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I. ALGEMtrEN.

BIBLIOTHEEK

CENTRALE ORGANISATIE

T. N. o.
,S-GRAVENHAGE

Terwiil de I'ereld.oorlog ziin sìota¡othc.ose u¿rdcrde cn dc overwrn-
,.'i'S.-¿.ï,GcaLlieer¿en zi"cb åtcccl_s duidelijker bc3on aI te. 1ecìtenen,
ãrrã-".o'ord ons bezette lancl steeds sterker den ilruk der l,ijdsomstan-

IT. SAX,TENSTELLING.

I)e cornmissie w-as geclurende het versJagjaar als volgt samen-

sesteld:
"-W-.--i. J. \[. Iiru], clirecteur van het Riilisinstituut voor Drinli-
watervoorziening, vo,orzitter ;

nt. C. van dä Berg, clir:ectenr-gene'iral van-cle Volksgezondheid;
J. P. Bijt, ilirecteur"r-an het Instituut voor Praeventieve Genees-

kunde:-'-ilf: 
Dr. rT{. 1,. Ki"uvt, voorzitter van cle-Nìiverheid's^organisatie

1' .ñ.tf. en Ìid van het Daþeüjksch Besturrr van cle Centrale Organisatie
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III. OVEN,ZICHT SAì{ DE WERKZAAMHEDEN.

1. Klint,aalregelinq in gebouwen.

B urcau tlcr commissic:
Prof. Ir. A. J. ter Linden, hoogleeraar aan de Technische IIooge-

school te Delft, voo,rzitter;
fr. D. van Zuilen, sec etaris.
Adres: Nieuwe Laan ?6, Delft, tel. 1810 Delft.

kuncle;
Prof . Dr.

Utrecht;

Metlisclte Lcden:

J. P. Bijl, directeur v¿n het Instituut voor Praeventieve Genees-

J. Jongbloeil, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te\

Prof. Dl. J. J. van, Loghem, hoogleeraar .aan de Gemeentelijke
IJniversiteit te Arnster.danr IP. A. vrn ,{,uijt, arts, medisch adviseur van de Arbeidsinspecüie,
vertegenwo'oriliger van de Arbeidsinspectie.

Technisc'h.e \od,en:
fr. A. Ada,m, leicÌer van het fndustrie-Laboratorium van de Gas-

stichting,_vertegenwoorcliger van de Gasstichtiñrr!ru5, vvr LtråElrwr rrLuBe,r VAn Oe LrâSSttCntIng;
tr-,;^9;,,.];, Braat, voorzitter. van de Vakgroep ö_óntrale Verwarmingen Ventiìaiie. verteseD rrr n^^._.^_ ,-,nwoordrger van genoemde Vakgroep;v cilrll¿tule. vellegen]/oordtger van s{

! lV Deerns, raädgevencl'ingenieur';
Prof. I)r. E F. nI-.- van der-lfetd, bijzonder hoogleeraar aan deRijksuniversiteit te Utrecht, vertegórrr,r,.,åãrdig* ;;il-á. -Wäî*t"-

stichtine:
Ir. F."C. J. M. Wirtz Czn., directeur van het Rijksinstituut voorBranilstof f ¿n-E conomie.

Bouwkundiqe leden:

m€en

dheid
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In tlen loop van het jaar trailen tot de commissie toe het
technisclt, Iid.:

Ir. 'W. de Ruiter, hoofdingenieur der l{.V. K.E'M.A', vertegen-
woorcliger van cle Stichting -Nederlandsch Instituut voor Electro-
warmt8 en Electro,chernie ö d-e bouw!;utt'digø I'etl,en:

J. W. Janzen, architect;
Dr. Ir. J. P. l'Iazure, ¿iïecteur van de Stichting Ratiobouw;
Ir. B. II. H. Zw-eers, clirecteur van cle Stichting lìatiobouw.

De ove , te
weten ee1ì eve-
lijkol nJ M-
Wirtz eef

Medewerking aan de w'erkzaarrrheclen van de commissie verleenden
de adviseerende lecllen:

A. H. M. Basalt, architect bij het Rijksinstituut voor Branclstoffen-
Economie;

Ir. F. W. M. van den Berg, ingenicur ìrij de Iloofdinspectie van
de Vo,lksgezondheid (VoJkshuisvestìngl;

fr. D. "Tuinstra, ingenieui' bii de Hoofdinspectie van de Volksge-
zondheid (Vollishuisvestin g).

ì{ieurve 
'werkkrachten konden niet in dienst van de co'rnmissie

worden genome llende- ot?drachten tot' het
verrichteã van aan cle heeren:

I. Bruijn, as voor Werktuigìiunde der
Technische lToogeschoo,l ;

J. Pols,¡ assisïent in het Laboratorium voor 'Werktuigkunde der
Technische lloogeschool.

afgelascht.
Door een tweetal instanties w-eril

gericht tot het verrichten van €en
het binnenhuisklimaat.

tot de com,missie het verzoek
onderzoek met betrel<king tot

het Ra
n", -wãts

e oplage
echnisch

reoties herdrukt. IIet leek mogelijk, door een belangrij'ke lerzie-ning
van enkele bouwkunilige hoofditukken de waarile van het bouwkun-
dige deel t,e verhoogen. Een u'erkcomrnissie, bestaande uit d'e heeren
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A. _H._M. Bqsart, Ir. F. W. M. van den Berg, fr. D. Tuinstra
en Jr. D. van Zuilen, heeft de nie'we reilactie van-het, clesbetreffencle
deel opgesteld, aan cle hand van de cloor de leilen van ile bour,vkunclige
subconr'rissie o^oilane voorstellen. Tot het volledig afwer'ken en afd^rìi-
ken van de l¡ouwliundìge hooddstuliken lion alJgevolg van de tijc,ts-
omstandigheilen nog njet worclen overgega¿ìn.

len aant_al ,,Medeileelingen" over verrichte ,onderzoe]ringen en
stuclies werd opgesteld; enlieìe anclere onderzoel<ingen zijn näg loo-
pe gepubliceerd

ri :îï;:ff1åI'11"
be en en ander heeft
prr.nten :

lagsvsteetn, verricht aan ile hard
voor Branilstoffen-Eco,nomie rcr

¡erd voortgezet. Een tw-eetal ver-
wam gereed, n.I.:
radclagsvsteem in cle prnctìjì<.
Lacìdagsvsteem in de lxactijh. (Vr:r-
r l{ef buitenirlimnat -gedurencle 

,le
0.

19'nu"¿ rrerd gepubliceercl in het

. r,rededceting No. 86, pubticari"sirl-"is: ff*rt"?"'"'-"ilg' ii, $:-
oillven.

resultaten van cht in óamen.r,ver_tichting Nederlan Electro-waiÁte crnin den l,oo. p van stratiegebàuw ;anM.A. te Arnhem vertraideling op_

MectedeclilS \_o._SJ T R De venvar.ming van hct ltantoorseboulvan rìe N.v. . T(.E.M.4. te arnhern. ryEr"org "án'-liãä"io.tingNo. 33 T.)
n Prof. Ir. II. T. Zwiers en het

de ventilatie in
werd beëindigd.

evat in:
oorlokalen in het
al'

verricht in samenwerking met de
voor Electrowarmte en- Electro_
'aúoriumlokalen van het Alger¡een
t.A. te A-rnhem. Een ,,MEdede,e-in bewerking.
ghe.m werd. €en aanvang gemaakt
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met een statistisch onderzoek betreffencle het verband tusschen de
buiten
Prof. d is in het Physiolo-
cle Iiij lJtrecht een aanvans
over cle temperatuur van

'de lucht op die van he1, nrenschelijk lichaam.
8. Op verzoek vân en in samenwerking met de ld.V. Philips te

Eindhoven lrerden metingen verricht betrefÍenile het klimaat in één
van haar fabrieken.

9. In op J. Lee,mhuis een
berekening toesl,and van aal',
zo,oals deie zijn op de z het
ont'¡¡orpen en Smit te sul-

bereliening ziìn vervat in:
No. 40 T B. Rapporl, betleff van
en cle vochtigheid van cle luch ping

'w van Lutkie en Smit Pap te
Amsterdam.

(Deze ,,Mededeeling" ko,mt niet voor verdere bekendmaking :n
aanmerking.)

10. flitvoerige metingen werden verricht met betrekking iot ,len
invloecl van ile zon op het l<limaat in niet verwarmde lokalen, gelegen
op verschillentle winclrichtingen. Enkele proeven o.a. over de ,methode
ter bepaling van cle temperatuur van iloor ile zon beschenen'ramen,
werden beëindigd.
_.Een tweetal ,,Mededeelingen" over cleze metingen zijn in bewer-
king.

11. Metingen werden verricht aan eenige systemen van zon-
'vveringen bij' dubbeie ramen. Deze werden gecombineeril rnet het
ondetzoek van een nÌeetmethode ter bepaling van de intensiteit van
de zonnestraling en de grootte van den wãrmte-overgangscoëfficient.

De resultaten zijn samengevat in:
Mededeeling No. 41 T B. :

a. Zonw-ering bii dubbele. rân-nen.

b. De intensiteit van de zonnestraling.
c. De v'armte-overgangscoëfficient aan liet buit,enoppervlak.

2. Stofbestriidinq.
De ie T.I{.0. uoor de bestud h.et t¡raaqstttlt, det'

stolhe in fabtickcn en uerliploo contnLissi¿' T.ll .O.)
was g het versiagjaar als vol.gt eltl:

Bu.r'cau der Cotnntissic :
Ir. F. C. J. M. Wirtz Czn., ilirecteut'vau hel Rijksinstjturrt r-r¡,or

Branclstoffen-Economie, voo,rzitter ;fr. f'. van Elten, r,vnd Secretaris. Adres: Nieuwe tlitleg 12,
's-Gravenhage, tel. 180181.
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De leden cler Commissie zijn tevens lid van een d.er d.rie sub-
comrníssies, te v-eten een medische, een technische en een che,misoh-
phvsische subcommissie.

M ed,isch,e Sub comntissie :

J. P. Bijl, directeur'van het fnstituut voor Praeventieve Genees-
kunile, voorzitter;

Dr. J. W. Crevght,on, hoofdmiinarts te lleerlen;
J. C. van Epen, arts bij de Kon. Neilerlandsche I{oogovens en

Sta¡rlfalrrielien N.V. ;
J. F. Ilanpe, Conservator bii de Gem. Universiteit te Amsterclam;
Dr. A. W. J. If. Iloitink, oncler-ilirecteur van het fnstituut voor

Praeventieve Geneesliuntle ;

P. A. van Luvt, arts, medisch adviseur bii de Arbeidsinspectie;
A. H. van de Velcle, pharuaceutisch hoofdinspecl,eur van de Volks-

gezondheitl.

T cahnischa Subcommissie :

Prof. Ir. A. J. ter Linclen, hoogleeraar aan de Technische llooge-
school, vo,orzitter;

Dr. Ir. M. F. de Bruvne, rlirecteur varr ilen Gemeentelijken Ver-
voer- en n4<¡'torclienst, Reini.gingsclienst en Ontsmettingsdienst, Rot-
terila,m;

Dipl. Ine. C. M. Frinss, hoofding,enieur bij het GemeentelijkrElec-
triciteitsbedriif ,'s-Gravenhage ;Ir. H. 't Hart, inspecteur van den Arbeid;

fr. H. lT.endius;
Ir. H. W'. Mooser, technisch clirecteur van de N. V. Eerste Ned.

C)ement fndustrìe;
fr. H. van _Tongeren,, eig.. Bureau.voor,toegepaste Aeroilvnarnica

en natuurkunilig researchwerk ,,Aërodyne' ,fr. F. C. M. Wijffels, ingenieur bii de Staatsrn:jnen.

)hemisch-Phq sisch e Sub commissíe :
fr. F. Groene¡'eld, scheiliundig adviseur bij de Arbeidsinspectie,

voav,iller;
fr. Jan Al. directeur van de Techn jsche Afdeehne T.N.O.;
Dr. W. P. Jorissen, oucl-ìector .aan-de Riìl<suniversiteit te Leiden;
Dr. W. P. M. Matla, hoofd van het stoflaboratorium der Netl.

Steenkolenmijnen;

^_Ir. J. A. _R. N-agel, ingenieur bij het Bureau van de Bedrijfsgroep
Chemische Tndustrie;

Prof. Dr. J. F. Reith, hoogleeraaï aân de Rijksuniversiteit te
Utrecht.

Natuurliìk nadee-
ligen invloed ssie en
kon lang ni k was
beraamil. Na gebrek



aan co'mmunicatiemidclelen, stopzetting der utiliteitsbedrijven en ile
yazzia's practisch geheel tot stilstancl.

In September kwam het droevige bericht, dat Ir. ï[. v. Tongeron
het slachtoffer ¡¡,-as geworden van Duitsche willekeur. In hem verloor
cle Commissie iemand ilie met ziin uitnemende technische kvrali-
teiten, ook in de toekoinst, een krachtige steun voor cle Commissie zorr
zijn geweest. Een tw'eede verlies wercl geleden door het overLijden,
na een kortstondige ziekte, van l)ipl. Ing. C. M. Frings.

fn het afgelo,open iaar r,vas het nog noeiliiker om de beschikliing
te verkriìgen over de nooclige instrumenten, dan jn 1943. IIet was dus
veelaL niet mogelijk on-r verzanrelde theoretische gegevens il cle labo-
ratoria op hun juistheid te ontlerzoeken en claardoor een dieper inzíchl
te liriigen in noodzaak en nogelijliheilen van stofbestrijding in de
inclustrie.

Bii cle Che,misch-Physische Subcommissie lvas tijdeliiìr lverkzaa¡n
een r¡'erkkracht, die ha,rr, tusschen andere ü'erkzaamheden door,
behulpzaanr was bji het uittellen der stofrnonsters. Aangezien dit
uittellen een bijzonder tiidroovend r¡'erlr is, u'are het gelrenscht, ook
in de toeliornst"'de beschikking te hebben óoel een deige)iìke krâcht.

De in 1943 met zooveel sllcces belegde algemeene verpçaderingen
wa¡rrbii het contact tusschen de leclen cler Subcommissies op legel-
nratige u'ijze u'erd onderhouden, konden in 1944 eeen voortgang vin-
clen. Eenerzjicls w-as dit te wiiten aan de moeilijke vervoersonrstan-
digheden, anclerziids aan cle mutaties van de aan de verschillencle
S ub com rl is si es toe ger,'oe gde onclerzoekers.

À[ ed,is ch.c Sttb contmis sie.

De heer tr'. Flu, arts, vervolgde zijn r¡,'erÌiza¡rmheclen op het gebiecl
der literatuurstudie. Van zijn hand verscheen een ruim honilercl
l.raginn's omvattend averztcht over de pneurnoconiose en de ver-
schillende stofvergiftiginsen (ingedeeld naar herliomst, grootte, vor-m
en chem het stof) , de þhvsiologie van adern-
haìings- en een verhandeìing over de meest
voorkom dit rapport ter publicatie gereed is,

\/an dit plan moest ,er na onderzoek bleek,
dat slechts 'lveinig n in werkelijk continu
bedriif waren en er heerschte of onder de
gegeven omstaniligheden het onderzoek tot een eincle gebrachl zott
kunnen worden.

De studie over de homogcne stofwolk waeht nog op het verschjinen
van een rg,pport over homogene koolmonox;'il-atmospheren, welke
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mrterie cloor het Instituut voor Praeventieve Geneeskunile in samen-
u,'erking met d.e Gasstichting bestucleercl worclt.

Tc clt n i st' hc S u b co tnm issie.
De aan deze subconrrtrissie toegevoegcle fr. A. A. II' Backer van

Omrneren verliet in }Iaart clen clienst cler Stofco'mmissie.
Tot dien hield cle subcommissie zich ho Ce

bestudeering van de uitvoeringsvormen van nd-
straalinstallãties, welke studié leidcle tot tie.
Deze kon door gebrek aan rrrateriaal echter niet technisch verwezen-
liikt v'orden.

" Daarnaast werden proefnemingen ge¿laan met, cyclonen op het
Ìaboratorium der Technische Ïloogeschool eri verscheen een rapport
over den stofhinder in cle N. V. Métallurgische Beclrijven te Arnhem,

opstelling van een reeds vroeger door Ir. F. Groeneveld ontworpen
en gebouwcle stofkam€r.

Verder zou men trachten om in sa'menwerking met de Chemisch-
Physische Subcommissie een installatie r,'oor het bereiclen van svn-
thetisch stof (Ti Or) te contrueeren volgens ile voorschriften van
I[. Friesz. De oorlogseebeurtenissen maakten echter aan d.eze plan-
n€n ,een voortiìdig einde.

Chemis clt -Pht¡ sischo Sub c ont.nt issíe.

llet v-erk in deze Commissie weril in Ig44 vc,ortgezel .door fr. F.
van Elten.

Tn de eerste plaats stond hierbij op het progrâmma het onderzoek
naar het functionneeren van den Owens Jet Dust Counter en van
den Thermischen Precipitator in de practijk" Beiile toestellen waren
na een uìtvoerig literatuur-onderzoeli van Tr. N. B. de Jel in 1g4B
als momenteel de beste ,,all round" apparaten voor het meten van
stof voorgesteld. Hiertoe wercl nu ,een- groot aantal bezoe]ren aan
verschilìende fabrieken gebracht, waar bieide toestellen oncler alle

alho'eu'el ile verkreg,cn resu-ltaten in clen beginn,e nogal te wenschen
overlieten "tt e" ooo"ài met den Tirermischen' Þr".i¡ããt""-o"J'i'.o.i-
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Iijliheclen werden ondervonclen, wer
bèreilit. Dit was l-ooral te d anlier
van de methode, volgens ¡n'elke de

scheidden.
Voortgeqaan werd met de classificatie -van-,literat lurgegevens'

alhoer¡'e].' Ìiierbii moet ¡n-orden opgemerl<t, dat dit jaar zeer weinig
literatuur betreffencle het onder¡¡'erp stof rverd ontvangen.

Contaat.

Om comrnissies te verstevi,Sen
en de te stemmen, 'werd beslo-
ten, d n- worilen gehouilen tus-
schen Gunst.

3. Hoogle zonnen.

Geclurende het verslagìaaï $/-as de Com.nt,issia Hoogtezonnen, T -N -O.
aìs voìgt sameneestelcl :

Profl Dr. H. B. Borgeìo, hoogleeraar aan de Technische Ilooge-
school .. vo,orzitter:

Dr. C. Banning,.geneesliundig hoofdinspecteur van de Yolksþe-
zondheid;

J. P. Bijl, clirecteur van het lnstituut voor Praeventieve Genees-
i<unile;
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- Prof. Ir. J. C. van Staveren, dìrecteur van de ì{.V. K.E.M.A.;Ir. D. van Zuifen, secretaris.'Adres: Delftschelaan 2c, ,r-G."o"rr-
hage, tel. 394985.

4. Spooruaghygiëne.

Prof. rr. a. J. ter Linden, hoogreeraar aan de Technische rlooge-
school;

5. Proefwoníngen.
Bij den âanvang van het v-ersragjaar was 

_d_e commissic [JítuoaringProefwoningen T.ñ.0. als volgt ríirr."g.it.ta,
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Ir. H. Sangster, archite
nt. r". H."G' van Beu den Hooftl-

inspccteur valt de Voìksge^" 
1i. 

- Ã. Så=, dir.ecteu"r huisvesting,
Rotterdam;j.--¡.,tt".Ui.t, architect, vertegen'r'oorcliger van clen. -AlgemeenJ. Dunnebier, architect, vertegenuoorülger Ytn tS't.,t
Gemachtisde voor den werleropbo'ru' clr cle Bouu'nr¡verltetd;ìmtcntlgde voor 0en vvc(tc.r'(}[)uur-rs (rr uc "Y:"""1],'."':'*,..

i. ï. i.iip.e. ilirectcu, vrn'dcn Gemeentclijkeu Woningdienst fe

Amsteril:rrn;- Þr"f. tr i. J. ter Lind.en, hoogìeeraar aan cle 'Iechnische TIooge-

."ir*t-, voorzitter van cle Óo,rr,niissie voor de Klimaatregeling in

aan de Technische T{o'ogeschool,
N.O.;
es: Delftschelaan 2c, 's-Graven-

hage, tel. 394985.
óp voorstel van cle organi,q¡'tis-sommissie ¿k

T.N:O. r,verd cle co,nrmissie uitgebreid rnet een v â1-I

cle Stichting ,,Ratiobou¡¡'". Do'or de stichtin en

Ir. B. II. Ì{. Zw'eers, liil van de clirectie.

van enkele eenigszins gedurlde oonstructies.
Naast bovengenoe-dè constructies werden in behancleling genoilìen

¿"-."oi""ó"strùìties ren d.e toe te passen venr-armings- en ventilatie-
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Verder werd contact verkrogen met:
het doen van
ichting;
n met betrek-
te verrichten

ô. Zwembad.en.

Prof. Dr. A. J. Iiluyver, hoogleetaàr àarr de Technische Hooge_
school;

a. S,ubcommìssie Alqen(lroei.
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Gedurende het eerste k'q,'artaal w-ertLen de in 1945 âangevangen
liu'eekproeven ,met algen bij kunstlicht voortgezet. Tn de tweede
helft v¿n het jaar moesten deze proeven worclen afgebroken, daar geen
gebruik meer nrocht worden gemaaht van het, Laboratoriuni voor de
Gezondheidsleer op last van de bezettende rrrachú.

De ìiteratuurstuilie werd voortgezet, maar onitervond vee1 moei-
lijl'heden door het niet bereil<baar zijn van verschillende bibliotheken.

Een aantal zr¡'embaden werd bezocht, r,vaarbij de waterzuiveiing
werd bekelien.

b. Subcontmisie Hoctlani,qh.eicx tan, Zu.;eynbaden.

c. Subcommissie TcclLnisch,a Illtgi¿;na, Zu,iaaring aan, Zwentwatcr
sn I/[0"teñeele V oot'z,ianinoen .

d. Subcomm,issía lVateraelaersclúnq en Bezoalt,cijfer.
Aan de hand van het in 1943 opgestelcle voorloopige rapport ilien-

aangaande, werd r,rc,or alle overcleii[e zw-embacl"n ir,.'NedLiland een
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Verder r¡,'erd een incleeling opgestelcl vo,o,r de onoverilekte zwem'
baden, ten eincle deze te kuñn,en gebruilien als basis voor de ver¿lere
werkza¿r,mheclen.

e. Subcon"¿missic KIcet'atbarqinq, Eciniqinq aan Batlgoe cl en Oucr-
brenging aan, zicl;tctt.

De stucli,e voor hel overbrengen van ziekten, in het biizoncler van
den voetschimmel, door zlr''e,mbaden, r'verd voortgezet.

7. GeluiJ,.

Bij den aanvang vÍìn het verslagjaa,r wâs de Geluiclcommissi<,
?.N.0. als volgb sarnengesteìcl:

Prof. Dr. C. Zwil<ker, hoogleeraar aan de Technische lloogeschool,
voorzitter;

J. P. Biji, directeur van iret Instituut voor Praeventieve Genees-
kuncle;

Prof. Dr. T. H. G. van Gilse, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit
te Leiden;

J. M. Madsen, directeur van den Technischen Dienst van den
Ned erlandschen lìadi,o-omroel?, vertegenu'oord igd. cloor :

Ir. P. A. I. Huydts;
Dr. Ir. Z. I.J. van der I'[eer, vertegenwoordiger van clen Alge,meen

Gemachtigde vo,or clen WecÌeropbouw en de Bouwnijverheid ;
Ir. D. van Zuilen, Secrel,aris. Aclres: Delftschelaan 2c, 's-Graven-

hage, tel. 394985.
In ilen loop van het jaar trad als licl tot ile commissie toe Dr. Ir.

J. P. Mazure, directeur van de Stichting ,,Iìatiobouw", als vertegen-
woordiger van deze Stichting.

De commissie vergaderile in den loop van heü versÌagjaar éénma,al
ter bespreking van de v'erkzaamheilen.

Ir. P. 'W. van der Pas verliet op 1 Juli 1944 den dienst van .le
cornmissie. fn deze vacrture werd op 1 Dece,mber 1944 benoemd
fr. J. van der Eyk.

De onilorzoekingen, r,r,'elke een voortzetting vormd.en van de werk-
zaamheden, verricht gedurenile het voorgaande jaar, werden uitge-
voeril in samenv,-erking met den Technisch-Phvsischen Dienst T.N.O.
en T.H., de Afdeeling Oor-, Neus- en Keelheelkunile van het Acade-
misch Ziel<enhuis en het fnsiituut voor Praeventieve Geneeskunile.

De ouderz,oekingen betroffen ile volgenile onderwerpen:
a. ile heeren Ir. Il. 'Wyatt en Ir. P. W. van der lPas zetten hun

onil_erzoekin,gen aan acoustische pleisters en de onclerzoekingen betref-
fende de meetmethoile van hun ar'Een verbetering van tle acou
aan het water een geJei van een
waardoor het materiaal elastischer
gen ¿loor een rubberachtig bindrnidd.el, werd getracht materialen te



15

betere , zonder ile acousti-
g te beï
eicÌ een he,,rnaar elastische

oncrerzocrrt. 
aarv¿ìn ¿.arheid zal worden

Ir. van der Pas heeft de ontwikkeling van een meetmethocle voor
ilen absorpt.iecoëffioiënt, w-aa.rbij contÀct werd gehouden rnet Ìret
acoustisch Laboratorium van den Nederlandschen Radio-omroep, be-
eindigd.

. ì3esprekingen ln_et 1)r. Ir. Mazure voerden tot, een gewijzigde
interpretatie van deze metingen.

apparaten, uilgevoerd- door den Tech-
en T.H. (lr. E. 'W. van lleuven),

met behulp van een ruischgeneraior
een menschenhoofd voort"gezbt.

d. I)e heer P. J. Kostel
en KeeLheelkunde van het
de literatuurstuclie over de

Besloten wercl een publi
de Gei.uidsticirting en ver

h Physischen Dienst T.N.O. en T.i{.
acoustisch gebied. De navolgenrle

icatie zaI komen te bestaan, kwãmen

5. Ilet, onclerzoek van gehoorapparaten door Ir. E. 'W. van
Ifeuven.

Tot het in druk doen verschijnen kon evenwel nog niet worden
overgegaan.

8. Bezinl¡ínqsaraagstuk.
14 Mei 1943 de ud.earing øan h,et

'aagstuk, 
_ 
iloor de ingbedríjven was

en in clen loop häar #erkzaam_
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heclen had aangevat, ondervond. d.e voortzetting daarvan in 1944 al
spoedig vertraging tengevolge van de oorlogsornstancligheden, een ver-
traging clie na cle Septemberda,gen nagenoeg tot stilstand. overging.

De samensteÌling del commissie onilerging in het verslagjaar B€en
verandering. Zij is als volgt:

W. l-. J. M. Krut, directeur van het l,ijksinstituut voor Drink-
watervoorziening, voorzitter der Organisatiecommissie Gezondheids-
techniek T.l{.O., voorzitter;
.Ir. J. J. B. Bijker, adjunct.rlirecteur der Gemeentern'aterleiding

van Iìotterclem:
Dr. T. Fotpmers, leicler van het Waterwerk der Gemeentewater-

leiding van Rotterdam;
Ir. A. J. Gurck, ad junct-clirecteur der Duinwaterleiding van

's-Grav.uhage;
Dr. C. P. lf. van Ileusd.en, bioloog bij de Gemeentewaterleidingen

van Amsterclam;
Ir. J. Jäger, hoofd van de Technische Afcleeling van het Rijks-

instituut voor l)rinkwabervoorziening ;Ir. K. W. H. Leeflang, hoofdingenieur bij de Gemeent,ewater-
leiclingen van Amsterdam;

Dr. L. lI. Louwe l(ooyrnans, hoofcl van de Chemisch-Bacteriolo-
gische Afdeeling van het Riiksinstituut voor Drinkwatervoorziening;

Jr. lì. Meulenhoff, directeur der ld: V. Waterleicling Oostelijh
Geì.derland;

Ir. B. l'. van ì{ievelt, d.irecteur van het Provinciaal Waterleiding-
beclrijf van Noo,ril-Ilolland ;

Prof. Ir. J. Th. Thijsse, directeur van het 'Waterlobpkundig Labo-
ratorium;

Dr. Ir. C. A. II. von Wolzogen Kühr, hoofd van cle Chemisch-
13acteriologjs_che Afcleeling van het Provinciaal Waterleidingbedrijf
van No'ord-Ifoiland;

Ir. D. N. Dietz, hyclroloog bij het Rijksinstituut voor Drinkrvater-

- De _algemeene opzet der werkzaamheden; vastgesteld in 1g43, is
als voìgt:

l. onderzoekingen naar bestaande bezinkbakl<en van waterleiding-
bedriiven.
o. Oppervlakte-waterleiclingen- (de Ven, Weesperkarspel, Rot-

berdam, de Punt, Bergãmbacht);



fi

b. ontijzering (Borne, Helmond);
c. ontharcling-(Gouda, cle Pol, Dordrecht) .

2. Literatuurstudie.
3. Proeven in het Waterloopkundig Laboratoriurn.
4. Construct'ie van speciale bezinkbakken in het bedrijf met het

verrichten van waarnenrin.gen.
5. Samenstellen van een rapport.
In een Werkcommissie hailclen de volgentle leden zitting:
Dr. L. H. Louwe Kooymans, voarzilter;
Dr. T. Folpmers;
Ir. A. J. Gurck;
fr. J. Jäger;
Ir. K. W. H. Leeflang;
Dr. Ir. C. A. H. von Wolzog€n Kühr;
Ir. D. N. Dietz, secretaris.
Van dit progra,mma werd in 7944 aan de opderdeelen 1 en 2 vo<¡rt'-

gewerkt.
De ,commissie vergaclerile gealurende het verslagjaar éénmaal, de

werkcommissie tweemaal.

O nd,e r z o al;ing en al,n b e drij f sinstallatie s .

Een uitvoerig rapport betreffende het in 1943 verrichte onderzoek

Publicaties.
Mededeeling No. 1 van de commissie'betreffende ,een toestel tot

het nemen van watermonsters ui! bezinkbekkens werd gepubliceerd.
in het tiidschrift,,'W'a:ter". Een aantal andere publicatie- is in voor-
bereiding.

Theoretisclze ond,erzoalünqen en tuerl;p1"oqro,mn1,a aoor 7945.

Opgesteld werd een werÌiprogramnâ -vþ,or de verdere onilerzoekin-
gen van de C.B.B., waarin het bezinkingsvraagstuk worclt gescheiilen
irr een aantal detail-problemen, t.v-. de vlokvorming, de verd.eeling
van de bezinksnelheild ove" een aantal deeltjes in "stil water, deñ
invloecl van strooming op de bezinking en den invloecl van colloiilale
electrische verschijnselen op de b,ezinhing. Ilet onclerzoek hiervan
zal een min of meer theor,etisch karal<ter dragen en niet mogen 'wor-
clen uitgesteld tot alte practijk-,metingen achter clen rug zijn; anders
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9. Radio-actit:iteit aan ttal;er en Lucht.

aldus.vastgesteld.i' de nege.d_e_ vergadering v¿rn cre organisatie-
cornruissie Gezondheidstechniek T.N.O "

's-Gravenhage, Septernber 7g45.

W. F. J. M. I{RUL, Voorzitter.
Tn. J. D. ElìLEE, Seuetrris.

N B D9 ìezer gelieve er reliening mede te houden, clat na 81 December
1944, den laatsten clag, wãarover dit vei,slag Ìoopt, een aantal
rvijzigingen in functies en acÌressen, "n . ,rti. orrõ*iror.

(Ð toTss-'4s-KeB3


