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WASSERIJ-INSTTTUUT T. N.O

VERSLAG OVER TIET JAAR I96O

BESTUUR

Prof,, Ir, D,, Dresden, die per I juli 1960 is dgetreden ols voorzitter
vcn de Nijverheidsorgcrnisotie T,N,,O,, heeft ook het bestuurslidmootschcp
vcm het instituut op diezelfde dotum neergeleqd. Als opvolger vcn Pro{.
Dresden werd ocngewezen h" L.C" Stoutjesdijk, olgemeen gedelegeerde

vqn de voorzitter vcn: de Nijverheidsorgcrrisotie" Dientengevolge werd de

somenstelling vcn het bestuur in de loop vcm 1960 ols volgt:

J,.P,Ph, Bcycrmon

H,,W, HOCS

C. Mcycr

H,A,,C., von ds Bcck

D" von Eck

J"M.A., Muldo
G" von dcr Komp

lr" L.C" Stoutiasdlik

lr, A"J. dc Kok

Bond von Wosindustriëlcn in Ncdcrlcnd

R"K" Nor, Bond von lYosindustriölm

Bond von Wosindustriölcn in Ncdcrlond

R.K. Nor. Bond von Wosindustriölcn

Bond von Wosindustriölcn in Nederlond

R.K. Nst, Bond von Wosindustriölcn

Ncd. Bond von Prol, Chr, Wosindustriölen

Algcmccn gcdelegcardc von dc voorzitÍcr
von dc Ni ivcrhcídsorgonisotie T"N,O.

Rí iksn i ivcrhcidsconsu lml in ol gcmenc dicn st,

voorzi ltcr
vi ca-.YooÍzi tlar
sccralori s

pann ingmcaslcr

rcrlcgcnwoordigcr von dc Minisicr von Economischc Zoken

Fungerend secretois is deheer J G,M, Angevqcre, secretqris vcn de R,K.
Ncrt, Bond vqn Wssinduskiëlen"

Verder werden de vergoderingen ols toehoorder bijgewoond door de
heer Th" Bombeke, oud--bestuurslid, ocrngewezen door de Bond vcn Wqs-
industriëlen in Nederlcmd,

In de lqqtste, op 22 december gehouden bestuursvergodering heeft de

heer Beyermon zÍjn beslu;it medegedeeld d te heden qls lid vcn het be:.
stuur, De heer Beyermqn zql qls iid vqn het bestuur wo:íden opqevolgd
door de heer Bombeke en ols voo;izitter door de heer Hoes,



PERSONEEL

De wqsknecht de Bruin ncnn ontslqg" Zijn plqcts werd ingenomen door

de heer J,H" Hollcmder" Ook de stoker Weekhout ncnn ontslog en sculvcmke-

lijk qelukte het niet voor hem een opvolger te vinden. Gelukkiq wqren een

tweetql oudgedienden vqn het instituut bereid tijdelijk weer qls stoker op

te treden, totdqt een nieuwe stoker werd gevonden in de persoon vcrr de

heer C, Hordijk" De typiste mej" M" Mqcn nqm eveneens ontslog, doch in
deze vqcqture werd niet voorzien"

In het lóorotorium ncmen ontslog mej" A' Mulder en mej" M.J" vqn

Bleyswijk, In de vocqture von Bleyswijk werd voorzien door de ocn:stel*
Iing vcrn mej" A, de BoeÍ, terwijl, in verband met de gote omvorg von het

opgedrqgen speurwerk, in de vqcoture Mulder werd voorzien door de qcn-
stelling vqr de dcrnes L,K" Boschmqn en J" Eyk"

Acrr het einde vcrn het verslqgjqc bestond het personeel uit de rrcl-
gende personen in vqste dienst:

lr R" Snit dircclor
Drs K.J. Nicuwcnhuir lcidcr vcn dc spcumcrkoÍdcling

lr K.H. Ton

lr H, von drr Goor

L., von Loan

G" Elzcngo

J" Bontzon

A.C.M. Bockholtr

J.B. AI

J.H. Hollordcr

C" Hordiik

Mci. C. Koolon

Mci. M,C" Schrcudrr

Mci,, H,C, Hoonticr

Mcj, P,H, Ovcrcr

Mci, L.K" Boschmn

Mci" J, Eyk

M.i. E,C-M. vrn dcr Lindcn

Mci" J"C. von do Vliot
Mci,, A. dc BocÍ

llai. W. Judclr
Itoi, P, dcn Oudcn

Mci. L,A.M, Miillcrr

l+lovrouw lf 1.H" B" Wcdcmcyar-Hosmon



Doqinqqst zijn regelmatiq vijf wouwelilke en een mqnnelijke huip'*
kqcht voor enkele urenoÍ enkeledqgen per week in dienst, n I één werk-
ster, vier: lrouweli;ke hulpkochten voor het mcngelen vcn de personeels'-
wqs op mocordog en een monnelijke krqcht voor het spoelen vcn glqswerk,

HU'SVESTÍNG

In de huisvesting kwqm in het verslogjqqr geen vercndering Doordqt
de Technische Hogeschool ook voor het cursusjqor 1960'*1961 de in het
gebouw ocnwezige collegezool nog moest blijven gebruiken, kwcrn ook de
hoogleroorskomer niet vrij en kon de directeur dq@in nog niet zijn intrek
nemen. In verbcurd met de wqoschijnlijk omstreeks het midden vcrr 1961

plootshebbende verhuÍzing nocr het nieuwe T.N'O"-qebouw en de doorop
volgende dbrqqk vqn dqt gedeelte vqn het gebouw, wcrcrin zich de hooE-
Ierqcrskffner bevindt, zql deze door de directeur ook niet meer in qebruik
worden (pnorneo,



YíERKZAAMHEDEN

A" SPEURWERK

BELANGR'JKSTE RESUL TA IEN

Het belco:rgrijkste resecrchresultaqt in 1960 is geweest de invoering vqn
nqtriumbisulÍiet ter neutrqlisqtie vcm de loqtste resten niet uitgespoelde
wqsmiddelen.

Zonder notriumbisulÍiet moet bij gebruik vqn zocht wqter 5 tot 7 mqql
worden gespoeld, dhcmkelijk vqn het type tommelwqsmqchine.. Wcrrneer
qon het lqotste spoelbod enkele grclmmen nqtJiumbisulfiet per kg wqsgoed
worden toegevoegd, kon twee mqql minder worden gespoeld,, Uit de hierover
in de ProeÍwqsserij genomen proeven bleek duidelijk, dot de kwqliteit vqn
de wosbehondeling hierdoor eerder beter dqn slechter wordt.,

Bij proeven in het lqborqtorium bieek, dot een bepqqlde titrqtiemethode
voor oplossingen, &e uitsluitend notriumbisulfiet bevqtten, niet wordt ge*-

stoord door de wosmiddelresten in het Iqctste spoelwoter., Dqcrdoor kqn de

buitendienst von het Wqsserij-instituut in elke wqsserij ter plootse vqst-
stellen, of de juiste hoeveelheid notriumbisulfiet is gebruikt,

Het nqtriumbisulfiet-nieuws heeft zich ols een lopend vuur &or de

Nederlcndse wqsindustrie en chemicqliënhqndel verspreid" Acnn het eind
vcrr 1960 werd het in verreweg de meeste wqsserijen toe@pqst" Algemene
toepossing betekent qlleen voor de ommerciëIe wqsserijen een bespcring
vcm ccr. f 900,000 per jqcr. Het totoql der bespqringen, die verkregen zijn
door het sinds de Tweede Wereldoorlog door het Wqsserij-instituut T N"O"

verrichte speurwerk is hierdoor, olleen voor de commerciëIe wqsserijen
reeds, gestegen tot f 5 millioen per jqcn- Zonder deze bespcingen zouden

de kosten vqn de behqndeling von I kg wosgoed 2Yz ent hoger zijn. Te-
vens is door deze vercrrderingen de kwqliteit vcor de wqsbehqndeling be--
lcnqrijk beter geworden,

In 1960 werden ook drie nieuwe wosprocessen voor witgoed gepubli-
ceerd, die berusten op zeer omvongrijk speurwerk in de Proefwqsserij.
Deze wosprocessen zijn von belqng voor zeer vuil en bijzonder vuil wos-
qoed. Zíj geven, ieder in verschillende mcte, een nog betere tint en nog
beter schoonwqssen. don het stqndqcrd witwcsproces vcnr het Wqsserij-
instituut- De hiertoenoodzqkelijke extrqkosten qcm wqsmiddelen en wctrIlts*

te werden tot het uiterste beperkt, door, evencls in het stcn:dqcdproces, in
de verschillende phosen vcur deze wcrsprocessen zo effectieÍ mogelijk ge-
bruik te mqken vqn de eigenschoppen der wqsmiddelen en vqn de wcnmte'
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In 1960 werd ook zeer veel speurwerk in opdrccht verrilchi voor fqbri-
kqnten vcu:l wqsmcrchines, wqsmiddelen en qondstoÍfen.

Een overzicht vqn de hierboven niet genoemde onderwerpen vcn het
speu:rwerk wo;idt verschdt door de onderstqcn:lde tqbel"

Ondcrwcrp Slond von hct spcurwerk per 24 dcccmber 1960

NoCMC cn ondcrc polymcrc
stoÍfen in wosmíddclcn,

Vcrschillcndc z.p.n m Byn,.,
thctischc wosmiddcl.n rcor
cellulosc vczcls.,

Von cnkclc dcriwtcn von ccn notuurliik
polymccr wcrd dc bruikboorhcid in wosmiddclcn
yon ..n bcpoold lypa nogcaoon in opdrochi vcn
ccn chcmischc fobriek.

Àlcl zcvcn monslcrs synlhctisch wosmiddcl
wcrdcn witwospro.van op industriële school
uilgcvocrd ín vergcliiking m.t vstzure zccp,, in
opdrocht yon ..n grotc chcmische Íohrick- Hicr-
bii wcrdcn olgcmccn schoonwossen.. verwiidc-,
ri n g von dri c soortcn vlckkcn, vcrgrouwing, gccl -"
klcuring, chcmischc sliiiogc cn osgcholtc bc-
poold
Tavcns werd de mote v@n ovsía€nsicmming mct
voorhcen uilgcvoerdc wosprocy.n op loboroto--
riumschool mct dczclída monsraÍs nog.goon

Mct dric nonstcrs synthctisch wcsmiddsl
wcrdcn wospro.v.n op industriölc schocl uit-,
gcrccrd in vcrgctilking m.t ..n goedc kwolitcit
wilrvoszccp., Bii dczc procvan in opdrocht von
..n grotc chcmischc Íobrick werdon olgcmccn
schoonwosscn von gczinswos cn industriàLl wos-
gocd, vcrwi idcring von drie soortcn vlckkcn"- vcr--
grouwi ng, gcclk lcurin g, os gcho lie, chcmi schc on
mcchonischc sl iitogc bcpoold,

lilGr viiÍ monstcÍs synthctisch wosmiddcl
wcrdcn worprocv.n op prokri 

1 kschoo I u ítgevocrd
in vcrgclíiking m.l am synthctisch wosmiddcl
uir dc hondcl,, Bii dezc pÍo.v.n,- día wcrdcn ga.,
doon in opdrocht von cGn grole chcmische Ío-.
brick wcrdcn olgcmccn schoonwossenT vor-..
grouwing, gcclklcuring., chcmischc en mecho-.
nischc slíitogc en osgcholte bcpoold,

lnopdrochivon ccn zaapÍobrick wcrden wos--
pro.vcn op industriëlc scAool uiigcvocrd mcl
ccnwcspoedcrop zccpbosis, Erwcrd voorol oon.,-
docht bcstccd ocn dc chcmischc sliitoge cn hct
osgcholtcdcr24 mool mccacwosscn proefdocken,

ln opdrocht vm G.n grote chcmische Íobríek
wcrdcn kolocnwosproavcn mct siondoord..'vuil
wccÍscls cn schonc wecÍsols gcnomcn mct ó5
vcrschilladc synthciisóc wosmiddclcn t.r on-.
derÍinge vcrgcliiking von hun wilvcrwiidcrcnd
cn hun wildrogcnd vcrmogcn.



Vcrschi I lardc blcckmiddelcn
cn blcckproccsrcn

Mongclbcklcding von synlhc-
lischc vczcls

Vcrschill.ndc soorlcn kunst-
motig wil

Twee synthcfischc wosmiddolen werdcn
onderling vcrgelcken. wot bafreÍt hun vuiiver--.
wiidercnd cn hun wildrogend ve-mogen in op.
drocht von ccn onderc Íobriek Tevcns ward wn
deze iwee wosmiddelcn en von nog ccn dcndc
wosm[ddcl hct geholtc oon íluorcscenticmiddc. .

lcn (-,optisch wit") vc,gelckcn,
Het wilvcr"wiidercnd an hct wíldrogcnd vcr

mogcn cn hct gaholte oon Íluoresceniiomiddclcn
von 8 monsteis synlhclisch wosmiddcl m ÍCn
wqsmiddcl op zocpbosis wcrd ondcrling verge--
lekcn door middcl von wosproavcn met kolocncn
stondoord-,vuil cn schonc wccÍssls in opdrocht
Yon.cn hondclsÍirma,

Écn zccr grool oontol wos- ff blcckprocvcn
wcrd uilgcvocrd in opdrocht von ..n chcmischc
fobrick. Da procvcn gcschicddcn mcl slondoord-'
vlckkcndokcn op loborotoriumschool; .n m.l
gczinswos op industriölc school"

ln dc procÍworsarii wcrd ccn gcbruiksproof
op industrlSlc sehool gcnomcn mci mongclbc-
klcding wn ..n synth.ti3chc vczclsoorl in op-
drocht von ccn buiicnlondsc íobrick vio dc im-
poÍlcu r,

Vcrsóillcndc portiicn wccfscls, dic op vcr-
sóillsndc doto kunrlmotig worcn wilgcmookt
óor bcdrukking mct vuilposto': von ccnzclÍdc
somcnstclllng, dus ook mcl ccnzclÍdc pigm.nir
wcrdcn ondcrling vcrgclckm door middcl von
wo.pro.v.n op lcborotoriumschoql. WccÍscl r von
vcrróillcndc portilcn, dic acbruikt wcrdcn l6)É
tt 19 wckcn no dc dotum, woorop zc worcn bc--
drukt, gcvcn uilkomslcn dic ondcrling gocd ovcr-
ccnslcmd.n cn ook rcdoliik gocd rct dc uit-
komstcn von wosproàv.n op industri§lc school"
Bii dc lcorrtgcnormdc pro.v.n wcrd hct olgo-
mccn scàoonworscn oltiid brpcold oqr hct in
normool gcbrulk vuil gcwordcn wosgocd zclÍ
vo I gcns dc mclhodc uitgewcrkf door hct Wos scri i -
instituut T,N,O. Dczc wcrkwiiza is lhons ook
door cnkclc ondcrc loborororio ovcrgcnomcn"

Op grond von vardcrc procven zicl hcl cr-
ncor uil, dot de uitkomstcn von wosproavcn op
loboro?oriumsóool bii gcbruik von dif pigmcnt
rcdcliik gocdovcrccnsl.mmcn m.l dic von proc.-
vcn op induski§Ïc school, indicn dc bcdruktc
wceÍsals rcrdm gcbruikt I lot3 kwortolcn no dc
dolum,. woorop zc ziin bcdrukt" Dcza voorlopigc
gcrclgtrcltking zol nog vcrdcr moclcn wordcn gc-
conlro lccrd.
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)YithcidsÍormul cs

Vcrgcliiking von rcmi ssimclcrs

Voor cnkcle ondcre pigmcnien werd noge-.
goon.. w.l ke bruikboorhcidspcriode zi i hel kunsr-,
mot:ge wil gev.n, wol bctreÍt de ov.reenstem--
ming tusscn wosprocv.n op loborotoriumschool
cn dic op industriàle school, Slechts één von
dczc pigmcnla goÍ in wosprocven op loboroto-
riumschool ccn rcdeliik goedc overacnstemming
m.twosprocven op índustriële school,. Dc vcrge-
iiiking tusscn dit pigm.nt cn het hicrbovon het
ecrslgenocmdepigmcnl zol vcrdcr wordcn voorl '

gazGt,,

Er wcrd cen ondcrzoak bcaonnm noor dc
iuisrhcid von vcrschillcnda in dc littcrotuur vcr-'
meldc íomulcs/ woormGo uit dc gcmclcn remis--
siewoordan yon aGn weefscl dc withcid op be.-
trckkcl iik ccnvoudi gc wi i zc kon rcrdcn bcrckend.
Dit ondcrzock gcschicdt cvcnols hct hicrno rc|.
gcndco in somcnwcrking mct de oÍdcling KlËur-.,
meting vcn hci Vezclinstituut T"N,O,

Door da uitbraiding von de rcscorch in op-
drocht in 1959 wos hct noodzokcliik ccn twccdc
Phoro-Volr tristimulus --rcmissicmctcr in ge-.
bruik tc n.mGn voor hcl bcpolcn von de heldcr-
hcid. vcrgrouwing" gcclhaid cn withcid, Dc hicr-
mcc vcrkrcgen uilkomslcn blckcn vrii stcrk oí tc
wíikcn vo dic vcrkrcgcn mcl dc rcmissimctcr
von hctzcfÍdc íobrikool, dic hct Wos;cril-insti-
stuut ol iorcn bczit"

Gctrocht wcrd, dc oorzokcn von dc vcrschil:
lcn op lc ipor.n .n zo mogcliik wlg l. n.mcn"
Hi.rtoa wcrdcn bcidc m.lcrs om lc bcAinncn
vcrgclckcn mt cnkclc rcmissicmcters, dic in go-
bruik ziin bil dc oÍdcling Klormcting von hcl
Vczclinstituut T.N.O"

Vcrwlgcns kondm cnkclc klcincrc onrcgcl-
motighcdm in baidc m.taÍs m hun Íiltcrs rcr-
dan uilgcschokcld. De bclongriiksic orzook von
dc vcrschillsn blcck cchtcr tc ziin, dot in clkc
mctcr dc twcc Íolo-alcctrischc cclla, dc ci--
gcnliikc mctcel cn dc ompcnscrcndc ccl, nict
precics (mc*) oon clkoor gcliik worcn.

Door icdcrc Íotoccl vcroudcrt, a gaGn twc.
ccllcn in dcrclÍdcmotc, wcrd gctroót in clk q--
porool door wiiziging von dc rcgclwccrstondcn
an hun schokclíng, dc gcrclgcn von dil vcrsóiin--
scl wca lc nman,

Dir blcck cchlcr nicl mogcliik tc ziin, ols
gcvolg von dc zondcr ophoudcn voorldurcnd wr-.-
ondcrandc cigcnschoppcn von dc photoccllcn" ln
obsolutc zin gcnoncn ziin dczc vcrordcringan
ni.t grooid doch hct goor bii dc mctingcn oon
procÍdockcn cn ondcrc wccíscls oltiid om hot
vosisicllcn mcl grot. nouwkcuriglrcid von bc-
hckkcliik klcina versóillcn, Ecn vcrschil von



!Yosmochinc s

Divcrsm

bliv. 3% in de hclderheid i"o,v de hclderhcid
von mognesiumoxyde", dc witstc niet-'Íluorcs--
cercndc stoÍ- wcnst man le kcnnen mel acn
nouwkcurighcid von bii voorkcur 0,17o

Bii dc Phoro..Volt remissiamelcrs wcrdcn
vcrrclgcns twcc Vltrolitc-'iikploorics qqngc.,-
schoít, wicr ramissie-wo@dan wiiwcl gclïik
ziin oon dc gemiddeldc rcmissicwoorden von 25
mqol in wosseriicn mc.gewossan witts kotom.n
procÍdockcn,,
Dc bcrrckkcliik klcine oÍwiikingen,, dic dc bcste
von dezc twaa malers vorloonl! blckcn bii gc--
bruík von dczc plooiias inderdood gccn grotc of--
wiikingcnmeertc veroorzokcn in dc woordcn voor
dc vergrouwing. de gcclklcuring en dc wirhcid.,
dic oo de procfdoekan wordcn gamclcn.

Ecn ondcrc remissirmatar, cvanaan3 von
buitmlonds Íob,rikoot, blcck desondonks slerk
oÍwiikcndc uilkomstcn t gcven- rcdot bcslotcn
wcrd, dcze matcr nici oon lc schoíÍo.

Ecn grool oontol spoclprocvcn wcrd uilgc-
vocrd mct ccn nicuw typc wosmochinc in op-
drochl wn ccn hondclsÍirmo. Hicrbii blcck, dor
dczc mochinc woorschiinlilk gocn voordclcn
biedt bovcn dc nicuwslc lypcn wcsmocfiincs von
Ncdcrl onds fobri ko ot., ln ovcrl eg m.t da opdrocht--
gcvcr wcrdcn de procvcn doorom bciindigd.

ln opdrocht yon c6n chcmischc fobriok wcr--
dcn twcc vcrschillmdc soortm blouwscl vcr--
gclckcn, wot bctrcÍt dc hocvaclhcdcn,, díc mcn
doorvon gcbruikcn moGl om.m zo grool mgc.-
liikc vcrhoging von dc withcid von grwos3.n
koloencn wccÍscl s, dic ook fluorcsccnticmiddc--
lm bcvottcn, ta vcrkriigcn.

ln opdrocht von.m uitvindcr wcrdcn dc
oontosting von gloscn dc ofzctting von onoplos-
boro stoÍícn vcrgclckcn bii gcbruik von lwG.
vcrsóillcndc vool-' .n Ílesscnwosmiddclcn ín
hord wotcr,
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YOORLICHTING

Hei qcmiql bij de Uitqebreide Service ocmgesloten wosserijen bedroeg
op 31 dec. 1960, 208 tegen 20Ï op 31 dec, 1959, Deze stijg.ing vctrr het qqn...
tql leden wei:d verkregen, dooldot L3 wosserijen ols lid toeirqden, terwijl
er: 6 vooi het lidmqotschop bedcmkten Het qcntol bezoeken, dot in 1960
werd gebrocht, bedroeg 987 tegen 979 in 1959

Vqnhet qqntqlin hetlqborqtorium in het kqder vcm de voorlichting ver--
richte onderzo ekingen geef t onderstqcnd li j sije een overzic ht, Tus sen hqqk-
jes zijn qcngegeven de qcmtqilen vcu: deze onderzoekjnqen jn i959.

Beschodigd wcsgoed
Wqs- en bleekmiddelen
Wcter
Diverse chemicqliën
Proefdoeken

342 (390)

11 (r4)
20 (11)

0 (3)

r01 (r54)

Het meest opvollend is het teruglopen vcn het qaltql onèrzoekingen
vcm beschqdigd wosgoed en vcrn proefdoeken, voorql het teruglopen vcur
het qcntql onderzoekingen vqn proefdoeken, welk onderzoek toch een
uiterst nuttige oontrole op de deugde.lt,',,kheid vqn de wqsbehcndeling is,
moet qls zeer bedenkelijk worden beschouwd. AIs excuus voor het niet
meewqssen von proeÍdoeken wordt vook oongevoerd personeelsgebrek,
wqcrdoor men geen tijd en gelegenheid heeft proefdoeken behoorlilk ge--
controleerd 25 mqql mee te wsssen, mqql di.t lijkt meer op een uitvlucht
don op een redelijk excuus" wqnneer men werkdijk belongsterling heeft
voor deze vorm vqn bedrijfscontrole, moet het toch wel mogelijk zijn ql*
thcrrs eens per joor en:n stel proefdoeken mee te wcrssen met een behoor-
lijke controle op het juiste acmtol bewossingen"

Behqlve de in het voorgocnde genoemdewerkzqcrnheden werden nog de
volgende uitgevoerd:

onderzoekingen nqqr de krimp bij wossen vcm textielproducten werden
uitgevoerd voor de volgende opdrochtgevers met de dqcrqchter vermelde
ortikelen;

ConÍectiefqbriek, twee stqlen overqllstof 
"

Wosserij, wollen deken,
Mqchinef qbriek, kotoendo ek voor bol lenri jskosten"
Wosserij, kqtoenen hemden..
Bordweverij. etiketten,
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Onderzoekingen betreÍfende de wosechtheid vcrr gekleui'de goederen werden

uitgevoerd vcor de volgende opdrochtgevers met de dqcEqchter vermelde

cntikelen:

Bcrrdweveri j, bedrukte etiketten"
Vereniging Textieletikettering, bedrukte etiketten
Ziekenhuis, geweven etiketten,
Confectiefqbriek, blouw keperflcnel"
TextielÍobriek, hqnddo eken',,

In opdrocht vcm een bondweverjj werd een onderzoek ingesteld nqcE de

wosbestendiqheid vm opgeplokte etiketten

In opdrocht vcm een bondweverij werd een onderzoek ingesteld nocr de

bestendigheid tegen wcrssen en tegen reinigen met trichlooroethyleen oÍ

benzine vcrn de lljmlqqq vcrr geplokte etiketten"

In opdrqcht vcrn een textielfóriek werd in sqmenwerking met het Ve-
zelinstituut T.N.O. een onderzoek ingesteld nq6 de wqsbestendigheid von

een vlcrmwerende impregnering von kqtoendoek,'

Acm een regenkledingfqbriek werd qdvies uitgebrocht over het q(trl drie

stqlen regenkledingstof te bevestigen etiket vcm de Vereniging Textiel-
etikettering voor Wqs- en Strijkbehcndeling,

Acm twee onfectiefqbEieken werd qdvies uitgebrqcht orrer het etiket-
teren vcrr diverse goederen.

In opdrocht vqn een hcndelmqqtschqppij werd vier mqql een onderzoek

ingesteld nqcr de bestendigheid tegen wqssen en persen von knopen"

In opdrocht vqn twee wqsserijen werd een onderzoek ingesteld nqcr de

oorzqqk vqn de slechte tint vcrr door deze wosserijen gewossen goed'

In opdrochtvcrn eenwosserij werdeenonderzoek ingesteldnocr de oor-
zqqk vqr het tintverschiltussen een thuis gewqssen en een in de wqsserij
gewqssen sloop"

In opdrocht vqn een wosserij werd een onderzoek ingesteld noG de oor-
zqqkvqn hettintverschil tusseneen 15moql gewcrssenen een 125 mqql qe-
wcrssen sloop.

In opdrqcht v(trl een wosserij werd het qsgeholte bepqqld vcm een 500

mqsl gewqssen doek.
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Acrr een fqbriek vcm bordpopiel weid odvles uitgebrocht or.e:: het wqs sen
vcn pe.sdoeken

Acm een wasserj., werd qdvi.es uÍtgeblocht ovei het wossen vcn filtei'-
doeken vqn een suikerfqbriek

Aqn een wqsse.lii we;:d qdv'jesu:i.tgeblocht over het i:ei.nigen vqn met lqk
besmeuide overqll's

Acrt een wosseri; werd qdvies uitgebrucht over het wcrssen vcne blcuw-
epoene no--iron jqssen.

Acur een overhemdenfobriek werd qdvies uitg&mcht over het wqssen
vco:t no-iron overhemden"

Acn: een importeur vcu: textiel werd qdvies uitqebmcht over het reini-
gen vcm gegommeerde pequ de p0chre.

Aqn een ziekenhuiswosseri:i werd odvies uitgebmcht over het ver-
wijderen vcm vlekken von ?::ipoflovine uit wqsgoed.

Acn een wosserij werd qdvies uitgebrocht over cpprets voor textiel nq
chemisch reinigen"

Acur een wosserij werden inlichtingen verstrekt over de breedte vcrr
vqkken vqn wqsmqchines"

In opdrocht vcn: de vertegenwoordiger vor een buitenlcndse chemische
fqbriek werd een onderzoek ingesteld nqqr de mogeiijkheid vcur chemische
oantosting bij wossen vor kotoen, wcrctrop zich vlekken vcrr Hibitcne be-
vinden"

In opdrocht vcrn een wqsserij werd een on&rzoek inqesteld nqcr de mo--
qelijkheid militqir wosgoed schoon te wqssen-

In opdrochtvon eenwqsserij werdeen onderzoek ingesteld nqcn de mo-
qelijkheid speci'u,ui1 uit wasgoed te verwijderen,

In opdrocht vcrn de Koninklijke Mqrine werd een onderzoek ingesteld
nocn de moqelijkheid overqll's schoon te wqssen"

lnopdrqcht vctrreen wqsserijwerd eenonderzoek ingesteld noo de slij*
toge von een in deze wqsserij 22 maoJ qewossen werkkiel,,

In opdrocht vcu-l een mqchineÍobriek werden 6 stellen proeÍdoeken on--
derzocht.
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In opdtocht vqn een keuringsÍnstj.tuut werden 22 stellen pr.oefdoeken

onderzocht

In opdrocht vqn een voorlichtingsinstituut voor huisvrouwen werd een

stel proefdoeken onderzo cht,

C BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN

De directeur trod op qls Rijksgecommitteerde bij het schriÍtelijk en de
mondelinge excÍmens voor het Textielbrevet en bij het schriftelijk en de
mondelinge en proctische exomens voor de wqsseri.icursus A.

In opdrocht vqn de Federqtie voor de Wqsindustrie stelde de directeur'
eenonder.zoek innqcr devqkbekwqcrnheid vqn twee personen. die een oqn:
woog hodden ingediendvoor het verkrijgen vqn een MinisteriëIe Verklcring
inzcke vakbekwqcrnheid voor het wosbedrijf"

Dedirecteurhod een bespreking met de Afdelinq Opleidinq en Excrnens
vqn het Directorqct Generool voor de Middenstcrrd over de nieuwe regeling
voor het dleggen vcm een z"g" eenvoudige proef,

De directeurhqd tezcmen met de secretmÍs vcm de Vereniging Textiel-
etikettering voor Wqs-: en Strijkbehqndeling een bespreking met een Ne-
derlcndse en enige buitenlcmdse regenkledingÍqbrikqnten"

De heer AI woonde een vergoderinq bij vqn de Ned" Vereniging rrcor

Textielchemie, wqcrin werd gesproken over droogreinigen"

Drs Nieuwenhuis woonde drie bestuursvergoderingen bij vqn de Stu--
dieddeling vcm de Federqtie voor de WqsindustÍe en vier bijeenkomsten
vcm de Studieddeling. Enkele von deze bijeenkomsten werden ook bijqe-
woond door de directerg en door cndere personeelsleden.

De &recteur woonde de crcngresdqg bij ter viering van het tienjcnig
bestqcrn vcrn de Nederlcurdse Huishoudrqqd.

De directeur woonde de door de Wöschereiforschung te IGeÍeId geor-
gcrriseerde Ref erotetogunq bij"

Ir Tctn bezocht het Derde Internotionqle Congres voor OppervLqkte-
qktieve Stoffen, dot vcn l2*L7 september in Keulen werd gehouden.
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De directeui woonde zeven bestuursvergoderingen en een olgemene
ledenvergoderinq bij vcn de Vereniging Textieletikettering voor Wqs* en
Stri jkbehqndeli.ng,

De direcieur woonde te Pqrijs een door het Comité Internqtional de lo
Royonne et des Fibres Synthétiques georgcmiseenCe bijeenkomst bij over
het etiketteren vqn textiel en nqm, in qqnsluiting hierop in Den Hoog deel
qcn een bespreking met vertegenwoordigers vcm Gesqmttextil. Frcurkfurt
qM.envcmhetCIRFS

De heer AI woonde de voorlichtingsbijeenkomst bij welke werd gehou--
den door de Commissie Industriewqter onder auspiciën vcn de drie werk-
geversbonden,

Mej, Lingemcn: en de heren lr Tcn, k v,d" Goot en Bockholts woonden
de kleurenmeetdqq bij vqn de Ned. Ver. voor Kleurenstudie,,

Drs Nieuwenhuis woonde de ie Rotterdcnn gehouden tiende Kleurendog
bij vcn de Ned, Ver, voor Kleurenstudie.

Drs Nieuwenhuis woonde een vergoderinq bij vsr de Sectie Vetchemie
en wqsmiddelen vqn de Kon. Ned. Chem, Vereniging"

Drs Nieuwenhuis woonde een vergodering bij vqn de Sectie voor Phy-
sische Chemie vqn de Kon, Ned, Chem, Vereniging,

De directeur woonde te Apeldoorn een deel vcn de jooruergodering vcm

de Vereniging vqn Overheids- en Instellingswqsserijen bi j en ncrn deel qcn

de door de V-O,I"W, georgoriseerde excursie nqor enkde wosserijen,
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D íERKZAAMHEDEN IN COMMISSIES

De directeurwoonde zes vergoderingenbi j vcnr de Verbouwenscommis-

sie Nederlcndse Huishoudrqqd,/Federotie voor de Wqsindustj.i e"

De directeur woonde een vergoderinq bij vcn de onderwijscommissie

vcs-l de Federqtie voor de Wosindustrie,,

De directeur woonde een vergoderingbij vqn de Technische Commissie

Groep vcrr Wqsmqchinelevercrnci ers,/Consumen ten Con tqct Or gori sotie over

doelmatighei dsonderzo ek vcrr centrif uges,

De &recteur trod op qls voorzitter von een exctrnencommissie rrcor het

tweede gedeelte vcrn het crtqlistexqmen A, Vcun deze crcmmissie wqs Ir.
v,d" Goot een der excrninqtoren"

Ir v"d, Goot hqd zitting in de exqmencommissie vcE1 de Nijverheidsqkte
N XV]I.

Drs Nieuwenhuis woonde een vergqdering bij vqn de commissie Akten

vcn Bekwqffnheid Nijverheidsonderwijs Akten N XVII en N XVI["

Drs Nieuwenhuis woonde een vergodering bij vqn de Werkqoep Be-
proevingsmethoden vcn de Nederlandse commissie von oppervlokte--qkti-
viteit.
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LEZINGEN EN YOORDRACHTEN

Dedirecteur hield voor de Stichtinq Agrqrisch Sociqle Voorlichting een
lezing ovei de werkzqcrnheden vqn het instiiuut,.

Ir v.d, Goot hield voor Hoofden vcrn Temeuzen voor Bejqoden, uitgocor--
de vqn de Stidrtinq Protestqntse Opleidinqen Bejoordenzorg een lezing
over inrichtingstextiel en wosserijproblem en, wqobij wederom gelegenheid
wcrs een beschrijving te geven vqn de werkzqqmheden vqn het instituut.

Drs Nieuwenhuis hield een lezing voor de Studie-cddeling vcor de Fe--
derqtie voor de Wqsindustrie over de resultqten von het in het lsqtste qn-
derhqlf jqcr verrichte, wije speurwerk,

Dedirecteur hield een lezing over moderne wqsmiddelen voor een qcm-
tql voorlichters over textieletikettering vcrr de Nederlcndse Huishoudrqqd.

Drs Nieuwenhuis hield een lezing voor de ddelinq Hqcnlem vcn de
R"K" Nqt. Bond vcm Wqsindustriëlen over het uitspoelen en neutrqliseren
vqn wqsmiddelen,,

Drs Nieuwenhuis hield een lezing voor lercnessen ocrn de huishoud-
scholen vcor de Vereniging Licht, Liefde en Leven in Den Hoog over Syn-
thetische wqsmiddelen,, Eenzelfde lezing werd gehouden voor de Vqk$oe
Huishoudkunde en Wqsbehcmdeling vcrr de Vereniging vcn Clu" Lerqren en
Lercnessen bij het Nijverheidsonderwijs.

F" BEZOEKEN EN EXCURSIES

Vcn de volgende huishoudscholen met opleiding voor de nijverheids-.
qkten N VII, N XII en N XIX mqqkten de qcna deze opleiding verbonden
lerqressen met hqre leerlingen een gecombineerde excursie nacr het Wqs-,
serij--Instituut en nq<r het Vezelinstituut T N.O
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R, K Huishoud- en Industrieschool Mcriënburg

L cndbouwhui shoudschool
Amsterdcrn se Hui shoudschool
R,K, Huishoudschool
Prot, Ch::. Ni jverheidsschml
CLu. Industrie'- en Huishoudschool

Industrie- en Huishoudschool
Prot" Chr. Nijverheidsschool
te Chr. Huishoudschool
R.K, Huishoud- en Industrieschool
le Utrechtse .Indusbie- en Huishoudschool
Ie Chr. Industrie- en Huishoudschool
Rotterdcnnse Hui shoudschool
Kook- en Huishoudschool
Chr" Hermineschool
Lcrrdbouwhui shoudsc hool
Huishoudschool Lqcn vcnr Meerdervoort
R.K. Huishoudschool (St, Jcorssingel)

Het instituut werd bezocht door de volgende buitenlcmders:

Den Bosch
Posterholt
Amsterdcrn
Eindhoven
Bolswq'd
Groningen
Amsterdcrn
AmersÍoort
HqctrIem
Den Hoog
Leiden
Utrecht
Utrecht
Rotterdqm
Groningen
Zetten
Deventer
Den Hoog
Den Bosch

Engelcrnd
Engelcurd
Engelcnd
Ierlqnd
U.S"A"
U.,S"A"

U"S"A"
Turkye
Isrqel

de heer Dr H.A. Bhrm
de heer Dr G.R. Ames
de heer J" Leicester
de heer M,J. Mc"CdÍrey
de heer J.A" Quiqley
de heer T"C" Preston
de heer Wm" Lq Rocque
de heer K" Vuduris
de heer en mewouw Heymcor

G, PUBLICATIES

In het februcri-nummer vqn ,,De WosindusLtier vetscheen een qrtikel

qetlteld ,,Een nog beter wosproces" door Drs K.J, Nieuwenhuis.

In hetzeifde nummet verscheen een qrtÍkel over vouwmqchines door

Briin H.J Br"issenschiittteBremen, wclctrvcrn devertoling door het Wqsserij

instituut werd verzcrgd,
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In het mqctrt--nummer von ,De Wqsindustrierr verscheen een door Drs
K.J, NieuwenhuÍs en J.B, Al somengesteld cntikel over kostencijfers en

enige crbeidsprestotiesin Engelond, geboseerd op een verslag in ,.Loundry
Record qnd JournqlT vqn een door V"N" Audigier B"Sc , hoofd vqn de ,,Uit-
gebreide Service/r von de B L,R.A, gehouden lezing,

In hetzelfde nummerwerd eenniet ollerdoogs gevol vcor krimp beschre-
ven.,

In het cpril-nummer vcn ,,De Wqsindustie" verschenen:
le Een verslog vcm een bijeenkomst der studiq-qfdelinq vor de Federqtie

voor de Wqsindustrie door J.B" AI, die dqqrbij ols versloggever qd in-
terià optrqd,,

2e Een verslog vcm een in Engelcmd uitgebracht rcrpport over wotsver-
ontreiniging door wssserijen, eveneens vcur de hcrrd vcm de heer Al.

3e Een verslag vcn: de voorlichtingsbijeenkomst vcn de Commissie krdu-
striewcter, door J.B" AL

In het mei-nunmer vcm ,,De Wqsindustrie" werd door J,,B, Al een che-
mische oortosting vcrn textiel met een merkwoordig uiterlijk besdrreven"

In het juni-nummer vctrl ,,De Wqsindustrie/" verscheen een publicatie
qetiteld ,,Wosprocessen voor witgoed en wqsecht bontgoed" door Drs K"J.
Nieuwenhuis.

In het juli-nummer von ,,De Wqsindustrie" verscheen een verhandeling
qetiteld ,,Toeloatbore hoeveelheden wosEoed in netten" door Drs K.J,
Nieuwenhuis, In hetzelfde nummer verscheen onèr de titel: ,,En wot zegt
de kiqnt dqcr nu von' .een vertoling door J.B" Al vcor een cntikel in Der
Chemischreiniger und Fcirber 13, 6, 272-274 (juni 1960) door E. Kunze,
wocnin een enquéte over verpokking in plostic enrklerenhcngers vcrr plos-
tic wordt besproken,

In het ouqustus-nummer vo:l ,,De Wosindustrie" verscheen een crtikel
getiteld ,,Ook linnen en celvezel kunnen vervilten'í door J.B" Al.

In hetzelfde nummer werd een beschrijving gegeven vcn de internatio-
nole wqsserij-- en chemischreinigings-tentoonstelling te FrcnkÍurt door J.
Bentzon, G. Elzengo en L" vcm Loon"
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In het oktobernummer von ,De Wosindustrieo verscheen een door het

instituut verzorgde en von commentocr voorziene vertoling vqn het I.L.A.
Technicol Bulletin no. II.

In het november-nuruner von ,De Wosindustrie' verscheen een crtikel
getiteld,Automotischebepoling von de woterhcndheid' door Drs K.J. Nieu-
wsrhuis en J.B. Al.

In ,De Wqsindustrie' von december verschenen twee crtikelen, resp.
getiteld ,\4engsels von nylon en kqtoen" en ,Vuil lrprden en stotische
loding vcrr synthetische vezels'.

H. TEXTIEL-REINIGING

De uitgwe hiervcn: rcnd regelmqtig voortgong.
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