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ADI U, MONSIEUR LE PROFESSEUR !E

y'erslag off¡c¡ële bijeenkomst ter

¡elegenheid van het afscheid van
Prof. Dr. H. W. Julius, op 5 april 1971.

Adieu, Monsieur le professeur
)n ne vous oubliera jamais
It tout à fand de notre coeur
Ces mots sont écrits à la craie
Vous vous offrons ces que/ques

f Ieurs
Dour dire combien on vous aímait
Cn ne vous oubliera jamais
Adieu, Monsieur le professeur!'

Het is niet gebruikelijk, om een
verslag over een bijeenkomst te
beginnen met een gebeurtenis, die
aan het einde ervan plaatsvindt. Op
Ce bijeenkomst ter gelegenheid van
het afscheid van Prof. Julius verliet
deze met zijn naaste familieleden na

Ce toespraken de fraaie Alexander-
zaal in het Congresgebouw te
Den Haag, voorafgegaan door zijn
vier kleinkinderen, die uit mandjes
bloemen stlooiden, een koor op het
podium zong daarbij het aller-
aardigste Franse kinderlied, waarvan
hierboven - vermoedeli.¡'k tot groot
genoegen van velen van u - de
tekst van het refrein is afgedrukt.
Hiermede te beginnen biedt de
gelegenheid te getuigen van de
warmte, vriendschap en sympathie,
die deze afscheidsbijeenkomst
<enmerkten. Het is een voorrecht, om

op deze wijze temidden van degenen
die hem lieî zijn: zijn echtgenote,
kinderen, schoondochter, schoon-
zoon en kleinkinderen, en omstuwd
door de vele honderden genodigden
- zijn vrienden - afscheid te mogen

nemen van het werk.
lr. E. F. Boon, waarnemend voorzitter
van de Centrale Organisatie TNO,
zei dat reeds in zijn welkomstwoord,
waarbij hij achter de aanhef 'Prof.

Julius, Mevrouw Julius, Familie en
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dames en heren. . .'. lr. Boon
dankte hem voor de bereidwilligheid
dit officieel afscheid te willen
ondergaan, of om een door Prof.
Julius graag gebruikt werkwoord te
noemen, meespelen, samenspelen.
'Zo Louis Pasteur de eerste
hygiënist is geweest, dan mogen wij
u de tweede noemen' merkte
spreker op tijdens zijn inleiding,
waarbij hij de medicus en mens
Julius schetste. Hrj bood hem uit
naam van de Centrale Organisatie
TNO een bijzonder fraai uitgevoerde
'pennenbak' aan, een kunstvoorwerp
uit geslepen coromandelhout,
waarop het embleem van TNO in
goud en de uitspraak van Louis
Pasteur: 'La science se fait non
seulement avec I'esprit, mais aussi
avec Ie coeur'.
'Als er iemand is' zo zei lr. Boon tot
Prof. Julius, 'die geest én hart in z[jn
werk legt, dan ben ji.¡' het. Namens
TNO hartelrjk dankl'
Prof. Dr. M. Tausk, lid van het
bestuur van de Centrale Organisatie
TNO, verklaarde in de hem toe-
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gestane tien minuten spreektijd geen
kansen aanwezig te achten ook
maar bij benadering de kwaliteiten
van Prof. Julius en zi.¡'n hoogst
belangrijke bijdragen gedurende
45 jaren anders dan schetsmat¡g te
kunnen weergeven. Toch slaagde hlj
erin, om in rake lijnen de weten-
schapsmens Julius naar voren te
brengen. Hij memoreerde diens
onderzoekingen op het gebied van
tumoren en hun serologie, zijn
allereerste leeropdracht als gewoon
hoogleraar: gezondheidsleer en
enkele jaren later microbiologie.
Hij bracht de vele wetenschappelijke
bi.¡'dragen van de hand van Prof.
Julius in herinnering en vermeldde
het feit, dat deze mede-oprichter was
van de zo uiterst nuttig gebleken
Stichting Film en Wetenschap.
Daarna nam achter het spreek-
gestoelte Zijne Excellentie
Dr. H. J. Witteveen, Minister van
Financlën plaats. 'Wellicht zal het
sommigen van de aanwezigen
verwonderen', zo zei hij laconiek,
'dat ze b[.¡' deze feestelijke b'rjeen-

komst de Minister van Fineinciën, van
wie ze weinig gulhartigheid
verwachten, achter deze l¡atheder
zien plaatsnemen'. Spreker wijdde
grote aandacht aan - zoals Prof.
Julius het zelf eens stelde - de
omstandigheid, dat in onze steeds
ingewikkelder wordende v'{rereld men
een steeds toenemende þehoefte
gevoelt aan omvattende antwoorden
op bijzonder samengestelde
problemen. 'U heeft het niet bij
woorden gelaten, maar vdle maat-
regelen getroffen, die de dienst-
baarheid van de TNO-or$anisatie
moeten verwerkelijken'. $Oreker
noemde als voorbeelden van veel-
belovende nieuwe samenvyerkin gs-
kontakten de Commissie [NO voor
Onderzoek inzake Nevenwerkingen
van Bestrijdingsmiddelen en

Verwante Verbindingen, de
Commissie TNO voor het Onderzoek
ten dienste van het Milieubeheer,
het Planologisch Studiecentrum, de
Raad voor Gezondheidsrésearch
TNO en de Commissie TNO
Verkeersonderzoek.
De minister besloot z¡n doeiend
betoog met:
'De regering is u dankbaa¡ voor het
vele belangrijke werk dat u met
inzet van al uw krachten Voor haar
en voor de Nederlandse $amen-
leving gedurende vele jarf n als
voorzitter van de Centrale
Organ:satie TNO heeft verricht. lk
ben dan ook verheugd, d¡t ik u kan
mededelen dat Hare Majesteit
de Koningin op voordracft van de
raad van Ministers heeft besloten u

een hoge onderscheiding toe te
kennen en u te benoemeil tot
Commandeur in de Orde ,].ran Oranje
Nassau.'

Daarop daalde Dr. Witteveen het
podium af en hing Prof. Julius de
versierselen om, behorerld bij de
verleende onderscheidinSl De
nieuwe Commandeur, in 1956
benoemd tot Ridder in de Orde van
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de Nederlandse Leeuw, dankte
ontroerd e/r doorstond manmoedig
een langdufige ovatie, hem gebracht
door zijn vf ienden.
lr. H. Kramers, lid van het bestuur
van de Ce¡trale Organisatie TNO,
vervolgens aan het woord,
complimenteerde Prof. Julius met de
zo juist ve/leende onderscheiding
en constatderde in een korte toe-
spraak, dat aan het einde van de
'Juliaanse lijdrekening' de klokken
van TNO en van het bedrijfsleven
gel¡k lope/¡.
Prof. Dr. Cl f. V. van der Kerk,
sprekend namens de direkteuren
van de instituten zei o.m.
'Toen de us Julius kwam,

wij dat de groei van
TNO gericft zou zijn op consolidatie.
Dat betekehde stilstand. Maar u

hebt TNO sterk en gezond
gemaaki; u hebt de stormen moeten
trotseren aan de ver-
houding nemer en werkgever.
Van u is dq gedachte 'speuren naar
speurwerk in het speurwerk-
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scheiding, die H.M. de Koningin
heeft w¡llen verlenen, hij dankte de
sprekers, hij dankte zi¡'n

secretaresses. Hij dankte zijn vrouw,

zijn toespraak slechts deze zijn
boodschap aan ons, medewerkers
van TNO:
'Uitgangspunt van de wetenschap

programma' afkomstig'. Namens de
kring van zijn collega's bood h¡ de
scheidende voorz¡tter een kleuren-
televisietoestel aan.

De voorzittbr van de Centrale
Personeelsraad TNO, de heer
F. Smit, befichtte in zijn rede het
grote belang van het feit, dat Prof.
Julius op zulk een eminente wijze het
Centraal Personeelsoverlegorgaan
ïNO eerst heeft meehelpen
construeren en daarna dit voor de
medewerkdrs en leiding van de
organisatie zo nuttige apparaat op
zulk een w{arlijk spectaculaire wUze

heeft geïntroduceerd brj alle
betrokkenen door het uitspreken van
een rede, die door een rechtstreekse
telefonischç luidspreekverbinding
op alle TNQ-|nstituten te volgen was.
Tot een doodstil luis.terend gehoor



met de wetenschapmethodologische
middelen is uitgerust zal de
menselijke, de culturele, de ethische,
de morele, de hygiënische, de
sociale, de economische, de
securita¡re, de technologische,
de facilitaire en alle soortgelijke
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behoeften, al of niet in bepaalde
combinaties, als zijn wezenlijke
u¡tgangspunt moeten gaan kiezen.
lk kan niet voorwenden, dat dit een
eenvoudige zaak is. Mijns inziens
gaat dit niet door het inbrengen van
wat democratiser¡ng. Ook deze wil

uitgaan van de wetenschalps-
beoefening. Men meent namelijk
door zeggenschap óver dan wel
inspraak ín wetenschapsdedr¡vig-
heid iets te kunnen bere¡kLn of te
l<unnen vermijden. Naa, ni¡n stellige
overtuiging zal dat helemäai niets
u itrichten.

Maar het kan wèl - en ik ben
optimist - als cle e;gen diånstbaar-
heid aan de maatschappJlut<e
behoeften mèt die behoeften, in
geza men I ij ke verantwoorde I ¡ kheid,
wordt geharmoniseerd, sgctor voor
sector, ja ik zou verder willen gaan:
geval voor geval. Het kàn, als
samenspraak (totaal iets änders dan
inspraak) met onderlinge correctie,
met wederzijds begrip, in voort-
clurende wisselwerking en in

wezenlijke oprechtheid, onder het
aanvaarden van die gezgmenlijke
verantwoordel¡kheid, als uitgangs-
punt wordt aanvaard, zodat het
antwoord op de behoefte past. Die
behoefte is heus niet ecor,\omisch
alleen bedoeld, de cultuur weegt
even zwaar, zo niet zwaarder. Het
gaat er echt niet alleen om het
onbekende te verkennen. het oaat
reeds in dit stadium çen uyaar-"
schijnl¡k in de toekomst fog veel
sterker) evenzeer om de dntelbare
problemen voortgekomen uit de
tegenstri.¡'digheden die de resultaten
van onze wetenschap in ohze wereld
hebben opgeroepen. Het Jaat om de
conflictproblemen. Zij zi¡'rl van nu af
aan naar mijn stellige overtu¡ging
de kern van de benadering van wat
wij met dewetenschap mdeten doen.
Wij dragen namell¡'k niet üe last
van te weinig kennis, mad,rr veeleer
de last van te véél wetenl
Tot de TNO-medew.rtoe.J is mijn
laatste boodschap: Blijf goed
luisteren. Laat uw werk van dienst-
b aa r he id doo rtrokken b I ijv en.
Harmoniseer uw onderzoek met de
behoefte eraan en geloof in de
ander! Dan geloof ik in TINO.'



Afschþid van Prof. Julius van de medewerkers en
mederlryerksters van het Hoofdkantoor

Op zeven qpril nam Prof. Julius
afscheid v¿in de medewerkers en
medewerksters van het Hoofd-
kantoor. ln de grote vergaderzaal
werd hij toegesproken door
Drs. J. Jonfer, algemeen secretaris
van de Ce4trale Organisatie TNO,
Drs. J. H. Bannier, vice voorzitter van
de Raad van de Nederlandse
OrganisatiJ voor zu iver-weten-
schappelijk onderzoek (ZWO), de
heer J. van Moppes, voorzitter
personeelskern en de heer J. Döll,
voorzitter personeelsverenigin g. Aan
de afscheidnemende voorzitter van
de CentralJ Organisatie TNO
werden en(ele fraaie geschenken
aangeboden. Aan mevrouw Julius
bood lneke Giesekam, een der
serveersters van de kantine een
fraai boeket aan. Prof Julius dankte
allen, en vgrgat niemand.
Zij, die zijn laatste toespraak - soms
'net een vrolijke anecdote door-
spekt, maarf in hoofdzaak toch een
met een er1stige inslag - hebben
mogen beluisteren, zullen Prof. Julius
eve-nm¡n velgeten.
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Op voordracht van de Minister van

Onderwijs en WetenschaPPen
benoemde H.M. de Koningin
Prof. Dr. lr. A. A. Th. M. van Trier,
rector magnificus van de Technische
Hogeschool te Eindhoven tot lid van

het bestuur van de Centrale
Organisatie TNO.

Dit bestuur koos vervolgens het pas

benoemde lid tot zijn voorzitter.

Met als officiêle begindatum
'l januari 1972 zal Prof. Van Trier
daarmede de opvolger van

Prof. Dr. H. W. Julius worden, die

met ingang van 1 april 1971 de

voorzittershamer voorgoed neer-
legde.

Prof. Van Trier was gaarne bereid
uw redakteur te ontvangen in zijn
met smaakvolle eenvoud ingerichte
werkkamer op de TH Eindhoven,
waaraan h[.¡' nog tot het eind van dit
jaar verbonden blrjft.

De ondervoorzitter van de Centrale
Organisatie TNO lr. E. F. Boon, zal in
de periode van 1 april 1971 tot aan
de dag, dat Prof. Van Trier zich
geheel aan TNO zal kunnen gaan
wijden, het voorzitterschap van
TNO waarnemen. Daarna zullen de
nieuwe voorzitter en de onder-
voorzitter gezamenlijk leiding gaan
geven aan de Organisatie TNO.

Onze eerste vraag aan Prof.
Van Trier was, wat hem aantrok in
TNO.
Het antwoord kwam direkt: 'Dat is
om mee te beginnen, het enorme
belang, dat door TNO wordt gediend.
TNO is een naar mijn overtuiging
unieke organisatie, de resultaten
van het door de aan TNO verbonden
medewerkers uitgevoerde natuur-
wetenschappelijk onderzoek zi.¡'n

bedoeld ten dienste te komen aan het
algemeen belang. Zich daarvoor in

te zetten trekt mij zeer aan. B[j de
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Technische Hogescholen zijn

vanzelfsprekend dezelfde aspecten
aan te wijzen, maar bij TNO is alles
erop gericht de antwoorden te
vinden op direkte maatschappelijke
vraagstellingen. Om hieraan mede

richting te mogen geven, komt mij

voor een goede opdracht te zijn.

lets later wilde Prof. Van Trier nog

aan zijn antwoord oP deze eerste
vraag toevoegen: 'wat ik ook nog

naar voren wil brengen is, dat het
m'lj opvalt en m[.¡' ook hoogst
aantrekkelijk voorkomt, dat de

mensen van TNO zich zo merkbaar
betrokken voelen bij het werk, dat
zij voor TNO verrichten.

Zelf ben ik een aantal jaren werk-
zaam geweest bij het PhYsisch

Laboratorium RVO-TNO, dat was
van mei 1947 tot december 1953.

Ook daarna heb ik natuurlijk
kontakten onderhouden met TNO,

het is dus beslist geen frase als ik
de betrokkenheid van de TNO-er bij
zijn werk naar voren breng'.

Prof. Van Trier, die ruim 45 jaren
geleden in Oss het eerste levens-
licht aanschouwde, studeerde na zijn
gymnasiale jaren aan de TH te Delft.

De belangstelling die hij als jongen

al had voor w;s- en natuurkunde
bracht hem tot de studierichting
van de theoretische elektro-
techniek, het vak dat hij later aan de
TH Eindhoven doceerde.
Hrj behaalde het diploma elektro-
technisch ingenieur, de promotie
vond plaats op 16 december '1953 op
het proefschrift 'Guided electro-
magnetic waves in anisotropic
media'. Zijn promotor was Prof. Dr.
R. Kronig. ln antwoord op een
desbetreffende vraag zei Prof.
Van Trier: 'Na de aanvaarding van
het voorzitterschap van de Centrale
Organisatie TNO zal ik zeker
belangstelling' blijven houden vóór

en kontakten onderhoud met de
hoven.

zijn dat ik

betrokken zal blijven,
dit moment nog niet

ik op

Vóór alles streef ik er r, om

mij zo spoedig mogelijk
te oriënteren over alles,
betrekking houdt met het
schap van TNO. ln deze ti d zal een

voorzitter het overleg
cultiveren en stimuleren,
groepen uiteenlopende m
moeten trachten bijeen te

Technische Hogeschool E

Of het gevolg hiervan zal

rechtstreeks bij het onde

'luisteren náár en men

óver'.

de besluitvorming ten z
gebaat is.

Eindhoven heb ik veel a

geschonken aan versch
vertegenwoord igende
lk vind juist deze en

vormen van
met medewerkers
riJ'd'.

Prof. Van Trier, nu nog w
in Eindhoven, is gehuwd.

hu

ngen

ze tot overeenstemming brengen.

Verwacht op dit moment
verdergaande opinies of u

gestelde opvattingen
toekomstige taak. lk zal

komende maanden bezig n met

mun
de

brengen,

vormen

ngen,

e

acht
ende

gelijke
rjkheden

in deze

onachtig
Eén zoon,

'lk wil graag naar voren
dat ik met betrekking tot
Centraal overlegorgaan, dit blj
TNO functioneert, een gesprek

van deheb gehad met de voorz
Centrale Personeelsraad ,de
heer F. Smit. lk acht deze vertegen-
woordiging van
leden van groot belang.
beschikking over genoe overleg-

id vanorgaan is een
grote waarde, zowel voor bestuur
als voor de medewer , waarbij

Als rector magnificus de TH
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hoofdzaak uit naar voetbal-
wedstrijden 'die je niet mag missen'.
ln het huis van Prof. Van Trier is
de piano door hem de laatste jaren

technische werk heb ik m¡ b.v.
jarenlang bemoeid met de Stichting
Kunstzinnige Vorming Eindhoven.
Dat is een stichting, die jongens en
meisjes tudens hun schooljaren
belangstelling voor kunst bijbrengt
met behulp van jeugdateliers en
kunstlessen. Het is belangrijk, vind
ik, om op die manier iets bij te
dragen in bepaalde maatschappelijke
belangen. Daarom ben ik óók met
veel genoegen lid van de Omroep-
raad'.
Van de vele nevenactiviteiten van
onze nieuwe voorzitter vermelden
wU:

Lid Academische Raad,
Lid Commissie Technische Weten-
schappen Academische Raad,
Lid Commissie lnternationale Zaken
Academische Raad,
Lid Committee for higher education
and research (Council of Europe),
Lid Standing Committee European
Rectors Conference,
Voorzitter NUFFIC Examination
Committee voor de examens 'Master
of Electronic Engineering' in het
Philips lnternational lnstitute,
Bestuurslid van de Stichting Radio-
straling van Zon- en Melkweg,
Bestuurslid Nederlands Elektronica-
en Radiogenootschap.

Prof. Van Trier, welkom bU TNO.
Wij wensen u vele gelukkige, goede
en produktieve jaren in ons midden
toe!

æ
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drie (De zoon is de oudste
met zijn d jaar). ln de vr[je
tijd en zekþr gedurende de vakanties
(die hij niet graag versnippert) zijn



van de nieuwbouw TNO-complex Apeldoorn werd op 4 maart t97f bereikt!

Traditiegetrouw kregen zij, die door
hun handarbeid er zorg vopr
dragen, dat wat aan de conferentie-
en tekentafel wordt uitgedacht vorm
krijgt, pannebier en nog *bt. All"
genodigden konden na hef
beluisteren van de korte toespraken
het feestglas legen. Die stonden
op Breugheliaans opgestelde tafels
klaar met de bijbehorende hartige
hapjes en zoutjes.

ln de schrale maartse zon
wapperde tenslotte onze driekleur
triomfantelijkvanaf het hoolste punt.

Zij werd gehesen door een cler

bouwvakkers.

De direkteur van de Gebouwen- en
Terreinendienst TNO, de heer
H. J. Schoolland, gaf een overzicht
van de voorgeschiedenis yan de
bouw van het TNO-complex
Apeldoorn. Met de bouw van het
nieuwe deel werd op 1 febluari 1969

gestart. De uiteindel¡ke tårrein-
keuze in Apeldoorn no"t{" hij een
zeer gunstige en hij prees het
gemeentebestuur van deze stad
voor de goede medewerking
inzake de aanpak van de
huisvestingszaken die onvermijdelijk
een gevolg zijn van het toekomstig
verhuizen van het'Metaalirlstituut
TNO en het Centraal Technisch
lnstituut TNO. HU achtte hbt een
voorrecht, dat de ontwerpers van het
zo geprezen Nederlands päviljoen
op de Wereldtentoonstelling te
Tokio: het architectenbureau
Van den Broek en BakemJ z¡ch
hebben belast met het vorþgeven
van de wensen van de toekomstige
bewoners tot het fraaie gçheel, dat
nu nog in de vorm ,run 

""ftmaquette is te bewondereî, maar
waarvan de aannemer NEDAM er
in slaagde in een jaar tijd reeds
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bereikt.
spreker
inzet.

de werkers bracht
rjk dank voor hun

Prof. Dr. ll. C. A. Verbraak, die na

de heer land het woord
voerde, zdi ¡n feite al reeds tien
jaren op dit bouwwerk te wachten.
Het linstituut TNO kampt al
jaren met een veel te krappe
behuizing. Straks, als deze
nieuwbouvy gereed is, kan het
Metaalinst]ituut zijn werk ten behoeve
van de industrietak die
Nederland kent, de metaal-

u itvoeren
gewenste
Hi.¡' hoopt

industrie, kunnen
ruimten, die alle

lijkheden bieden.
n harte, dat het tot nu

toe en tempo mogelijk zal
blijven.
lr. J. R.

van het
lnstituut
exposé

aal Technisch

het brede werkterrein

Ludert, adjunct-di rekteur

, gaf een beknopt

ffiffi

waarbij het CTI betrokken is:
warmteoverdracht, isolatie,
koeltechniek, daken, wanden,
condensatie, wind, lucht-
verontreiniging door schoorstenen,
planologie.

Tenslotte was Prof. Bakema aan het

woord. Hij schetste in rake lijnen
op welke wijze uit een lijvig
programma van eisen, wensen,
voorwaarden en denkbeelden een
gebouw tot stand komt. Hrj zei met
plezier aan dit project te hebben
gewerkt, omdat het hem de
gelegenheid bood zijn eigen vorm-
verlangen te verwerken in een
geheel, dat aan de wensen van de
toekomstige bewoners voldoet en

het fraaie natuurschoon rondom zo
min mogelijk aantast (het landschap
zal na het gereedkomen van de
bouw weer zoveel mogelijk in de
oude staat worden teruggebracht,
iets wat vooral door de keuze van de
brugverbindingen tussen de diverse
lokaliteiten mogelijk is). Ook Prof.

van het C[. Zich bevindend
temidden yan een gezelschap, dat
merendeels te maken heeft met

Samenstelling
Centrale Personeel-
raad TNO voor f 971

Mevr. Drs. E. H. Hueck-v. d. Plas,
CO - Economisch Technische
Afdeling TNO;
plv. voorzitter;
lr. J. A. Sala,
CO - Octrooiafdeling TNO;
J. C. Bastiaanse,
NO - lnstituut voor Wegtransport-
middelen TNO;
lr. A. G. Hofman,
NO - lnstituut TNO voor
Verpakkingen,
plv. secretaris;
M. Kotte,
VO - lnstituut voor Visserij-
produkten TNO;
F. Smit,
VO - Centraal lnstituut voor
Voed ingsonderzoek TNO,
voorzitter;
Mej. J. van Rotterdam,
RVO - Medisch B¡ologisch
Laboratorium RVO-TNO;
L. W. M. Spiekman,
RVO - lnstituut voor Zintuig-
fysiologie RVO-TNO;
J. Riethorst,
GO - Medisch-Fysisch lnstituut TNO;
lr. J. A. Somers,
GO - lnstituut voor Gezondheids-
techniek TNO,
secretaris.



Nu de wet op de reiniging van het
oppervlaktewater in werking is
getreden zal ook in ons land ernst
worden gemaakt met afvalwater-
zuivering. Minister Bakker overweegt
een heffing te leggen op bedrijven
die mede de waterverontreiniging
veroorzaken.
Deskundigen in binnen- en
buitenland zijn tot de overtuiging
gekomen dat de reiniging om
economische redenen móét
geschieden aan de bron der
vervuiling, dus bij de fabrieken.
Dat geldt met name voor die
bedrijven die afvalstoffen
produceren die het biologische
proces dat wordt toegepast bij de
zuivering van rioolwater ernstig
verstoren of die bij lozing in open
water door hun giftigheid de vis-
stand bedreigen.
Dit zijn vooral galvanische en aan-
verwante chemische bedrijven, waar
men te maken heeft met:
o zuur en alkalisch afvalwater,
waarin vaak hoge concentraties
metaalionen aanwezig zijn;
. cyanidisch afvalwater;
. chroomzuu rhoudend afvalwater.
Juist voor die bedrijven verdient het
wellicht aanbeveling een fiscaal
klimaat te scheppen dat, zoals in
Duitsland, de investering en de
aanschaffing van reinigings-
installaties door de bedrijven
stimuleert.

Aard der verontreinigíng

Galvanische en chemische bedrijven
produceren afvalwater in de vorm
van verontreinigd spoelwater en van
afgewerkte, geconcentreerde bad-
vloeistoffen. Hieronder zijn
onbruikbaar geworden chroom-
baden, chroomzuurhoudende beits-
baden, passiveervloeistoffen, nikkel-
baden, koperbaden, zinkbaden,
cadmiumbaden, beitsbaden enz.
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Blijkens voorzichtige berekeningen
worden in Nederland via dit afval-
water jaarlijks de volgende hoeveel-
heden verontreinigingen geloosd:
o cadmium 1 6.000 kg;
. cyanide 400.000 kg;
. koper 200.000 kg;
. nikkel 1 00.000 kg;
. zink 400.000 kg;

" ijzer niet te schatten.
De praktrjk is, dat deze stoffen
tameli.¡'k geconcentreerd in de
omgeving van bepaalde bedrijven
vrijkomen. Dit proces is reeds
meerdere jaren aan de gang en zal
nog jaren versneld doorgaan indien
niet de juiste maatregelen worden
getroffen. Hier is dus sprake van
een cumulatief effect omdat juist
deze stoffen niet langs natuurlijke
weg worden afgebroken maar steeds
in circulatie bl[jven en dus in
hoeveelheden toenemen.

Waar blijven de afvalstoffen

Voor een deel komt dit afualwater
terecht in open water. Door de
giftigheid van de verontreinigingen
neemt de vissterfte in dit water
aanzienlijk toe. Belangr[jk is ook dat
de in sommige streken door deze
afvalstoffen moeil¡kheden kunnen
ontstaan bij de drinkwaterwinning.
Ook indien het afvalwater wordt
geloosd in het riool zijn de
problemen echter niet opgelost.
De rioolwaterzuiveringsinstal laties
die op steeds meer plaatsen in ons
land in gebruik worden genomen,
zijn gericht op de biologische
zuivering van huishoudelijk afual-
water.
Het gevaar bestaat, dat de bacter!ën
die dit proces in stand moeten
houden door de hier besproken
gift¡ge afvalstoffen worden gedood,
waardoor het rendement van de
installatie aanzienlijk daalt. Afgezien
nog van het feit, dat op deze wijze

slechts een deel van de metalen uit
het water wordt verwijderd, zijn wij
ook dit deel niet geheel kv1Ut. Een
gedeelte komt nl. terecht in het slib
van de zuiveringsinstallatie en

aangezien dit slib weer wtrdt
verwerkt tot compost komèn de
metalen weer in het milieu terug.
Men kan ook stellen, dat bij lozing
van gezuiverd huishoudel¡f< afval-
water men slechts kan vefmoeden
waar het restant aan giftigb metalen
terecht komt. Het is zeker dat het
gebeurt op plaatsen waar zij
schadelrjk kunnen zijn. Daalom moet
die zuivering aan de bron - dus bij
het bedrijf zelf - de beste bplossing
worden geacht.

Zuivering b'rj de bron

Het is duidel¡k dat het ovdrgaan tot
. .^.- t,. ^! ^t. .^1. ..^L^,, . -^ ^,,zuivering van het afvalwatgr voor

een bedr[jf hoofdzakelijk een
investeringsprobleem is. l-fet zal
daarom zaak zijn deze invçstering
zo effic¡ënt mogelijk te dodn. Dat
klinkt echter eenvoudiger dan het in
werkelijkheid is. Men kan berekenen
dat met het aanschaffen Jan
zuiveringsinstallaties voor de
genoemde bedrijfstakken een totaal
aan investeringen à f 60.0b0.000
gemoeid is.

Gaat men er van uit, dat deze
investeringen in de loop v{n 5 ¡aren
tot stand zouden komen dan
betekent dit per jaar een bLdrag uon

f 12.000.000. Voor de handel is dit
dus wel een interessante markt,
maar toch ook weer niet zodanig, dat
men daar uitgebreid ontwil¡kelings-
werk voor kan verrichten.
Daarom beperkt men er zich toe
gebruik te maken van de kgnnis van
de buitenlandse fabrikanten, die
echter veelal niet van toepåssing is
op de Nederlandse bedrUfO-
omstandigheden. Het gevgar is
dan ook niet denkbeeldig flat men



ralw terzuivering

Ook wor vaak onvoldoende
gebruik g aakt van de nieuwste
mogeli op het gebied van

grote en dus te dure en
installaties.

regeltechniek en snel-
ardoor de installaties
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Een bepaald bedr¡f had het advies
gekregen, over te gaan tot aan-
schaffing van een zuiverings-
installatie die een investering van
meer dan een ton zou vergen.
Uitgaande van de door dit bedrijf
geproduceerde hoeveelheden afval-
water was dit advies zeker juist.
Nu het vereiste bedrag dermate
hoog bleek te zUn achtte het bedrijf
het raadzaam de mening van TNO
te horen. Dit leidde tot een door-
Iichting van het bedrijf waarbij, door
een wijziging van het produktie-
proces de hoeveelheid afvalwater
drastisch kon worden beperkt. Dit
had weer tot gevolg dat met een
kleinere zuiveringsinstallatie kon
worden volstaan waardoor de
investering niet meer beliep dan

f 15.000.

Niet altrjd liggen de problemen
echter zo simpelf Vele zaken zUn tot
dusver nog onvoldoende onderzocht.
Cyanidehoudend afvalwater bijv.
moet worden on[gift; er is echter
nog vrijwel geelir aandacht aan

het reactiemech{nisme hiervan

leiden tot kleinere zuiverings-
eenheden en dus geringere
investeringen. TNO heeft dit
probleem ook van een andere kant
benaderd door de ontwikkeling van
een cyanidevrij zinkbad dat in de
praktijk inmiddels goed blijkt te
voldoen en waarbij het afvalwater-
probleem aanzienlijk geringer is.
Ook de keuze van de juiste
zuiveringsmethode vereist kennis
van de bedrijfsomstandigheden. Zo
dient men bij de toepassing van bijv.
ionenwisselaars na te gaan of deze
vri.¡' kostbare methode verantwoord
is op grond van de bedrljfs-
omstandigheden.
Dit zal veelal afhangen van de te
behandelen hoeveelheden afval-
water en van de vraag of bepaalde
edele metalen moeten worden terug-
gewonnen. Voor Nederlandse
bedrijven zullen de kosten van deze
installaties slechts zelden ver-
antwoord zijn en zal men veelal
kunnen volstaan met de chemische
methode.
Alvorens een advies wordt gegeven,
wordt het bedrijf doorgelicht, de
proces- en speltechnieken worden
onderzocht en in vele gevallen
verbeterd. De afdeling beschikt over
een speciale meetwagen waarmede
ter plaatse monsters kunnen worden
geanalyseerd. Aan de hand van de

verzamelde gegevens kan op semi-
technische schaal de meest
efficiënte re¡nigingsmethode worden
nagegaan waarna tenslotte het
advies wordt opgesteld.
Al naar gelang de opdracht kan dit
advies vergezeld gaan van het
ontwerp van de installatie waarb¡
zoveel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van standaardapparatuu r.

Onze taak is pas beëindigd wanneer
de installatie in bedr¡f is gesteld
en aan de verwachtingen blijkt te
rrn lclno n
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reactoren
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veelal on zijn aangepast
aan de
bedrrjf.

eke behoeften van het

noodzakelijk

Het is z meer duidelijk dat
onderzoek
aanzienlijk

op dit gebied tot
besparingen kan leiden.

Om deze ingen met
bevredi gende resu ltaten
itvoeren dient men in dit

te beschikken over
kennis van en inzicht
ieproces.

TNO, we
van het Metaalinstituut
afdeling zich sedert vijf

jaren bezi

een
in het
Deze ken is aanwezig bij de
Afdeling rvlaktebehandeling
& Corrosi

problemen
met afvalwater-



TNO gaat samenwerken met de
Afdeling Documentatie van de
Deense Technische Bibliotheek te
Kopenhagen. Het betreft een
vol ledig geautomatiseerde atten-
deringsdienst voor technische en

wetenschappelijke literatuur -
'Current Awareness Service'.
Bij deze samenwerking zijn twee
systemen voor attendering
betrokken

Systeem COMPENDEX

De Afdeling Documentatie van de
Technische Bibliotheek te
Kopenhagen verzorgt reeds een
attenderingsdienst voor de industrie
en instellingen voor technisch en

wetenschappelijk onderzoek in eigen
land. Zi) maakt hiervoor gebruik
van gegevens van publikaties die
op magneetbanden worden ver-
zameld door Engineering lndex lnc.
(USA) - systeem COMPENDEX.
Dank zij de Deens-Nederlandse
samenwerking komt dit systeem nu
via TNO ook ter beschikking van
belangstellenden in Nederland.

Systeem INSPEC

De Centrale Organisatie TNO zal
gebruik gaan maken van gegevens
die op magneetbanden worden
verzameld door de lnternational
lnformation Services in Physics,
Electrotechnology, Computers and
Control - systeem INSPEC. De
genoemde instelling is opgericht
door de Britse lnstitution of
Electrical Engineers. Deze magneet-
banden zullen worden verwerkt op
de computer van het lnstituut TNO
voor Wiskunde, lnformatie-
verwerking en Statist¡ek. De
resultaten komen ter beschikking
van belangstellenden in Denemarken
en Nederland.
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De beide systemen omvatten
tezamen ruwweg de gebieden:
n atuurkunde;
elektrotechn iek;
computers;
nìeet- en regeltechniek;
in gen ieu rswetenschappen.
Belangstellenden in Nederland
kunnen zich via TNO abonneren op
de gezamenlijke attenderingsdienst
van de Deense Technische
Bibliotheek en TNO.
Attendering via het systeem
COMPENDEX begint op 1 april 1971:

het systeem INSPEC zal in de
tweede helft van mei 1971

operationeel zijn.

Technische gegevens

Systeern COMPENDEX
De abonnees kri.¡'gen 12 keer per
jaar een literatuuroverzicht toe-
gezonden van de door hen gekozen
vakgebieden. Voor dit systeem
worden 2000 trjdschriften en 1500
verslagen van congressen door-
zocht. Er worden jaarlrjks ongeveer
66.000 uittreksels op de magneet-
band ondergebracht.

Sysfeem //VSPEC
Dit systeem geeft jaarlijks 24 over-
zichten van de literatuur, eveneens
gerangschikt naar de vakgebieden
die de abonnees hebben opgegeven.
Hiervoor worden 1500 vak-
t[.¡'dschriften en 17 'Abstract Journals'
doorzocht. Er worden jaarli.¡'ks

ongeveer 105.000 uittreksels op de
magneetband ondergebracht.
Voor nadere inlichtingen over deze
attenderingsdienst, de kosten van
een abonnement en dergelijke, kan
men zich wenden tot:
Centrale Organisatie TNO, Afdeling
Documentatie, TNO-complex
Zuidpolder, Schoemakerstraat 97,
Postbus 36, Delft.
Telefoon: 0'1730-37000 - toest. 2906.
Telex: 31 453 zptno.

aqvtÐËur nY I tìv,

Op 1 november 1965 d van de
toenmalige direkteur van

Chemisch Laboratorium
Drs. J. van Ormondt op
wijze afscheid genomen

bereiken van de pensio

o-TNO,

ens het

gerechtigde leeft¡d. In a iting

arch
daarop werd hi.¡'

adviseur voor chemische
van het bestuur van de
ln verband met het be n van de
70-jarige leeft[jd heeft de heer
Van Ormondt deze fu

tot

le

per
maart

kring
hem door

inzet als

fraai
rkers

hem
nering

RVO.
vele

afscheid genomen, waarbi
de voorzitter van de Bi

verded ig ingso rgan isatie
Prof. Dr. G. J. Sizoo n de
RVO dank werd gebracht voor zun

1 april jl. beëindigd. Op
werd van hem in de

toegewi.¡'de en waardevo
advÌseur.
Hij overhandigde hem
afscheidscadeau. De
van het secretariaat
een geschenk aan ter h

aan de trjd, dat de heer
Van Ormondt verbonden
aan het secretar¡aat van
Van harte worden hem
goede jaren toegewenstl
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Vet ingang van 3 maart 1971 is
fr. J. A. uit Soest, benoemd

hoogleraar in de

A. Michon

ut

ig-

aan de Rijks-
Groningen. De

eerstoel 'Verkeer' is

nwege de Vereniging
echnisch Wegenbouw-

De leerstoel - de eerste van deze
soort in Nederland - is ingesteld met
het oogmerk de interdisciplinaire
aspecten van het verkeersonderzoek
naar voren te brengen en uit te
diepen. Daarbij ligt de nadruk vooral
op de bi.¡'dragen die de gedrags- en
maatschappijwetenschappen
(psychologie, sociologie, economie,
rechtswetenschappen e.d.)
kunnen leveren aan de verkeers-
problematiek.

ln het verleden vooral werd bijna
uitsluitend aandacht geschonken
aan de verkeerstechnologie; weg en
voertuig kregen verreweg de meeste
aandacht terwijl de mensel[jke en
sociale aspecten verwaarloosd
werden. ln de laatste jaren is er
echter een duidelijke accent-
verschuiving waar te nemen en
komt de mens geleidelijk meer
centraal te staan, als verkeers-
deelnemer en als bewoner van een
maatschappij waarin transport een
primaire levensvoorwaarde is
geworden. Nieuwe wegen van
onderzoek worden daarbij ontsloten.

Niet alleen de verkeersveiligheid is
hier in het geding. Men beseft ook
dat ontwikkelingen op het gebied
van weg- en voertuigtechniek bezien
moeten worden in hun juiste relatie
tot het menselijk welzijn en de
daaruit voortvloeiende eisen ten
aanzien van milieu, recreatie en
communicatie. De benoeming
geschiedt voor drie jaren, en de
leerstoel wordt geschraagd door een
College van Toezicht waarin
vertegenwoordigers uit verschillende
faculteiten zitting hebben.
Prof. Michon werd op 29 oktober
1935 geboren te Utrecht, bezocht
het Stedelijk Gymnasium aldaar, en
studeerde vervolgens psychologie

werker in dienst van het lnstituut
voor Zintuigfysiologie RVO-TNO ¡n

Soesterberg, waar hrj thans hoofd
van de Afdeling Verkeersgedrag is.
Deze afdeling houdt zich bezig met
empirisch onderzoek van het gedrag
van verkeersdeelnemers.

Prof. M¡chon houdt zich eveneens
bezig met fundamentele onder-
zoekingen op het gebied van
mense I i.¡'ke i nformatieverwerking :

waarnemen, denken en handelen.
ln 1961 werkte hij enige tijd bil' het
Admiralty Research Laboratory
nabij Londen, en in 1965 stelde een
door ZWO toegewezen beurs hem in
staat een. jaar in de Verenigde
Staten door te brengen aan het
Carnegie lnstitute of Technology in
Pittsburgh waar hi.¡' zich onder meer
bezighield met computer-simulatie
van psychologische functies.
ln 1967 promoveerde hij in Leiden
op een proefschrift 'Timing in
Temporal Tracking'. Daarnaast
publiceerde h[.¡' een aantal artikelen
in binnen- en buitenlandse weten-
schappelijke ti.¡'dschriften, onder
meer over verkeersonderzoek.

Prof.'Michon is lid van de Commissie
Verkeersonderzoek TNO, en als
docent verbonden aan de Stichting
Postakademiale Vorming Verkeers-
kunde van de TH Delft.
Het was een van de initiatiefnemers
tot de oprichting in 1968, van de
Nederlandse Stichting voor
Psychonomie. Hrj is lid van het
hoofdbestuur van het Nederlands
lnstituut van Psychologen, en ¡s
thans een der hoofdredakteuren van
Acta Psychologica. Tevens heeft hij
zitting in diverse redaktieraden van
wetenschappelijke tijdschriften,
waaronder Accident Analysis and
Prevention, en is hij onder meer lid
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Op 26 februari nam het lnstituut
voor Textielreiniging afscheid van
mejuffrouw Judels, die tot die datum
de boekhouding van het lnstituut
verzorgde en de leiding had over de
typekamer.
Vanaf 1948 was zij in dienst bij het
lTR, of liever ze begon op het
Proefstation voor de Wasindustrie,
en, met steeds dezelfde werkgever,
belandde ze via Wasserij lnstituut
TNO op het lTR.

Het lnstituut is nu drie maal zo
groot als toen mejuffrouw Judels
aankwam als 'ervaren vrouwelijke
kracht'. Haar werk werd in de
loop der jaren steeds verder
gespecialiseerd en toegespltst op
de steeds ingewikkelder wordende
boekhoudingen en salaris-
berekeningen. ledereen had haar
nodig; menigeen klopte b.v. aan om
inlichtingen voor het belasting-
formulier.

Op deze afscheidsmiddag kwam
mejuffrouw Judels, vergezeld van
haar familie, voor de laatste keer
officieel naar het lnstituut. Bij de
verwelkoming werd ze natuurlijk in

de bloemetjes gezet.

In een kort officieel gedeelte, waar
ook de heer Hoes, voorzitter van
de Raad van Bestuur van de
Stichting ITR-TNO, en de heer
Cnossen, namens het Bureau voor
Textielreiniging, aanwezig waren
sprak eerst de direkteur,
Drs. K. J. Nieuwenhuis, Judels toe.

Hij maakte met haar een tochtje
door de geschiedenis van het
lnstituut, langs oude bekenden en
nieuwe afdelingen. 'Maar juffrouw
Judels, u bent nog niet van ons
af . . ., want het eerstê cadeau is nog
niet 'af'. Namens het lnstituut bood
de heer Nieuwenhuis een album aan
met foto's van toen en nu en
voorzien van de handtekeningen
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Temidden van de administratieve'bloem(en)' van het I.T.R.: Mej. ludels

van de medewerkers van het lTR.

Dit zou die middag tevens als
receptiealbum fungeren, terwijl
bovendien de foto's van de
afscheidsmiddag er nog zouden
worden ingeplakt.
Van de fleurige tuinstoelen eveneens
namen het lnstituut, en de tuintafel
namens het Bureau voor Textiel-
reiniging aangeboden, zal

mejuffrouw Judels naar we hopen
nog veel jaren kunnen genieten.

Mejuffrouw Den Ouden, een collega
die mejuffrouw Judels nog heeft
zien komen, bracht tot ieders
genoegen heel knap (op r¡m) veel
anecdotes en lnstituuts-wel en wee
o.a. de 'hokken' van de Mijnbouw-
straat in de herinnering. Het rljm
ging vergezeld van een cadeau
namens het personeel, een mini-set
in Queen Anne stijl.
De laatste maanden werkte
mejuffrouw Judels halve dagen,
want 1 november 1970 was eigenlijk
al 'de' datum . Ze was echter nog

ffi
rÆ

*,;:.l

zo vitaal en werklust¡g, dat ze met
plezier haar opvolgster leeft
ingewijd in de geheimen,rãn getallen
en tabellen en, naar ze in haar
dankwoord zei, ze *u" g|'uug nòg
23 jaar gebleven.
Tijdens de receptie die volgde zagen
we vele personen van andere
lnstituten, met wie mejuffrouw Judels
vaak kontakt heeft gehad,, en niet
te vergeten een groot aantal mensen
'van heel vroeger toen het nog
knus was'.
Een gezellige, informele afsluìting
van de middag.
't Zal vreemd zijn zonde/ de
vertrouwde, altUd behulp2ame,
goedgeluimde mejuffrouw Judels op
het lnstituut. Maar ze heeft ons
allemaal uitgenodigd ""n[ lni"t
tegelijk) op haar flatje te komen.
Aan deze uitnodiging zullen velen
graag gehoor geven. Omgekeerd
hopen wij, dat zij het Instituut niet
zal vergeten en nog menig keer bij
ons zal vertoeven, b.v. wänneer er
iets te herdenken of te viJren ¡s.

haar opvolgster Mej. v. d. Meer (rechts) gezeten in en bij enkele cadeauxl



Postz6gel-
verenigingen TNO

Uit het ons door de secretaris van

deze nog jonge vereniging van
TNO-filatelisten gezonden jaar-

verslag over 1970 lezen wij nog eens

duidelljk vrlr,elke aktiviteiten deze

vereniging voor zijn leden verricht.
Er bestaat een zogenaamde rond-
zenddienst van boekjes met

aangebodén postzegels. Uit deze
boekjes kunnen de leden zegels,
meestal tegen gereduceerde prijzen,
kopen tenlijl zij zelf ook boekjes
ter circulaiie kunnen afgeven.
Via de'niJuwstjesdienst' worden
nieuwe uitgiften tegen nominale prijs

aan de leden, die zich daarvoor
hebben opgegeven, verstrekt.
De vereni$ing is in het bezit van de

nieuwste exemplaren van enkele
bekende qatalogussen en postzegel-

tijdschriften, die door de leden
gratis kunnen worden geleend.
Hoewel het ledental gestadig stijgt
blijkt het aantal nog niet voldoende
om met succes bijeenkomsten te

organ iseren. Op deze bijeenkomsten,
waarvan er in het verleden enkele
plaatsvonttren, bestaat gelegenheid

tot het onderling ruilen van zegels
en wordt filatelistische informatie
gegeven. Daarnaast vindt veelal een

veiling van door de leden in-

gezonden kavels Plaats en wordt
een verloting van zegels gehouden.

Het ligt in de bedoeling van het

bestuur zo sPoedig mogel'rjk weer

een filatel¡stische bijeenkomst te
organiseren.
Belangstellenden kunnen inlichtingen
verkr¡gerì bij de secretaris der

25 iarig jubileum van de heer J. L. de Wilde
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Maandag 2februarij.l. vond in de
kantine van het Metaalinstituut een

feestelijke bijeenkomst plaats ter
gelegenheid van het 2S-jarig
jubileum van de heer J. L. de Wilde.

De heer De Wilde heeft niet alleen
gedurende vele jaren het magazijn
van het Metaalinstituut beheerd
maar zich ook zeer actief getoond

als bestuurslid van de Personeels-
vereniging en als lid van de
Personeelskern.
De waardering voor het werk van de

heer De Wilde werd door een rij
sprekers onder woorden gebracht.
Tijdens de daarop volgende receptie
kwamen vele tientallen collega's en

oud-collega's de jubilaris persoonlijk
gelukwensen.
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Deze foto's zijn genomen op het
Tiroler dansfestijn, dat de
personeelsvereniging'Physica'
(Technisch Physische Dienst
TNO-TH en personeelsleden en
studenten van het Laboratorium voor
Technische Natuurkunde van de
TH) op 5 maart organÌseerde. De
onontbeerlÌjke'gemütliche
Stimmung' was er vanaf het eerste
uur en dat kon ook niet anders,
met een Tiroler Kapel (gevormd uit
musici van de Harmonie van de IH)
die echt Oostenrijkse klanken over
de in grote getale opgekomen
collega's uitstrooide. Verder was er
het optreden van leden van de
Dansacademie Henny van lrsen,
een echte Tiroler Houtzaagwedstrijd
en een verloting van Tiroler bier-
pullen mét ìnhoud . " . overreikt door
de Tirolerinnetjes van de optredende
dansgroep. Zo'n avond moet
slagen en dat deed ie ookl
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{KK&., waseninsen Gffi,
Eto

Lp¿.n vrñ 'LSAMEN VEROÉR
zuLl.h voôr U Òp"ôc.c- hêr blú6p.t i-
à bed.ij voh ,

EEN BEELD 4 u^" EEN r'1AN

ffi

De pers schreef over het blijspel
'Een beeld van een man' (auteur
J. Hemmink-Kamp):'verrassend,
pikant, warmbloedig, zo heerlijk
menselijk, dat het is alsof een rose
lachspiegel wordt voorgehouden' . . .

Op 5 maart j.l. heb ik mij - ondanks
een sneeuwstorm van Siberische
allure - naar Wageningen gespoed,
omdat daar door personeelsleden
van het lnstituut voor Graan, Meel
en Brood TNO het stuk onder
ausp¡ciën van de Personeels-
vereniging 'Samen Verder' werd
opgevoerd.
Reeds bij aankomst bleek mij, dat
de aanpak van het bestuur van
'Samen Verder' bijzonder goed is.
Een kaartje achterop het programma
wees me feilloos de weg naar de
zaal van het lnstituut voor Planten-
ziektenkundig Onderzoek waar het
feest kon wórden gehouden: een
vriendelijk gebaar van de Landbouw-
hogeschool.
Direkt na aankomst bood men een
heerlijke kop koffie en na het
'vallen van het doek' niet alleen
koffie, maar óók wrjn en kaas, bij

I lf)

kaarslicht in een smaakvol versierde
zaal.
Over het toneelstuk: het wás beslist
verrassend wat inhoud en
presentatie betrof; het woord pÌkant
zou ik willen vervangen door
openhartig, de andere kwalificaties
van de in het begin van dit stukje
geciteerde recensent onderschrijf ik
volledig, maar dan met de toe-

voeging: dank zij het uiterbt vlotte
spel van het toneelgroep¡þ van
'Samen Verder'. Over de inhoud van
het blijspel kan ik u uiNoþrig
informeren, want er ¡s geef dief of
moordenaar te ontmaskeren en het
gehele stuk staat of valt nlarmate
de speelsters en spelers loed of
minder goed op dreef zijn. Er is een
rijke barones (Ria van Olperen) die
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k verzamelt, waar
(Aad Bakkum) nouhaar

n¡et zo e siast over is, want
zo rijk zijn nu ook weer niet. De
barones pt niettemin een
peperduur
Napoleon

evensgroot beeld van
b¡ het binnenbrengen

indes struikelt een pas
n dienstmeisje (Joke

van de d) en de haar zeer
verknochtt en eveneens pas aan-
genomen l'iuisknecht Janus (Henny
van Brakel) met deze aanwinst, die
daardoor s breekt. Angst is
een slecht raadgever, want Janus
wordt het dienstmeisje
overgehaald om de plaats van het
beeld in te nemen. En uit dat on-
bezonnen besluit vloeien heel wat
gekke situçties voort. De
secretaresôe van de barones (Joke

Vrielink) zich belaagd door de
butler (Job schik), die echter uit-

sluitend van correcte voornemens
is voorzien. Geholpen door graaf
Lodewijk, een gast (Frans Bongers)
besluit de baron des nachts het
beeld om zeep te helpen, iets dat het
dienstmeisje verhindert, want ze wil
ook wel eens trouwen. Door het
gehele spel heen dartelt Dicky de
tuinjongen (Carla van Reyssen). Ja,

een meisje, maar men had geen
betere kwajongen kunnen kiezenl
Zoals gezegd werd na het toneel-
stuk gedanst; de wijn en kaas
stonden klaar op de tafeltjes. ln het
stemmige licht van tientallen kaarsen
werd het feest nog een uurtje of
wat voortgezet. Enfin zoals de
voorzitter de heer Van Drempt al
eerder zeii e( was wijn, er waren
vrouwen en het gezang zal er ook
wel gekomen zun, want de stemming
was opperbest. Maar toen zat ik al
weer in de sneeuwjacht.
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De oorsprong van het feest van de
Luie Motte in Genemuiden ligt in de
schemer van het verleden
verborgen. De bewoners van
Genemuiden worden in de vroege
ochtenduren van 2 mei gewekt door
het door tientallen kinderkelen
herhaalde en in vele toonaarden
gezongen: 'Luie motte, luie zotte, oP

gaan staan. Je moet weer naar bed
toegaan.' De melodie herinnert
enigszins aan het bekende 'Hop

Marianneke, stroop in het kanneke'.

De heer D. J. van derVen beschrijft
dit gebruik in het boekje: 'Van

Nederlandsche Luilakken' als volgt:
'Op de z.g. luiemottenladder is door
middel van houten hoepels en

opgepompte fietsbanden onderling
verbonden door een luchtig vlecht-
werk van fraai kleurige papieren
kettingen en met bonte bloemen
omwonden touwtjes, het geraamte
bevestigd van het feestel¡k
iempeltje, waarin de Luie Motte in

triomf wordt rondgedragen.

Boeketjes weidebloemen door
meisjes geplukt, fraai geplooide
strikken, papieren waaiers en niet te
vergeten een groot aantal vaantjes
en lampions sieren het geheel op,
zodat de aartsluiaard zich
gemakkelijk aan het gezicht der
omstanders kan onttrekken wanneer
het honen hem te machtig mocht
worden. Wanneer nu op 30 april de
'{-uiemottenladder' in aller glorie is
gereedgekomen, begint al heel in de
vroegte van de 1e mei het'trekken'
door de straten op zoek naar een
kameraadje, dat zich heeft verslapen.

Bij zulk een speurdersjacht naar de
luiaard, wordt op alle huisdeuren
waarachter de jongens zo'n lang-
slaper vermoeden, zwaar gebonsd
en gebeukt en wanneer zU er
eindelijk eentje hebben gevonden,

die in zijn hansop en met de vaak
nog in de slaperige ogen op de
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drempel verschijnt, gaat er natuurlijk
een allervervaarl[jkst hoongekrijs op
onder de vroegopstaanders. Zij
hebben voor dien aartsluiaard, die
luie motte, dat luie varken, een heel
bijzondere straf uitgedacht. Hij
moet, daar helpt geen lieve moeder
of vader aan, in zijn nachthemd
blootshoofd en barrevoets op de
ladder kruipen en zo dragen zij hem
door het stadje, onder het zingen
van het hier bovenaangehaald
refrein. De Luie motte in zijn
tempeltje van groen en bloemen
bewaart in de kinderl[jke verbeelding
van een jongensvermaak mogelijk
nog een vage herinnering aan de
tijden toen Veleda in het oude
Nevalia haar voorspellingen deed en

Nerthus in haar lentewagen haar
lentetocht door deze lage landen
hield, gelijk Tacitus in zijn'Germania'
ons reeds uitvoerig heeft mede-
gedeeld. Tot zover de heer Van der
Ven.

Oorspronkelijk werden bij de
versiering van de luiemotteladders
uitsluitend veldbloemen gebruikt en
als luie motte een jongetje in een
hansopje; in de laatste jaren worden
naast veldbloemen ook andere
versieringen gebruikt zoals linten,
vlaggetjes, lamp;ons en dergeli.¡'ke,

terwijl voor'Luie Motte' vaak een
pop wordt gebruikt.

Sinds een paar jaar wordt ook niet
meer stipt de hand gehouden aan

de datum van 1 mei, maar wordt
Luie Motte gehouden op de daaraan
voorafgaande Koninginnedag, als
een waardevol onderdeel van het
programma van deze dag.

Hor. 1: ceres - lees: corps

Oplossing puzzel no. .l70

Het kruiswoordraadsel TNO-
zoals in¡nject¡es had de oplossi

het ingevulde diagram is

gegeven.

Struikelblokjes waren wel
hor. 4: veraf is niet na of
vert. 31 :afslagplaats bij lf in

vorm van een T-vormige
de grond wordt gestoken
waaral de bal wordt weg
vandaar de naam: tee.

Cijferpuzzel:30479 X1
De ladderprijzen waren di

de
die in

1. hr J. Houwink, 1240 p,;

2. mej. E. M. A. Codée, 1

die een boekenbon zullen

De laddertop gevormd d

hoogste 5:

Puzzel 172
De langzamerhand bij de
bekende heer C. A. v. d.
van het C.L. TNO vergas

1.

2.

J-

4.

5.

hr C. Fuit, 1235;

mevr. P. ten Cate-
hr L. van Onselen, 11

mevr. E. M- l. Wisseli 1 090;

hr J. van Loon, 1080.

al voor:

p.

rde

laars
lden
ons dit

keer op een letterg l. De
hiervolgende I moeten
in het diagram worden i td

zodanig, dat 36 woorden 10



a-af-ba
bo-bo-
cri-da-
de-der-
eu-fie-
he-hy-in
ken - ker -
le-le-le
lyp-ma-
mi -na-n
no-nor-
pe-pe-
pos - pre -

ren - ren -

va-va-
ver - vig -
wis - won

letters met de verderop
gegeven schrijvingen. ln de
aangedi vakjes komt dan van

beneden een spreek-boven
woord.

26. kledingstuk
27. lit. richting die de dingen slechts

door zinnebeeldige begrippen
wil aanduiden

28. eerste primitieve rijwiel
29. het gehele leven door
30. schi.¡'nheiligheid
31. boomsoort
32. stad op Bali
33. kleinigheid
34. broodbeleg
35. menswording
36. beschrijving der natuurvolken

De cijferpuzzel is de Trojaanse
oorlog in een notedop.
APPEL + TROIJE + STRIJD :
PAARD
Aangezien dit meer hoofdbrekens
zal kosten dan het lettergreep-
raadsel geven wij er 35 punten voor
tegen 25 voor de andere.
lnzenden vóer 20 mei aan het
bekende adres:
van Heemstrastraat 19, Delft,
t.n.v. de Puzzelredaktie van TNO-
Kontakt.
Vanaf dit adres de hartelijke groeten
en het cljfermedeleven van

HORASS

ser - sie - in-spe-sta-ste-sti-
stu - suis - sym - syn - te - teit -

teit - ten -

bab-be-be-bel-bel-
n-bor-ca-ci-co-
-de-de-de-de-de-
r-dis-duurd-e-et-
-ga-ge-ge-gra-
-in-ja-je-kar-kel -
kous - kreu - kun - lang -
li - lis - lis - lo - lijks -

-mar-me-me-
ir-ne-nen-nen-ni-
-o-ob-on-on-pa-
-pel-pen-po-po-
-rad-re-ren-ren-

n-ren-ri-ri-rot-se-

-ti-tie-tor-tu-tus-
-van-ve-ve-vens-

lees - voe - wa - was -
zeff - zwo

9

10

t¡

12

13

14

16

17

1A

19

20

21

tt

¿5

27

2A

31

33

34

35

36

der woorden:
'l . herald
2. beschi
3. voorr hebben
4. peri
5. roek
6.au

7. land in
8.pr
9.

10. versieri op stof aangebracht
1 1. verniel
12. nieti
13. niet verandering onderhevig

iekte (o.a. verweking der

)

14. scha

15. frisse heid
16. van TNO
17. met 22. leden van een jury

23. klank of lettergreep u¡t een

k

18. gevat a

bekijken



Jacob en Ezau schotel
(ontleend aan lne van Gulik, Koken
met kruiden; Bussum, C. A. J. van
Driehoek, 1963).
Kent u het bijbelverhaal waarin de
slimme Jacob zijn oudere broer
Ezau diens eerstgeboorterecht
afhandig maakte in ruil voor een

schotel Iinzen? Rood was het gerecht
en het rook veelbelovend. H¡er
volgt het:
Bak een half pond geheel mager
lamspoulet lichtbruin in een flinke
stoofpan, voeg er daarna een heel
grote ui en 2 teentjes knoflook (beide
gesnlpperd) aan toe. Als de ui
goudgeel is doet u wat water in de
pan, daarna een half pond linzen
met zoveel water dat ze onderstaan.
Roer er dan een volle eetlepel
paprika poeder, een kleinere lepel
gemberpoeder, een kloeke handvol
rozijnen en een volle eetlepel
gesneden basilicum blaadjes ([
eetlepel gedroogde blaadjes)
doorheen. Zachtjes laten sudderen
tot de linzen gaar zijn. Serveren
met droge rijst en sla.

lne van Gulik raadt aan om
geweekte capucijners te gebruiken
in plaats van linzen omdat u anders
de kans loopt dat het vlees niet
gaar genoeg wordt. Zelf gebruik ik
vaak varkensvlees dat veel sneller
gaar is en - vroeger zeker - veel
gemakkelijker te verkrijgen. Laat de

linzen niet te gaar wordenl vaak is
het na t 3 kwartier al zoter.

Stoofsla met gehakt
Voor 1 persoon: t/2 - 1 pond stoofsla,
I 150 gram kant - en - lllaar
gehakt, bouillonpoeder.
Was de stoofsla en snijd l¡rem fijn.
Als de kropjes erg mooi zijn kunt u

ze ook heel laten en alle$n het hart
open maken. Kook de sla fnel af
en laat hem als hij geslonken is
goed uitlekken. Maak paar
balletjes van het gehakt þn stop
deze in de hele sla kropje$ of tussen
de gesneden sla in. S er wat
bouillonpoeder over heen en laat
zachtjes koken ged
minuten. Bind het vocht rhet wat
paneermeel of aardappel
Als u een oven of grill kunt u

met paneermeel en wat kfontjes
boter een mooi korstje op de schotel
maken.
Vooral met gesneden sla
geen erg 'mooie' schotel

bovendien makkelijk en ni
¡s.

maar hij smaakt goed, UI hU

het
te zien,

te duur
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