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DIREKTIE.

WISSELING

PHYSISCH

LABORA-

TORIUM

TNO

Omslagfoto:
Doorsnede van beton, vervaardigd
met gebroken kalksteen als
toeslagmater¡aal.

Op 23 juni 1972 is op het Physisch
Laboratorium TNO afscheid genomen

van de direkteur, Prof. Dr. lr.
H. J. Dirksen, die door het bestuur
van de Rijksverdedigingsorganisatie
TNO per 1 juli 1972 is gekozen tot
voo.rzitter van deze organisatie, als

opvolger van Prof. Dr. G. J. Sizoo.

Tevens is bij deze gelegenheid de
nieuwe direkteur, lr. M. W. van
Batenburg verwelkomt, die op
16 juli j.l. in functie is getreden.
Voor deze gelegenheid was de heer
Van Batenburg speciaal over-
gekomen uit ltalië, waar hij tijdelijk
direkteur was van het SACLANT
ASW Research Centre te La Spezia.
Prof. Sizoo, als eerste spreker, zei
dankbaar te zUn voor de grote
verdiensten van Prof. Dirks,en voor
het Physisch Laboratorium, de
Nationale Defensie en zijn werzaam-
heden in NATO-verband.
Voor het personeel is er geen

discontinuiteit in de leiding van het
laboratorium, omdat de heer
Van Batenburg reeds plaats-
vervangend di rekteur van het
Physisch Laboratorium was, zij het
dat hij voor de periode dat hij in
La Spezia werkte, op non-aktief was
gesteld. Voor beide heren bracht
Prof. Sizoo de dank, waardering en

erkentelijkheid over van het bestuur
van de RVO-TNO.

Voor Ktz R. H. Kerkhoven als
gedelegeerde van de Minister van
Defensie, was dit geen afscheid en
geen begroeting daar hij zowel
Prof. Dirksen als lr. Van Batenburg
reeds lang kende en dat bluft. HU

merkte nog o'p, dat het Physisch
Laboratorium evenals de gehele
Rrjksverdedi gi n gsorgan isatie alt[jd
een open o'og had voor de noden van
de Krijgsmacht, ook op langere
termijn, en dat Prof. Dirksen en

lr. Van Batenburg altijd geijverd

De voorzitter van de Personeelskern lr
lr. W. van Batenburg.

D" J. de Boer begroet de nieuwe direkteur
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hebben voor de wetenschappelijke
standing van het Physisch
Laboratorium.
De voorzitter van de Personeelskern
van het Physisch Laboratorium TNO,
lr. De Boer, bedankte Prof. Dirksen
voor de wijze waarop het overleg
steeds heeft plaatsgevonden. Er was
altijd ruimte om te werken, een
goede verstandhouding en Prof.
Dirksen was recht op de man af
zonder franje.
Ir. De Boer hoopte dat het overleg in
dezelfde goede verstandhouding
zou worden voortgezet.

Namens de personeelsvereniging
(van oudsher het Meetgebouw
Fonds) werd Prof. Dirksen een
zonnewijzer aangeboden.
lr. Van Batenburg kreeg het voorstel
van de voorzitter van de PV om voor
een gering bedrag per maand lid te
worden.
Hierna bood de hee'r Bakker namens
de vriendenkring van Prof. Dirksen,

de scheidende direkteur een
barbecue aan.
Vervolgens voerde lr. A. J.

Leenhouts, één der onderdirekteu ren
van het laboratorium het wo'ord. Tot
Prof. Dirksen zei hij o.m.: Uw
opleiding tot beroepsofficie,r wees
niet in de richting van uw functie
fysicus, maar dat u zich in dienst
stelde van 's lands veiligheid was
niet toevallig, want als man van de
wetenschap stelde u altijd de vraag
naar de zin achter de dingen.

Sinds 1970 was u direkteur van dat
laboratorium en streeft u naar
duidel[jkheid en doelmatigheid (kort
maar krachtig met een neiging tot
styleren) en het leggen van dwars-
verbanden tussen de afdelingen van
het laboratorium. Erkenning hebt u

ook internationaal gevonden in

NATO-verband. U was een goed
luisteraar en ook bereid het eigen
standpunt op te geven. Daarna
overhandigde de heer Leenhouts,

mede namens z[jn mede-
onderdirekteur lr. F. Möhring, aan
Prof. Dirksen grammofoonplaten als
cadeau.

Zich tot de heer Van Batenburg
wendende: 'Brj u als nieuwe,direkteur
zijn zowel de leiding als de
personeelsaangelegenheden in
goede handen. Wij z'rjn dankbaar
voor deze goede leiding en de goede
verstandhouding met de beide
onderdirekteu ren.'

Prof. Dirksen belichtte in zUn

dankwoord de betekenis van de
heren van het Physisch Laboratorium
en hoopte dat zijn bemoeienissen
ermee bruikbaar waren geweest.
Personeelsverenigingen hebben het
heden ten dage moeilijk maar het
'Meetgebouw Fonds' is méér dan
een gezelligheidsvereniging.
Hij wenste de PV vele toekomstige
successen toe. Zich richtend tot
lr. Van Batenburg merkte hij op, dat
het laboratorium zich gelukkig mag
voelen onder diens, leiding.
Prof. Dirksen zei in zijn verdere
betoog o.m. dat hij met gemengde
gevoelens van het Physisch
Laboratorium weg ging en bedankte
in hartelijke bewoordingen voor de
hem aangeboden geschenken.
Ir. M. W. van Batenburg bedankte
alle sprekers voor de tot hem
gerichte woorden en voor de
ontvangen cadeaus.

25 Jaar geleden ben ik op het
laboratorium gekomen, aldus de heer
Van Batenburg, maak ik was niet van
plan om in de research te gaan of te
bl[jven. Maar het was Prof.
Van Soest die mij overgehaald heeft
het toch te doen. Vervo'lgens
bedankte hij het bestuur van de
Rijksverded i g i ngsorgan isatie TNO
voor het vertrouwen dat er in hem

was gesteld.

Professor A. l. Sizoo feliciteert de aftredende direkteur Prof . Dr. lr. H. l. Dirksen
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Afscheid Prof. Dr. G. J. Sizoo

In zijn dankwoord
memoreerde Prof. Sizoo
een ontmoeting met
Ben Goerion, die hem
onverwacht de vraag
stelde: 'You are a
scientist. What can a
scientist do to avoid war?'
Wat hij to,en heeft
geantwoord weet hij niet
meer, maar nu, na er over
te hebben nagedacht, zou
hij antwoorden: 'A scientist
can help to defend
peace'.

Op dinsdag 7 juni heeft Prof. Dr.
G. J. Sizoo, sedert 14 juni 1947
voorzitter van de Rijksverdedigings-
o,rganisatie TNO, afscheid genomen.
Na een welkomstwoord van de
voorzitter van de Centrale
Organisatie TNO, Prof. Dr. lr.
A. A. Th. M. van Trier, schetste de
Minister van Defensie, Zijne
Excellentie H. J. de Koster, de
verdiensten van de scheidende
voorz itter.

'Op 14 juni 1947 heeft'defensie' in

de roos geschoten en dat moesten
ze dan doen zonder hulp van de
research van de organisatie waaraan
Prof. Sizoo zo lang en zo bekwaam
Ieiding zou geven'. De hele groei van
de organisatie is het werk geweest
van velen maar toch wel voor-
namelijk van de voorz¡tter. Zelden
kan een jubileum dat tevens een
afscheid is met zoveel voldoening
door allen die daarbrj betrokken zijn
worden gevierd.
Buiten de RVO heeft Prof. Sizoo
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vele functies bekleed die voor ons

betekenen dat zijn belangstelling,
zijn werk en zijn creativiteit, zich ver
uitstrekken buiten de werkzaam-
heden van de instituten zelf. De
min¡ster noemde o.a. het voorzitter-
schap van de Nederlandse
Defensieresearch Coördinatie-
commissie waaru it vele bilaterale,
tri late,rale en multilaterale kontakten
zijn voortgevloeid. Er kwamen
interservicewerkgroepen op het
gebied van vele takken van weten-
schap, o.a. de fysica, de elektronica,
de chemie, de aeronautica en de
biologie. Reeds voordat spreker
Prof. Sizoo persoonlijk had leren
kennen had hij diens naam al

internationaal met eerbied horen
noemen.

Zijn veelzildige geest en breed
inzicht hebben geleid tot veel
creativiteit, maar meestal gaat
wetenschappel ijke creativiteit niet
gepaard met organisatietalent, maar

dat was hier wel het geval. Ook de

huidige regering profiteert van zijn

beschouwingen over het weten-
schapsbeleid in het algemeen.
Zijn crealieve arbeid is nu weliswaar
fysiek ten einde, maar alles wat hij

heeft gecreëerd bestaat nog en leeft
door.'

Spreker besloot zijn toespraak met
de mededeling dat het Hare
'Majesteit de Koningin behaagd had
Prof. Sizoo te benoemen tot
Commandeur in de Orde van Oranje
Nassau.

Prof. Van Trier vertolkte de dank van
de Centrale Organisatie TNO bij het
voeren van deze merkwaardige
combinatie van jubilea, 25 jaar RVO
en 25 jaar voorzitterschap Sizoo.
Twee feiten die men wel in
gedachten kan onderscheiden maar
die men niet kan scheiden, zo zeer
is Sizoo de RVO, zozeer is de RVO
Sizoo.



Hoezeer Prof. Sizoo zowel subject
als object is van de jubileumviering
bl¡kt heel duidelijk uit de speciale
uitgave van TNO-Nieuws die gew¡d
is aan het 25-jarig bestaan van de
RVO en waarin aan de ene zijde
Prof. Sizoo wordt geschetst als de
stuwende kracht in TNO gedurende
een kwart eeuw en die aan de
andere kant een boeiend overzichi
geeft van de ontwikkelings-
geschiedenis van de RVO en waarin
bovendien een beeld wordt geschetst
van het huidige werkprogramma.

Deze jubi leumuitgave heeft daardoor
voor Prof. Sizoo het karakter
gekregen van een Iiber amicorum
met Sizoo als de centrale amicus in

de RVO.
Het heeft spreker steeds weer
opnieuw getroffen dat Prof. Sizoo
steeds gefascineerd is door de
TNO-wet en door het kader waarin
deze wet het verrichten van onder-
zoek op natuurwetenschappel¡k
gebied mogelijk maakt, ¡n he't
bi.¡'zonder het onderzoek dat met
overheidsmiddelen wordt
gefinancierd. Hierbrj is sprake van
een combinatie van factoren.
Prof. Sizoo blijkt een natuurlijke
geneigdheid te hebben voor een
heldere en exacte formulering, maar
belangrijker is zijn overtuiging dat
defensieresearch evenzeer een
algemeen belang dient als bij-
voorbeeld de gezondheidsresearch
en de landbouwresearch. Het kan
voor de scheidende voorzitter een
geruststellende gedachte zijn dat
zijn werk wordt voortgezet door
iemand met een brede achtergrond
en ervaring in de Rijksverdedigings-
organisat¡e.

Vervolgens voerde de onder-
voorzitter van het bestuur van de
Rijksverded i g i n gsorg an isatie TNO,
Prof. Jhr. lr. J. L. W. C. von Weiler,

het woord. Hij wees erop dat
Prof. Sizoo's grote v¡sie al direkt
merkbaar was toen hij kontakten
legde met andere landen. Voor een
klein land is het noodzakelijk
kontakten te hebben met grotere
landen. Wanneer men zelf geen
kontakt zoekt en op bepaalde
gebieden aan research doet krijgt
men van de andere zijde heel weinig
te horen. Alleen de eigen research
geeft een binding aan anderen.

Een militair heeft vaak een andere
kijk op allerlei zaken dan een burger.
Sommige bewindslieden waren van
mening dat erwel materiaal moest
worden gekocht maar dat er niets
aan research behoefde te worden
gedaan. Defensieresearch is echter
noodzakelijk voor een kri¡'gsmacht. ln
ruime kring heeft Prof. Sizoo beter
begrip kunnen wekken voor hetgeen
defensieresearch eigenlijk betekent.

De heer J. Bogaard, voorzitter van de

Personeelsraad RVO, sprak namens
het personeel er zijn voldoening over
uit dat Prof. Sizoo altijd het belang
van het personeelsoverleg had
ingezien en naar dat inzicht had
gehandeld en bovendien een open
oog had gehad voor de specifieke
problemen van het personeel van de
RVO.

Namens de gezamenlijke TNO-
direkteuren sprak Dr. E. W. Lindeijer,
direkteur van het Technologisch
Laboratorium TNO.
'Hoezeer u TNO ook als een geheel

wilde zien en er van het begin af aan

op gewezen heeft dat de RVO juist
binnen TNO optimaal zou kunnen
functioneren toch ligt het zwaarte-
punt van uw werkzaamheden
vanzelfsprekend bU de opbouw van
de v¡f RVO-|nstituten. Bij die
opbouw denken we in de eerste
plaats aan de verbreding van het
werk en aan de verhoging van het
wetenschappelijk niveau'.
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Daarnaast zijn vele gebouwen en

onmisbare faciliteiten tot stand
gekomen.

Centraal staat echter de vraag wat
de direkties en hun medewerkers er
mee doen.

Vrij speurwerk of achtergrond-
research heeft bij Prof. Sizoo steeds
warme verdediging gevonden.
Een klein land als Nederland met zijn
beperkte middelen zal slechts voor
enkele onde.rwerpen een grote
deskundigheid kunnen verwerven"
Toch is dit van belang voor de
samenwerking met zuster-
organisaties. Van grote betekenis
zijn dan ook de door Prof. Sizoo
gelegde kontakten met defensie-
research-instituten in andere landen.

Een aantal door de RVO ontworpen
methodieken en apparaten werden in

andere NATO-landen ingevoerd,
zodat gesproken kan worden van
een reële b¡drage aan de West-
europese defensie.
Er zijn verscheidene werkgebieden
die zowel voor militaire instanties als
voor civiele instanties van belang
zijn, zoals b.v. verkeersvei ligheid,
technische menskunde, milieu-
toxicolo g ie, explosievei I i ghei d,en
oceanologie. Zowel de overheid als
het bedrijfsleven gebruiken de
expertise die binnen de RVO-
laboratoria is verworven en de
specifieke onderzoekfaciliteiten die
daar zijn opgebouwd. Het totstand-
komen van zulke dwarsverbanden
schept belangrijke n¡euwe mogelijk-
heden binnen TNO.

Spreker sprak namens de
direkteuren z[jn dank uit voor de
grote steun die zij van Prof. Sizoo
hebben ondervonden en voor het
voortdurende vertrouwen dat hij als
voorzitter in zijn medewerkers
stelde.
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ln zijn dankwoord gewaagde
Prof. Sizoo van zijn grote dankbaar-
heid jegens Hare Majesteit voor de
hoge onderscheiding die hem
verleend was. Hij zag deze onder-
scheiding ook als een morele steun
aan de medewerkers en een
erkenning van de waarde van hun

werk.
Defensie staat thans in de publieke
waardering laag genoteerd en deelt
in het algemeen verbreide wan-
trouwen dat zich richt tegen de
zogenaamde machten die geacht
worden het maats,chappel[jk leven
te manipuleren. Wat defensie-
research betreft is het zo, dat de
spits van de verdachtmakende en

dikwijls tendentieuze kritiek met
name door de RVO moet worden
afgebeten. Dat deze kritiek er dan
nooit omheen kan te erkennen dat de
wetenschappelijke betekenis en
waarde van het werk dat wij doen
zeer hoog moet worden aan-
geslagen, strekt wel tot een zekere
voldoening, maar het is duidelijk dat
de primaire voorwaarde om voort te
gaan in de overtuiging en in
volledige toewijding van onze
medewerkers is dat we weten dat
het werk ten goede komt en
gewaardeerd wordt voor het doel
waarvoor het wordt verricht: de
versterking van onze verdediging.

Spreker heeft een groot aantal
vergaderingen van het bestuur en
het dagelrjks bestuur van de RVO
en vele kontakt-commissies geleid.
Van de menigte mensen die daarbij
in de discussies hun b[jdragen
hebben geleverd door raad, door
steun, door kritiek heeft spreker veel
ontvangen.

Vervolgens dankte Prof. Sizoo voor
de geschenken die zijn vrouw en hij
hadden ontvangen. Bij één ervan,
een antieke kwikbarometer, zei hij:

'lk heb altijd belangstelling gehad

voor kwikbarometers, omdat ik
daarin een vrijwel ongewijzigde
weergave zievan de proef van
Torricelli met de kwikbuis, waarin
wordt aangetoond dat het kwik in
een omgekeerde, volledig gevulde
buis zakt tot een hoogte van 76 cm.

Dat is een proef, die in de overgang
van de scholastisch-aristotel ische
opvatting omtrent de natuur naar de

mechanistische opvatting, een
doorslaggevende betekenis heeft
gehad. En die oude opvatting, dat
aristotelisch-scholastische element
in de verklaring van deze proef, heeft
m¡ altijd geweldig gefascineerd.
Want enerzijds streeft het kwik naar
zijn natuurlijke plaats in de kosmos;
dat is de aarde en dus wil het naar
beneden.

Maar dan blijft het staan, want dan
komt de horror vacui in werking, de
afschrik van de natuur voor het
ledige. Er is het streven, niet eens
een ongeoorloofd streven, van één
deel van de natuur naar zijn
natuurl[jke plaats, en wanneer dat
te ver gaat, dan komt Natura, de
totaliteit van het natuurlijke, in

werking en schrikt van het ledige dat
daar zou ontstaan. Deze gedachte
zou, in de internationale ver-
houdingen wel eens een rol kunnen
gaan spelen.

Wanneer het te ver gaat met het
streven van een van de leden van
onze wereldgemeenschap, laat dan
de totaliteit in werking komen, laat
dan de totaliteit zijn horror vacui
tonen en zeggen: 'Dit kan niet, want
hierdoor dreigt het absoluut ledige te
ontstaan'. Ik dacht dat men dit onder
de huidige omstandigheden in zeer
diepe zin zou kunnen overbrengen
op de mogelijkhe,den die begrepen
z[jn in de huidige internationale
constellatie, ook voor wat betreft de
bewapening.'



MEDEDELINGEN
uit het overleg tussen dbCO en CPR d.d. 26 iuni 1972

1. Overeengekomen is dat het
concept Sociaal Statuut, waarmee
het dbCO en CPR zich in beginsel
accoord hebben verklaard, met een
inleiding in TNO-Kontakt wordt
gepubliceerd.

2. De voorzitter van de CPR heeft
het rapport van de door de CPR
ingestelde Commissie Werk-
overleg overhandigd aan de
voorzitter van de CO.

3. Ten aanzien van 25- en 40-jarige
jubilea is een gewi¡'zigde regeling
aanvaard. Deze zal eerstdaags voor
opname in het Handboek worden
verzonden.

4. ln principe gaat het dbCO
accoord met het voorstel van de
CPR permanente secretariaat-
bijstand aan de overlegorganen te
verlenen. De wijze van realisatie is
nog onderwerp van bespreking.

5. ln aansluiting op het communiqué
van het dbCO d.d. 2 juni 1972,

betreffende de verhouding tot de

vakbonden, kan worden mede-
gedeeld dat overeenstemming
tussen dbCO en CPR is bereikt over
de aan te zoeken externe adviseur.

Aan de SBO zal schriftelijk worden
gevraagd of zij ook met deze
deskundige kunnen instemmen.

6. Aan medewerkers van 60 jaar
en ouder zal een werktijdverkorting
van een half uur per dag worden
toegestaan.

7. De CPR kan zich in principe
verenigen met de samenvatting van
de reacties op Memorandum no. 2

van het formatieclassificatie-
systeem. Deze samenvatt¡ng is aan

de kernen aangeboden en kan daar
worden geraadpleegd.

8. Een voorstel voor een werkwijze
voor het bekendmaken van
vacatures binnen TNO is besproken.
De CPR heeft aangedrongen de
regeling hiervoor zo spoedig
mogelijk gereed te maken en daarin
duidelijk te stellen, dat een interne
sollicitant uitgebreid in de
gelegenheid moet zUn vertrouwelijk
de nodige informatie te krijgen.

9. De opmerkingen van de OESO-
Examiners, zoals in de pers naar
voren gekomen, over de ongunstige
verhoudingen brj TNO tussen de
exploitatiecijfers enerzijds en de

investeringen in gebouwen ander-
zijds, ziln onderwerp van bespreking
geweest. Geconstateerd moet
worden, dat deze opmerkingen
bepaald niet opgaan voor geheel
TNO, doch tot op zekere hoogte wel
voor enkele onderdelen, met name
het Zuidpolder-complex, waar de
bewoningsdichtheid op dit ogenblik
lager is dan destijds bij het opmaken
van de plannen is voorzien.
Overigens heeft Prof. Van Trier in
een bijeenkomst met de OESO-
Examiners onder leiding van
Minister De Brauw de genoemde
cijfers wel tot de juiste proporties
teruggebracht.

10. Prof. Van Trier deelt mede dat,
gezien het met het Ministerie van
Financiën gepleegde overleg, de
verwachtingen voor het subsidie in

1973 weinig hoopvol zijn. Eventuele
maatregelen met betrekking tot de
exploitatie-uitgaven van TNO zullen
niet worden genomen zonder daarbij
het vertegenwoordigend overleg te
betrekken.

11. De voorlopige resultaten van

de enquête' relatie TNO-Vakbonden'
zullen binnenkort door de CPR
worden bekend gemaakt.
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Centrale Organisatie TNO
Mededeling van de

AAN DE MEDEWERKERS

Vakantietoelage
Naar aanleiding van een door de
Overheid voor de rijksambtenaren
getroffen maatregel is door het
dbCO besloten de vakantietoelage
te verhogen van 61/2lol7o/s. De
minimumvakantietoelage wordt
daardoor verhoogd van f 862,44 Tol

f 928,80 per jaar. Deze verhogingen
zijn 1 juni 1972 ingegaan, de
aanvangsdatum van de nieuwe
uitkeringsperiode, zodat in het
algemeen eerst b[j de uitkering van
de vakantietoelage in mei 1973 met
bedoelde verhogingen rekening zal
worden gehouden.

Kindertoelage
Door een verhoging van de
wettelijke kinderbijslagbedragen
wordt per 1 juli 1972 de kinder-
toelage eveneens verhoogd. De
nieuwe ki ndertoelagebedragen zijn :

voor het. eerste kind
4o/s van (het nominaal salaris +
bijslag AOW) met een minimum van

f 58,54 (ongewijzigd) en een
maximum van f 59,82 (ongewijzigd);

voor het tweede kind
f 61 ,62* (was minimaal f 58,54 en
maximaal f 59,82);

voor het derde kind
f 61,62 (was f 58,24) ¡ 0,5/o van
(het nominaal salaris + bUslag
AOW) maximum f 69,'12 (was

f 68,7Ð;

voor het vierde en voor het vijfde
sf 82,42 (was f 77 ,74) + 0,5o/o
van (het nominaal salaris + büslag

AOW) maximum f 89,92 (was

f 85,24);
voor het zesde en voor het zevende
kind

f 91,- (was f 86,06) 4 O,So/e van
(het nominaal salaris + bUslag

AOW) maximum f 98,50 (was

f e3,56);

voor het achtsie en voor ieder
volgend kind

f 100,88 (was f 95,16) + 0,5%
van (het nominaal salaris + bUslag

AOW) mamixum f 108,38 (was

f 102,66).

* Doordat de kinderbijslag voor het

tweede kind zodanig is verhoogd, dat dit
meer is dan de huidige maximum-
kindertoelage van f 59,82 wordt de
kindertoelage voor het tweede kind,
ongeacht de grootte van het salaris,
vastgesteld op het kinderbijslagbedrag
i.c. f 61 ,62.

Minimumloon
Eveneens per 1 juli 1972 is het
wettelijk vastgestelde minimum loon
verhoogd van f 813,80 tot f 860,60
per maand wat overeenkomt met een
nominaal salaris van f 8.748,- per
jaar (was f 8.268,-).
Zoals bekend geldt het minimum-
loon in het algemeen voor mede-
werkers van 23 jaar en ouder, doch
jonger dan 65 jaar.

Dienstt'rjd in verband met jubilea
Voor het bepalen van de diensttijd
in verband met de vie'ring van een
25- of 4}-jarig dienstjubileum werd
tot nu toe uitgegaan van een
ononderbroken dienstverband.
Vooral onderbrekingen van het
dienstverband van korte' duur
kunnen hier echter tot onbillijkheden

aanleiding geven.
Daarom is besloten om bij het
bepalen van de duur van de

diensttijd voor de vier¡ng van een
jubileum voortaan geen rekening
meer te houden met korte onder-
brekingen - maximaal drie jaar - in
het dienstverband, met dien
verstande dat de periode van
onderbreking uiteraard niet meetelt
voor het bepalen van de totale
diensttijd. Er wordt daarbij van
uitgegaan, dat bij een onderbreking
van het dienstverband van meer dan
drie jaar de binding met TNO
verloren is gegaan.
Met bovengenoemde regeling is

tevens aansluiting verkregen aan
hetgeen in de ontwerp-pensioen-
regeling is opgenomen inzake
onderbroken dienstverband.
Aan degene,n die op grond van het
bovenstaande reeds een jubileum
hadden kunnen vieren, zal de daarbij
behorende gratificatie alsnog zo
spoedig mogeli.¡'k worden uitbetaald.

Werktijdverkorting voor werknemers
van 60 jaar en ouder
Het dagelijks bestuur van de
Centrale Organisatie ïNO heeft
besloten met ingang van 1 juli 1972

aan werknemers van 60 jaar en
ouder toe te staan om, indien zij dit
wensen, ofwel hun werk des
morgens een half uur later aan te
vangen, ofwel hun middagpauze te
verlengen met een half uur, ofwel
hun werk des middags een half uur
eerder te beëindigen.
Het is niet toegestaan vrije uren 'op
te sparen'tot b.v. een halve dag
vri¡'o.d.

De algemeen secretaris,
Drs. J. Jonker.
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VAGUUMSLEEPTANK TE EDE

Op 9 juni 1972 startte Prins Claus
der Nederlanden de experimentele
fase van de nieuwste faciliteit van
het Nederlands Scheepsbouwkundig
Proefstation (NSP): de vacuüm-
sleeptank te Ede.
Deze nieuwe stap in de ontwikkeling
van het NSP trok in de schee,ps-
bouwwereld veel aandacht.
De eerste steen voor de vacuüm-
sleeptank werd op 25 mei 1971

gelegd door mevrouw M. J. Janssen-
Ferwerda, echtgenote van de
Di rekteur-Generaal van Scheep-
vaarï..

Deze officiële ingebruiknem¡ng van
de vacuümsleeptank is een goede
aanleiding tot het plaatsen van
onderstaande uitee,nzetting van de
overwegingen, die het NSP deed
besluiten over te gaan tot het
bouwen ervan.
Bij de werkzaamheden van het
NSP speelt het onderzoek aan

scheepsmodellen op verkleinde
schaal een belangrijke rol. Ofschoon
de theorie van de schee,ps-
hydrodynamica in de laatste
decennia grote vorderingen heeft
gemaakt, blijven proeven met
modellen noodzakelijk voor het
snelle en concrete beantwoorden
van vragen, door de scheepsbouw-
industrie gesteld.

Modelproeven, mits op de juiste
wijze u¡tgevoerd, maken een
betrouwbare voo'rspe{ling van het
gedrag van het schip en andere
drijvende lichamen mogelijk,
evenals de keuze van de meest
economische scheepsvorm en

andere constructie.s met betrekking
tot weerstand, voortstuwing, koers-
stabi l¡telt, manoeuvreren, trillings-
karakteristieken, gedrag in golven,
stroming op d¡ep en ondiep water.
B[j de ontwikkeling van het
Nederlands Scheepsbouwkundig

Proefstation heeft steeds als
leidraad gegolden een steeds betere
overeenkomst te verkrijgen tussen
de omstandigheden van het model
en de'ware grootte' uitvoering.
Deze gedachtengang heeft ¡n het
verleden geleid tot het bouwen van
steeds meer gespecialiseerde
faciliteiten. Ook in de toekomst zal
deze gedachtengang leiden tot
nieuwe vormen van onderzoek en
daarvoor benodigde inrichtingen.

Bi.¡'voorstuwing van een schip door
een schroef ontstaat cavitatie,, indien
als gevolg van de onvermijdelijk
optredende lage drukken langs de
schroefbladdoorsneden water in
damp overgaat. De ontstane
dampbellen zullen bij toenemende
druk, stroomafwaarts langs de
bladdoorsneden gezien, kunnen
imploderen (dichtslaan) met als
mogelijk gevolg het optrede'n van
cavitatie-erosie.
De bestuder¡ng van cavitatie- en

cavitatie-erosie-versch ij nselen gaat
terug tot 1935, het jaar waarin de

eerste cavitatietunne,l ter wereld in
bedr¡f werd genomen. De ervaring
uit het recente verleden heeft ons
geleerd dat het cavitatieversch[jnsel
ook uit andere hoofde bestudering
verdient. Het kan namelijk invloed
uitoefenen op het drukveld ter
plaatse van de schroef en daarmede
op de verschi llende' componenten
van de voortstuwing van het schip,
hetgeen van belang is bij het
kwal itatieve onderzoek bij
verschillende modelvormen en

schroeven.
Verder op het trillingsge'drag van
de schroef, het manoeuvrere.n, de
verticale bewegingen van het schip,
dat een haven binnenvaad, en de
acoustische verschijnselen, die met
de voortstuwing door een schroef
gepaard gaan.

Het onderzoek van cavitatie in de

bestaande laboratoria werd
geleidel[jk verbeterd. Aanvankelijk
beperkte men zich tot onderzoek van
de schroef (zonder scheepsmodel)
in een homogeen snelheidsveld,
daarna werden de cavitatietunnels
voorzien van regelaars of gaas-
pakketten, waarmede het achter het
model heersende snelheidsveld in
axiale richting kon worden
geimiteerd.

Soms worden modellen van
vereenvoudigde achterschepen vóór
de schroef ingebouwd.
Al deze opstellingen he,bben echter
het nadeel, dat de simulatie van het
stromingsveld, waarin de schroef
draait, gebrekkig blijft en dat de
toegepaste snelheidsregelaars zelf
eerder gaan cav¡teren dan de te
onderzoeken voortstuwer.
Bovendien is het uitermate
belangrijke effect van de wissel-
werking tussen voortstuwer en
romp niet aanwezig.
ln het buitenland wil men nu

trachten aan deze beperkingen
tegemoet te komen door het bouwen
van een zgn. omloopkanaal, d.w.z.
een grote cav¡tatietunnel met vri.¡'

wateroppervlak, waarin het complete
'model met schroef' wordt geplaatst
en onder de juiste drukverhoudingen
wordt 0nderzocht.

Het NSP gaf er echter de voorkeur
aan een vacuümsle'eptank te
bouwen, d.w.z. een diepwatertank
van grote afmetingen, waarbij de
druk boven het wateroppervlak naar
believen kan worden verlaagd.
B[j het extrapoleren van de
resultaten van proeven met op
verkleinde schaal gemaakte
modellen naar de ware grootte, moet
rekening worden gehouden met
verschillende factoren die men
gezamenlijk'schaaleffect' noemt.
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Er z[jn een aantal voorwaarden waar
n¡et gelijktijdig aan kan worden
voldaan. Bij scheepsmodelproeven
kiest men de modelafmetingen
zodanig dat men voor het schroef-
model zo mogelijk boven de kritieke
waarde van het zogenaamde 'getal
van Reynolds'werkt.

D¡t komt b[j relatief langzame, volle
schepen (grote tankers) neer op
een minimale doorsnede van het
schroefmodel van ca. 240 mm en
een bijbehorende scheepsmodel-
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lengte van 12 m. Het gewicht van
dergelijke modellen bedraagt ca.
18 ton.

Ten einde bij het onderzoek
beïnvloeding door de nabijheid van
de bassinwanden en bodem tot een
toelaatbaar minimum te beperken
moet men gebruik maken van een
dwarsdoorsnede van minimaal
18x8m.
Dit is een van de motieven, die het
NSP heeft doen besluiten tot de
bouw van een sleeptank van grote

afmetingen: lengte 240 m, breedte
18 m en diepte I m.

ln de vacuümslee,ptank kan de
luchtdruk op de verlangde schaal
worden gereproduceerd. D¡t
geschiedt door middel van pompen
in een ti.¡'dsduur van ca. 8 uur. Het
vacuüm kan worden behouden,
zodat de lucht niet na elke proef
opnieuw moet worden geëlvacueerd

Wanneer de tank ontlucht is, moet
het bovenste gedeelte van het dak



een druk weerstaan van ongeveer
1 atmosfeer.
Daartoe is he;t bovendeel uitgevoerd
als een cylindrische schaal,
geconstrueerd van gewapend beton
met een dikte van 60 cm. De druk
in de tank kan worden verlaagd tot
0,04 atmosfeer in ongeveer I uur.

Tijdens de proeven is het scheeps-
model verbonden aan een sleep-
wagen die over het bassin kan

bewegen met snelheden tot 4 m/sec.

Op een modelschaal van 1 : 33

betekent dit dat schepen met een

snelheid tot ongeveer 45 knoop
getest kunnen worden.
De sleepwagen kan worden bemand
met experimentatoren. Dit is
mogelijk doordat in de sleepwagen,
opgebouwd uit cylindrische stalen
buizen met een diameter van 2,5 m,

de normale atmosferische druk
hee rst.

De constructie van de wagen, de
meetapparatuur, de apparatuur voor
het inbrengen van de modellen door
middel van een sluis is zodanig,
dat 800/6 van de proeven geheel
automatisch kan worden verricht.

De sleepwagen wordt door middel
van een kabel zonder eind voort-
getrokken. Deze methode van
aandrijving werd gekozen om de

electromotoren buiten het vacuüm
te kunnen houden.

Na elke meetvaart wordt de wagen
tegen de voorwand van het
bassingebouw teruggereden en
gekoppeld aan een sluis, waardoor
verbinding met de buitenwereld
ontstaat.

De meetgegevens worden via een

gordijn-kabel naar de meetkamer
doorgegeven en op de daar
aanwezige computer verwerkt.

Cavitatiewaarnemingen, waarbij
plaatselijke onderwaterverl ichting
wordt toegepast, kunnen door de
transparante achtersteven van het
betrokken model worden gedaan of
op de monitor van de centrale
meetkamer word,en gereproduceerd.

Uiteraard z[.¡'n in overleg met de
arbeidsinspectie tal rijke maatregelen
getroffen om de veiligheid van de
experimentatoren te waarborgen.

Een veiligheidsventiel wordt in het
tankgebouw aangebracht, waardoor
de atmosferische druk binnen enkele
minuten kan worden hersteld.
Zuurstofcylinders zorgen er voor dat
bij eventuele lekkage in de sleep-
wagen geen ongelukken gebeuren.

Tevens zorgt b¡ uitvallen van de
stroomvoorziening een dieselmotor
er voor dat de wagen naar de

voorwand kan worden terug-
gebracht.

Buiten de voortstuwings- en

cavitatieproeven zul len manoeuvreer-
proeven (zig-zag-vaarlen), proeven
ter bepaling van het effect van de
wisselende krachten opgewekt
door de voortstuwer en acoustische
metingen kunnen worden verricht.

Bij deze proefnemingen garanderen

de gekozen afmetingen van 18 m x
8 m een minimale reflectie van de

bassinwanden van het door het

schroefmodel uitgestraalde lawaai.

Resultaten van systematisch
wetenschappelijk onderzoek in de

vacuümtank zouden misschien voor
een aantal scheepstypen materiaal
kunnen opleveren, waarmede
correcties op de resultaten van

proefnemingen in de conventionele
sleeptank kunnen worden aan-
gebracht.
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De 'L¡berty-schepen' van de
Duikers vinden voor het eerst een Punisch schip,2300 jaar oud

Eén der raadselen van de oudheid is

hoe de Romeinen in staat waren ¡n

zeer korte tUd een zeemacht op te
bouwen die hen de Middellandse
Zee deed beheersen. Na b[jna 2300
jaar hebben duikers de ver-
moedelijke oplossing gevonden van
een probleem dat oudheidkundigen
verblufte: de Romeinen moeten
- ongeveer zoals de Amerikanen
tl¡'dens de Tweede Wereldoorlog hun
Libertyschepen - een systee.m van
massafabrlcage hebben ontwikkeld.
Hoe ze aan een goed ontwerp
kwamen vertelt de Britse Honor
Frost, lid van het Genootschap van
Oudheidkund¡gen en één van de
pioniers op het gebied van de
onde,rwater-archeologie in de
M¡ddellandse Zee.
Bij de Siciliaanse stad Marsala
vonden we afgelopen zomer een
Punisch schip in zo goede staat, dat
de merktekens van de scheeps-
timmerlieden nog duidelijk zichtbaar
zi.¡'n. Het schip werd gebouwd door
Phoenicische kolonisten, afkoms,ti g

uit het gebied waar nu de staten
Libanon en Syrië liggen, die zich
vestigden langs de westelijke kusten
var, de Middellandse Zee en de
meesters waren op die zee, totdat ze
verdrongen werden door de
Romeinen.
Na Carthago was eens Moyta een van
de belangrijkste bases van de
Phoenicische macht: een eiland voor
de westkust van Sicll¡ë dat nu Mozia
heet. Zeewaarts van dit eiland en
ten noorden van Marsala, gelegen op
het grootste eiland van Siciliê,
vonden we het schip -'Marsala is
trouwens gebouwd op de ruTnes van
de Punische nederzetting Lilybeum.

'Prefabricated ships'
anno264 v. Chr.
Toen de eerste Punische oorlog
begon in 264voor het begin van
onze jaartelling, beheersten.de

I bj+

Romeinen de landroutes rondom de
Middellandse Zee.Ter zee echter
waren ze niet opgewassen tegen
Carthago, doordat de Romeinse
scheeps'bouwers de techniek niet
beheersten om schepen te bouwen
die het tegen de Pho,enicische
konden opnemen. ln 260 voor
Christus echter gebruikten de
Romeinen een schip van hun te.gen-
standers als model om in twee
maanden tijd een vloot van 'l 20
schepen te bouwen. Een feit dat de
historici verbaasde, evenals de
methode die hiervoor moet zijn
toegepast: een soort prefabricage-
proces.
Het s,chip van Marsala kan de sleutel
leveren tot het ontraadselen van die
snelle scheepsbouw doordat op de
planken ervan nog duidelijk de
'potloodstrepen' van de bouwers zijn
te zien. Door deze hulplijnen en
lette'rtekens te bestuderen kunnen
specialisten wellicht de geheimen
doorgronden van de Phoenicische
scheepsbouwers, net als indertijd de
Romeinen gedaan moeten hebben.
Maar er zijn nog meer redenen
waarom dit wrak een belangrijke
archeologische ontdekking genoemd
mag worden, zoals ons spoedig
duidel[jk werd nadat duikers de
achtersteven hadden ontdekt, waar-

van de punt uit het zand omhoog
stak. Dit onderdeel van een wrak
wordt maar zelden in goede staat
aangetroffen. Bovendien was het
hout, ondanks de ondiepte van het
water, uitste.kend bewaard gebleven,
wat alleen maar kan door dat het
zand het snel bedekt moet hebben
nadat het naar de bodem van de
Iagune was gezonken.

[tüederlandse adviezen
Een jaar tevoren was een mysterieus
groepje oude wrakken onderzocht in

dezelfde omgeving nadat een
kapitein van een zandzuiger toevallig
een Romeins schip, volgeladen met
tegels, had blootgele gd. Zijl vondst
stimu leerde een uitgebreider onder-
zoek, waarvoor een team bijeen-
kwam van voornameli.¡'k Britten,
maar ook een Nederlander
Dr. Louis Lehman, één van de twee
archeologen van de groep.
Tot dusver is het schip onder water
gefotografeerd en er zijn nauw-
keurige tekeningen van gemaakt,
maar voor een goed onderzoek zal
het aan land gebracht moeten
worden. Er is een goede kans, dat
het dan in zijn geheel kan worden
gereconstrueerd.
Hout is ero,m berucht dat het moeil[jk
te conserveren is. De beste methode
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Romeinse oudheid

van de laatste trjd is het hout te
impregneren met polyethyleenglycol
'PEG', al is het nog de vraag of dit bij
grote voorwerpen op den duur
doeltreffend blrjkt. Toch zal men
deze kans moeten nemen; anders is
het beter zo'n wrak te laten waar het
is: onder het zand op de zeebodem.
lmmers, hout dat onder het zand
vandaan wordt gehaald wordt door
het zeewater, vooral door de zuurstof
daarin, snel aangetast - in een paar
dagen bijvoorbeeld wordt het
donkerder getint. Op het land krimpt
het binnen enkele uren vervormd
ineen als het aan de lucht wordt
blootgesteld.l n een zoetwatertank
tasten algen en schimmels het hout
aan.
Dr. R. A. Munnikendam in
Amsterdam, wiens specialiteit het is
om hout te conserveren - hi.l'werkt
o.m. voor de internationale museum-
raad op dit gebied - is om advies
gevraagd voor de verdere
behandeling van het Marsala-wrak.

Afgietsels van elk onderdeel
Professor Vincenzo Tusa, hoofd-
inspecteur van de oudheidkundige
dienst van West-Sicilië, heeft het
besluit genomen het wrak te doen
lichten. Hrj heeft voorzieningen
getroffen zodat het houtwerk
ogenblikkelijk in tanks met water
wordt gebracht, waarin het drie jaar
moet blijven - eerder is het zout niet
uit de balken en planken geloogd.
Daarna kan met het conserveren
worden begonnen. Bovendien heeft
hij besloten van elk stuk dat naar
boven word,t gebracht terstond een
afgietsel te maken, opdat het hout zo
snel mogeli.¡'k bestudeerd kan worden
en het tevens zeker is, dat een
model van het schip kan worden
gereconstru eerd.
Veel van de constructie van het
schip, dat in tamelijk complete
toestand is gevonden is intussen al
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wel bekend. Blj het onderzoek is
veelvuldig gebruik gemaakt van een
grote metalen 'kam' met verstelbare
tanden; een rooster waardoor ijzeren
stangen kunnen worden bewogen.
Zodra diL rooster waterpas boven
het wrak hing liet men de stangen
zakken tot ze hout raakten. Nadat de
stangen waren vastgezet werd de
'kam' opgehesen en kon boven water
op nauwkeurige schaal een dwars-
doorsnede getekend worden.

De merkwaardigste vondst tussen
de planken, potten, scherven en
ballaststenen was, behalve note-
doppen, bladeren en zaadjes uit de
tijd dat het schip werd gebouwd,
een ro,l geel touw. Het was net zulk

touw als de vissersschepen boven
ons gebruikten voor hun ankers, het
zag er alleen veel nieuwer uit, en
ook schoner . . . na 23 eeuwen.
De lading kan niet bestaan hebben
uit amforen en het vermoeden rijst
dat het schip geen koopvaarder was,
maar een Punisch oorlogsschip dat
in een van de eerste zeeslagen van
de eerste Punische oorlog is
vergaan. En als dat inderdaad zo is
dan is een droom van scheeps-
archeologen in vervulling gegaan:
een oorlogsschip uit de oudheid te
ontdekken.

(Met de foto's welwillend ter beschikking
gesteld door het UNESCO Centrum
Nederland, Amsterdam, Redaktie).
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Natuurschoon in de Pyreneeën

Bovenstaand bloemrijk stukje proza
is van de Spaanse geoloog Prof.
Joanicot. W¡ zijn zo vrij geweest
zi.¡'n lyrische beschouwing voor u

(heel erg vrij) uit het Spaans te
vertalen. Voor het geval u wilt weten
of de brave man schromelijk heeft
overdreven volgt hier een
beschrijving die op eigen ervaring
berust.
De vallei van Ordesa is gelegen in
de Spaanse Centrale Pyreneeên en
maakt deel uit van de provincie
Huesca (wij zullen u straks vertellen
hoe u moet rijden om er te komen).
Het gebied is op 15 augustus 1918
per Koninklijk Decreet tot Nationaal
Park verklaard en is 1575 ha. groot.
Het ligt gemiddeld 1300 meter boven
de zeespiegel. De vallei is 15 km.
lang. Voor hen die geintere,sseerd
zijn in het ontstaan van deze
verwonderli.¡'k mooie vallei volgt hier
een korte beschrijving.
ln de laatste grote ijstijd werden de
hoge bergtoppen die de huidige
vallei omringen onder uitgestrekte
gletsjers bedolven. Toen het warmer
werd en het ijs begon te smelten
stroomden ontstellende massa's
smeltwater, in het bi.¡'zonder vanaf
de Monte Perdido, met donderend
geweld van de Oostelrjke helling
omlaag en ontstond aldus de woest
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bruisende Rio Arazas die zich in de
loop van miljoenen jaren diep in de
aanwezige kalklagen heeft
ingesneden. Zo ontstond in het
gebergte een kloof van 15 km.
lengte, soms 3 km. breed en niet
minder dan 800 meter diep. D¡t is de
huidige vailei van Ordesa. De
gletsjers zi.¡'n inmiddels bijna geheel
verdwenen, het smeltwater is

drastisch verminderd en de Rio
Arazas is heden ten dage een
liefelrjk riviertje dat zich huppelend
voortbeweegt over de bodem van
de vallei en vele mooie watervallen
creëert. Tot een hoogte van
'l 800 meter zi.¡'n er langs beide oevers
van de rivier prachtige bossen
opgeschoten waarin het heerl[jk is
om te wandelen. Als men bedenkt,
dat het hier in juli en augustus heel
zelden regent, vraagt men zich in

stomme verbazing af waar die
uitbundige plantengroei en bloemen-
pracht vandaan komen. Dat valt
vooral op omdat de Spaanse
Pyreneeën in het algemeen nogal
boomarm zijn. Het geheim van de
vallei van Ardesa bestaat uit het
vele, min of meer verborgen water
dat overal en onafgebroken van
bovenaf de puinhell in gen doordrenkt
en aldus een weelderige vegetatie
doet ontstaan. ln de bossen ziet men

behalve dennen ook veel loofbomen.
Op min of meer open plekken in het
bos en langs de oevers van de
rivier groeien jeneverbes, Taxus,
zomereik, ratelpopulier, hazelaar en

Noorse esdoorn. Vanzelfsprekend
z¡et men langs de hellingen veel
Alpenroosjes en een legioen van
Saxifraga's (steenbreek), lip-
bloemigen en enorme heesters.
Reeds o,p 1300 meter boven de
zeespiegel komt Edelweiss voor.
Verder zonneroosjes in rose, geel
en wit. Veel blauwe campanula's en
akeleien. Ook grootbloemige vlees-
kleurige leeuwenbekjes, hondsroos
en de grote gele gentiaan (tot
1 meter hoog). Blauwe irissen en
vleesetende planten. Zelfs in de
hogere regionen (waar ook een
voetpad langs loopt op bijna
2000 meter hoogte) in de spleten
van de kale rotsen groeit en bloeit
uitbundig het lieflijke (lila) Pyrenees
viooltje. Op 2000 meter heerst hier
overigens een heerlijke temperatuur.
Op een enkele plaats bloeit de echte
Pyreneese lelie die een prachtig
heldergele kleur heeft. Op sommige
plaatsen zijn de puinhellingen bedekt
met een stralend geel kussen van
bloeiende brem. ln de bossen
kwinkeleren de vogels en verder
heerst er absolute rust, slechts nu
en dan onderbroken door het
donderend lawaai van de water-
vallen. Het is een brokje natuur om
stil van te worden, waarl[jk een klein
paradi.¡'s.

Prof. Joanicot heeft zich dus, althans
naar onze mening, met zijn lyrische
beschrijving niet of nauwelijks aan
overdrijving schuldig gemaakt. Het
is een paradijsje e,n, voor het geval
u erheen wilt, geven wi.¡'u graag wat
nadere informatie.

Tips voor a¡.¡tomobilisten
U rijdt via België naar Frankrijk
en zorgt dat u op een of andere
wijze in of bij de stad Pau
terechtkomt. Vanaf Parijs zijn er

'De Vallei van Ordesa ls het grootste natuurwonder van de
Pyreneeën. Het is een verzamelplaats van alle verrukkingen die
een mensenkind kan waarnemen en ondergaan. Men wordt
getroff en door de indrukwekke,nde schoonheìd van de rots-
rnassieven die zich gríllig en trots verheffen en het witte wolken-
gordijn uiteen scheuren; door de koude zuiverheid van de
eeuwige sneeuw; het groen van de rijk gevarieerde bossen en de
riante alpenweiden; de uitzonderlijk rijke f lora; het we'rvelende
bruisen van de bronnen en het donderend geweld van de wateren
die zich schuimend en ruste/oos voortspoeden naar de vele
watervallen" Men genietvan het intense azuur van de hemel en
bovenal van de liefelijkheid en de vrede van dit lìchtend en
verheven landschap.'



goede secundaire wegen naar het
zuiden. ,Als u niet teveel haast heeft
kunt u de volgende route rijden:
Meaux (ten oosten van Par[js),
Fontainebleau, Montargis, Bourges,
Chateauroux, Limoges, Peri gueux,
Bergerac, Marmande, Castaljaloux,
Pill-l'Ardit, Pau. Vanaf Bergerac
kunt u ook de Route Nationale
nemen naar Age,n, Auch, Tarbes,
Pau. Rondom Pau zijn er campings
o.a^ in het dorpje Lons en ten zuiden
van Pau in Gan.
U bevindt zich nu in de uitlopers
van de Franse Pyreneeën en, in
tegenstelling met de Spaanse zijde
van dit gebergte, wil het hier nog
wel eens regene,n. Pau is een goed

uitgangspunt voor het overschrijden
van de Spaanse grens en wel via de
Col du So,mport. Daartoe rijdt u van
Pau langs Oloron Ste Marie en

Bedous naar de Col en u komt
30 km. verder door het oude Spaanse
stadje Jaca. Vandaar gaat het
oostwaarts naar Sabiñanigo en

vandaar noordwaarts naar Biescas
en dan weer oostwaarts naar uw
voorlopig einddoel, het oude dorpje
Torla. Een kilometer ten noorden
van Torla ligt het hotel Ordesa annex
een goede camping met een zwem-
bad(je) en een winkel r¡¡aar u alles
kopen kunt. Hotel en camping liggen
te midden van e'en heerlijk berg-
landschap, en slechts 5 km.

verw[¡'dert van de Vallei van Ordesa.
Vanaf het hotel of de camping kunt
u per auto langs een goede weg
naar de vallei r[jden. Aan het begin
van de vallei staat een restaurant
en van hieraf zult u de auto moeten
laten staan en te voet of per
muildier verder gaan.

De totaalafstand (Arnhem-Torla)
langs de hiervoor beschreven route
bedraagt ongeveer 1500 km.

Wat is de beste ttjd? De beste tijd
is de maand juli. Vooral n¡et vroeger.
Augustus is ook goed maar
's middags kan het dan wel erg

warm zun.
Hoe groot is de kans op een
geslaagde vakantie in dit gebied?
Als u wilt genieten van zon en
warmte dan kunt u hier terecht. Ook
landschapsschoon is overvloedig
aanwezig, maar als u wilt zwemmen
bent u uitsluitend aangewezen op
het zwembad b[j het hotel, (ook vrije
toegang in het zwe.mbad voor de
kampeerders en caravanners).
Overigens zij hier opgemerkt dat de
caravanners er op verdacht moeten
zijn, dat er op Spaans gebied een
paar venijnige smalle bergpassen
moeten worden genomen. Voor
grote, zware caravans kan dat
moeìlijkheden geven. Het wegdek is
in het algemeen wel goed.

Zoals gezegd is er veel natuur-
schoon maar er is geen grote stad

in de nabijheid, wel schilderachtige
kleine dorpjes met hier en daar een
gezellige eetgelegenheid. Enkele

leuke autotochtjes behoren dus tot
de mogelijkheden, maar wie het
gebied echt wil leren kennen en er
ten volle van wil genieten moet

natuurliefhebber zijn en niet tegen
een stevige voettocht oPzien.

Rugzak en bergschoenen of oP z'n

minst stevige wandelschoenen met

profielzolen zijn aanbevolen. Voor
alpinisten zijn er ook mogelijkheden.
De Rifugio Goriz (oP ca. 2200 meter

hoogte) biedt hiertoe een goed

uitgangspunt, b.v. voor de bestijging

van de Monte Perdido (3350 meter).

Gezinnen met nog jonge kinderen

dienen wel te bedenken dat zij in
hun actie-radius beperkt zijn. Zij
kunnen zich wel vermaken in het

heerlijke parkachtige landschap ca.

1 km. vanaf het restaurantje in de

Vallei van Ordesa en natuurlijk bij
het zwembad op de camPing. Vraag

een kaartje met wandelroutes b[.¡' het
campingbureau.

G. R. van Bastelaere,
lnst. voor Graan, Meel

en Brood TNO.

tèl

:
tit

Bij de Rio Arazas in deVallei van Ordesa.
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Feestelijke opentn

,t
gv

S

van

lagueld

Op woensdag, 14 juni om 16.30 uur,
was een groot deel van de direktie
en het personeel van REPGO-TNO
groep aanwezig op het gazon,rond
het volleybalveld (annex tennisbaan).
Prof. Dr. D. W. van Bekkum heette
iedereen van harte welkom en in
het bijzonder mej. M. W. H. Slag,
secretar¡s van de Gezondheids-
organisatie, die was uitgenodigd om
het nieuwe volleybalveld off¡cieel te
openen.
De opening bestond uit twee delen.
Het eerste deel was het onthullen
van de naam van het veld. Deze
naam luidde, heel toepasselijk
"t Slagveld'. Prof Van Bekkum
bood, nadat het gejuich e,n geklap
ten einde was, mej. Slag een
aandenken aan in de vorm van een
min¡atuur kanon. Haar taak was
echter nog niet helemaal ten einde
want ze moest nog het startschot

geven voor de volleybalwedstrijd
die gespeeld zou worden tussen het
RBI-team en een team samen-
gesteld uit de lnstituten van de
Experimentele Gerontologie en het
Primaten Centrum.
Door de hefboom naar beneden te
duwen werd een kanon afgeschoten
Een luide knal en een enorme
rookontwikkeling waren hiervan het
gevolg. De wedstrijd tussen het RBI

en EP kon nu beginnen.
Het werd een spannende strijd. De
eerste set werd een krappe, maar
verdiende zege voor het EP-team
(15-13). De tweede set echter, liet
een heel ander spelbeeld zien.
Resultaat 15-5 in het voordeel van
het RBl. Er moest dus een
beslissende derde set volgen. Na
een achterstand van 13-7 werd het
dankzij een mentaal zeer sterke
inzet nog een overwinning van het

RBI-team (20-18).
De vele toeschouwers hebben wel
waar voor hun geld gekregen (het
kostte overigens niets), mede
dankzi.¡' het goede fluiten van de
scheidsrechter, de heer G. Schut.
Na afloop van de wedstrijd werd er
nogi tot bijna in de kleine uurtjes,
een gezellig feest gevierd. Al met al
was 't een goed geslaagde inwijding.
Het ligt in de bedoeling dat er op
het nieuwe veld een aantal volleybal-
wedstrijden zullen worden gespeeld
tegen teams van andere TNO-
lnstituten. Hierbij nodigt de sport-
commissie u uit om de strijd aan te
binden met het REPGO-team.
Gegadigden kunnen kontakt
opnemen met de heer J. de Vast
(tel. 015 - 40930, toestel 431,416).
U bent van harte welkom !

J. Hasper,
I id TNO-sportcommissie.
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V¡if en twintig iaar in
dienst van TNO

Op 10 juli j.l. herdacht mej.
G. Schoon, chefvan de
Correspondentie-afdeling van het
Hoofdkantoor TNO te Den Haag het
feit, dat zij 25 jaar gele'den in dienst
trad. Allen, die met haar en haar
afdeling regelmatig in kontakt
komen, waren het niet met haar eens
dat je deze bereikte mijlpaal vrijwel
zonder er aandacht aan te besteden
kan passeren. Alles is mogelijk
natuurlijk en we hebben dan ook
begrip gehad voor haar opzet: een
eenvoudige bijeenkomst in kleine
kring en een of ander uitje
gezamenlijk met haar afdeling. Maar
voor de rest zagen wi.¡' onze kans,
Schóón en tot grote en eerlijke
verbazing van de jubilaresse hebben

haar vrienden van het Hoofdkantoor
hun erkentelijkheid en waardering
voor haar persoon (kalm, nuchter,

vriendel[jk en als het moet
vastberaden) en werk (vaardig en

steeds precies op tijd klaar) willen
verankeren in de realisatie van een
hartewens van de jubilaresse. Wat
voor geschenk zij hier niet verklapt,
hooguit dat het als gouden
voorwerp intens te maken heeft met
de dagelijks aan haar gestelde
vraag:'Ziet u kans om dit klaar te
hebben om x uur?' En zelfs na

raadpleging van d,it geschenk zal zij
ons naar wij hopen nog heel lang
kalm, vastberaden precies vertel len

dal.zij aan ons verzoek niei kan
voldoen. Of wèl; wat wij - eigenlijk
geheel ten onrechte - zo vaak als
vol komen vanzelfsprekend
beschouwen. Van harte gefeliciteerdl

Op de foto: Mej. Schoon btj de
intrede van een nieuwe reeks jaren.

Mededeling
Gezondheids-
organisatie
TNO

Op het hoofdkantoor van de
organisatie ¡s wegens benoeming
in een andere functie een vacature
ontstaan voor een

WETENSCHAPPELIJK
MEDEWERKER

(me'dicus, bioloog, biochemicus,
(medisch)statisticus) met ten minste
1 0 jaar onderzoekervaring.

Zijn laakzal zijn:

. adviseren t.a.v. de opzet van

onderzoekingen;

. begeleiden en waar mogelijk
coördineren van een deel van het

wetenschappelijk onderzoek binnen

het werkterrein van de Gezondheids-
organisatie TNO;

. bevorderen d'at onderzoek-
resultaten worden toegePast of
geïntegreerd.

Kandidaten worden uitgenodigd
schriftelUke sollicitaties of een

verzoek om inlichtingen te richten

aan de secretaris van de

Gezondheidsorganisatie TNO,

Juliana van Stolberglaan 148 te
's-Gravenhage, telefoon 81 .44.81 ,

toestel 323.

Deze advertentie zal, als geen reactie u¡t

TNO-kring wordt ontvangen, over
t 2 weken worden geplaatst in diverse

media.
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Oplossingen puzzel f 86

De beide puzzels werden helaas
ontsierd door fouten: ontbrekende
lettergrepen in de woordpuzzel en

een ontbrekend gegeven in de
redeneerpuzzel. Met de punten-
toekenning aan de inzenders is
hiermee uiteraard rekening
gehouden.
Voor de oplossing van het woord-
raadsel, zie het diagram.
De gevraagde antwoorden van het
probleem met de TNO'ers waren,
nadat het 13e gegeven, 'Burger
heeft geen ruitjesgordijnen' e,r aan

toe was gevoegd:
Burger heeft de vijver in zijn tuin.
De man van de G.O. heet Alberts,
achter wiens rode gordijnen op de
fluit wordt gespeeld.
Omdat de uitwerking van het
probleem nogal wat ruimte in beslag
neemt, zullen we alle inzenders een
stencil toesturen en doen dit ook
aan de puzzelaars die daartoe de
wens kenbaar maken.
De prijswinnaars van de maand zijn:
Mej. C. M. Zonneveld (2), 1 120 pnt.
Hr. W. A. van Noort (3), 1085 pnt.
Met de felicitaties van Horass.
Aan de top nu:
1. Mej. C. van Dijk, 1075 pnt.;
2. Hr. W. H. Westenberg, 1045 pnt.;
3. Hr. J. J. L. Willems, 1015 pnt.;
4. Hr. C. W. van Noort, 1010 pnt.;
5. Hr. E. A. van Dura, 1000 pnt.

Puzzel 188
A. Doorlopende doorloper. . .

De omschrijvingen, horizontaal
zowel als vertikaal, zijn zonder
nummering van ri.¡'en en kolommen
gegeven. Voor onze puzzelaars
waarschi¡'nlijk geen bezwaar om het
diagram in te vullen. Hier volgen de
omschri¡'vingen.
Horizontaal : muziekinstrument -
elektr. eenheid - emmertje -

dichtheidsmeter - loopvogel - spil -
kwelling - communicatiemiddel -
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deel v. e. vinger - terugkerende
emigrant - insect - bontsoort -
knaagd'ier - insect - plant - bee'n,
bot - bouwval - pl. in Drente -
erfeli.¡'ke factor - ontlopen - een
weinig scheel - gebak - steen -

persbureau - afgod - rechercheur -
zijtak Donau - vogeleigenschap -

toverkol - al - maatje - deel v. d.
bijbel - tandeloos zoogdier -
indiaans symbool - vervloeking -
eiland in lndonesië - lied - lofrede -

Ital. vulkaan - minnaar - zuidvrucht -
pers. voornw. -paard - bevel -
jaloezie - bosgod - ernst - me alen
plaatje - voeftuig - kleurschaker¡ng -
zuigtoestel - lekkernij - keve,r -
lJslandse literatuur - familielid -
vrucht - lerland - ovenkrabber -
schuin toelopend - onrechtmatige
familiebegunstiging.

Vertikaal: deel v. d. week -
babyvoeding - galerij v. koorzangers
- getal - wedinrichting - oude maat -
muzieknoot - vangwerktuig -
provinciale hoofdstad - verwonding
- bezinksel - geur - snedig - trekpop
- stedel|k - kloosterhoofd - sieraad -

meetk. getal - weefsel - deel v. e.
mast - werkelijk - uitroep v.
verbazing - onderwereld - resultaat
- deel v. h. gelaat - weggelegd kind -
oorlogsgod - buitenlijn - plukje' haar
- dagtekening - vaas -
huidaandoening - Perzië - iedere ,
evenzo - tweegeve'cht - schoon -
aanhang - tapijtweefsel - invoeging
- omroepver. - opp. maat - goedheid
- kliekje - pers. voornw. - inwon. v.
zekere provincie - afgodisch
gesteente - voormiddag - vruchtbare
plek - pl. in Overijssel - ontsteking
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v. h. beenweefsel - volmaakt
voorbeeld - landb. werktuig -
richtsnoer - vakantiewoning - water
in Nederland - deel v. e. trap.
B. Een actuele optelling in het
12-tallig stelsel:

1972
OLYM

P ISCHE
SPELEN

MUNCHEN
De waarde van L komt in het jaartal
voor. Hoe luidt de optelling in
cijfers?
Goede oplossingen worden
gehonore'erd met 30 punten voor elk
van de opgaven. lnzendingen
uiterlijk vóór 20 september aan het
adres van de puzzelredaktie van
TNO-Kontakt, Van He.emstrastraat
19, Delft.
Veel succes en pas op b¡ het
in ha len !

Horass

W¡i van TNO

Op een enkele na zijn de voor de
TNO-fotowedstrijd i n gezonden
werkstukke,n weer aan de inzenders
teruggezonden. De achtergehouden
foto's hopen wij in komende
nummers van TNO-Kontakt te
plaatsen en zonder tegenbericht van

de makers nemen wij aan, dat zij
daarmede accoord gaan. De - niet
bekroonde - foto's werden
ingezonden door de heren
Van Wouw en Smeets (IWECO),
Luthart (AD ZP), Lelieveld (RBl),

Van Gemert (CIVO), De Rozario
(gepensioneerd medewerker) en

Bloemsma (lVP). Van de heer
H. B. W. M. Koëter (CIVO) plaatsen
wij zi.¡'n bijzonder slimme reactie op

het thema'TNO-foto's'.
'TNO-Kontakten', daar gáát het
immers om!!
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SOLOPOT

Griekse soep (Edouard de Pomiane -

Koken in tien minuten - 1948,
A. A. M. Stols).
Breng een I I bouillon (van een
bouillontablet) aan de kook en strooi
er langzaam 2 eetlepels fijne
griesmeel in en blijf roeren tot het
weer kookt. Laat dan de soep 7 à
8 minuten op een sudderplaat
doorkoken.
Breek een ei en doe de dooier apart
in een kommetje. Roer voorzichtig

een beetje soep door de dooier,
daarna nog een lepel en nog één,
steeds flink bl¡ven roeren. Giet
daarna dit mengsel over in de pan

die nu niet meer op het gas mag
komen. Voeg er daarna het sap van
een 1/a citroen bij en dien snel op.

Lamsbout
Doe eens wat met een lamsbout.
Ze zijn niet zo duur en in de i.¡'skast
is het vlees enige dagen houdbaar.

Snijd 2 teentjes knoflook in fijne
snippers. Maak in het vlies dat om

de bout heen zit met een puntig mes
kleine holletjes en stop hier de'

knoflookstukjes in. Wrijf het vlees
in met peper, zout en olijfolie en

laat het zo een tijdje staan. Braad
het vlees in margarine aan alle
kanten bruin en bak dan een fijn
gesnipperde ui en een paar fijn-
gesneden worteltjes met wat extra
margarine mee. Voeg er een paar
ontvelde, gesneden tomaten, peper,

zout, thijm en rozemarijn (of voor
deze beide laatste een beetje
provençaalse kruiden) en een paar
Iepels water brj. Laat het geheel
t 1 uur zachtjes sudderen.

Controleer of het vlees gaar is door
er in te prikken. Het vocht dat er uit
komt moet helder geel zijn.
Eet hierbrj eens een mengsel van
gekookte rijst met capucijners en
groene sla.

Vruchtentoetje
Neem per persoon 1 beschuit, smeer
deze met een heel klein beetje boter
en leg er een laagje koude gekookte
vruchten op (waar u zin in hebt of
wat het seizoen biedt). Meng een
bekertje Bulgaarse yoghurt met een

bekertje zure room en roer er wat
suiker en een vruchtenlikeur door.
Bedek hiermee de vruchten.
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