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BESTUUR.

De sqmenstelling vqn het bestuuronderging in l95B geen verqndering"

Zij luidde ols volst;

J,P,Ph. Beyernqr

H,W. Hoes

C. Meyer

H.À,C. vqr der BeeL

D. vcur Eck

J.M,À. Mulder

G. vo der Kmp
Proí. Ir. D. Dresden

IÍ" À.J. de KoL

Bond vcqr \{roslndustrlëlen in Nederlqtd voorzitter

R.K. Not. Bond vsn Woslndustrlélen vlce-voorzitter

Bond vcrr WostndustrtëIen ln Nederlqld secretccls

R.K. Nqt. Bond vcn Wcslndustrlëlen pennlngneester

Bond vor WastndustrlëIen in Nederlod

R.K, Nct. Bond varr Wosindustrlélen

Ned. Bond vc Prot. Chr, ltcslndustrlölen

Voorzltter vcn de Nljverheldsorgcsli§otle T.N.O.

RtjksDtjverheldsconsulent in clgemene dlenst, vertegenwoordÍ'
gs v(ar de Mlnlster vor Economlsche Zqken.

Fungerend secretctris is de heer J.G.IU. Angevoore, secretqris vqn de

R.K" Nqt. Bond vqn Wssindustriëlen.
Verder worden de bestuursvergqderingen door de heer Th" Bombeke, oud-

bestuurslid, crqngewezen door de Bond vqn Wqsindustriëlen in Nederlond,
bijgewoond qls toehoorder.

PERSONEEL

De stoker Th, Sleqtenhorst overleed nq een vrij longdurige ziekte. De

vroegere wqsknecht C.M. vqn Schqick wqs zo bereidwillig gedurende de

ziektevqn Slegtenhorstvoor deze in te vollen.Nq het overlijden von SIeg-
tenhorst werd qls stoker oongesteld de heer E,J" de Bruin. Aqn Mej' M"

vqn der Vcort, hulp in het lqborqtorium werd op hsqr verzoek ontslqg ver-
leend wegens verqnderinq vqn werkkxing. In hoor ploots werd aongesteld
Mej" M.M. Moqn. Tevens werd qls hulp in het iqborotorium oongesteld Mej.
E.C.M. vqn der Linden.



Aqn het einde vqn het verslogjoor
gende personen in vqste dienst:

bestond het personeel uit de vol-

Ir R. Smit

Drs K.J, Nieurenhuis

Ir Tqr Koen Hiok

Ir H. vo der Goot

L. vqn Loon

G. Elzengu

J. Bentzon

J.B. AI

P. Morlen

F.J. de Brutn

Mevlouw M.C. vcsl der Heyden-vct Roode

Mej. C.T.M. vcr der SteI

MeJ. C. Koolen

Mej. M. Schreude

Mej. H.C. HqqntJes

MeJ. P.H. Overes

MeJ. À. Mulder

Mei. J.C. vql der Vllet
Mej. M"M, Mqan

MeJ. E.C.l"í vqn der Llnden

MeJ" W. Judels

MeJ. P. den Ouden

MeJ. M.I.H.B, Hosmo
Mer. L.A,M. Mfillers

dir*teur
lelder vm de speurwerkofdellng

In verbcmd met een grote speuwerkopdrqcht moesten in de lqqtste
mqqnden nog twee vrouwelijke hulpkrochten in het lqborqtorium in tijde,
lijke dienst worden qqngesteld" Dqqrnqqst zijn regelnntiq nog vijf wouwe-
Iijke en één monnelijke hulplaocht voor enkele uren of enkele dogen per
week in dienst, n.l. één werkster, vier vrouwelijke hulpkrochten voor het
mqngelenvqn depersoneelswqs op mqcrndqgen een mqnnelijke hocht voor
het spoelen vqn glqswerk.



HU'SVE§T'NG.

In de herfst vqn 1958 werd een belqnqrijke verbetering in de huisves'-
ting verkegen, doordot de qndere helft vqn het gebouw, hetwelk nog bij
de T.H, in gebruik wos, gtotendeelswerd ontruimd,Hierdoor keeg het in-
stituutde beschikkingover eenfiink ruim ]oborqtotium met donkere kqmer.
twee kleine, in een uitbouw gelegen komert jes, een behoorlijke werkkqmer,
een flinke bibliotheehuimte en enige zolderruimte,Venivqcht mog worden,
dqt hierqqn in de loop vqn 1959 nog de hoogleroqrskqmer zql worden toe.-
gevoegd, welke nog bij de T H. in gebruik is,

De werkkqmer werd ter beschikking von Drs, Nieuwenhuis gesteld, zo-
dqt deze thqns eindelijk een eigen kqmer heeft en niet meer zijn werk-
zoqmheden in de komer vqn de directeur behoeÍt te verrichten

De qdministratie,welke tot dusverwos gevestigd in een komer op zot
der in het bij het Vezelinstituut in gebruik zijnde deel vqn het gebouw

Mijnbouwstrqot 16Akon worden ondergebrccht in de beide kqmertjes in de
uitbor.rw" terwijl onderzoek von textiel (beschqdÍgd wosgoed en proeÍdoe-
ken),dot tot dusverin eenaÍdeling vonhet Vezelinstituut geschiedde, kon
worden overgebrocht nqqr het nieuwe lqborqtorium" In dit lqborqtorium
worden voor een deel ook de wqsproeven op loborotoriumschqql uitgevoerd,
terwijl hier thqns ook het meer fundqmenteel speurwerk geschiedt.

Door het ingebruiknemen von de bibliotheekuimte kon een veel over-
zichtelijker opstelling von boeken, tijdschriften, overdrukken vqn publico-
ties e.d, worden verlcegen, met het beheer wqqrover de heer Al is belqst.
Deze heeÍt in de hibliotheek thons ook een behoorlijke werkruimte, ten,rijl
er tevens een goede gelegenheid is om bezoekers in stqqt te stellen boe-
ken of tijdschriften te komen.inzien,

De zolderruimte tenslotte wqs zeer welkom voor het onderbrengen von
het qrchief en voor opslog vqn kqntoorbenodigdheden,



WERKZAAMHEDEN

A. SPEURWERK

1" HET WEKEN VAN HET WA§GOED.

In vooroÍgoonde jcnen wqs komen vqst te stoon, dqt bij weken met een
zuivere zeepoplossing het olgemene schoonwqssenbeter is dqn bÍj weken
met qlleen woter of met een volledig sop vqn zeep. sodo, metqsilicqqt en
NqCMC Weken met zeep wordt nu Ín de proctijk veelvuldig toegepqst.

Uit nieuwe proeven is gebieken, dot men ook nog enigszins vqn de
gunstige invloed vcn: het weken met zeep kon proÍiteren" indien men om

bijzondere redenen weekt met woter of met volledig sop" No weken met
wqter moet hiertoe qon het dooropvolgende sop eerst de zeep worden toe-
gevoegd en pos doqrno de wosqlkqliën" Bij weken met volledig sop moet
men qqn het weekbqd eerst de zeep en pos doqrnq de wqsoikqliën toevoegen"
In beide gevollen weekt men toch even met zuj.vere zeepi en qI duurt dit
slechts ongeveer twintig seconden, toch heeÍt het een merkbqqr gunstige
invloed op het olgemeen schoonwqssen.

Uit qndere proeven bleek, dat het olgemene schoonwqssen bij weken
met sodq en metosilicqqt ongeveer even goed is qls bij weken met volle'
dig sop en minder goed don bij weken met woter"

Toevoeging vqn NoCMC oqn een weekbqd vqn sodq en metqsilicqot
verbetert het olgemene schoonwossen in sterke mqte,

Toevoeging vqn NoCMC qqn een weekbod vqn zuivere zeep kon de
verwijdering vqn bloedvlekken minder goed moken., Dit verschijnsel treedt
voorql op bij gebruik von weinig oÍ niet qlkqlisch reogerend woter, ver-
lenging vqn de weekduur vqn 2 tot 4 minÉten. en zowel wcrnneer men het
weekbqd weg loot lopen ols wonneer men dit niet doet. Vermoedelijk berust
het op de vorming vqn een complex oÍ een verbinding vqn bloedeiwitten en
I{oCMC, die des te meer wordt gevormd, of des te minder oplosboor is, ncor
mqte de vloeistoÍminderqlkqlisch is. Dit schijnt bevestigdte worden door
een medisch onderzoek uit de literotuur, woorbij werd gevonden dot Ín-
spuiting vqn NqCMC bij konijnen de bloedstolling bevordert"

Voor olgemeen gebruik verdient op het ogenblik het weken met zeep
dqqrom de voorkeur.



2. EET EIGENLIJtrE §OP

De dolingenvqn hetvuilverwijderend vermogen en vqn het vuildrogend
vermogen vqn soppenr die zeep, sodo, silicoqt en evt. NoCMC bevatten,
veroorzqokt door verhoging vcrn de h$dheid vqn het wcter, werden quonti-
tqtief bestudeerd.,

Bij eenzelfde hqrdheid vqn het woter is het vuildrogend vermogen von
eensopmet NqCMC oltijdqroter dqndqt vqneenzelfde sop zonder NoCMC"
Het verschilis deste grroter.nqqr mqte de hqrdheidvqn het woter loger is.

De stijging vqn hetvuildrogendvermogen doorhet toevoegenvan 80 mg
NoCMC (100%)per liter is blj qlle onderzochte woorden vsn de wqterhcrd-
heid (0 tot i0 mel : 0 tot 2BoD) veel groter dqn de stijginq door het toe..
voegen vqn een extrq hoeveeiheid zeep, overeenkomend met 0,8 g vetzu-
ren per liter. Soms treedt door het gebruik vqn meer zeep zelfs een kleine
dqlinq vqn het vuildrogend vermogen op.

Door het toevoegen vqn NqCMCwordt ook het vuilverwijderend vermo-
gon vqn een sop, dot zeep, sodq en siiicqqt bevot, giroter" Hoewel ook
hier de verbetering gnoter is voor logere hqrdheidswqqrden vqn het woter,
heeft de hqrdheid vqn het wqter in dit gevol minder invloed op de groot-
te vqn de stijging dqn bij het vuildrogend vermogen,,

De stijging vqn het vuilverwijderend vermogen door het toevoegen
vqn de extrq hoeveelheid zeep is zeer klein voor hoge en loge wqoden
vqn de wqterhqrdheid en tqmelijk qroot voor middelmotig hoge hcudheids-
wqcrden. Dit wordt hierdoor veroorzookt, dot voor iedere sopsomenstel-
ling het vuilverwijderend vermogen bij verhoging vqn de hqrdheid vqn het
wqter qqnvqnkelijk slechts weinig dqqlt en vervolgens vrij sterk tot een
woorde, die bij verdere verhoging vqn de hqrdheid slechts weinig weer
dqqlt" De hordheid, woorbij de sterke doling begint op te treden is des te
giroter, nqqr mqte de zeepconcentrotie hoger wos"

Dit qlles heeft tot gevolg, dqt bij loge woorden vqn de woterhqrdheid
de stljging vqn het vuilverwijderend vermogen door toevoeging vcrn B0 mg
NcCMC per liter gnoter is dqn de stijging door toevoeging von extro zeep
in een concentrqtie vqn 0.8 g vetzuren per liter; terwijl het bij middelmq-
tig hoge hqrdheidswqorden juist omgekeerd is" De wqorde vqn de hctrd-
heid, die de grens vormt tussen deze beide gebieden hangt o,o, qf vqn de
qqrd en de concentrotie vqn de qqnvqnkelijk oonwezige zeep. Bij de qt
Ierhoogste hqrdheidswqcrden heeft zowel het toevoegen vqn zeep qls vcm
NqCMC in de genoemde concentroties betrekkelijk weinig invloed op het
vuilverwi j derend vermogen,



Nqqst qlle ondere, in voorgqqnde jqren gevonden voordelen biedt het
gebruik vqn zo zqcht mogelijk wqter dus ook het voordeel vqn een zo
groot mogelijke werkzqqmheid vqn de gebruikte NoCMC.

3. HET BLEXEN VAN WITGOED EN CIILOOBE|CHT BONTOOED.

Het Wqsserij=instituut beveelt ols stqndqqrdbleekproces qqn het ble-
ken.in één der spoelboden met hlpochloriet in een concentrqtie von % g
werkzqqm ctrloor per liter bij 25o gedurende 10 minuten.

Uit de proeven is nu gebleken, dqt verhoging vqn de bleekloogcon-
centrctie lot % s werkzqcm chloor per liter de vlekkenverwijdering meer.

en de slijtoge vqn het wosgoed minder, doet stijgen don verhoging von de

bleektemperotuur vqn 25o tot 40o,
VerlogÍng von de bleektemperqtuut vqn 25o tot 14o doet bij gehuik

van 3À g werkzoom chloor per liter de slijtoge dolen tot een wqqrde, die
weinig hoger is dqn met /a g werkzaam chloor per liter bij 25o, en loger
dqn met % g werkzqqm chloor per liter bij 40o, terwijl de vlekkenverwij-
dering beter is,

Door verhoging von de bleekloogconcentrqtie van % tol 3À g per liter
wordt het osgeholte von het wosgoed iets groter,

Door sterker en,/of wormer bleken wordt de vergrouwing vqn het wqs-
goed iets kleiner: mqqr door het toevoegen vqn 100 mq NqCMC per liter
qon de soppen wordt de vergrouwing nog veel kleiner, en ook de geel-
kleuring neemt dqqrdoor qf.

Ter verkrijging von een hoge witheid is dus niet sterk oÍ worm bleken
het oongewezen middel, mqor het gebruik vqn NqCMC in de soppen, Wqs-
goed, dot veel niet uituosbqre vlekken bevot, die moeten worden wegg+.
bleekt, kon men desnoods iets sterker bleken dqn normqol,wccrbij men de
temperotuur met het oog op de slijtoge bij voorkeur loger kiest don 25o,
WqIm bleken dient nimmer te worden toegepqst"



Vqn het overÍge in
ven in de onderstqqnde

i95B venichte speurwerk
tqbel.

wordt een overzicht gege-

Onderwerp

Wqswerking vqn NoCMC en qndere
polymere stofÍen"

Stmd vo het speurwerk per 20 december 1.958

Bij wqsproeyen op lcboroiorimschcql bleek
NcCMC geen vuildrqgend vermogen te hebben
t"o,v, wol en enkele synthetische vezels,

In opdrocht vm een buitenlqndse fabriek wer-
den kotoenwosproeven op loborototiumschoql
uitgevoerd met drj.e nieuwe cellulose dèrivqten:
zowel met zeep en versterkers in zqcht wqter qls
met een synthetisch wosmiddel, een bleekmiddel
en verschl]lende versterkers in hcd wqter.

In opdrochtvondezelÍde Íabriekwerden met één
nieuw cellulosederivaqt wcsproeven op lcboroto
rlumschqql genomen. zowel in hod ols in zccht
wqter ter bepslinq ysn het vuilyerwljderend en het
vuilwerend vermogen ten opzlchte vcr wol en
synthetische yezels.

Er werden wcsproeven op loborqtoriumschqql
genomen met enkele natuurlijke polymeren,. om hun
vuil.verwiJderend en vuilwerend (vulldragend) ver-.
mogen ten opzichtè von nctuurlijke en synthe-
tische vezels te bepolen"

Wosproeven op procti jkschqsl werden uitgevoerd
met en zonder NcCMC en een qndere polymere
stof om hu vuilwerend (vuildrogend) vemogen te
bepolen ten opzichte vm een ocntol natuurlijke
en synthetische vezels.

De metingen vcr de cdsorptie vqn NoCMC op
verschillende stoÍfen werden voorlopig beëindiqd"
Een otikel over deze metingen is 1n bewerking.

ln opdrocht vqn een chemische Íobriek werden
kctoenwosproeven op iqborotoriumschcol uitge-
voerd met 85 verschillende synthetische wqsmid-.
delen In zqcht wqter ter bepqling va hu vul}.
verwijderend en hu vuilwerend vermogen.

In opdrocht vqn dezelfde Íqbriek werden vieÍ
hqlve series wqsproeven op prqctijkschqqi ultge-
voerd met vier verschillende synthetische wqs-
middelen.

In opdracht v@ een qcntc]., grotend€Is bulten.
londse, zeepfobrieken werden wcsproeven op proc-
tljkschool genomen met vier verschillende wek-
en wqsmiddelcombincties,

In opdrocht v@ een Rijksinstontle werd vG I
middelenvoorhet wqssen in zout wqter nogegqm.,
of ziJ voldeden qG een uit het bultenlond ofkom,
stige specificqtie" Bovendlen werden met vier vqn

Verschillende zepen
tische wasmiddelen
lose vezels.

en synthe.
voor cellu.,



Verechillende versterkers
witgoed,

Verschillende wcsprccessen voor
wlt- en bontgoed.

Verschillende bleekmtddelen en
bletprocessen voor cellulose
vezels.

l0

deze wqsmiddelen in twee verschillende concen-
trqtles wqsproeven op loborqtoriuschoql ln ze,
wqter uitgevoetd. TeDslotte werd één von deze
wosmlddelen ln drie vershillende concentrqtles
vergeleken met een ,vollediq wqspoeder" ln de
gebrutkelljLe @ncentrcUe door middel vcn wc$
proeven op loboratoriuschocl, w@bij belde wqs
middelen tn zacht wcter werden gebrutkt.

Vier verschlllendq mcnieren voweken met een
mengsel vcrr synthetlsch wasmiddel en wqsolke
llén werden vergeleken met het weken met zeep
door middel vcrr enLele wcsproeven op industriële
schqql in opdrqcht v(m een zeepfcbriek.

in opdrccht von een bultenlandse folcriek wer"
den twee holve series wdsproevèn op industriele
schcol bij twee verschlllende hcdheden vdr het
water ultgevoerd, wacbij de zeep in het weekbad
veryqngen werd door een syDthetisch wssrÉddel.

In opdrccht vcrr een cndere buitenlqrdse fobriek
werden twee monsters zochte zeep dchtlge wos
middelen onderling vergeleken wat betreft vullver
wijderend en vuilwerend vermogen door middel. vo
wqsproeven op laborctorlumschqql"

Door olddel vqn wqspreven op lndustrièIe
schoql werden drie verrchill ende wcsclkclis men-
stelltngen met de standqardwqsqlkclls@enstel-
ling vergeleken, wdt betreÍt olgemeen schoonwqs,
sen, verwudertng von drie soorten vlekken, ver-
grauwtng, geelkleurlng. dsgehalte, cheml.sche en
mechcrlsche sliJtoq€.

Vo enkele Grdere verstertermengsels werd de
Ínvloed op de bevochtigingssnelheld nogegq@
door mlddel vcr metlngen ln het lcborctorim

Drie verschillende versterkeraengsels werden
ln rcmblnatte luet een synthetisch wasmiddel
vergeleken net de gebruikeliile sopsomenstel."
llng vo zep en het stmdacdwcsclkolimmgsel
door mldde] vc wqsproeven op industrlële schoql
in opdracht ver €en cheolsche fobriek,

Door mtddel vcm wqsproeven op industrlélè
schqql werd nqgegcnn, oÍ het stdndoqrdwdsprc'
ces kqn worden verbetad door verlenglng vcr! de
duur vcrr het sop oÍ vcrr het weekbod. In het
twede gevcl werd het weelbqd no enkele minu.
ten verwcmd boven 35o, cl oÍ nlet gecomblneerd
met het toevoegen von wasqlkqlla.

Er werden drle hclve en twee hele ssles wos-
proeven op industriële schqqL uitgevoerd, wcGblj
getrocht werd het bleken met hlpochlorlet (bleeh-
loog) te vereenvoudigen en goedkoper te mqken.



Wqssen vo wol

I/Íeefsels Eet husthqrsen
Lron weeÍsels) .

(o.c. no'

Weefsels von s)mthetlsche vezels .

De invloed vm enkele stoÍÍen op de stcbultelt
vqn zuurstofbleekmLddelen werd door mlddel von
proeven In het Iqborqtoriu nogegqqt"

Voor een chemische fqbrlek werden vele op.
drochten ultgevoerdj wcoblj de wertlng vo
bleekmiddelen werd bestudeerd,, o,q. door mld
del vm wos. en bleekproeven ln het loborctorium,

In opdrccht vm een Rljkslnstotie werden drie
wolzepen onderllng vergelehen wct betreft hM
wilyerwijderend en vuilwerend vermogen dmr
middel vo wdaproeyen op loborotorlumschcol..

In opdracht v@ een ondèxe Rijkstnstantle wer=
dea Íret twee wolwcsmlddelen, elk ln 5 concen'
trcties, rclwcsproeven op lcÈoratorimschqcl ult-
gevoerd ln zocht wcter, in vergeltjking met eeE
standqcd wolzeepr waobij dé vuilverwiJderlng en
het wildrcgend vemogen werd bepcold.

In opdrccht vcn een texiielfcrbrlek werden L.oL-
wdsproeven op proctiJkschcol ultgevoerd Eet tree
monstérs weefsel, één zonder en één met neircn
Íinish. Een gedeelte vcrr elk rtonster werd qlleen
gekookt met èenwqsmlddel dat e6n zuurstoÍbleek-
mlddel bevatte: eea mder ged€lte werd bovendlen
gebleekt mel h:Ípochforiet (verdunde bleeklmg,
bletwcter)"

In opdrocht vcm een oder T,N.O,-lnstituut weF
den 3 monsters wit neiron weefsel 24 mcol gewc*
sen en geblaekt met hlpochlorlet en hm va.
gtmwing en geelkleuing bepccid. Het verdere oF
derzoeÈ geschiedde door dqt tnstltuut.

In opdrocht vcn een textielÍcbriek werden hcrrd-
wosproeven én industrlële wosproeven vedcht met
een geverÍd,,embossedJ' weeÍEel met kunsthos.

In opdracht vm eën textielÍabrlek werden drle
rcnaters wittenG'iron poplln een qqttql mdlen ge-
wcssenr wqonqde verqrauwing en de geelkleuing
von deze monsters werd gemeten.

In opdrccht v@ een texttelhcldel werden hcrd.
wqsproevèn uitgevoerd mèt poj.yestc:i zeJ.Íb.llde;:s"

In opdrdcht vct een levensmlddelenÍabnlet werd
een onderzoeh Ingesteld ncq de beste wljze.
wcoop persdoeken vcr poly@lde vezels reut* en
smqcÈIoos kumen mden gemoakt,

In opdrocht von ee! Rijksitstcttie werden was-
proeven genomen met wsteroÍstotend gemqcrkte
weefsels, AIs gevolg vo bepoclde mqdtregelen
konden de wqteÍq{stotende eigenschappen bijno
geheel behouden blijven.

It

Wqterqfstotende weeÍsels.



Pemcnente bqleinen.

(Wos) EcchÍnes.

Stmdcod wlldoeLm.

Sltjtoqe vo preÍdoeLen.

Dlversen .

l2

In opdrocht vqD een wcsseru werd hlerop ocn'
sluttend ncgegccEr, hoe het benadtgde mlddel door
de wcsseru zelÍ zou kunen worden a@enge
steld ult ln de hcrrdeL verLrljgbde chemlccltën.

Nccn conleidlng vcm een catiteltje ln ëTeitel
Reinlglng'/ quÍ éen overhemdenÍolrlek opdrccht tot
het nemen vcmgecombtneerde dloog* en wqsproryen
met overhemdend wo(Ev(In de boorden zirn voorzien
vcn bcleinen, die voor het wqssen niet behoeva
te worden verwuderd"

Dccr de boleinen ttjdens het wqssen enigszins
vqn vorm verqrderen,, zlJn zi' alleen dm weer ge-
heel in hm oorspronkelirte voE terug te brengs,
l.ndien de boorden !q het wossen oÍ centriÍugeren
worden gestreten oÍ gepqst. Ook nq verscheidene
keren wmsen zlt\ zlt dG echtq wÉr oDberispe'
lijk, clthans wGner men, zocls gebruikeltik is,
alleen de bultenzlJde vm de boord met de hcde
glodde kop v@ de pers perst.

In verbcnd met de belcgstelltng, die allerwege
bestcst voor het ontwlLkelen vcr &n machtne die
zowel, weekt, wost, bleelt a spoelt cls drcogt,
mogelt oÍ per§t €D vouwt, zljn wqsprc*en gene.
Een Ln een tertlelwasEochine, wqdruit Eisschlen
hèt rnqttet' gedeelte vm zulk en gecombinerde
mochine rcu kunnen rcrden ontwr.kLeld' Hlerbij
werd de vullverwljdering, de ktie vo een wollen
weeÍsel en de sllrtcge v(Et ën Lqtoenen weeÍeel
vergèlek€n met dle ln een gewone industriéle ws
mqchlnè (openeind). Eenverslcg over deze pro*en
verscheen ln rrDe wqslndustlle'vGr iuli 1958.

Ddqr nog gèen nleuwpÍgEent voor de kustmatlg
vullgemcakte strolen werd gevonden, dot In ieder
opzicht qoede ultkomsten geeÍt, werden vele wde
proev€n op laboratorlumschqol ultgevoerd Eet stGF
dcod vutldoeken, dle nqqst de mdere qebruikellite
bestcnddelen vm het wO vqschlllende soortm
piqment bevatt6n.

De bepollnq vcl het verbcsrd tussën de stijglng
vcn de Ílu'ldttelt m de chmische sltjtage vcr proef-
doebn, dle lnde textlelÍcbriel op ons verzoek een
nieuwe bewèrking hebben ondagocr, werd voortge
zet door middel vo vele wqs en bleekproeven ln
de bestadnde. hier voor speciqql gebouwde lqborG
torlmwdsEqchlne.

Voor een zeepÍobriek werd een onderzoek inge-
steld nqqr de relnlgende werklng, de dontrcting vm



kleuen en mogellJle cGtcsting vcr cllerlei vezels
én plqstics door een vloelbsqr reinigingsmlddel voor
olgemene doelelnden.

B, VOORL.ICHTING

Wqs 1958, wqt de speurwerkodrqchten betreft, een zeer druk jocn, de
voorlichtingsopdrochten logen meer op het nivequ vqn i957. De belong-
rijkste vorm vqn voorlichting qqn wqsserijen is het brengen vcm bezoeken
qon wcrsserijen, die iid zijn vqn de z.g. Uitgebreide Service, d"w.z" die
een overeenkomst met het instituut hebben crqngegocrn voor het ontvcmgen
von een bepqqld qontql bezoekenper jqqr door een deskundige von het in-
stituut, Op 3t december 1957 bedroeg het oontol oongesloten wosserijen
2I1 en op 3I december 1958 wqs dit gedoold tot2O4. Deze dolingwcrs in
hoofdzqqk het gevolg vqn de tcriefsverhoging, welke met ingong von I
jqnuari 1958 werd ingevoerd, doch hqd ook qndere oorzqken. Twee leden
vielen of door opheffing vqn het bedrijf en één wosserij moest worden ge-
royeerd wegens het nietvoldoen qqn hqcr Íinqnciëleverplichtingen jegers
het instituut, Het qqntql bezoeken, dqt in 1958 werd gebrocht, bedroeg
1002 tesen 984 in 1957.

Hoewel dqcrtoe regelmcrtig pogingen in het werk worden gesteld, blijkt
uitbreidinq vqn het qqntql Leden vor de Uitgebreide Service uiterst moei-
Iijk te zijn, Het nut vqn deze voorlichting wordt onvoldoende ingezien en
bovendien menen vele wqsserijen te kunnen volstoon met de voorlichting,
welke zij von zeepfobrieken kunnen hijgen en die z,g" grotis wordt ge-
geven, d"w,z" wcrctrvoor geen directe betolinq verschuldigd is"

Tot de voorlichting behoort voorts het onderzoek vcnr proefdoeken, be-
schqdigd wosgoed, wcter, wcrs- en bleekmiddelen" Van het oontol, op dit
terrein verrichte onderzoekingen wordt onderstqqnd een overzicht gegeven,
waqrbij tussen hookjes het qqntol vqn deze onderzoekingen in 1957 wordt
vermeld:

Beschodigd wosgoed
Wqs- en bleekmÍddelen
Wqter
Diverse chemicqliën
Proefdoeken

393 (403)

1s (1r)
26 (1s)

4 (2)

1s8 (I20)
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Uit nevenstoonde cijfers blijkt, dqt de verschillen met 1957 over het

olgemeen niet groot zijn" Het meest opvoliend is de toenqme vqn het qqn-

tql onderzoekingen von proefdoeken, hetwelkongetwijfeld in verbqnd stqot
met het Íeit, dqt het bestuur qon het eind vqn 1957 heeftbesloten, dot le-
den vqn de Uitgebreide Service tenminste eens per joor een stel proeÍ-

doeken moeten meewossenen lqten onderzoeken"Alle leden vqn de Uitge-
breide Service met uitzondering von de instellingswosserijen en de Bel-
gische leden. hebben in I95B dqn ook een stel proeídoeken ontvongen,

doch long niet alle hebben de doeken ook inderdqqd meegewossen en ter

onderzoek gezonden, hoewel zij de kosten vqn het onderzoek wel hebben

betsqld. Behqlve qcrn onverschiliigheid moet dit in vele gevollen ook wor-

den toegeschreven qcrn een soort struisvogelpolitiek; Men is et voor zich-
zelf von overtuigd, dcrt de resultqten onvoldoende zullen zijn en men wÍl
dit mqqr liever niet zwort op wit in een ropport zien vqstgelegd,

Buiten de in het voorgconde genoemde werkzqomheden werden nog de

volgende uitgevoerd:
Voor diverse opdrochtgevers, n,I. een militqire instontie, een wcrsse-

rij, eenherenmodemogozijn, een conJectiefóriek, een popierfobriek en een

scheepvoortmaotschoppij werden onderzoekingen ingesteld noor de krimp

bij wossen vcm verschillende textielproducten, deels in de vorm von stq*
len, deels in de vorm von geconÍectionneerde cntikelen.

In opdracht vqn een tweetql knopenÍórieken en vqn een hqndelmqqt-

schqppij werd driemqqleen onderzoek ingesteld nqcr de bestendigheid t*'
gen wossen, strijken en persen von knopen.

In opdrocht vcrn een confectieÍqbrÍek werd een onderzoek ingesteld
nqqr de weerstond tegen wcssen vqn op verschillende monieren qon een

Iop stof gensqide knopen,
In opdrocht vctn een stichting werd een onderzoek ingesteld nqqr de

bestendigheid tegen wqssen en persen vqn emblemen. Eenzelfde onder-

zoek, moor nu vcm nylon bond voor het sluiten von kledingstukken, werd

ingesteld voor een hqndelmqqtschqppij,
In opdrocht vcm een fqbriek vol bedrijfskleding werd een onderzoek

ingesteld nqqr de mqte vqn chloorretentie vqn een jqsschort, vervoodigd
vqn kreukherstellend gemookt kotoen.

In opdrocht vqn een wcsserij werd een onderzoek ingesteld noqr de

wqsechtheid vqn rode merkinkt.
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In opdrocht vqn een qndere wqsserij werd een onderzoek ingesteld
nqqr de wosechtheid von gekleurde vingerdoekjes. EenzelÍde onderzoek
mqcIr nu vqn een stoql bruinbeige Ottomon werd uitgevoerd voor een stof-
Íenhqndel,

Aqn een textielÍqbriek werd qdvies uitgebrocht over het wossen vqn
twee stolen dqmqst,

Aqn een wosserij werd qdvies uitgebrocht over het verwijderen von
vlekken uit een wit wollen truitje.

Aqn een qndere wosserij werd qdvies uitgebrqchtover het verwijderen
vqn vetvlekken uit een regenjos,

Aqn een confectiefqbriek werd qdvies uitgebrocht over het wqssen en
chemisch reinigen vqn een drietql stolen weeÍsel.

Aqn een wssseri j werd odvies uitgebrocht over het ontzouten von snijd-
sels vqn een confectiefqbriek,

Inopdrocht vqneen wqsserijwerd eenonderzoek ingesteld nocn de ma.
gelijkheid von schoonwcrssen vqn witte jossen.

Aqn een qndere wosserijwerd qdvies uitgebrocht over het wossen von
witte nylon josschorten.

In opdrccht von een wosserij werd een onderzoek ingesteld nqor de
geschiktheidvon eennylon weeÍsel voor de vervocndiging von woszokken,

Inopdrocht vqneen wosserij werdeen onderzoek ingesteld nocn de ve-
zelsqmenstelling von een door een foutieve wssbehondeling bedorven jopon.

In opdrocht vqn een wosserij werd een onderzoek ingesteld nqcr de
moqelijkheid vqn verwisseling von broekjes.

Inopdrocht vqneen wosserijwerd eenonderzoek ingesteld nqcr de sq-
menstelling von stof, dqt zich verzqmelde op de rollen vqn een cylinder-
mcngel,

In opdrocht vqn een textielfobriek werd de lusvqstheid
een bqdhqnddoek.

Inopdrocht vqneen wosserijwerdde tint gemeten vqn een
te kqtoenen lopjes

bepoold von

tweetol wiË

In opdrocht vqn de Kon" Mqrine werd de slijtoge bepqqld vqn 25 mqql
in een der contrqct wosserijen gewcrssen, hqlflinnen doeken.

Aon een tehuis voor oudenvon dogenwerd een bezoek gebrocht in ver-
bqnd rnetklqchtenover hetschoonwossen vqnhet goed in een commerciële
wosserij.

Aqn een grommofoonploteníobriekwerd qdvies uitgebrocht over de zui-
vering vqn koelwqter"

Aqn een wosserij werd qdvies uitgebrocht over een te bouwen onthqr-
dingsinstollqtie voor het wqter.

l5



Aon een ziekenhuis met eigen wqsserij werd qdvies uitgebrocht over
vervonging vqn een oude wqsmochine door een nieuwe,

Aon een nieuw te bouwen ziekenhuis werd qdvies uitgebrocht over de

moqelijkheid om een wosserij onder te brengen in een ruimte in het sou-
terroin, zulks nqor oonleiding von door het ziekenhuis ontvongen plonnen

en offertes vcrn enkele Íobrieken vqn wqsserij-mochines,

C. BITZONDERE WERKZAAMHEDEN

In opdrqcht von de Federotie voor de Wqsindustrie werd zeven moql
een onderzoek ingesteldnoor de vqkbekwqqmheid vqn personen? die wqren
toegeloten voor het ofieggen vqn een z..g.eenvoudige proef ter verloijging
von een Ministeriële Verkloring inzske vokbekwoqmheid voor het wqs.'en
strijkàedrijÍ Eenzelfde onderzoek werd éénmqol ingesteld voor personen,

die een Ministeriële Verkloring, qlleen voor het strijkbedrijf. wensten te
verkrijgen

In zijn functi.e vqn verbindingsmon tussen de wosserij--reseqrchinsti-
tuten in de bij de Internqtionqie Wosserij-Orgqnisqtie (ï.L A,) oongeslo'
ten londen enhet bestuur vqnde I.L A,,woonde de directeur de te Londen
gehouden bestuursvergodering en olgemene ledenvergodering en de in Den
Hoog gehouden vergodering von het dqqelijks bestuur vqn de I.L A. bij.

Dedirecteur en Ir v"d" Goot woonden te Londen een door de B.L.R.A"
georgoniseerd resecnch'.forum bij en bezochten de te Londen gehouden in-
ternqtionqle wos s eri. j-tentoonstelling.,

De directeur trod op ols voorzitter vqn de te Londen gehouden jqqr-
lijkse bijeenkomst vqn het lnternotionoql Wetenschoppelijk en Technisch
Comitd voor de Wosbehondeling.

De directeur trod op qls RijksqecommÍtteerde bij het exomen voor het
Textielbrevet enbij het schriÍtelijken het mondeling en prqctisch exqmen
voor vakbekwoqmheid wqs- en strijkinrichtingen ingevolqe de Vestiginqg-
wet.

Het Wosserij-instituut verleende in sqmenwerking met het Vezelinsti-
tuut T.N.O" zijn medewerking bij het qfnemen vqn het tweede deel von het
cnolystexomen A.

De directeur hqd een bespreking met de Nederlqndse Huishoudrqqd en
de Aku over het wqssen von nylon,
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De directeur hqd een bespreking met een deskundige vqn de Neder-
londse Huishoudroqd over het wqsboekje voor de etikettering vqn textiel.

Onder ouspiciën vcrn het Comité Internqtionql de lq Rqyonne et des
Fibres Synthétiqueshqd dedirecteur tezqmenmet de directrice vsn de Ne-
derlqndse Huishoudrqqden de secretqris vqn de Vereniging Textieletiket-
tering voor Wqs- en Strijkbehondeling, in Pqrijs een bespreking met Ir
Ringeisen over coórdinqtie vqn het door h Ringeisen ontworpen etiket-
teringssysteem met het Nederlqndse. Voliedige overeenstemming werd be-
reikt over een systeem, hetwelk in hooÍdzqqk wordt gevormd door de Ne-
derlqndse voorstellen, Verwqcht mog worden, dqt dit Frons-Nederlqndse
systeem in 1959 in Nederiqnd in toepossing zol worden gebrocht,,

Drs Nieuwenhuis en Ir Ton woonden het te Utrecht gehouden sympo-
sium over solubilisqtie en emulsies bij,,

Drs Nieuwenhuis en h v,d, Goot, de heer Al, mewouw v.d, Heyden-
v, Roode en Mej v,d, Stel woonden een vergodering met filmvertoning bij
vqn de Vereniging vqn Overheids- en lnstellingswosserijen,

Op 12 qpril cngoniseerde het instituut in Delft een tentoonstelling von
boekjes, vouwblqden enz, op het gebied vqn wqsserijmochines, woorbij
Drs Nieuwenhuiseen inleiding hield.Deze tentoonstelling werd op l0 mei
met veel succes te Utrecht herhoold.

De directeur woonde de te Scheveningen gehouden persconferentie bij
ter gelegenheid vqn de oÍficiéIe oprichting vqn de Vertrouwenscommissie
Nederlqndse Huishoudrqqd/Federstie voor de Wosindustrie, De directeur
hield dqqrbij een korte rede, wqoin met enige voorbeelden werd qqngÈ
toond, dqt het ingevol vqn beschqdiging von wosgoed, veelql mogelijk Ís
de schuldvroag bevredigend op te lossen.,

De directeur vertegenwoordiqde het instituut bij de officiële opening
von de nieuwe lqborqtorio vqn de Kemo te Arnhem"

Dedirecteur woondetezqmen metde secretorisvon de Vereniging Tex-
tieletikettering een gedeelte vqn een vergodering bij von de Nederlondse
Vereniging vqn Overhemdenfqbrikqnten. Evenzo werd een gedeelte vqn een
vergadering vcm de Nederlqndse Corsetfqbrikonten bJ igewoond.

Drs Nieuwenhuis woonde qls qdviseur twee bestuursvergoderingen bij
vqn de Studie-cddeling vqn de Federqtie voor de Wqsindustrie"



D. ïYERKZAAMHEDEN tN COMMISS!ES

De directeur woonde twee vergoderingen bij vqn de Techni§che Com-
mlssie voor de etikettering vqn textiel,

De directeur woonde zes vergoderingen bij vqn de Kleine Commissie
voor het somenstellen vqn een wosboekje ten behoeve von de Textieleti-
kettering.

De directeur woonde zes bestuursvergoderingen en édn ledenvergode-
ring bij vqn de Vereniging Textieletikettering,

De directeur woonde vier vergoderingen bij vqn de commissie, die tot
tqqk hod de oprichting vqn een vertrouwenscommissie Nederlandse Huis-
houdrqqd/Federqtie voor de Wosindustrie voor te bereiden.
De eerste zitting vqn deze commissie hod ploots op 27 november en deze
werd eveneens door de directeur bijgewoond.

Drs Nieuwenhuis nqm qls lid van de excmencommissie deel qqn het
excrmen voor de middelbqre oontekening op de okten N VII, N VIII en
N XIX

Drs Nieuwenhuis woonde twee vergoderingen bij vqn de Kerncommis-
sie vqn Normqlisqtiecommissie 97 en één vergodering vqn de volledige
commissie

Drs Nieuwenhuis woonde #n vergodering bij vqn de Commissie Op-
leiding Akten yqn Bekwoqmheid Nijverheidsonderwijs N XVII en N XVIiI

E" LEZI,NGEN EN VOORDRACHTEN

De directeur hield voor de ofdeling Bqdhoevedorp von de Nederlqndse
Vereniging vqn Huisvrouwen eenlezing over moderne wqsmiddelen en mo=

derne vezelstoffen, woorbij tevens de film vqn de Stichting Wosserij-
Voorlichting werd vertoond.

Ter gelegenheid von de joowergodering von de Vereniging vqn Over-
heids- en lnstellingswosserijen hield h v.d. Goot een voordrqcht over het
onderwerp: ,,Het nut vqn wetenschqppelijke voorlichting voor de wqsse-
rijen0 

"

Voor de qfdeling Hqqrlem vqn de R"K. Nqt" Bond vo4 WosindustriëIen
sprok eveneens h v.d" Goot over het onderweip: ,,Hoe komen bedrijfs- en
proefdoekenropporten tot stqndr' 

"

Drs Nieuwenhuis hield een lezing voor de Commissie voor Huishou-
delijke Voorlichting ten Plqttelqnde.
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F. BÉZOEKEN EN EXCURSTES

vqn de volgende huishoudscholen met opleiding voor de nijverheids-
okten N vII, N XII en N xIX mqokten de oon deze opleiding verbonden
lerqressen met hqor leerlingen een gecombineerde excursie nqqr het wqs-
serij-instituut en het Vezelinstituut T,N.O.;

R K lluishoud- en Industrieschooi Morienburg, /s-Hertogenbosch

R K. Huishoud- en Industrieschool St Agnesu Roermond
Amsterdqmse Huishoudschool. Amsterdqm
Nieuwe HuÍshoudschool, Amsterdom
AmersÍoortse Industrie- en Huishoudschooi, Amersfoort
R K.. Huishoud- en lndustrieschool, Heerlen
Rotterdqmse Huishoudschool, Rotterdqm
Groningse Kook- en Huishoudschool, Groningen
Ie Utrechtse Industrie- en Huishoudschool, Utrecht
Rijkslqndbouwhuishoudschool Nieuw Rollecote, Deventer
Christeli.lke Huishoudschool, Den Hoog
Huishoudschool Lqqn von Meerdervoort, Den Hoog
R K. Huishoud- en Industrieschool, Leiden
R,K. Huishoud- en Industrieschool St Joseph, Eindhoven.

Verder werden excursies gemookt door de Hogere Technische school te
Eindhoven en door de Hogere Textielschool voor de conÍectie-,industrÍe,
qlsmede door een groep Belgische lerqressen bij het Huishoudonderwijs.
ook deze excursies geschiedden in combinqtie met het vezelinstituut
T,,N"O.

Het instituut werd bezocht door de volgende buitenlqnders,

R,W. Stort
L.H. Howell
Inq. K. Schuster
De heer Meer
Dr K. Kestenholz
Dr I. Jullqnder
Ir S. Köhler
S. Yokohqmq
Willy Longe

Engelond
Engelond
Duitslqnd
Duitslqnd
Zwitserlqnd
Zweden
Zweden
Jqpqn
U,S.A.



G. PUBLICATIES

in het jqnuqri-nummer vqn De Wqsindustrie verschenen twee korte cn-

tikelen, n,L ,,Vcnodium vergiftigingil en ,,Het continu drogen von vitrcger'.
Noor qonieiding vqn een crtikel over doorlopend of continu spoelen in

De Wqsindustrie 7, no. 2 (september 1957) door Drs K"J" Nieuwenhuis,
verscheenin het februqli-nummelvcn De Wqsindustrie onder dezelfde titel
nog een kort Gtikel, wqqrin tekeningen werden gegeven over het cqn.'

brengen von de wqter qqn- en qfvoer voor continu spoelen crqn een open

eind wqsmqchine"
Nqqr qqnleiding vqn een qrtikel in ,,Philips voor de industrie'l joor-

qang2, nr,, 3 vqn jqnucri I95B over het geheel qutornqt.isch dwegen vqn de

grondstoÍfen voor de Íqbricqge in een von de glosÍabrieken der Philips be'
dri jven, verscheen in het februqrÍ-nummer vqn De Wqsindustrie een cntikel :

,,Autonntisch ofwegen vqn wosmiddelen" door J.B, Al.
Uit hetzelfde nummervqn ,Philips voor de lndustriei/ werd een cntikel

overgenomen, getiteld ,,De Controle vcrn een mongel in de wqsserij'.
Tenslotte werd.in het februori-nummer vqn De Wqsindusbie onder de

titel ,,Edn mqchine, die wqst, droogt, mongelt of perst en vouwt?1" een vqn

commentqqr voorzien persbericht opgenomen over reseqrchwerk, vqn het

Stqn{ord reseqrch institute in de U,S.A,, betreffende de ontwikkeling von

een qutornqtische mqchine, die witgoed wost, centriÍugeert en droogt, de

stukken uitschudt, in de mongel steekt, mcngelt en vouwt; qlles met een

snelheid vqn tenminste 30 meter per minuut"
In het mqqrt-nummervqn De Wqsindustrieverscheen:,,Chloorbestendig

No-Ironr door Drs K,J. Nieuwenhuis.
In hetzelÍde nummer vqn De Wqsindustde verscheen; ,,Rofelen von

zomenro wqqrin werd gesproken over het rqfelen vctn zomen von geheel of
gedeeltelijk uit royon vervqqrdigde kledinqstukken, zulks noor oonleiding
vqn een ter onderzoek ontvongen dqmespyqn§jqsje,,

In De Wqsindustrievqn opril verscheen een kcrt crtikel over ,,Koud
sDoelen" door Drs K"J, Nieuwenhuis o1s vervolg op de in 1955 verschenen
qellSknuur.ge Mededellng No. 163.

Onder het hoofd ,Proktijkgevollen'j verscheen een Gtikel, getiteld

,,Een stropdos voor nochtwqkers" door J.B. 41"

Nqqr qqnleidingvqn dein ,,PowerLoundry" verschenen verslogen over

een tweetqlte Leeds voor de Guild oÍ Dyers ond Cleqners gehouden voor-
drqchten door W.K" Rhodes, directeur vqn de speurwerk - ofdeling vqn de

Dyers ond Cleqners Reseqrch Orgonisotion, werden in De Wqsindustrie
vqn mei een tweetql cntikelen geplqqtst, beide vqn de hqnd vqn J.B. Al,
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resp. getiteld: ,,Woterofstotend moken bij het chemisch reinigen,' en ,,Een
eenvoudig opporoot voor het bepolen vqn de wqterqfstotende eigenschcp-
pen".

Verder werd in vertoling door J"B. Al uit ,,Blqnchisserie-Teinturerie,,
overgenomen een qrtikel qetiteld ,,Het Woterofstotend mqken bij het che-
misch reinigen",,

Als voorbeeld vqn een,,Prcktijkgevol,, werdeenqrtikel geplootst over
,,Te hoge mongeldruk", eveneens door J.8. Al,

Tenslotte werd in het nei-nummer vqn Dè Wqsindustrie een door het
instituut vervoordigde en vqn commentqqr voorziene vertoling opgenomen
vqn Technicol Bulletin no, B vqn de Internqtional Loundry Associqtion.
Dit Bulletin wqs sqmenqesteld door de British Lqunderers' Resecrch As-
sociqtion.

In het juni-nummer vqn De Wqsindustrie verscheen een vertqling door
J.B" Al vqn een crtikel in ,Power Loundry,, getiteld:,,Chemisch wqterqf-
stotend moken net twee nieuwe mystolene-soorten,,.

in het juli-nummervon De wqsindustrieverscheen een crtikel getiteld:
,,Een rnochine, die wost, droogt, rnongelt of perst en vouwt,,, doorDrs
K"J. Nieuwenhuis"

In het ougustus-nummer von De Wqsindustrie verscheen mededel.ing
no, 18Bq: ,,Verwijdering vqn bloedvlekken bij 4 minuten weken met wqter
zonder of nret zeep, NqCMC en wqsqlkqliënr,, door Drs K"J. Nieuwenhuis
en h K.H, Tqn.

In het september-nummer vcrn De wosindustrie verscheen Mededeling
no, I90q: ,,Weken net woter, met wqsolkqliën, met wqsqlkqlién en NoCMC,
of met wqsqlkqliën NqCMC en zeep (vollediq sop),,, door Drs K.J.
Nieuwenhuis en M,C" vqn der Heyden-von Roode.

in hetzelfdenunmerverscheen eenbeschouwing over de te Londen ge-
houden internqtionqle wosserij-tentoonstelling door h H. v,d. Goot,

In Prrceedings of the second. Internqtionql congress of strfqce Acti-
vity, Londen, 1957, Volume 4, poges i2-24 verscheen lrlededeling no. Ig2;
,,Enige nieuwe woornemingen congoonde de werking vqn NqCMC in sop-
pen", door Drs K.J" Nieuwenhuis en h K"H. Tqn.

In Textil-Rundschqu 13, no. 2 (februori lgs8) 82-86 verscheen lGde-.
deling no. 184: ,,Vergrouwing, vergeling en witheid vqn weefsels,,, door
Drs K.J. Nieuwenhuis.

In Teintex nr 629.UB (i958) verscheen Mededeling no" IB5; ,,Het
vuilverwijderend en het vuilwerend vermogen vqn NocMC en de invloed
von de hqrdheid vqn het water hieropr', door Drs K.J. Nieuwenhuis en h
K"H. Ton.



Het blqd Textiel-Reiniging tenslotte verscheen regelmotig en het mocht

zich in een bevredigende belongstelling verheugen.
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