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I. ALGEMEEN.

Ilet eerste jaarverslag gaf een overzicht van het ont'staan en het
arbeid sveld der Organisatiecommissie Gezonclheiclstechniek T.N. O.

Zij vonð. haar voorlooper in onilerzoekingen inzake Klimaatregeling ,

in Gebouwen, aângevat op initiatief van de Afdeeling voor Gezonil-
heid.stechniek van het toenmalig-e Koninklijk fnstituut van fngenieurs,
haar basis in het toenemenil besef van d.e noodzakelijkheid. van samen-
werking tusschen med.ici en technici op hygienisch gebied, haar recht-
vaarcliging in de belangstelling, die zij van vele zijd.en ondervond en
clo veelsoortigheid van onderwerpen, waarvoor haar med.ewerking werd
gewaagd.

Uit het hier volgende 2e jaarverslag moge blijken, dat de tn 1942
aangevangen onderzoekingen in den loop van het verslagjaar werden
voortgezet, dat, verscheidene onilerwerpen, in het vorige jaar voor-
bereid, thans claadwerkelijk werilen aangevat en dat het arbeidsveld.
nog rverd uitgebreid.

Dit alles cle ongunst der tijden ten spijt,! Want het'behoeft geen
betoog, dat thans van het uitvoeren van omvangrijke ond.erzoekingen
geen sprake kan zijn door gebrek aan personeele en materieele hulp-
rniddeìen. Veeleer moet men in het huidige yerkprogramma een schets-
matige aanduid.ing van toekomstpì.annen zien. Na clen oorlog wacht
orls een enorrne ay'beid van wederopbouw, ook op het gebied der.
gezond.heidstechniek.

Neemt men aan, dat d
zullen komen - de eenig

- clan zaI het' gemakkelij
miclilelen af te zonderen,

]I. SAMENSTELLING.

De commissie was ged,urende ile eerste negen maanclen van het
verslagjaar als volgt samengestelcl:

W. F. J. M. Knur,, directeur van het Rijksinstituut voor Drink-
watervoorziening, voorzitter;

Dr. C. vAN DEN BnRc, oud-directeur-generaal van de Volksgezond-
heid;

J. P. Br,rr,, d.irecteur van het Ins.tituut voor Praeventieve Genees-
kunde;
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O. J. P. Zeelnnno, te dien tijde voorzitter van cle Nijverheiclsorga-
nisatie T.N.O. en hd van het bagelijksch Bestuur ooti d" Ceoträte
Organisatie T.N.O.;

. A. o¡ de CentraleO .O., vert J. D. Enr,¡n,w van de
chelaan

ilI. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMIIEDEN.

. 1. Klimaatregeling in geboutoen.

Burcau dcr commíssic:
Prof. Ir. A. J. rpn Lnronw, hoogleeraar aan d.e Technische IIooge-

school. te Delft, voorzitter;
fr. D. vAN Zur¡EN, secretaris;
Adres: Nieuwe Laan 76, De1ft; tel. 1810 Delft.
Med,ísche Leilen:
J. P. Br.rr,, directeur van het Instituut voor

kunde;
Prof. Dr. J. JoNcnr,ono, hoogleeraar aan de

Utrecht;

Praeventieve Genees-

Riiksuniversiteit te



o
Ð

, oucl-hoogleeraar aan de GemeenteÌijke

isch aclviseur van cle Arbeidsinspectie,
eidsinspectie

Technische l"cden.:

de Gas_

warming

enteur;

R ij ksuniversiteit re uirecht, . 5,."'";;t:::;,i:; t;:st'åi"î"îîi¿:
stichting;

Ir. F. C. J. M. Wm,rz Czx., clirecteur van het Rijksinstituut voorBranclstof f en-E conomie.

Bouwkundige Leden:

rr van den Algemeen Gemacht.igde
e Bouwnijverheid;
cteur van de Volksgezonclheid voor

De verdeeling der werkzaamhede te weteneen medische, een technische en e
staande uit 

ur'rsL,ûe en e rssre, be_

handhaafd. bleef ge-
oe ]]eerJ. P. Br.r,, ssie fr. F. C. J. M.*iVravCzN., en va sie fr. ff. vau-orn Xio.

gheden werd er niet toe overgegaanr de comnrissie te steìlen. "
Je

äå
choo en klein deel tot, uit_vo persone_elsvoorziening.

JI ZvnøN heeft Ir. A. Ã.

loopende vraagstukken behand.eld 
aargenomen en de

. Tot de commissie werd door een tweetar instanties een verzoek ge-richt tot het doen van zretingen op het gebiect "u; À;t ¡i"lã".L"i.-klimaat. Deze werden door Ir:. Beóx¡n vix Or.ru¡nì";.*i"il;.-'
lTet wercl door de comrnissie g_ew.enscht geacht de beschikking tr.thebben over een gedocumenteerä riteratu"io""trì.ti ãp.- rr"l"g;bi.a
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van de gezond.heidstechnie e commissie van
bãlr"g' i's- Daartoe werd a ituut voor Docu-
n entãtie en Registratuur verstrekken van
referaten uit de-literatuur

Vercler zal cloor het N.I egelmatig opgave
worden ge¿laan van cle verschijnend.e literatuur.

Een aantal mededeelingen is door d'e cornmissie opgesteld' Over:

één 
- 

onderwerp is een ärtikel gepubliceerd; eenige andere onder-
zoekingen zijn'nog loopend,e. Eeñ ãn ander heeft betrekking op de

volgende punten:
1. In samenwerkins met de stichting Nederland.sch Instiiuut voor

Electrowarmte en Ele-ctrochemie te Arñhem w'erden ontlerzoekingen-



b

een
4. Op verzoek van Prof. Ir. H. T. Zwmns en het P.E.N. worclt
n onderzoek insesteld naar het klimaat. voornamelük wat betreftingesteld naar het klimaat, voornamelijk wat betreft

de ventilatie, in het kantoorgebouw van het P.E.N. te"Bloemenclaal.
Een eerste serie meti¡Een is,beëind.is¿l: verdere onderzoekinsen zullerlEen eerste serie metingen d.igcl ; verdere onderzoekingen zullen
nog plaats vinclen.

õ' E"l aanvang . is glmaalt m9t een stuclie over het, graacldag-
steem in de practijk. Door het, Rijksinstituut voor Brandstoffen-systeem in de practijk. Door het Rijksinsti

Economie is hielvoor een uitgebreid 
'cijferr
cijfermateriaal ter'beschikking

ges-teld, dat betrekking heefb oþ een aantal door dit Instituut, gecon-
troleerile Rijksgebouwen.

2. Beoeili,ging oan ilen ørbeid,.

De werkzaamheden van de Commissie Arbeîd,sbeoeiliging T.N.O.
hebben ziah in het verslagjaaÍ meer en medr verplaatst- naar het ter-
rein, bestreken iloor de Arbeidsinspectie, en naãr dat van de Stof-rein, besireken iloor de inspectie, en naar dat van de Stof-
commissie T.N. de commissie,
waaraan geen b

De samenstel ing was ged.u-
renile ile eerste s iolgt:

0. J. tijde voorzitter der Nijverheidsorþanisatie
T.N.O. het Fonds voor Veïligheidsproþhylaxe-
Ongeval tIr. H. 'r IlaRT, inspecteur van den Arbeicl, secretaris;

J. P. Brr,, directeur van heú fnstituut voor Praeventieve Genees-
kuncle;

W. F. J. M. Knur,, voorzilter der Organis,atiecommissie Gezond-
heidstechniek T.N.O.'

Ir. F. C. J. M. W,n'rz ÕlzN., voorzitter der Stofcommis,sie;
Prof. Dr. C. Zwrxr¡n, hoogleeraar aan de Technische Iloogeschool.

fn October heefb de heer C. J. P. Z¿.tnBnRG om gezondheidsredenen
ontslag genomen uit de commissie.
_ pij de Arbeid aam gesúelcl voor
T.N.O.-werì<. _op Ondérzoekingen
werden verricht stofopvanging in
vlasserijen en b

3. Stofbestrijd,ing.

ie T.N.O. aoor aan h,et oraagstuk d,er
i,n labriekon en Stofcommissie 'L'.N.O.)
het verslagjaar ngesteld:

Burea,u iLer Commissie :

fr F. C. J. M Wmrz CzN., clirecteur van het Rijksinstituut voor
Brandstoffen-Economie, voorzitüer ;
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Ir. F. vAN ELTEN, wnd. secretaris, die . op 1 September 1943
Ir. N. B. DE JEL heeft opgevolgd;

Aclres: Nieuwe IJitleg 12, 's-Gravenhage, tel. 115980.

De leden van de conrnissie zijn tevens licl van een der drie sub-
commissies, te weten een medische, een technische en een chemisch-
physische subcommissie.

M ed,isah e Sub comm,issíe :

J. P. tsur,, clirecteur van het fnstituut voor Praeventievo Genees-
kunde, voorzitler;

Dr. J. W. Cn¡vosro¡v, hoofilmijnarts te Ifeerlen;
J. C. vex EenN, arts bij de Kon. Nederlanclsche Iloogovens en

Staalfabrieken N.V.;
J. F. H¡¡lpp, Conservator bij de Gem. Universiteit te Amsterilam;
P. A. veN Luvr, arts, medisch adviseur bij de Arbeidsinspectie;
A. lf. veN DE VETDE, pharmaceutisch hoofdinspecteur van cle

Volksgezondheid.

T ecltnische Sub commissie :
Prof. fr. A. J. r¡n LtNorN, hoogleeraar aan de Technische Ilooge-

school, voorzitter;
Dr Ir. M. F. DÐ BRUvNE, clirecteur van ilen Gemeentelijken Ver-

voer- en Motordienst, Reinigingsclienst en Ontsmettingsd.ienst, B,ot-
terdam;

Dipl. Ing. C. M. trh,rlvcs, hoofdingenieur bij het Gerneentelijk
Electriciteitsbedrijf ,'s-Gravenhage ;

Ir. II. 'r Ifenr, inspecteur van den Arbeid;
Ir. II. IfoNorus;
Ir. II. W. Moosnn, technisch clirecteur van de N.V. Eerste Ned.

Oement fnd.ustrie;
Ir I[. veN ToNennlN, eig. Bureau voor toegepaste Aerod.ynamica

en natuwkunclig researchwerk,,Aëroclyne" ;
fr. F. C. M. 'Wr¡r¡'nr,s, ingenieur bij de Staaismijnen.

Ch e mis ch-P hy sis ch s Sub c ommis sie :

Ir. F. Gnonu¡vnr,o, scheikunilig adviseur bij de Arbeidsinspectie,
voorzítler;

Ir. J¡,lt Ar,, directeur van de Technische Afdeeling T.N..O;
Dr. W. P. Jonrssnx, oud-lector aan de Ì,ijksuniversiteit te Leiden;
Dr. W. P. M. l[e.rr,a, hoofd van het' Stcflaboratorium der Ned.

Steenkolenmijnen;
Ir. J. A. Iì. Neo¡¡, ingenieur bij het bureau van de Bedrijfsgroep

Chemische Industrie;
Prof. Dr. J. F. Rnrru, hoogleeraat aala de Rijksuniversiteit te

Iltrecht'.
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De Commissie van Beheer van het Fonds voor Veiligheidsprophy-
laxe-Ongevallenwetten toonde haar belangstelling voor het '¡ erk van
de commissie cloor de helft van de kosten voor 1943 ten laste van
het l'onds te brengen.

ging, met als gevolg de micldelen aan te geven ter bestrijding daar-
vai, zaI derhalve tot, betere ôijden moeten wachten. De onderzoekers
hebben zich in het afgeloopen jaar clan ook toegelegd op de literatuut-
stuclie, als voortzetting van die"in 1942 verricht, terwijl daarnaast
eenige rnetingen hebben kunnen plaats vinden.

In 1943 heeft tweemaal een vergaclering plaats gehad voor alle
leden der Stofcom¡nissie op initiatief van den voorzitter eener'sub-

M ed,i,sche sub comm,issie.
De literatuurstuilie voor de meclische subcommissie werdl verricht

veld.

T eahnische subcommissie.
Ten dienste van de technische subcommissie IMas wetkzaam
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. Vervolg_ens werden enkele proefnemingen uitgevoerd. met cvcloncl
in het Werktuigkundig Laboratorium dãr TecLnische lloogeschoo.l.

Ahemisch-Phy sische sub commis sit¿.

Als onderzoeker was tot 15 Juni 1943 aan de comr¡rissie verì:ondenIr. N. B. on Jnr,, d.ie met ingang-van dien datum in dienst van tle
Arbeidsjnspectie trad. Als opvolger tracl op 1 September 1g43 iu
dienst Ir. tr'. vaw Er,rnw.
. _f).e,.com-missie vergaclerd.e op 25 Juni 1943, waarbij Ir. or JBr, een
inleiding hield over de conclusies betreffende de bruikb¿arl.reicl v¿n
instrumenten voot'het meten van stof. Voortgegaan js met het clussi-
ficeeren van literatuurg€g€vens aan de hãnd van het tijdschrift
,,Staub", waaruit thans circa 2500 referaten ter classificatie ïan den
inhoud zijn bestudeerd.

De onderzoekers van de chemisch-physische subcomrnissie hebben
in verschillende fabrieken met d.en Owens Jet Dust, Counter en den

De voorzitter der medische subcommissie en de voorzitter cler
Stofcommissie hield,en op 22 Mei een voordracht op de alqemeene
vergad.ering van de Nederlandsche Vereeniging tegen Water-,3odem-
en Luchtverontreiniging te Amsterdam. iÍierin behandeÌden de
sp^rekers resp.: ,,I)e beteekenis van stof voor ile gezondheicl" en
,,Or3anisatie van het onderzoek ten dienste van de s-tofbestrijding".

4. Hoogtezonnen.
f)e Commissie Hoogtez_onnenL T.N.O. was gedurende het versÌag-

jaar als volgt samengesteld:
Prof. Dr. H. B. Doncor,o, hoogleeraar aan d.e Technische Ifooge-

school, voon|tter;
Df .C. BewNrNo, geneeskundig hoofdinspecteur varr de Volksge-

zond,heid;
J. P. Br.rr,, directeur van het Instituut voor Praeventieve üenees-

kund.e;
Prof. fr. J. C. vex Srlvnnau, directeur van de N.V. I(.E.M.A"
Secretaris: Ir. D. v¡.N Zurr,pN.
Aclres: Delftschelaan 2c, 's-Gravenhage, tel. 394g85.
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Het technische gedeelte van de werkzaamheilen, verricirt op het
lal¡or¡rtoriuin van ile K.E.M.A., omvatte eenerzijils het onclerzoek
naar de veiligheid bij gebruik, anderzijds het onderzoek naar de
strallngseigenschappen. Wat het eerste onderzoek betreft, - enkelo
b '- - igheidseischen, welke voor
h Van d.e onderzochte tvpen
l¡ met het oog op de veilig-
h 'zien geen hoogtezonnen meer in
c-[en handel verkrijgbaar zijn, is dit deei van het onderzoek voorloopig
opgcschort.-Ãang:,ande het onclerzoek naar de stralingseigenschappen kan het
volgencie worden medeged.eeld.

Om de selectieve ei[enschappen van d.e meetapparatuur in reke-
ning te kunnen brengeri is voor het bepale! van de spectrale.'energ_ie-
verdeeìing van hoogtèzonnen een standaardlamp een wezenlijli hulp-
r-niddel. fot het ii,'erkprogramma behoort na te gaan, in hoeverre met
de voor ultraviolet gébruilielijke stanclaarclùampen overeenstemrnencle
resultaten r¡,-orilen verkregen.

De standaardÌichtbrc,nnen, welke de commissie ter beschikking
staan, nl. de w-olfraambandlamp, voorzien van een kwartsvenster,
en een positìeve lirater van een koolboog, zijn vergeleken, waarbij
bleeÌr, dât beide standaarclen goecl overeenstemmende result'aien op-
leveren. llet ligt in d,e bedoeling zoo spoedig- mogelijì< and'ere
standaardlichtbrônnen in ilo vergelijking te betrekken.

IIet rnedische gedeelte van cle werl<zaamheden, verricht tlo-or I)r.
Sr¿.x Gw¡N Ol'c-op het Instituut voor Praeventieve Geneeskr.rnde,
l¡estond uit een literatuurstudie, waarvan een gecleelte is sarnenge-
voegc.Ì in een ,,Rapport ovet de biologische werking van ultr'¿rviolette
stralen". Een andár gedeelte zal binnenkort vorschijnen.

5. Spoorweghygiëne.

De (lomntissio STtooraeg'lt'ygiöna T.Il .O. was gedurende het verslag-
jaar als volgt samengesteld:

Ir. E. Bor,r, uaN '{r¡r,srn¡.. hoofdingenieur cler Neclerlandsche
Spoorwegen, v oorzil'ter ;^J. P.'l}.1i, directeur van het Instituut voor Praever¡tieve Genees-
lir-rnde;

p,-of. Ir. A. J. rnn LrNoEr., hoogleeraal aan de Technische TIooge-
school;

Ir. 1r. C. J. M. Wrnrz CzN, directeur van het Rijksinstituut voor
Branclstoff en-Economie ;

Tr. H. C. A. v¡'N Er,or¡r Tnrrur, ingenieur iler Neilerlandlsche
Spoorwegcn, secretaris;-Adres: 

Nederlanclsche Spoorwegen, Utrecht.
Op verzoeli van cle Commissie Spoorweghygietl" T.\.Q. w-erd in

het Laboratorium van Prof. t¡n Liworx van de Technische llooge'
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6. Proefwoningen.

gepast.

Prof. fr. A. J. lrnn Lrxrllw, hoogleeraar aan de Technische T{ooge_
s-chool, voorzitter van de Commissie voor cle Klimaatregeling "irr
Gebouwen T.N.O.;

Prof. Dr. C. Zwrxxnn,_hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool,
voorziLter va.n de Geluiclscommissie T.N.O.t

Secretaris: fr. D. v¡.n Zurr,¡u.
Aclres: Delftschelaan 2c, 's-Gravenhage, tel. Bg4gB5.
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Deze moeel
te Rotterdím
bouwvergunni
van den onde
aanwezig.

n gevoerd' met het Bouw- en
terdam en den Ifaag, met betrek-
voorgestelcle constructies in deze

Contact werd verkregen met dlen heer B¡.s¡,nr, architect bii het
Rijksinstituut voor Brafulstoffen-Economie, die zijn werkzaamËeden



12

op het terrein van beteren woningbouw, verricht bij de 'Iechnische
Afcleeling T.N.O., voortzet bij bovengenoemd. Instituut.

Tc.n eilrcle na de gevoerde onderh¿indelingen zoo snel rnogejijk rrret
de uitvoering te kunnen beginnen, rvor¿lt intusschen voortgegaan rnet'het 

cìetailleeren van de woningen door den Dienst van den A.lgcmeen
Gernachtigcle, hetgeen cloor het groote aantal der vloer-, wand- en
dakconstrncties (tezamen eenige honderilen ¡,roefobjecten) zeer tijcl-
roovend is.

In velbanil nret den voorgenomen bouw der woningen in Robterdanr
is inrnicldeÌs de commissie uitgebreid met, fr. A. Bos, clireoteur van
Voilishuisvesting te Rotterclanr.

'7. Zwembad,en,.

Vrrn hygiënische zijde u¡as het de Pharmaceutische Inspeictie van
Ce Voll<sgezond.heid, die vooral na de tot stand koming van het
Zwcr¡inrichtingenbesluit van den Secretaris-Generaal van ìret Depar-
tenent v¡n Sociale Zaken van I Januañ 1942, naar d.e mogelijkheicl
zocht van een diepere bestucleering van cle problemen. Zii heelt;
cl¿-r,artoe cle medewerking ingeroepen vân de Organisatiecommissic
Gezondheidstechniek, die de Commissi,e Zwembaden T.N.O. in Mei
1943 heeft ingesteld.

Bij h:rar oprichting had cle cornnrissie de volgenile sanienstellilg:
tr. FI. v.q.N DE VELDE, pharrriaceutisch hoofdilspecteur van cle Volks-

gezonclh eid, voorzilter ;
Dr. lr. J. E. OennrÈnp, hoofdingenieur bij het Rjiksinstituut voor

J)rinku-¡r,tervoorziening ;
Prof. I)r. H. W. Jur,rus, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te

U trcch t ;
Prof. Dr. A. J. Kr,uvvln, hoogleeraar aan de Technische Hooge-

sclr oo1 te Delft ;
Dr. L. H. Louw¡ Koor¡u.rxs, hoofcl van de Cheinisch-bacterio-

logische Afcleeling van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening;
Dr. P. Sreaxonn,- apotheker;
H. \Y. J. M. TnIwns, inspecteur van de Volksgezonclheid te Brecla;
l,{evr. Dr. N. L. Wrn.tu'r-lg¡s¡B¡ Monws, biologe, Gem. Genees-

ìiunclige en Gezorrdheiclsclienst, Amsterclam;
A. I{rr,uyss¡. secretaris, inspecteur van de .Volksgezondheid iu

algenLeenen diensl,.
Àcìres: Juliana van Stolberglaan 6b, 's-Gravenhage, tel. 777423.

Later zljn nog tot de corirmissie toegetreden de heeren;
D. J. MroonNDoRp, raadgevend, ingenieur;
H. Wossrr,o, architect;
Prof. Dr. J. Snrr, oud-hoogleeraar aan de Land.bouwhoogeschool.
fn haar eerste vergadering is de taak der commissie vastgelegd. in

een werkpro8ramma, dat rie volgend,e punten omvat:
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1. Nomenclatuur;
2. Algengroei;
3. Hoedanigheid van z\Äielrrrtrater;
4. Zuivering van zwemr,rrater;
5. Waterverversching en bezoekcijfer;
6. Iìeinigine van zwerubassins;
't. J(leerenbergrng;
8. Reiniging van bad.goed;
9. Overbrenging van ziekten;

I0. Materieele voorzieningcn :

11. Eeiniging van den zwemmer vóór het zweÌnmen;
72. Technische hygiene van de inrichting.
De bewerking van de verschillende punten van het werkprograrnma

is ougedragen aan subcornmissies.
In de zomermaanden zijn door de subcomrnissies verschillencle

zweminrichtin,gen bezocht teneinde ztch te oriënteeren over het door
haar te bewerken onderwerp. De bij deze bezoeken opgedâne erva-
ringen over 35 zweminrichtingen zijn in verschillende rappoi'ten ver-
zameld en aân de leden ter kennis gebracht. Zij vormen ilen grond.-
slag, waarop ín 7944 de werkzaamheden meer systematisch zullen
r¡'orrlen voortgezet.

De beheerclers der Zr,veminrichtingen verleenclen in alle gevallen
aan de leden iler commissie met bereidwilligheid toegang en ver-
strekten cle gevraagde inlichtingen.

Omtrent de w.erkzaamheden van de subcommissies kan nog het
volgende worden' vermelcl-

a. Subcontmissio algengroei.
Door cleze subcommissie werd als biologe werkzaam gesteld mejuf-

frouw Dr. I. J. r-n Cosqurmo Dr Bussy te Amsterdam.
De biologische 'uverkzaamheden word,en verricht op het laboratorium

van d.e Biologische Af,leeling van den Gemeentelijken Geneeskun-
digen en Gezondheidsdienst en op het laboratorium voor de Gezond-
heidsleer van de Gemeentelijke IJniversiteit te Amsterdam, ,le che-
mische onderzoekingen op het laboratorium van de Chemisch-bacte-
riologische Afcleeling te Utrecht van het Rijksinstituut voor Drink-
water v oorzi enin g.

Een aanvang weril gemaakt met het systematische bioiogische en
chemische onderzoek van het water van twee zwembailen te Amster-
dam: het Schinkelbad. en het Floraparkbad. Geclurende het zwern-
seizoen werden tweemaal per week mongters van het waler van deze
baden genomen, terwijl tevens de groei werd nagegaan van algen, op
proefplaatjes varr steen en glas, die in het bassin werden opgehangen.

Aan de niet-overdel<te zweminrichtingen is verzocht' om, \üanneer
er algengroei in hun water optreedt, dit mede te deelen aan het lid
der cãmmissie, mevrouw Wr¡eur-TsEBR E MonNs. Aan tlen oproeP
is cloor 34 inrichtingen gehoor gegeven. De monsters werden o1r
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en ¿le ¿les-
¿t.

ffo""";iåiii'J
n van algen.

b. Bubcommissie hoedønigheiil tan øzuemtnater.
De subcommissie behandelde de eischen, welke, aan zwemwater

wertl
ink

uIIen
lys.era

verschillende laboratoria voor'tÏår""oro*isch waterondrerzoek ge-
bruiken, sterk uiteenloopen. lfet is daarom noodig zelf de analyse
ter hand te nemen en clerhalve tot cle aanstelling van een chemicus-
bacterioloog over te gaa,n, orn tot vergelijkba,re rapporten te komen.

Deze onderzoeker zal ook belast dienen te worden met het be-
werken van de gegevens, well<e het, onder c. te noemen oriënteerencle
onderzoek zal opleveren.

c. Subaommiisie zuioering aarL ãwenxwater en materieel,e aoor-
ztenlngen.

Aangezien over het algemeen weinig bekend is omtrent de bacte-
riologische hoedanigheid en de physische e het
water in open zwembaden onder verschillende n op
verschjllende oogenblikken van het, etmaal.,- sub-
commissies een voorstel ingediend om enkele veel voorkomende
typen van open baclen getlurenile één of twee weken achtereen syste-
matisch te onderzoeken in deri zorner varr 79M.

Dit ondlerzoek zal zich o.a. moeten uitst'rekken over de samen-
stelling van het water op versehillende rtijdstippen van het etmaal
onder verschillende weersomstandigheden en bij uiteenloopend be-
zoek, over de werking van de zuiverings- en van de circulatie-
inrichting en den invloed van het reinigen daarvan op de kwaliteit
van het water, over de welking van de toegepaste middelen ter des-
infec,tie van het
over den hygiënisc

De bed.oeling i
volgens ile ter bes
gekwalificeetd.

De subcommiôsie voor zuivering vàn zwemwater maakte een aan-
vang met het onderzoek naar de verandering in de samenstelling van
het water in een gesloten inrichting te 's-Gravenhage.

d. Subcommissie wateraen:ersching en beøoekcijfer.
Aan de verschillencle inspecteurs van de Volksgezondheicl werclen

gegevens betreffencle ile zwembaclen gevraagcl,' ten einile. cleze na
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vergelijking met d.e fee¿ls in het bezit van een dler leclen vân de sub-

corümiisie"zijnde gegevens, te kunnen groepeeren en conclusies te
trekken.

hooftl van de bevolking.

e. Subcommissie kleerenbergin'g, 'reiniging aa'n badgoed', oaer-

8. Geluid.

stelling:
Prof . Dr. C. Zrvrxx¡n, hoogieeraar aan tle Technische lloogeschool,

voorzitter;-Í.-Þ.-Ér', 
ilirecteur van het Institur-rt voor Praeventieve Genees-

liund.e;--J.-ú MaosnN, ilirecteur van den Technischen Dienst van den

Neilerlandschen OmroeP ;- 
D.- Ir. Z. IJ. v^N odl M¡t*, vertegenwoordiger-van den -{lgemeen

C"--"friigã" ooo" den Wederopbouw"en voor cle Bor-rw-nijverheid.
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Ir. D. vAN ZurlrN, secr.etaris.
Acìres: -Delftschelaan 2ç, 's-Gravenhage, Tel. B94gB5.
In clen lool: van het jaar tracl nog.tot c-[e comnissie toe.
Prof. Dr. T. H. G. veir Grr,so, hoogleeraar aan de Iìijksuniversr-

teit te Leiden.
Dc onderzoekingen

Geluidstichtine. dõn
de afcl. Oor-j'Neus-
huis te Leiden en het
rxet ¿le der Geluidstichting belaste personeel wercl
cloor de ie T.N.O. overgenomen.

Het omy¿ìt de volgénde punten:
a. het bestudeeren van problemen del gehoorigheid, in samen-

ra'erì<ing met den Algemeen Gemrchtigd" ,roõr den\-edóropbouw en
voor dc, Bouv-nijveqhcid;

b. het verrichten van een onderzoek over ile toepassins vaïr
acoustische materialen in woning- en wer'kruimten, in sa-m,:rLwórking
niet den Necl. Ra.dio Omroep;

('. het verzorgen van de ontwikkeling van versterkingsapparaten
voor slechthoorenden, in same.*'erking- met de Ned. Ver'eirriging
voor Slechthoorenden.

d. het o'derzoek van problernen vân acoustisch-hygiënischen
aard.

De technische en wetenschappelijke onderzoekingen van rle com-
missie bewogen zich in 1943 op-de" volgencle vijf gãbieden:

a. de bereiding van acoustische pleister;
b. de keuring varr acoustische materialen;

. c. geluidsisolatiemetingen in huiz.en en aan proefvloeren;
d. het onderzoel< v¿n dooven en gehoorapparaten;
e. de objectieve meting van het hoorproces.

Naclat voldoencl hoog acoustisch te verkrij-gel is gebleken, _wordt nu aanda che eigen_
schappen gewijd. Behalve naar den -coë{ficïerLt
rvercl het materiaal beoordeeld naar luchtweer_
stand
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roep, w'aar nog een andere method.e is uitgewerkt cloor fr. J. Gpr,ux.
Monsters zijn tusschen ile beide instanties-uitgewisseld ter onderlinge
controleering van de uitkomst,en.-

De resultaten vân deze _ond.erzoekingen zullen worilen toegepast
bij de_1 bouw van een aantal proefwoninþen in Rotterdam (zie puãt 0
van dit jaarverslag).

gemeten ?a!: ee_n viertal typen van gehoorapparaten. Na vergelijkine
van verschiilende meetmethoden weril cle methode met behulp van
een ruischgenerator als de beste bevonden en als standaardmethode
uitgewerkt.

¿. Er had een bespreking plaats van een twaalftal ilirect geinteres-
seerd.,e onderzoel<ers (medici en phvsici) over de mogelijkheden om
te komen tot het meten van de eÌectrische stroomen in-het gehoor-
orgaan.

Als referenten traden op ile heer P. J. Kosr¡r,rrx, assistent aan d.o
afd. Oor-, Neus-.en Keelheelkunde van het Academisch Ziekenhuis

Delft). Als voorloopige conclusie kan
meten van de stroomen in cle gehoor-

men) niet veel uitzicht best¿at. Meer
a optreilenile electrische spanningen te
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meten. De heeren Kosr¡r,l.rx en Mor, overwegen, hoe dit aarr proef-
personen is uit te voeren.

9. Bezinkingsaraagstuk.

De instalÌatie van de Commissie aoor Bestu'deatitt,g aan Irct Be-
ntle oncler de Commissie voor
(C.B.W.), ingesteld door de

å"t 
*o.*Y;åt 

å1'å 
"nfåt 

:.,. n. -

zonclheidstechniek T.N.O. 
- 

als \7 samengesteld:

W. F. J. M. Knur,, directeur van het Iìijksinstituut voor -Drink-
rvatervoorz,iening, voorzitter der organisatiecommissie Gezordheicls-
techniek T.N.O., voorzr\ler ;

Ir. J. J. B. Br.rr<nn, adjunct-directeur der Gemeentewaterleiding
van Rotterilam;

Dr. T. For,rtttons, leicler van het Waterwerk iler Gemeentewater-
Ieiding van Rotterilam;

Ir. "4. J. Guncr<, adjunct-directeur cler Duinwaterleicling van
's-Gravenhage;

Dr. G. P."H. veN llnusonN, bioloog bij de Gemeentewaterieidingen
van Amsterdam;

fr. J. Jrionn, hoofd van de Technische Afdeeling van het Rijks-
instituut voor Drinkwatervoorziening;

Ir. K. W. H. Lrrrr,axc, hoofdingenieur bij de Gemeentewater-
Ieidingen van Amsterdam;

Dr."L. II. Louwp Koouuans, hoofcl van de Chemische Bact'eriolo-
gische Afdeeiing van het Rijksinstituut voor Drinkwatervootziening;" Ir. R M¡ur,ãNu,o¡'¡', d.irecteur cler N.V. Waterleiding Oost'elijk
Gelderiand;

Ir. B. F. veN Nmvnlr, directeur van het Provinciaal Waterleiding-
bedriif van Noorcl-llolland ;

P"åf. Ir. J. Tn. Tnr.rss¡, clirecteur van het 'Waterloopkunclig Labo-
ratorium;

Dr. Ir. C. A. H. vox -WolzoonN KÜHR, hoofcl van de (lhemisch-

Bacteriologische Afdeeling van het Provinciaal Waterleidìngbedrijf
van Noord-Ilolìand;

Ir. D. N. Dr¡tz, adjunct-ingenieur bij het Rijksinstituut voor
Drinkwatewoorziening, secretaris.

Het algemeene werkprogramma omvat cle volgende punten:

1. Onderzoekingen naaï bestaande bezinkbakken van waterlei-
dingbedrijven.

a. oppervlakte-waterleiclingen,
¡r. ontijzering,
c. onthariling.
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2. Literatuurstudie'.
3. Proeven in het Waterloopkundig Laboratorium te Delft.
4. Constructie van speciale bezinkbakken in het bedrijf met het

verrichten van waarnemingen.
5. Sarnenstellen van een rapport.

In een werkcommissie werden de volgencle leilen benoemil:
Dr. L. H. Louw¡ Koor;u.tNs, voorzitter;
Dr. T. For,euens, Ir. A. J. Guncx, Ir. J. JÄe¡n, Ir. K. W. H.

Lnrrr,eNc, Dr. Ir. C. A. lL voN 'WolzocEN KüHR.
Ir. D. N. Dmrz, secretaris.

Voor 1943 was het volgende programma opgestelil:
1. Onclerzoekingen aan de bestaande installat'ie te Borne, Rot-

terdam, Liend.en en's-Gravenhage.
2. Literatuurstud,ie te verrichten, wat betreft de chemie, door:

Drs. J. P. Beulrc¡nor (adìunct-scheikundige-bacterioloog bij het
Riiksinstituut voor Drinkwatervoorziening, onder leiding van Dr.
Louwp l(oouuaws); wat betreft de biologie door: Dr. G. P. H. v¡'x
I{nusoen; wat betreft strooming door: Ir. D. N. Dmrz.

Te Borne werd een uitgebreid onderzoek ingesteld. en voltooid.
Met het samenstellen van een rapporb werd een aanvang gemaakt.

Geassisteerd werd bij cle door het Waterloopkundig Laboratorium
uit,gevoercle metingen aan de bezinkbekkens van de N.V. Water-
Leid.ing-Maatschappij Geld.erland., te Lienden.

l\[et-cle metingèn te Rotterdam werd, in samenwerking rnet het
bedrijf aldaar, een aanvang gemaakt.

In'dienst der commissie werkten een civiel ingenieur en een
analyst.

10. Rad,io-actioiteit aan water en Lucht.

Met Prof. Dr. G. J. Srzoo van de Vrije Universiteit' te Amsterdam
-ropuo ueo u^eÀ 8ur11ezgloo,t epuoJJer+eq preole8 ue8urleldseq uep.Ia.^¿l'

zoek naar d.e radio-activiteit van het water en de lucht op verschil-
lend.e plaatsen in Neclerland en onder verschillende metereologische
omstandigheden.

De voo-rbereiding van een en ander was op het eind.e van het ver-
slagjaar nog gaande.

Aldus vastgesteld in de achtste ve,rgaclering van de Organisatie-
commissie Gezondheidstechniek T.ld.O.

's-Gravenhage, Juni 1944.

W. F. J. 1\{. KIIUL, Voorzitter.
Tn. J. D. ERLEE, Secretaris.
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