punten. 
De laddertop bereikt de heer J. Heyboer 
met 1220 punten. De heer Njo Hong Han 
is één van de weinigen die 48 punten met 
deze puzzel behaalde. Hij ontvangt de 
prijs in de directe klasse. Beiden ontvangen 
een boekenbon ter waarde van tien gul
den. 

De ladderstop ziet er nu als volgt uit. 
1. Njo Hong Han 
2. Mej. A. Saraber 
3. H. Feld 
4. J. V. d. Graaf 
5. J. Houwink 

1188 punten 
1085 punten 
1070 punten 
1038 punten 
1021 punten 

Puzzel nr. 104 

Dit maai weer een echte kruiswoord
puzzel, waarin zoveel mogelijk planten
namen zijn verwerkt. Dit maakt de zaak 
niet gemakkelijk, want het zijn deels ge
wone huis-, tuin- en keukennamen, ge
deeltelijk botanische. Deze zelfde puzzel 
hebben wij voorgelegd aan een aantal 
echte plantenkenners, waarbij de planten 
niet nader werden omschreven dan 'plant'. 
Dit bleek zelfs daar te hoog gegrepen. 

Hier geven wij iets meer omschrijvingen, 
waarbij U bij 'kruid moet denken aan 
een gewas uit de echte kruidentuin. Bo
vendien wordt achter de omschrijving 
vermeld b.n. indien het een botanische, 
dus latijnse of verlatiniseerde naam be
treft. 
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Horizontaal: 
1. een nachtschade b.n. 

19. bijwoord 
20. meisjesnaam 
21. eierstokken 
22. bloemperk 
23. groente 
26. maat 
27. kruid 
29. grondsoort 
30. lof 
31. electrode 
32. groente (afk.) 
33. bijbelse figuur 
34. familielid 
35. prediken 
37. familielid 
40. vervoermij. 
41. wapen 
43. voorzetsel 
44.laag 
46. klimplant 
47. finale 
49. race 
50. kruid 
52. gas 
55. roofdier 
56. zangnoot 
57. winkel 
60. groente 
61. plaats in Gelderland 
63. pers.vnw. 
64. meisjesnaam 
65. achtpotig dier 
66. sportartikel 
67. goed 
69. gezicht 
72. R.K. tijdperk 
73. Boeddhistisch denken 
75. zwamde 
78. naar onze mening 
79. nummer 
80. groente 
82. bijwoord 
83. berouw 
86. dicht 
90. vroeger (afk.) 
92. maat 
93. riviertje 
94. twee medeklinkers 
95. stad in Duitsland 
96. knaagdierenziekte 
98. drank 

100. militair 
101. rivier in Nederland 
103. toevlucvhtsoord 
104. waterstand 
105. element 
107. nakomeling 
110. insect 
112. voorzetsel 
114. verpakkingsmateriaal 
117. N.V. (geen Ned.) 
118. bovenop 
121. vreemde munt (mvd.) 
123. verzetsgroep 
124. grondsoort 
125. stad in Nederland 
126. godin v. d. dageraad 
127. voorzetsel 
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128. o.a. aceton en kamfer 
131. vervolgens (afk.) 
133. heester b.n. 
135. uitroep 
136. maat 
137. flora en fauna in een bo: 

88. boom in de alpen 
141. de oudere 
142. voor 
143. bijwoord 
144. meisjenaam 
145. hoofd van een moskee 
147. kleuter 
149 een nachtschade b.n. 

Vertikaal: 
1. plant b.n. 
2. streven 
3. boom 
4. goud (geen Ned.) 
5. helper bij plechtigheden 
6. vuur 
7. snijbloem 
8. inhoudsmaat 
9. melkproducent 

10. drank 
11. boom 
12. plant b.n. 
13. meisjesnaam 
14. gelijk in bekwaamheid 
15. voorzetsel 
16. zetel 
17. planteziekte 
18. plant b.n. 
24. pel 

25. titel (geen Ned.) 
27. inhoudsmaat 
28. gewicht (Engels) 
36. mengsel 
38. groente 
39. plant b.n. 
42. maansteen 
45. deel van de dag 
47. maat 
50. sportterm 
51. larve 
54. motorschip 
55. vrucht 
58. voorkeur 

59. deel van naam van 
Chinese rivier 

62. stripfiguur 
63. motorschip 
68. vogel 
70. snoepje 
71. race 
73. Oostenrijk-Hongarije 
74. lelijk hoofd 
76. groente 
77. klinker en medeklinker 
80. soortelijk gewicht 
81. klimplant b.n. 
82. opbergplaats 
84. kort geleden 
85. medemens 
87. takje 
89. muze 
91. school 
94. (in) wording 
95. paardrijdster 

97. gevechtsgroep 
99. jongensnaam 

102. zangnoot 
103. riviertje 
105. groente 

53. vrucht 
106. voorzetsel 
108.zitplaats 
109. plant b.n. 
110. dieregeluid 
111. plant 
113. meisjesnaam 
115. dierenverblijf 
116. vervoermiddel 
119. zangnoot 
120. deel van het hoofd 
122. gereedschap 
129. toevluchtsoord 
130. vuurgod 
132.insekt 
134. genoeg hebben van 
137. woud 
138. wijnsoort 
139. belangrijk persoon (afk.) 
140. dwaas 
143. ambtshalve (afk.) 
144. de jongere 
146. bijwoord 
148. vogel 

Oplossingen dienen uiterlijk 1 
september in het bezit te zijn 
van A. A. Steiner, Lohengrin
straat 42, Den Haag. 
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