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Verslag van de afdeling Personeelszaken van het
Hoofdkantoor over de activiteiten op
personeelsgebied in 1972

lnleiding
ln dit verslag wordt een overzicht
gegeven van de belangrijkste ont-
wikkelìngen die zich in 1972 voor-
deden in verband met de vaststel-
Iing en uitvoering van het sociale
beleid bi.¡'TNO. ln het afgelopen jaar
was de aandacht vooral gericht op
de zich wijzigende inzichten omtrent
wetenschapsbeleid, factoren van
conjuncturele aard en de toenemen-
de financiële problematiek.

TNO moest helaas 10 gewaardeerde
m,edewerkers missen, die in 1972

zijn overleden.
49 medewerkers bereikten de pen-

sioengerechtigde leeftijd en verlie-
ten de TNO-dienst (35 hiervan wa-
ren in actieve TNO-dienst, terwijl
14 reeds langdurig ziek waren).
Voorts herdachten 56 medewe,rkers
het feit, dat zij gedurs¡ds, 25 jaar in
dienst waren van de Organisatie
TNO.

* lnclus¡ef medewerkers met bepaald en onbepaald d¡enstverband.

** H¡erin zUn voor 197'l 914 en voor 1972 909 academ¡ci begrepen

*** Lager niveau omvat de format¡egroepen 1 t/m 3.

Midden nìveau omvat de formaliegroepen 4 t/m 6

Hoger n¡veau omvat de format¡egroepen 7 en hoger.

Personeelsbestand
ln tabel 1 wordt he,t personeelsbe-
stand weergegeven per ultimo 1971

en 1972, uitgesplitst naar niveaus en

organisaties.
Het totaal aantal medewerkers nam

met t 1,7o/s aÎ van 4.838 lol 4.757.

ln de samenstelling van de perso-
neelsbezetting deden zich enkele
verschuivingen voor: het aantal me-
dewerkers op hoger en midden

Tabel 2. Totaal personeelsverloop bU TNO in procenten van de bezetting per

ultìmo kalender¡aar gespl¡tst naar vrouwelijke en mannelijke werknemers.

niveau nam voor geheel TNO toe,
het aantal academici daalde. De gra-
fiek geeft een be'eld van de pe,rso-

neelsbezetting, gespreid over de
formatiegroepen, per 1 januari 1970
(volgens een voorlopige inpassing
in de, formatiegroepen. De gegevens
per 'l januari 1971 waren niet be-
schikbaar) en per 1 januari 1972 en

1973.
ln 1972 traden 399 nieuwe mede-

Organ isat¡e

Totaal Mannen Vrouwen

1970 1971 1972 1 970 1571 1972 I 970 1971 1972

co
NO

VO

RVO

GO

9,8 10,4 9,9

12,1 8,8 8,2

14,2 12,O 15,3

9,5 B,l 6,s

15,9 16,2 14,7

8,1 6,2 6,0

9,1 5,6 4,9

r 0,9 7 ,6 12,0

6,8 s,0 3,3

11,0 8,7 7,9

13,7 19,8 19,0

25,1 23,9 24,3

20,3 20,8 21 ,4

21 ,2 22J 22,3

23.0 28,7 26,4

TNO 12,2 10,5 10,0 9,2 6,2 5,8 t1 t 23,7 23.0

Tabel 1 . Personeelbestand.*

Hel aantal medewerkers van de

Organisat¡e TNO

bedroeg per ultimo voor de

op*'

TotaalHoger niveau Midden niveau Lager niveau

1971 1972 19721971 1971 1972 1971 1972

Centrale Organisatíe (incl. Hoofdkantoor)

N ijverheidsorganisatie TN O

Voedingsorganisatie TNO

Fìijksverded i g i n gsorganisatie TNO

Gezondheidsorganisatie TNO

190 209

378 377

90 86

154 1 60

194 194

273 291

495 506

97 102

196 209

169 184

460 450

t018 931

271 231

377 353

476 474

923 950

1891 1814

458 419

727 722

839 852

TNO 1006 1026 1230 1292 2602 2439 4838** 4757""
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werkers in TNO-dienst, terwi.¡'l 479
medewerkers TNO verlieten.
Tabel 2 geeft verlooppercentages
voor TNO voor 1970, 1971 en 1972
gesplitst naar organ¡saties, totalen,
mannen en vrouwen. Voor vrouwe-
lijke medewerkers blUft d¡t percen-
tage nagenoeg constant op een
niveau dat voor TNO in vergelijking
m,et overheid en bedri.¡'fsleven ge-
midde,ld iets lager ligt, maar no.r-

maal is te noemen. De dalende ten-
dens in het verloop-percentage voor
mannelijke medewerkers, die reeds
in 197011971 optrad, handhaafde zich
ook ge,durende 1972, zij het in ge-
ringe,re mate.

Voor geh,eel TNO was het verloop
gedurende 1972 voor: pensionering,
overli.¡'den, langdurig zieken en me-
dewerkers met een dienstverband
voor bepaalde tijd tezamen 2o/s van
het total,e pe.rsoneelsbestand.

Het voor deze factoren gecorrigeer-
de verlooppercentage bedroeg der-
halve 80/s, hetgeen Io/e lager is dan
in 1971 .

Personeelsvoorziening
De situatie in 1972 werd wederom
gekenmerkt door 'een ste'rke kosten-
sti.¡'ging, welke niet kon worden
goedgemaakt door een toename van
de inkomsten uit subsidies en op-
drachten van de'rden. Dit heeft zijn
consequenties gehad voor de per-
soneelsvoorziening. De beperking in
financiël,e middelen en de minder
goede voo,ruitzichten voor 1973
noopten tot een voorzichtig beleid,
hetge,en in bepaalde sectoren tot in-
krimping van werkzaamheden leid-
de. Dit moest gepaard gaan met een
vermindering van het personeels-
bestand. Dit laatste werd bereikt
door het nieit vervullen van een aan-
tal vacatures, welke door natuurl[jke
afuloeiing ontstonden. Het betrof
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hier e'en vermindering met 80 ar-
beidsplaatsen. Gedwongen afvloei-
ing als gevolg van inkrimpinq van
werkzaamheden is in 1972 niet voor-
gekomen.
De aanpassing van de personeels-
bezetting ging gepaard rnet een
nieuw vacaturebeleid waarmee in
1972 werd begonnen.

Dit beleid is erop gericht de ont-
stane vacatures bij voorkeur door
TNO-m,edewerkers te doen be,zetten,

indien vervulling werkelijk nood-
zakelijk is.

ln 1972 kon in vele vacatures voor-
zien worden door overplaatsing bin-
nen TNO. ln totaal konden 97 mede-
werkers in andere functies worden
geplaatst. Het betrof ô8 overplaat-
singen binnen dezelfde organisatie,
terwijl 29 medewerkers een functie
kregen bij een andere organisatie.

De voortgaande ontspanning op de
arbeidsmarkt maakte het mogelijk,
dat in het betrekkelijk geringe aantal
vacatures waarvoor een beroep
moest wo,rden gedaan op de ar-
beidsmarkt, vrijwel zonder moeil[jk-
heden kon worden voorzien. Alleen
bepaalde categor¡eën, zoals b.v. d,e

categorie jonge administratieve me-
dewerkers en medewerkers op het
gebied van de administratieve en
wetenschappe{[jke automatisering,
gaven nog zorg.

Mobiliteit
ln 1972 werd in verband met het bo-
venstaande beleid nog meer aan-
dacht besteed aan de bevordering
van de mobiliteit van TNO-mede-
werkers.
Ten behoeve hiervan werd een re-
geling ingevoerd voor het overplaat-
sen van medewerke,rs. Deze proce-
dure houdt in, dat aan all,e vacatures
binnen TNO algemene bekendheid
wordt g,egeven via de mededelingen-

borden. Belangstellende medewer-
kers kunnen dan naar aanleiding
hiervan informatie inwinnen omtrent
deze vacante functies b'rj de afdeling
Personeelszaken van het Hoofd-
kantoor, welke afdeling tevens een
coördinerende taa,k vervult bij de
sollicitaties welke hiervan het ge-
volg z'rjn.

ln het kader van de bevordering
van de mobilite¡t speelt ook het
voorstel tot wijziging van de Pen-
s¡oenregeling een belangrijke rol. De
hierin vervatte verbetering van de
pensioenrechten voor hen, die TNO
verlaten, zou aanmerkelijk kunnen

brjdragen tot vergroting van de ex-
terne mobiliteit. Helaas kon dit voor-
stel in 1972 nog niet worden ver-
wezenlijkt.

Voorts werd door de afdeling Per-
soneelszaken een concept-afuloei-
ingsregeling voerbere'id, welke aan
de Commissie Arbeidsvoorwaarden
ter hand werd gesteld ter verwer-
king in het concept voor nieuwe ar-
beidsvoorwaarden.

Sociaal Statuut
Na geruime tijd van studie in geza-
menlijke commissies van vertegen-
woordigers van werkgever en mede-
werkers is een concept-Sociaal Sta-
tuut tot stand gekomen.
Het Sociaal Statuut betreft een be-
ginselverklaring welke tot doe'l heeft
he,t sociale' beleid bij TNO richting
te geven. Dit sociale beleid wil erop
gericht zijn de realisering van de
doelstellingen van de organisatie zo
goed mogelijk in evenwicht te bren-
gen met de realisering van de per-
soonl[jke mogelijkheden tot ont-
plooiing van de medewerkers. Dit
impliceert een besluitvormingspro-
ces, door middel van overleg in de
werksituati,e en vertegenwoordi gend
overleg, dat recht doet aan de capa-
citeiten Van alle, medewerkers.



Tabet 3. lnpassing van de medewlrkers van TNO op basis van de c/assifícatíes en het salaris per 1 ¡anuari 197o, 1 ianuari 1972

en 1 januari 1973* per formatiegrLep'

Formati egroep

Voorlopige ¡npassing
per 1 januari '1970

Voorlopige inpassing
per 1 januari 1972

I npass¡ ng
per 1 januari 1973

N¡et ¡ngepast ¡ ngepastNiet Niet ¡ n g epast

Boven Beneden
Totaal de band de band

%ToYo

Boven Beneden
Totaal de band de band

Yo Yo o/o

Boven Beneden
de band de band

o/
/o

otaal

Formatiegroep 1

Formatiegroep 2

Formatiegroep 3

Formatiegroep 4

Format¡egroep 5

Formatiegroep 6

Formatiegroep 7

Formatiegroep I

Format¡egroep I

20,8 8,9 1l,9

32,2- 8,5 23,7

25,9 7,6 18,3

23,4 11,5 11,9

15,0 9,5 5,5

9,2 3,1 6,',1

19,6 4,9 14,7

11,8 8,5 3,3

3,3 1,1 2,2

r 8,8 9,3 9,5

9,5 4,3 5,2

7,3 3,6 3,7

9,'r 4,7 4,4

8,7 5,4 3,3

4,5 2,7 1,8

11,3 2,8 8,5

15,0 10,1 4,9

1 B,B 14,9 3,9

9,6 2,8 6,8

6,7 1,6 5,1

6,4 2,5 3,9

8,3 4,0 4,3

3,5 2,3 1,2

4,5 1,2 3,3

10,8 1,4 9,4

7,9 3,1 4,8

4,7 1,6 3,1

Totaal 23.0 8,0 1s,0 10,1 5,05,1 4,72,47,1

* Gegevens 1 januari 1971 niet besch¡kbaar.

Het concept-Sociaal Statuut is

voorts in dit jaar goedgekeurd do'or

het bestuur van de Centrale' Orga-
n¡satie TNO en het personeelsover-

legorgaan.

Henziening arbeidsvoorwaarden
Tegen het einde van 1972 is de Com-

m¡ssie Arbeidsvoorwaarden ge'reed-

gekomen met een herzien concept
van de arbeidsvoorwaarden met de

daarbij behorende uitwerkings-
regel¡ngen. Dit concept is inmiddels
aan het dbCO en de CPR aangebo-
den. Het wachten op e'en be'slissing

van he,t Ministeri,e van Financiën ten

aanzien van het voo,rstel tot aanpas-

sing van de pensioenregeling, heeft

vertragend gewerkt bij de totstand-
koming van het concept, gezien de

samenhang tussen de p,ensioenrege-

Iing en enkele onderdelen van de

arbeidsvoorwaarden.

Het Formatieclassificatiesysteem
Het formatie,classificatiesysteem,

aan de invoering waarvan sinds 1968

wo,rdt gewerkt, nadert zUn voltooiing'
Belangrijk sluitstuk van het formatie-
classif icatiesysteem is een b,eoor-

delingsprocedure. Over dit onder-
werp is een concept-memo,randum
5a: 'De basis van het beoordelings-
systeem' in behandeling genomen in

een gezamenlijke commiss¡e be-

staande uit vertegenwoordigers van

het dagel¡ks bestuur der Centrale
Organisatie TNO en van het ver-
tegenwoordigend overleg.

Uit ,een enquête op initiatief van de

Centrale Personeelsraad is gebleken

dat de toepassing van de inpassings-
criteria van het formatieclassificatie-
systeem in het algemeen bevredi-
gend is verlopen.
Tevens heeft een analyse oP b'asis

van salarisgeg,evens door de afde-

ling Personeelszaken van het Hoofd-

kantoor in het begin van 1972 weder-

om uitgewezen, dat de voorloPige
inpassing der medewerkers in de

salarisbanden van het fo,rmatieclas-
sificatiesysteem grosso mo'do juist

is geweest. Op grond van de resul-
ta,ten van deze analyse kon de eind-
versie van het memorandum 3 'De

salarisbanden van het systeem' na

verwerking van de onWangen com-
mentaren op een ontwerp van dit
memorandum, worden verspreid.
Een herhaling van genoemde analyse
van de toestand per 1 januari 1973

laat zien, dat de inpassing in het for-
matiecla.ssificatiesysteem in de loop
van 1972wederom isverbeterd, zoals
uit tabel 3 blijkt. Zowel het gemid-

delde percentage van de medewer-
kers die boven de bovenlijn van hun

salarisband zijn ingepast, alsook van

degenen die beneden de band zijn
ingepast, vertonen wederom een

daling.
Ter aanvulling van Memorandum 3

werden voor een aantal functies, zo-

als portiers, chauffeurs, kantineper-
soneel etc. bePaalde grenzen aan-

gegeven waa'rbinnen de salariëring
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van deze functies zich kan bewegen.
Hieraan bestond beho,efte vanwege
plaatselijk verschillende gebruiken
en marktverhoudingen met betrek-
king tot deze functies. Deze aanvul-
lingen werden vastgelegd in'Memo-
randum 3a.
Voorts is begonnen m,et het opstel-
len van een functienomenclatuur, die
als technisch hulpmiddel zal dienen
bl¡' de hantering van het formatie-
classificatiesysteem. Deze nomen-
clatuur zal worden beschreven in
Memorandum 7 en heeft als doel te
komen tot een voor geheel TNO gel-
dend systeem van functiebenamin-
gen, zodat voorkomen wordt dat
diverse benamingen worden gebruikt
voor dezelfde werkzaamheden of wel
,eenzelfde benaming wordt gebruikt
voor verschillende werkzaamheden.
De functienomenclatuur kan, met
gebruikmaking van de gegevens uit
de personeelsadministratie informa-
tie ve'rschaffen over bepaalde func-
ti,es en groepen van functies ten be-
hoeve van: recrutering, loopbaan-
planning, Ioopbaanontwikkeling, or-
ganisatie-opbouw etc.
Depersoneelsgegevens, die op basis
van het formatieclassificatiesysteem
verkregen worden, dienen ve,rwerkt
te kunnen wo,rden in een geautoma-
tiseerde personeelsadministratie. De
ontwikkeling van methodieken die dit
mogelijk make'n heeft gelijke tred
kunnen houden met de voortgang die
met de invoering van de tot nu toe
gereedgekomen onderdelen van het
formatieclassificatiesysteem is ge-
maakt.

Salarissen etc.
Naast de leeftijdsverhogingen en
promotieverhogingen van de mede-
werkers welke hiervoor in aanmer-
king kwamen, werden als gevolg van
algemene salarismaatregelen de
nominal,e salarissen verhoogd met:
2,8o/s per 1 januari 1972 en 40/¡ per
1 april 1972.
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Voorts werden verstrekt:
een uitkering ineens per 1 april 1972
van 4o/o, als nabetaling over het
eerste kwartaal van 1972;
een uitkering ineens per 1 april 1972
van 0,330/e, als nacalculatie over
1971;
een uitkering ¡neens per 1 okt. 1972
van 2,25o/o als nacalculatie over
1972;
een uitkering ineens per 1 okt. 1972
van 4,O9o/o, vooruitlopend op een al-
gemene salarismaatregel per 1 jan.
1973.
Als gevolg van de algemene salar¡s-
maatregelen en de autonome jaar-
verhogingen per 1 januari 1972 en
de tussentijds,e verhogingen zijn de
salarissen in 1972 gemiddeld toege-
nomen met ca. 8,80/e.

Het wettelijk minimumloon steeg tot
f 8.748,- nominaal, terwijl ook de
kindertoelage werd aangepast. Voor
medewerkers ouder dan 60 jaar
werd een werktijdverkorting inge-
vo'erd van een half uur per dag.

Handboekregelingen
Diverse nieuwe regelingen, welke
zijn opgenomen in het 'Handboek
TNO' kwamen tot stand, terwijl an-
dere werden aangepast.
De belangrijkste hiervan betroffen:
V ac aturebele id (zie mob il iteit).

VakantÌeregeling
Het minimum-aantal vakantiedagen
werd met ingang van 1 januari 1972
verhoogd tot II dagen, terwijl de
vakantietoelage per 1 juni 1972 van
61/zo/o op 7o/s werd gebracht met een
minimum van f 928,80.

Spreiding van werktijden
Een nieuwe regeling werd ingevoerd
op basis waarvan men kan overgaan
tot het variëren van het begin en
einde der werkti.¡'den per dag met
handhaving van een totale werktijd
van 81/a uur. Tevens biedt de nieuw,e
regeling de moge,lijkheid om in een

beperkt aantal gevallen te experi-
menteren met z.g. glijdende werk-
tijd,en, waarbij o.a. variatie van de
totale werktijd per dag mogelrjk
wordt.

Additionele hulp bij
ziektekosten
De regeling additionele hulp bij ziek-
tekosten werd vergeleken met elders
bestaande soortgeli.¡'ke regelingen
(zoals de So/e-ziektekostenregeling
voor ambtenaren) en aangepast aan
gewijzigde omstandigheden. Zo wer-
den enige wijzigingen aangeb'racht
in de defin¡ëring der ziektekosten. ln
verband hiermee werd de vergoe-
ding krachtens de regeling van 75o/s

op 1000/o gebracht, na aftrek van de
eigen bijdrage, te weten 50/6 van het
nominale jaarsalaris.

Autoleningen
Deze vorm van financieringshulp bij
de aanschaf van auto's gedeeltelijk
voor dienstgebruik bestemd werd
gewijzigd in die zin dat deze le-
ningen voortaan alleen wo,rden ver-
leend aan medewerkers met een
salaris be'neden de z.g. welstands-
grens.

Autokostenv e rgoed i ng voor
dienstreizen
Een herziene regeling kwam tot
stand, waarbij de trapsgewijze met
het aantal gereden kilometers af-
nemende vergoeding werd gewUzigd.
Elk jaar za,l voortaan worden bezien
of de, autoko'stenvergoedingen die-
nen te wo,rden aangepast.

Personeelsoverleg
ln het vertegenwoordigend overleg
kwamen vele voor de TNO-gemeen-
schap belangrijke onderwerpen aan
de orde, waarvan de meeste elders
in dit verslag reeds werden ge-
noemd.
Met betrekking tot de structuur van
het vertegenwoordigend overleg is



een concept-reglement voor het per-
soneelsoverlegorgaan in behande-
ling bij een gezamenlijke commissie.
De voortgang hiervan ondervindt
vertra,g¡ng onder meer doordat nog
geen bevredigende relatie tot de
vakbonden kon worden bereikt.
Ten einde ge-rnformeerd te worden
over een moge'lijke vorm van overleg
met de vakbonden werd Prof. Dr. W.
Albeda, hoogle,raar So,ciaal-Econo-
misch Beleid te Rotterdam, gevraagd
in dezen advies uit te brengen. Dit
werd inmiddels gegeven en b,espro-
ken met ve.rtegenwoordigers van het
dagelljks bestuur van de Centrale
Organisatie TNO, de Centrale Per-
sone,elsraad en de Samenwerkende
Bonden van Overheidspersoneel.
Het ove'rleg hieromtrent wordt voort-

Jezet.
Tevens is in onderzoek of de Wet
op de ondern,emingsraden voor TNO

kan worden toegepast.

Pensioenregeling
Zoals reeds in het vorige, sociaal
jaarverslag is vermeld kan een her-
ziening van de pensioenregeling
geen doorgang vinden, da,ar een
voorstel dienaangaande niet door het
bestuur van d,e Centrale Organisatie
werd aanvaard. Naar aanleiding hier-
van werd een delegatie van het be-

stuur der Centrale Organisatie een
gewijzigd voorstel gemaakt. De
voornaamste elementen hieruit zijn

dat aan de kosten van de regeling
een maximum wordt gesteld en dat
het pensioen van de tussentijds ver-
trekkenden zal delen in de over-
rente.
Het bestuur van de Centrale Orga-
nisatie TNO besloot tot aanvaarding
van dit gewijzigde voorstel. Helaas

verkreeg het geen ministeriële goed-
keuring, daar aanvaarding een pre-
cedentwerking zou inhoud,en voor
ande,re gesubsidieerde instellingen.
De be,staande pensioenregeling

wo,rdt voorshands gehandhaafd.
lntussen wo'rdt nagegaan of het, op
grond van de door de Minister van
Financiën gegeven ruimte voor ver-
de,r overleg, mogelijk is reële ver-
beteringen in de pensioenregeling
aan te brengen.

Huisvesting
De Huisvestingscomm¡ssie TNO is

als volgt samengesteld:

Mw" C. A. Boetselaer, P,ersoneels-
zaken Nijverheidsorganisatie TNO;
J. H. Groeneveld, Technisch Physi-
sche Dienst TNO-TH;
W. v. d. Heul, Kunststoffen- en Rub-
be'rinstituut TNO;
lr. Ph. H. Huisman (voorzitter), Cen-
trale Organisati,e TNO;
J. Huiting, Centrale Organisatie
TNO;
G. R. lke, Prins Maurits Laboratoria
TNO;
A. van Olderen, Radiobiologisch ln-

stituut TNO;
W. de Visser, Physisch Laboratorium
TNO.

De commissie constateert dat het
acce,nt van de woningproblemen
zich verplaatst van 'woningnood'

naar'woningbehoefte'. Het aanbo.d

van wo'ningen werd echter ongun-
stiger voor de categorie medewer-
kers in de lagere salarisgro,epen.
Van een aantal woningcomplexen,
waarop TNO een voorkeursrecht
heeft, zijn nl. de minimumsalaris-
eisen verhoogd en/of is het huurpeil
aanzienlijk gestegen.
De woningsituatie in Apeldoorn en

omgeving ontwikkelt zich de laatste
tijd in gunstige zin. De huisvesting
van de medewerkers van het Metaal-
instituut en het Centraal Technisch
lnstituut houdt min of meer gelijke
tred met het tempo waarin de insti-
tuten worden overgeplaatst.
ln 1972 konden van de 92 gehuwd,e

woningzoekenden 39 aan passende
woonruimte worden geholpen. Het

totaal aantal ongehuwde woning-
zoekenden nam van 150 af tot 56.

Het Sociaal Personeelsfonds
De voorbe,reidende werkzaamheden
met betrekking tot de statutenwijzi-
ging van het fonds werden afgerond.
De geformuleerde concept-Statuten
werden aangeboden aan het dbCO
en de CPR, die zich hiermee konden
verenigen. Begin 1973 zullen deze
wijzigingen notarieel worden vast-
gelegd en aan de deelnemers ter be-
schikking worden gesteld.
Het accent van de werkzaamheden
van het fo,nds lag - evenals in de af-
gelopen jaren - op h,et verlenen van
leningen, schenkingen en het be-
schikbaar stellen van vakantie-
bungalows.
Het werkterrein van het fonds zal
mede naar aanleiding van een sug-
gestie van een der de'elnemers wor-
den uitge,breid.

Voor deelnemers namelijk voor wie
de financiering der studiekosten van
hun kinderen ernstige moeilijkheden
oplevert zal de mogelijkheid worden
geschapen een beroep te doen op
h,et fonds. Op basis van een rapport
van de maatschappelijk werkster zal

wordên beoordeeld of de aanvrager
in aanmerking komt vo.or een tege-
moetkoming in genoemde studie-
kosten.
ln het verslagjaar wijzigde de samen-
stelling van het bestuur. De nieuwe
samenstelling is als volgt:
lr. Ph. H. Huisman," voorzitter;
Mej. M. Sixma,o secretaris;
P. Willemsen,* p,enningmeester;

Mej. M. L. Blok,* namens de Centrale
Personeelsraad;
G. R. lke, namens d,e Centrale Per-

sonee,lsraad;
Mej. l. van Rotterdam, namens de

Centrale, Personeelsraad.
ln het bestuur bestaat nog een vaca-

* Dagelijks bestuur-
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Spreiding TNÔ-bezett¡ng over format¡egroepên per I ianuari 197o,1972 en1913'
(exclusief medewerkers d¡e op I ¡anuari 1973 in d¡enst traden)

1970 1972 1973

4089 4636 4562
90 1 10 106

235 61 41

286

4700 4807 4709

ì
E

6

FOÊI,4ATIEGROEP
Bezelting Formatiegroepen 1 t/m I
Bezetting Formatiegroepen X, Y, Z
l\,4edewerkers gesalarieerd op bâsis Bijksschalen
Nog nìet ingepast

Totaal

ture met betrekking tot een ver-
tegenwoordige,r van de zg. buiten-
¡nstituten.

Maatschappelijk werk
De maatschappelUk werkster was
het afgelopen jaar weer een aantal
TNO-medewerkers behulpzaam bij
de oplossing van sociale problemen
van uiteenlopende aard.
Het betrof problemen, die van in-
vloed waren op de werksituatie of
daar direct uit voortvloeiden, zoals:

- moeilijkheden op het gebied van
financiën en huisvesting; dit soort

. Gegevens per 1 jan. 1971 niet beschikbaar

materiële problemen kon worden
opgelost door hulp bij de g,ezins-

budgettering of verwijzing naar
dienstve'rlenende instanties en
regelingen zoals het Sociaal Per-
soneelsfonds, de Huisvestings-
commissie TNO, de additionele
ziektekostenregeling etc. ;

- gezins- en individuele moeiluk-
heden; voor deze gevallen kon
veelal een oplossing worden ge-

vonden in samenwerking met hier-
in gespe,cialiseerde instellingen
als kerkelijke bureaus voor maat-
schappelijk werk, Humanitas,

medische opvo,edkundige bureaus
etc.;

- Iangdurige ziekte; getracht werd
door middel van huisbezoeken de
kontakten met de Organisatie TNO
zo goed moge'lijk in stand te hou-
den;

- problemen in de direkte werk-
situatie; hie,rin kon vaak verbete-
ring worden gebracht in samen-
werking met de Afdeling Perso-
neelszaken, secretariaten der bij-
zondere Organisaties en instituten.

ln tabel 4 is het totaal van 351 ge-
vallen waarover de maatschappelijk
werkster werd geconsulteerd, ge-
rangschikt naar de formatiegroepen
de'r medewerkers en naar de soort
problematiek. Deze 351 gevallen
ha,dden in 1972 betrekking op 290
medewerkers (in 1971 : 284 mede-
werkers).

Speciale aandacht werd besteed aan
de medewe,rkers die van Delft naar
Apeldoorn werden overgeplaatst. De
nieuwe woon- en werksituatie heeft
tot rie'sultaat gehad, dat het aantal
sociale problemen binnen deze
groep op vrijwel alle, onderscheiden
gebiede¡ is toegenomen.

Tabel 4. Socia/e problemen behandeld door de maatschappelijk werkster in 1972.

Soo rt
probleem

Formatie-
g roep

Gezins- en
rrnancrete' ' '- ...- - ind¡viduele Ziekte ofmoeilijk- .,_, - Werksfeer Hu¡svestingmoerlUK- ongeval

heden
neo en

Totaa I

t t/m3

4tlm6

7 en hoger

Overigen 12 3 1

Totaal 16-7 11 24

120

28

7

33

7

3

ÀQ

22

I
5

Ê

40

17

5

1

47

20

7

239

6B

20

25

* Dit aantal gevallen heeft betrekking op 290 TNo-medewerkers.
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Deelneming aan de Computer Software-
en Service Beurs 1973 door |W|S-TNO

Toen eind januari 1973 bekend werd
dat voor het eerst in Nederland een
internationale tentoonstelling op
computersoftware- en servicegebied
zou worden georganiseerd, besloot
het lWlS, na overleg met de afdeling
ln- en Externe Betrekkingen, daaraan
deel te nemen.
Tevens werd besloten ook andere
TNO-instituten, die over eigen
com puterprog rammatuu r besch ikken,
in de gelegenheid te stellen
documentatiemateriaal in de door
het lWlS ingerichte stand op deze
COMPUTER SOFTWARE- EN

SERVICE BEURS te exposeren. De
TNO-stand, die hierboven op de foto
is afgebeeld, bevatte behalve allerlei
documentatiemateriaal twee panelen,

waarop specifieke onderwerpen in

beeld waren gebracht door middel
van fotografisch materiaal en

tekeningen.
Een der panelen toonde een
verzameling luchtfoto's, waaruit door

het IW|S-TNO en de Foto-
grammetrische Dienst van het
Kadaster met behulp van computer-
programma's een landkaart wordt
geproduceerd. Het andere paneel
vertoonde een constructietekening
en een foto van een containerschip,
als voorbee,ld van een constructie,
die uit een eindig aantal elementen
is samengesteld. Brj het IWECO
worden dergelijke constructie-
berekeningen verricht op een
computer met het ASKA-programma,
waarover bljbehorende docu mentatie
aanwezig was.

De Beurs vond plaats op 18, 19 en
20 april 1973 in de Beatrixhal van de
Jaarbeurs in Utrecht. Aan de eerste
twee beursdagen was tevens een
software-congres verbonden. Het
totaal aantal bezoekers van de beurs
wordt geschat op ongeveer 1800
personen. Nog onduidel¡k is of dit
veel of weinig is met betrekking tot

het onderwerp van de beurs.
De algemene indruk was dat het
lWlS in veelzijdigheid van onder-
werpen zeker niet op de laatste
plaats kwam invergelijking met
andere deelnemers, waaruit tevens
de conclusie v lt te trekken dat de
beurs als geheel enigszins mank
ging aan de eenzijdigheid, dat
'data management' en'management
information' alle andere computer-
toepassingen overschaduwde.

Alhoewel dus moeilijk valt te
schatten in hqeverre de beurs
succesvol mag worden genoemd,
werden door het lWlS toch wel
enige waardevolle kontakten gelegd,
zodat gehoopt mag worden dat het
image van TNO ten aanzien van
computer software- en service-
verlening door deelname aan deze
beurs in voldoende mate is
bevorderd.

Drs. T. de Heer.
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LEMBAGA INSTRUMENTASI
NASIONAL

V¡a de DTH (: Directie lnternatio-
nale Technische Hulp, een afdeling
van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken) zijn in het kader van de
Raamovereenkomst tussen
Nederland elr lndonesië met
betrekking tot sarnenwerking op
technisch gebied meerdere grote
projecten uitgevoerd. Bij enkele van
deze projecten waren deskundigen
van TNO betrokken.
Gedurende 3 jaar was lr. W.
Kooijmans, medewerker van de
Technisch Physische Dienst TNO-TH
te Delft, met enkele andere
Nederlanders, betrokken bij de
opbouw en de nazorg van een
instrumentatie-instituut in Bandoeng.
Dit instituut, onderdeel van het
Nationale Research Centrum van
lndonesië, werd op 17 oktober 1970
overgedragen aan lndonesië.
Vervolgens was lr. Kooijmans in

1972 nog eens negen maanden bezig
met een ander - niet minder
belangrijk - project in de 'Gordel van
Smaragd', namelljk de opleiding van
studenten aan de Fysische Faculteit

122

van de Padjadjaran Universiteit te
Bandoeng.
Wij voerden met hem een gesprek
over zowel de stand van zaken bij
deze projecten als over hoe alles
reilt en zeilt in het lndonesië van
vandaag. Bij dit gesprek was tevens
de heer Verbeek, chef-glas-
instrumentmaker bij de TH, Afdeling
Technische Natuurkunde aanwezig.

Er staan nu eenmaal niet voor niets
de letters TNO-TH achter de naam
Technisch Physische Dienst. Toen
dat namelijk gewenst bleek, ging ook
de heer Verbeek op verzoek van de
DTH in 1972voor ruim een jaar naar
Bandoeng, om aldaar de opleiding
van glasinstrumentmakers bij de
Lembaga I nstrumentasl Nasiona/ (de
lndonesische naam van het

De grote tempel van het Prambanan tempelcomplex bij logjakarta, midden lava.
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i nstru rnentatie-i nstitu ut) te
begeleiden.
Beide heren waren voordien nog

nimmer in lndonesië geweest.
Taalmoeilijkheden waren er echter
nauwel¡ks; beiden hadden bij het

Koninkl¡k lnstituut voor de Tropen
een cursus in de lndonesische taal
gevolgd. Bovendien kon soms
gebruik worden gemaakt van Engels

of Nederlands. Onze taal wordt er
nog steeds verrassend veel
gesproken, ook door jongeren.

Over zijn werk in Bandoeng vertelde
de heer Kooijmans het volgende:
'Begin 1967 gingen de eerste twee
man uit, projectleider was
Dr. lr. R. R. Vierhout (afkomstig van

de R.K. Universiteit te Nijmegen) en

de heer F. J.Yoorzaat (afkomstig van

de TH te Eindhoven).
ln april volgden nog de heren

W. Jongejan en A. W. G. M. Fransen.

ln oktober van datzelfde jaar reisde
ik naar Bandoeng om oP te treden
als adviseur van de leiding van het

laboratorium voor elektronica. Er is

drie jaar hard gewerkt; ik hield mij

namel¡k niet alleen bezig met het
wel en wee van het laboratorium,
maar besteedde bovendien aandacht
aan het onderwijs. Het was de

bedoeling dat alle werkzaamheden
uiteindelijk zouden worden
uitgevoerd door I ndonesische
krachten. Om verzekerd te kunnen

zijn van een blijvend en zich steeds
uitbreidend kader, is het vanzelf-
sprekend noodzakelijk, dat ook
vakonderwijs wordt gegeven.
Het i nstrumentatie-instituut is

opgebouwd uit 3 onderdelen. De

werkplaats glas - een van de drie
onderdelen - was bij mijn komst al

operationeel. Kort daarna was dit
ook het geval met de afdeling
fijnmechanica. Op de afdeling
elektronica kon ik mij nog helemaal

uitleven; voor de werkPlaatsen en

bijbehorende schoollokalen waren er

aanvankel¡k slechts enige nood-
gebouwtjes beschikbaar. Er is na

mijn aankomst een nieuw gebouw
gezet met een ruime lokaliteit voor
de afdeling elektronica, waarmee ik

mij bezig had te houden.'

Drie vragen aan lr. Kooijmans:

a. Hoeveel geld heeft Nederland in

dit project gestoken?
b. ls er reden om te vrezen, dat de

bereikte resultaten na vertrek van de

Nederlandse adviseurs teloor zullen
gaan?
c. ls er in lndonesië na de

soeve rei niteitsov e r d r acht (zoa ls wij

zeg gen) of onafhankelrjkheids-
verklaring (zoals de lndonesiërs
zeggen) zó weinig gebleven van de

technische kennis, die aldaar door
de toenmalige instellingen voor
technisch onderwijs werd over-
gedragen, dat de inzet van buiten-
landse hulp noodzakel¡k is?
'Nederland heeft in totaal 31/2 miljoen
gulden voor dit Project ter
beschikking gesteld. Daarmee is een

i nstrumentatie-¡nstituut gecreëerd,
waar diensten kunnen worden
verleend aan andere research-
instellingen in lndonesië
(b¡voorbeeld in de vorm van

reparaties, onderhoud, vormgeving'
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constructie); waar research kan
worden bedreven en apparatuur kan
worden ontwikkeld en getest,
specifiek op tropeneisen gericht;
waar ongeveer 80 man een
behoorl ijk bestaan kunnen
verdienen; waar onderwijs aan
technici kan worden gegeven en
waar betrouwbare documentatie te
raadplegen is. Hiervoor mag3t/2
miljoen gulden als een aanvaardbare
uitgave worden beschouwd. Vooral
ook - en daarmee beantwoord ik de
tweede vraag - omdat he,t in
Bandoe,ng prett¡g werken en goed
samenwerken was met de
lndonesiërs van vandaag. Toen ik
het I nstrume,ntatie lnstituut, het
LlN, in november 1970 verlie't,
liep h,et - naar lndonesische
maatstaven gemeten - redeli.¡'k goed.
lk kon daar wel weg, mijn
lndonesische opvolger - mijn
counterpart - kon de zaak behoorlijk
aan. Onze min of meer onbewuste
angst, dat de zaak niet op dezelfde
voet zou worden gecontinueerd
zodra de Nederlanders waren
vertrokken, bleek ongegrond: toen ik
in april 1972heI LIN terugzag, bleek
het niet alleen springlevend, maar
zelfs wat verder uitgebouwd.
Een handicap bij dit soort projecten,
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die waarschijnlijk in alle
ontwikkelingsgebieden voorkomt, is
het tekort aan gekwalificeerd
personeel. Zodra een aantal mensen
een technische opleiding heeft
gevolgd, kunnen zij bij particuliere
ondernemingen aanzienlijk meer
verdienen dan in staatsdienst,
waardoor de doorstroming erg groot
is en het opleiden van nieuw

Tabaksbladeren, rijp om te worden
geoogsi.

personeel haast een continu karakter
krijgt. Deze situatie zou een bijkans
onwerkbare sfeer scheppen,
wanneer er niet een aantal uit-
zonderingen bestond van (veelal)
jongeren, die niet voor de hoge
salariëring elders bezwijken, maar
de opbouw van hun land laten
prevaleren.

Welnu, In het lndonesië van vandaag
is mij het idealisme opgevallen dat
sommigen ertoe brengt op hun post
te blijven in het belang van hun land.

Hooggekwalificeerden, die bij het
bedrijfsleven vele malen meer
zouden kunnen verdienen, zijn bereid
matig betaald werk te doen om hun
land in zijn groei te helpen.
Langzaam aanzie je hie,rvan en van
de stabilisatie van het nieuwe bewind
de resultaten: de roepiah is uit de
inflatiespiraal, die jaren voortduurde
gekomen; de wegen zijn een stuk
beter en erlangs verrijzen grote
bedrijven, veelal met behulp van
buitenlands kapÌtaal, - o.a. Unilever,
Hoogovens, Philips -. Niettemin heeft
lndonesië nog een lange weg te
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oerwoud langs de T jirarum, west lava, zoals afgebeeld in Blume's 'Rumphia" 1835'

bewandelen om uit het dal te
geraken, waarin het zich nog steeds

bevindt. De produktiviteit zal

aanzienlijk omhoog moeten, er zullen

nog jaren verloPen alvorens voor
iedere belangrijke Post een goed

geschoolde en terzake kundige
functionaris kan worden gevonden

Ons verblijf duurde eigenl¡k te kort,
om zonder zorgen te kunnen

repatriëren. B¡ mijn vertrek
beschikte de afdeling fijnmechanica
bijvoorbeeld nog steeds niet over
hoger geschoolde counter-parts. Die

waren er eenvoudig nog niet. ln de

glaswerkplaats lag de zaakdaar-
entegen veel gunstiger: de

counter-part kwam als een kundig en

volleerd glasblazer van zijn

opleiding in Nederland terug''
De heer Verbeek voegt daaraan nog

toe:
'ln totaal zijn 17 jonge lndonesiërs
aan mijn zorgen toevertrouwd
geweest, die in drie klassen waren

onderverdeeld. Een maand of acht na

mijn aankomst in Bandoeng, kon de

derde klas het examen, volgens de

eisen van het Nederlandse Bemetel,

afleggen.

De examenstukken werden ter
beoordeling naar Nederland
gestuurd. Van de zes kandidaten
slaagden er vier. B¡ mijn vertrek uit
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De Djalan Thamrin in D¡akarta met (van l. naar ¡.) het hotel 'lndonesia', het Asoka hotel
en de Australische ambassade.

van mi¡'n leerlingen. Zij zullen het
vak van glasinstrumentmaker zeker
allen onder de knie krijgen.
De lndonesiër heeft van nature
gevoelíge vingers en dat is juist ie.ts

dat voor een glasinstrumentmaker
von grote waarde is. Deze eigen-
schap gepaard aan zijn grote Uver
zal zeker bevorderen dat het land
cver voldoende bekwame
glasinstrumentmakers en overige
technici zal gaan beschikken. De
glaswerkplaats van het LIN staat dan
ook nu al hoog aangeschreven. ln
feite is er in heel Zuid-OostAzië
geen vergelijkbare instelling.'
De heer Kooijmans wilde in
antwoord op de derde vraag het
volgende opmerken:
'De heer Verbeek noch ik kende het
Nederlands-lndië van vóór de
onafhankelijkheid. Evengoed als
ieder ander Nederlander met
belangstelling voor het wereld-
gebeuren hebben wij kennis van
en een zeker inzicht in de grote
gebeurtenissen in het land ná de
overdracht. Zonder ook maar
enigszins te willen verzeilen in een
politieke beschouwing kan en mag
wel gesteld worden, dat het'klimaat'
jaren achtereen niet gunstig moet
zUn geweest voor het moderniseren
of zelfs maar in stand houden van
o.a. het lager, middelbaar en hoger
technisch onderricht. En dat juist in
die periode, waar¡n de techniek zo
met sprongen vooruit is gegaan. Het
instrumentatie-instituut waarover wij
spreken (het LIN) is gevestigd op de
campus van de voormalige
Technische Hogeschool welke thans
lnstitut Teknologie Bandung heet.

Vroeger was deze technische
hogeschool een bijzonder goed
aan geschreven onderwijsi nstellin g.
Wat ervan restte na jaren van
isolement waren verouderde en
versleten werktuigen, apparaten en
hulpmiddelen. Er was een
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Bandoeng heeft een lndonesische
leraar, die daartoe in Nederland was
opgeleid, mi.¡'n taak overgenomen. De
vooropleiding van de lndonesische
jongelui was vergelijkbaar met onze
LTS. Wat mrj bij het werk steeds
opviel was de grote ijver en netheid
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Leerling-glasînstrumentmaker van het Lembaga lnstrumentasi Nasiona/ te Bandoeng

schreeuwend gebrek aan leraren,
materiaal en leermiddelen. Met de

hulpverlening aan het LlN, het
instrumentatie instituut van de veel
grotere organisatie LlPl (Nationaal
Research Centrum voor lndonesia)
was het de bedoeling van het
Directoraat I nternationale
Technische Hulp in Den Haag om te
geraken tot een instelling, waar
apparatuur kan worden ontwikkeld
en waar research aan instrumenten
kan worden verricht ten behoeve van

de overige instituten van LlPl, maar
ook voor andere overheids-
instellingen en voor de Indonesische
lndustrie. Om het heel kort te
zeggen: Na het isolement van
lndonesië met de daarmee samen-

vallende periode van economische
achteruitgang zijn thans de

kontakten met landen die een grote

technische know-how bezitten,
hersteld en tracht men de ontstane
achterstand in te lopen. Dat dit met

uitsluitend lokale krachten, die hun

opleiding voor de jaren vijftig
genoten, zou lukken moet
u itgesloten worden geacht.
Er is in de periode 1967, vanaf mijn

aankomst in lndonesië, tot 1972 een

duidelijke vooruitgang te
constateren, ook in het leven van

alledag: de huizen worden

opgeknapt, plantsoenen opnieuw
aangelegd, er is een regelmatiger
aanvoer van levensmiddelen en

goederen er er is een duidelijke
verbetering van de infrastructuu r.

Maar, er is zeker nog veel armoede,

soms zelfs grote armoede, ook al is
er op Java geen honger oP grote

schaal. Toch zal op den duur,

wanneer een goed bestuur de twee
grootste problemen van lndonesië:
de bevolkingsaanwas en de

corruptie, onde,r controle weet te
krijgen, de armoede in lndonesië tot
het verleden gaan behoren, mede

ook dank zij de nog steeds
fabelachti ge natuurlijke rijkdommen
van het land. De voortvarende
aanpak van beide hoofdproblemen
zoals deze thans plaatsvindt geeft

goede hoop. Om aan de nog steeds
heersende armoede een halt toe te
roepen is het verschaffen van méér
werkgelegenheid het hulpmiddel bij
uitstek. Er zullen dus meer grote
industrieën moeten komen, die de
produktiviteit zullen opvoeren. Een

nieuwe industrietak, die vooral in
deze tijd, waarin afstanden hoe
langer hoe minder tellen, een pracht-
kans krijgt is het toerisme. Het
toerisme is in de laatste vijf jaar

duidel¡k en in snel tempo op gang

gekomen. De onbedorven en met
ongekend natuurschoon gezegende
eilanden zijn thans misschien nog
maar weinig ingesteld op massa-
toerisme. W¡ hopen echter zeer dat
ondanks de groeiende stroom
toeristen het land zijn ongekunsteld-
heid en natuurlijkheid zal weten te
behouden.
Nederlandse toeristen zullen bij een

bezoek bemerken, dat vele van de

oudere lndonesiêrs met veel
vriendelijkheid vooral de gast uit
Nederland toespreken vaak nog in
onze eigen taal.
Wrj, de heerVerbeek en ik, die er
zijn geweest om op technisch gebied

de helpende hand te reiken, hopen

van harte, dat lndonesië spoedig er
in zal slagen zich te herstellen van

de geleden tegenslagen.'
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Gouden Eremedaille Orde van Oranje Nassau
voor me¡.G. A. Prins, Hoofdkantoor

ln een kleine kring van genodigden
heeft Prof. Van Trier, Voorzitter van
de Centrale Organisatie TNO op

dinsdag 1 mei aan mejuffrouw G" A.
Prins (secretariaat Centrale Organi-
satie TNO) de eremedaille verbon-

den aan de orde van Oranje Nassau
in goud opgespeld. Tevens bood hij
haar de kleine gouden draagmedaille
(de versierselen behorende bij deze
orde) aan.

Mej. Prins, wier veertigjarig jubileum
no,g sle,chts enkele maanden geleden
op het Hoofdka,ntoor TNO met verve
h,erdacht werd, werd op hartelijke
wijze door Prof. Van Trier toege-
sproken. Mej. Prins antwoordde in

een kort dankwoord, dat zij het een
voorrecht vo,nd, om de.ze ondersche,i-
ding, waarvoor zij dank bracht aan
HM de Koningin, te mogen ontvan-
gen uit handen van de Vo'orzitter van
de Organisatie, waaraan zij zóvele
jaren haar krachten heeft gegeven.

Ook van deze zijde onze gelukwen-
sen aan deze medewe,rkster van het
eerste TNO-uur!

Koninklijke onderscheiding A. de Graaff
Op vr¡dag 27 april .l973 beleefde de
heer A. de Graaff, chef van de por-
tiers- en bewakingsdienst van de
Prins Mauritslaboratoria RVO, een
hoogtepunt in zijn langjarige loop-
baan do,or de toekenning van de ere-
medaille in zilver, behorende bij de
Orde van Oranje Nassau. Voor het
f ront van het voltallige personeel
van de Centrale Diensten en enige
genodigden, werd hem door dr. A. J.

J. Oo,ms, voorzitter van het Direkto-
rium van de Prins Mauritslaborato-
tia, de koninklijke onderscheiding
opgespeld.
ln een korte toespraak schetste de
heer Ooms de vele verdiensten van
de heer De Graaff, die onlangs no,g

in januari 1973 zijn zilveren dienst-
jubileum vierde.

128



10 iaar B.Z.B. Hoofdkantoor TNO

Namens de burgemeester van
's-Gravenha,ge reikte op 19 april de
heer A. G. Kuiper, Hoofd van de
Bedrijfsze lfbesche rm i n g (BZB) Zuid-
Holland aan de dame,s C. Kapteyn
en T. J. Wage'makers en de heren
W. G. Zelvelder, J. Huiting, A. W.
Mathlene,r, J. de Graaf, A.W. Egberts
en A. van Oosterhoudt de herinne-
ringsmedaille uit voor hun tienlarig
lidmaatschap van de BZB.

De he'e,r Kuiper gaf een korte uiteen-
zetting van het werk van de, BZB.
Het is e'en geruststellende gedachte
dat brj grote rampen, oorlo'gshan-
de,lingen, brand en ongevallen een
beroep mogelrjk is o,p geoefende
vrijwilligers uit het bedrijfsleven. Hij
beklemtoonde vooral het jaren

achtereen me,e blijven doen aan de
BZB-o'efeningen. De Koninklijke on-
derscheiding, die h¡ thans aan twee
dames en zes heren van het Hoofd-
kantoor TNO kon uitreiken zijn door
de overheid ter beschikking ge,steld

voor hen, die dit BZB werk tien jaren

achtereen verrichtten. Spreker dank-
te in het bijzonder de heer Huiting,
leider van de BZB-groep ten hoofd-
kanto're en Dr. Zelvelder voor zijn
steeds interessante EHBO-instruc-
ties.

Drs. J. Jonker, algemeen secretaris
van de Centrale Organisatie TNO
die zich vervolgens tot de onder-
sche,iden medewe'rkers richtte zei

o.m. daarbij, dat het prettig was te
weten dat er bij onze organisatie
BZB-ploegen zijn, die bij calamitei-
ten hun door jarenlange oefening
verworven kennis kunnen inzetten.
Uit 'erkentelijkheid vo'or deze' inzet
overhandigde hij 'een attentie onder
couvert' van TNO. Ook Dr. Zelver-
der belichtte in zijn dankwoord uit
naam van de onderscheiden BZB-
ploeg de omsta,ndigheid, dat er re-
gelmatig en steeds weer oPnieuw

moet worden geoefend; met tóch oP

de achtergrond de'vurige hoop, dat
de verworven ervaring nimmer nodig
zal zijn. Een toast werd daarna uitge-
bracht op alle onderscheidenen, die

vervolgens het zojuist opgespelde
eremetaal weer bescheiden en be-
hoedzaam opborgen alvorens zlj de
kantine binnengingen, waar hun col-
lega's de lunch gebruikten.

TNO-Project
Bij de opzet van TNO-Project werd
o.m. besloten de gratis verspreiding
onder de medewerkers, die bij
TNO-Nieuws het grootste deel van

de oplaag was gaan vormen, te
beëindigen. ln plaats daarvan krijgt
elk instituut thans een aantal
exemplaren voor de circulatie binnen
het instituut. Naar ons blijkt vinden
vele medewerkers het een gemis dat
zrj TNO-Project niet of pas heel laat
onder ogen kr[jgen. Daarom is
besloten diegenen, die prijsstellen

op een eigen exe'mplaar van ons

maandblad, in de gelegenheid te

stellen zich te abonneren tegen de

spe,ciale prUs van f 17,50 per jaar.
(normale pr¡s f 35,- per jaar). Voor
de resterende 7 nummers van de
lopende jaargang kan men zich
ab,onneren voor f 8,75.

Wie hiervoor belangstelling heeft
kan d¡t opgeven aan de redaktie
TNO-Project, Postbus 297,
's-Gravenhage, tel. 070 - 81 44 81 ,

toestel 156.
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Jubileum

chemisch

labora-

torium

Begin 1973 was het een kwart eeuw
geleden dat het Chemisch
Laboratorium van de Rijks-
verdedigingsorganisatie TNO werd
opgericht. 25 laar research- en
ontwikkel ingswerk waren aan leiding
tot het organiseren van een
presentatiedag voor genod i gden uit
alle hoeken van onze samenleving:
op cionderdag 26 april gingen de
poorten van het laboratorium open
om a?n de buitenwacht te tonen wat
zich - wetenschappel¡k gesproken -
binnen de muren van het instituut
afspeelt.

Belangstelling
Voor deze presentatiedag bestond
grote belangstelling, in de eerste
plaats natuurlijk van de zijde van de
krijgsmacht, als belan grijkste
opdrachtgever van het laboratorium.
Daarnaast was ook de weten-
schappelijke wereld en het bedrijfs-
leven op ruime schaal vertegen-
woordigd. Het spreekt vanzelf dat uit
ïNO-kringen evenzeer veel
belan gstelling werd ondervonden.
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ln de ochtenduren werd met een
dertigtal speciale genodigden een
rondgang door het laborato,rium
gemaakt. De grote stroom der
overige gasten, 's middags, werd
opgevangen via het systeem van de
vrije rondgang.

Goede organisatie
Deze vrije rondgang was uitstekend
voorbereid. Om te beginnen hadden
alle genodigden tevoren het speciaal
ter gelegenheid van dit jublleum
samengestelde boekje'Beschermíng
tegen toxische stoffen' ontvangen,
een bundel van 30 korte, over-
zichtel¡k geschreven bijdragen,
waerin het werkgebied en de
activiteiten van het laboratoriurn in
vogelvlucht zijn bijeengebracht. De
nummers van deze bijdragen waren
dezelfde als die van de overeen-
komstige demonstratie- en expositie-
punten in het laboratorium. Bi.¡' de
ontvangst werd aan alle genodigden
een plattegrond van het laboratorium

uitgereikt, waarop men zich omtrent
deze punten snel kon oriënteren.

De demonstraties zelf waren door
hun goed doordachte opstelling en
het bijvoegen van schema's en
beknopte toelichtende tekst in

meorderheid'zelfverklarend' ; er was
echter alle gelegenheid tot het
stellen van vragen.

ln de filmzaal tenslotte werden
doorlopend films vertoond die
betrekking hadden op de werk-
gebieden van het laboratorium.

Veel te zien
Bij de rondgang bleek dat het
laboratorium op uiteenlopende
gebieden een unieke expertise heeft
opgebouwd. Ook al waren lang niet
alle onderwerpen voor hen die er
niet dagelijks brj zil'n betrokken,
even begri.¡'pelijk, toch slaagden de
organisatoren in hun opzet, om mèt
de techniek, de aanpak van de

Vakgebied:

Organische chemie
en enzymologie

Analytische chemie
en milieuchemie

Aerosolfysica

Fysische chemie en
technologie

Opstelling:

Enzymremming
Enzym reactiverin g
Enzymatische detectie

Analyse
ldentificatie
Detectie
Alarmering
Meetapparatuur

Genereren en analyseren
van aerosolen en dampen

Ontsmetting
Waterzuivering
Gasmaskers
Beschermende kleding
Adsorbentia



verschillende onderzoekingen, ook waaronder 23 academici; daarnaast betreffende problematiek de
het doel, het nut en de samenhang vervullen nominaal 7 academici hier verwachting dat het laboratorium
met andere werkgebieden aan de hun militaire dienstplicht. - gezien de bestaande expertise -
gasten over te brengen. De volgende hier in de toekomst in toenemende
voorbeelden mogen dienen om Taken en perspectieven mate een brjdrage zal kunnen
althans een indruk te geven van wat Van het begin af hebben de onder- leveren.
werd getoond, c.q. gedemonstreerd. zoekingen van het laboratorium zich

gericht op de bescherming van de Waardering
U¡t dit staatje komt duidelrjk naar mens tegen de uitwerking van ì,erugkerend tot de presentatiedag
voren dat de onderzoekingen van chemische wapens. De kort voor kan worden vermeld dat van vele
het laboratorium zich ook uitstrekken de tweede wereldoorlog in Duitsland bezoekers waarderende reacties zUn
tot onderwerpen in de civiele ontdekte zenuwgassen voegden door ontvangen. Als blijk van erkenning
sector. Hier mag van een goede hun ongekend hoge toxiciteit aan van de waarde van het in het
symbiose worden gesproken. deze problematiek een geheel Prins Maurits complex verrichte

nieuwe dimensie toe. Dit had tot onderzoek kan ook gezien worden

Uit de historie gevolg dat het hiermede verbonden het bezoek dat de toenmalige

Het Chemisch Laboratorium TNO onderzoek gedurende de afgelopen Minister van Defensie, H. J. de

vindt zijn oorsprong in 1g3g, toen 25 )aar het hoofdthema is gewees¡ Koster op 3 mei jl. aan de drie

tijdens de mobilisatie het Centraal van het werkprogramma van het laboratoria heeft ge,bracht.

Laboratorium van de Opperbevel- Chemisch Laboratorium.
hebber van Land- en Zeemacht werd
opgericht. Onder leiding van de Bij het onderzoek naar de
reserve-kolonel Dr.J. H. de Bo,erkon bescherming tegen toxische stoffen
dit laboratorium in de korte tijd van dienen zich allerlei deelonderwerpen
zijn bestaan waardevolle diensten aan, die, zoals eerder werd
bewijzen aan de kri.¡'gsmacht, ten opgemerkt, tot expertise op uit-
aanzien van het vraagstuk van de eenlopende gebieden hebben geleid:
bescherming tegen aanvallen met de synthese van toxische stoffen ter
chemische stri.¡'dmiddelen. bestudering van hun eigenschappen,

detectie, identificatie, de mogelijk-

Tijdens de oorlog konden heden van collectieve en individuele

Dr. De Boer en zijn naaste bescherming, ontsmetting en

medewerker Drs. J. van Ormondt, tenslotte de chemische aspecten van

tijdig uitgeweken naar Engeland, in profylaxe en therapie.

Londen de onderzoekingen op
beperkte schaal voortzetten. Overigens dient er op gewezen te
Na de oorlog werd de Rijks- worden dat in het kader van de
verdedigingsorganisatie TNO bescherming en bevordering van de
opge,richt en aan deze o'rganisatie volksgezondheid zich steeds meer
werd het Centraal Laboratorium problemen van toxicologische aard
overgedragen, waarbij de naam werd aandienen die onderzoek vereisen. ln
veranderd in 'Chemisch dit verband kan bijvoorbeeld gedacht
Laboratorium van de Rijks- worden aan calamiteiten waarbij
verdedigingsorganisatieTNO'; toxischestoffenvrijkomen,aan
direkteur werd Drs. Van Ormondt, arbeldshygiëne en milieuhygiëne.
ondeirdirekteur Dr. P. A. Jo,nquière. Hoewel het geenszins in de Omslagfoto:

ln 1965 nam deze direktie afscheid bedoeling ligt, de activiteiten van Hr. Van der Boest, Hoofdkantoor

en we,rd Dr. A. J.J. Ooms tot direkteur andere instituten te dupliceren,
benoemd. Thans, in 1973, heeft het rechtvaardigt de genoemde Foto blz. 1 14 en 134

laboratorium 88 medewerkers, ontwikkeling en uitbreiding van de Hr. Benschop, Chem. Lab. TNO.
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25-iarig jubileum A. de W¡t

Op 1 april 1973 was het 25 jaar dat
de heer A. de Wii, chef van de
centrale magazijndienst van de
Prins Mauritslaboratoria TNO, in

dienst was van de Rijks-
verdedigingsorganisatie TNO.
Feitelijk was de heer De Wit voor
het ontstaan van de RVO reeds
werkzaam voor de RVO als mede-
werker van het Centraal
Laboratorium voor de Kri.¡'gsmacht.

Hoewel de heer De Wit, zoals vaker
gehoord, geen ophef van dit zilveren
jubileum wilde maken en de feitelijke
huldiging dan ook in intieme kring
plaatsvond, maakten zeer velen van
de'onverwachte' receptie gebruik
om de jubilaris geluk te wensen, bij
welke gelegenheid hem tevens een
drietal fraaie cadeaus werd over-
handigd.

Informatie-
bijeenkomst
Projectgroep
Kernenergie TNO

Op de 10e en 1 1e mei j.l. werd op
een daartoe georganiseerde
informatiebijeenkomst in het Jaar-
beurscongrescentrum te Utrecht met
een reeks van voordrachten uit-
voerig de TNO-bi.¡'drage aan de
ontwikkeling van snelle natrium-
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gekoelde reactoren belicht. ln een
van de komende nummers van
TNO-Project zal uitvoerig aandacht
worden geschonken aan de energie-
problematiek, waarbij uiteraard ook
de activiteiten van de Projectgroep
Kernenergie TNO aan de orde
zullen komen.
Over energievoorziening in de
toekomst wordt heden ten dage door
welhaast alle publiciteitsmedia het
nodige - en volgens sommigen ook
wel eens het onnodige - geschreven
of gezegd. Wie zou ons beter wat
meer wegwi.¡'s kunnen maken in de
stroom van berichtgevingen over
fossiele brandstoffen, nucleaire
brandstoffen, zonne-energie,

geothermische energie, kern-
reactoren, snelle kweekreactoren en
zelfs energiewinning door kernfusie
dan lr. A. H. de Haas van Dorsser,
Hoofd van genoemde Projectgroep,
die op 27 februari j"l. herdacht,
dat hij 25 jaren achtereen
zich inzet om te komen tot de
ontwikkeling en de bouw van een
commercieel verantwoorde nieuwe
energiebron, i.c. snelle natr¡um-
gekoelde kweekreactoren?
Wij hebben de heer De Haas van
Dorsser gevraagd om een vraag-
gesprek over dez,e boeiende stof en
hebben goede hoop een verslag
daarvan te kunnen afdrukken in het
au gustus- of septembernummer.



Mededelingen uit het overleg
tussen dbCO en CPR
d.d. 3 mei 1973

1. TNO-medewerkers kunnen voor
de halve prUs (f 17,50 per jaar)
een abonnement nemen op TNO-
Project.

2. Naar aanleiding van enkele op-
merkingen over het artikel van de
algemeen penningmeester in TNO-
Kontakt van april jl. betreffende de
salarisbetaling, heeft de voorzitter
toegezegd na te zullen gaan of het
niet mogelijk is grotere bedragen
aan cheques te verzilveren dan
het in h,et artikel genoemde be-
dra,g van f 200,-.

3. Er bestaan plannen om ook voor
echtgenotes van TNO-medewer-
ke,rs de mogelijkheid te scheppen
van een preventief onderzoek op
baarmoederkanker. Zodra deze
plannen nader zijn uitgewerkt, zal
hiero,mtrent een publikatie in TNO-
Kontakt wo'rden opgenomen.

4. Er zal vóór 15 juni a.s. bij een deel
van het TNO-personeel een proef
worden genomen met een beoor-
deling op basis van memorandum
5 van het fo,rmatieclassificatiesys-
teem. Deze proef is bedoeld om
de uitgewe.rkte beoordelingspro-
cedure en het concept-beoor-
delingsformulier in de praktijk te
to¡etsen en na te gaan of en zo ja,
waar, wijziging noodzakelijk lijkt.
Deze, beoordeling zal niet in de
plaats van de tot nu toe bij de
diverse instituten gehanteerde
procedure worden gebruikt; aan
deze beoordeling zullen dan ook
ge'en consequenti,es voor de me-
dewerke,r zijn verbonden. Het ligt
in de bedoeling dat de beoor-
delaars bij deze proef zo veel
mo'gelijk worden begeleid door
personeelsfu nctionarissen.

5. De CPR heeft toegezegd aan de
personeelsraden een brief te zul-

len zenden, waarin de raden wordt
verzocht de mening van de mede-
werkers te peilen betreffende het
principebe,sluit om de Wet op de
Ondernemingsraden toe te pas-
sen voor TNO.

6" De commissie Arbeidsvoorwaar-
den heeft aan dbCO en CPR een
herzien conce'pt Arbeidsvoorwaar-
den aangeboden. Dit concept kon
niet volledig zijn, omdat over en-
kele onderwerpen nog verder
overleg, intern en met derden (o.a.
het Ministerie van Financiën),
noodzakelijk is. De CPR was van
mening, dat wat deze onderwer-
pen betreft, de huidige situatie in
de arbeidsvoorwaarden moet wor-
den verwerkt.
ln verband hiermede zal het aan-
vankelijk aangekondigde tijd-
schema niet kunnen worden ge-
haald. Er wordt naar gestreefd
het concept Arbeidsvoorwaarden
nu in september gereed te krijgen.
Conform de gemaakte afspraak
(zie het maartnummer van TNO-
Kontakt) zal het concept wel aan
de S.B.O. worden toegezonden,
ten einde de bonden in de gele-
genhe,id te stellen hun opmer-
kingen bij de commissie Arb,eids-
vo,orwaarden na,ar voren te bren-
gen.

7. Het dbCO heeft een nieuwe rege-
ling voor vergoeding van reiskos-
ten van huis naar werk en voor
hei periodiek bezoek aan ouders
en voogden voorbereid. Over
enkele punten uit dit voors|el zal
nog nader overleg worden ge-
pleegd.

Kinderbijslag
partiële
leerplicht

Bij de wet van 13 december 1972 is
een wijziging van de Kinderbijslag-
wetten tot stand gekomen.
Deze wijziging beoogt enkelvoudige
kinderbijslag toe te kennen aan in-
wonende partieel-le,erplichtige kin-
deren, voor zover zij 16 jaar of ouder
zijn en tot het huishouden behoren.
De partiële leerplicht geldt voor de
15- en 16-jarige werknemers met
dien verstande, dat deze leerplicht
b¡ het bereiken van de,17-jarige
leeft¡d ¡¡ is' loop van het cursusjaar
voortduurt totdat het he,le cursusjaar
is voltooid.
De' wUziging werkt terug tot 1 juli
1972.

Niet in aanmerking komen partieel-
le,erplichtige kinde,ren, die op 31 juli
1971 reeds in loondienst waren en
ge,durende de tijd, dat zij partieel-
leerplichtig zijn (voor de cursusjaren
1-8-197'l tot 1-8-1 972 en 1-8-1972 tot
1-8-1973) recht op doorbetaling van
loon over de, le'erplichtige dagen be-
houden.
De partieel-le'erplichtige dient mo-
menteel 1 dag per we,ek onderwijs
te volgen en moeit - aantoonbaar
door middel van 'Verklaring Partiële
Leerplicht' - als leerling staan inge-
schreven bij een onderwijsinstelling
(vormingsinstituut voor jeugdigen,
school voor be.roepskeuze etc.).
lndien U meent hiervoor in aanmer-
king te komen, dan wordt U verzocht
bovengenoemde verklaring, welke
verkrijgbaar is bU Uw administratie
en bij de Afdeling Personeelszaken,
ingevuld te retourne'ren.
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St¡chting Centraal Pensioenfonds TNO

Mededelingen van het Bestuur

1. Wijzigingen in Statuten en
Reglementen in verband met de
gewijzigde Pensioen- en

spaarfondsenwet

a. ln zijn vergadering van 6 maart
1973 heeft het dage,lijks bestuur
van de Centrale Organisatie TNO
de voorstellen van het bestuur tot
wijziging van de Statuten, het
Pensioenreglement en het Spaar-
reglement voortvloeiende' uit de
wijz¡gingen in de Pensioen- en

spaarfondsenwet goedgekeurd.
Het bestuur verkreeg hiermede
statutair de bevoegdheid deze wij-
zigingen aan te brengen.

b. Een exemplaar van deze wij-
zig¡ngen werd de deelnemers
individueel toegezo,nden bU de
convocatie voor de algemene ver-
gadering van deelnemers van
29 mei j.l.

De wijzigingen zun van kracht met
ingang van 9 mei 1973.

Convocaties en wijzigingen wer-
den via de aangesloten instellin-
gen verzonden. Verzending ge-
schiedde begin mei 'l 973.

lndien in individuele gevallen geen

exemplaar ontvangen is kan men

zich wenden tot hetPensioenfonds
TNO, postbus 297, 's,Gravenhage

(te|.070 -81 44 81, toestel 247).

c. Te gele,gener tijd zal het U beken-
de 'blauwe boekje' met Statuten
en Reglementen herdrukt moeten
worden. ln verband met mogelijke
verdere wijzigingen (zie het vol-
gende punt van deze, mededeling)
wordt hiermede nog gewacht, ten-
einde drukkosten te besparen.
Voor direct belanghebbenden is in
beperkte mate een stencil-exem-
plaar beschikbaar (aanvragen: tel.
070 - 81 44 81, to'estel 247).

2. Nader bestuursvoorstel tot
wijziging in Statuten en

Reglementen

ln zijn vergadering van 11 april j.l.
beslo,ot het bestuur de de,elnemers
een nader voorstel te doen tot w[jzi-
ging van de Statuten, het Pensioen-
reglement en het Spaarreglement.
Dit voorstel kan, do,or het niet door-
gaan van het voorstel nieuwe Pen-
sioenregeling 1971, slechts be,ogen

een verbetering op een aantal min-

der belangrijke' punten zonder struc-
turele verandering. Het voorstel (m,et

toelichting) vormde agendapunt in de

algemene vergadering van deelne-
mers van 29 mei 1973.

3. Aanvulling richtlijnen artikel f I
Pensioenreglement

Bij bestuursbesluit van 11 april 1973

is een aanvulling op de, toe,slagrege-
ling ex artikel 18 van het Pensioen-
reglement vastgesteld. Door deze

aanvulling is aansluiting verkregen
van de to,eslagregeling op de, uit de
gewijzigder Pensioen- en spaarfond-
senwet voortvloe'iende nieuwe' regle-
mentaire regeling wa,arbij de van
echt gescheidenvrouw van een deel-
nemer een premievrije aanspraak op
weduwenpensioen is toegekend.
De inga,ngsdatum van deze wijziging
is 9 mei 1973. Het dbCO is goedkeu-
ring van deze wijziging verzocht.

4. Overeenkomst spaarregeling

Het bestuur keurde de nog te slui-
ten overeenkomst met de' 'Utrecht'
voor de spaarregeling, ingaande
l januari 1973,voor de tijd van negen
jaar, goed. De ove.reenkomst regelt
o.a. de voor spaardeelnemers met
nabe,staanden te sluiten kapitaalver-
zekeringen.
De overeenkomst bevat thans, naast
een lager tarief, een sterftewinstde.
ling-clausu le.
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Twee CIvO-medewerkers tot hoogleraar benoemd

1945-1949 in lndonesië werkzaam en
tot 'l 953 aan het Laboratorium voor
Fysiologische Chemie te Amsterdam.
Na nog een jaar in Nieuw Guinea
gewerkt te hebben kwam Dr. Luyken
in 1954 bij de afdeling Voedings-
toestand van het CIVO waarvan hij in
1964 hoofd werd. Hij heeft zich
vooral beziggehouden met het
onderzoek naar de voedingstoestand
van verschillende groepen van de
bevolking, vooral in Nederland maar
ook in Suriname, de Nederlandse
Antillen en Kenya. Tevens gaf h¡ al

vele jaren gastcolleges over
tropische voedingsleer aan de

Universiteiten van Leiden en
Amsterdam.
Prof. Luyken zal zijn werk aan het
CIVO voortzetten.

ProÍ. Dr. D. A. A. Mossel

BU K.B. van 17 april 1973 nr. 12, is

Prof. Dr. D. A. A.'Mossel, hoofd van

de afdeling Microbiologie van het
Centraal lnstituut voor Voedings-
onderzoek TNO te Zeist, benoemd
tot gewoon hoogleraar in de
Faculteit der Diergeneeskunde van
de Rijksuniversiteit te Utrecht om
onderwijs te geven in de leer der
voedingsmiddelen van dierltjke
oorsprong, in het bijzonder de
microbiologie van deze voedings-
middelen.

Prof. Mossel, geboren in 1918,

studeerde farmacie en promoveerde
aan de Utrechtse Universiteit in
1949. Hij trad op 15 juni 1948, dus
juist 25 jaar geleden, bij het
CIVO-TNO in dienst. Als hoofd van
de afdeling microbiologie heeft hij

baanbrekend werk verricht over het
ontwikkelen van nieuwe en
vereenvoudigde methoden voor het
aantonen van microörganismen in

voedingsmiddelen. Dat zijn werk ook
internationaal erkenning vond blijkt
uit zijn vele buitenlandse voor-

Prof. Dr. R. Luyken

drachten en uit het feit dat hi.¡' docent
was aan cursussen van het lnstituut
Pasteur te Lille, aan de San Marcos
Universiteit te Lima, Peru en dat hij
thans ook als hoogleraar micro-
biologie en hygiëne van levens-
middelen aan de Katholieke
Universiteit te Leuven optreedt.
Prof. Mossel zal zijn benoeming
vermoedelijk per 1 oktober a.s.

aanvaarden en dan het CIVO
verlaten.

De Raad van Bestuur van het
Nederlands lnstituut voor Volks-
vo,eding heeft Dr. R. Luyken, hoofd
van de afdeling Voedingstoestand
van het CIVO met ¡ngang van

1 september a.s. benoemd tot
bijzonder hoogleraar in de Faculteit
der Wiskunde en Natuurweten-
schappen aan de Universiteit van

Amsterdam om onderwijs te geven in
de leer der voeding en voedsel-
voorziening.
Dr. Luyken, geboren in 1918, legde in

1942zijn artsexamen af en
promoveerde in 1943. Hij was van

Overvoorde-Gordon-
stichting 'DE PAUWHOF'
in Wassenaar
Op de Wassenaarse buitenPlaats
'De Pauwhof' wordt gastvrijheid
geboden aan academici en

kunstenaars die in eigen woon- en

werkomgeving onvoldoende
gelegenheid vinden voor
geconcentreerde arbeid. Voor hun

geheel verzorgd verblijf (van enkele
dagen tot zes maanden) betalen de

gasten naar draagkracht. lndien
betaling van de kostPrijs bezwaar
oplevert, verleent de stichting
subsidie voor het ontbrekende
bedrag.
'De PaÛwhof is o.m. geschikt voor
het voorbereiden van colleges of het

werken aan een proefschrift of
andere wetensch appel ij ke pu b I i kati e.

Voor nadere inlichtingen en het
aanvragen van een verblijf kunt U
zich wenden tot de gastvrouw van
'De Pauwhof', Rijksstraatweg 420 in

Wassenaar (tel. 01751 - 4283).

ilrË',8 4
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TNO-fru¡t

leder TNO-instituut kent ze: de leden
van de selecte cla,'t der p.v.-
besturen. Een eigenaardig slag
mensen, dat zich met verende pas

door de gangen voortrept naar
geheimzinnige samenkomsten, van
groot belang weliswaar, want soms
hebben ze de direkteur of de
voorzitter'erbij nodig'.

Met opval lende opgewektheid
storten zijzich in avonturen zoals
toneelavonde,n, wandeltochten,
puzzelritten, kaadavonden en sport-
evenementen. Hun op;timisme is niet
in te deuken, ondanks de loodzware
wet van Meden en Perzen, dat'als
mijn directeur niet komt, dan heb
ook ík een verjaardag'.

Voor een fondue-avond zeulen ze
eerst bij tientallen collega's de
fonduestellen uit de kast en eten
zich vervolgens na het feest misselL¡'k
aan het te veel ingekochte voedsel.

Ze vieren me,t sle,chts veertig man
opkomst uitbundig carnaval in een
zaal voor driehonderd en s;taa;n

enkele weken later met vrouw,
schoonzussen en secretaresses tot
diep in de nacht broodj,es te smeren
en te beleggen voor e'en of andere
dauwtrap-traditie . . . enfin, ze doen
àlles voor de communicatie tussen
de personeelsleden ter bevordering
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van de goede werksfeer. Velen
verdenken de bestuursleden onzer
p.v.'s er dan o'ok van, dat zij het ware
plezier eryaren tijdens de voor-
bespreking, repetitie, opbouw en
afbraak van decors en dergelijk
geknutsel aan hun plannetjes. Erkend
wordt doo.r hun slechts één zorg:
hun produktie,s dienen rekening te
houden met de tenen van x maal
honderd personeelsleden, er mag
dus veel als het maar'fijn' blijft.

Toch is onlangs een twe,etal dezer
dappere bestuurderen bijna geveld
door de hierboven weergegeven
sti lzwijgende overeenkomst. Met het
zweet in de wringende handen
hebben zij gezeten tussen hun
mede-TNO'ers en met hen gekeken
naar een lunchpauzefilm, vanzelf-
sprekend een act¡viteit van 'het
bestuur'. Het was de zoveelste
lunchfilm, die strikt cultureel profijt
moest brengen. Maar deze keer was
het de,eerste keer, dat tengevolge
van ziekte of wat dan ook de
filmstrook niet van tevoren door het
bestuurwas bekeken.

ln de eerste honderd meter was er
niks aan de hand: een lief meisje
gidsde ons middels een rondvaart-
boot langs oud-Amsterdam. Maar
van dat kletsen in vier talen wordt
zo'n kind natuurlijk doodmoe. Wij

vergezelden haar derhalve na het
beëindigen van haar dagtaak naar
haar kamer. Na nog enige tientallen
meters werd het pas echt gezellig.

En haar vriend kwam ook nog even
langs. Nou ja, even . . . Die man had

óók de hele, dag gesjouwd en was
dus eveneens doodmoe. Kàn toch?

Maar de aanwezige bestuursleden
zaten toen al met klamme
voorhoofden schichtig te wachten
op het'bah!', dat in de nog komende
paar honderd meter wel komen
móest. Want inmiddels had de
maker van deze documentaire
ontdekt, dat,e'r ook ánder
schoon dan grachtenschoon ter
beschikking stond. En dat met nog
vijf volle minuten resterend film-
genotl

Radeloos hebben deze bestuurs-
leden in hun hersenpan alle
mogelijke, en onmogel¡ke
oplossingen de revue laten passeren:
doorslaan van stoppen, projectie-
lamp plotseling kapot, gewoon
weglopen, gewoon blijven zitten
ki.¡'ken. Nu, dat laatste deden ze en
gelukkig, de cineast herinnerde zich
na enig lakengetrek en zo, dat hij
eigenlijk met het maken van een
documentaire over het grachten-
schoon van Amsterdam bezig was en
toonde ons weer geheel getemd 'het

huys met de zeven koppen', de,

Montelbaanstoren en ga zo maar
dcor. Dit laatste zeiden sommigen
dan ook tegen de organisatoren.

Enkelen dreigend, anderen
daarentegen lovend. Perso,onlijk
acht ik het te betreuren, dat het
bestuurvastbesloten is in het
vervolg weer wèl iedere filmrol na
te gaan. Waarom nou?

IEBE.



Schaak-
olympiade Wereldtalen

Ter gelegenheid van het honderd-
jarig bestaan van de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond begonnen
begin van dit jaar 'l 75 teams
(viertallen) aan de voorronden voor
een nationale schaakolympiade voor
bedrijven.
De C|VO-afvaardiging bestaande
uit: A. J. Speek, N. J. van Harten,
D. C. Leegwater, S. van Straten en

J. H. v. d. Kamer bereikte tijdens de

voorronde van district Utrecht en

omgeving (1 6 teams) schitterende
resu Itaten.
De naam CIVO-TNO werd alom met
ontzag en,eerbied genoemd!
Phonogram 1 met 151/2 punt en

Amev 1 met 14t/2 punt plaatsten zich

bij de 16 landelijke finalisten.
CIVO-TNO bereikte een eervolle
plaats met 131/2 punl.
Ons team schoot net iets aan kracht
te kort door 1t/2 - 21/2 ne'derlagen
tegen Phonogram 'l en Amev 1.

l-iet enthousiasme onder de deel-
nemers was groot.
Men overweegt om van deze schaak-
m an ife.statie een tweejaarlijkse
traditie te maken.

N. J. van Harten,
teamleider.

Mevr. Jacqueline Marx, een filologe uit Sao Paulo, bestudeert een jaar lang
het talenonderwijs in westel[jk en centraal Europa. 'Niemand kan ontkennen
dat het leren van Woe - een taal d¡e door 41 mln. Chinezen wordt
gesproken - een verspilling van tijd is', aldus mevr. Marx. 'ln cultureel en
economisch opzicht heeft iedereen die zich slechts in een 'kleine' taal -
zoals het Woe, of bijv. Nederlands, Koerdisch of Noors - kan uitdrukken,
een handicap'.

Mevr. Marx, vroeger directrice van een talen¡nstituut (onderdeel van een
Bi'aziliaans-Arnerikaans cultureel ¡nstituut in Sao Paulo) herinnert zich
enige jaren geleden een voordracht in Den Haag te hebben gehouden over
Zuidamerikaanse dichters. ZU spreekt vloeiend Portugees, Frans, Spaans,
Italiaans, Duits, Engels en Japans. Geen Nederlands. Zij sprak haar gehoor
van Nederlandse onderwijsmensen toe in het Engels, dat door 990/6 werd
begrepen, natuurlijk - omdat de ontwikkelde Nederlander Engels spreekt,
vaak ook Duits - aangezien de over¡ge wereld geen tüd en geen zin heeft
om Nederlands te leren.'So if only the Hollanders, a sensitive and
progressive people, could now bring themselves to chuck Dutch - and if
millions of people elsewhere would give up Thai, Tiv, Greek, Korean,
Polish, and a couple of thousand more of the little languages - then a
splendid economy of linguistic resources would be achieved and
international culture would glow bright as the sun'.

Op aarde worden tussen de 3000 en 4000 talen gesproken.

De specialisten zullen wel alt[.¡'d blijven haarkloven, aldus mevr. Marx, maar
men is het er toch op zün minst over eens dat er 149 talen zijn die men als
de voornaamste kan omschr[jven. Deze 149 talen worden elk door minstens
1 miljoen mensen gesproken, en daartussen bevinden zich de Big Ten, de
tien talen die elk door minstens 100 miljoen mensen gebezigd worden:
het Mandarijn-Chinees (605 mln. mensen), Engels (330 mln.), Groot-
Russisch (206 mln.), Spaans (192 mln.), Hincii (192 mln.), Duits (120 mln.)'
Arabisch (109 mln.), Bengali (108 mln.), Portugees (1 08 mln.) en Japans

(105 mln.).

Slechts tien Grote Talen dus, en dat maakt het communicatieprobleem
plotseling hanteerbaar, aldus mevr. Marx. Spoedig zullen wij allen de
wereld rondvliegen in een of twee uren; overal is de bevolking ook dicht
en zal het belangrijker dan ooit zijn dat men met elkaar kan spreken.
'Obviously the hour is at hand to shrug off Hungarian, Bugi, Mbundu, Efik,

Slovak, Swedisch and such time-lag languages that contribute nothing
toward sealing the bonds of brotherhood between nations and people'.

Mevr. Marx beseft zeer wel dat de taal nationalistische aspecten heeft:
'One trip to Belgium is an introduction to the extreme'. Toch gelooft zij dat
haast overal het gezond verstand terrein w¡nt, geholpen door de vooruit-
gang der wetenschap en het wonder van de moderne transportmiddelen.
'You are not fully alive today unless you can speak at least one of the Big

Ten languages'.

En het Frans? 'You can't e/ect a language to the Big Ten, even if you're the
whole French Acaderny', zo geeft u mevr. Marx ten antwoord.
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Voor de derde achtereenvolgende
maal organiseerde de TNO-Trimclub
op 18 april j.l. een veldloop op het
terrein van de TNO-instituten
Zuidpolder.
Voor geoefende heren was er een
wedstrijd over 3,5 km (1 7

deelnemers); voor de ongeoefende
heren een prestatieloop over 2,5 km
(24 deelnemers) en voor de dames
eveneens 2,5 km (9 deelneemsters).
Het parcours was gedeeltelijk over
gras en deels over straat, terwi.¡'l er
tijdens de gehele duur van de
veldloop een miezerig regentje viel,
waardoor het parcours hier en daar
nogal glad was. Er heeft zich een
kleine valpartij voorgedaan, maar de
EHBO-er hoefde gelukkig niet in
aktie te komen.
Alle deelnemers beëindigden hun
veldloop binnen de gestelde tijd
(15 minuten voor de 2,5 km en
20 minuten voor de 3,5 km), als
beloning kregen ze daarvoor een
flesje fris met bijstaand etiket.
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Opmerkelijk feit was dat alle
afstanden voor dames en heren
ongeveer 1 minuut sneller zijn
gelopen dan het vorige jaar;
kennelijk is de conditie er beter op
geworden.
De startschoten werden gelost door
de voorzitter van de personeels-
vereniging GONS, de heer
K. G. Schu¡f, die eveneens de
prijzen uitreikte.
Een wisselbeker voor de winnaars
plus een beker om te behouden (de
laatste werden door de personeels-
verenigingen GONS en VEDO
aangeboden).
Hierbij wordt nog medegedeeld dat
u wekelijks op het TNO-terrein
Zuidpolder onder deskundige
leiding kunt trimmen.
Voor de heren elke woensdag van
17.15-18.30 uur;
voor de dames elke donderdag van
17.15-18.30 uur.
lnlichtingen omtrent het trimmen zijn
te verkrijgen brj de heer M. van
Pepp,en (Centraal Laboratori um)
telefoon 01 5 - 569330 toestel 251 7.

Uitslagen
Prestatieloop heren 2,5 km
1. J. Molrjn, KR|,9.02 min.
2. C.v. d. Wolle, |TR,9.08 min.
3. W. Bonga, |WS,9.27 min.

Dames 2,5 km
1. Mej. A. Hoogendorp, CL,

11.04 min.
2. Mej. G. Meijer, CL, 1 1.10 min.
3. Mevr. Th. de Groot, CL, 11.25 min.
Buiten mededinging (geen TNO-ster
meer) liep mee mevr. J. Kauffman,
die verreweg de snelste tijd bij de
(dames maakte; 10 min. 07 s,ec.

Wedstrijd heren 3,5 km
1 . C. v. d. Togt, CL, 13.56 min.
2. J. de Groot, CL, 13.59 mln.
3. B. v. 't Woudt, CL, 14.03 min.

TNO
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Oplossing nr. 196

De oplossing van het kryptogram
was als in het diagram is gegeven.

De cijferpuzzel had als oplossing:

23346
15984
3 2250
71580

Het is ons helaas ontgaan, dat de
P en de A onderling verwisselbaar
zijn, anders zouden we dat
gemakkelijk hebben kunnen voor-
komen. Vele puzzelaar(ster)s is het
niet ontgaan, dat is ons wel
gebleken.

Aangezien wij echter van men¡ng
zijn dat dit geen oplossing is, die
apart denkwerk vereist, geven wij er
ook geen extra punten voor. Wat wi.¡'

in een ander geval een enkele maal
wel eens doen.
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De laddertop bereikten de heren:
A. G. W. van Brummelen (1e x)
1 100 p.;

J. van der Graaf (7e x) 1055 p.

Bovenaan nu:

1. hr J. Houwink 1015 p.;

2. mevr. B. J. Durville-v. d. Oord
985 p.;

3. hr L. van Onselen 905 p.;

4. hrA. v. d. Dop 885 p.;

5. mevr. P. ten Cate-Kroon 865 p.

Puzzel nr.197

ln het diagram woorden in te vullen
volgens de hierna volgende
omschrijvingen. Een deel der
woorden moet achterstevoren resp.
ondersteboven worden ingevuld. De
omsch rijvi ngen zijn hiernaast
weergeg,even.

De cijferpuzzel is:

1 2+ i s k o p e r
25isz i lver
e n 50 i s g o u d

Ondanks de l4 verschillende letters
toch 'l O-tallig want:

a. 2 der letters stellen een gebroken
getal voor;

b. 2 letters zljn gelijk aan twee
andere letters, maar niet aan de
v - o - I of g;

c.p:5.

De puntenwaardering is 25 voor elke
puzzel, mits vóór 20 juli a.s.

ingezonden aan de puzzelredaktie in

de Van Heemstrastraat 19 in Delft.
Horass

Horizontaal:
1. afbeelding
6. triest

12. interval
14. keurig

'';::*:ienbaar
1 7. spodterm
19. plant
21. tussenzetsel
22. tak van dienst
25. herstelplaats
26. omlijsting
28. rund
29. deel van Spanje
30. boom
31. voegwoord
33. zeer gevorderd
34. reeds
35. persoonl.

voornaamwoord
36. trant
38. nadeel
40. specerij
4'1. bok
43. deel v. vinger
45. vruchtensap
47. noot
49. sportterm
50. vogel

52. meetk. begrip
53. getijde
54. afgemat
56. schade
58. voor
60. Turkse titel
61. medestander
63. plaats in Gelderland
64. plaats in Drente
66. maagenzym
67. altijd
69. brij
71. gehoorzaal
72. visgerei
73. schim

Vertikaal:
1. achteruitgang
2. bloem
3. loot
4. hoofdstad
5. voegwoord
7. noot
8. faam
9. Ned. schilder

10. slot
1 1. verfstof
13. monarch
16. zijrivier v. Rijn
17. steenklomp

18. soort stof
20. dierenverblijf
23. voorzetsel
24. rivier in Rusland
27. hemellichaam
29. suikersoort
32. knaagdier
34. stad in Tibet
36. sportterm
37. vernis
38" zangstem
39. werktuig
42. genotmiddel
44. wapen
46. pogen
48. palmmeel

50. vaartuig
51 . wisselborgtocht
53. koerier
55. plaats in N.Brabant
56. serie
57. voorzetsel
59. werktuig
61. schuur
62. oude munt
65. rivier in Schotland
68. bergweide
70. persoonl.

voornaamwoord
71. uitroep
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SOLOPOT

Deze keer wilde ik U enkele
recepten geven voor het ontbut of
de brunch op vrije dagen of in de

vakantie, wanneer U de tijd voor
een wat uitgebreider ontbUt kunt
nemen.

Ei-in-een-gat
1 boterham, 1 ei, boter
Snijd - eventueel - de korstjes van

het brood en sni.¡'d in het midden een
gat ter grootte van een rijksdaalder
(een oude). Laat de boter heet
worden en bak hierin de boterham
aan beide zijden bruin. Wees niet te
zuinig met de boter anders wordt
het brood niet mooi gebakken maar
meer geroosterd. Als de tweede
kant bijna goed is, breekt U het ei

boven het gat in de boterham. Leg

een deksel op de koekepan en laat
het wit stollen. U kunt het uitge-
sneden rondje brood meebakken.
Eet het ei met peper en zout.

Gekruid roerei
2 eieren, boter, 1 plak mager rook-
spek, 1s;alotje, ltomaat, lmes-
puntje gedroogde of 1 takje verse
thijm, 5-8 takjes peters elie, 1/2 eet-
lepel geraspte kaas, peper, zout.
Snijd het spek in reepjes. Schil en

snijd het slalotje en de tomaat in

kleine stukjes. Sntjd verse thijm
en peterselie fijn.
Breek de eieren in een kom en roer
er een eetlepel water, thijm,
peterselie, kaas en peper door.
Bak het spek met een heel klein
beetje boter u¡t, voeg de ui toe en

laat deze zacht worden. Laat dan de
tomaat even zachtjes meesmoren.
Roer er dan de eieren door en laat
deze goed roerend op een grote
vlam stollen. Houd tijdig op anders
worden de eieren te droog. Strooi er
naar behoefte zout op maar bedenk
dat het spek en de kaas ook al zout
zijn.

Gebakken kipper
1 kipper, boter, azijn
Voor diegenen, die van een Engels
ontbi.¡'t houden. Bak de kipper met
een heel klein klontje boter tot hij
heet is. Leg hem met het vel naar
boven in de koekepan. Draai hem op

het laatste ogenblik om. U zult zien

dat hetvel gaat krimpen en uw
kipper krullen. Haal op uw bord het
vel van de kipper en sprenkel er wat
azun over. ln Engeland eet men
hierbij graag een gebakken aard-
appel of witte bonen in tomatensaus!

Zomer boterham
1 boterham, pindakaas, sambal
goreng, 'l tomaat, wat plakken
komkommer, zout.
Besmeer de boterham dun met
pindakaas en smeer hieroverheen
wat sambal. Leg de plakken tomaat
en komkommer hier om en om op

en stroo¡ er wat zout over.

. Het is U misschien opgevallen, dat
ik vorige maand alle recepten voor 4
personen berekend had, geheel
onbewust overigens. De verklaring
hiervoor is dat ik toen juist bezig

was een aantal recepten uit de solo-
pot voor een klein kookboekje te
bewerken. Datzal eind van de zomer
uitgegeven worden door de Lions-
club Breda ten behoeve van een
goed doel. Wij weten nog niet
precies hoe duur het zal worden,
maar wij mikken op een bedrag van
ongeveer f 10,-.

Als U het zou willen hebben kunt U
dat aan mij opgeven. Het zal U dan
na verschijnen worden toegezonden.
Wilt U uw opgave sturen aan:
E. H. Hueck-Van der Plas,
Van Kinschotstraat 1, Delft.
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