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WASSERIJ-INSTITUUT T. N.O.

VERSLAG OVER HET JAAR I957

BESTUUR.

Door het bedqnken vqn de heren A.S,v.d,IJssei, J"J.A.M, Huyg en

F.Reymerink ontstonden in de loop von 1957 drie vqcotures in het

bestuur. Hierin werd voorzien door de benoeming von resp, de heren

J. M. A" Mulder, H. A. C. vqn der Beek en G" vqn der Komp' De heren

Mulder en vqn der Beek zijn qqngewezen door de R"K' Not. Bondvon
\À/qsindustriëlen en de heer vqn der Kqmp door de Nederlsndse Bond

von Prot. Chr. Wqsindustriélen. Aon het einde vqn het verslogjoor
wos de somensteiling vqn het bestuur ols volgt:

J_ P. Ph. Beyermon Bond von wqsindustrièlen in Nederlond voorzitter

H. W Hoes R.K, Not, Bond von WosindustriëIen vice-voorzitter

C Meyer Bond vqn WosindustriëIen in Nederlond secretcris

H. A. C" von der Beek R, K, Not Bond vqn Wqsindustriélen penningmeester

D. von Eck Bond von WosindustriëIen in Nederlond

J. M. A, Mulder R.K" Not" Rond vqn Wqsindustriëlen

G, von der Komp Ned Bond vqn Prot. Chr..WosindustriéIen

ProÍ. ir D. Dresden voorzitter von de Nijverheidsorgonisotie T'N"O'
jÍ A. J. de Kok Rijksnijverheidsconsulent inolger4éne dienst vertegen-

*oo"àig"" vqn de Minisrer von Economische Zo.ken'

Fungerend secretqris is de heer J"G"M.Anqevqore, secretoris von de

R.K. Nqt. Bond vqn WosindustriëIen,

verder worden de bestuursvergqderingen door de heer Th. Bombeke"

oud-bestuurslid, oongewezen door de Bond vqn wosindustriëien in
Nederlond, bijgewoond qls toehoorder.



PERSONEEL.

De lqborqnte Mej.A.A.vqn den DooI nqm in de loop vqn 1957 ont-
sloq" Zij werd vervqngerl door Mej. A. Mulder" Verder werd ols ,,in-
Íormqtion OÍÍicer" oongesteld de heer J, B. Al, Aqn het einde vqn
het verslogjoor bestond het personeel uit de volgende personen:

ir R. Smit

drs K. J" Nieuwenhuis

ir Ton Koen Hiok
ir H. vqn der Goot

L. von Loon
G. Elzengo
J. Bentzon
Mewouw M, C. von dei Heyden-vqn Roode

Mej C. T. M. von der.S tel
JBAI
Mej. C Koolen
Mej. M. Schreuder

Mej. H, C. Hoonties
Mej. P. H. Overes

Mej. A. Mulder

Mej. J. C. von der Vliet
Mej. M.vqn de Voort
P. Morien

Th. Slegtenhorst
Mej. W -Iudels
Mej P.den Ouden

Mej, C.von Ooijen
Mej. L.. A. M. Miillers.

HU'SYESÏ'NG.

Hierin kwom geen verqndering. Verbeterinq blijft dringend ge-
wenst,

APPARATUUR.

Aongeschoft werden twee rekenmqchines en een iompressor.
2

directeur

leider vcrn de speurwerkoÍdeling



ïVERKZAAÀ{HEDEN

A, SPEURWERK

I. YEREENVOUDIGD, VERKORT WASPROCES

In het vorige joqrverslqg werd melding gemookt von de ontwikke-
ling von een nieuw. vereenvoudigd en verbeterd wqsproces voor
wit- en bontgoed, dqt bovendien belongrijk goedkoper is don qlle
vroegere wqsprocessen.

Onder de titel ,,Een nieuw jqqr - een nieuw wQsproces" werd dit
gepubliceerd in het nummer van oDe Wasínilustrie" varr jqnuqri I957.
In de loop von het verslogjoor zijn tql vqn bedrijven het goon toe-
pqssen en met uitstekend resultqqt, Terwijl vroeger voor normqql
vuil goed minstens twee soppen nodig wqren, is thqns éën sop ruim-
schoots voldoende, Alleen wqnneer het wosgoed bijzonder sterk
bevuild is met vuilsoorten. die in woter niet (colloidqql) oplossen.
zoqls vetten en vqste pigmenten, is hetnodig twee soppen te geven"

Ook dqn kqn menvqsthouden qqnhetprincipe vqndit vereenvoudigde
wqsproces, n,l. weken met qlleen zeep zonder wqsqlkqlién en weg
lqten lopen vqn dit weekbqd voordqt het - eerste - sop begint' Op

deze wijze kqn men een betere vuilverwijdering verkrijgen don met

de vroàgere tweesopswqsprocessen. woorbij geweekt werd hetzij
met qlleen wqter. hetzij met wqsqlkqliën oÍ eenvolledige sopsclmen-
stelling.

Bij een enkele wqsserij rees de vrqcrgr of het niet onverstondig
wqs, het zeepweekbod reeds nq twee minuten weg te loten lopen.
Men stelde zich voor, dqt een betere vuilverwijdering zou worden
verkregen, indien men .het weekbqd longer liet duren. b"v. in het
geheel 7 minuten. wqorbij men nq de eerste twee minuten weken de

temperotuur zou verhogen tot b.v. 600C, Men zog hierbij echter over
het hooÍd, dqt de bevochtigingssnelheid met qlleen zeep weliswoor
groter is dqn met zeep en wqsqlkqlién. mqqr dqt de vuilverwijdering
met qlleen zeep geringer is don met zeep enwqsqlkqliën" Bovendien
is de gemiddelde temperqtuur vcrn een wqsproces. wqorbij rÈn het
weekbqd door het inblozen von stoom moet verwormen vcrn 35o tot
600 C ioger don de gemiddelde temperotuur vqn een wqsproces dqt
even long duurt en vyoorbij men het weekbqd weg loot lopen en ver-
volgens wqter met een temperqtuur vqí meer dqn 600 toevoegt voor



het sop. De voornqqmste oorzqqk hiervqn is, dot het verwqrmen
door inblozen vsn stoom enkele minuten duurt en het in lqten lopen
vqn heet wqter een hslve tot hoogstens één minuut. Bovendien kost
het eerstgenoemde wqsproces meer wqrmte, doordot men dqqrbij I%
tot 2 liter weekwqter vqn 600 inploots vqn 350 loot weglopen.

Deze verwochtingen weiden geheel bevestigd bij de speciool
hiervoor uitgevoerde wcrsproeven op industrièle schaql. Het schoon-
wqssen, beoordeeld qqn het gewcrssen goed zelÍ wqs minder goed en
bovendien wqs de vergrouwing vcrn meegewqssen schone, witte
proeÍdoeken groter, doordqt de weeÍsels nu longer in qqnrqking wcrren

met een vuil weekbqd dqt geen NoCMC bevqtte" Verlenging vqn het
weekbod, gepoord goonde met een even grote verkorting van het sop
leidt dus tot minder goede resultaten. De betrefÍende proeven en
hun uitkomsten werden gepubliceerd in .De Wasind.ustrie" 9, nr. I2
(juli 1957) 4-9.

2" YERDERE VERKORTING VAN HET WASPROCES
DOOR TITEEMAAL BLEKEN

Een verdere verkorting vctn de duur vqn het wcrsproces voor wit-
goed is verkregen door te bleken in twee spoelboden inploots von
in één spoelbod. In normqql belqden wosmqchines vqn het z.g.
normqle type (NT of open-eind) duren de spoelboden gewoonlijk
netto 2 minuten. Hierbij komt per spoelbqd nog éèn minuut voor het
vullen vqn de mqchine met wqter en één minuut voor het weer lèeg
loten lopen.

Bleken met hypochloriet (chloorbleeklooq oÍ bleekwoter) geeft,
mits het goed gebeurto in vergelijkinq met qndere bleekmiddelen de
beste verwijdering vqn kleurstoÍvlekken en de beste tint vqn het
wasgoed bij de geringste chemische slijtqge, Op grond vqn vroeger
verricht speurwerk vqn het Wosserij-instituut T.N,O. kon worden
gezegd,,dqt de beste wijze, wqorop de ,,chloorbleek" kon worden
toegepost.. tot nu toe wqs I0 minuten bleken met 0.25 grom werkzoom
chloor per liter bij temperoturen tussen 20o en 30o. Hiertoe werd éën
vqn de spoelboden verlengd tot netto 9 minuten"

Tijdsbesporing zou in de eerste ploots kunnen worden verkregqn
door te bleken qelijktÍjdiq rnet het wqssen in het sop of in één der
soppen. Volgens onze proeven, gepubliceerd in oDe Wasínilustrie'
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5, nr. 9 (opril 1956) 6 - 16 qeeÍt dit belongrijk minder goede resul-
tqten. AIs dit eens een keer in de prqktijk wordt geprobeerd, worden

onze uitkomsten telkens weer bevestigd.

Wij hebben echter ook op tql von verschillende mqnieren getrocht,
korter te bleken in éën spoelbcr.d, of in meer dqn éën spoelbqd. Eèn

vqn deze methoden goÍ in ieder opzicht even goede uitkomsten ols
de hierboven oqngegeven methode" Men bleekt hierbij in twee spoel-
boden, die elk netto 3 minuten duren, en weer bij temperoturen
tussen 20oen 30oC. Aon elk bleekbodvoegt menzoveelhypochloriet
toe, ols overeenkomt met een werkzqom chloorconcentrqtie vqn 1,/5

grom per liter" De concentrqtie ocrn werkzoqm chloor in het tweecle

bleekbqd wordt hierbij hoger dqn 0"20 grqm per liter en wel onge-

veer 0.30 grom per liter.
De verwijdering von vruchtensopvlekken wordt door deze wijze

vqn bleken zelÍs nog iets beter. Belongrijke ÍinqnciéIe voordelen
levert zij echter niet op. De besporingen, die ontstqon doordqt het
wcÍsproces nu 5 minuten korter duurt, wegen ongeveer op tegen het
grotere bleekloogverbruik. Het'voornqqmste voordeei is, dot men

met hetzelÍde mqchinepork in dezelÍde tijd meer wqsgoed kqn ver-
werken" Dit kon von belong zijn. wonneer de omzet juist iets groter
is don overeenkomt met de bestoqnde mcchinecopociteit. Het is don

niet lonend, eeí nieuwe wqsmochine vqn enkele tienduizenden
guldens qqn te schqÍÍen en men kon deze uitgove uitstellen, totdqt
de omzet zodonig is gestegen, dot de qqnschqfÍing vcrn een exttq
wqsmochine of een grotere wosmqchir'Ie, economisch meer verqnt-
woord is. Wonneer de omzetstijging slechts tijdelijk is. is de oqn-
schoÍÍing von een dure nieuwe mochine in het geheel niet veront-
woord. Ook komt het vqqk voor, dot de ruimte voor de opstelling von
een extrq mqchine. oÍ vqn een grotere mqchine in plqqts vqn de be-
stoonde, ontbreekt" 'In zulke gevollen kqn verkorting von het wos-
proces bij qetijkblijvende kosten en resultoten een uitkomst beteke-
nen. Het betrokken onderzoek werd ols ,,Mededeiing nr" l83" gepu-

bliceerd in,De Wasind,ustrie'Q, nr. l0 (mei 1957) 2 -9.

3" NO-IRON

Een belongrijk. proktisch vroogstuk voor de wosserijen is het
wqssen en bleken von witte no-iron goederen' Bij het wcrssen op

zichzell ontstoqn geen moeilijkheden, ql kwqm het voor, dqt het



no-.iron efÍect door het wqssen min of meer verdween" Dit eÍfect
berust nqmelijk doorop, dqt doorhet qcnbrengen von bepoclde kunst-
hqrsen op en Ín de weeÍsels de kreukbestendigheid in notte toestqnd
wordt vergroot" De wqsechtheid vqn de impregnering met kunsthqrs
liet oqnvqnkelijk nog oI wot te wensen over; mcrqr er zijn thons vol-
doende kunsthqrsen op de morkt, die gedurende 15 minuten bij 85o
in een trommetrwqsmachine kunnén worden gewctssen, en dqn no 24

keer wossen enz.nog vrijwel hunvolle werkzqomheid hebben behou-
den.

De moeilijkheidu zowel voor de wosserijen ols voor de huisvrouw
wos vooroln dot no-iron goederen niet konden worden gebleekt met

,,chloor'r (bleekwoter, bleekloog), tenzij men ze dqqrnq een speciale
behqndeling gof. De oorzqqk hiervqn wos, dot de gebruikte kunst-
hsrsen chloor vqsthielden, woorbij ze werden omgezet inz.g.,,chloor-
qminen"" Indien de weeÍsels bij het persen oÍ strijken werden verhit,
splitsten de chloorqminen zoutzuur en zuurstof oÍ, wqqrdoor de
vezels ernstig werden oongetost en verzwqkt" Hierbij trqd meestql
ook geel- oÍ bruinkleuring oË. Von sommige kunsthqrsen wqren de
chloorominen zelfreeds geel of oronje gekleurd. Deze verschijnselen
werden door het Wosserijinstituut reeds in 1946 ontdekt en ver-
klqqrd qqn een met kunsthqrs behondeld overhemd uit één der ge-
qllieerde londen; onqfhqnkelijk von hetgeen hierover in de U.S.A.
tijdens de oorlog bekend wos geworden.

Witte no-iron goederen kunnen weliswqqr in'het sop worden ge-
bleekt met zuurstoÍ bleekmiddelen, mqqr ook deze veroorzqken een
zekere chemische oontosting vqn de vezels" Bij qelijke chemische
slijtqge is de tint vqn het wosgoed en de vlekkenverwijdering bij
bleken met ,,chloor" veel beter dqn bij bleken met een zuurstoÍ
bleekmiddel"

Het Wqsserijinstituut heeÍt dqqrom enerzijds gezocht nqqr mo-
gelijkheden de chioorqminen in nó-iron weeÍsels, nodot zij dppr
het bleken met ,.chloor'woren,gevormd, weer onbchodelijk te moken;
en qnderz.ijds heeft het getrocht de ontwikkeling vqn nojron weeË
sels, die zonder meer met ,,chloor" zouden kunnen worden gebleekt,
te stimuleren. Zowel het eerste qls het tweede is gelukt"

Het Wqsserij-instituut vond nu, dot de chloorqminen uit no-iron
weeÍsels, dÍe met ,,chloor" zijn gebleekt, kunnen worden weggenomen
door een behondeling met I"6 grom notriumsulÍiet (wotervrij) per
Iiter bij 70o C gedurende I0 minuten. BehondelÍng met ,,ontichloor"r
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sulÍiet. bisulïiet oÍ thÍosulÍqqt inde gewone concentrqties von resp.
0.21.0.18 oÍ 0 13 gram per liter in een spoelbqd von normole duur,
2 tot 3 minuten. en bij ongeveer 2Oo C leidt dqorentegen niet tot
het gewenste resultqqt. Verhoging von de thiosulfqotconcentrqtie is
ongewenst wegens de mogelijkheid vqn zwqvelqÍzettingen op het
wosgoed., terwijl in mqchines met een geel" oÍ roodkoperen binnen"'
trommel de schutlqcrg vqn cupro-oxyde op deze metolen er door
woÍdt oongetqst, hetgeen tot hevige corrosie en etosie vqn het mej'
tqql leidt" Hoge concentrqties qan bisulÍiet zijn o]leen bruikboqr in
wosmochines die geheel vqn roestvrij stqql zijn vervoordigd, omdqt
dit een zuur zout is en plootselijk wegvreten vqn ol oÍ niet gegol-
vqniseerd ijzer kon optreden. Het onderhovige onderzoek werd qls
Mededeling nr IBl gepubliceerd ín oDe Wasindustrie" Q, nr. 9
(qpril I957) 9 -I5,

Op verzoekvqnhet Wosserij-irstituut T,N.O. belegde de Stichting
nnWosserij Voorlichting voor de Nederlqndse huisvrouw" op I opril
1957 een vergodering met vertegenwoordigi(st)ers von de Nederlqndse
Huishoudrqqd, de OverhemdenÍqbriksnten en de Textiel-industrie"
Tijdens deze bijeenkomst heeÍt het Wosserijinstituut erop gewezen,
dqt dqnk zij de zo juis-t door het Instituut gevonden hete behqndeling
met sulÍiet de wqsserijen witte no-iron qrtikelen weliswqqr uitste-
kend kunnen wqssen, bleken en opmoken, mscrr dqt dit tegen een
hogere kostprijs moet geschieden dqn bij qrtikelen, die een derge-
lijke no-iron hqrs niet bevqtten. Verder heeÍt het Wqsserij-instituut
erop gewezen, dot in de U.S.A. inmiddels enige chloor bestendige
no-iron finishes wqren ontwikkeld, olworen deze in sommige ondere
opzichten nog niet geheel ideqql"

Inderdqod heeft de Nederlqndse textiel-industrie sindsdien niet
stil gezeten en tegen het eind vqn I957 orrtving het lVosserij:insti-
tuut vqn drie Nederlondse Íinish bedrijven opdrocht, de chloor-
bestendigheid von nieuwe door hen ontwikkelde no-iron finishes te
onderzoeken door middel von wqs- , bleek- en strijkproeven op
proktijkschqql. Inderdqqd bleken deze finishes volkomen chloor-
bestendig te zijn" Bij 24 mqcl wossen bij 85o, bleken met.,chloor"
bij 25o en strr,jken trod in het geheel geen obnormole slijtoge op,
hoewel de Íinishes nog werkzoqm chloor bevqtten"

Doorentegen bleek een qls chloorbestendig geodverteerde nieuwe
no-iron Íinish von Engelse herkomst nq 24 mosl wqssen bij 85o,
bleken nret ,,chloor" bij 25o en strijken zijn kreukbestendigheid
geheel te hebben verloren"



Vqn het overige in I957 verrichte speurwerk wordt een overzicht
gegeven in de onderstqqnde tqbel"

Onderwerp Verloop von het onderzoek gedurende 1957

Woswerking vcrn NoCMC en von
crndere derivqten von polysoccho-
riden

\/erschillende zepen en synthe-
tische wqsmiddelen voor cellu-
Iose vezels

De wijze, wqctrop NoCMC zijn werking uit-
oeÍent isbestudeerd zoweldoor directe meting
vqn de odsorptie op verschillende soorten
.vuil" ols door het nemen von speciqol hierop
gerièhte wqsproeven op loborotoriumschqql.

Over deze wqsproeven werd in opril 1957 te
Londen een lezing gehouden op het ,Second
Internotionql Congress oÍ Surfoce Activity"
onder de titel .Some new observqtions on the
qction oÍ NoCMC in woshing boths".

Kotoenwosproeven op loborotoriumschoql
werden uitgevoerd met èen synthetisch wos-
middel en enkele versterkers zowel in hcrd
ols tn zocht wqter. met het doel de invloed
vorr NoCMC op de vuilverwijdering nqder te
bestuderen,

Ter oÍslui(ing vcu:t een vroeger begonnen
onderzoek weràen een ocmtol kcrtoenwosproeven
op loborcrtoriumschoql uitgevoerd met zeep en
een bepoold wqsqlkqlimengsel, zonder en met
NoCMC, bij verschillende wqcrden von de hcnd-
heid von het woter, HierbiJ werd voorql de in-
vloed vcnr het NoCMC op de vuilverwijdering,
doch ook die op de vuilwering ncrgegcron,

Een cntikel over de resultotenvondit onder-
zoek ,Les pouvoirs d'enlèvement et d'cnrtire-
déposition de lo NoCMC et lo dureté de l'equ'!
is ocrrgeboden oon de redqctie vcr een Frcrrs-
tolig textieltijdschrif t

In opdrocht von een chemische fobriek wer-
den vier series von elk 24 wosproeven op in-
dustriële school uitgevoerd met zeep oÍ met
een synthetisch wosmiddel noqst de gebruike-
lijke versterkers. Bij deze proeven.werd be-
poold: de vuilverwijdering von het gewossen
goed zelf, de verwijdering von drie verschil-
lende soorten vlekken en de vergrouwing, de
geelkleuring, het osgeholte. de mechonisphe
en de chemische slijtoge vqn in iedere serie
24 mqal meegewossen proeÍdoeken.

In opdrocht von een chemische fobriek werd
een zeer groot oontol vrdsproeven op industri-
ële schoql uitgevoerd met een synthetisch wos-
middel. NoCMC en verschillende versterker-
mengsels .in vergelijking met zeep, NoCMC en
het stondocrd wosolkoliemengsel -

In opdrocht vcnrdezelÍde Íobriek werden vcrn
proeÍdoeken uit vroeger uitgevoerde reeksen
wosproeven op prcktijkschool, die toen woren



Verschillende versterkers voor
het wqssen von cellulose
vezelmoteriqql

Verschillende wctsprocessen voor
weeÍsels vorr cellulose vezels

Wossen vcrrr wol

Wossen von weeÍsels vcrn syn-
thetische vèzels

onderzocht op vergrouwing, geelkleuring, os-
gehclte. chemische en mechcrnische sliitoge
thqrs ook nog de vouwweerstond gemeten,

In opdrocirt von een buitenlqndse Íobriek
werden wqsproevèn op proktijkschool uitge-
voerd met drie verschillende synthetische
wosmiddelen met versterkers"

In opdrocht von een chemische Íobriek wer-
den wosproeven op proktilkschool uitgevoerd
met een nieuw, vloeibocn synthetisch wosmid-
del in vergelijking met poedervormige synthe-'
tische wosmiddelen die verschillende hoeveel-
heden vcrr het bleekmiddel notriumperboroqt
bevqtten.

In opdrocht vcm een zeepÍobriek werden eerst
twee en later drie wqsmiddelen voor overolls
onderling vergeleken wot betreÍt hun vuilver-
wijderend en hun vuilwerend vermogen door
middel von wosproeven op loborotoriumschoql.

Kotoenwosproeven op loborotoriumschool
werden ook uitgevoerd met een synthetisch-
wqsmiddel uit de hondel en met zeep, met en
zonder woqolkoliën en bij verschillende tenr-
perirturen. Dit onderzoek heeÍt in het begin
vorr 1958 geleid tot het ontvongen von een oP-
drocht von de zijde vcm de industrie"

Bij een deel vcr het hierbovenqenoemde on"
derzoek nqcr het gebruik vcln een synthetisch
wosmiddel voor het wossen vqn cellul.ose ve-
zels werden' ook verschillende versterker-
rnengsels gebrulkt.

In opdrocht von een chemische Íobriek werd
de stobiliteit vorr zuurstoÍbleekmiddelen ne-
geg<rqn. wqnneer in een wosmiddel de gebrui-
kelijke versterkers met sequestrerende wer-
king voor cqlciurn- en mqgnesiumionen wor-
den vervorgen door een cn'rder sequestreer-
niddel"

Er werd een qcrrtql series wqsproeven op
industrièle school uitgevoerd, wàcirbij de wos-
middelen tijdens de verschillende onderdelen
vctn het wosproces telkens in cnrdere volgorden
in de wqsmqchine werden gebrocht. Een ver-
slog vcrr deze proeven is in bewerking"

Wolwosproeven op loborotoriumschqql wer-
den uitgevoerd met een zeer zuiver synthe-
tisch wosmiddel ter bestudering von invloed
vqr de concentrqtie, vcrn de temperotuur en
vcrn versterkers op het vuilverwijderend en
het vuildrogend vermogen"

In opdrocht vcm een T"N"O.-instituut wer-
den wosproeven op proktijkschool met drie



Wqsmochines

Metollische gorens

Slijtogeproeven

Stondoord vuildoeken

verschillende wqsmiddelen en bij drie ver-
schillende temperoturen uitgevoerd met mon-
sters weefsel vcr twee soorten synthetische
vezels, ql oÍ niet voorzien vorr vijf verschil-
lende Íinishes.. Bij deze proeven werd onzer-
zijds de vergrouwing ende gekleurdheid(qeel-
kleuring) gemeten

Bovendien werden wosproeven op loboro-
toriumschqol en op industrièle school uitge-
voerd met verschillende weeÍsels vcm synthe-
tische. vezelstoÍÍen. woobij bovendien de
vuilverwijdering en de krimp werd gemeten,

Het onderzoek noca het wqterverbruik en de
tijdsduur von het spoelen.in een doorlopend
spoelende wqsmochine uit de hondel. die vol-
gens onze'inzichten wos gewijzigd. kon wor-
den beëindiqd

Dè uitkoÍr\sten vcrr dit onderzoek voor zover
deze von direct belong zijn voor de proktijk
zijn in beknoptevorm beschreven in de Gtike-
len over ,.Doorlopend oÍ continu spoelen" in
,De Wasindusttie" lt nr" 2 (sept. 1957) 9 en
I0: en nr J (februoi 1958) 9-ll.

Een tweede mqchine vor crrder buitenlqrds
Íobrikoot wqs door de Íotrikcnt ingericht vooi
doorlopend spoelen, echter niet geheel zoqls
wij dit zouden wensen.. Hoewel deze mochine
in de proktijk in het lqnd von herkomst wordt
gebruikt, bleekde kwoliteit vor het uitspoelen
der wosmiddelen zo slecht te zijn. dat deze
mochine in zijn huidige vorm voor toepossing
in Nederlond niet in oonmerking komt.

In opdrocht von de betrokken Íobrikont wer-
den industrièle wosproeven verricht met een
qontol soorten gemetolliseerd goren.

In opdrocht vcrn een textielíqbriek werd een
groot oontol door deze íobriek vervaordigde
weeÍselstukken zeer vele mqlen gewossen op
industriele schoqL methet doèI de weeÍsels te
onderzoeken op hun Wosb<rcheid wcrt betreÍt
hun uiterlijk.

Soort geli jke wos!:roeven op industriëIe school
in opdrocht von een T.N,O,-instituut ter bepo-
ling von de mechcrnische slijtqge tijdens het
wcrssen von oI of niet met een bepoold prepo-
root behcmdelde textiel, werden beëindigd,

De grote voorrood von het roet. dot wij ge-
bnuikten ols pigment in ons stondoqrd vuil is
nu bijno uitgeput. De leveroncier, die ons
vroeger dit roet heeft geleverd, kcu't ons thons
niet meer voorzien vcrr dezelÍde kwoliteit..
Door middel von wosproeven op loborotoriunr
schoql en meer Íundqmenteel physisch-che-
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misch onderzoek is gezocht noor een nieuw
pigment met even gunstige eigenschoppen.
Het blijkt zeermoeilijkte zj.jn,pigment te vin-
den dot in olle opzichten even goed voldoet.
Met verschillende pigmentsoorten werden vele
wosproeven op loborotoriumschqol uitgevoerd

Stondocnd proeÍdoeken De kotoenen proeÍdoeken, die zowel door de
resecrch- qls door de voorlichtingsoÍdeling
worden gebruikt ter bepoling von de vetgrou-
wing, de geelkleuring, het osgeholte, de che-
mische en de mechqnische slijtoge en von
vouwgetollel, vertoonden nog ol eens te grote
schommelingen von de treksterkte en vcrr de
fluiditeit in de toestond wocnin ze door de
textielÍobriek werden oÍgeleverd,

Deze Íobriek is op ons verzoek overgegoon
tot een qndere bewerkingsmethode, Dit heeft
echter tot gevolg dot het verbond tussen de
stijging von de Íluiditeit door het wossen en
bleken en de doormede somenhongende doli.ng
vcm de treksterkte opnieuw moet worden be-
poold.

Hiertoe werd begonnen met de uitvoering
vqn een qoot oontol wos- en bleekproeven in
de bestoonde, hiervoor speciool gebouwde lo-
borcrt oriumwosmochine "

Chemisch reinigen In opdrocht von èen chemische Íobriek werd
een onderZoekverrichtnqor dè reinigende wer-
king en de corroderende werking t.o.v- metq-
len, von enkele ,benzinezepen/, dit zijn was-
middelen, die toegevoegd worden oon de orgo-
nische oplosmiddelèn ols tri, per en benzine,
wocin de kledingstukken bij het chemisch
rejnigen worden gewcrssen.

B. YOORLICHTING

De tqqk vqn het instituut is niet olleen het verrichten vqn speur-
werk, doch ook het geven vqn voorlichting, Onder voorlichting wordt
in de eerste ploqts verstcron het onderzoeken en beoordelen vcrn de
wqsbehdildeling von het wosgoed in de wqsserijení zomede het ge-
ven vcrn odviezen om qeconstqteerde fouten of tekortkomingen in het
vervolg te vermijden en om tot een zo goed moqeiijke behondeling
vqn het wosgoed te geroken.

Deze voorlichting wordt ter plqstse gegeven door deskundigen von
het instituut in het kqder vqn het lidmqqtschop vsn de Uitgebreide
Service. De hierbij oongesloten wosserijen wordenr sÍhankelijk von
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de grootte von het bedrijÍ, een bepcold oontql mqlen per joor be-
zocht.

Het qqntql leden vqn de Uitgebreide Service onderging in de loop
vqn 1957 weinig verondering. Het bedroeq 2I5 op 3l december 1956
en 2ll op 31 december i957, De dqlÍnq vqn het qqntql leden werd
vnl. veroorzqqkt doordot Belgische wqsserijen voorhet lidmqqtschop
bedonkten. Op 3l december 1956 bedroeg het qqntql oongesloten
Belqische wosserijen 15 en dit wqs op 31 december 1957 gedqqld
tot B, De voornqqmste reden vqn de terugloop in het qqntql leden in
Belqië is de oprichtinqoldoorenkele jqren geleden vqn een soortge-
lijk instituut.

Het oontql bezoeken, dqt in I957 qqn.wosserijen gebrocht werd,
bedroes 984 tesen 1059 in 1956.

Het onderzoek vqn de wqsbehondeling in de bij de Uitgebreide
Service qqngesloten bedrijven heeÍt uiteroord slleen betrekking op

de behqndeling, zooJ.s deze op de bezoekdog geschiedde; de be-
oordeling is geboseerd op de bij het bezoek gedone wcrcrrnemingen

en bepolingen. Hoe.het resultqqt precies is, kon men op glond vqn
de bij de bezoeken verkregen. gegevens echter niet met volkomen
zekerheid crcrngeven. Eeà beter beeld wordt verkregen door het mee-
wcrssen von proeÍdoeken, Deze moeten 25 mqql worden meegewqssenr
zodqt deze proef zich uitstrekt over een qontol dogen en het onder-
zoek von de doeken levert cijfers op over de chemische en mecho-
nische slijtoge, het qqgehqlte en de tint von de doeken. Een proeÍ-
doeken-onderzoek is dus qls het wqre de proeÍ op de som op de bij
de bezoeken verkregen gegevens en dqqrom is het von groot belong,
dqt de oongesloten wosserijen de deugdelijkheid vqn de wqsbehqn-
deling vqn tijd tot tijd ook nog eens controleren door het meewqssen
von proeÍdoeken. Dit geldt trouwens voor qlle wqsserijen, ook ql is
men geen lid vqn de Uitgebreide ServÍce.

Gezegd moet worden, dst het nut von proeÍdoeken-onderzoekingen
onvoldoende wordt ingezien. Het qqntql onderzoekingen vqn proef-
doeken, dot in 1957 werd verricht,bedroeg 120 tegen I35 in I956 en
dqorbij zijn don nog meegeteld de onderzoekingen vqn proeÍdoeken,
die voor niet-leden von de Uitgebreide Service werden verricht. Ge-
middeld bedroeg het oqntol onderzoekingen von proeÍdoeken voor
leden vqn de Uitgebreide Service dus niet veel meer don I op de 2
leden, hetwelk bedroevend weinig is, Terecht heeÍt het bestuur dqn
ook in zijn in december vqn 1957 gehouden vergodering bepoold,dot
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leden vqn de Uitgebreide Service ten minste eens per joor een stel
proeÍdoeken moeten meewqssen en lqten onderzoeken'

Tot de voorlichting wordt voorts ook gerekend het onderzoek von

beschodigd wosgoed, hoewel dit in de meeste gevollen meer het kq-

rqkter heeft vqn het verrichten vsn orbitroge in geschillen tussen
rvqsserij en klqnt. en het onolyseren vqn wqs- en bleekmiddelen en

von wqter. Onderstqqnd wordt een overzicht gegeven von de ver-

richte qqntqllen onderzoekingen vctn beschodigd wosgoedn wqs- en

reinigingsmiddelen. woter. diverse chemikolièn en proefdoeken- Tus-
sen hoqkjes is sqngegevenhoeveel vqn dezeonderzoekingenin 1956

werden verricht"

Beschodigd wosgoed 403 (469)

Wos-enreinigingsmiddelen lI ( l7)
Woter- 15( l8)
Dlversechemikolièn 2( 6)

ProeÍdoeken, ."', I20(i35)

Buiten de in het voorgoonde genoemde werkzoqmheden werdennog
de volgende uitgevoerd:

Voor diverse opdrochtgevers, vnl, conÍectiefqbrieken, textiel-
veredelingsbedrijven, textielÍqbrieken en wqsserijen werd in totqql
I0 moql een onderzoek ingesteld nqqr de krimp bij wossen vqn ver-
schillende textielprodukten. In hooÍdzqqkbetroÍ het hier overqllstof,
gerede overqlls, schorten en overhemdenstoÍ.

In opdrocht vqn een textielveredelingsbedriji werd een onderzoek
ingesteld nqqr de wqsbestendiqheid vcrn een zestql boorden"

Voor een hqndelmoqtschqppij werd tweemqql een onderzoek in-
gesteld nqqr de wqsbqqrheid von gebreide hqndschoenen'

In opdrocht vcrn een textielÍqbriek werd een onderzoek ingesteld
nqqr de wqsbestendigheid von een tweetql etiketten.

Voor drie verschillende hqndelmootschoppijen werd een onder-
zoek ingesteld nqor de bestendigheid tegen wqssen, strijken en per-

sen von knopen,

In opdrocht vqn een metoqlwqrenÍobriek werd een onderzoek in-
gesteld noor de wqsbestendiqheid von reliëÍ-plsstic onderleggers"

In verbqnd met klqchten over niet schoon worden in de wqs vqn

bepoolde goederen werd 7 mqql een onderzoek ingesteld nqqr de
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mogelÍjkheid de Eoederen in kwestie schoon te krijgen" De goede-
ren wqqrom het hier ging woren overolls, keukendoeken, honddoeken,
ziekenhuisgoed. servetten en de onderzoekingen werden in de meeste
gevollen uitgevoerd in opdrocht vqn de wosserij, doch soms ook in
opdrocht vqn de klonten, vnl. hotels, ziekenhuizen en Íqbrieken".

Aqn een wqsserij werd qdvies uitgebrocht over het ontkleuren vqn
blquwe lopjes.

Aon een suikerfobriek werd odvies uitgebrocht over het reinigen
vqn Íilterdoeken.

Aqn een hotel werd qdvies uitgebracht overhet reinigen vqn vqot-
werk en tqÍelzÍlver.

Aon een textielveredelÍngsbedrijÍ werd qdvies uitgebrocht over
een fluorescerende merkinkt"

Aqn een wosserij werd qdvies uitgebrocht over eèn oon te schoÍ-
f en onthordingstoestel

Commentqqr werd geleverd op een door de Kon. Mqrine opgesteld
plon voor de bouw vqn een nieuwe wosserij in Biok.

In opdrocht vqn een elektrotechnisch instqllqtie burequ werd een
onderzoek ingesteld.nqqr de deuqdelijkheid vsn een door dit burequ
qcrn een hotel geleverde, elektrische mongel.

In opdrocht vqn een wosserij werd een onderzoek ingesteld noor
de oorzoqk vqn het ontstqqn vqn hqrde plekjes in mongelvilt"

In opdrocht vqn een wosserij werd een onderzoek ingesteld noor
de oorzoqk vqn het ontstqqnvqnbeschodigingen in nylon wqsnetten"

In opdrocht vqn een wosserij werd een onderzoek ingesteld noor
de vezelsomenstelling vcrn een pontolon,

In opdrocht vqn een overhemdenfqbriek werd een onderzoek inge-
steld nqqr de oqnwezigheid von kunsthors in een stqql overhemden-
stoÍ.

In opdrocht vqn een blindentehuis werd een onderzoek ingesteld
nqqr de mote vqn chemische oontosting vqn 'in de weverij vqn dit
tehuis gebruikt geel katoenen gqren.

Voorlichting kon echter ook nog op ondere wijze worden gegeven.
Vqn de zijde der wosserijen is wel eens nqqr voren gebracht, dot
men grcrog zou beschikken over een uitvoeriger documentqtie ten
qonzien vqn de mochines, die over de gehele wereld verkrijgbqqr
zijn: persen, vouwmochines, insteekmochines, shqkers. centrifuges,
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qutomoten voor wqsmqchines, doseerinrichtingen, enz. en ook ten
qqnzien vqn qllerlei kleine hondige zelf te mqken qppqrqstjes of in-
richtingen.

Gegevens hierover komen voor in de tijdschriÍten, wqqrop het
Wosserij-instituut is geobonneerd. Tevens hebben wij. wonneer wij
iets nieuws oongekondigd zogen, de Íqbrikqnt qqnstonds om nqdere
gegevens, vouwblqden, enz. gevrqqqd. Wij zouden nu b.v" een kieine
tentoonsteliing kunnen inrichten vqn ql het door ons bijeengebrqchte
mqteriqql over nieuwe mqchines enz", indien wij hiertoe de gelegen-
heid hqdden, Het personeel wordt echter volledig in beslog genomen

door het reseqrch- en het toepqssingswerk, dqt het Instituut thqns
verricht.

Verder qchten wij het zeer gewenst, dot in -De Wasind,ustrie'
meer ortikeltjes zouden voorkomen vqn voorlichtende oord, b"v" over
bijzondere gevollen die wij hebben gevonden bij het onderzoek vqn
beschodigd wosgoed en ook vertolingen vqn buitenlqndse qrtikelen,
o,o. over nieuwe textielsoorten wqormee de wqsserijen te msken
krijgen. Ook voor de verwezenlijkinq vqn deze wensen zijn op dit
ogenblik geen mogelijkheden oonwezig"

Het Engelse Wosserij-Ínstituut, de B"L.R"A". heeÍt qI vele jqren

een speciole ,,Informotion Officer" in dienst" wiens tqqk uitsluitend
bestqqt in het verzqmelen, systemotisch opbergen en doorgeven vqn
literotuurgegevens. De qqnstelling von zulk een ,,InÍormotion OÍÍi-
cer" zou een belongrijke post op de uitguvenzijde def begroting
vormen, en het is nodig dqt hier hogere inkomsten tegenover stqqn'

Een mogelijkheid tot het verkrijgen vqn meer inkomsten is ont-
stoqn, doordqt ons enige tijd geleden vqn de zijde vqn de textiel-
hqndel is gevroogd, oÍ het Wqsserij-instituut regeJrnotig gegevens
zou kunnen verstrekken over de wcts- en reinigboorheid von nieuwe
textielsrtikelen en -toebehoren, voorol ten qqnzien vqn de door het
buitenlqnd oongeboden qrtikelen, Inderdqqd ontvongt het Wosserij-
instituut voortdurend gegevens hierover in de publikqties vqn enkele
buitenlondse zuster-instituten. Bovendien bevqtten de bui.tenlqndse
vqkblqden op het gebied vcrn wossen en chemisch reinigen vele ge-
gevens, in tegenstelling tot de vqkblqden voor de textielindustrie
en textielhqndel zelÍ, die weinig oÍ geen proktische gegevens ver-
melden. Verder doet ons Instituut zelÍ bij hei onderzoek von ,,be-
schodigd wosgoed" voortdurend ervoringen op wqt betreÍt de kwoli-
teit en de eigenschoppen vqn weefsels,. knopen en qndere Íourni-
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turen. Nqqr onze mening moest het dqqrom mogelijk zijn, op het ver-
zoek vqn de textielhqndel in principe gunstig te teogeren"

Er zou door op geregelde tijden een inlichtingenblod moeten wor-
den uitgegeven. woqrin wordt medegedeeld, hoe qllerlei nieuwe qrti-
kelen er uit zien, zodqt de textielhondelqqr ze kqn herkennen. Ver-
derr welke moeilijkheden ze kunnen opleveren bij het wqssen of
chemisch reinigen. evt, dot ze in het geheel nièt gewqssen oÍ che-
misch gereinigd kunnen worden, en qls wqssen oÍ chemisch reinigen
olleen op een bijzondere wijze mogelijk is, dit kort qon te geven,
zodqt de uiteindelijke koper en gebruiker de wosserij kqn wqor-
schuwen. dot er met een bepoold ortikel iets bijzonders qqn de hond
is. Tevens zouden qrtikeltjes vcrn meer olgemene strekking kunnen
worden geplootst, welke de goede verstqndhouding tussen de textiel-
hqndel en de wqsserijen zouden kunnen bevorderen"

Om de grootte'von'de belongstelling te peilen, h,:bben wij vio de
orgonisoties von de textielhqndel een enquète uitgeschreveni wcrcrr-

bij bleek, dqt er voldoende belongstelling wos, orr de aonstelling
vcrn een ,,InÍormotion OfÍicer" oÍ, zo men wil docu,nentqlist, moge-
lijk te mqken. Begin september werd dqqrom in deze functie crqnge-
steld de heer /. B. Al en ncr een noodzokelijke in,rrerkperiode ver-
scheen op 22 november het eerste nummer vqn het nieuwe inlichtin-
genblod, hetwelk Textiel-Reiniging werd genoemd.

C. BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN

In opdrocht vhn de Federqtie voor de Wqsindustrie werd 2 mqql
een onderzoek ingesteld nqor de vqkbekwqomheid vqn personen. die
wqren toegeloten voor het qileggen vcrn een z,g. eenvoudige proeÍ,
ter verkrijging von een Ministeriële Verkloring inzqke vqkbekwqqm-
heid voor liet wqs- en stri jkbedrijf . Een zelfde.onderzoek werd 2 mqql
ingesteld voor personen, die een Ministeriële Verklqring, olleen voor
het stiijkbedrijÍo wensten te verkrijgen.

De directeur woonde te zqmen metde.dqmes Mej.v. d. Stel en Me-
vrouw v. d,, Heijden-vqn Roode de door de WöschereiÍorschung Kre-
Íeld georgoniseetde ReÍerote Togunq bij.

In zijn Íunctie vqn verbi/idingsmon tussen de wqsserij-reseorch-
instituten in de bij de Internqtionqle Wqsserij-Orgonisotie (I.L.A,)
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crqngesloten Iqnden en het bestuur vqn de I.L,A.n woond.e de direc-
teur de te Homburg gehouden bestuursvergodering bij"

De directeur trod op qis Riiksger-cmmjtteerde bij het exqmen

voor het Textielbrevet en bij het schriÍtelijk en het mondeling en

proktisch exqmen voor vqkbekwqomheld wos- en strijkinrichtingen
ingevolge de Vestigingswet.

Het Wqsserij-instituut verleende in sqmenwerking met het Vezel-
instituut T.N.O. ziin medewerking bij het qfnemen vqn het tweede
deel vqn het onolystexqmen A'

De directeur woonde de joqrvergodering bij vqn de Vereniging vqn

Overheids- en Instellings-Wosserijen. Somen met drs Nieuwenhuis
woonde de directeur een door de V.O.I.W' bij de Persilfqbrieken te
Jutphoos georgoniseerde wqstechnische dqq bij"

Drs Nieuwenhuis woonde een vergqdering bij vqn de Nederlondse
Huishoudrqqd met de Federqti'e voor de Wqsindustrie en de Stlchtinq
Woss eri jvoorlichting.

Ir Tqn woonde te PqriJs het Colloque I957vonde Fronse ,,Groupe
de recherches sur les produits superficiellement octifs" bij.

Drs Nieuwenhuis bezocht het Tweede Internqtionole Congres over
Oppervlokte-qctiviteit, dqt te Londen werd gehouden" Vqn deze ge-

legenheid mqqkte de heer Nieuwenhuis gebruik om het Engelse Wos-

serij-instituut, de B.L.R,A., te bezoekenn enkele zqken vqn gemeen-

schqppelijk belong te bespreken en kennis te mqken met de nieuwe
directeur vqn de B.L.R.A,, de heer Leicester,

De directeur en drs Nieuwenhuis nqmen deel qqn een door de

Stichting Wqsserijvoorlichting georgoniseerde bespreking met be-

lanqhebbenden over no-iron shirts.

De directeur hqd in zijn kwqliteit vqn voorzitter vqn het Inter-
nqtionqsl Wetenschoppelijk en Technisch Comité voor de Wqs-

behqndeling een bespreking over etikettering vqn textiel met enkele
leden vqn de Sous Commi3sion Teinture et Finissoge vqn het Comité
Internqtionql de lq Royonne et des Fibres Synthétiques.

De directeur nqm ten kontore vqn de Nederlqndse Huishoudrqqd
deel qqn een bespreking over het wqssen von nylon"

De directeur bezocht de tentoonstelling ,,Hoe wij werken" te

Leeuwordenf wqqr een qqntql wosserijen een stqnd hqdden ingericht.

De directeur bezocht de Joqrbeurs, speciool met het doel een
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documentotie te verkrijgen over de qqn de msrkt zijnde huidhoud-
wqsmochines.

De directeur nom deel crsn een bespreking met het Productiviteits
Centrum voor de Wosindustrie over herdruk von publikoties vqn het
instituut-

D. WERI(ZAAMHEDEN IN COITMISSIES

De directeur woonde 6 vergoderingen bij vqn de door het Koninklijk
Institprut von Ingenieurs ingestelde Werkgroep 26, Textiel-kwoliteit.

De directeur woonde 3 vergoderingen bij vqn de orgonisqtorische
commissie. die belqst wqs met de'voorbereidingen voor het oprich-
ten vsn een vereniging voor het etiketteren vqn textiel. Het besluit
tot oprichting vqn de vereniging werd op 3 oktober genomen en de
vereniging kreeg de nqqm Vereniging Textieletikettering voor Wos-
en Striikbehondeling" De directeur werd crqngewezen ols vertegen-
woordiger vqn de Nijverheidsorgonisotie T.N.O. in het bestuur vqn
de vereniging,

De directeu woonde 2 vergoderingen bij von de.door de orgoniso-
torische commissie ingestelde technische commissie. Deze commis-
sie heeÍt o"m. tot tqqk het etiketteringssysteem op te stellen en met
deze tqqk heeÍt speciqql de dÍrecteur zich belqst" Hoewel het toe te
possen systeem in principe reeds vqststond, bleek het in de loop
von 1957 noodzokelijkbelsnqrijke wijzigingenqcrnte brengen in ver-
bqnd met een verzoek vqn de Vereniging von Werkgevers in de Che-
mische Wcsserijen en Ververijen het systeem uit te breiden met een
oonduiding voor de wijze von chemj.sch reinigen"

Drs NieuwenhuÍs woonde 5 vergoderingen bij vqn Normolisqtie-
commissie 97 (oppervlqkte-qctÍeve stoffen)"

Drs Nieuwenhuis woonde een vergodering bij vqn de exqmen-
commissie voor de middelbqre oontekening op de nijverheidsqkten
N 7 en N l9 met,eenqqntolopleidersvoor de exomens. Drs Nieuwen-
huis is lid vqn deze exqmencommissie.
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E; LEZINGEN EN VOORDRACHTEN

Ter gelegenheid vqn de joorvergcdering von de Vereniging von

overheids- en Instellingswosserijen hield de directeur een korte
voordrqcht over de gevcrren" verbonden oqn het gebruik vqn kreuk-
herstellend gemookte kqtoen voor verpleegstersschorten. Ter ge-

legenheid vqn een door dezelfde vereniging georgonÍseerde wqs-
technische dog, hield drs Nieuwenhuis een prqqtje over het wqssen
von wol, kqtoen en linnen,

Op het te Londen' gehouden Tweede Internqtionole Congres over
Oppervlokte-qctiviteit sprok drs Nieuwenhuis mede nqmens Ir Tqn
over ,,Enkele nieuwe woornemingen met betrekking tot de werking
von NoCMC in soppen".

Op uitnodiging von drs Nieuwenhuis hield Prof. dr. B" Breyer uit
Sidney twee voordrqchten over beginselen en problemen vqn gelijk-
en wisselstroompolorogrofie en tensqmmetrie.

Drs Nieuwenhuis goÍ voor de Stichting Lqndbouw huishoudkundiq
Onderzoek te Wogeningen een tweedoogse cursus over de Chemie en

Physico vqn het wosproces.

Ter gelegenheid vqn de door de WdschereiÍorschung Krefeld ge=

orgoniseerde ReÍerqte -Togung hield de directeur een voordrqcht
getiield ,,Zum Stand der Kennzeichnung der Wqschbqrkeit von Tex-
tilien in Hollqnd".

F. BEZOEKEN EN EXCURSIES

Vqn de volgende huishoudscholen met opleiding voor de nijver-
heidsqkten N 7, N 12 en N 19 mqqkten de qqn deze opleiding ver-
bonden lerqressen met hqqr leerlingen een gecombineerde excursie
nqqr het Wosserij-instituut en het Vezelinstituut T"N"O":

Chr. Industrie- en Huishoudschool ,Prinses Juliqno" te Groningen:

Nieuwe Huishoudschool te Amster.dqm;

R"K. Huishoud- en Industrieschool.,St. Joseph" te Eindhoven:

Rotterdomsche Huishoudschool te Rotterdcmr;

Amsterdomsche Huishoudschool te Amsterdàm;

Chr, Huishoudschool ,De Ruyterstrqot' te 's-Grovenhoge;
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Groningsche Kook- en Huishoudschool te Groningen;

Huishoudschool Lqon von Meerdervrcrt te 's-Grovenhoge,'
Utrechtsche Industrie- en Huishoudschool te Utrecht;

Prot. Chr- Nijverheidsschool te Hoorlem;

AmersÍoortsche Industrie- en Huishoudschool te AmersÍoort;

R.K. Huishoud- en Industrieschool te Leiden.

Verder mookte een groep Duitse wqssers een excursie nqqr het
instituut"

Het instituut werd bezocht door de volgende buitenlqnders:

H" Schlichtq
C. Sclrreida
Dr F. DehÉà

P"Seibt

A, Junq

D U, Lietz
A, Uh}

J- l-eicester

B" W" Koy

E, Albinscn

D L" Sirqrvol

E, Frqrsserrs

E. Frcrcls

Ing" F, Thr.rlsen

D J- Bielefeldt
Inq. M. fbllsten
Inq, Cltr. Nhgnus

D K" Kesterrholz

K, Bindschedlen

Ing" E. Sedq

Dr A, L, Glczehrook

RoÍ, Dr, B. &eyer

Duitslcrd
Duitslcd
Duitslcd
Duitslcrd
Duitslqrd
Duitslqrd
Duitslcd
EnqeIGd

Engelcd
Engelcd
Belqié

België

Denerrckerr

Derrerrmken

Derrerrmken

Zweden

Nocrwegen

Zwitserl@d

Zwitserlcrd

Oosterrijk

u:s.À.
Ar:sholië.

G. PUBLIKATIES

In het jonuorinummer vqn .De Wasind,ustrie' verschenen:

1e Een uiteenzetting over het gebruik vqn nieuwe'eenheden;
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2e Mededeling nr. I80q door drs K. J. Nieuwenhuis en M. C' vqn

Roode ,,Een nieuw joor -een nieuw wosproces".

3e Een vertoling door Ir H" v.d. Goot vqn een qrtikel vqn J, Foqs-
berg

,,Don't do it Yourself" uit Stqrchroom Lqundry Journol von
I5 oktober I954.

In het mqqrtnummer van .,De Wasinilustríe' verscheen het ten be-

hoeve vqn de Internqtionqle Wosserij-orgsnisqtie door het instituut
opgestelde Bulletin nr. 6: ,,Wossen in Nederlqndse wqsserijen",

Verder verscheen in dit nummer een korte mededeling door drs
K. J. Nieuwenhuis over het op lB jqnuqri te Porijs gehouden, tweede
internqtionole colloguium over grensvlokoctieve stoffen.

Als boekbesprekingen verschenen in dit nummer een recensie vqn

een boekje,,Wetenschoppelijke grondbeginselen der reinigingsindus''
triën" door S.V, Voeck, Dr Sc, en vqn een door het Belgische wqsserij-
instituut Cenqtrq uitgegeven vezeltqbel.

In het oprilnummer van ,De Wasindustrde' verscheen Mededeling
nr. l81q door drs K. J. Nieuwenhuis en C. T' M" vqn der Stel:

,,Wegnemen von chloorqminen uit kreukherstellend gemookte weeÍsels"

In het meinummer van ,De Wasindustrie' verscheen Mededeling
nr. l83q door drs K" J, Nieuwenhuis en M" C. vqn Roode: ,,Verkor-
ting von het witwqsproces door tweemoql bleken"'

In het juninummer van oDe Wasinilustríe" werd het jqqrverslqg
1956 opqenomen.

In Wöscherei-technik und-chemie vqn mqqrt 1957 verscheen een

kort qrtikel over het weken met zeep noqr qqnleiding von een fou-
tieve weergcrve vqn de inhoud'vqn önze Mededeling m. 177 in het
vooroÍgoonde nummer vqn dit moqndblqd.

In Wóscherei-techni,k und-chemie vqn mei 1957 verscheen onder
de titel ,,Zum Stond der Kennzeichnung der Wqschbqrkeit von Tex-
tilien in Hollqnd" eën verslog vqn de voordrqcht, welke door de

directeur over dit onderwerp werd gehouden op de ReÍerqte Togung
in KreÍeld.

In het julinummer van oDe Wasind,ustrie" verscheen Mededeling
nr" IB9o" ,,Lcnger weken en opstomen vcn het weekbod"".

In het septembernummer van oDe Wasindustrie' verscheen een
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vooriopige mededeling over doorlopend of continu spoelen- In het
zelfde nummer verscheen een mededeling over een nieuw vouw-
opporoot voor de vqste boord vqn overhemden. zoqls dit thqns in
Amerikq wordt toegepost,

Eveneens in het septembernummer van oDe Wasindustrie" ver-
scheen het door de Wöscherei-Íorschung KreÍeld opgestelde en door
het instituut vertoqlde Bulletin nr, 7 vqn het Internqtionoql Weten-
schoppelijk en Technisch Comité voor de Wcsbehondeling, Dit
Builetin werd door het instituut vqn commentqqr voorzien.

In het oktobernummer vqn ,De Wasind,ustrie' verschenen:

le Een uit de rubriek ,Arts en sqmenlevingtt von het Nederlonds
TijdschriÍt voor Geneeskunde vqn l0 ougustus 1957 overqenomen
reÍerqqt door M" M, HilÍmqn, getiteld ,,Het gevocr von het gebruik
vqn fluorescentiemiddelen in wosserijen".

Dit reÍerqqt werd door het WosserlJ-instituut von commentqqr
voorzien,

2e De vertoling vcrn een uit ,,Industriql Bulletin,' of Arttur D.
Little Inc. of July 1957, No 344 overgenomen crtikel, getiteld,,Het
gesteente levert weer iets nieuws"" Ook dit qrtikel werd door het
Wosserij-instituut vqn commentqqr voorzien.

3e Een qrtikel doordrs K. J. Nieuwenhuis getiteld n,Eén mochine,
die wost, droogt, mongelt oÍ perst en vouwt"?

In het novembernummer vqn ,De Wasinilustrie' verscheen ,,InÍor-
mqtieve etikettering von textiel" door h R" Smit. Dit qrtikel werd
ook opgenomen in T.N.O.-Nieuws nr" I40, november I957"

In het decembernummer vqn oDe utasind,ustrie' verscheen onder
de titel n,Wie schroeide deze pontolon?" de beschrijving von een door
het Wqsserij-instituut uitgevoerd onderzoek noqr de oorzoqk vqn het
ontstqqn vqn donkere vlekken in een bruine wöllen pontcrlon.

*
**
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