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11,0.QD?STUK, l 

INLEIDING 

lel Ontstaen van het onderzoek ~~r.-~~-----
Om te beerij~en hoe het ond~rhavige ondP.rzoek tot ~t1J.nd gekomGn 1s, 

dient enige aandacht gesch0nken te warden aan de 11Wctens:ca,_;;·1ike en 

Nywe!'heidsnmrorsingsr!i.ad" (hierna W N N R gen0P..ric.) s onder de au:::picien 

wearva.n het onderzoek is uitgevoerd. Deze org€.l'lisatie • welkf? in 

1945 is opgericht, heeft als hoofddoel om door inschakc-ling ·1a.."1 de 

wetenschap tot een beter gebruik van de in Zuid-Afrika besc~ikbare 

g!'on1stoffen en andere produktiemiddelen te ko:cene 

De W N N R heeft a.ls nevendoel l:et bevo!°d.eren van de 

verspreid.~ng van wetenschap:;;ielijke en tP.chnische infomatis1 ). De 

voorne.~ste reden hiervoor is dat men, bij het oploasen van plaatselijk~ 

technisr,he prob:temen, dikwijls ka.n volstac.n met een aa.'1:passiug aan 

2) 
lol:ale omstru1d.le:;hed9n van kennis en eTvering, wellce elders is opgeds.an " 

Hiertoe is een snelle en doelmatige o·•re rdracht van infomat.ie van 

1) Zie: Wet tot bevordering van Fetenskaplike en Nywerheidf.:n avors lrg, 
Gta3.tsdruk.k.er ~ PrP.toriai wet NZ' e 33 .. 19 l.1- 5 ~ b l z. 5, p 2.r, iJ ( 2 )( j) : 
11 0!".l geriewe de.e.:r te stel en te beheer vir di.e ir.s8L'lelir.,g en 
versp:;:-eiding van inlichting in verband r1et weter..r;kapliKe en tegnicse 
ae.ngeleenthede"a -

2) Zte : Objects and policy of tb.e C S I R (An initial statc:nc~t) 2 

The Council for Scientific and Industrial R":seareh, Pretoria 
1945~1946 • blz. 9 : "ivlany of our i nc1 t~strie.l e.na. applied sdent:tfic 
e.cti vi ties in South Africa do not require r P.3ee.:i.'ch s o much as the 
intelligent application of the results of research. For this we 
nP.ed a we,11-organized flow of scientific informc,.tion I obtained 
without de lay from the best sources in the world". 
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het grootste beleng. 1 ) 

O:n ne.ar taken te ku_"'lilen uitvoeren heeft de W N N R de beschikki.ng over 

een organisatie welke opgebouwd is uit: 

( a) 11La0oratoria", waarin hoofdzakelijk fundanenteel 8peu.rwe!'l~ worc.t 

irerricbt, onder rieer in de wetenschnppelijke disdpU"1.•~s fydka en 

cheriie , 

op sp8cifi€:ke industriele of technische vekgetisden zonl s 

bouwkunde ~ werktuigbo•-1.wkunde ~ industriels psyct.ologie i enz o 

( c) tienst-organisaties bv o veer administro.tieve en technJ sche e.::.enstr:,n 

en voor inlichtings- en aanverwante diensteno 

1) In dit verband zij verwezen naar een voordracht getiteld: 
"The l:nowledge proble.-n 9 with special reference to scientific a..'1d 
technical corin.u.nicat ion in the gold nining industry" doer F~G. Hill 
van de Rana Mir.es Ltd. In deze on 12 Aug11stus 1~65 te Johannesburg 
gehm1den tc:::?spraa!,;: voor het "S.A., In;titute of Mechanical Engineers" 
noe!!lt Hill het Stellar filter en de hydrocycloono 

Het 8-tellar drukf:.ltcr is v66r de tweede Wereldoorlog ~-n Nederland 
ontwi·(~keld ~.roo!' 6.e z•.dvering v,,_n bietsu:i.ker. Na de oorlog , :erd 
dit filter oncler e.ndere in E:ngeland in v-ele toenassin~en gebruikto 
Ecrst in 1960 werd dit filter in cle Zui d:i.frikao.:1se ~Ol.'..dml,inen 
ir,gev~erd riet a J.s resultaat : lf01, kost c:1besri.::.ringe~ 5.n verg2lijkine 
Llet y·.c"oegere fiJ t2rs, 

De hyri-;:-ocycloo:1 is in 1891 in c.e V S A ger;,atenteerd., Pas in 1939 
werd zij o-p grate sche.al i:n de N'?d€"L'le.ndse St aat:mijnen to-:;ge:riast . 
( 1.:-.denk3 uitvoe:d e;e verslagseving in de liter.:1tuur dut'.r dG h~t tot 
1953 voorc.at de hydrocycloon in c.e Zuidri.friks.e.nse gouc1"1i.jnan ingevoerd 
werd,. Nu wordt 0.eze cy clorm ,r:i.jv2l un 5.·,rerseel in bcdrijf gencr:en, 
resulte:rende in ee:n kostPnbesperit~.s van 60% en mee14 l:::ij vroege:r-1; 
afscheidinestelsels vergelekeno 

In bc.:.de gevallen ho.dden de betro1':.ken toepassingen veel eerder in 
de go)1dmj jnen ingevoe1·d :tamnen worae::i indien de jw.ste inforr1atie 
de juiste personen op 1t juiste tijdstip bereikt had. 
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Voor meer bijzonderheden zij verwezen naar het Aanhangsel (blz. A2)i 

1' waarin het organisatie-schema van de W N N R is afgebeeldo ' 

Onder de voornoemde dienst-orge.nisaties bevindt zich de hoofd

afdeling 11 Inligtings- en Navorsingsdienste" (hierna IND genoema.), 

welke tot taa.k heeft om dienst Eon te verlenen o-p de volgende gebied.en 

( a) Inlichtingsverschaffing 8 zoo.ls dokumentatie en publici teit o 

(b) Speurwerkondersteu.~ing~ door middel van bedrijfsekonomische 

studies en interne.tlonale sanemre2king~ 

Hiertoe is de I II D verdeeld in een e.a.'1ta.l nin of ncer gespecialiseerde 

afdelinge~1, waarop hier niet nader wordt ingegaan. 

Aangezien de IND prim.air een dienstorgnnisatie is, is de leiding 

hiervan er natuurlijk steeds op uit o~ na te gaan hoe de verlening van de 

betrokken diensten kP.n warden verbeterd~ Het dit doel voor ogen 

heeft de IND een infor~eel studieprogramna opgesteldi a&~ de hand 

waarva.~ de verschillende dienstoktiviteiten zowel op zichzelf als in 

bun onderling verband warden bestudeerd~ Wat betreft de dienst,. 

akt:J.viteiten op't gebied van inlichtingsverschaffing OI!'..Vat bet progre.rm:!la 

onderzoekingen na.ar 

( a) De behoeftE:n van de industrie aan extern2 technische info:crnatie 

2) 
in het eJ.gemeen ~ 

(b) De behoeften aan zoda.."'lige :!.nform:,t ie vsn :!.nc.ustrieen in 

verschillende . 3) delen vu..~ het l~nd, 

1) In het Ac.nhangsel, blze A2., zijn de 11Laboratoria" en de 11 Instituten" 
niet afzonderlijk vernelda 

2) Het begrip ,,technische infornatie" worc.t in Hoofdstuk 2 nader orischn:ven. 
Onder externe infornatie wordt alle inform.at. :l. e versto.an welke niet 
in de oncernening zelf wordt verkregen. 

3) Zie bv. Jo Grant; Infc:r-r:ation f or Ind-;;.stry en : Infori.net:ton for 
Ma..;agementi CS IR Research Reports 229 en 240, Pretoria, respektieve
li,jk 1964 en 1966 . De~e verslaw.:n r.ebben lletrekking op het gebied 
van Kaapstad en ongeving., 
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(c) De i nformat iebchoeften van afzoncerlijke industriegroepen of 

bedrijfsta.kken. 1 ) 

(d) De incluatriele behoef'ten aan informe.tie op bepaalde toepa.ssings

gebieden zoals bv. elektronische instrun1entE.tie. 

(e) De organisatie van informatievoorzieningen om te vold~en aan ce 

vo~rnocmde b~hoeften. 

B:j ce in de pra.ktijk uit te voeren on1'=rzoekingen is een zekere 

cvervle'.lgeJ.ing tussen bovengP-noemde velden v0rstaaribe.ar,, Dit geldt 

ool: voor het onderhe.vige onderzcek , dat ont staan is ui t het I N D stuJ.ie~ 

programme. Over de opzet van dit onderzoek , d.1:,.t betrekking heeft op 

de punten (a), (d) en (e), zoals hierboven genoe-nd, wordt in vt volgende 

i ets meP.r gezegd. 

Bij de opzet van het onderhavige onderzoek was de bedoeling an, zo 

mogelijk met een algemeen onderzoek, een indruk te krijgen iran : 

( a) De behoeften aan externe technische informatie van afzonderli ,j ke 

ondernc;ni ngen in alle bedrijfstakken der Zuidafrikaanse fabricage-

industri~ a 

(b ) De :problemen oie d-= plc .. atseli jke fabri cage-industrie ondervindt 

met de voorlichting over. elektronische instrUI:1e::ita.t ie2) en 

1) Zie bvo P.J, Kie er en J.P. de Wit; The needs for s cientific research 
and development and t~chnical i n-"ornati on services cf the food 
processing industry in South AfTica, CS IR Contract Report INFO 16s 
Pretoria, ~ei 1964. 

2) Voor een onschrijving zie : R.I. Sarbacher; Encyclopedic dictionary 
of electronics and nuclear engineering, Prentice HR.11, New Jersey, 
1959 : electronic :i.nst:i:·unent: an instrlll!lent which utilizes for its 
operations the action of one or !'lore electron t-:;.bes or semiconductor 
devlces, instrUI!lentation: 1) the application of industrial 
inst~~1Il'l.8nts to a process or manufactu~ing operations or in research 
and devclop~ent to en experiment or test, 2) the ins~ruments themnelves 
used in such applications~ 
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het o::ide:rhoua. daa:i::-van. 1 ) 

(c) De infornatie~voorzieningen welke benodigd zijn on te voldoen aan 

de onder (a) genoemde behoeften en, indien mogelijk, om tegemoet 

te ko1!len aan de onder (b) vemelde problemeno 

Wat het karakter va.1 het onderzoek betreft kan het volgende worden 

cpgemerkt. Ten eerste is het onderzoek kwalitatief van aard, in cie zin~ 

dat het vo0rne.mel:1. jk gaat on een opiniepeiling bij de leiding van 

afzcnderlijke on~erneriingenc Ten tweede volgt uit de doelstelling 

d.n,t bij het 0nderhavige onde:!"zoek elenenten ve.n di verse vakgebieden 

betrokken zijn; het ondcrzoek is dus nultidisciplinair van aar d . 

Bij de opzet V t>-"1 het onderzoek noet wo:::-d.en ge::::ocht n.aar een :r.:1eervoudige 

vraagstelling 9 welke inzicht kan vers che.ffen in de bovF.mgenoeMde 

aspel~ten~ De aleer:iene vraagstelline is daarom als volgt gekozen 

Welke externe technische infonnatie heeft een ond9:mem:lng nod.ig :1ls 

wordt overwogen om een r.ieut...- of ve:..~beterd produktiep1·oces in te v-O2:ren ~ 

waarbij elektronische instrumentatie gebrui.kt wordt? 

behoort deze vra0gstelling voldoende te zijno 

In hcofdzaken 

Het is namelijk zo dat de invoe?ing van een nieuw of verbeterd 

p1·od1..1ktieproces een zaal-: is die ge1rocnli jk u:;? ec:.1 hoog best'l.~m·svlat: wordt 

OY2J:'vrogen,, Vo0r deze ov-crwegJ.~1g wordt do0rg&.c;.1.s een aanzle:1J.ijke 

1) Een Y2ll de red2nen voor 't kiezE:n van bet toepe.csingsgebied der 
elekt ronische instrument&tie (and.ere ::.·edenen warden l a;:er genoe.md) 
is dat de dienstverlening na verkoc:P op di t geb:i.ed veel te wens en 
overlag,t. Zie llv. ~ Repo:rt of the co.TT' .. 11i ttee on ele~trm:1ics 
LJ.eintenance service and the short~e of well~qualified elect:;,~onrcs 
technicians , Atomic En~rgy Boa~di; Pelindeba, juli 1963i b2.z., 1 : 
"It was pointed out that resee.rch workers in many cnses had considerable 
difficulty in obte.ining an effectiYe maintenance servlce for thej_r 
ele.ctronic instr1.:ments. The fact was I!lentioned that nute.erous 
firms in the Republic were importing and sel:i.ing scientific instrt:ments 
and were subsequently not able to supply a pro-per ri.ainte.nance senrice 
fer these instru~.ent s" e Het is heel goed I!l.Ofelijk da.t c1eze 
opmerkingen evenzo van kracht z:l.jn ten aanzien v-an elektro:1iGche 
instrtElentatie in ne fabric e.ge-industrieo 



hoeYeelheid externe informatie op technischi financieel en eCinr'.e:rc::!.eeJ. 

gebied vereist . Verder is, in ' t geval van invoering V9.Il ecn nieu .... , 

of Yerbeterd proces waarbij elektronische instrw.entatie gebruikt word·c, 

de ondernemingsleiding ook gedwongen on aand~cht ta schenken ae.n 

de voorlichting over de b2trokken elektronische apparatuur en hat 

onde:rnoui daarvan . 

Earder is gewez~n cp het multidiscipline.ire karakt":!r van het onderzoe'I{ ,., 

Methodologisch inpliceert dit dat gebruik gemaa.ltt wordt van begr:i.ppen 

welke afkonstig zijn uit diverse vakgebieden zoals ~ 

(a) Bedrijfsekonomie. 

(b) Bedrijfssociologie. 

(c) Elektrotechniek~ 

Het multidisciplinaire ka::.·akter blijkt ook uit de geraadr,leegde literatuurQ 

Ter toelichting mcge warden vermeld da.t de problemen welke 

samenhangen met de overdracht van informatie1 ) in een onder::ieming 

bedrijfsek.onoruische en bedrijfssociologische aspekten hebben. En 

verder; door de vastknoping van info:rmatiebehoeften aan elektronische 

inst!'umentatie warden ook begrippen met een elektrotechnische inslag 

Uit hetgeen gezegd is over doel en karakter van het onderzoek is 't nu 

mogelijk enkele konklusies te trekke:1 ten aanzie!l van. de werkwijzG bij 

1 ) In algemene term,~n vormt het informatie-probleem een onderdeel van het 
kommuni.katie-problee!:1 waarbij de statistiek ~ de elektrotechniek , de 
linguistiek en de sociologie s -cerk betrokken zijn . Dat hierbij 
begripsverwa.rring gemakkelijk kan optreden spreekt vanzelf. Zo 
kunnen de begrippen informatie en kommunikatie in de socfologie 
en in de elektrotechniek verschillende betekenis hebben. 
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het onde::::-:::oek. Heger:s de kwalitatieve e.ard van de materie is bes.1-oter. 

en de methcde te volgen ve.n het infornele persoonlijke onc.erhoud '.:>ij f..e 

te beioeken onder~ening. Tij dens elk onderhoud ~rnrdt da...'1 een kmure:te 

toepa3 sing besp~oken van elektronische instr1I!lentatie in een nie-,1.:.w of 

verbeterd produkt:i.eproces in a.e onde:rn-:-ming .. 

De verschillende cnderneri.ingen ;;orden zodan:lg gekozen dat zij 

een redelijk representatief beeld von::2n vru1 de Zuidai rike.anse fabricage-

industrie. Hiertoe wordt deze inc.ustrie ingedeeld in gr oepen. 

In iedere groep worden enk~le onderneriingen bezocht. 

In het volgende hoofdstuk wordt de achtergrond geschetst waartegen het 

onderhavige onderzoek ooet warden gezien. In dat hocfdatuk wordt een 

kort overzicht v a~'1 de fab:dcage~industr::.e in Zuid-Afrika gegeven, 

wm:den enkele aspekten ve...11 het info1~etie-problee..l!l. tc2gelic11t en cepaalde 

begrippen gedef~nie~rd. De'=l I ,·,rnrdt afccslc;;E:!l met Hoofdstu.k 3. 

we.arin de pro'.)lce;::.stelling ui tYoeriger ,;;o:~c1t behandeld. 

Deel II (Het onderzoe!d begint r1.et Hoofdstuk 4 we.arin de 

mcthodiek van het onderzoek verder ,;;orc.lt uite ewerkt., In Hoofdstuk 5 

wordt de uit·-rocri'.'lC vc.n bet onderzoek beh9,ndeld en worden eYentuele 

wij zigingen in de methodiek verklanrc' .• In Hcofdstuk 6 wol'den dP. 

,me.rnenir> .. g en o-p systematis~h= wijze besprok-:m. 

DeelIII(Argmnent) bestnat nit Hoofds·l;ti_l{ken ~(, 8 eu 9. 

In Hoofd,:;tuk 7 worden de :i:-e;Julta.t-:n van het onderzoek overwogen v-ar.n.1it de 

gezichtshoek van de bzhoeften -,ran de afzonde1·lijke onderneming aan 

techn5 sc:1e informatie in het aJ.gemeen~ In Hoofdstuk 8 worclt het 

onderzoek bczien v-anuit het st anclpun.t van de ·,rcorlichtin6 op elel;:tronisch 

gebied" Tenslotte warden in Hoofdstuk 9 hct onderzoek en de 

voornaamste konklu:i ies sa:.1e~:geve,t. 



HOOFDSTUK 2 ~---~ 
ACHTERGROND -~ 

De Zuidafrikaanse fabrica.ge-industriel) heeft zich in de afgelopen eeuw 

sterl::: ontwikkeld, ee:::st aJ.s toeleveringsindustr::.e voor het nijr..bedrijf, 

Jeter ook op andere gebieden. Tot aan de tweede Wereldoorlog heeft 

deze industrie zich geconcentreerd op de binnenlandse narkt. Da 

invoer werd grotendeels betaald net de uitvoer van goud en van wol en 

a~dere produkten van le...,dbouw en veeteelt. Ondanks het fei t a.at na 

de laatste oorlog al van een aanzienlijke toen6I!la in de uitvoer van 

gefe.briceerde goederen sprake is, vornt goud nog steeds een van de 

belanerijkste uitvoerposten. 

Hoewel de jaarproduktie van P,oud de laatste jeren nog aanzienlijk 

is toegenor:ie::i, noet rekening warden gehouden met de mogelijkheid dat, als 

Bevolg van het uitgeput re.ken der e;oudmijnen , deze produktie in de 

toekomst niet steeds zal toenemen, of zelfs zal afnemen~2 ) 

1) Waar hier en in het vervolg van fabricage-industrie sprak.e is, wordt 
bedoeld de indu.strie welke valt ender de hoofdgroepen 1 t./m. 20 van de 
11Nywerhe::idsensus" va.11 Zuid-Afrika 9 Buro vir Statistiek~ versla.g Nr . 274 ... 

2} Zie : H.C. Koch, President van de Transvaal and Orange Free State 
Chamber of Mines ; The contribution of f,old to the economic g~owth 
of South Afri ca, Johannesburg, 30 septenber 1965. Ln dit a~tikel 
voor de Cape Tines verklaart Koch : "At this noment e.11 the indlce.tions 
are that gold output in South Africa is not far f'rom its ultimate 
peak and subsequent gradu~l declineo This is not the f i rst t1.l'\e there 
have been such indications. Regular predictions of i.I!lpending decline 
have been made ever since gold was first discoveredo 

As thfne;s turned out, these predictions all proved to be wrong .a History 
cannot, however, be depended on to ~o on repeating itself, a.~d we would 
be wise to act as if the (gold) industry were now at its ze:nith" en: 
"Of courses no nining industry can last for ever , and in the long rtm 
the eold mining industry will have to be replaced as an earner of 
foreign exchange. The nearer eold noves towards the end of its 
supre!!lacy, the ~ore urBently necessary it becomes to foster alternative 
exports. We hope manufacturing industry will play a big part in this"., 



voor de hm1dhaving van a.e leve11ssta;.1daa!"d in Zutc.~Afr:lka) onc.sI1ks 

maatregel zn ter vervanging van de im.ro~r van bepaala.e produk~.; en en 

gri::.,nc.stoffen~ ee1"! zekere mirdmum i nvc-er in 't e.lgemeen noodzakelijk 

blijven en de.armee ook een zekere mini~um uitvc-er. Waar het 

rela-:;ie-ve candeel van goud in deze ui tvoer in de toekomst kan verm::.ncle1·en 

en wan.r ook de bijdr1:1.gen ven lnndb ouw en veeteelt beg:i:-ensd zijn, zal de 

relatieve bijdrage van de f A.bricage~industrie in de uitvoer moeten 

toenemen . 

Om nu op de wereldmarkt te kunnen konkurreren is het, mee r nog 

dan in het geval ve.n de binnenlandse narkt, voor de Zuidafrikaa.nse 

f abricage~industrie noodzakel ijk om voortdurend met nieuwe of verbeterde 

1) 
p ... •odu..'kten op de markt t e komen en on <ie produkti vi tei t van ~"uei d en 

kt:1,pitcal te Yerho6 en . Di t laatste kan gedae.n wo:·den door het 

t cepas::, en van nieuw~ of verbetercle produktieprc-~essen, bv. door het 

invoeren van nieuwe proo.uktiemachines die nac1.wkeur:i.g::. :r werki;n, m.ir1:i..:r 

instelarbeid verg<::>n~ enz,. Deze invoer ing b::.·engt in de r esel een 

groat ea..rl'ccl problenen met zich nee 0 voor de o:pl'.)ssing wae.:..·van het voor 

eeu ondernening nodig is o:o. over bepce_1.de inlichtingen te kuanen 

beschikken ,, 

Voor dez.e inlicht ingen is de onjerneraing ,Tan E:en g:root aant.al 

externe bronnen aflrnnkelijko .Men kan nu een onde r scheid maken tussen 

externe bronnen welke ontstaan zijn door pa:ctilculier initiat i efg zoels 

verkoo:psvertegen roor&igir.g ~ technischc di enstverlening en voor l:i.chti;.1g 

door grcte onu.er::ieninge.n , ve..~t ijds chriften ~ enz. en bronnen welke h1:n 

1) Zie ov. G.S.J. Kuschke; Mnterjel e ~roej, re foreat voor de Suid-Afrikae.nse 
Akede::::lie vir Wete;1slrnp en Ku:1.::;, Potchefst~·oo:n, 2 ,juli 196'..i & Hierin 
verklaarde Kt1schke oca. : 11 0!:1 oorne.ti se i n i:' l ~s ie te vermy II n()et isole~ie 
van die :plae.sl:tke nywer heid binne perke gehou wordo Di-: lmn e.l.leenl!k 
beheer word deu:c nie buitensporiee b<?sker.:1.ine a rui plae..slike bedrywe 
te verleen nie~ en onvermydelik het die r.ywcrheid dus I!let ::ikerp 
nededingin13 t e kmpe . 0-.u hierdie 1.1ededing ine te oorkoo, uordt dit 
noodsaa.l{lik dat die t egnolog5.e ont·..rL.Jcel wo:.-:-d om cp d:.e :nees 
doel~reffende wyse by S~id~Af~ikae.rise grondstomre en toestande ~an te 
pas". 
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ontsto.an vinden in overhei.dsinitiatief 1 zoa.ls inlichtingsdiensten van 

staatsdepartementen, speurwerkorga.nisaties,enz. Nu is 't zo, d9.t Yan 

overheidswege geen direkte invJ.oed uiteeoefend behoort te wcrden o;, 

de partikuliere info:rnatiebronneno Het behoort tot de taa.k van bet 

bedrijfsleven om te zorgen dat deze b:-onnen doelmatig werken. 

Wat betreft de infomatiebronnen welke zijn te danken aan 

overh~i dsini tiatief ligcen de za.ken anders" A&1 de ene kant kan 

men stellen dat het tot de teek van een onderneming behoc~ om een 

doeltreffend gebruik te ma.ken van alle beschikbare externe infonna"tie-

bronnen, zol".ls de 11 overheids"-bronnen. Anderzijds ken men het stand-

punt huldigen dat de overheid niet alleen bepa.alde infcrmatiebronnen 

passief beschikbaar moet stellen, naer oak door aktief optreden moet 

zorcen dat van deze bronnen door het bedrijfsleven een zo nuttig 

1) mogelijk gebruik wordt ge~aakt . Hiertoe is 't echter nodip, det 

eerst onderzocht wordt welke informetiebehoeften het bedrijfsleYen heeft 

en hoe de infor'I!latie door een ondernemine wordt verwerkt. 

Voordat in 't volgende iets nade r ineegaan wordt op de 

rol van technische innovatie en van technische infnrmatie, warden eerst 

enkele aspecten van de Zuidafrikaruise fa.bricage-industrie besproken. 

2.2 De industrie i n Zuid~Afrika 
iJ ;p; - ...-.-=- .WWW.CC-

De ontwikkeling van de Zuidafrikaanse fabricage-industrie kan in 't 

kart nls volgt warden geschetst2 ) 

In 1871 werden diamanten ontdekt bij Kimber le~•, gevolgd door 

1) Ook op andere gebieden warden van overheidswege in vele landen 
tu:i.s.tregelen genomen o.m de industrie te ondersteu."len, Zo bv. op 
f:lnancieel gebied door de 11Nywerheidsontwikkelingskorporasie" i:1 
Zuid-Afrika en de "SI!lall Business Administration" in de V S A en op 
h~t gebied van speurwerk door speciale speurwerkinstituten in de 
meeste landen van Europa, van het Britse Gemenebest en in Zuid-Afrika. 

2) Zie E. Hamer ; Die Industrialisierung Sudafrikas seit dem zweiten 
Weltkrieg, .Gus',a.v Fischer Verlag, Stuttgart, 1964 , blz. 1 - 13. 



bet v:tnden van [:>1.:d bij Bar"berto~1 in 1882 en op de Witwaters: .. and in 1886~ 

De opkcmende mij~bouw ga.f ae.nleiding tot de 7estiging van zelfste.r.a.::.ge 

ar.abe.chts:iedrijven welke het begin vormc..2n van een toeleveringn-ind 1strie 

VOOT bet mijnbedrijf. 

produkten ingevoerd~ 

Afgezien hiervan werden de meeste industriele 

Hiera.a.'1 kwam een einde teen tij dens de eerste 

Wereldoorlog vele produkten uit Europ~ en Amerika van de Zuidafrikaanse 

markt verdwenen., Als eevolg hiervan nari. het e.a.ntal bedrijven dat deze 

produkten in Zuid-Afrika ging fabriceren sterk toe. Deze ontwikkeling 

werd na de grote wereldcrisis neg aangemoedigd door het autarkie-ideaal 

dat zich overal in de wereld began te mc.nifesteren~ Geduren:le d'-= 

tweede ~ereldoorlog werd de cpko~etide Zuidafrikaa.~se in1ust~ie ingeschA.k.eld 

bij de aa~~aek va~ corlogs~nteri aal en legerbehoeften. De voornaans·::.e 

bedrijfstakkcn die van deze oostandigheid profiteerden, waren di=; r1etaal

verwerkende bedrljv-'.,m! de voedingsmidJ.elenb:ran:::he, de textiel- e11 

de lederwarenfabrieken en de che~ische industrie~ Vele voorm2.lige 

an.bachtsbedrijven schakelden over o,::, mu,.::hina.le 3erieproduktiP.,, Ne.. 

1945 ontwikkelde de sekonu.s.ire industric in Zuid,~Afrika z:i.ch sneJ., 

Ot1 een eerste kwanti ta.tieire indruk te krijgen ven de Zuide.frike.mise 

fubricage-ind.ustrie, zijn voor ieder van twintig ho::>fdindust1·ieg:..4 oepen 

in Tabel 1 (Aanhangsel blz. A8) voor het j aar 1961~62 de volgP.nde gegevens 

verneld: aa..11tal bedrijven~ e.Emtal we:::-knern2rs ! brute waarde ~ren 

produktie, kosten Ya:.'l gronr:stoffen en de toegevoegde wn.ardeo Bij deze 

indel:i.ng in hoofdgroepen ts ge1n·u:i.1: g f-.naakt Yan de Internatione.le 

Ste.ndaard Industri'~ile Kle ssifikai,:l e. D11id.elijk blijkt uit Tabel 1 

de bela:1grijkl:eid V E:r:1 de voec:se ].f'c.bricage, c.'ie c:12:r?:ische ind-..1strie en 

de metaalnijverhei ~? 

De ontwi k~eling van de afzo~d<::rlijke :1oofdinr.ustrieg:roepe::1 kto,n 

afgelezen warden uit Tabel 2 (blz, A9) 'i•i'aerin ,roar elk va;.1 deze grce_pen 
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de toegevoegde wae.rde voor een a.antal jaren is weergegeven. Duidel:!.jk 

blijkt dat in het tijdperk 1954-1962 bvA de textiel-, de pa.pier- en ce 

elektrotechnische industrie sterk gegroeid zijn, terwijl daa:rentegen 

bvA de hout- en meubelindustrieen en de leerindustrie zijn achtergebleven. 

Wat betreft de O?bouw van de diverse hoofc1industriegroepen~ 

geeft Tabel 3 (blz. All) een globale indruk. Deze tabel toont het 

aantal bedrijven als funktie van de bruto waarde v-an produktia.. Uit 

de tabel blijkt dat er in de voedselsektor een aanzienlijke spreid:bg 

tussen grote en kleine bedrijven voorkomt, terwijl in de sektor 

rubberprodukten deze spreiding waarschijnlijk veel kleiner is" Vere.er 

ziet men dat de gemiddelde OI!lZet per ondernemi. g in de textielsektor 

a.anmerkelijk groter is dan in de sektor kleding en schoeisel; 

waa:r.schijnlijk omdat vooral het kledin~bedrijf zich beter leent voor 

fabricage in kleine eenheden den het textielbedrijfe 

De industrie in Zuid- Afrika is sterk gcconcentreerd in een aanta.l 

industriep,ebieden. In volgorde van belangrijkheid zijn deze: 

Zuid-Transvaal, Kaapstad en omgeving, Durban en omgeving, Port Elizabeth 

en Oost-Londen en OI!IP,eving. Dit blijkt duidelijk uit 'l'abel 4 

(blz. Al3) o 

Bi j deze geograf'ische verdeling valt in beperkte mate een 

zekere specialisatie op te merken1 ). In Zuid-Transvaal zijn, door 

de aanwezigheid van de goudmijnen , van rijke kolenvoorraden , van 

aanzienlijke hoeveelheden meta.alertsen en van water , vooral de zware 

metaalindustrie , de chemische, de CTetaalverwerkende en de machine-

industrie sterk vertegenwoordigd. In Kaapstad en omgevine waar 

weinig bodenschatten zijn, hebben zich voornamelijk de konserven

ind1.1strie , de textiel- en kledingindustrie en de drankfabricage 

--·---------------------------------
1) Zie bve het eerder genoemde werk van Hamer , blz. 49 - 53 0 
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(wijng brandewijnt niet-alkoholischc dranken) ontwikkeld, In Dm-be.n 

en omgeving: zijn de su:i.kerindustrie~ het olieraffinagebec.rijf, het 

scheepsreparatiebedrijf en de kunstmestindustrie sterk verte~e~woordigd 0 

In Port Elizabeth en O!!lgeving tenslotte 2 zijn vooral de automobiel~ 

industrie en de daarbij behorende toeleveringsbedrijven naar voren 

e;etreden~ 

Het is mop;elijk c,.a.t bovencenoend- pat:Mon zich in de toekomst 

zal wijzigen. Zo was bvn de autonobielfabricage tot dU3ver hoofd-

zakelijk een asseu.blage ... industrie 0 nan de kust gevestigd , ondat de 

he.lffabrikat~n uit Aillerika en Em-opa werdcn aangevoerde Naar-.:n.ate~ 

als gevolg van een doelbewust beleid van de Zuida.frike.anse regering , 

meer en meer plaatselijk gefabriceerde onderdelen in automobie:cn 

toegepast warden» zal het vestigingsargu:nent ten gunste van de kust 

verminderenc Di t blijkt ook uit bet fei t dat twee grote automobiel-

concerns Pretoria gekozen hebben voor nieu¥e vestigingeno 

A.~dere redenen die kunnen leiden tot cen wijzigins in het 

geografische patroon zijn: 

(a) Het dccentralisatiebeleid. 

(b) Het beleid inza~e de Bentce-gebiedeno 

Om strategische redenen, am de ne.chtergebleven" gebieden te ontwlkk.elen 

en O!Il de aa..,wezige watervoorrac.d in de huidige industriegebieden niet 

onnodig verder te belaste~i volgt de :regering cen decentral:.satiebeleid. 

Dit slu.it nan bij bet beleid inzeke de Bantoe-gebieden, in ve1·band 

wa.annee de ontwi!{keling VB.Il nieuwe ind:..ist:-..·ieen e.an de rand vcn deze 

gebieden sterk gepropageerd wordt. 

In 't voorgannde zijn enkele asp~kten van de Zuidafrikaanse 

fabricage-industrie in het kart behandeld, Deze nijverheid heeft een 

ste,dium bereikt 9 waa.rbij niet slechts van verva..~ging van ingevoerde 

produkten sprake is, maar wae.rbij in toenemende mate de aandacht op 
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uitvoer gel"icht di ent t e word.en. 

Wilde industrie echte:c in dit opz5- ch t met succes kun::en 

optreden, dan zel het nodig zijn om met nieuwe of verbeter de produkten 

op de markt te komen en 0!!1 de produktiviteit van arbeid en ka::;iitael zo 

hoog mogelijk op te voeren , door het toepassen van nieuwe of ve:cbcterde 

werkwijzen, korton door technische i vnovatle . -~ "'J ---~ ......... 

2" 3 De rol van tech.'1.i sc"he inn(")ve:t ie ~~-------~--a:-.....-..-;L&---~~ ,c;s 
Sch~12eter legde j_n 1911 er de nadr.uk op dat eko:1omische ontwikk.eling 't 
- ------= 

gevolg is van een niem;c koc.bim:.tie v2.!1 prodt:...l{t :i.d'a.l{toren door 

entrepreneurs en wel door 1) 

(a) De invoeri ng v-an een nieuw prodr: ... k t of van een andere kwe.liteit 

van een bestaand produ.lrt~ 

(b) De invoe:d.ng van een nieuwe produkt:Lemethode. 

(c) Het openleeGen van een ni9uwe mnrkt o 

(d) Het vinden van nieuwe bronnen va...'1. ~r ondstoflen of halffabriketene 

( e) Een nieuwe :i.ndustriele organi satie (bv. d·oor de opbQuw of 

o.fbraak van nono:poJ.ieposi ti.es) o 

Sindsdien zijn vele schr:i.jvers zich g o.an bezigh8uden met de 

faktoren, and~rs d~n kapite.s.l en arbeid~ welke invloed hebc~n op de 

ekonoc..i s che ont,rik!.:e ling . Vol e;ens een overzlcht 0 fepubliceerd door 

do "Orgcnise.tion f 0 r Econo:,:-..t c Co ~operaticn and Development" (h:i.erne. 

0 E C D ee:1oer1d ) 2 ) 1 wcrden ,joo~ D,)l.'19.:i:- cnde:r- an fl.ere noc de vole;ende 
--~.:---• 

f akt or en eenoe.-r:1:'l : 

1 ) Zie : J .A. Schll.!!lpete:q 'rhe t heory of econoi::.ic c1.e-..relop:nent 9 

Harvard U:'live:!"sity press. C&lbridge Mt1.s sachusetts~ 1961, blz. 66 
(Bne;else vertalinP: van de oorspronkeli ,jke Duitse uitgeve) , 

2) Zfo : 0 EC D Dck. DAS/SPR/65.12; The f actors affecting technical 
innovation : some empirical evic'l.ence, Par:i.js, 1965, blz~ 3,. 



(a) Ber.par:i.ngen doer p::-od'.ll:tie op g:coter E;cl:aa.l. 

(b) Verbeterin@: in opleiding en eezcr.dheiJ van wer·kers. 

( c) Beter bestu"J.r. 

( d) Beter prcdu.kt-assortim.ent ( "product mix1
') o 

De dooz- .~h~~5rter genoemde r, ieuwe kombinaties en de boven-~ 

genoemde faktoren kunnen ssrcengevoegd worden tot technische vooruitgang 

in ~ zin, welke da..'1. beschouwd ka.n worden als een residu-fa...1<tor, 

die zich voegt bij d8 fa.~toren kapitaal en erbeid0 Op deze wij ze 

is het mogelijk om ecm proG.ukt5.efunktie op t e stellen, welke a.angeeft 

hoe de toerrnne in toeeevoegde waa:".'de in een bepaalde ekono:nie e.i'hangt 

van de toe name in kapi t a6.l ii in A.rbei d en in de eerder gcnoemde 

residu-faktor1 ) o Omgekeerd ka:1 zo I n funktie gebruikt wore.en o:;1, 

wanneer de toe:ifil!len in ·;;cegevoegde waar.de 11 kap:l'. teal en a rbeid beke1: d 

zij n, een s chatting te ma.ken van de toeneme in de resi du-fakto:i·" Op 

soortgelijke wi;j ze kan een s chat ting geEnakt; wo;,·d.en van de invloed van 

de residu=faktor ( of technische vooruitf; a.i.,g in ru:Lme zin) cp d.e 

arbeidsproduktivitc:i.t of op de totale p ~:·odulctie1-rac.rd2, 

Volgens h~t O E C D ov-2rzicht2
) l open de schattingen va:.1 het 

percent1o.ge toenam0 in totale produktie ir. verschillende la:'lden, 

respektievelijk van de arbeidsprodukt~;iteit in de VS A~ d~t toege

schn~v·en kan worden aan technis~he vocruitga.ng~ uiteen van 25% t ot 50%, 

rcspektievelijk van cngeveer 50% tot 90% 3). Voor Zuid-Afrika zou, 

1) 80!;'.nige schrijvers r:a1':.en ecrn oaderscteid tuosen een produktiefunltt!e, 
welke voor E>e~1 b~pe.11.ld tijds'.:;ip de toegevoa~de we.a.rde toont a1s funktie 
van knp:i.tfl.a.l~ e ).: z.~ en €.<m 11 technis cl:e vooruitgung" funktie~ welke 
oYer een bep':1.al6. tij <1:iJ<?'r•}: d -~ toenr.'i:!e i n toe.z,;voegde waa:rde toont &ls 
een funktie vs.:. C.e toe.18i.!1e l . kapi taal ~ enz o Zie : J . Bl ack; 
The technica l p:roe:ress fLmct. 1.on end the production f1.u1cti01~~ 
Economica 0 nei 1962, blz. 166. 

Zie ook : 0 EC D, The r o2s idual factor end econo;:nic growth, Parijs~ 1964. 
In dit verslag wordt voornemelijk de invloed van onderwijr: en 
opleiding beha.ndelde 

2) Op . cit., blz " 4. 
3) Zie ook : B,Fo Massell ; Ce:p:ttal for::c:.tion a.>1d technological change i:i. 

Uni ten States nanu:facturing. 'l'he ReY:lew of Econooi cs and Statistics, 
-- -~ .,,.....f,.., -,C'"'\ 
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gebaseerd on schattin£en van Enk01), de toenarie in toegevoegde waarde ... ·~'--

in de periode 1950 - 1960, voor onr,eveer 75% e.nn de faktoren kani ta.el 

en arbeid en voor cnr eveer 25% ne.n technische vooruitgang t oeceschreven 

kunrcen word.en. Hoewel deze schc.ttine;en net c1e nodige rese!'Ve 

behruideld dienen te word.en, is het wel wnarschijnlijk dat technische 

vocrui tf,enP, ~ in ver_i::: e li jki:ig net kapi t ual en arbeid, een beduidenc.e 

invloed op ekonori.i s che ontwikl:e lin~ heeft2
). 

Tct dusver is r,espr cken ever technische vooruitfe.ng in ruine zina In 

verband l!let het om1erhavi 1-w onc.erzoek i s het van belane: iets nae.er in te 

f?:O.an op technische vooruitr anf in en~ere betekenis~ ofwel technische 

innovatie~ Teruf•kerencle tot cl,e eers~e twee c'oor .§~.~~~~ e enoende 

nieuwe koribinnties van produktiefaktoren, kan technische irmovatie 

gedefinieerd warden als de inYoering van niet~we of verbeterc.e prod'.lkten 

of produ.~tia~rocessen. 3 ) 

In c.i t verba.11c. is het nut tic e r op te wij zen a.~,t technisc:1e 

in~10vntie niet 121et ui tvinding verwo.::..--d noet warden ~ hoeuel 11ui tvinding" 

wel deel tan ui tl:'.lo.!ten van het innovatie-proces. Een ui tvinding die niet 

toee-epast worr.t leidt niet tot innavo.tie. Haar een nitvindinp; wel 

1) Zie : s. En.."ke; South African ~rowt.h: a no.cro-econonic a.-ialysis, 
T11e South Afrii:: an J o:i.:cne.l of Econo~icc:; . n nnr-t 1962 ~ blze 34 0 

2) Zic oak ~ E.D. Dori.~r et o..J..; Econo~nic growth and 
the U S A~ Ca.11Qda, U KJ G➔ !'!.ll An;T 0..nd ,J2.pan in the 
'l'he Review of Ei::onomics e...'1 ·:i s ·t.ntisti cs ~ fE:b ,· J_ari 
Tabel 5 (blz. 1-1.14) :i. s gei:!o:1de;.1see:c·d u ::. t geg ~vens 

productivity in 
post-we.r perlodo 

196~-~ blz~ 33 .. 
in genoemd artikel.. 

Onder zake!' vooroehoud kom(c?'J. D0mar ,Jc al e dcor vergelijking vmi de 
groe:i.perc ~mt ages in de r e s :i. du,.fa;_ttcr en de tocgEnoegrle wa!'rrde tot 
de konklusie a.at voor de gE;?noemde pe1·lode tedmisch2 voorui.t~ang 
(in ruime zin) in de VS A een grotzre ~01 speelde den in de a.~dere 
genoemde l'.lndeni terwijl in het Verenigd Koninkrijkwaarschijnlijk 
selfs van tcchnische stegno.tie spre.ke was. 

3) Het begrip 11 invoering" wordt hier ruim opgevo.t: het sluit 't 
denkproces vgn besluitvorming in. Voor het doel van t t onderzoek. wo-::-dt 
in het volgende voorno.melijk gesproken van de invoering va.~ nieu~e 
of verbeterde r.e chine s of werlrnijzeno 



toege:90.s t wordt, geschiedt dit bv~ als valet (volge:is .E.~~~~ voor 

de 11plnstics"•-industr:.e ~ geciteerd in het OE CD overzichtl)): 

speurwerk en ontw5.kkelinb ( 5 - 10 jae.r) ~ techno-co!!l.rierciele t oepassin.f, 

bv. onde:::- besche,!!ling van petenten (½edurend.e bve 15 - 25 ja.ar) en 

tenslotte imitatie door P~~ucr~n. Het tijclsYerloop tussen 11uitvinding11 

en eerste tcchnc-cornerciele toepessing was vroeger dikwijls eanzienlijk 

lenger da.'1 nu. Zo wss volgens ~ 02'!~.2 ) cUt tijdsverloop voor 

fotografie 102 je.ar (1'"(3'( - 1839), vo :.,r telefonie 56 jaar (1820 - 1876) ~ 

voor radio 35 jac.r (1867 - 1902), vco:r televisie 14 jaar (1922 - 1936) 

en voor tra.'1sistors 5 j['.er (1948 ~ 1953). 

Wat zijn nu de oorzaken van technische innovatie? Men krijgt de indr.uk 

dat hier evenzoveel nscholen" a.ls 11schrijvers" zijae Hier zullen 

slechts zeer in 't kort vier cedachtegangen behandeld warden. 

Haarschijnli.k is de ri.eest verbreide zienswijze dat technische innovati.e 

het gevolg i s van intense prij skonkurrentie i!1 een roarktsi tui:t:7.. 2 ~ we..aT 

e;een nfzonCe:rlijl'.:.e or..jerne.!!ling of groep van cr: -lerneninge::1 een overheersende 

posi tie ke.n innu:;en, Aenge zien in a.it gevnl de individuel.e ondernemi:ng 

~een invloed 0:9 c!.e !:!arktprijs ka..'1 uitoefenen, ke.n de o~cler.1er:1ing olechts 

wir:st mRken II i:2J.ie::1 de totnle lrnstpl""ij s vocrtdure!ld onc1.er de nerkty.>rij s 

gehouden ken worc'i.en bv .. c'.oor e:ebrui.k t e nabm van nie'..1we j neer e!rnnomische 

1- .j 3) wer.l\.,vl. zen • 

2) Geci teorc. i!l The flow of' scientific resea:rc":-1 infon'lntio~ t o 
industry, 0 EC D Observer No~ 9. 

3) Deze situatie schijnt bv. i:e bestaan op c'.e wereldmarkt voor vele 
cher.iische proc.ukten. In een artikcl in de "Zeit" Ver. 4 j•.mi 1965 
,.·erkle.2,:rt R, Mar,ener~ financieel di rekt2ur van de B A S F (Badische 
P.nilin- & Scde-Fabrik) o.n., 11 Da die NC.lr, lichkeitj ti.ber den Preis 
~en Gewinn zu verbessern, bci uns ko.um noch besteht ~ mlissen wir es 
uber den techrischen Fortsch:r.itt schaffen". 



- 19 -

Een e.ndere wijd verbreide opve.tting is dat technische innovatie 

een Gev-olg is vo.n de vrc.ag near nieuwe produkten . Zo ve1neldt 

~~J,2,!ll) nat in 't 17e €euwse Enceland de toenenende zeevaart op de 

rest van de wereld en de de.o.mee samenhangende na.vigatieproblenen ecn 

direkte annleiding was tot de bouw vn.n grotere schepen en van betere 

riiddelen voor astronooische navigatie en voor tijdr:leting. Waar in dit 

voorbeeld de vraag na.nr nieuwe produkten een utilitair karakter had door 

het belang voor de handel, is dit !'.!~enteel twijfcla.chtig wat betreft 

schepen voor de ruimtevaart, hoewel zich hier weer dezelfde proble:nen 

voordoen 0 oanr dan technisch op een hocer vlak. 

Volgens een o.ndere zienswijze , ontstaa.t technische iunovatie 

in grote, groeiende, industriecentra onder ctru.k van de dwang tot 

verhoeing va..~ de arbeidsproduktiviteito Deze dwang is weer het gevo~g 

van de verhoeing van lonen in deze centra2 ). Op de oorze.ken van deze 

loonsverhogine worc',t hier niet verdcr ineeeaan . Voleens deze opve.tting 

is illi"'love..tie dus gekoppeld aa;.1 e.rbeic.sprodukti vitei tc- Volgons 

3) 
~1~:!8,. hebben in ' t vcrleden de meeste schrijvers bet accent te veel 

op deze arbeidoproduktiviteit gelegd. Echter kan innovatie ook de 

kapitaalsproduktiviteit verhogen en hij noemt als voorbeeld een nieuwe 

machine, die minder vloeroppervlak nodig heeft (bespa.ring va..~ vest 

kapitaal) of meerdere oudere m3,chines vervangt (minder tussenvoorraden , 

dus be sparing van vlot tend ka:pi ta.al) 4) • 

1) Zie : R5K Q Merton; Socie.l Theory e.nd Sociel Structurei The Free 
Press of Glencoe~ 1957. Speciaal Hoofdstu!: 14: Science and Economy 
of 17th Ce~tury England. 

2) Deze gedachtcec.ng is bv6 summier geschetst in een op 9 juni 1965 
te Pretoria gehouden toespra.ak door G. Kienba'.l!!l, ~inlster van handel 
en midcenstand van het Land Noordrijn-Westfalen . 

3) Zie : Mo Blat1t1; 
EconoI!lica$ feb . 
bekende econ00!l 
release ca.pi tal 

A s~rvey of the theory of process-innovatio~, 
1963, blzo 13. In dit artikel citeert Blaug de 
Clerk: "Many ce.pi tal~using innovations do ultimately 
after their geste.tion-period is over" . 

4) Dcze zao.k meet niet verw~rd worden net het feit dat vele innovaties 
.;.., t + °"'"""'.;,., "'"'"' ""r'l"l't-.P kAnitnalsinvestering vergen . 
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W~er e.en ander stendpunt wordt -vert egenwoordigcl d0or 

.§£!.l~ (The theory of economic developnent?) e Hij bot::.vt zi,jn 

argunent als volgt 0:9: 

( e.) Innovatie ontsta.at gewoonlijk niet ve.n de kant Yan de afne::i.ers, 

maar is 't gevolg ven v-crnieuwingen (bv. een nieuw produkt) 

welke de f3.brikent invcert. De pro::l:ucent ov-erreedt da.."'l de 

konsument C'.1 zo ' n V€rnleuv i r..g te 9.anvaarden (ender andere door 

rekler.ie), 

(b) De vernieuwing ontstaac door een nieuwe kombinatie van produk.tie-

faktoren. Di t is pe1~ dE:fin:i.tie (.§_cht..:=}P~!;.) het werk va.'1. de 

entreprene'..lr o De e~1trepeneu.r moet niet alleen de :c.ogeli.jkhcden 

van een nieuwe kombinat:l.e zicn, hij moet ze ook geb:::·uilrnno 

Bi,i het ui tvoeren ve.n een nieuwe kombi 10.tie wordt dik.rij ls 

allerlei tegenstand ondarvonden 9 Welke de entrepreneur rioet 

overwi!lnen. Om aan dezc vereisten te voldoen i s e6n oepaalde 

entrepr-encurs ~persoonlijkheid nodig~ 

( c) De entrepcP-eur moet dus voortdm·end oud0 trt'.d:tt ies a.f'bre ke~1 en 

nie uwe op,:-c.t-t i ngen i!1ga;1r:; doen virr:le:1 0 

Tot ::::over d~') oorzal,ea i:an technis che ir.novo..tie " He-t is 

we.ar schijnHjl: d~!;; in wcr k21i jkhei cl. t ~chn.ische innovatie e,=m ge··rolg 

is van een konbi~2.tie van bov,~ngenoE->.::.f .e oo:cznkc;1,, 

Het is nodig on nu iets n c,d8~ in te r,o.c,.n op de v-.. e,ag hoe t0cJ-:ni3che 

innove.t ie do0rwcrkt in ee ':l l)epaE.J .. de c12derneri.ingo D:tverse autf!urs 

he:bb€n zich r12e c:.s net d:i.t vratig stt:k bezic: ge!luud.en. Sor:n:de;en 

1) Op cit~~ blzo 65 e&v, Hiernan kan worden toegevoegd da:t. het 
door SchUL1pe·~er geha...'1teerde begrip ve.n entrepreneur in de 
tegenwoordige tijd, wnarin e.llerwege spra!-:e is van 11professione..l 
I!le.nae;enent", enigszins is v-erouderd, 
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(vooral in de VS A) prober€n met behulp van wiskundiee modellen lanes 

statistische wee kwantitatieve betrek..l{ ingen te leggen tussen de fakto:i:en 

die bet eevolg zijn va~ t$chnische innovatie en die welke invloed o~ 

deze innovatie hebbenol ) 

kderenbenaderen het problea~ neer van ~e sociologische en bedrijfn-

ekonO!:lische kant . 2 ) Het eerder vemelde O E C D overzicht 3) noemt 

a.ls voorna~ste fakto:-:-en die in een onderneoinf, beinvloed warden door 

technische innovatie : 

(a) Produktiviteit en tote.le kosten. 

(b) Winst en onzet. 

( c) Publikaties en patentene 

en als voornaanste faktoren die ve..~ invloen zijn op innovatie: 

1 ) Zie bv. E. Mansfield; The speed of response of firms to new 
techniques, 'i'he Quarterly Jo'..l:cnal of Econre.ics , mei 1963, 
blz . 290. 

2) Zie bv. C.F. Carter en B.R . Willians; Industr y and Technical 
:E:rogress, Oxford University Pr ess, London , 1957 , blz . J.0&..111 en 
blz . 178-183. Zij gebruiken een drievoudi ee typologie -
indeling van industriele onderneningen 

(a) Volgens karakter van de leidine : 
parochiaal (e;een opwekk:i.n3 ven nieuwe ideeen , "splendid 

isolation"), 
parasitisch (slechts overncne vm1 ideeen van andere onder

!le::lir.gen) ~ 
oorspronkelijk (opwey.1dne en toepassing van nieuwe ideeen) .. 

(b) Volgens karel;:ter c.er werkzconhec1en 

(c) 

traditioneel (bvc steenbo.kkcrijp broodba.ldterij, 
meubelnnkerij), 

technisch (bv . p~~pen , motoren~ machines ) , 
modern (bv. chenie , elektro!lika),. 

Volgens de 
hoog ) 
niddel ) 
lcoe ) 

nate van technische progressiviteit 
(eebaseerd o~ een puntenstelsel voor 24 eigenschappen 
welke seacht wor~en kennerkend te zijn 
voor technische progressiviteit) . 

3) Op cit~, blz. 13 - 15 . 
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(b) Overdracht va.~ kennisQ 

( c) Taler.t ( Oi:)leiding en karakte!'e:i.genschappen veu leidir...gge-r-=ad 

perscneel). 

( d) Eko:-iomische si tuatie en marktstruJctuur. 

(d) Investcringen. 

In di t hoofdstuk ze.l niet nader op de :neeste van bovep~enoel:lde fakto:ren 

ingegaan worden, Waa.r nodig t zullen zij in de volgencle hoofdstukken 

weer ter sprake koneno Een uitzondering wordt echter genaakt voor 

de f alctoren 11 investering 11 e:-i 11overd.:..·a cht van kennis" ae.ngezien deze 

fa.lctoren bij bet onder hmrige onderzoek van bel2.ng zijn. 

In bet O E CD overzicht word.t 11 investe::: ingen" genocr.1d als 

f e.ktor die invloed heeft op innovat ie1 ) . Men :r.nn echter de faktor 

' t . " k . ~ ., ' · t' 2 ) 
111nve s er·:i..igen oo zien a.Ls een u:i. "tl.nF, vnn J. :1nova ie ., Men kr ijgt 

1) Op.cit . blz o 15 ~ Verder op . blz 22 : "One of the ch:ief motivating 
forces for innovation hQ.S ueen a high rate of investnrnnt". Eu 
op blz. 23: 11 Innovat i on is usually brou.r;ht in with ncir h'!vest:ment 
or with in:provements to existing plant so that emphasis nust be 
placzd on gross expenditure". 

2) Zie bv. B. F. Ma3seJ.l; Capi te,l fomation e.nd technol ogical char,.ge in 
U.:iited Ste.tes nanufe.cturing, The Revi8w of Econooics and Statistics j 
n ei 196ot blz ~ J.82o Mnssell ve:;.•klaart o~a. : 11Another coc1sic;.e!'ation-1 
neglected in t;.1e li tere.ture ~ is the.t t he rate of net investment is peT 
definition det ~mnined by the rate of tcchnolocical progress 11

• 

En: M. Bl.r.ue: ; A survey of the t heory of process-innovations, 
Eco:nomica, februari J.963. blz, 13. 

Zie 001': : Ce Kc::uea.y; Tecr..nic e,.l :;_:iror; ress and investnent t The Economics 
Journal, juni 1961 , b2.zo 292~ Op blz,, 297 staat te lezen. ~ "It is 
to be expected tha-t neu.trcl technicw. prcs.!.·ess will speed up the re:te 
of replo.c~ent of r.~chiries ns a result of r 2.pid obsolescence. In 
so far o.s tee:hnicnl proc1·css el te:r.s the rate of replac~ent :i the 
ratio of r,r oss inv-est!::.e-::•'.; to ou-l,;pu":. will d::::pend on the r ate of 
technical prc3:..~ess 11

• 

Zie verder : C,Ji', Cc.rter en B.n. Wi:liar.s~ Industry and Te chnical 
Progress, blzc 1130 : "h·o3r ess i YG fims r eplc.ce nachi!1.es earl~.er; this 
is a natural conseq_uencc of their desire t o be t echni ce.lly up to date". 

Zie tenslotte : The Pa.rlb1:1ent ary a.nd Sde!'ltific Cor:un:1.ttee, G~neral 
Co~.nittee, 21st July 1964: Note of address of Mr, Neild. In deze 
toespre,ak verklc.art l':ei ld o.a.: 11In a matu::'.'e country like B·dtain , 
where everybody is fully enployed in an industrie.l societ y~ what 
reo.lly matter s is the rate at which one generation of ne.chinery and 
equipment e;ives wc,y to o...,other, and the essence of' economic growth , 
where the whol e labour force is 6C1.ployed in indu3t;:y , d.epena.s ultir:letely 
on the rate at which your labour force is t:..·arwfer:r-ed f:;.•00 wo:..·ldng with 
old nachinery and tech:1iques to new oachine:i:--y a.11d tect1c.i.q_u:~s ". 
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in di t verband de indruk dd er in de li tero.tuur enige verwar~.-inp; 

heerst ten aanzien van oorzaak en 13e7olg, wearschijnJ.ijk ondat het noe:.lijk 

is on een begrip als techniache .,inncYatie" precies te definieren. 

Verst~at nen hieronder uitsluitend de fysische handeling van het 

invoeren van een nieuwe machine, dus het installeren ervan, dan is 

innovatie een gevolr:; van investerine; . Verstaat men in dit ecval onder 

technische innovatie echter bovendien het ~,3..($..~ en~~~ 

tot het invoeren van de machine, dan is investerine een uitine van 

i ~move.tie. I?.1zover ke.n :nen zee;r;en dat imresteri:ng en invloed hebben 

op technische im1ovo.tie , dat een eebrek aan fina."lcieringsmiddelen 

belenmere:id op innovatie ke.n werken . Zo vindt !;!pn~.!~!£. ( eeci teerd 

in het OE CD o7erzicht1 )) een orngekeerdz verwar..tschap tussen de 

snelheid waa.rmee een innovatie zich in een bed::-ijfstnk verspreidt en de 

grcotte van de ben~digde kf.lpi taalsinvest~ring ~ 

Een beL'.ngrijke faktor in het innovatie-proces wordt gevor.nd 

door de overdro.cht v~n kennls. Enkele ven de hiermee sBL1e:ihmgende 
--.....c;.~,_._.-

problemen warden in 't volgende behandeld. 

2~4 ~chnische informa.t.i_~ 

Voor de beleidsi,,-oering van een onderneming is voortdurende overdracht 

vo.n kennis , zowel binnen de onde1·neming als van bui tenaf, van vi teal 

belang. Voor cen onder~eming welke goederen produceert wordt 

informatie vereist op de volgende eebieden : 

(a) Produktie. 

(b) Afzet~ 

(c) Financien. 

1) Op~ cit., blz . 23. 
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(d) Administratie. 

(e ) Personeelbetrekkingen. 

(f) Algemeen beheer. 

(g) Eventueel nog speurwerk en ontwikkeling ~ 

Deze informatie is nodig voor een groot aental doeleinden, wearvan 

technische innovatie er een is. 

In het volgende wordt nu iets nader ingegaan op enkele problemen 

in verband met technische informatie. Ter voorlopige afbakening van 

het werkterrein wordt technische inforn~tie gedefinieerd als alle 

infomatie, die betrekking heeft op het invoeren van nietrwe of 

verbeterde machines of werkwijzen, kortom als betrekking hebbend op 

technische innovatie1 ). Technische info:rmatie wordt hier dus 

t8I'lelijk ruiir. gezienJ nerielijk vanuit bet standpunt van de leiding van 

een onderneming. 

Men kan het inforn.atieprobleem niet als een enkel probleem stellen2). 

1) Inlichting van bv. een commercieel karakter, nodig voor het 
ovenrogen van het al of niet invoeren van een nieuwe machine of 
werkwijze, wordt volgens deze definitie tot 11technische informatie" 
gerekend . 

Zie ook: E. Jantsch; A study of info?T.lation problems in the 
electro-technical sector, 0 EC D Dok. DAS/RS/64,250, naart 1965, 
blz. 38: "Scientific and technical infomation has widened to such 
an extent, that the boundaries to other reaJ.ms, such as econcnic, 
connercial and financial infomation, are no longer sharply defined 
and often becooe obscured by overlapping" . 

Zie verder : R .M. Dederich; Co!:'ll'.:unica.tion of technical infmnation, 
Chemoncni cs, New York , 1952, blz. 26: "Techni Cf',l infornation is 
conmunicable knowledee that is not general -- that is limited to 
certain groups in the conmunity". 

2) Zie : A.M . Weinbers et al.; Science~ governnent and information, 
The White House , Washington, 1963, blz. 12: "The infomation 
problem is many separate problems because the information process 
is nany separate processes". 



H.'.'lewel iedere sar:cnvP,tting van dit probleem dm, tekort moet schiete1, 

kan men het in e okele woorden misschien wel als volgt sche·'.;s:m~ 

de verzc'J!leling, evalua.tie, opberging 9 heropsporing en selektieve 

vers:preiding van informat:i.e heeft geen gelijke tred gehouden n et het 

opwekken van info:nnatie. Over de 11 informatie-explosie" in 't a.lgemeen 

en over 't ontstaan daarvan is reeds veel geschreven1 ). 

Wat betreft de behocften van een bepaalde onderneming aan 

technische infornatiei in de eer der gedefinieerde zin, kan va.~ een 

probleem. gesrroten warden, ender s.nde~e a.ls gevolg van 

(a) Het steeds groei ende a~1tal produ~enten en afner:iers van 

produktiegr::ederen 11 nede door de opkonst van de ujonge" la.nden 

en van het prod u k t-as s o:rtiment , net a.ls resul taat een 

overstelpende hoeYeelheid hande.lslitera.t1.1ur en hele scharen 

van fabrieksvertegenwcordigers. De ~ -rn.JE_i. in het opbou-..en 

van een infomatiekontakt tussen een bepaalde prodn~ent en 

een bepnelde gebruiker m~emt hie:-cdo0r a f. 

(b) De steeds ingewikkelde:-c ~.;ordende be::palir.ge;.1 zoals op h9.nd.els 

ge'vi ed i r: de verschiller:dc landen 0n de invloed op de 

internatior.ale haadel van verschillende mnatst elsel s en 

gebruiksgewoonten ¢ Dit heeft t ot gevol g dat veel cesp('cia.liseerc.e 

inf o:rrmti e nodig kan zij n bij het ontwer-pen van produkten, bv. 

voor ui"tvLer nac..r ru:Jcre l anden . De klassieke hnndslskf.u.'lalen 

1) Zie bv, C.M o KrUger~ :Cie i.nl igtin~s~r-ob].~en. i ntreerede -uij de 
U!li ve::.·si tei t Yo..n Pr eto::..·ic. op 22 r12i 1961+ ~ m~i Ycrsitci ts-publik.s cie 
(nieuwe :ree.k::; ) ~l'r. 28, r,et 71 literHtuurverwijzinge:1. H:\.o:ci.n wQrd.t 
een samenvattend overz".cht gdgeven van een aantal rroblef'l-::n di.c sam8n
hsng0n m9t technisch --wetenscha;,pelijke informat.e . r<:rUger bepl eit , dat 
de universiteiten in Zuid- Afri ka aandacht moeten schenken aan de opleiding 
van informatiespeci ali sten. 
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zijn niet altijd voldoende voor de overdracht van deze 

infomatie1 ). 

Vele onderzoekers hebben zich reeds met de bovengenoeI!lde 

probleI!'.len bezig gehouden. Een opv~llend verschijnsel hierbij is dat 

deze onderzoekers de meest uiteenlopende opleidingen genoten hebben; 

onder hen bevinden zich wiskundigen) fysici, chemici, biologen, 

accountants, bibliothecarissen, t aalkundigen , bedrijfsekonomen, 

sociologen en ingenieurs. Hierdoor is 't noeilijk in enkele woorden 

doel, nethode en uitkomsten van de vele uitgevoerde onderzoekingen 

weer te geven. Nochto.ns zal in de volgende, noodwendig onvolledige, 

opsomming getracht worden om de hoofdlijnen te schetsen van wat tot 

dusver gedaan is, met de bedoeling om vervolgens na te gaan welke 

eisen men aan een goed informatiestelsel zou moeten stellen. 

Bibliothecarissen, wetenschappelijke werkers en ingenieurs heb~en zich 

vooral bezig gehouden met de gebruikspatronen1 wat betreft 

wetenschappelijke en technische literatuur, van individuele gebruikers in 

1) Zie bv. R. Robert; The information explosion, Secretaries Chronicle, 
april 1965, blz. 150: "There is information (required by 
management) concerned with market conditions at h~me and abroad; 
national production and distribution statistics; the activities 
of competitors; new n:nchines , inventions and techniques; 
consuner reactions and veriations of der::and; the influence of 
economic-political factors on an undertaking's prosperity, etc. 
Questions are continually being asked to which authoritative 
e.nd speedy answers nust be found. Sometines a reliable source 
immediately suggests itself; nore often the problem is where to 
start looking - for factst when it cOI!les to the point, can be 
extraordinarily elusive". 

Verderop zal blijken dat diverse Zuidafrikaanse ondernemingen problemen 
ondervinden bij het verkrijgen van bepaalde soorten informatie uit 
overzeese landen als gevolg van het feit dat de bestaande handelskanalen 
in dit opzicht soms ontoereikend zijn. 
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l; 
v2r3chillende beroe:pen • Elk-= gebruiker moet op hoogte bli,jve.i 

van de jongste ont.wikkelingen er, zijn vakgeb :~~do Omdat de ·c:i.jc.i 

c:n voor clit doel de betro~ken litera.tuur regelmatig door te nemeni hem 

dikw~.jls o:r.tbreekt 3 he eft hij behoefte ean li teratuuroverzichten 

("state of the art surveys"), T2n tweE: de heeft hij voor specifieke 

werkobjecten behoefte aan alle relevante informatie. Het cpsporen 

hiervan in de literatuu.r is tijdrovend, vooral als cleze informatie 

verlangd wordt in een vorm, waarin deze niet bij de ( literatuur-) bran 

beschikbaar is. Bibliotheken met op bepaalde vakgebieden gespecialiseerd 

personecl kunnen hierbij van dienst zijno 

1) Zie bv. : J,, Martyn; L:i.tera.ture see,rching by research scientists 1 

AGLIB ~ Lorn:!.on :i 1964. Hierin b2::rn.ndelt Ma:ctyn c1.e methoden v Dn 
literntuurstudie van rui:m 600 geleerden in de i~dustrie , in 
gonvernements6.isnst en bij bet ur;::.versi taire onderwijs. Volgens 
deze opnar.1e zi::n de voornaamste bronnen van in1ichtir,.g s in voJ.gorde 
va .. 1 beJ.angri j?--,,,heidi ver.dj zingen in relevent2 art i 1u=.den ~ 
tijdschrifteu, utttrekseljournalen 9 besprekingen met collega 's, 
boekeni; korre::,p0ndentie 11 bibliograf'~.een e::i h:0.a:ctsyste1::1en in 
b ioliothek2n. Gemic.de~d 11 lazen" deze geleerden o::igeveer tien 
verschillende tijdscbrifte:1, 

Zie oak : E. T(::rnudc.; Study of the w::,e of nc:i.entific lite1.•a,ture a.r.a. 
:;,•eference se:cvices by Sca11dinavian s cienti3t3 in research a.."1d 
development, Proceecj_ngs of the inJ~ernational conference on 
scientific infornation, l958g N RC, Washington 0 1959 ~ blz.-- 19., 
Di t a:r-tikol beva.t een bi'bliog:rafie l!!~t 69 verwij zingen :mar 
artikelen over overeenko~stige ondcrzoeki~~cn . In het artikel 
zelf gaat Tornudc'. de l eesg,2woonten na van geleerden in de indu.strie , 
in spem·werkinstituten en in het univers i to.ire onderwiJse 

Zie verder: Co Scott; Th8 use of technical literature by 
industrial technologis-:;s, Procee05ngs of tl1e internationeJ. conference 
on sdencific info:rr.1ati0n~ 1958 ~ r; R C~ Washington, blz. 245. 
In c1it artikel behendelt Sco'l;t voornanelijl~ de leesgewoontcn van 
ru:b 1 000 5.ng~:nieurs en tecbnici in r1>.i.r.i honderd Britse 
onde-rnen:ingan in de elekt::-otechnis che brunche~ 

Zie tenslotte het v-ersls,r: ove:i: het : Symposium over lj·;;eratnur.
oncerzoel~ ten clieuste van de teclmische wetenschaypelijke 
resee.rchJ N I D ER~ Den Hen~:• 19540 
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Accountantss bedrijfsekonomen, sociologen en ingenieurs hebben 

zich hoofdzakelijk bezig gehouden met het kommunikatiepatroon tussen 

verschillende ondernemingen en in de afzonderlijke onderneming zelf~l) 

Uit deze onderzoekingen blijkt duidelijk het grate belang van persoonlijk 

kontakt bij de overdracht van technische informs.tie, vooral waar bet gaat 

om 't voorlichten. van kleine ondernemingen zonder wetenschappelijk 

geschoold personeel. 

1) Zie bv. C.F. Carter en B.R . Willians ; Industry and Technical Progress, 
Oxford University Press , London, 1957, blz. 35 e.v. Op grand van de 
gevolgtrekkingen uit een groat aantal studies in verschillcnde 
ondernemingen delen Carter en Williams de ondernemingen in de 
volgende klassen ve.n uontvankeli jkheid" voor nieuwe idee~n in: 

( a) Grote ondernemingen met eigen speurwerkafdelingen , waarin het 
11k0l!l!!lu.niko.tienetwerk" meestal goed georganiseerd is~ 

(b) Ondernemingen met een beperkt aantal wetenscheppelijke medewerkers 
of ingenieurs in produktie- en verkoopafdelingen. 

( c) Onderne.ningen zonder wetenscha.ppelijke I!ledewerkers ot' ingeniet.rs. 
Hier is 't ko:mr.mnikatieprobleem meer een kwestie van 11propaganda" 
(van nieuwe ideeen),. 

Zie ook: CoF . Carter en B.R. Willi ams; Science in Industry, Oxford 
University Press, London, 1959, blz. 22 e.v. Hun konklusies voor 
betere kornnunikatie zijn (sterk verkort) : 

(a) Neem ~eer wetenschappelijke nedewerkers en ingenieurs in dienste 
(b) Specialisten op meer dan een gebied zijn bijzonder waardevol. 
(c) Persoonlijk konte..kt is meer effektief da.n schriftelijke 

kommunikatie. 
( d) Bouw een goed koonn.:nikatienetwerk op. 
( e) Bouw het k0rll!lunike.tlenetwerk ui t tot bestuurstechnieken .. 

Zie ook: J . Grant; Infornation for industry, Research Report Nro229, 
C S I R, Pretoria~ 1964. Een opnrune va.11 inforoetiebehoe:t'ten ven 
de industrie in Kaapstad en ~eving met 't accent op literatuur
gebrulk . 

Zie verder: W. Robertson; Technical info:rm3.tion and industrial 
innovation, Conference on science and industry, 1961, H M S O.i London 
1962, blz. 5~ In zijn bijdrage legt Robertson vooral de nadruk 
op het volgende: 

(a) De belangrijkheid van de interna.tionale komnunikatie van 
technische inforr.iatie. 

(b) Het grate belnng van persoonlijk kontakt bij het overbrengen van 
technische informatie. 

Zie tens latte: E. J ants ch; A study of information problems in the 
electrotechnical sector, blz ., 112 e.v. : "One of the reas ons for the 
inportnnce of personal CO!lll!lunication is rapidity: For the electronics 
sector estinates run between two to three years for the time--lag 
between personal co!!ll!lunication and printed publication". 
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Statif'tici en ta.a.llmndigen heb1)<2n zich geworr,en op de p:roblcn~n 

inzeke de gsnechanizeerde her-opsp0r:.ng van info:rmatie ( "info:::'l!lation 

retrieval") en op gel!lechaniseerde verteling en de hie:-bij optredende 

coderingsproblemen en linguistische kwesties1 ). De grote moeilijkheid 

bij de gemechaniseerde her-opsporing ven informatie blijf't nog steeds 

dat de selektie-criteria van de uiteindelijke gebruiker niet goed in 

voor de betrokken machines verstaanbare begrippen vertaald kunnen warden. 

Dit heef't tot gevolg dat, afhankelijk van de uitgebreidheid van de 

selektie-criteria (dus van de 11 diepte" van de her-opsporing), een zekere 

hoeveelheid ongewenste informatie wel opgeleverd wordt maar die welke 

wel gewenst wordt• ten dele achterwege blijf't2 ). 

Fabrikanten van elektronische rekenapparatuur en van repro

grafie-apparatuur houden zich netuurlijk ook intensief met de problematiek 

van gemechaniseerde her-opsporing van informatie bezig. Hierbij kunnen 

duidelijk twee richtingen onderscheiden warden; de fabrikanten van 

reprografie-apparatuur zoeken het voornamelijk in de her-opsporing van 

dokumenten (zeals bv. werktekeningen) terwijl de fabrikanten van 

elektronische rekenapparatuur de nadruk leggen op 11geintegreerde" 

informatieverwerkende stelsels voor gehele organisaties3). De aan 

het ontwikkelen van dergelijke stelsels verbonden uitgaven zijn zeer 

1) Voor een overzicht van de vele problemen welke zich voordoen bij 
"mechanized information - retrieval" en bij 11automatischc11 vertaling 1 

zie bv. deel 2 van de Proceedings of the international conference on 
scientific information, 1958 1 N R c, Washington, 1959. 

2) Het is daarom waarschijnlijk dat, waar in de toekcmst meer en meer 
gemechaniseerde her-opsporings-stelsels gelnstalleerd zullen warden, 
deze voorlopig nog beperkt zullen blijven tot het her-opsporen van 
dokumenten ("document-retrieval") en van eenvoudige feitelijke 
gegevens ("data-retrieval"). Zie in dit verbe.nd ook: Jantsch, blz.166 1 

3) Zie bv. H. Luhn; A business intelligence system, IBM Jour.nal of 
research and development, oktober 1958. Bij deze ge~ntegree~de 
informatieverwerkende stelsels wordt onderscheid geJ'.laakt ·!;ussen "curren~ 
awareness activities" om bepaalde personen op hoogte te houden ,ran de 
jongste ontwiY.kelingen in specifieke gebieden en '1retros:pective sea.:-ch 
activities" om beschikbare informatie, welke betrekking heef't op een 
bepaald probleem, opnieuw op te sporen. 
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hoog en het is dus duidelijk dat de fabrikanten deze uitgaven zo snel 

mogelijk willen ter ugverdi enen. Het gevaar bestaat da.n dat de~gelijke 

stelsels gepousseerd wordeJ , terwijl de potentiele gebr uikcr s nog niet 

"j "j . . d 1) r1 p z1 n voor 1nvoer1n1s e.e.rvan , 

Tenslotte noet nag het onderzoekinr,swerk van enkele openbare 

organisaties warden eenoeI!ld. Zo heeft bv, de OE C D(voorheen de 

0 EEC) zich aktief bezig gehouden met het probleem van de technische 

informatie. In 't begin richtte de aandacht zich in het bijzonder op 

de problemen van afzonderlijke ondernemingen en wel specie.al va.11 kleine 

bedrijven2 ). Hierbij is gebleken dat de behoefte van een onderneming 

aan specifieke technische informatie-voorzieningen afhangt van he~ besef 5 

binnen de onderneming, van het nut van speur- en ontwikkelingswerk3). 

1) Een ander nadeel d.oet zich voor indien verscheidene informa.tie
verwerkende stelseJ.s vocrtijdig in grate organisaties ingevoerd 
worden. Doo~ onvoldoende normalisatie is het dan op een later 
s tadium dikwijls onmogelijk de nfzonderlijke stelsels met elkae.r 
in overeenstemming te brengen~ 

2) Zie: 0 EEC Dok. EPA/JNF/T/9220 en 13984; How to set up your firm's 
technical infomation service, met 22 literatuu.rverwijzingen, 

Zie: Technical inforr.iation services in Europe, 0 EE c, Parijs , 1954. 

Zie ook: Technical infornation and the snaller firm, 0 EE C9 

Parijs, 1958, 

Zie: 0 EEC Dok. EPA/D/19859; Report of the seminar on technical 
information for the smaller firm, v;rese , Italy, maart, 1961. 

Zie ook: Does your firm need its 01m infomat ion service ? 0 E C D, 
Parijs, 1961. 

3) Zie: 0 EC D Dok, CMS-CI/64/32; Governnent and innovation, Parijs, 1964. 
In dit verslag warden ondernemingen ingedeeld in drie groepen : 

besef van nut van speur
en ontwikkelingswerk: 

geen 

weinig 

veel 

behoefte aan specifieke 
technische informatievoorzieningen: 

regelr.'.latige persoonlijke bezoeken van 
adviseurs in een technj_sch~ inforI:1atie 
11veld-dienst", georganiseerd volgens bedrijfs
tak of geor, rafisch gebied. 

overdracht van speurwerkresulto.ten in voor 
de betrokken ondernening verstaanbare tael, 
door gespecialiseerce informatie-centra. 

(literatuur-) overzichten ve..n nieuwe ont
wikkelinEen op de betrokken vak- of toe
passingsgebieden , 



- 31 -

Mo:menteel houdt de OE CD zich vooral bezig met het verba.nd 

tussen technische infornatie en technische innovatie ind~ diverse 

bedrijfstakken1 ). Een andere organisatie welke zich uitvoerig met bet 

informatieprobleem heeft bezig gehouden is 't presidentiele wetenschsppe-

lijke advieskomite in de VS A2 )~ In het verslag (bekend als het 

nWeinberg verslag") van dit komite wordt de overdracht van informatie 

tussen producent (of nopslagplaats") en gebruiker vergeleken met de 

werking van bv. een telefooncentrale3). Het 11 concept" van informatie-

verwerking in dit verslag is, in enkele woorden, gebaseerd op 

gespecialiseerde inlichtingsdiensten (op basis van wetenschappelijke 

instituten in specifieke vakgebieden of toepassingsgebieden) en grate 

gecentraliseerde opslagplaatsen van dokumenten welke in hoge mate 

li) 
gemechaniseerd zijn • ~-.fen meet hierbij bedenken dat di t kooi t~ 

zich voornamelijk met wetenschappelijke informatie heeft bezig ge}:.ouden 

en naar verhouding minder aandacht heeft besteed aan de problemen van 

o.fzonderlijke industriele ondernemingen met bet verkrijgen en verwerken 

van technische infonnatie. Later zijn de gedachten in de VS A weer 

1) Zie: E. Jentsch: A study of information problems in the electro
technical sector, 0 EC D Dok. DAS/RS/64,250, Parijs,1965. 

Zie verder: 0 EC D Dok. DAS/RS/64.193, Review of scientific and 
technical information facilities available to the textile industry 
in menber countries, Pa.rijs, 1964 en OE CD D0k. DAS/RS/64.194, 
Review of scientific nnd technical infom.ation f acilities aveilable 
to the pham.aceutical industry in nember countries, Parijs, 1964. 

2) A.M. Weinberg et al.; Science, government and information, A report 
of the President's Science Advisory Committee, The White House, 
Washington, 1963. 

3) Weinbe .. ·g verslag , blz. 13: "The infor!!lation chain operates like a 
switching system. Its fundamental task is switching inforno:tion, 
not documents. The ultimate o.L~ is to connect the user, quickly and 
efficiently, to the proper source of information." 

4) Zoe.ls bir& de "National Library of Medicine" te Washingtono 
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enigszins in een e..ndere richting gegaan 0

1 ) 

Het is nu mogelijk om uit het voorgaand9 enkele konklusies te trekkcn 

ten ao.nzien vo.n de eisen waaraen een geidealiseerd informatiestelsel 

moet voldoen. Uit het feit dat zo'n stelsel doeltreffend moet 

funktioneren in een industrieel bestel dn.t voortdurend in kooplexiteit 

toeneent, volgt de..t specialise.tie is vereist en wel ten annzien V9!1: 

(a) De over te draeen technis che informatie. 

(b) De informe,tiebronnen. 

(c) De wijze van overdracht. 

Wat betreft de informatie zelf 9 heeft specialisatie tot gevolg -

dit wordt door de tot dusver uitgevoerde onderzoekingen bevestigd -- dat 

deze informatie in de regel niet door een algemene informetiebron ka~ 

worden verschaft2 ) & Veeleer is een groot aantal in vak- of toepassings-

gebieden gespecialiseerde informatiebronnen vereist, zoals leveranciers van 

machinerie, technisch-wetenschappelijke bibliotheken, universiteiten en 

speurwerkinstituten, om er slechts enkele te noemen. Een grote mate 

van samenwerking tussen deze bronnen is den echter een eerste vereiste. 

In dit opzicht bestaat er een overeenkomst met de interne orgnnisatie 

1) Zie: Committee on scientific and technical information; Recommendations 
for national docunent handling systems in science and technology, 
U.S. Department of Cornnerce, novenber 1965& 

Zie ook: L.F. Carter et al.; The national infomation problen 
SD C Magazine, februa~i, 1966. 

Zie verder : A.G. Hoshovsky en H~H. AlbU!!l; Towai:-d a National Technical 
Infornation System, American Doc1..1r1entation, oktober 1965, blz. 313. 

2) Het geval waarbij zo'n algemene info:rmatiebron slechts als schakel 
optreedt en niet als primaire bron, wordt buiten beschouwing 
gelaten& Deze beschouwingen hebben betrekking op westers georienteerde 
landen., In centralistisch geregeerde landen met grote centrale 
inlichtingsdiensten is de situatie anderso Hierop wordt later nog 
teruggekamen,. 
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van een onderne:rrdngj waarbij het gellezl slechts geed kan funktioneren, 

indien alle funktiedra.gero doelbewust sanenwerken1 ). 

Aan de ontvangstzijde vindt men, zoals uit de voornoemde 

onderzoekingen is gebleken, vele soorten industrieen, varierend van 

grate onderneningen,die zelf naar infon~atie zoeken en deze kunnen 

interpreteren, tot kleine, welke slechts informntie in voorbereide vorm 

kunnen verwerken. Vele middelgrote bedrijven hebben dilmijls behoefte 

aan door externe deskundigen opgestelde overzichten van de jongste 

ontwikkelingen op bepaalde toepassingsgebieden2). 

Men riag dus verwachten dat de overdracht van externe 

technische infornatie, wegens de veelsoortigheid van de bronnen en de 

ontvangers, op zichzelf een gespecialiseerde funktie is, waarvoor des

kundigen op vele val~- en toepassingsgebiedcn zijn vereist. 

Ten aanzien van de overdracht kan verder warden veI'!!leld, 

dat uit de eercer gencemde onderzoekingen ook is gebleken, dat voor 

ondernemingen die zelf niet in staat zijn om naar externe inforoatie te 

zoeken of deze te interpreteren, overdracht langs persoonlijke weg van 

groat belang is. Een goed funktionerend informatiestelsel dient dus te 

kunnen beschikken over ervaren personeel in verschillende delen van het 

1) Zie: A.J.E . Sorgdrager; The Pa.rticularizntion of Indirect Cost in 
Modern Costing Administration , Ajex, Potchefstrocm 1 1964, blz 131 - 150. 
Sorgdrager wij st op blz. 141--150 speciao.l op de noodzaak tot samen
werking en op blz. 146 op het belang van gocde en gespecialiseerde 
kot!lrlunikatie: "Cotl!l'lh"lication is necessary to keep the unit of 
cct1I!land ruid by sectionalizing the cor;iriunication process the organization 
can fulfil its task better" en "In South .1\frica the COI!l:lunication aspect 
is a very much neglected study. It deserves far greater attention". 

2) In het eerder genoemde Weinberg-verslag wordt dan ook gepleit voor 
een verhoging van het aa.~zien v~..n degenen die dergelijke overzichten 
samenst-:llen. Zie bv., blz. 27: "The technical community should 
give higher status to the reviewer".. Hoewel het Weinberg~komi te 
hierbij r:1eer 11,:,..n de belangen van technisch-wetenschapr,elijke 
organisaties dacht, is het gezegde evenzo van bela.ng voor de 
industrie. 
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land voor het bezoeken van. oncl.ernemingen . Het sproekt vanzelf dat 

dit personeel te e.l l en tijde snel ?!let de gespecialiseerde informatie

bronnen in verbinding meet kunnen treden via een netwerk van post-, 

telex- en t elefoonverbindingenol) 

Samenvattend zou men zich een bevredigend st elsel voor het 

verschaffen van technische informatie (in ruime zin) aan de industrie 

kunnen voorstellen als te bestaan uit 

( a ) Een netwerk van personen voor het onderhouden van persoonlijk 

kontakt met de industrie, met een centraal knooppunt wae.r 

bepaald kan worden welke bran waa:rschijnlijk de gewenste informetie 

kan verschaffen~ 

(b) Gespecialiseerde inform~tie-centra (volgans va.k- of toepassingsgebied) 

steunend op speurwerkinstituten ~ staatsdepartemente~ , universiteiten, 

enz. 

(c) Een of meer grate technisch-wetenschappelijke bibliotheken met 

ervaren personeel d&t in staat meet zijn om op aanvraag, al of 

niet met behulp van gemechaniseeTde her-opsporingsstelselst 

bibliografieen op t e stellen , uitgerust met moderne reprografie

apparatuur en verbonden net vertaalcentra . 

(d) Een netwerk van snelwerkende kommunikatielijnen tussen alle 

bovengenoende personen en instellingen . 

In 't voorgao.nde is een korte en misschien enigszins onvolledige 

uiteenzetting gegeven van het probleem van t e chnische infornatie in 't 

algeEeen. Hoe sluit dit nu aan bij de onderhcvige studie? Men kan 

deze s6I!lenhang in 't kart het beste als volgt zien2 ) 

1) In dit verband kan gewezen warden op het intensieve gebruik van de 
telex in bet i nlichtingsverkeer t ussen de bibliotheek van de Technische 
Hr.geschcol te Delft en industriele ondernemingen in Nederland en 
daarbuiten o 

2) Zie ook Hoofdstuk 1. 
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(a) De uiteindelijke bedoeling van de groep van onderzoekingen~ 

waarvau de onderhavige studie deel uitnaakt, is om na te gaan of 

de Zuidafrikao.nse industrie in haar geheel behoefte heeft aan 

meer of betere voorzieningen, voor het verschaffen van technische 

informatie in ruime zin, dan momenteel beschikbaar zijn en 

zo ja, om na te gaan hoe dit het beste georganiseerd kan wordeno 

(b) De ervaring heeft geleerd dat men deze behoeften niet goed kan 

peilen, door tijdens een opname daarvan bij industrielen rechtstreeks 

te informeren naar hun inlichtingsbehoeften. Men kan veel 

beter een indirekte inethode ge1:>ruiken 9 bv. door de behoeften 

aan technische info:rmatie te koppelen aan het toepassen van een 

nieuw proces (technische innovatie) in de ondernemingo 

(c) Men zou nu in principe hiervoor ieder soort techni s che vernieuwing 
- ' 

kunnen beschouwen. Echter zou in dit geval een algemeen 

onderzoek, met de daaraan verbonden veelheid van studiemateriaal, 

buiten het bestek ven de onderhavige studie vallen. 

(d) Om deze reden lijkt het wenselijk om de behoeften aan technische 

informatie (in ruime zin) van een onderneming te verbinden 

met de problemen die zich voordoen bij het invoeren van technische 

vernieuwingen in een bepaald toepassingsgebied. 

(e) Bij de keuze van het toepassingsgebied is het in een geindustria

liseerd land als Zuid-Afrika. wenselijk on een gebied te nemen 

waar de toepassingen tot aanzienlijke veranderingen in industriele 

produktieprocessen aanleiding gcven, zodat de gevolgen van deze 

toepassingen duidelijk naar voren treden en onderzocht kunnen 

warden. Monenteel is elektronika zo'n toepassingsgebied, 

waarvon de invloed op alle takken ven indu.strie nog niet is 

te overzien. 

(f) In de onderhavige studie wordt nu een pcging gedaa.~ om de 

behoeften aan technische informatie in 't algerneen te peilen door 
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het bepalen van de behoeften aan technis ~he infornatie , di e 

nodig is on te beslissen of een bepaalde innovatie, welke berust 

op toepassingen der elektronika, al dan niet in het bedrijf 

ingevoerd zal worden. 

2.,5 ~~ing 

In dit hoofdstuk zijn eerst enkele aspekten der Zuidafrikaanse fabricoge

industrie in ' t kort beschreven. Indien Zuid-Afrika zich op ho.ndels

gebied niet van de rest van de wereld wi l vervreemden, is deze industrie 

door de wereldkonkurrentie gedvongen or.1 voor-t,durend te streven n.9.0.r 

verhoging van de prod'Uktiviteit van arbeid en kapitaal. Een van de 

middelen hiertoe is technische innovatie of het invoeren ve.n niew.;e 

of verbeterde p~odt.kten of fabricagc-processen~ Technische innovatie 

vereist dat de industriele 11 innovant" op hoogte is vun de jongstc 

ontwikkelingen op het betrokken gebied , Hiertoe is 't echter 

noodzakelijk dat de industrie kan beschikken over snel en doelmatig 

werkende voorzieningen op 't gebied van tech..11ische informatie. De 

eisen die in 't algeraeen aan zodanige voorzieningen gesteld ku..'l.Ilen 

worden, zijn beschreven op grond van onderzoekingen in Europa en 

de VS A, Om te kunnen besluiten hoe in Zuid-Afrika het beste aan 

de behoef'ten van de industrie aan technische informatie voldaan kan 

worden 11 moet eerst plaatselijk worden onderzocht wa.t deze behoeften 

zi,jn. Hierop wordt in h€t volgende hoofdstuk nader ingegaano 
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!!~OFDSTUK 3 

PROBLEEMSTELLING 

3.1 l_nleidi~ 

In Hoofdstuk 1 is er op gewezen dat de probleemstelling in grote trekken 

tweeledig van aard ist te weten 

{a) Welke beboeften becft een onderneming aan externe tecbniscbe 

informatie in bet algemeen? 

{b) Welke problemen been een onderneming bij de voorlichting 

over elektronische instrumentatie en het onderhoud daarven? 

Deze probleemstelling ;rordt in het onderstnande verder ui tgewerkt o In 

aansluiting daarop wordt de vraagstelling~ welke in Hoofdstuk 1 reeds 

in alge::nene termen is besproken, meer in bijzonderbeden uitgewerkt. 

Deze vraagstelling dient als ricbtlijn bij elk onderhoud met de 

verscbillende ondernemingen. 

Wat betreft de beboeften aa.n externe tecbnische informatie in 

bet algemeen kan neg bet volgende warden opgemerkt; doelmntige 

bedrijfsvoering vereist voortdurende technische verandering of aenpassing 

binnen de grenzen van het tecbniscb en ekonomiscb noodzakelijke m Deze 

verandering knn bv. geschieden door vergroting van de produktiecapaciteit, 

uitschakeling van verspilling, verscherping van no!'I!lalisatie, enz. 

Voor deze technische verandering of ae.npassing is bij voortduring 

technische inforoatie nodig, welke binnen de onderneming zelf verzameld 

of van buitenaf verkregen ken zijn. Men knn bier spreken van interne 

of mikro-informatie en van externe of nakro-infomatie. Bij de 

onderha•rigc studie wordt voorna.I!lelijk anndacht eeschonken aan externe 
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technische infomatiel) e 

geI?1M.kt tussen 

Hiervoor kan een onderscheid warden 

(e) De o.ard vnn de benodigde informatie. 

(b) De overdracht van de informatie& 

(c) De verwerking van de informatie. 

Oak op deze punten wordt in het onderstaande iets verder ingegaan. 

3.2 Technische verandering en technis~~~ 

Over bet verband tussen technische verandering en technische informatte 

is in Hcofdstuk 2 reeds het een en ander gezegd. Te dezer plaatse 

wordt dit aspekt slechts in zover behandeld als nodig is voor de 

probleemstelling. 

Technische verandering is een vaeg begrip. Voe:.- het doel 

van de studie wordt dit begrip van de technische zmrel als van de 

bedrijfsa&ninistratieve k.mt bezien en wordt teclmische inncvatie, 

o:fvel de invoering van nieuwe of verbeterde werkwijzen of me.chines, 

gezien als bet voornaamste verschijnsel van technische verandering2). 

De redenen voor technische innovntie kc1I1nen ven velerlei aard zijn. 

Ekonomische veroudering van bet produktie-appe.raat is een van de belang-

rijkste redenen voor technische innovatie. Hierbij speelt de 

1) Begrippen zoals technische informatie en technische innovatie zijn 
formeel in Hoofdstuk 2 gedefini ecrd. In dit verband moet er echter 
op gewezen warden dat men in de E!lgelse literatuur dikwijls 
1'technological ( change, innovation)" aontreft in plaats van 11technical 
(change, innovation) " . Voor de overeenkomstige begrippen in de 
Nederlandse tanl wc.r:5.c in de t el'.:st 11 technisch" in plaats van 
11 teci:mologis ch" gebruikt. 

2) Zie bv. : J.R. Bright; Research, Development., and Technological Innova
tion,R.D. Irwin Inc., Homewood, Illinois, 1964, blz .. l; Introduction: 
"Not only is technological change the most powerful factor influencing 
the success and decline of m~ny fims and some industries, but major 
government decisions en national and international levels are 
predicted upon technological Etdve.nces, " en: "This process of 
technological innovation is the heart of the basic understanding which 
the conpetent nru:ager, the effective technologist, the sound government 
officialj the educated member of society should heve in the world of 
tnrt(')rrow". 
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capaciteitsbenutting vo.n het produktie-ap~araat een belangrijke rol1 ). 

Deze cape.d tei tsprobleoen treden bv. sterk op de voo:;_~grond bij de 

invoering van doorgeef-a.utoo.aten indien deze bestaa.11 uit afzonderli,jke 

machines met onderling verschillende capaciteit en ook in gevallen waar, 

als gevolg van kleine produktieseries, de capaciteit niet ten volle 

benut kan warden. 

De ekonomische veroudering van het produktie~appa.raat kan het 

gevolg zijn van de behoefte aan uitbreiding van de produktiecapaciteit 

ten gevolge van de verruining van de narkt, of van de behoefte aa.n een 

betere kwe.liteit van het produkt, bv. onder druk van de konkurrentie. 

Indien net de bestaonde produktiemiddelen en met de beschikbare 

technische kennis2 ) niet de vereiste produk.tie-onvang of kwaliteit kan 

warden bereikt, zal de ondernening gedwongen zijn tot investering in 

nieuwe of verbeterde produktieI!liddelen, ofwel in technische innovatie. 

1) Zie bv. H.J. ve.n der Schroeff; Kwa..11titatieve verhoudingen en ekononische 
proportiono.liteit. Kosmos, Amsterdari - Antwerpen 1 1955, blz, 134: 
11Als belflngrijke oorzaak van econonische slijtnge valt de rationalisatie 
van de product~e tc noemen, die een gevolg is van de verbetering der 
techniek. Deze rationalisatie ken zowel haar ui tc.x1Jkking vino.en 
in cen l agere vervangingsprijs van de p~oductiecapaciteit als in 
l o.gere complem.entair0 offers, a.on het verbeterde productiemidd~l 
verbonden". En op blz. 136: 11Bij de ondeelbare midc.elen is een 
overce.paciteit echter niet steeds vermijdbaar: in sorn!lige gevnllen 
technisch niet, terwijl het in andere gevallen uit een oogpunt van 
econoriische proportioncliteit doelmati.g kan zijn een overcapnciteit 
te aanvaarden". 

Zie ook: J.M. Clark; Studies in the econo!!lics of ove1·head costs, lle 
druk., The University of Chicego Press , 1957! blz. 108: "Most 
labour-saving devices of a mechnnicnl sort call for an investment in 
some sort of :machinery or equipnent and by means of tM.s invest:cent 
the labour costs of operations co.n be recuced. If the invention 
(in:.1ovetion ) is one that :ceans a huge savin~, it will pay to use it 
even if there is not enough business to keeD it busy for all the time, 
or to use it to a:1.ything nee.r its full ce.pecity." 

2) Zie: J.M. Clark, blz. 119: "There is another sort of productive 
nachinery that is not often spol-::en of in the sane breath as lathes or 
freight cars but which has to go al ong with ther.i if t hey ar-2 to be 
live industria.l capital instead of worthless jlmk. This othe:r 
produ.cti ve instrument consists of knowledge, information and the 
results of all forms of industrial experimentation and research". 
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Bij technische innovatie zijn ~eestal e~n of meer van de volgende 

handelingen betrokken: ove~reging, ontwerp, kcnstruktie en installering 

van nieuwe of verbeterde nachines 0£ arparatuur~ Voor het uitvoeren 

van deze hsndelingen is be:9c.e.lde technische infomatie vereist. 

Deze technische infoma.tie kan binnen de onderneming verkregen, 

dus intern van aard zijn, of buiten de onderneming zijn ingewonnen, dus 

een extern karakter dragen . Voorbeelden van de eerste soort zijn 

suggesties van werkneners voor bet verbeteren v?..n produktieprocessen~ 

Bij de onderhavige studie is de belangstelling hoo~dzekelijk gericht 

op de rol van externe technische informntie~ 

3o 3 DE:__ aard wm de benodi_gde technis ~he informe~ie 

De hieronder genoemde ekonomische faktoren hebben grate invloed op bet 

type van de onderneming1 ) en daarmee op de aard van de benodigde 

technische infomatie 

( a) De aard Yan de markt. 

(b) De aard van het produkt. 

(c) Het produktassorti.I!lent . 

(d) De aard van het produktieproces. 2
) 

Een verandering in de marktvorn ken ae.nleiding gev2n tot een 

aanzienlijke toensme in de behoeften aan technische inforn.atie, Als 

voorbeeld kan men de overgong aa.nhalen van een monopolistische narktvorm 

naar een oligopolistische narktvom. Indien onder de nieuwe 

1) Zie bv. E. & Ao Hijm~s; Hoofdlijnen der toegepaste orgenisatie 3 ~ 

2- druk, Klu:ver, Deventer~ 1955i blz . 35 - 49: De onderkenning van 
het bedrijfstype en de benodigde ontwikkeling d.er bedrijfsf'uncties 
volgens elk type. 

2) De oarkt~ het pr0dukt~ het produ~tassortiment en het produktieproces 
kunnen in di t ver-'uand niet los van ellrn.ar warden gezien . 
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marktomsta.~digheden de weinige aanbieders besluiten onj ter voorkoming van 

narktbedf'!rf ~ niet tot prijskonkurrentie 0 1:er te gaan, kunnen zi,1 het 

zoeken in kwaliteitsverbeteringl) door verbetering van produktietechniekene 

Waar bv~ onder de oude merktomstandigheden de enkele ae.nbieder op 

grand van jarenlange ervaring produceerde met verouderde produktiemiddelen, 

kan hij onder de nieuwe narktomstandigheden grate behoef'te hebben aan 

technische informatie op het gebied van verbeterde produktietechnieken.
2

) 

De aard van het produkt is oak vrui groat belang . Zo noet in het geval 

van fabricage iran machines voor snedale doeleinden, relatief veel aendacht 

warden besteed aan het ontwerp, om te voldoe::-1 aan bijzondere eisen ve..n 

de afncners. Hierbij kan dikwijls gebruik ge!!laakt warden van technische 

informatie, betreffende het gebruik van de machines, welke afkomstig 

is van de afnemers. Op deze wijze kan de nachinefabrike..nt zorgen dat 

zijn produkten voortdurend warden verbeterd. 

1) Zie bvo JeA. & A.H. Geertman; Econonisch-technische verschijnselen 0 

deel 1, 2 druki Elsevier, AnsterdP.n, 1957 9 blz~ 113 : Prijspolitiek bij 
cligopolie: 11Men levert voor hetzelfde geld een bete:re kwaliteit 
en geeft meer service. Door reclane overtuigt nen het publiek dat 
dit (produkt) iets volkO!'.'len nieuws is". 

2) Een vocrbeeld hierYe.n is de bierbrouwerij in Zuid~Afrika.. Tot dusver 
was de produktie van bier (met uitzonderinG van het zg~ Bantoe-bier) 
voor het erootste deel in hMden v~n een concern dat ontstaan was door 
samensnelting van enkele oudere ondernemingeno Sinds kort zijn 
echter een paar nieuwe onderneningen opgericht door kombinaties van 
z,J.idafrikP...cmse en overzeese belnneen. De !!lar!~t ernat dus over van 
een monopolistische naar een oli .n~olistische vorm. Tot nog toe 
werd het bier meer op grond van jarenlange ervaring dan op grond van 
wetenschappelijk inzicht gebrouwen . Als isevolg van de voornoemde 
verandering in de aard ve.n de markt doet zi ch nu het verschijnsel 
voor r.a.t in toenenende r:ate aa.11dacht geschonken word.t 1~an op 
wete:ischappelijk inzicht gefunr.eerde produktia1:1e-choden~ Hiervoor is 
technische inforrnatie vereist. Deze wordt verkregen door samengaon 
met bekende ove:•zeese brouwerijen of door het inrichten van bedrijfs
laboratoria en het aantrekken van krachten met gespecialiseerde k~nnis . 
Zie : P . J. Ki.eser e:1 J.Po de Wit; The needs for scientific research 
and development and technical infomation services of the food processing 
ind1.:.stry in South Africa, C S I R Contract Report INFO 16 :1 Pretoria , 
1?64 , blz. 84-.89: Breweries and oalt workso 
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Een ruider voorbeeld is de nassauroduktie van goederen net een 

grote waardevenneor dGring in kapitaalintensieve bedrijven~ In dergelijke 

bedrijven is rer,elr!iatig technisch-wetenschappelijk onderzock van de 

produktieprocessen van e root belang. Voor zover de betrokken 

ondernemineen niet over eigen laboratoria beschikken, zijn zij voor 

technische informatie op dit gebied a :.mgewezen op gespecialiseerde 

technische ontwerpbureaus, op leveranciers van produktiemachines en cp 

speu:n.rerkinsti tuten. 

In sommige geva1len is het karakter van bet produkt zodanig 

dat het voor de betrokken ondernemingen van direkt levensbelang is, om 

voortdurend op de hoogte te blijven van nieuwe technische ontwikkelingen 

inza.ke de produkten en hun toepassingsmogelijkhedeno Mar-kante 

voorbeelden zijn voortbrengselen van de chemie en de elek"!;ronika en van 

wetenschappelijke instrtm1enten1 ). 

Een kenmerk van de markt in Zuid~Afrika is de geografische uitgestre~theid 

bij een betrekkelijk kleine bevolkingsdichtheid. Grote problemen 

cntstaan indien da.'1 nog een uitgebreid produktassortiment wordt 

vereist. llaar bv. g:rote concerns in dichtbevolkte landen overzee 

tot specialisatie van hun verschillende bedrijven kunnen overgaan, is dit 

in Zuid--Afrika dikwijls ekonomisch niet verantwoord. 

1) Volgens een mededeling in VD I Nachri chten van 16 maart 1966 worden 
,jf'.arlijks :c1eer de"", 100 000 nieuwe chemische verbindin._~en gev-onden. Tot 
dusver zij:n er ongeveer 3~5 miJlioen verbindingen bekendo · 

Zie ook: Research and development in the electrical equipment and 
co!:lrrnmication industry, 1956-1962, Reviews of dat a on science resources, 
National Science Foundation, Washington, ja.nua:!'i 1965 9 blz. 2: 
"Company financed R & D perfoma.rice cooprised 3 5% of net salE:s, well 
above the 1. 8% repor ted by coobined manufacturing ind·,1stries, Anong 
ms.jar industl·y· Groups, this re.tio for the electrical equipr:,.ent 
a.~d co~.nunication industry ranked second only to thet of the 
profeGsional ond scientific instrunE:nts industry in 196211 

o 



De tariefpoli t:i.ek van de spoorwegen heeft neI!lelijk tot g~volg 

dat het vervoer van eindprodukten over lange afstanden zeer duur is. 

Om deze reden geven ondernemingen net bedrijven in verschillende delen 

van Zuid-Afrika err afhankelijk van de plaatselijke omstandighed8n, soms 

de voorkeur aan on niet te specialiseren, maar on in elk van deze 

bedrijven een vrijwel volledige reeks produkten te maken vcor de lokale 

oarkten1 ). In vele gevallen lei dt dit t ot ondoe lmatig gebruik van 

de beschikbare machines, me.ar dit kan eoedkoper zijn dan specialisatie 

met de bijkomende hoc e , e~voerkosten . De voordelen van specielis atie 

wegen dan niet neer op teben die va.~ pa.:.·al l eli satie2). 

Toto~ zekere hoogte is het mogeli jk om door normalisatie3 ) van 

onder delen, onder gelijktij dige produkt-~differentiatie net het oog op 

gebruikseieenschappen 1 zich bij de narkt0~standieheden in Zuid-Afrika 

aan te passen. Ondanks dergelijke maetregelen blijft de produktie 

van vele artikelen in Zuid-Afrike gekeri..merkt door kleine produktieseries 

en moeten de produktieprocessen hierop warden efgestend . 

1) Zie bv. G. Me.rais; The relation betweE.n economic development and the 
l ocation of secondary industry in the Republic of South Afric a , 
Finence and TrP,de Review, Volkskes Ltd., Pretoric.., juni 19631 blz. 
308 : "The hiP,h (rai lway ) tariffs on consUl!ler goods mie;ht have 
influenced the distribut ion cost s of these , roducts, especially in 
cases where manufacturers marketed their products not only in their 
own areas, but over tbe whole country". 

2) Zie: J.A. Baart; De calculatie in de onderneming, 2e druk 1 

H.E. Stenfert Kroes e ~ Leiden" 1955, blzo 43 - 48 : Maxinale ~ wer kelijke 
en nornale bedrijfsdnikte. S:::,eciaal o:p bl.z. 45 : 11 Het concentratie-
verschi jnsel, waarbij men de f abric age van producten die een 
gedeeltelijk eeneenscheppelijke proc'.uctietechniek hebben, paat 
conbineren, noe:rit rien pc.r allel isatie". 

Zie ook: AoJeE . Sorr, dre..ger, The Particula~ization of Indirect Cost 
in Modern Costine Admini strc.tion, blz. 150-155, Specialization 
and parallelization . 

3) Zie bv. J. van de Kieft; Interne bedrijfsor panisatie, 7e druk, 
Uitgeverij Schuyti Baarn, 1953, blz. 298 ~ 307: Nor~alisatie. 
Op blz. 298 wordt J.A. Teyinck s eciteerddie in zijn Normalisatie 
pra.e-advies van november 1932 zect: 11In enkele woorden uitgedrukt 
beoogt de normalisatie het brengen van besparing door bet beperken 
vo.n onnodie:e verscheidenheid". In de Angelsaksische literatuur 
wordt voor nol"I!lalisatie meeste.l het woord "standardiza.ticn" gebruikt. 
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Bij zondcre aandacht dient in verb and met h2t voorgaande te worden 

gewijd aan de mogelijkheid van automatisatie van prod'Uktieprocessen. 

Onder de heersende marktomstandigheden in Zuid-Ahika zijn de 

produktieseries doorgaans beperkt en is volledige automatisatie der 

produktieprocessen dan ook uitgesloten~ enkele uitzonderingen daargelnten. 

Tech ken het ook bij beperkte produktieseries scms mcgelijk zijn o~ te 

profiteren vz.n enkele der voordelen van automatisatie en wel niet alleen 

door normalisatie van onderdeleni mear ook door vergaande autcmatisatie 

der deel.processen met 'betrekkelijk ee:nvoudige r.iiddelen1 ). 

Uit het voorg nande vol.gt dat, waar uitgebreide produktassortimerf 

ternroorkomen in een f;eografisch ui tgcst:rekt en dun bevel.kt land, de 

produktieprocessen afgeste21d moeten zijn op f abricage in kleine series. 

Bij de behoefte a.an technische infornntie op het gebied Yan produktie

technieken en autonatisatie van produktieprocessen noet hiemee dan ook 

terdege rekening warden gehouden. 

In Hoofdstuk 1 is vermeld dat bij het onderhavige onde:rzoek de nethode wordt 

gevolgd~ o~ de behoeften aa..'1 technische informatie toe te lichten aan de 

hand vc.n een bepaald voorbceld ven de invoering van een nieuwe werkwijze 

of nachine. 

Uit het voorgaruide volgt nu dat, wat betreft de aard van de 

voor deze invoering benodigde technische infornatie, het probleen 

al s volgt gesteld ka.n warden : 

(a) Wat is de aard ve.n de narkt , V 8..n het produkt , van het produkt

asso:rtment en van het procuktieproces? 

(b) Wat o:cnratte de invoering van een nieuwe no.chine of werkwij ze ? 

1 ) Zie bv. ,ToA. & A.H. Geertman, blz. 34 e . v. Eoewel de a.uteurs niet 
de zg . 11kleine automatise.tie" op v t oog hebben, is hP.t door hen 
genoemde voorbeeld van ce foto-elektrische eel als middel om op 
zichzelf autonatisch werkende machines te verbinden, juist bij deze 
kleine autonatisatie van belang, vooral ook in Zuid-Afrike, zeals 
,ro,...rlo·_,.l""t.Y'\ 1'7n1 "h1; '11r o n 
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(c) Wat waren de redenen voor deze invoering? 

( d ) Wat voor soort technische informat ie werd vereist? 

Op deze plants wordt uitsluitencl de overdracht van technische inforr:ietie1
) 

van buiten de onderneriing naar binnen besproken2
) ~ Bij de overc.racht 

van informatie kunnen de volgende aspekten warden onderscheiden : 3 ) 

(a) De vorno Hierbij kan nog een onderscheirl wore.en genaakt tu.ssen 

(1) Mondelinge overc.racht. 

( 2) Schriftelijke overdracht o 

(b) De bron .. Gezien het grate nental r.iogeli jke bronnen warden hier 

geen voorbeelden geeeven. 

(c) Het invoerkanaa14). De voornaar:,.ste invoerkanalen zijn 

(1) Telefonische verbindine. 

(2) Postverbinding. 

(3) Persoonlijke bezoeken. 

(d ) Het vlak van ontvangst. 

(1) Direktie . 

(2) Professioneel. 

(3) Lager techni s ch. 

De volgende vla.lcken ,..-orden onderscheiden: 

1) Ter vermijdine; van becsr:~psverwo.rrinfs wordt er op gewezen dat d.e 
begrippen " overdracht" en "informatie" hier vnn bedrijfsor f,anisatorische 
kantbeschouwd warden en niet van het sto.ndpunt van de telekommunikatie
ingeni eur. 

2) Enkele problemen inzake de interne overdracht komen ver derop aan de orde. 

3) In Hoofdstuk 6 (Systemat iserine der wao.rneningen) wordt hierop nog 
uitvoerige r terugBekomen. 

4) Hierbij wordt slechts een schakel -- tussen een externe bron en de 
ondernening -- in beschouwing genomena Zo wordt bv. in de 
schakeline overzeese fabrikant - agent - betrokken onderneriing, de 
eerste schn.k:81 buiten beschouwing {'.!elaten indien alle infoma.t ie via 
de af': ent overgebracht wordt. 
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Het bovenstaa.--ide behoef't e;een verdere tcelichting. 

I!loet nog wel op een bij zondere cmstandighei.d warden ge;;ezen~ 

Echter 

Deze doet 

zich voor indien er bijzondere relaties bestaan tussen een onderneming 

en een bepaalde inlichtingsbron, bv. waar een onderneming deel uitmaakt 

van een wereldconcern met gecentraliseerde laboratoria. Dan kan 

verwacht worden det regelingen getroffen zijn voor een voortdurende 

instroming van technischawetenschappelijke informatie in de ondernemingo 

Hetzelfde geldt in 't gevel van "know-how" overeen1';:o:!lsten tussen 

plaatselijke en overzeese ondernemingen~ Een dergelijke instroming 

kan echter ook verstikkend werken , bvo waar gecentraliseerde ontwerp

bureaus van wereldconcerns onvoldoende rekening houden met de pleatselijke 

omstnndigheden van geografisch verspreide dochteronderneraingen~ 

Aengezien het doel V&i het onderzoek is om na te gaan of en zo ja~ welkej 

i.n.fornratievoorzieningen nodig zijn om te voldoen aan de behoeften van 

de industrie, is het na het voorgaande duidelijk, dat nen geed kennis 

meet nemen van de wijze waarop de overdracht van externe inforrnatie plants 

vindt. Wat deze overdracht betref't, kan het probleen. in I t kort 

els volgt worden gefo:rmuleerd 

( a) In welke vorm wordt de externe infor.::1atie Yereist ? 

(b) Van ilelke externe bronnen wordt gebruik gemeakt? 

(c) Bestaan er bijzondere relaties !!let bepaalde externe hronner.? 

(d) La~gs welke ka..~alen bereikt de informatie de ondcrne~ing? 

( e) Op welk vlak wordt de inforn.atie ontvangen ? 

3.5 yerwerking van technische infomati ~ 

Onder verwerking van externe techn:i.sche infornatie door de onderneming 

wo:rdt verstaan het zodanig interpreteren van de verkregen infornatie, 

dat deze rechtstre.ek3 gebruikt kan warden voor een bepae.ld doel 
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(zoals bv4 het o~twerp, de afregeling of het onderhoud van apparat~ur)o 

Aangezien verder van verwerldng door de onderneming sprake is, ~----~----~~~-..-
wordt de interne overdr·a.cht van externe technische informatie ook tot 
~ 

de venrerking gerekend. Deze inte:i.·ne overdracht is va!'l belang ~ 

aangezien de blokkering van de interne ko:cn.>1.unikatielijnen tot gevolg 

kan hebben det bepaalde technische innovaties niet plaats vinden . 

Het verwerken of nveredelen" van de voor het l eiden van een o::1derneming 

nodigeinfo:rnatie lig t volgens ~reveld~ hoewel niet uitsluitend, 

toch bij uitstek op het terrein van de adI!linistraticve funktie in de 

d 
. 1) on ernern.ng • Deze funktie leent zich volgens hem ook in aanzienlijke 

mate t ot autonatisering2 ). W~,t betreft numerieke infornat ie welke 

-----------------------------------
1) Zie: RoH~ Sto.rreveld; Leer van a.e adninistratieve organisatie, Deel 1 

Algcflene groncslagen , 2e druk, Sa~som~ Alphen a/d Rijn, 1963. 
Starreveld z:i.e t de adninistratie ( ::.n de zin van adninistratieve 
funktie) als een der niddelen bij het besturen van een bedrijfs
huishouding (zie blz. 1 ). In par. 3, blzo 5-- 11, valt verder te 
lezen: 11Huishouden i.:ipliceert het afwegen van nut en offers van alle 
overwor,en handelingen en het zich rekenschap geven van de i n feite 
opgeofferde en ve1·kregen waerden11

• 

11Huinhouden irraar;t derhalve een 001·deelsvorming vooraf en een 
oordeelsvorninr; achteraf". 
11De oordeelsvornin~ vooraf is gericht op het ne."'!len van doelrlatige 
regeline sl:eslissingen". 
11De oordeelsvoIT'line achteraf is r;ericht op het uitoefenen van 
ccntrole en op de uitbreiding van het ervari~smateriaal dat dienst 
kan doen als basis voor toekomstie;e beslissingen". 
110ordelen warden gevormd door een combinatie van ervarine; en re c.enerinr". 
uDe kw-aliteit van de oorc.eelsvo:rnin13 is daard()or o.m. afhankelijk 
van kv~ali tei t en Ol'lvang der waarnemingan on van de daaraan on tleende 
informatie". 
Op grand van 't voor ~aande zou volgens Stnrreveld (zie blz. 18) het 
begrip ad!!linistratie p;edefinieerd kunnen wo:cden als 11bestuurlijke 
informa.tieverzorging". 

2) Zie: R.W. Starreveld; De autO'.!latisering van de infomatieverwerking, 
Sams om~ Alphen a/d Rijnj 1959, blz. 13 : ,,,Er is bij iedere bedrijfs
functionaris een zekere invoer van inforr:iatie~ er st aan he.m. bepaalde 
systematische inforrnat ieverzamelinr,en ter beschikking ~ hij heeft 
zekeregedra.i::;sregels aan de hand waarvan hij beslissingen neemt en er 
is een zekere uitvoer vo..."l inforriatie . Alle elementen welke in dit 
beeld voorkor-•.en, spelen oak een r ol bij automatische informatie
verwerkinp.:spi:"0cessenn. 



in de ondernening zelf wo::.-dt verkreeen is deze zienswijze aenvaa:i:-dbaar. 

Starrevelc. ziet dan ook hct begrip bestuurlijke infonrntie ~!. 

t l) • 
vanui t he;LEt!;!ldE]~van:... de ~ 

Echter dekt het beerip bestuurlijke informatie een wijd veld
2
). 

Binnen de ondernenine wordt oak veel niet-mm.erieke inforI:1atie verzameld ~ 

weL~e voor de leidine van groot belans kan zijn~ Zo bv. bij 

onderha..11delingen met deputaties van werknemers we.t bet1·eft weerstanden 

• • • k t" d ~d ~ bij het personeel ter,en 1.r..voer1.nG van ge~.ui.,ona 1.seer e proce es. 

personeelfunktie speelt een belanr;rijke rol bij de verwerking va....~ de 

betrokken infomatie. 

De 

Andere i nfomatie , welke buiten de onderneming tot stand kont ~ 

bv., aangaande afzetnarkten, financieringsmoe;elijkheden of ni euwe technische 

ontwikkelingen, wordt in vele gevallen in het bed!"ijf p.ebracht en 

verwerkt noor toedoen van de COJ!l.merciele, financiele en technische 

funkties. 

In het eeval van aparte speurwerklaboratoria wordt veel tecr..nisch

wetenschappelijke infonnatie door deze l aboratoria in de ondernenin~ 

gebracht en verwerkt. Wear een oncerneming beschikt over een aparte 

bibliotheek, of zelfs een informatiec_ienst met gespecialiseerd personeel, 

kan dit een belrui.e rijk medill!!l zijn voor invoering en verwerkin~ van 

externe infornatie. 

De voorr;aande illustraties c_ienen slechts om aan te tonen dat 

in de regel alle hoofdfunkties van een onderneminP, een rol spelen bij 

de verwerking van externe informatie. 

ook voor externe technische informatie . 

Dit eeldt tot op zekere hocgte 

1) Zie ook: AnJ.E. Sore dreeer, The Particularization of Indirect Cost 
in Modex-n Costine AC7!!linistration, blz. 136 - 138 en specie.al blz. 1116~ 
"Cost account ants especially depend very much on communication 
concepts for cost infomation anc_ accumulation:'. 

2) Zie : H.J. V?n der Schroeff; Leiding en organisatie van het bedrijf, 
3e dru..~, Kosmos, .Amsterdam, 1965, blz. 164: De informatiefunctie van 
de adm.inistratie : 11D2ze voorlichting kan betretkiri_.g hebben op de 
me est tu. teenlonende gegeve:is". 



r;: erootte van een ondernerlinr, en c1.e sociale en wetE;nschap:>)li,j1:e 

ho:ri ·z.o::i er,nm. kunncn een gr::,te in•·loed uitoefcnen op de doeli.'ln.ti ,e 

vcr,:.rerkinB van externe infomatie o 

Grote ondernemingen bescbikken dikwijls over een e:lgen 

b.:.bliotheek, cen technische in:'orrw.ciedienst~ een eigen labore.to'.'.'.'it."-1. 

Inkomende li tei·atuu-;,· wcr:it do-:.1r deElau1d.5.gen g,slezen ~ terwijl de 

:i.nk::imende technis che in:'omatie dee,~ e:-~pe:i:,·[;s wordt ver-:,,erkt. 

worden dergelij1:e gcgevens ste1se:i.ms.t1.g ,·ex·znfilE'-ld zonder c:,-,__t ,, .. ..... 

Veelal 

cn~n5.dd.ell:i.jk g0bruik VE.n k 2:a WOl' den g smaakt" Het is duidr.,lijk dat 

op dez1= wij ze n:!..et veel bela,.1gri,jke iufol:!l.6.tie over 't ho.,fd geden 

wm:dt ( of behoort te wol'.'dcn) o Als gevolg va...'1. de verwe,.~king door 

deslumdigen treE:dt ook het VE-rschijnsel vm1 de zg., serencUpiteit1 ) cp ; 

a.it wil zeggen dat de deskuncligen S0!!1S in staat zijn om ui-c een ma.ssa 

ontvangen gegeYen3 bepaalde nuttige infOrI!l8.ti2 ne.e.r v-,rcn te .he.l<>::-1 9 

waFJ.r in eerste inste.ntie niet naar we:i:-d gczocht. 

I3ij kleine cnderr..er·lingen ligg2n cle zaken gewoo:11:.i.jk geheel 

ana.ersc. De l e::. ding wordt n eestal gehe2l in besle.z genonen door het 

afh e.ndelen van ).c.~)en(!e ze.ken en heeft wein:i g of' geen ti j d OL"l v2el 

ex·c~1-ne inforo?.ti s t die n:: e:t di:::-ekt k u ::i ~o:rc.•,:m t,)egepa3t. Door de 

e.fwezit~heid van W<?t cmschapi)elijke en ·:: ,;;chn:i.sd:c deskundi13en op hoor: 

infor'.n:i.tie buitcn de onde:::-ne!!liTie p::Lae.ts vindcn ~ ter..eindc e.ie iL ee:1 

zoda:::lige vo:.."t te 618ten dat zij d,)Cl' de oude:r·ne!!1fr,g ve:r-de~ in prat·;,ijk 

1) Zie: R.K, Merton; Social theory e.n~ social structure, The Free Press 
of Glencoe, London, 1964~ blz, 104 0 



E0.t vervrETken VE.·:.'.. exterr..e ini'm:na·;; ir:; ~ die nccE;: i.s vcor het invoer•::m. 

ven nieuwe mach.'..11e3 of wed:..lijz,:m, hc',n[:t in hoe; -= mate af van de 

interne overdre.ch,: ,, 

nees cal !!.ls r,evolf'. ve.n he t; aantnsten vrn bestaMde belanr-en, ELl l e:;~lei 

'v!eer.stan:len te,sen technis che irn1ov~4.tiB ktm..nen c.ntstaan
1 ). 

Voorstcllen tot innovatie kcnen d..tkwijls tot eei.1 voortijdig 

' ..., 1 1 1 d d · t 1• · ' t · · · 2 ) e :i.111...e a s f.!evo s v an onvo~ o:m e in e rne .ttorrmuni;.:a ·ie~voorz:1en1ne;en • 

In een sterk hierarchisch e;eor gnnis eerde ondernel':".ine; vinden suge;e i::t i es 

ui t lagere rangcn ( ook dle welke e}:tern van om.·s p:,~cng zijn., r:1aar op 

J.aar, of ni.rl.de lbnc.:r n i veau in de onde:rneni nG kor.ie:1 ) niet e;ema.kl{€1ljk 

hun W::?G naar boven t en ?,ij hiervoor speci eJ..e voorzieningen e;etroffe :1 zijn o 

Ook vi11den i n di t gev-al in~1ovetics op l fw.~ ni veau in b-=paa1de fab:rieks-

:t'abriek .. H:i.e ·.t !.'..unnen :.: lechts de bek12i.1de 11 p1lssere1les " v~n Feyol 

3' 
ui tsar.1st brene:e:1 ; ,, In ' t e.lge!!l2(:;~1 (.!espr0:;;:en is de weers t &id tegzn 

t echnis che i.nncwat:i.e " be t g ;'."c-ots-t bij ,-'l e o·,_-.):;:drcchts:p1.u1tcn v-e.n i nform.ntie 

en aane;ezien de 0ver dr acht dlkwi j ls l e:tl~s allE:rJ..ei info:rr1eJ.e ko1rr.1u.nlke_+;Je-

lij1~en plan.ts v:i.ncct,. is het ~ te~ bevo:::- da:-..•:\ ne v2.n technis c:1c im1'.)vati es , 

nodlg 01:1 de ze l i j "'·'=n zo kort moge l i j k te houden. Di t i s afhe..nk,:; lijk 

van de hj_ernrchische ei.1 fu::!Ittionele cr~ani s ~ctie vm1 de o;:;de :t.·ne.ming~ 

Bezware~1 teg en inv0e1' i ng van nie"1J.we nachir.es kt:.nnen oak 

opkO!!le?J. waa:l· een ondernemi n;:r O°:-er pr0dui-.:t i eraid.C.elen b c schikt II welke nob 

bet1·2k~s:elij1: ni.euw- en t ech~1isch neg in u1t stekP.·ade st'.le.t z.i.jn~ }wewel 

1) Zi i=: b7 v J ,R o l v .. _"T}-,_t~ _qe? S•:lo..~ch, Dssrel::-,p.1'?1f]i.1 t t:...':ld Te c •. nol 03ice.l 
Ir..novntiuJ ~ RaD~ I r,1in I n c , ~ Hone·i.;ood Ill:i.n~~s; 1964~ blzc 1J0,-135z 
On r2sist::inc(; t. c tG ,:.h,w l oc L:e.:.'.. i r<.r1c-:rntions ., 

2) Zi :: bvo J.,B, qut nn en J c/1.oHueJle:: ; How t o b :~-1~1p; t r;; chnolog icnl 
r esearch r es :.il .; 3 5. nt o opE:·r~:t i on . Aanr;2!1aald ui t: The He.r.ve.~d 
Business Review in PM & BA buUetL: ,:;-r . 17 v&n r1e Nationa l Mana~enent 
end Developu e:-:. t F0undation of Sou-~·.h Afric :-t a 

3) Zie: H. r ayol; Gener e..l and Inc1..u.stri s l Mane,f; E":"-.:=;nt ( Engels e ve!'taUrg 
von de oorsp::.•onkelijk2 li'ra.nse ,~1 t e ; -.re )~ Pi t 1::ien & Sons , Londc:1 ~ 1959 i 

blzo 34 e ,v, 



reeds betere en meer ekono!!lis ch werkende produktiemid.delen op de markt 

zijn. Vooral waar deze middelen zich nog in een staat van snelle 

cntwikkeling bevinden of waar de ko~plementaire fnktoren (zoals 

ongeschoolde arbeidskrachten) goedkoop zijn, zal een onderneming 

geneigd z:i.jn om een afwachtende houding aan te nemen1). 

Tenslotte kan wGerstand tegen innovaties oqk ontstaan door het 

verzet van werknemers tegen invoering v e~ automatische machines indien 

dit tot ontslag va.~ personeel leidt. Ook in kantoren dringt de 

automatisering door metals gevolg dat de positie van vele funktionarissen 

wordt aangetast2 ). 

Het probleero betreffende de verwerking van infc:m.atie kan men blijkens 

het voorgaande als volgt stellen: 

( a) Wat is de organisatiestruktuur ? 

(b) Zijn er labor a tori a ? 

(c) Zijn er wet ens c-happelijke medcwerkers of ingenieurs ? 

( d) Zijn er Speciale infornatievoorzieningen ? 

(e) Zijn tijdens de invoering bepaalde I!lOeilijkheden ondervonden ? 

3.6 ,Y_oorlichti£8_.9P eJ.ektronisch_~ 

In Hoofdstuk 1 is reeds opgeI!lerkt dat de volgens sommige instenties 

gebrekkige voorlichting op 't gebied van de toepassing van elektronische 

apparatuur en.nleiding was om aandacht na.~ dit probleem te schenken. 

1) In een t oesp·raak voor de "South African Conference on Automation 
and Computation" op 6 ser,t. 1965 verklaarde To Murrny , "Senior 
Vice-President of the Trade Union Cmmcil of South Africa" Oca o : 
"Entrepreneurs nornally introduce new equip::ient and new ways of 
doing things, only as their existinr, plant becomes outdated, thus 
letting the differential efficiency of the new plont off-set the 
increased capital cost. This invest~ent lag can have t he effect of 
delaying the introduction of the l atest equipment for years, and 
possibly even for a decade or two, into our overall econo~y~ 
Certainly tne availability of a laree , low-paid Afric a.D labour force 
can be expected to act es a brake". 

2) Zie bv~ : H.P. Bcllrdt; Industrieburokratie, F. Enke Verlag, Stuttgart, 
1958, blz. 67-105 : Die Technisierung der BUroarbci t . 



Ock dz die,13tve:rlen:tng n'.l ver koop l aat som8 te we:i.sen ov-er i v om: a l i n 

die gevall e;.1 wac.r bepaalde nppere..tui.:.r slechts cloo1· ber:; i1del:l.;_1g Hm 

Het r:aa.kt een groot verschil o:' de apr.iaratuur in eigen bebee:::

geko:13trucerd en 9.c11lstalleerc1 is of det di t Gec'te.an is d:::>or nnc.ere 

In 't ecrste ceval beschil::t de onderner:i.ing v-eelal over 

een ontwerpcroep welke r,e: s!)ec.:ialiseerd is in elektron5-sche instrurr.entatie. 

Het ond~rhou::l v en <ie appa-catuur leve;_•t dan in ' t algemeen niet zo veel 

moeili j khed0n ope 

De pr,,bJ 1=emstel iing i s tier 7,eer eer.....-o,·dii:;, Van bela.;_g is cm te 

weten d,:-or wie cl,:; betrokken appa.1·trcuur is gc.:lfi·ve:..·d en of de o;.1d.e:-nc.'lli :nc 

tevrec.~n is met <J.e door fe..brik&te.i > i mportem ·s cf a3e!lten vi=.:::cs 2hg,fte 

voo~:lichting en ona.srhm,_dsdiensten. 

De eisenlijke vrn.a.s stelE::::ig (1-i:.riha.ngsel ~ "blz o A 7 0 vo0rbeo:;_c. met tekct in 

Afr:l.kaa ... s ) t welke aa..."1 s luit op d:i! in het voorgaana.e behe.nc.slde 

p:.coble emstelling, behceft weinlg toeJ.:l.chting e Bij het opstelien der 

proced8S a.oorgae..,1s in een OUC.0.:'.';'il'; ... 'li!ig warden ir-1_:::;e voe:t·.::., Dlt pr:)ces 

( a ) Desr.h:rljv~ :-·5 (van h:st n:le u.we of verbet.e::rde .. d'~ ) pr oce ,, ,c 

(b) Oo:r!::pro:ns ( II II II ti II II 
) 0 

(c) Mot,i veri!:e; ( ! I " II II II It 
) 0 

( d) I ns t a.lJ.e ;_•i ng ( II II YI II II II ) . 

De achtergror, c.1.-vr e~-; is ruim gest e ld , De bedJel ing i s hier o~ ir.lichtine 

t e ve:rkrijgen over de 01·ge:r.lsE.",:;iestrJ1~tm~:r ( zow~l funktionsel als 
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hierarchisch), personeelsamenstelling, de beschikbaarheid va., laboratorie., 

enz. 

Tenslotte moet er noe de nadru...lc op gelee d worden dat, hoewel de 

vraaGstelling de vom van specifieke vro.p;en heeft, deze vragen meer het 

karakter hebben van diskussie-puntenj die tij dens een informeel 

onderhoud worden behandeld. 

3. 8 Samenvatti~ 

Doelnatige bed:rijfsvoerine vereist voortdurend technische rationalise.tie 

door het invoeren van nieuwe machines of werkwijzen. Hiervoor is 

technische informatie nodig, welke eedeeltelijk van buiten de ondernei::ling 

noet konen. Om te bepalen hoe de onderne.r!line met de verkr:i.jp;ing van 

deze infornatie zou kunnen warden geholpen l noeten de behoeften aan 

externe tecl:nis che informatie warden gepreciseerd ~ 

Bij het onderhavigeonderzoek wordt getracht deze behoeften 

nauwl;:eurige r te bepalen door tijdens een onderhouc1 een voorbeeld te 

bespreken van d~ invoering in de onderne~ing van een nieuwe nachine 

of werkwijze. Aan de he.nd van deze bespreking kan worden bepaald 

wat de aard is va.~ de benodip,de inforr-atie, van welke bronnen gebruik 

wordt ge!!laakt en langs welke weg en op welk vlak deze informatie de 

onderneming bereikt. 

Door het te bespreken -.roorbeeld t8 koppelen aan een toepassing 

op elektronisch gebied, kan tevens een inzicht warden verkr2gen in de 

problemen van de onderneming met de voorlichting op dit gGbied~ 



D E E L II -~--~--

H E T 0 N D E R Z O E K 

In dit deel wordt ten eer ste de opzet van het onder zoek beh andeldc 

Hierbij wordt aandacht geschonken aen bepaalde overwegingen dfe bij 

de opzet van be l ong waren. 

Vervolgens wordt nagegaan hoe het onderzoek is uitgevoerd? 

waarna deze ui tvoeri ng wor dt vergeleken met de opzet,, 

Tenslott e worden de waarnemingen~zoals deze voorkcmen in 

de onderhoudsverslagen in het Aanhangsel, op systematische wijze 

behandeld. 



OPZET YAN HET m:DEHZOEK 

De fabricage-indc..strie ken op versch :i. llercde me.nieren in groepen 

ingedeeld warden , bv. volger.s ~eog:::-af'ische v~rspreiding 3 volgens de 

ben-ij fstnk of v clge;.1.s de groo-cte c~~· afzonderlijke ondernen:int:ei::i 1 ),, 

Bij de o:1clerhavi 2:e s ·t;:idie gf~at de bela.11gstc J.15.ng h'.:lofdzekelijk ui t naar 

( a.) De :i.nformatiebehoeften v r1,u oncl.erna:1i.ngen in ve:rschillc:n1e 

g1·ootte ., 

Per i.idustrieGT~sp :no(:;t d:.1s, inc.i en ~c2elijk , een a a:1tal oncerne:n::ngcn 

en klei.i.e onde:rnemine;<:n. 

1) Hoew::l in de tel:s·l, becripp~n a.ls 11 ondcrneni np- 11 ~ 11bed..:.•ij :'11 en 11 fir...J.A. 11 

niet steeds st:re ng gesche:id.E>n ~eh ant':)2rd 1:0:..·den is het °'.vel l:i. cnt toch 
nut-tip, Ol!l te wijzen op er.kele in de literatuur voorko:::'ler!C.e d2fi !'t:'l.tieG . 
Zle h-tertoe bv~ : F~ Ra0.el en H, J,J" ~byn<",ers; Inleid:l :r:.g 'cot di~ 
b'2dryfsekon0mie~ J.Lo -,r~1 8 ch~.i.ik 0 PrEtori a t l S:'65 9 blzo :.8 e.,Y" 

11Cnder1"enine == die selfs t.ar~c'.ise elrnnom:1.ese E1.1.bjek wa.t ten dcel het 
C'.:-1 die lrnp i t aa.l w:=ri; 0.11.ar.i. !1 be:i..e i s Wi:::l f':S:;e''.-TCn;1. ·ce rr.aak deu1'. L, 
e.:rtisipe.s:le op die i•1·aH.f" 9 r;oerlc1·e of dlenste !'lin of :meer ko!1tinu op 
die :riark aA.11 te b ::.er1 en tc v:: :::·kaop net die ke.pi te.a lrisiko wn-: da 11ra t-.!l 
Ye r'bonde is 11

,, 

11 B~.~(J.ryf' ::. c'.ie ::,rcou.1-:sie~ 2ez-,1.·.~:l. d 1-~,,2.·dn ver 1: :r:::·.11end.e s om ·te i::rodu1:{. s5.e-
1~.i ("'..d•::L2 l!l.et i:1.1:1;·::ie::n::.n[" v 2.n ; n b <-!,•ll::tl0 .. 2 t ,~i:-;n:· ,-;, k c;1 vet":d p, ir.. n tefanlde 
0:~CTan i.sasi2, ~e.:·.:iwe ;:·k. 0. -:. f, (1~".:dc re of diem,·~12 voort te ·;:,rin1: 1

: , . 

11Bzd~.-yfstfu{ = c} 2 g.:::~1:s~ l v e..n l":eQ:r.y,-1 2 wr.t v n mi. n of 111eer e:e1y:;u:. 0orti3e 
p:':"od~..: of c1.i ,,"! ':' lewer 11 

o 

11 Diku els wore'. d.::. e ,:'o~rr.0 i:: e,i :.-yf ~ nyr,.'srheid of i;,.d,\stl"'ie as s i n.e;n.le!ne 
vir die be dr~t f::.:i t ak P,Gtrui~ " " 

Zie cc,k: HeJ, -~-011 d.er Schrod'::'.'~ Lei c,lnc: en ore; e.ni se.t:.!.e van r.et 
bcdrij f s 3 d:::uk 5 ICosmos P Amsterdo..m. ~ 1965 9 bJ.x , Zl e, Vo z De G.o?::. . 
stelling0n vari de bedri jfs hu.i.shoud).::,,6 ~ 



- 56 -

Nu is't wenselijk on zoveel mogelijk aan te sluiten bij 

officieel gepubliceerde nijverheids-statistieken o Aangezien dezei 

evene.ls de namen van ond.ernemingen in adreslijsten 5 meestal gepubliceerd 

worden op basis van een indeling in industriegroepen, zal zo'n indeling 

bier ook gevolgd worden. Het is dan bovendien noodzakelijk om per 

groep een aantal cndernemingen van verschillende grootte1 ) te kiezen. 

Veelal zal deze grootte al te naastenbij bekend zijn. Waar dit niet 't 

geval is, ken advies gevra~d warden bij k&1e~s van koophandel en 

nijverbeid, enz. 

Bij bet eigenlijke onderzoek in een bepaalde onderneming zijn verschillende 

methoden mogelijk, zoals de vragenlijstmethode en de onderhoudsmethode 

of een kombinatie biervan~ Al deze nethoden hebben bun •roor- en 

nadeJ.en en wclke methode ui teindelij!{ gekozen wordt ~ hangt grotendeels 

af van de ae.rd van de te onderzoeken materie, ve.n de eisen ten aanzien 

van de diepte van het onderzoek en van de tijd en kosten welke aan het 

onderzoek besteed kunnen worden. 

Het is omraars chijnlijk dat een vocraf gekozen verkwijze bij 

het onderzoek in de pre.ktijk ook bet neest doeL"latig is. Meestal 

blijkt al gauw dat veranderingen in de werkwijze aangebrncht moeten worden. 

O:n die reden is 't nuttig on bet boofdonderzoek te l aten voorafgaan door 

een proefonderzoek, zoda:t eventuele fouten in de benadering tij dig 

hersteld ku..11nen wcrden. 

1) Op basis van toer,evoegde waarde of 9 waer dit onmogelijk is, op basis 
van brute produ'ktie of op basis van de personcelsterkte. 
Zie ook: H.J. van der Sch~oeff; Leiding en or6anisatie van hct 
bedrij f, blz. 445: Criteria voor de :i.ndeling naar de bedrij fs 
grootte. 



4 o2 Klassi:•:'H:~tie 
--~ .;r~"'1.,,L~ 

Volgens rte lnterne.tionale Stc.nc.aard Ind-:..i.strie2.e X:las sifike.ti e,, welke 

ook c"'..oor het Zui rlafrikaanse 11Buro vir Statistiek 11 gevol [§l 't{.<.,1'd¼,t ) ,ken de 

fabricage-•inc.ust:t·l.e i n ee:i. aer.tal hoofdi!ldustriegroepen verdeelc. worden, 

die elk veer uits::nvallen in een e,ant al groepen. In Tebel 6 (blz~ Al4) 

is 6.eze klassifike:ci<; te vi nde n2
) c In deze tabel is voor iedere groep 

ce toer,e,voer;de waarde v-oor elk va:1 drie j aren w·eergegeven en ook het 

gemi ddel c1e daarv,::.-.1. 

Nu is I t noo~1.z t1kelijk or:1 bij het onde:czoek bepna.l de b c-,:i,1er 1d.Pgen 

t e aan-..raaraen t cieinde tc ve!"ffiij 2en dc.t- C!~nod.i.: veel ae.ndac::bt besteed 

wordt ae.n 01:belP.':!grijke e::-oe:pen of o.an o ·oepen WE-:lke zo heteroc;ee:1 zijn 

dat het o·il'.!lc-3eli0k is on :"ep::.·esentn:cie\'"2 onderne:'1in~en t e kiezen o Ac,.11. 

d.e ander e kant is h8t cle b20.oeli:ie; 0:1 neer ae:.da.cht te schenken a<::..n 

b e l ans::..'ijke j_ndustrie-r;roepen da:1 aan onbelangrijke en ook om in :i.eci.~rc 

hoofdindustrieg roep en in iec.e:te zee,:- grate :!.nd11str i eercep tern1lnste 

Ccln gro'ce en een !-:leine ondr.Tneri:l.nr, te k:le zan 3) 0 

Verder wordt het once::.· zock l in v-et·oand !!let r1e beschik'!)1>.re tijd, 

i n een e.ant a l stad::.a ve:cc.eeJ.d. In eerste instantie wc::-dt ee:-i bepaald 

1) Zie: Classifi~::'."!.-:.on of Inc.;..,s-cries ~ Bm·c au cf Statist :i. cs ~ :::-nL:::istr-1.al 
Divisi on, :i.n"te1'.1 ve:tsla:Z- iJij dE:ze k l a ss i. fikatie warden rle 
inf.i vi dr;ele s:.~cq,E::n o:t be ~.::-l,j;:'st~~!{e. no,~ Vo?:•.'dsr Y€:r<'1.~eld J.:::i. s~1h~ 
gr oepcn o Your :i1-2t doc::L -;,·en c.e o;:i ::'..::! :::'"havil:•.= s tuc1ie zou es-n v-o1J.edig 
Yo}gen van dc~e OECl8rl.'e:t.:°L:~liq~ echte, • te vcr voe:r..s:::.., 

Zie oO:i. : Int 2:rnat :i.oneJ. s :.:. :,.u".'1.2.rd I n.--:•.:stri c.1.l Class ifice.ti on of All 
Econo:-n.i c Acti·,.-:l t i es ~ St?.ti. s t ic:e.l Par ~1·s 5 Scl'ies M~ Nro 4, Rev, lp 
United Rations~ New Yor k, 1958. 

2) In de t.::'!.bel z.ijn de A:fz:-:i.~1:. -1~.:1se neJ112n vsn de vzr s•~b:L::i..lenc.e inc1-u.stri.e
gror.::pcn gebru:Lkt zoals deze verneld zijn in c',e 1;lO.jwer1lei.ds 0nl'.u o': v an 
het ZuidafrikaP.::;s e 11 Bur::i vir Ste.tistiek". 

3) De b8g rip;ien groat en klein wor0..en hier gez i o:.~ in ver geli:,i-.::i.ng l!let 
het gemidr1elde in de bet:co~"ken industr:.i.er, ro.,p~ 



rr ::.nim·Ln aental onc.c;.·:..1enlrpen bezocht. I:.1di 2n blijkt clat i11e:rbi,j 

vol doende inlic:1·:~1n_s b es chikb2.ar kOI:2:, z c.6.n worclt het ondc,r zoc!c o.fgcolote~,, 

Indkn het echte:: duidelij k word.t l dat 2.fu':1Vullende inlichting nodlg is i 

dan worden later nog een aantal onderne~ingen bezocht tot een bepaald 

ma.'<imum,, 

Om voorga.ande redenen worden :i.ndustrie~1·oepen waarvoor in 

Tabel 6 de gemiddelde toegevoeg de wae.rc.e mindeJ:' dan drie millioen Rand 

per jaar bed1"aagt ni.et in aarune:rking geno!!le.n. Ook wordt geen aandac~t 

geschonk0n aa.71 die g r oepcn~ welke voo:· de :i.ndividue1e hoofdgroepen de 

urest"=i ndustrieen vert egenwoon1i gen o In de 6 roepen met een gerli cl.de lde 

toegevoegde waarde van d.Yie tot tien millicen Ra12d wordt er geen of 

h.::iogst ens een ond.c:rneming gekozen, Te:1 minste een en t en hoogste 

t wee onde:rnerling en worde,1 gekozen WE",.n::eer dez~ waarde t us sen tien en 

dertig rt:i.llioen Rand lj_gt en !:li:1.stens twee en t .s:1 hcogste dr:i.e onclernemiP..gen, 

ind.ien deze waarde c.ertig mil]j_t,c;:1 Rar..d .;-e bovGn ge.at . H~tzelfde geldt 

voor hoofdindust:::-iegrozr,en welke niet c11derye;.·deeld zijn. 1-i,2·::; mi~im.U!"l 

en het m?.ximtrc a.2..r.tal oncle:mcningen II dat in aarS-J.e rking k m t voor een 

onde:r2:oek ~ ligt c:as:c"illee vas·c. Deze aa:.:1tallen zijn we~r gegeven in 

Tubal 6. 

Bij de keuzc van inc.i vi due l e c:r:..c.2rne:ni~gen wo:-cd"i:. gebruik eemae.kt v-a~1 

off :~ c1.Cl3 
1 \ 

ad.1·eslij st.8::1--' o 

c1eze wein:l.g r1oei J..i ,f:he(1e::1 ope 

dibrijls noe;elijk om een incUkntie o--.r2r de r,rootte te k:djp:en van 

zulke 

1) Zie bv. The National Trane Index; Tte SoA• :Metal Inc.ustries' Director-.{ 
and Ha..ndbooki The SoAe Motor Indus·c:::les Diary~enzo 



- 59 -

wei~kii1st i tuten 9 enz. 

De kleine onc':erns;:iine:en vo::.n2n doc:r h':.m gr0te aantal ee~1 

Van1: --i. t het str~1d:punt vm1 technische infornatie gezien~ zijn 

ze niet onbelang:djk ; een kldne or..der,1e.M.i n.n; knn;i nits goed geleid 

ei1 gebruikmalrend Ya"' bes ch ikbare relev.s:,1te technis che j_n.for::,1eti e O e2n 

nuttige b ij dra6 e vomen tot d-2 ek:mC!!'.ie van Zu.id~~l:f-.dk~ . Het bestek 

van het onde r havlge onderzoek laat echter niet ·coe dat near ver!1ouding 

te vee l ao.ndacht e.e.n de ve le kleine c.1derneminge n bes tee d word·:::, Het 

is dus zaek o:n,. bij de keuze van afzonderlijke c:1.dernem.ingen ~ het aa::.1ti:>.l 

k l eine te beperken o Eier ~00 b e zi t het onde r z•:,ek in zekere zin een 

ing1,foouwd s elekt iemecha.;1 isme~ Door nam<::lijk de informatiebehoeften 

van een onderneming te Y.'.)ppelen aan d~ inYoeri! e v an n:i.eu:we of verbete:r.de 

p:;_--oduktie tech·:·!leken, die [.c>b1't'.:1kmeken vun elektranis che inst:r\,mentetie, 

v2Xl.e11 de (Kleii.12 ) ond.t:rnel'.'l~_nga:"\ ~ welke ge en g-:schikte tcepas r.;i;:1g van 

el1=~::t r onische lw3tlqt.ment c('.:, i d kunnen e.an,7i,jzen , uutomat~sch uits i nclien 

z5, j al voor het on( .. e :rzae!,. ,rn:..~J.en bennde:rd.1 ). 

Er zljn verschilhmu.e nanie1·.=n waarcp een onde1·zcE:k e.ls het onderhavige 

ui t ge Yoerd ken wm.·c19n o De tel r.ngrijkste zi jn de questior.1.,.aire,,::1ct~oie 

2) 
en de oude~houd.sr..et:1ocle ~ die b0ide hun voor '"n tegen h2bben " De 

1) Dit lrnnt in Hcof dat"Jk 5 ( Uit 'lOGl'ing ) n o['~P.a2.s a.an de o:~deo 

2) Zic: E.Ko Sche1.:.ch; Das Intervio,.r L1 d€r Sozi e.l forschung, in: 
R,, :rJ;nig ; Hr.n(lb'...:. _!1 cler a:r:L>.·-tsche ::1 Sc~ie.lforsch:~g ~ Fsrc.:~na~cl Enlre 
Verl88 9 Stuttg2.!"·s ~ 1962 ~ bJ.z," 136--196. Hicdn wordt een ove!'z:t. cht 
g egeven ·:ran de !'c•/;: t o.cen welke in aa...rJnsrktng g<:.' no:'.!len moeten wc,rden bij 
que :.~ t i onna:i.re- r:,:,,1 onderhouJB",m::tl:oden. Zie ook: P.J. Verdoo1"!:i. ; 
Grondslagcm en tcclm:1.ek c'l.e r mm·kte:-.a lyse ~ LE, Stenfer t Kroese, 
Le.".den~ 1957 • blz. 308~,35 40 



de be sparing 0.0.n ti~ d en geld in VErgcli.jkin~ m-;t de onderhot:.i.:1.'.:methode en 

e 
2 dat weldoordacht0 sntwoo:nlen op sp(;cifieke vrage~ gegev""n kun:.:~n 

worden indl.en va.l'J. sct.riftel.ijke quest5.onnaires 6 ebruik wordt Genaakto 

Deze methode leent zich vooral voor 't verzrunclen van k\~entitatitve 

gegevenso De r.iethode ge.at echter mr.ak aan bepaelde bezwaren~ In 

vele gevallen is r.1en ge:fnteresseerd in i nfonnatie va;.1 een kwuli ta ti eve 

ao.rd, zeals persoonlijke opinles, Nu zijn 11ondervra...~den11 niet altijd 

bere:;.d of :in ste,at or:: zulke opinies weer te geven in a..,twoord op specifieke 

V-f'sgen in een questionneire,.. Ve der hebben questic:mo,h·es de neigir,_g 

oo lruiger ui t te vallen de..'1 oorsprcnkel:l.jk bedc2ld was e Waar d.:tt zo 

i s voelt de 11 o!1d-erV,j'.'aagde" zich o,-Lls ge:.::rritee1·d ,m be2.taat de kann det 

hij het onderzoek :ciet au sed eux nee:ri: , 

D:.: onclerho1 !d.sne~::cc.2 heeft 't 1)ela:.;tirijl-:e voordeel da.t :!_)ersoonlijke 

opinies j we lke d1.lrnij ls een gocd~ indnik geven van de a.chterg·l'on·~ wae:ctegen 

bepe.a.lde si tuo.ties gezien noeten worden ~ beter tot htm. rec ht koo.c.:no 

Fen n !1deel i3 dat c.e k111n.liteit van l:et resultao.t van een onder:ioud ~n 

grote no.te o.:r"'hangt van de vraaf"steller zelf; 1
8 Ol!ldat hij nooit geheel 

v:i:-ij -.re,n vo~roordclen j_s ~ zo-,rel wa.t beti•i:ft de te behe..--idelen rwteri. e 

als t en aanz:!.en van c.e persc,on van de onderv,:aagde ,m 2e omd.at hJj ne. 

afloop v c1..11 h,et o:1de1·houa nie·i:; do gehele inhoud daarv~1 t0t 5.n o.lle 

ntw.n~es kan wee:rbcircn , Dit l ae.tste legt vc ral gewicht in c.e schaul 

indien in het b 2;~ in ,-ar. ec:1 onc1.c::thoud blijkt det de ondervracigde 

gestoo::..·d 1-~ordt doer 't r2a.ks .c1 vG.1 a c.:1t0:t"2n:i.nge:1 door d0 vrae,sstcller. 

-'h1 gaat de belengste:!.linr, vooral nit naar d.e socrt i i1:t'o;:::.rn.t~ e 9 

die een ondernenj_ng noc.ig heef't, naar cJ.e ae.rd va-,1 de extern,=: b:i:-on:1en van 

de::ze i nfo:nnat i e, neP,r de manier wao.rop de infor.natie i.rerzsneJ.d wordt en 



dn!!..:rbij l~ontitaticve el eI!lenten in ~t s:pel~ :nap,._• c.e voor het onderzcic;k 

noclige inli '!ht i nf,cn zijn t och voorn a:nelijk h ralitatief van aerdo 

Een vsreist e is c.2.t deze inlichtingen~ .ok waer het peraoonlijke opinies 

betref't , weldoordecht zijn. 

Om bovenst .3,ande rec.enen is de onderhoudsmethode gekozen~ Vooraf 

wordt echter acn de te bezoeken onderne:c1ing ecn 11 ai de-memoire" eestu'..ll'Gl 0 

waa:rin de te bespreken punten warden P...angegeven. Zodoende wordt de 

betrokkene in staet gesteld on vocr het ondcrhoud goed beslacen ten ijs 

te komen, terwijl men tijdens de be spreking toch nog alle kanten op kan 

gaan. De inhoud van de aide-me.noire i s identiek aan de in Hocfdstuk 3 

behandelde vracgstelling en behoeft gecn V8r dere toelichting . 

Wat het eigenlijke c·.1derz.o~k betreft, is het van te voren niet te voor

spellen hoe de re akties in de te bezoeken ondernemingen zullen ui-tvallen. 

Toch zijn deze reakties bel a::igrijk . Vandaar dat het hccf donderzoek 

wo:rdt voorafgegaan ci.oor een prcefonderzc,~k bij een klein aental willekenrig 

gekozen ondernemingeno 

Tijdens het proefonderzoek is het mogel.i.jk O!ll de reakties vast 

te stellen en o:n hieruit te bcsluiten of wijzigingen in de benadering 

van de ondernemingen nocdzakelj j!c zijil o 

met het hoofdonderzoeks 

--------·---~---

Hierna ken men dan beg:i.nnen 



HOOIBSTut<: 5 
c:.~-~~~~~ 

UITVOE:i:\ING VAN HET ONDERZOEK 

In het vorige hoofdst1.:k ( Opzet vn..11 het onderzoek) is vermeld dat het 

hoofdonderzoek voorafgegaan wordt door een proefonderzoek ten einde vast 

te st:::llen of men al of nie:t wijzigingen in de opzet moct aanbrengeno 

Op g!'on v an het uitgevcerde proefo;.1de:.: ::;oek we:rci.en geen 

veranderingen noc.i g geac::.t o Het proefcnderzoek ging c.2.0.m.ee over in 

't hcofdonder·zoek , Dit lo,et ste werd e O:'l pra~{t:cche redenen 9 trl.tg9voe:r.d 

in drie fasen. Gedurende c.e uitvoe:d.-:,g ve..ri d~ eerste fase bleek dat de 

oornpronkelijke opzet toch s r.kele wljz:!.g.ingen b ehoefd.e; deze werden in 

de tweede en derda f ase aangebra.chto 

In di t hoofdstuk 1-,orden en.kele aspE'!kten van de uitvoe!'i:1g van 

het onderzoek toegelichtc De wa a:.'ne::ii ngen w0rden besprol-::en in 

HoofdstuJ,;. 6 ( Systemat iseriri_g der waA.rnen::.ngen). 

Het proe:cnc.erzock vond e:inde oktobe:c 1965 pla0.ts en werd f:evo1gd. doo~ de 

eerst-:? fa .:- e ve.n het hoofdc!l.derzoek , Zoal.s gezegdi werc1 beslotcm i:1ct 

hoofdonde rzoek in c7. r :i. ·~ fasen u:Lt te voerE.n; de eerste fase in de nog 

restercnde periode vm, 1965, de t ~,;-2ede in feb:;.•1,1.,,: .'i. 1966 en c.e laatste in 

C -1) 
nc1n.c:'.'t 19u6 ~ T:.j dens de ee:rste fn::: ·2 ~ van b r3g in noveinber tot begin 

decenber 1965, wer d. o!'.l ondr~:-..-n edne;en i.i een viertal kustplaa:ts,m bezocht, 

gevolsd door een be:perkt ae.n-t al o:,dernen-i.ngen in Zuid-T:ransYo.o.lo T:ljdens 

1) In Zuid~•Afrika 11 waar de zo~ crva.1i;.o.nties in de riaanden decerf!Jer en 
jo.nuo.ri vallen 9 is het tijdvck tusse::1 begin decenber en begin februari 
in 9 t alr;eneen ongesch:i.kt voc r bezoeke,1 aan or.c.e:rneriingen. 



d.c twe-::: d.e faE:e werd nog een aait s.l ondcrneninge~ in Zuid-Tren3vaal bezod.t o 

Daar;,1a kwanen ~ tijdens C:.e d~rde f ase, nog enksle onderr~cmi:r:>gen i.;.1 kust~ 

plt:i.Erc. ;, en e..1 i :c tussenliggende P,ebiede:1 aan de beurt., 

Reeds bij het pro0fonc.erz0ek bleek, en wel ti.jden3 het eers te onderhoud~ 

c.at er middel grote cnd~rne.c-ni:n.gen zijn ~ die niet over elektronis che 

apraratuur beschikken~ me.ar die toch met vo0r het onderzo2k relevante 

inlichtingsproblerr..>',i, te kamr1•3n heb·;;en. 

van het tweede en derde onderhoudz waarc:•.j wel van elektro::ri. sche apperatuu:

sprake wcs 5 besloten om de oorsp:t·onkelij~e opzet niet t ~ ' ' J.j zigen. 

Bij het benaderen va..."l ondzrnemingen tn d.e eerste t (~ bezoel:en 

k'!.!Stplaats bleck eYenwel dat nageEoeg e,lle bena derde kle~.ne t ot m:i.c.dzlg::-ote 

ondernemingen niet over elektro:iische apparatuur besch::.kten ~ Aa.."lgezien 

het !, Vfu""l het standpunt ve..,71 alge."!lene inf ormat ievo0rzienlng 9 toch ven belang 

geacl:t w,;:;rd om klei12e en midd":?J.grote ond'=rne:n:1.:-i.gcn in het onderzock op 

te ne.!i:'.en., v r:n ·d bes lot en o,!l b'!.J bet benade1·en van de rer.rcez-endc-: o:1dernemingen 

in de eer ste fuse van het ondel.'zoelr. 6 r1tet meer speciae,l de n0..druk op 

toepa:.,; si.ngen v e,n el sktro~15.sche appo.:rat,1.1,;.r t e Jeggen. 

nee13te dezer onderne:·::::'.ngen reeds de oorspron.keli j ke brief me-t vragenlijst 

(b].z. A4 e ll blz o A7 5 voorceel c1•"'n r_1e:t Afrik af.'.ns2 t skst) ontvangen ha6.den 9 

werd nEu1 ondc::.-nern i r,f ,'c i.1 di e 2ni:: i-roo:;,·dden d'.'..t zij t;o·c een onde:.~houd bereid 

we,ren, m.e,a,r dnt zij ge<:: r. tc2i'a2 si~'!gen v ~::1. elektr:)nische apparo:tuur kond~~n 

bespreken~ een aar; rc1lende b.:ief ge stuuri of we~:-J hun telefonisc:h 

medegedeeld dat c1.e te besp?eke~1 t oeps.s s~":1g niet nood22,keli ,1ke1·wijze cp 

elektronische upp1l1'atuur bctrekking hoefde te helJben~ 

Op grond van het voorgaande werd besloten on a.an de ti,:jde:.1s de 

tweede fase t ,~ bezoeken ondernemingen een r;ewijzigde brief te sturen~ 

In deze brief is cen duideUjk on<lerscheid 



g .s::iaal;:t tnssen ; 

( e) :Ce behceften vc.n de Z:i.idc.fl'lkc.o.r. s e fn'::lr :i.ce.ge-i.:1dus·~r:te a.azi ee:1 

technisc:be lnforce.ti 1:; ....c.ienst o 

(b) Voorlichtin,s oYer industriele eJ ~kt:r.onische apparatuur en het 

onde).'hc i..i dattrva.n" 

Tij dens de twee de fase van het onderzoek bleek dat ondank.s de g ewij zig de 

brief bij enkele ondernemingen no~ steeds de indl· Q~ had postgevat dat 

ui tslui tend t oepa.ssingen ve..n elektronische appare,cuur in aarmerkirus 

kwenen uls onderwerp van gespreke Waar nodi~ werd telefon:i.sch 

toegelicht dut dit niet het geval was. 

Tenslot·ce we:r.d ~ c.-n de r ee d.s v~rmelde rede::1en~ besloten ~ een 

11 r;gm c1.als ge1,rl jzi gde b rbf te bezigen voo .. het aaaschr-1.jven V3ll gedwende 

de derde fase te h e zoeken onderne.mingen ( blz. A6 ~ i.roorbceld). In de 

de rde brief wercl r;r;t rs.cht om de behoeften aan t echnische infonnatie 

in 't e.lgemeen voorop te ste~lGn. Eec probl e.cm van voor:ichting op 

het gebied der ele:-::trcnH:a werd als selr.nnda~r YO~re;este l clo 

;;.;:rd ook tij den s <le derde fase 0~1dervo:r-den dat e:.:1,:ele ontierne~"it,gen geen 

med.Gwerking verlecmden cp gr.end van he t fP. i t dac e:r ge!':'n el.€}:t:-oniscne 

a:pi_)a·::-atuu:::- in e;eb riJ.ik ls. 

In de eerste brief u0rcl ui td.rukkelijk ve.n ele)r cr.onise:he instrument atiE"; l) 

g2sprckcn, Hie:.:mee wor<l~ b ~doeld de toe~o.s ~·:ng van elekt:r.o:".'lis:::he 

neet~. en regele.pparatuu"t" i~ pro61lktiep!'ocessen. In de bij de b!'ief 

gevoegde vragenli~ s t is dit ook ,c!~eld. D2sonde.nl~s bleek hicrdoor 

De.arcr:1 we::i:d 

bcsloten O.'"'.l in het verde :-cr:! ·ve r J.oop vm~ het ond1:~zoex te sprekE:n va.'1 de 

toepas 3ing v<1.n e:•.81:troni s che appa:catau1· :i.n r,rodli..l{tieprocessen, ter 

1) Dit begrip is in Hoofdstuk 1 g2definieerdn 



C:\d.ersche:!.0.:i.ng Yru: elekt ronisch~ appe..rat'.lur wslk2 uit sluitend voor 

ac':binintrati ev2 dc:ele :LLden word.t g~tcz i gd. 

De real{ties van c.e onders d:eiden onder._cn:Lngen zj_jn J..:n het alg~mE:en 

bevredi gend te noemen. Dit blijkt ook uit Tabe l 7 (blzo A22) waarin 

het aanta l benaderingei.1 en het eantal toegestane vraaggesprekken is 

op;::egev-en en eveneens hoeveel daarv&'1 heuristisch waardevol zi jn 

1) 
gebleken 8 

2ij het vergelijken vari de totaalci j fers voor de nant alle::i 

benaderingen ;e, v2rleende vre.e.ggespr ekken en de waardevolle d.0.arondel'~ r1oet 

nen in a:=i.nz:le:::-kine; nemen dat in Kaapstad~ bij het ber,in ve.n de eerste 

f ase v9.,n het rn::.der::oc::ok~ een g-r')ot ae.ntal ondern2ningen telefonisch 

b ::: ::,.e.derd v;erd 3 :Ln ,, _,,n p aging on u i ts1ui tend ond~.:rneminge:n te vi:1n.en met 

e:eschikte voorbeeld6n ve.n toe:passingen van elek:c ron-~sche apparatuur in 

ni2i..,we o:::' ve::-betPrce 11:r.odukti.'Jpr ocessen, Pas nadat blesk do.t deze 

peei ng slechts bep~:;:-kGe r,;:sul tc1te:n ople -,rerde , uerd bes lot en on ook 

ond2rne:.ningi::m in h:st onderzo1.:k te betrc/ -:!ccn, die geen t oepass i ngen ven 

clektro:i.li s che appa:;:•e.t 1.mr konden t o:.ten ., 

Het inbec;:1.'ip ve.n de c:.i. jfe:rs vocr Kaapst ad blijkt dat bet aantal 

t oec;e :::ts.ne vro.f:.Geesp1·ekse:a 1-ets nindc::'.' clan de helft van het a.e.....'1tal 

H0'v aantal waai-clevolle vraar;gespr ekken bedraagt 

1~.i:i.m d:r-:i.ekwart van het aant t:l.-1. c1.at werd t oegestaan . Bij de he:i.ft Ya."" da · 

waaruevolle Yn1aggespre:'\.:1:e02 had h2t gesprGksondcrwerp bet r ckk il,g op 

1) In het algemGe: 1• we rd een ond.r.rhoud als waardevol b e s te::rp0l d indie:?:1 
ti jdens het o~,0.,2°: h ou::l. een spee:ifie!rn toepassi;:1g van e2n nieuwe 
of ve:rbet c rc.e :::.2.ebine of wisrkwij ze werd besp:c'oken en ind.:ten aJ.s g12volg 
V&'1. deze besprekJ.ng c•2n inzi c:ht werd verkregen in de rol va.n exter ne 
t ec:mische inf o:rrriatie b i j het i nvoer2n der besproken toepassing. In 
enkele gevallen werd. 5.!l aleemeD.e t er!i1e~1 g~ sp:ro!rnn over de ~oeb.oe1't en 
vo.n de ondernex.ing aa.Yl exter.ie tec~11,:1.s che i nforr11~.tie ~ wa•1r in zulke 
gevalle n een z:eker pat :i.'.'oon in d;:)ZC b,0h.oeften te ond.e1·:=; cheide:1 was e 
-.N,rde::i dergel:!.jl:G vrae,,,1gesprekken oc.i: als waardevc:i_ aa~i.ge-.nerkt 0 



Zou ~end ~ Ci j fers voor 

K&..apstad bm. ten be schouwing la t e n i cle.n !.s ht-,t a ?ntal v 9,ard0volJ.e 

beeprekir.gen, in ve~gelijk i ;:!g met het c c....,tal beno.der:i. t,gen~ a.&"1~.ter..lijk. 

gu..,stiger., 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de info,:'ml'l.t. ieve bespri~kingen bij 

middelgro-:e onderneEir',.gen meer. kann van ~lagen ha(1.de:i da.n bij kleiae of 

zeE:r grote onderne!!li:ng :2110 Bij middelgrote or.de.rnemingen vond het 

gesprek meestal plRats met een enkel persoon, veelal een technische 

direkteur of boofd- of bedrij fsingeuieur die voor het ond.~rhoud tij d had 

vrijgemuskt, Dikvrij.!..s waren dE: .cg e lij::-.e personen rec:1tst1-eeks en Y9.n 

b8g i:'.1 tot ~,ina.e 1J:,t ·.".'okk1;.n bij ck invo,=,ri ng van ni~uwe we rkwij zen of 

n a~hiues en 1 .. 0nden over de ga:.'lg va:1 zali::en hierbij ui c de eerste !1s .1d de 

Bij zeer c;rote onden1eni ngen v0nd het onderhoud d.il.;::wijl. plants 

reet -,rerschein.ene r:;e sped.al:i.sE'erde sts.fd=skundigen tegelijkertijd~ 

welke voor h9t 0~1d2:rhoud spedaal b:i. j e , n w.::i.ren geroepeno In dergelijk2 

gevellen raakte he:t o·.re1·zicht soms zoek door. de neiging van de verschillend~ 

des ku. .. '1.d:i.~en on te diep op bepe.e.l de uijzo11'.3.0r~1Gden in te e; as.n ,, Wc. e:..· het 

de bedoalinp; wa:--; O!!l de infor.::rntieproblen9n van de or:derner.1 inr; ann da 

hand Ye.n een bepc.a.ld voorbeeld toe te lichten~ bleek bij de vraq~gesprekke~ 

ciet vers ,:::h,:?i dene p:especi ali s ec rc.e cJ.eskundi e; en G~ .s ook dat ee~1 r.pecifick 

voorbeeld niet r: enoe!cl '.l k.on ,,~c,rdf.!l . In Q2rgelijke gevallP.~ droeg zo 1n 

onde:choml een ze e ~.' 1.lgemee1:1 k~ralr_tP. :.:.· " 

Bij kle :i. ,. ,~ ondo~. ne~ i n,?;.::?n vo::id het g esp::c~k me:as·ca,l plaats met <le 

eiganaar of met e~i.1 voorman ., In v2l e gevF.i.l J.en warP. l1 d.es12 ni E. t in 

sta.q,t om zi ch voo .. de dunr van het ond2;~no-...:d vs.n de lop:-mde bezigh(:;Jen 

vrij te oaken. Zodoer.. de 't-rerd het g e~ "9rek dikwijls ondernroken. 

-,mardoor di t een f ragmentaris ch karakte:;_,- kreeg o 0Y<;?r de reaktie vc-.n 

kleine ondernemingen in he·:: bij zoncl.e r , ordt in r :. 2 s volge.1de nc,g i 1;ts 



m.:::sr gezegc1-o 

Bij de geogra.fische verdeling ·ran de te bez0eken onde rnezr.ing en is getracr"t 

cm rekening te houden r.:et de geog:rafische visrdeling van de fabricoge

indu.s t rie zoe.ls deze, op grond van de toegevoeg ue waarcle , is weergegeYen 

in T~bel 4o Ge z:i.en J.e hepe::'."kte cmYang wm het onder::oek. en in a8.Iltlerking 

ne;;iende de;t he t vo , -:raf nie t bek?.!'ld wns of een c~:ierhoud toegestaen zm~ 

warden o~ w2.a:·devol zo1~ z l.j a e kon hie1·a&"'l bi j de ui t Yoering ,ran h et 

O::"ld~r zoek n iet geheel de h?.nd. wo1·cl.cn g-:;houden . 

In Ta:,91 7 is nog eer.s de ge'Jsrnf' i s c:1e verdeling •re·:1 d-.. 

Zuide..fr:. k aense f abricage~,industr:ie e.ax!:=; s-geven, op grond van de toegevoegde 

Een , ·erc8li,1 k i ng !!:.et de c e:· c;:r-af::tsche verdcling Yan de ~-re.e.rdevolle 

besprekingE:n l aat zien dat naa':'.' ve:?.·hc:iding teveel or,J.:: n em:i.rlf';en in 

Port Elizabeth en Oost-Lonc.en en roeeving €!i te weinig in Zuid.,Tra1!sv eal 

bezocht zijno 

Wat ·bet ~eft de toepe.ssingen van elekt:;:cnische e.ppar e.tu.w· ksn ten aanzien 

van de afzonderlijke kus,,:;plaata:-en opf,emerkt worden dat het a,9...-rit al 

waur<:!evolle v-ra.age.:.spI"<",kksm te k L=d.n is 01'1 vert.ep-en'ii"oord.:i.gerid te zij n 

vo'.:lr c.e pla5.t:.:oelij l:-,·' cr.1s~:m'ld.iEhe::i=::11 op het s ebi ed. van voo::lichtine over 

eleldronis che o.pr,:::..r~.tuu:A en h-:?t onderhoud daars.-c..11c 

E~ht e r vc:rtocnc.en :.~ b2;spreki~:c;rm in de verscllillende k11st11laatsen 

grote onde:dine;e cv0reei1kcr:st . L :zake c.0 behen<'blde problf'.L'ie.ti ok en lieten 

zij in di t opzic'ht l~ollektfef e:en po.·c:t<con z'i.en L1a·c afweE:t.: ve.n do.t welk 

aan het li cht brnm in Zuid~Trar.nvaal. Het aantal bespreki ngen in de 

kustplaatsen ,;rn.a:~bi j de toepassir.ie va.'1 elektronische appa.:rntu-~rr ter spra.ke 

k;-ram 1 worc.t da...ri ook voldoc:nde ge acht om de betrokl:en s5. tuatie in d2 ze 



p~ac:tsen i n grotc Jljnen te bec:n dclc:i~ 

Bij (~e keu7,e van m:dernemingen is getrecht am zo-;rel grote als kle:tne 

in te sluiten. Nu is ~t r:>.oeilijk om een geschikte maatstaf te -,rinQen 
.. \ 

was,rmee de grootte van een ondernetr..i.ng be:;;,aald ka':l wor den.L/. B:i.j het 

onde:r.ling ve:cgel:ijken van onde:i."nemir.:gen op g rond Ye.n een enk2le raaatstaf 

zeals brute produktie of pers-:in<::elbezett:Lng » onde:rvindt men bezwaren 

als gevclg van verschillen :i.n arbeido-, materiaal~ en k:'t_r.i. i:a.2 l ;) i nt(")ns:i..--

viteit. 021 hiera on t f:' ontko:men zou men de toegevoegde waarde als 

naatstafku·,~nen gebruiken~ dac..".' deze te.meJ.ijk neut re.al is., Er zijn 

echt<2r WGinig statistie!:en beschikbanr ove r de grootte van afzonderl:i.jke 

ond.ernemingen; gebaseerd c:p cL.:. t •.:;esevoegd.e waa::·deo 

011:..'l.e:;.·neningen niEt bere ~·. d or. ceg.=:Yens te verst:::.·ck~ren o -e::.~ de p!'od11kt ie 

van hun becrijven , 

Op gronJ. van het voo~gaa:ide i-l"? Yd ·oes loten c-I!l de tot£>.le p2rscaeel-

bezetting als maa.tstaf te gcbi:-uH:en. Nu cl,x ,t z:Lch '=!Chter de l:l.OC:i.lj.jk-

heid voor om. de bedrijfseG:1hc.i.d te h:ie?,cn ,;i wa.arva\'l d8 pe:r,:; :):i~el ~)e zet tins 

in aa.rn:'.~r.king genroen mo::t \, ore.en o Tee toclichting ka·,1 h(>t voorbeeld. 

c.i en f.. n van ve :..'schei der.e grote organlse:':;ies mr~t vest i g5.ngen in Y';) rs ci1.illende 

n~len van Zuid=Afrika. Ii.1 een gev£,l bestcnd e:en orgs.n:i..s:J.tifl welke 

bezo~hc werd~ uit e2r,_ h0,__,_dst8rm1[~tschappij en ee::i aantal dochter-

n e.atschapplj <=n o In een e.r.i.191' c eval bestond e.:=n soorteelijke orga,1ise;':;ie 

uit e:;n centrale onder:1e::iinCT net een e.a:ital versprelde bedrijveno In 

.,, ,> 

;.~eer ec::n a.nde1° 2:eYal r; ;~ud"..l(;',:-2rd2 ec.r1 bedrij f ender een dale prodw.:ten van 

geheel verschille:16.:~ ae.2:d , 

Bcsloten werJ tE>nsJotte 01:: de person2elbezettine; in aa.mer·k:i.ng 

te :.1eme;,1 van de.t r;ea.eelte van een ondernening d .t t in een bep£>.a].de 

geografischc plaatst e; oe deren prcducsert, w-2lke binncn de oos chri jYi.ng 

Zie bvo H.J o van de. r Schro&ff,· Lnidi·,....,.., en orgo--· t· bl 'Y I.) r:' t.:;. . L !!:_, · - • • c ... ;_':.:L Sa ,J.e' - - c L.,l /+) o 



,;~1 de beti·okken industriee;roep voll•.m1
) en wae.i·o? de besproken innov11tie 

~-un toepansiEG was . In enkele f,evallen kon ook dcze methoce geen 

ui tkomst bi eden I bv. in bet e:eval ,mar ~1et een van de ontwikk21i.1gsgroepen 

van een wereldconcern een innovatie besproken werd, welke los staat van 

een bepae.ld beclriJf in bet concern. In de:;.·gelij1,.c geve.llen :noes·t - ·' 

een sche.tting V E-. (le :perscr:eel-oezetting ge~a ii'~t word8n. 

Om d2 ui tvocrin['" van het onderzo1::k te vergelijken n ;-;t de opzet , 

voorz.over di t de r;rootte van de bezocb.te2
) ondernemine;en betreft, is in 

Tabel 8 (blz. A23) voor ieder der boofdindustriegroepen de eemiddelde 

Fersoneelbezetti!'.lg ( rekenkund:i.g gemidc~elde ) vermeld voor drie verscbillende 

gevallen. In het ee1·ste geval is hs t geroiddeld.e benc:nen voo:r alle 

ondernemingen in de betrokken hoof~industriegroep~ In he.t tweede en 

derde geval is het gemidd2lde genomen voor clie onc.ernemingen in de 

betrokken hoofdgroep, welke ve?antwoordelijk zijn voor r espektievelijk 

90% an 50% van de toegevoegde waa1·deo In de beide laatste gevallen 

is oak het aanta.l betrokken ci.1derneoingen~ als percentage van het cotale 

C!.antal in de bcofdg:.oep:i aa.ngegeveno UH de tabel blijkt da·:;, voor 

de e;chele fabric11,e;e-indt:(strie ~ ongeveer een derde van alle ondernemingen 

V<c!'a:itwoord21ijk is voor 90% v .... n de tc•egevoegde waarde en clat ~C% vai.1 

dez1;: toegevoegde v ?.rde voc2' rekening !;:o:mt ven slecbts 6% van c.lJ.e 

d 
. 3) 

en ern~;'l.ingen " 

Verde:r le.at de tab'=l voor ei.:c van de dr:1.e genoei'.1c..e gevallen 

bet percentage van bet a:,ntal i:.•ezocht ,-.; cnderneu.ingen zien d:i.t 1·espekt:.evel:!.j}: 

boven of onder het ee:nidde'id2 ligto Reeds in Hoofdstu:c 4 is er op 

g£wezsn dat het :in it alG.:,neen niet de bedoeling was O!!l zeer lclejne 

1) Di t slui t ne,n bij de r:12thoda e;evolgd door het Zuidafrikaanse B1.J.ro vir 
Stntistiek. 

2) Slechts v0or c.ie gevallen wan.r het onderhoud we.ardevol was. 

3) Ui ~ de cij fer-s in de tabel kan berekend warden clat de arbeic1sprodci<:.th-·i~
tei t voor het deel Vu.!;. e.lle cnderaeningen ~ det respektie•reJ.ijk 
verantwoorc.el::.J is voo:i:· 90% en :;e,% der toegevoegdc waarde ~ r6spektie-..re
lijk 12% en 201:\ hog,;:r lig·::. dt:..n ds f;8,!l.idcL::il:!.e arbe:.dnproclukt:i. vi. teit van 
~:7.:::. ~- .·\,r-.,.·:y•:e:.";""'!:.;-.., ...,.Ct, 'n 



onc.e1 n~:tnr,cm in hc'c onder :~oek te bet1 ekken , 

:-abel dat ~ zelfs iu hc t de::'.·de eeval 5 dus w.:-,m· ::e bezochte onder;.1.e:.n;tngen 

q1.~a e rootte vere;cleken wo:..~den !!let de 6~5 van alle ondernem:i.i.1~e l19 welke 

verantwocrdelij k zijn voo:..· 50% ve.n de ·coee;evocp;c.e wr.arde, toch nn neer 

bezochte cnderr.er..1:.;:1gen boven hct ee::i:i e!delde ui tkonen da.n er ender o 

Voor ee::i c.eel kan di t toeceschrevea worc.·;m aan hct felt c.at , 

vooral in de eerste f ase, een f•;root aantal kJ.eir:e ondernc>ni 1c en ui·cvielen 

vanweee de nadruk~ in het bec in~ op toepacsine en op elektroni sch gebied. 

Van de onde~neninr,en welke onda..-ril-:s cen tw,:?ede brief of een nanv..illend 

telefconp;esprek, niet tot een onderhoud bereid ,~·aren of i:r. het e;eheel 

ni et aantwcordc.en, was verder in de necste p;evallen bekend dat het kleine 

Een reden voor de eeringe medewerl.-:ing 

van klein~ onde:c~:er,2.ingi:m is waarschij nlijk dtt~ d.~ ze zicb in het alee.mee;,1 

niet ve..:i een inl::.~1,tlngsproblee:;n bewust zij:.1 en er diente:ngevol.ge 00k 

ueinig belangste. lling voor hebben o 

In Hoofdstuk 4 is er op gewezen dat he~ asxital -::e bezoeken ovl~:rnemingen 

in ell;:e industrie8:cocp e.fha.11kelijk i s 68steld van de toege-1cegd.e waarde 

In Tebcl 9 (blz ,., A24 ) zijn die industr.:egroepen vermeld 

wo.arvoor het aantal te bezc~ken ondcrnemingen minstens een bedr.1fl..gto 

In de tabel wordt vo:.ir elke industriegroep ook het ac.ntal werkelijr: 

bezochte ond.ern'='-1,ii,g en v·ern11:,l.d ;i waarmee e:e~1 ·,,;e.,.1~devol onderhoud is 

Een vergelijk:i.ng ,:.i.et bJt volgens de opzet te be zoeken aunta.l 

ondcrnemingen la:>..t s.:en c1.~t aan bet Ycre!s te min5.mm aentcl is volde.e.ni 

t1-:: t uitzondering v .:::::1 de g::-oepe:2 11l1erenkleding" en 11industricle r:tnchlnerie:' ~ 

Dcze 1.'.i tzondering'..:,l en het fei t dct in sc:!lmige groepen wel en in andere 

niet neer d.an he·: □intmi.:;m ae..!1ta.l bezocht is O zij n te wijten a a.'1 de 

om3te.ndigheid, de.t bij het ccna.d'S rer. vc~1 onder:'.l~i ngen v0orai' niet vest 

stand of zij al da.-ri niet g1.1;:,stie; zoud.en ree.gereno 



Ook daaro:-n i s het onderzoek ! n drie f.s.sen tc tgevosrd z:,c1a.t r 

b i j !"let be::i.aderen van ondP-rrie::ningen YO:)!' een -ue:paalde fssc ~ nlle 

aand..:J.cht eeri cht kon wordsn op die inrlustrieg roe=1en welke i:1 de vooraf~ 

gaa?1cle fase(n} noe niet voldoende in het onderzoek waren betrokken, 

Om praktische redenen ilien:ie h,;,t eigenlijke ond.erzoek voo1· 

eind me.art 1966 voltooid te zijn. Op c1at tij c1st i p t.ad in el!;: va..'1 de 

twee vocrnoende industrieg r oepen slechts ee'n onderner .. d .ng een onderhoud 

t oegestaan , onda.."IJ.ks het f'ei·c dat i n elke g r oep n eerdere onde:·ne:r:1ine;en 

waren am1gezocht ~ In di-c ve:r.ba...'1d dient er op gewezen te w-orden dc::1.t 

d<;; waa.rneoingr.:n tij c'.ens het ondci:'houd bij de ene onde:rnemi ng in d.e 

i 11'il1striegroep 11her·enklcdinc 11 ~ goedde~ls b8vest 3.e;d werc.~n dom:· die 

welkr~ werden geda.an bij een ondcn1e1c".ine: in de c:roep 11 d. ffi!'.l.eskJ.edii'.!.€\ 11
,, 

Wat betr ef't de uitzonde:dn0 i,1 cL: eroe:p 11 indust:l.'ie l e machinerie!' zij 

erop ge,•2zea dat e2n grote onde~nening 5.n de i nc1ustriegroep 11 elektro--

technische nach:Lr,erie 11 bcz.ocht w2rd ,, De ze ond.t;:rne:r.1.ing paGt werk0,1•ijzen 

toe ~ die nnuw verwent zijn aE.n die welke t oef,€pe,st worden bij de fe,bric::-1-ge 

van i.ndust:rieJ.e machi:r.erie~ 

Een ondern.e:r:::d.nFs ,;erd bezocht in cen industri,"::Gl~oep welke 

volge:as de o:pzet n:T.et in aanl!lerkine kwarn. ,. De aanlei di ng daartoc was 

d2..t bij deze ond.er:r..2riins een cepaalde toepassine: van elettronische 

app~:ratuur besproken ~wn wcrden, die r,rotendeels overeeel:wam met een 

dereelijke t::i8p2.ssi11[': in een and.ere e;roep , H~erdoor was 2e~1 zekere 
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De waarneJ"lingen, verva.t in de vijft i g ondcrhoudsverslat;en, worden in dit 

hoof8.stuk syste:rr..9.tisch weergegevenn 

Bij de systematisering WJrdt in grot e trekken de probleem-

stelling gevolgd ( zie Hoofdstuk 3). Achtereenvolgens worden besproken : 

(a) De tijdens de vranggesprekken betandelo.e toepassingen ~ 

(b ) De redenen Yoor invoering van Ile toepassingen o 

(c) De aard van de Yereiste externe technische info1matie c 

( d) De ove:r-drc.cht van de ze ir~fo~'.'llletie, 

( e) De ver werking van deze J.nformo.t i e o 

( f) Voorli cht.:..n6 op elek'.;rc ;:;isch g2bied. 

Voor het doe l van de onder·havige studi a worde~ de besp:i:-oken toepossin£ien 

als voJ.gt inge clee l G. 

( 1) Speciale machine . 

(2) U . 1 h . l ) nive rs e_e mec ine • 

1) Onder 11 speciale; r:ie.chlne" worc:t ve:i.·ste.en een cnkele mr.chine of een 
integrale g r oep vnn ~echines (instnllatic), voor de b ewerking van een 
prod ukt vm1 een be p aalJ.2 s oo:"t, 

Onder 11 un:tver .3ele machinP. 11 W~:i.•dt vc:r-s tae.n ecri enke le machine voor cle 
b2wer' .ing van ?:"oduL'ten. vell:c vnn verschi llE::",de soort ktumen zijn. 

Dez.e defL1i ti03 ~;ijke~ enig :: •.:.i ns a:? vnn gn..-:.gba:re definities die Yt>rband 
houden mGt u:r0d·11..il;:ticr,_etl::.:j-3:c,, of' :me'.; d2 n-:::mr,.!.i2atie van een u rodul:to 
Z:le bv . M.L~, :Se ::,; cri.e.n~ Mav1•,1fac.:turi ng processes~ 4e drukt John-Wi l ey & 
Sons~ New York~ 1957 ~ blz o 2: "In sr.1i, ll~lot or jobbir.g- type mtmufacture t 

genere.l =purpose nachin.es such e.s th~ l a.tae, d::'.'i ll press and plane? , may 
prove to be th2 bes t type" .. aA special -pur pose na.chine shoulo. be 
considered when l e rge qua~ti tier, of n.. sta.r.da:·di zed pror.uct. are to be 
produced". ni,Ieny of t he speci al-pm pose machines diff er frum the usua l 
standard type i n that they have bu.i.l·c into then s o:;ie of the skill of the 
operator11 

o Zoal :c; le.ter blijkt is se!l ve.n de grote proble:1en i.1 de 
industrie in Zui~~Afrika dat zclfs zeer gespeci o.l iseerde machines nog 
gebruikt wo::-den voor de f abricage;i i n k l e ine series~ van weinig 
.,:enori!ialiseerde nrod1.lkte.1~ 



(b) Werh.vrijze , 

(1) 

(2) 

Proceswijzigi::igo 

. l) 
Procesregeling o 

Waar bepaalc".e elektronisr:he of pneur.iatische appgratt,ur d~ 

werking van een individuele machine regelt en een integraal onderdeel 

vm1 de machine U2.tr:1.aakt wo:rdt de bctrokken s.ppa!'atuU? tot d.e m9.chir..e 

gr2rekend en word.)..:; niet e.:1.s een procesregeling b2schouwdo 

De globale vei·d'c: ling van de toepassing,2n 2 in het e,1gemr=en zowel e,1s op 

elektronisch gebied~ is te zien in Te.be l 10 (blzo A26) o Dat het tote.le 

ae.ntal waardevolle Yraaggesprekken kle:i.ner is dan het aental toe::.,a~singen 

ligt hierar.n dat soms mecr dan een toepass:i.ng besproken is z t.er-wijl i:.i 

enkele andere gcvallen geen bep?..e.lde toepassin{;en zijn besproken , 

Eerde~ is venneld dat het bij de opzet van r.et cnde:::·zcek de 

bedceling was om t:. ,j de::rn elk onderho'.]d de inlichtingsp:rob:Amen van een 

onderneming te bespT~ken, ~a..~ Qe ha~d van een specifiek door de 

ond~rneming zelf gek0zen voorbeeld van d~ invo-:2ring van e 0n nieuwe 

ffiachine of werkwijzeo Vc-oruitlopend op hetgeen hierover in de v-olgende 

h.:,ofdstul~ken ge zegd w0rdt 8 ke.n nu reeds warden gewezen op het feit, dat 

v:e:~ betreft c.e tc 2pass:i..ng Vi.m nieuwe nachin£s ~ de gekoz0n voo:::-"beelden 

van s pecie.le maf!:U ~~es vi2el tc.lriJ:cer zljn dan voorbeeldz1 van u~i Yersele 

n e.chines o Ock V3..lt b'i.j ce:; ·c8Gpass inrwu op het gebied van de ele.k;,ronika 

het ·1eelvuldi g vo0rkc:::.ei1 r,: v,~·,1 i.,oor·b'?('lden in v-e rband. m.,;t r,roces:i:·ege1ingeno 

1) Onder "proceswi. j ziging" wo::.-d.t ver,;;tz,_un een door de betrokken onde.i:-nerdng 
nog niet eerd.er tccgepe.sts methode c.,m !'let reeds beschik";:m·e r1a.chinerie 
eeH bepae.ld p?odu1rt te fabr icere,lc Als voorbeelden kunn~n genoe~d 
wc.,rden een gewij zi.gde ops telling Vl:-'.n machi:aes of het geb:!"uik va.I1 andere 
p:cndstoffen. Onder 11 niet:.we procesregeline" word.t versto nn een c.oo:r 
de betrokken onderne!"l.ing nog niet eerder toei:;;epaste meti:lode voor het 
beweken of neten en re~elen van een reeds bestaand :p:roduktie:prc,ces~ 
De eventueel hiervoor nodige appara.tu.nr wo:rdt dus niet zelf gebr.uikt 
voor het bewerken van produkteno 



Bij de inst<1.llering evena.ls bij bet on cl erhoud n1 .. "l de bebproken 

toepe.ssing e::i deden zich in vele geve.llen rnoellijkheden voor we1ke niet 

Dit blijkt uit Tabel 11 (blzo A26) o In onc:ev-eex-

vi.jfentwi ntir, proc2nt van cJ.le toepas 3inc;en. V!'.'.n machines we!'den cnvoo;'.":i:;iene 

?:'.oeilijkheclen or.c 2.rvonden; de r.:ees t e h i er·van tijdens onde:d~oudsw.sTk

zaamheden na c.e install el':!.11[; ~ 

vnn nie1..1we werkvij ·z.en de den zich onvo01·2.iene bezwaren voor, e.e 

meeste hiervan bij de installering van de bet:.okken app ara'cuu:i:·. 

In het algemeen t:caden de cnvco:..·ziene problcm1?11 bij cle toepassing 

va;,1 n i euwe machines of we:i:-kw:i.j ze:1 met e lekt r onische appara.tu.ur na.ar 

verhouding vee]:roldiger o:p dan wanr:.eer de1·geli j ke apparat1. .. ur !liet 

gebruikt wer-J.. Zie Tabcl 12 (blz. A26 ) , 

Bij het ontwe rp van een ni euwe of ve :;.•beterde werkwij ze· of machine. 1-.:D n 

een onderscheid wc::.•&en geruaA.kt tussen eige n ontwerp of ontwerp d.00r 

vnde:·en en in het laa:tste ge'iral kan men een i!lc.':)15.ng maken volge=1s bet 

1 ru:i d. Y!ill r,e r k ro 8 t , 

(blzo A27) . D,-..t het totale aantal t c-"'passinc en in dez2 t abel ie·~s grater 

is dan voJ.gt u:i. t Ta·oel l O, h:cct omde.t i!" enke1e gcval len een i:1tegrale 

installatie,. welke per de rinitie een machine ge:noemd wordt j best.-)nd td t 

mee:..·dere e!lk<:=lvoudige nach :.:.u,1s ~ welke ult vcrschlllende l anden afkomst:l.g 

zi j!l ., Een soortgelijl:e ontleclL1g Yoor werkwij zen is 1;(':ergcgeven in 

Tabe l 14 (blz. A27), 

Ult de twee tabelJ.en ken men OpL'1aken dat van de nachines het 

overgrcte deel overzee ontwc r pen ( e n gebouwd) is~ ter.djl van cle nieuue 

werkwijzen ongeveer de helft door cle ondern-smingen zelf is ontworpen~ 

VeTde :..- VJ.lt b i,j do r:-in.c:hines het bel.a!l.c:dj ke nan<': ,-':el ·:an Co:nti.nenta1e 
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f abr-ikaten op,, 

Bij de :nstnlleri.ng en het onderhoud van nieuwe r.111.chines, of van appa.ratuur 

bij nieure wcrkwi jzen~ kan nen ond.erscheid me.ken tussen i nstallering 

en/of onderhoud door de ondernewinp zelfi door de leverancier (febri~;:;.nt, 

i mporte, .r of ne;cnt) of coo:- derden (bvo een ae.nr..ener van konst:ruktiewerk). 

Ee~ overzicht hie."va.n wordt gcgeven :i.n de TabelJ.en 15 en 16 (blz. A27). 

Uit de ta-.Jell,:- n bliji:t dat jn 't e.lr;e.."':een gesp:rolcen een uit 

elke vij f tot zeven installaties verzorgd is Em onde,:houden worc.t dcor 

d8 leverancier. Overal waar het ir:stalleren door derden geschiedde ., 

b et:cof het zeer ~rote ins t a.llacies ~et ee:1 aanzienlijke hoev-eelheid 

konstruktiewe:ckc-

Terwille van de ovarzichtelijkheid worden de r (;)denen voo:i." in•~o.,:·J.n~ van 

de besp:i:oken toepas8ingen :i..·.0.gedee l d in de vo}.gf":1de groepen ~ 

( a) Uitbreidinf va."1 de pr ocltlktie o 

(b) Vertetering van de kwali tei.t ( va.11 h ct produkt) < 

( c) Bespai.."ine: cm.· Vf'lTii nde .. _ 5-ng van ,·d,tve.l ~ op benodigde ene.cgie ~ 

enz, (p:re,c.,::s0pt.ir.rn.li sering ). 

( c. ) BesparinE op ar-1ci c1 . 

In Tabel ··_7 (bl .?:. :28 ) zijn voor de twee haofc![;roepen van 

He.ar cbo:::- o;.1de r nemine;en 

tijdens de besp::.~i::.ldngen T.i~r. r d2.n ee:'.1 rf;d.2?:1 VOOT inYoeri:1g ~.e:!:·den g,JUO \-):::dr 

is slechtn met de 10;:,fdretit;n rckening gehcuden ,. 

Haar het om mach:'..nes gaat g blijkt dt:.idelijk dat ui tbreidi:ng van 

d0 prod1.1.ktie de cela.;:igrij t ste reden voor invoer:.tng was. :i3ij het 

invoeren van nieuwe werkwlJ zen was di t van minder belang. Hierbij moet 

natuurlijk wel bedacht worden dat de vier genoe.::nde l;:at~gorieen ve.n 



r ~denei.l n:l.8t geheel onafhsn.keJ.ij!{ van elkaa:r· zij n. In enkele va=i de 

besproken toepassing~ri leidc.e v e1"':!li:1der:;.ng ve,n uitva.J. tot een ae.nzienlijke 

uitbreiding van de produktie. 

6. 4 Aard van r:~ ::e:;-:odigde e·..cterne te chnis cl:.e :i.nformatie 
~ .:'&~~-~~......,,_-..-·_-•---·~ _.._,._,...,___,~-- ..-- - -------~---~-

Tij c.ens bet 0;1derzc..:k :l.s gebleken d'.:'..t de externe t echnisi:!h<'= infor.nat ie 

di e een onde:-ner1:L6 ncdlg hee7t. voor het invce:::·Gn v an nie;1we ms.chines 

cif' 1,erhiij zen ~ i nsec1E:·'3ld ken worden in dr:i.e hoof d3r oepen ~ te wsten : 

( a) Info:t':!latie we Bee <ie cno.er a e~izig op hooJt ;'! brcngt vc::,,i he~ 1Jestae.n 

vo.n nieuwe mo.chines of wc:rk':v:i. j ~ 2n o 

(b ) I nfm:•rmt :re welke vereist wordt Oij het over wegen van de 

ini.ro2::·ir.g van n:i.e1.,.·,.;e l!lachines o f werk·,rij ze::., 

( c) Infornatie y/c lke r,od.ig is v-oo.r het op lossen v ru1 on•ruo:::•zie'!'le 

moe:tlijkheden r.a de i n·roering ,, 

D1::ze punte.1 wm'.'den in bet volg ende beh~1de l d waa:l'."bij, beh e,l·,0e over c.e 

ea.rd van de benodiGde info:r::'l.at i e ~ oo~ i ets wordt gezegd ovc,r de in-'Tloed 

v an de markt, het p~odukt en bet pr odu.~tieproces o 

I'a infcmatie wel ke een o~c.ernErr::.iug op de hoogt:? brengt van nieuwe 

ont,-rikkelings:.--1 z ~'..~ ~en ,;gewa.n~~8l'di!0 g s-info~ ,a.':ie 11 kun:1.en noem('ml) ,, 

Op d.eze infon '1o.°tit~ kan niet d j ep wore.en ingege.s.n . De voornc.c>~ote 

l'Gden is dat bi ,i l:.E: c 0116.er ,;02k ,·,s.er v a:rc.;-, ki,ar.1 c:.at het jui~t bij di t 

soort i nfo:c·natie u:i.terst r.:ioci J.:i.,i k is 0:.1 de gv.16 van zalten na1..."W'keur:;.g te 

a chterhaleno 

Zoals uit de ond.erhcuds vers~.agen bl5.jkt 1111s b.e t sJ.eclrt s in 

een vrij beperkt aanta.l gevellen mogelijk oo. redelijk bet?ouwb&ar -~e 

bepalen hoe een o.aci.erne:riing kennis h-ee f't kunnen ne~en van ce n bepaelde 

1) In het Engels : "current awar eness informatinn1
; a 



0-,r-z:;_• de bronne~1 van gcwe.arwordinesiuformatie 

volgt verd.erop no~, neero 

Om de aa.rd van de voor het ovcrweeen v a.'11 de h,voering nodi3e e:xterne 

technische infornatie te onderz.oel~s:1. kan dezc inforne.tie als volgt 

warden ingedeeld : 

Opsporins ven leverru~.ei ers 1 ) • 

2' 
F1l!lktionele werkin _, (van machine of werkwijze) 1

• 

Gebruikservarin~ va..'1 enderen - in Zuid~Afrika .. 

Gebruikservaring van anderen ~ overzee~ 

Kennis van naterialen - niet elektronisch. 

(a) 

(b) 

(c) 

( d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

Kenn:i s vo.n naterialen en onde:r·delen op e1ektronisch gebi ed., 

0 d h d " . 3 ) • t - k,._ . ' n er ou svoorz:Leranp,en - n:. c· €J.e L-1"0n1s en, 

Onderhcu6.sv0orzici.1ince~1 - elektronisch . 

Tijdens elk onder:houd is ,:e,_r;.· r:.c.e, d of de onde~ne!!li..:ts specifiek 

naar bepe.alde externe tccl::::ische infcr:r.r-.tie E~ezo:::ht heef't. 

va!'l de ontvatgen Emtwoorden~ is in Te:oel 18 (blz o A28) een cmtleding 

gea1aakt ve.:::i de aard vcm de exte:cne tectnische i11formatie, die 1:.odig is 

b~.j de overweging ·te.n de inv0e ring van een nieu:..-e TI9.chine f 
, . . 4) 

o wer~1Jze a 

Het totale aantal gevallen in Ta.bel 18 is grater dan het tote.le aanta.l 

besproken toepassir.g,,m omdat men veele.l bij elkc toepassing a,an e:.~t.-~r11e 

technische info::..--:na~ie vnn v-:: rschillenc1e aa1~d b choefte had . 

l) Hie~onder worcit verstaan info:rmat i e welke le3.dt to·~ h-2t vb.ci,;n van 
leve:..·anciei·s v ::-r: mnc:ii,~cs , g rc.r.ds toffen :) enz.. 

2) Hie:1mP.e wordt ..:,,:- .,ceJ rl ir:fo:;·..ne.tie 0\.·2r de m,.l,n-Le:i.· waa.r.op een zeke e machine 
o:f werh.-wij ze 11,p9.s t in r,et algem~ne prot ukticpr oces van <le o:..1dern.eming 
en over de ekono:c:ische doe:rrtatighe:::.d van de DA.chine of W<:'rkwijze voor 
de onder:i.emin,:; ~ 

3) Dit betre:f't i nformatie oYer de mani,;.r· wanrop het onderhoutl van de 
betrokken nachine of appe.rc..tum· plea.t s noet vindeno 

4) Er dient met nad:ruk 0"9 gewcze:n te wm.·de11 det bui te:1 bench01.rwing z:i.Jn 
gelr..ten de geve..llen wae.:~•in de bet:r.0kken ondcrnemi~en reeds over de 
infornatie besctikten op het r.10ment waarop deze werd vereis~ ~~ dus 
d.~ze info1-ne.tie reeds i ntern wc: s - = en door de onderne!"lingen geen moelte 
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Hoewel v:::1~z elfspr~~tend 11 f un~:t.t one1e werking " een bGl angr:tj k ,i 

soor t van info!"!:1atie is~ die 1::ien nodi s heeft voor het invoeren v-an 

nie'Li.we nach:i.ne s of werkwi j zen~ is deze g roep toch apart geplaatst in 

Tabel 18 or1 een vergelijking met de andere soorten inforuatie mogelijk 

te makeno 

Wat betref't de groep ,:gebruikservar:i.ng" dient opger.ierkt te 

warden dat in twaalf van de veertien geYallen de gezocl1te inl ornatie van 

ove~zee werd. ve rkregen~ Slechts in twee gevallen v er den inUchtingan 

over de eebr uikservaring n et bepaalda machines door de betrokken 

o.:i.derneningen verk:::-egen van a.ndere ondc:r.ner.iingen in Zuidg-Afrika ., 

Van alle t oepassing en had.den 29 betr eMing op eJ.ektroni s che 

a_ppare.tuur o Gel et op he t f e:t t d s,t z ich met der geli~jke a-:_)p e.ratmu, 

tijdens ea na i n::; t c:,llering 0<2t~'.'ekkel.ij k veel onYoo:rzien0 moeili j ki.,0den 

voar deden, is het cp-.ruerkelijk dat voor ':let overwe[';en van de i nvoerine; 

slec::its :i.n vier f_; evallcn b i.j zondere a~r,dncht gc s cb.onl~~:'l ve::.--d aan 

ond2rhoudsvoorzi eningen op el.ektronis ch gcbi ec., 

De extez-ne technische infc n :iatie die '.,.'!len v-erle.ne;t -.roor he-c cplossen 

v-o..n onvoorziene p::.~oblc..rne;.1 ~ kan als volgt wcrdcn ineedeeld : 

( a) Technis che we:.~king ( v a"'.l machine cf werkw:i.j ze) - niet ele:ctronischo 

(b) Techni schc -vie:,:-ki!lf; ~ 2lek.tr0nis ch . 

( c) Kennis van !:).aterial en = niet elektro.1ische 

( d) Ke;.nis Yan 1.. a-c E:.d .a).2~1 e n cnd.e r delen - elc,ktronisch. 

I r.i. Te.bel 19 ( b lz o N~ 8 ) i s f:'c. n o,.re,le d~ng e;emM,i,t v an de aar d van de externe 

t e c1,;1i s che i n f orn2.·~.:i.c !· cp g1.·o:.1d 7a.n d -~ ontve,nr,:sn a..TJ.twoo~den c 

De ext cr::.e tec:hnis chs inforr::e:t ie, ber:.odi r; d voor hct o::;,l ossen 

v e,n onvoorz:l.ene no<:ilijkhedeu ~ is ~-n hes alger: een t e;11.elijk specifiel{ 

·1ran e.ard ~ Haar het de technische we:cidnr; van e en bepae.1de n ach ine 

of ven bepaalde elektronisch2 appaT~t uilr bet~of , konden de e egevens 
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docrg:!...B.r_s slechts door de levcrs.ncier verstreki:; worden o WG.ar het 

vo,~r de opheffing vcn de 0ezwa1~en nodig was e:m ir.lichtingen te verkri.jgen 

over e i genschappen van bepaalde in d8 machi::1es of apJ..:u·atuur toE'[;epE:s:; e 

naterialer. of ondE:-rde len, kon dergeJ.ij ke informc.tie in de 1:1eeste geve.llen 

alleen word.en Yerschaft door de le-veranciers van dereelijke mate ria.l E:n 

of onde rdelcn. 

De aard vn.::1 de beno:::.igde exter:-1e techni s che informatie hangt af v:m het 

produkt 9 de markt en het produktiepr-oc2s. Aangezien deze f aktoren cok 

onderling weer afhsnkelijk zijnj is het niet eoed mogeli2k om voor de 

besproken toepasaingen het verband tus ~~n de ~ard v e..:i de benodigJe 

informatie en f ektoren zeals produkt, ~arkt en produktieproces, ovz?-

zichtelijk in tc.beJ.vorm w~er te geven, Daurom warden in het volgend~ 

slechts een aantc.l •roorbeelden "!:)ehandeld van gevallen, wnar i n dit 

verband in de besproken toepess ingen tanelijk duidelijk tot uiting kwan. 

Wat de invloed va..~ de aard van he t produkt betreft , werd het 

volgende wnargenO'!len: 

( a) In ri.:im tccctig pro cent vc.n a lle besp:.'011:en toepassir.gen was sp::.·ake 

van produkten aie niet 1::.a.n ingrijpendc ontwikke lii.1g va.-i het 

produl0t z := :;. f onc.erhev-ig waren 1 ) • No.a.at het produ...lct eer~--iaal 

in f 11bri cr>2;c was gen,JDe.1, was het voor 6.2 betrokken ondcrnemingen 

niet nodie: (,..-.:1 voortc,:.rend t echr~i sche infornatie in 'ce wim1en voor 

(b) In ecn gcvo.l ( circa 21,) h r.cl het produkt een zeer bi j zonder 

karatter ( Ecr,t re~l&13 ) . Vo ·)r e l k niamr produkt noet de 

afnener bepac:.l de gegevcns verstrekken over da instn.llering en 

vomseving van het produl~to Het produkt zelf wordt g rotendeels 

net handgereedschap en vrij eenvoudiee nachines vervaardigd . 

1) Met ontwikkelinge;.-i op het gebied van reklane en ver-9~~lcing is hier·'!::li,j 
e;een rek'?.ninc; geho-uden o 
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(c) In dr ie gevallen (kleding en schoej_sel - circa 6%) was het 

gefabriceerde sterk aan mode onderhevj g, De voortdurerid 

nodige externe informa tie had voornam6lijk betrekl'.:ing op nieuwe 

stijlon. In hot a lgemeen W3.s hi er aan informatie op produktio

tochnisch gsbi ed ni c t bij voortduring behoefte1 ) 

(d) Cngeveor ti on pro cent der besproken to epassingen had betrekking 

op prcduktcn \10n rn aan stcrke tcchnischEJ veroudering onderhovig 

zijn . Het botro f hier produktcm v&n chemisch , farmaceutisch
2

) 

en oloktrotGchnisch karaktor . I n doze govall en zijn de voort-

brengsolen zelf zeer inlicht ingsint ensi ef , dit wil zoggen da t 

voortdurend technische informe.tie ver ei s t wordt voor bet verbeteren 

va n bes t aan.do of het ontwikkolen van nieuwo produkten, 

Met be trokking tot de omstandighoden op de afzstmarkt kan bet 

volgende opgemerkt worden : 

(a) In ongoveor 25~~ van alle gevallE::n kwamen volgens de betrokkon 

ondernemingon moeili jkhoden voor als gevolg van de kleine 

produktiescries. Deze kleine ser i es zijn ze l f weer eon gevolg 

va.~ het f eit dat voor vele produkten de markt in Zuid- Afrika 

beperkt i s , tor wijl di l:wijls tezelfJertijd een grote varia tie 

in prijzcn en kwal i t0iton vcreist wordt . Bovendion is de markt 

g0og1,afi E: ch ui tgostrekt . De ko:::-te series brongen me& da, t de 

machin8s dikwijls opnisuw i ngea t old moot0n warden , waarvoor 

geschoold psraoneel nodig i s . Acrngezien dorgelijk personeel 

duur en moeilijk t e 1-::ri jgen i s, hGbben d.o b8trokkon on.dernemingen 

1 ) Te:) chr.o logische doorbraken claar g0laton . Jui st in het g9val van 
schoeis81 kon echter i n de a chterli ggendo jaren wol van een doorbraak 
gospr okrm worden , als gevoJ.g van de invo eri ng van nieuwe lijmtechniekE:n , 
die oorspronk0lijk i n geheG l andore sektoren ontwikkeJ.d war on , 

2) Volgens een modedeling in VD I Ne.chrichten van 20 april 1966 worden 
ongeveer 3000 nieuwe chemische vc,rbindingGn onderzocht voor de 
ontwikkoling van eon ni euw f a r rrraceutisch pr epe.r aa t . 



een groeie~de belangstellin6 voor tecr..nische infomati0 cp het 

gcbied v1n gedeelt elijke au~omatlsering 9 onder hendha,~ng van 

flexibili.te :i.t L:. cie prcduktieprocesseno 

("b) Het onde: :·-;:.c2k tracht in en~.cele gevallen a.an ~t lici.1t de.t rle markt 

voor bepd2.lde :produkten in ha 1den we.s ve.11 een bepe:;.•kt e~ntal grote 

onderne:rni.n€,e~~-. In enkel2 V8IJ deze gevallen bleek dat de betrokken 

011d8rnem::.ngen st e1·k i1:.lichti~sbewust war8n en zich n.ktief bezig 

hielden ffiet het inwinnen vun techn5-sch-= i n formatie, vooral over 

t . a]j i l) p?·ocesop :i.m .ser· ng o 

I•e i :i.-_rloed van h e -:; produlc';ieproces op d.o aard van c.e info:rmatie 

kwam tijdens het onderzoek tot u.itine; bij de ka..."1.pagn~bedrijve n-.i bv ., v~! 

ingemaakte v-.l'.'11chtcn 2 ) 0 0:.1dern8i'Ilingen met e2n fab:dcaiseproces dat sts::.·k 

ar"'hankelijk i s van C::.e se:i.§,)c:,1en~ hcobon een sterk wisselend~ per:=;~neel= 

Vol.gens hu..n b evinilingen wordt het steeds moeil:1.jke1· cm 

tij dens de k 2.m:i;:-agne onge:sch,,cld personeel op ti j d.elijke bcsia o.a:i te 

3' t · •,c,]r 1.-, ,:,n } J.. __ .._\,~.. & Oc;: d2ze onc.er ;:;,eni!J.Se:i hebben behmgstellL;:1g voor i nforme.t:i.e 

1) R(':t e.antal ge·;;aJ..len ws.s e chter te kl~j_n c:.'l r..ieruit onduribe1:-~im.i.ige 
konklusies te f::· eh:1,;:en ~ bv , wo.t bct:"."~:'."'t de invloed van 02.::.gopol:i.stische 
ma:i:-ktori.stand5.{;he den c:9 de aard ve.,;.-i o.•..: benodig dc ~xter11e i~eclm1.sche 
i:ni'orne.tie , 

2) Men ka.:>1 no:cm,rl:i. jk stelle11 dat hier r,i€t zo::ee::' spral~e ia -re...'1 een kzmne!'k 
van het eigenl5.j ke produktieprocP.s ~ ~g_ar wel v;,.n een kenmerk van de 
aanood!:la:rkt v~m e:rondstof!\~n ,, 

3) De bedoelde onc:..e:i:-ne:::1ine_:~ ;1 b ev-inden zic:i. :e1.e:;_·emeeJ.s in. die c-:.~ len Vw"1 de 
Kaapp:~ovh1eie waa.Taa.n, op g :C'ond 1.,a•:i. bet belcW van d2 Zuiclafrikganse 
regei·ing, Bantoe~~-re:::·6.kra chts n o.1ttrokken wc~den ter bes che:tT.lil~B van 
de KJ.eurJ.1.ns-werkkrac-h·~cn die historisch i;ezienj s terk aari de betro~.cen 
gebieden gebondf:n zijn ., Deze Kle1.1.rling-,we:ckkrachten zijn ecnter 
in h et algerceen nind.e:::- gescb.H:t vcor zi-.-ac.r werk dan Banto0~·w<";i."!i.l:re.chten. 
Bovei1di en vestigen zj_ch de la.atste tijd nieuwe industri€Gn in deze 
gebiedcn 5 welke de werk~rachten in de or-ige-.,ring een meer pemenP.r;c 
die::istverband kunnen 2.anbieden. Beide fe.ktoren naken het voor de 
kru::rpagnebcdrijven steeds noeiJ.ijker on ti,jdelijk perscnc:::l aen te 
trek..""{en. 



up het gebied van autcmatiseri:ig van 1,roc.1.;.'.:.:t i eprocesse1: ~ 

6.5 Ov-e?tl'l'.'9.cht ven de info:rmntic ~ 'XP"~,.-..-.....a.c..-....,.__ ____ -=------=---~ .. --~ 

Er is reeds op r;ewezen c.a.c het or..dezhavige onclerzoek kwali tatief vo.:n 

aard iso Tij.:::.er.s de persoonl:i.jke ees:prekken .;as het ni et ltijd 

mogelijk om zeer gedetailleerde inlichtingen te verkrijgen oYer c1e 

jtdste gang van zeJ~en bij het iawinnen van e:~terne teclmisc~e informatie 

door een ondernP.ming1 ), 

Er wordt daa:·om ook met nadruk op gewezen dat,; ~-raar in het 

volge::ide bepanlde ontledingen in de vorm vnn f1~eq_uentied:!.agramr.1en 

ge.maakt wore.<:r. i de ve J.'!ll 2lde p2rce:ntages nie t nA.uwkeurig zijn doch 

skchts ee:: glcb a.:J.e verg 2lijkir,6 van de verr:,elde kateg1..n·iee·n ten doel 

hebben o 

In Hoof c1.stuk 3 (Probleer1st2L_ing) is er op gewezen clat bij 

de overdracht va.n infor-~atie d.e volge~de aspektE:n ve.n belang zijn : 

( a) De vom Vcm de inf'ornatie ~ we.e.rbij n ,:,g eP.n onQersc~1eid ganaeJ:.:t 

kan warden tt'.Ssen de zintuigelijke aard van de info~s.tie en de 

infomatiedrager in de vom an een bepaald mediun, 

(b) De bran~ in de vo:m ,.-an een cepaRlde insta.;.1tie of perscon 

well:e deze instentie vertcGenwoo:ruie;to 

( c) De vo:..·n vw. h0t 11 in-roerirn.neal" of de modaliteit van da 

ve1·bir:,ding 'i.: ,1:.ose~J d2 "u~:on en de beschouwde o~.dernening 

Ter wille V c::..'1 6.e (1·1rerzl.c!1:·3lij:kh e ic'l. :i.s het von~:gaande in het sc.:he:me 0p 

blz ,, A3 ;:013 eer.s c r -~ fisd1 v.:-or r;esteld ,. 

1) Zo werd bv. in E:akele gevallen vel'~~le.ard c.at bepaalde inforrw.tie 
Ye:·kregcn w~.s op s rond van een "li teratmL btuc.ie" zonde1· dat verklaard 
werd. hoe dit plaats e;evonden had - bv ~ door b ezoeken aan externe 
bibliotheken~ enz. 



In hst v-ole;ende word.en bovenstaande puntGn ne..dcr lleschomrd,, 

te be:ginnen m<::t de bron i daarna het n e c.i t:m en d2 nodr:...l i tei t er. c_:m het 

vlak ve.n onti.rangst o Te:.nslotte vole;t P.r:m ko:..~t e beschouwinf oi.rer de 

rol van importeu::"s e!l egenten bij de overdre.cht van teclmisch~ informe.tie. 

De bronncn van extr.,rne t e chnische informatie ku..··mcn in de volgande 

hoofdgrocpen uo:;:den vc,rdee:'_d 

( a) Le1reranci ers . 

(b) Zuste r ondernemingen1) 0 

( c) Bronn en va.n gcrpU:b l:1. ce~r-d rn.ateri. -.,al o 

( d) Andere b r onnen. 

In Tabel 20 (blz, A29) i s a a_riget oo;.1d. i :i Welke mate bepaalde insta.-r:rti.e s 

in de besproken toepassingen a.ls info,::ne:tieb:.~on optr aden~ De in de 

t abel gebr uirl:te inJeli ng van bron!1en is :iets ui tvoeriger da"l de 

boYsnstaande,, Het totale aantal gev-allen in de tacel is gr.::iter dsn 

het e.an-t.al toepass5.ngen oml'.3.at soms van vers chillende bronnen gsbl'u:i.k 

werd gemaak-t o Wae.r E~hte~ bij E:: s n enkele toepassing op ve1·s d1:'..J.ler1de 

• • .,. ,P ' WJ. J zEm van een bepe.alde bron g2'truik we :cd ge:.naakt ~ is zo n b~on slechts 

Uit da t:1.bel bli.jl:t i zoals ;nen kon Ycrwa.chten~ de.t de 

Op e~n 

Voo:;:ui t l ope:,1a.e cp d.e gevolg·c:rek::--:.ingen~ welke in da V.)lgende hoofdstukke~1 

ter sp:.~a;-:e konen, i~an dit w2.::irs ch i jnli ,jk w::i:;.'den toegeschreven aan het 

feit det de ond.erne:ningen, aan wie da keuze van de te besprek.cn 

toepassing was overgelaten~ naar verh oud1.ng weinig inforn.atieprcbl~en 

1) Hieronder wor.dt verstaan onder~,emingen in de eigen bedrijfstak. 
Waar elders i n de tekst wordt gesproken van zus teronderner.i:i.ngen binnen 
een b epas.ld cone:e~·n~ voJ.g·c dit du::.delijk ult het zinsverbando 



hadc.en m2t machi:no:-:ie Yan Zuidc:t'rikaans fab :.:'.' ikaa t 1 ) e 

leverancier ·-ran de ma..::hine of e:_p:,a!'atuu.r alr:; inforBat iebron o~traa > 

ho..:: de infcrmc.tic ge:woo1;..i:i.jk bct:re:kking op de funktJonele of 

tect ,ni sche -,1erkir.6 v c1.n dz ::iachine of te appEl::..Ao.tuur ~ 

Terugl-:e:·e~de tot Tabal 20 kc~ mGn zcg[;en dat de boekha.--idcls 

en ui tgevers ( v,,or zove r h,:;'c vakbladen betreft), tentoonst,~llingen en 

ondernemingen in andere branches de hoofabr:muen van gewaaz-wordings

informatie zijn~ afgezien wellicht van vertegemrnord.i.gers va...t1 leveranciers ~ 

Verder zijn tcchnische i nnovaties i n bepaalde ondernemingen s01.1.s het 

gevolg van informa-t; i e 9 ciie afk0i-:1stii:; is va.;.1 oric.e:..Anc:ningen in geheel 

verschillende bedrijfsta°l{.ken o Bij de b e sproken tcepass inge:a zijn de 

volgende voorb2elden te nozmen 

( a ) Een niet~-we werl-cidj :?.e bi ,j hE:t bekken van bis cuits kwsm tot 

0!1t wikkeli:-:.6 nada·c de g rondg2da.chte van deze werkwij ze 

opgemerlct was bi j een grote d.rukpers v,)cr dagbl c..drn., 

(b) Een opi!le:rkel:Ljke v2rbet<2ring in een streagpers -.,o~r VU:.:Tvas t e 

stenen k,·72.!U tot. stand d.oor t oe-i..oen -van. 0en f ab:cikent -,rc.n 

r ubberwu·.·.n o 

( c) Een f b:.. U:emt van siga1'ett en welke z2kere p r od-u~-:t:i eproccssen 

geauto1.1a:t:i.seerd heeft, [:eeft r:·.1 advie s ove'.i:' autcnw.dse.tle aan 

ondernerr.i1~_an b innen zowel als bui ten cl.-: e igen bra-u.•he 

( di t voorbeeld is ... i et ann e .:: n bep a .'.'..lL~.e toepaasing gebonc.en ) o 

Van de b ron.nen overgo.~id naer c1~ :media en d2 ov2rd.r t:e:ilt smodali tei ten, 

deze zijn in Tabel 2.:!.. (blz, A29 ) om p:.1.:..ktische redenen sruncr1t3c:Yat. 

,,..,. 
InJ len bij ee!1 bei;e.alde tozpasoinp; op dezelfde wijze van verGct!ilJ.eode 

1) Ook die!'.lt nen nc1.tuiu·lij !~ in nnnmerking te n c::.1en dat de n!=estz 
prod Ll{tienacr ..:.nes in Zuid-Afrika iriee,•oe:i:d zijn., 



- r,5 -

brcr.~e::1 r:ebruil: w~!'d ,,enec.kt ~ is de betrckke:1 vi) ze Yc:11 ove:rd:r.acht 

in de tabel~ inc:i en bij een bepan.lc.e toep3-8Sin~ sprake is Vfu"l ern 

enl:el r!!ediUi!l en v,--.n verechlllende brc_men (t :r. boeken welke ~ijd;;;!ns 

een bezoek an.n et)n biblictheelc zij!l [':-'! lezen en boeken welke vla a.e 

boekhandel zijn aar,@=s chaft ) ~ het be'.;:rokkcn oedi tn slechts 0e;.i kce-:.~ 

e;eteld,. Riera.':'. en ~dat de nedir. en de nodaliteiten in de tabel zijn 

sanene evat ~ verscr,ilt het aa.11tal p;evallen in de tabe l met het aanta.l 

besproken toepassine:;en. 

Tabel 21 l e.at zien dat in cn~eveer 5C% van elle gevallen de 

eewenste infornatie mondelir..r; werd oyergebracht of althans werd 

ve:r.-kreeen tijdens nersoonli,jke bezoeken. Hat deze bezoeken bet:i..·eft 9 

volr,t ui t de tr):iel dee de di verse ond.crnemil.~?en een be zoek a.ar, de 
ce:,-x:;...n 

infomatiebron wr,Arschijnli j k van ~1·oter beJ..m-.~ c.cl1ten dan een bezoek 

Yf--;l. een vertec;c~nwoordi 13er ve.n cle inste.nt ie ;;elke als info::.-n at iebron 

optrad ~ 

Bij sch:ri ftelijk ove:"'e;ebrn.cht e info11:1atie zijn brieven en 

tijdschriften c.e belcngri jkstc ri.edie. 1, waru:bij 0.e tijdschriftcn vooral 

van nut zijn voor het overbi·-2;:igen van gewnar..;o!'dingsinfomatie" 

Bij bet onderbavlge onde~·zoek is ni-::t verd~r ineegaan op Je 1·elatieve 

belaT1grijkh2icl ve.r. advertenties ~ :recakt:i.onele en ingezond <=> n arc;j_kelen 

in tijdschriften . 

Va..."l bclang is voorts h2t vJ.ak vat'. c ·:1tvangst van externe tee:h.lische 

inforI'l!at5.e bi1mc: de cnd-2:c.1cr.i ;,1g o In Tabel 22 (blz. A30) is de 

ve:..'d.el:ing ove;,: ee:1 kle in aantrd. verse!hille.i.de vlar:.ken van ontv2.ngst 

getoond . Het tot ale a ~:1tal in de tabel is niet he !;zelfd.e als ' et 

tctale aa!rtal besproken toepa3s ingfm 011,dnt ae ontvengst in sonu::iige 

gevellen plaats vond op verschillend-= vJ.akl-::en. 

kunnen worden 0~1ders che J a.e?l : 

De vo:1.gend.e yJ 1:1.1,:ken 



(b) Vl(L'k va~ 5.ng 8ni eur~ wetensch2.ppelijk'9 we1·ker cf becl1·5.jf'sleider
1

) . 

( c) Lager tecl1c1is ch vlak : technJ.ct:.s of voorman. 

In enkele scvallen konden ti j dens het onderhoud niet voldoenc.e 

i n lichtingen ove1· h2t vl ak van ontvan..gst verlc.·egsn wol·deno Dergelljke 

gevallen zijn bu .. ~ten besch omd.ng ge late.1 u Wea:r bij een bepaalc1e 

toepassing bv. een direkt~ur en twee ingenieurs betr0kk2n waren 1 is het 

vlal{ 
11
direkteur11 eenmaal en het Ylak 1:ingenieu.r, enz." eveneen::: ee!lluaal in 

aanmerking genoF-en. 

Op het vla_lt 11 direkteur" ,rordt voor11runelijk het beleid va..'l een 

onde:::-neming eeformuleerde De exte::.·ne techni.sche info:rmRtie welke:, :'.n 

de besproken toepassine;en ~ op dit vlak ontva...'1gen werd~ had hoofdza.ltelijk 

betrekking op funkt ionele werking en op gebruikservarinf, c. Op het vlak 

11
ingenj_em·) enz, " vindt de ov8rganr; van :.1et bele:;. d i.10.ar de ui tv-oerir.g 

pls.ats ~ In de r eg el heef-c op di t vlak door de terugwerking op het 

vla.'k:. 11 dlrekteur" :--1•:ig een ae..nzienli jkc be:invloedi.ng van het beleid plaats . 

D,~ op het vlnk " :i.r.;;·~nieur II enz ,, " ontYanr;en exte :r"J.e technis che infcnnat:i.e 

e;.1 gebruiks er varl.l°',g w 

De op h~t vl ak ,;t.,ec:·r.::1i Cl'.S , voc.c::ian" verk:-ceg ,=m exte:r"'.'le techni s che 

info:-..-:;J.e.tie haJ. i !'! hc0fdza.ak. betrekking op de te.::hnis che we:..-·k.ing ; in • t 

eerste geval V')Or h-=;t on'~·.;.;·E:~ 'P van e er~ nachine 9 in het twE:ede voo:· tet 

ontwi:.~rp ve.n een nrocesrege1 :..n G en in het clerde geval voor het oplos sen 

van noeilijl~beden met een nizuwc mac~1ine welks na inatall.erL1g uaren 

ontsta::in. 

1) Tot het vlelc 11 ingenieur ;i 

hogere t e chnici en A,nd2re 
behalve met de uitvoGring 

II 
enz . werden in het algemeen ook ge r ekend 
personen welke qua posi tie dui clcl:Ljk 
ook met beleidsza.lten te mak.en hebbeno 



Zuids.frikaanse vert8ge,1woordigir.gen van ove rzeese fabrieteno 

v0l_:;ende worden d2 ~e org e.nisaties sl"'menr;evat ender 11 agenten" o 

In het 

In de 

loop van het on l2:r"z.oek bleek het uiet eltijc. ?llogelijk te zijn om 

namrkeurige gege·,::-ns te verkrijgen ov er de :i.·c:l. van de ae~nt in de 

ond.erhai.,de line:e::1 tussen ce.i o-rerzeese fE>.b r ::Jmnt van r.ia.ch:i.!1es en de 

b=trokken onde :rnen:.ng i n Zu~.d. -Afr:lk::!. . 

In e.chttien geva llen werden J.-lachten ge:~.it over agenten, n_;~t 

is or.geveer 50% Yan het aantal gev!'.llen \\ waarbij 1:1achinerie of np:p:1:riltuur 

van ovfa~zeese fabrilrn.ntei.1 betrokke:n ;~~s. l:-fon ka.n aanne.men dat t'let 

betr'9kking tot de and.ere helft fj voo:rzover agenten hierbij bet rokkcn wc..ren 9 

de cloor hen verleende diensten weinii.,: of niets te wensen over lieteno 

Ter veri::;eUjkine kan een caderr.eminr; dicnen die appnratum· koopt van 

ui teenlope.nde over:z:cese nakelij vie. versch:i. l lende aeenten in 

Zuid-A±'ri ka ,, Vol~8::1s dezc ondernening dea:~n zi ch in 

oneeveer 50% van :- lle c.e.nkopen nce:.lijkheden net agenten vooro 

In c:i.rcu 75% ,rer. allG e;cve.llen w-ccrin :::ieningsverschilJ en net 

e~enten optrnde·1, ·, i US ae Yoor:rn.ar.,ste ~;:J.ac.it dat de agent~n rdet -:o.1. doer,de 

c.fwisten van de t~chn.t sche i:,e :::Kine; ,·an de door ben vert0ge:iwoo:::-digde 

no.chines. E,.1kc l e kercn vsrkl::i.e.rc.e -z- ~n dat r..::. skontinu.2 td ten in l!e 

vertege.nwcordic;incen c.e oorzas.k van ll~~ ondervonden b e zwarE'!; waren o Ook 

werd sc:is neer,ec!.eclc. c!.at d..:: GP;:enten 11iet in stav.t we.ren or.i sne l reserve -

onder c.eleJ1 te leve r en . Bo-;enc:ien ;;·er a.en noc en!Iele klaclrten ontvane:en 

over f .e onkunde vnn. ar;e~t:n aanc:ae11c:.e c1e beh0e:ften v~1 de afn01ner e;:1 

over he t f e i t dat zi j ge2:1 inlichtinr-,;:::.1 kond~n vcrschaffcn over gebruiks-

ervaring door andere e.f'n~me:..~s o Een vee l vernomen klacht wa.u dc>,t 

agent<;n dikwij l s teveel ui tesnlopende ve rtegenwoordigingen h0.dden
6 

waardoor 

zij or~i0gelij l;: volG.oen1c aa.nd.cLcht konden besteden aan de produkten 7aJ1 

-112rschill2nc.e feo ?" Leke;\~ 



In ·rabel '.~ 3 ( blz,.. A30) worc', t de gecg1·a:::·iache verd.e'1 in'- Ya'l'l d0 

ontvane;en kle.ch'.::.eri ove r e.c;enten verge lek E::n rr.e t de geograiische Y8Tdeling 

va:i het n.antnl ue ::;,proken to."?pass:.i.ngen" De bE>zochte grate kuatplaatsen 

zijn niet afzonderHjk ae.ngegeveno 

Hoewel het a e.nta.l kle.ch ten te ;.{l.ein i s om hieruit cnom;;;tredon 

gevolgtrekkingen te !::l.aken 9 lijkt het toch wacrs~hijnlijk dat klachten 

naar verhotiding in de grate k~stplaatsen en de tussenliggende gebiGdan 

over 9 t algemeen mear vcorkomen dan in Zuid~Tre.,svaal. Een aanwi j zing 

hiertoe is wellicht ook dat een zekere grote onderneming, met bed:;.•ijven 

in Z1:id-T~·ansvaal en in enkele k 'J.ritplaatsen, Yeri{laa1·dc dat c.e beJrijven 

in de k'L~stplaatsen over ~t g _heel ~e e r moeilijkheden met agenten 

ond.ervonden dan die in Zuid~-Tr.ansv-e..al. Bij di t alles m,xit wel vermeld 

word.en de.t de 11 F:.S l.::lten11 ::n ku.s tplaatsen d-Ucw:i j:"' .. s slech·~s su:i e~en'cen 

z:Ljno 

Tot dus vcrrc :i.s 1, ,,g slechts r,esproken Yfa"l klac:1te n over a~enten 

in het algem2en ., 

toe:_)a.ss:5.ngen op e L::ktronisch gebied i n h et bij zonde:c. 

Op d.e verwe:..·kin?, va.'1 exte:-ne t-=ehnische infor.iatic binnen de ondcrmm.ing 

zelf, ka·1 hie:;;• niet zeeX' diep ingec a8.n worden o DaEi.rvoor zou h0t nodig 

zi~n on gcdureade l angc tijd bit,nen de onderna:iins te verblijveno Pas 

da.n ke.i.1 nen de orga.r.isatic:struktuur namrkeurtp; bestuderen en c.lle formele 

en voor:.'1.l oo:{ all~ infc.rmele ko.JJmm:ikatielijnen leren k2rmen o Het 

b2stek van het Oi.! r::.e :ch ;:;;li'.Ll:?;E: o::l e:r.zo&k liet clit niet toe1 ) o 

l} Zie bv. D~W. G, Cle: 0 ents e:·1 'l' . E, I'asterfield c A stud• of te~hnical 
:l nforeat i on 1·eq_uirement ~1 i; Study }!~., 1 ~ Ind11;3trial OperB.tions Unit, 
Ministry of 'I'ecl1nology, Lon,:lcn, oktoner 1965 , De a:uteurs h!=!"bben, 
op grond van lnngdurl ge gesprekken met stafleden van hoog tot laag in 
een kleine 0nd.e:cneming ~ de i !J.te:n1e ,.iverd:ra.:;i.1t ve.n te chnische 
informatie be :.,tud2er;i , 



L.1 het v0 :-.:..,;€nc.c ::.u:..l en r-lec.:, ts erh=~le hoofdza.ken b d ,anC:eJ.d 

slecht3 an enke le f"a..\:tor::i1 &,a.~1 het ::..i c-ht te br-c:r.gen, die V?..;.1 invloed zijn 

op de ve ::twcn:king van exte:·ue tt:chniscl:e lnf'c,roatie-u 

De hoofdind:c'Uk bij e.lle i; ,;;~prekken was dat de or-ientat.ie van de onder

nemingslaid:tng in laa:cste insta::tie d3 grootste invloed heeft op de 

cr.tvru; t{ i;) l:i.jkheid vo;:,r e ~:~err1e teclmiJ~hc: informatie en op de wijze Wa&"Op 

In verschdd.t. :u,; geva.llcL blee:k h€t e-;1:i 

cbalbe,ms t .2 beJ..::-i.~".. •, ,_;:·rnst i c t.e :zijn 5 da t J e tot het conuerfl l.;er.orende 

1.:.5.t te wi;:H,elen ~ 

deior de e;onc&:rt,le:l ding speciale aa...,d ... dd:, b.8.!l dit ptL.'1t gei-h:hcnket!o He-c 

tcplc ic.ine . -.:8.8.r verne£1&.,1 we,:i.'d de:t er tiaro· weinig ui tw-lsselir.,g ve.1 

techni s che :i:.t1::'o:r-metie ·,,oo:::-kmt tus sen de gf'zonderll. jke or!c.e::·.'nemlug€-.. i1). 
E:.. is ree: ~s op e cue zen dat i n s 01~ge geva.llen de aa1·d va.a het 

1) Dit ·L.letekEnt vc,l:,·~ .ce~r-iJ Eiet dat een fhu:ndt:-f.!l iseo:r.itb'tecl:'d.e 
top:.!..eid.iug Sl.t!f,1= !..lga•~·..; n:8t ;.:eir1:i.z; ·o8h:.ngs te::i.l i..(!g VO.Jr t ecbnische 
inf'o:1ric:d.e " 

_ ..... · 



Waci.r het o:n de·r :.1emi.:1gen bGtr::i f die inter.sief r.as:: extern ~ tec!ln:!.sche 

infor.!latie 7.0eken t viel bi j h ~t on.d,:,:::-zo~k L1 't alge;n~e:i het •,rc,J.gend.e 

0:9 te m?.rke::.1 ; 

(a) In ve:-houding tot e.ndere ondernemingen D zijn er vrlj Veel 

wete ns che.:ppeJ.5.jirn neJe;;-erker:; en inge:1ieurs in h0ge om~e~rnc.nins s-

fur2;.ties. 

(b) De bedoelde ond~rn~ml~gen beoch ikkens b8halve over lcboratoria 

voor kwe.li t e itskont r ole, ook dikwijls civ8r laboratoria voor 

spe,~rwerk en o;ytwikkeling o 

( c) Deze ondernemingen bezi tten infc r_11e.tie,·oo:·zie;1ingen in de vcrm 

vo..n e"ig en bi hli otheken 9 inforrw .. tied:i.ensten en li centiP~ove?cenkomsten . 

Met betrekking tot techn5.s ch-wet enschappel:i.jke en info:rir.o.t.'..evoo:..~zi.en:i.ngen 

in de bezochte onde2·neT:1ing:m kwam bij het onder zoek het volgende a lli1 

hct lich t : 

( a) Ve:..1 de vij f t ig hezochte onderne!!1ingen we .. arm.0e een onde?honcl ,:-e1•d 

gevoerd~ is Bet zekerlleid bekend dat iets ninder dan de helft (23 ) , 

;;esc:likken c·1er labc-,:·a t c ::..·:i.s., verieJ:e;.1J v o.n zeer kle:ne !!let e~:;::e1i:, 

la'!)8r.ator hi!:'.t0.c~1ui. c: i tot grote waa.:·aa..1 w,.it~nscha;:,pelijke medewerke:...As 

zijn verbo~1d.cn. Al cleze labcrc:::orin. ho"J.den zicb. bezlg m.f_:t 

kwal itei t :31>:cn tro1ea E:i.erve.:i l •::f.£1: =n er elf O dus ong.:::vce:c de 

helf t ~ z i--=:t ook t 0e C''9 on'i.aikkf.' lingswe:r.:i-: of zclfs speu:::- (,;erlt ,. 

(b) Tem'.',inste t win.tig va,1 de bczochtc onc E:·rnerlingen hecb:::ri. d.e befJch:i.1;:ldr..g 

m,er sped ti.le voor·z:" Ec:nir...ger, v oor bet Ye :-:krijgen van ge det a illeerc.a 

t c ch;.1i sche inform.1:1:c:i. e over prod'..ll:;:ten en produktieprocesseno 

Ei.j t,raa::..f de.e.rYD.n wcrdt c.?.:c;e infm:matie Yerkregen van ov-nrz:~ese 

I"loedc-r?:.1aa-tschappij-.?n, bij drie van zuste:rcnde:meningen in 

Zuid,. ,AfrJke. e,1 in de r es'i:.erende vij f ge,o.llen op gr-:ma V C:.!1 k o:c1tral:ten 

met mre:r-zeese r1aats c:u1ppi ,jen in dezel:fde b:..·a.nche ~ :r.iet leYerar.ciers 

van lrn.lfprodu.'kten of net a f:..1SI!le rs van de fabr:l.k e.ten. 
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( c) Vari ~""ij f van ae bczochte onde:meningen is bekend de.t zij lid zi.jn 

van eeu industriele speurwe:r-korganisatie. 

:i.n verbindinz net Zuidef:dku.ense ind1....str:ele speur-v1erkinstituten
1

) 

en een net ean Brlts2 indust~ie le speurwerkorganisetie ., 

( d) Zestien vnn dG bezochte ond.erneningen zijn in't bezit Yan een 

bi bliothee; - of\rel een 1:: teratnurkollektie waarvoor e:2n bepaalde 

persoon v-e r a.ntwo0rdclij l~ is en waarin de liter atuur op een of 

andere sy s tc:iatische irijze is geklassifice erd . In zeven gevallen 

stond de b ibliothe ek onder leic.:!.ug van ienar.d die door de betrokke.n 

on'3erne::1i!l[en als bibliothc.:ari.s ,;erd bes te:np2ldo In d~ 

reste:z-ena.e negen gevalle;.-: was ei:m sekretaresse verl'l.Iltwoordeli~k 

voor de bibliotheek. 

(e) VtU1 terr;ninste vee:rt:l.g va.'1 de v :i. jftig bernchte or1c.~n emiW?;en is 

bekend dat vl'l.ktijdschriften regeLnatig o:1tvangen worden. Het 

a a~ta.1 i s echteT we.arschijnlijk r.oger; slechts drie ondcrne~i~gen 

verklaarden geen t:l.j Js chriften te onti:ange:u, In 24 ge•:c.llen 

we rden t ijdschrift en z::incler :oeer :i_n circulatie geb:r.acht ten-rljl 

De:;:;e c:i.jfe · -: z:i .. j n echt e:.~ n it=:t zeer n e:1..,_·,wk0u:r.ig ea,.g e zi en s oo3 met 

Hierbij mo2t nog cpg::::ie.tkt wcrde:1 dat e!'b:: le onde:a1e::!!.i ;1gen speciaal 

Vanda.ar cfo.t zij 

het verspr ciden va.ri 1:'t- t0kC'~iee::1 ·•' a."1 :i.nhc.ntdsopg aven uit tijd.ecl~riften 

o,1voldoend.e vonden o 

( f) l n v i er g2vallen w:.>r G.e n v:m de i~1k0mende litere.-'cuur op een of an•.iere 

w:i.j ze uittrek sels gema a..~t Yan artikelen J die v a.11 specie.al b e le.ng 

vcor de on6.e rn0ming ge a(:ht worden o In twee verdere gevaJ..len komen 

li teratuurui i., t rek sels binnc-n va.."1 overzee se gecent.reiisee:r.de 

inlichtings- of advie::idiensten va.."1 wereldconcerns ., 

1) NamE·l i jk voor C:.e l s er••l; suit.e r~ verf - en visnijverheid~ 
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ui.tgel:l~e:'.de techniscbe i nfc rr1e:t : cdi e:1..3 t ,D-:?zc fil<?nsten 

voeren rd.et alleen op verzo:a::.~ 1:-2po.nl cle J:i.tera-:~uuronde:r.zoe:ktng 2n 

uit, mar.:::· stellen o '.):1:. bulletins op me-:: techr.iscbe of techno

ekonol!!i s cb2 infm~mc:.t i e en o ~-) l r_., ~en zich ~et oktrooi-onderzoekingen1
). 

Gedurende a.e besprekingen cl~:2d me:1 in 14 geva llen sug17,estics o.an de hand 

betreffende de wenselijkheid van een voorlichting s- of infor.11atiediensto 

Deze sugge s ti e s zijn in het volgende S2!!1€nge'.rat. 

( a) E-=in ~iddelgrote onc.n·:1ening wc:.s van n e~1ing dd er in de 13 ;.~ond 

v nn de zaru~ gee~ behoefte bestnnt aan een dergelijke dienat~ 

omdat hct de ta('..11:. van d.,:? o;.;dcrr..emingslP-iding is om naar ellc 

-..·oor de ~8tr olG:;.en 0~1derw,::m i1,g relevant2 tech .. l1.ische info:::m:i.tie 

te zoekcm e;: om die da1:,.rna te inter::J:::.·eteren. 

Acht ond =:rn,3:1i:..1gen ! •a n.render t ;r0e g rat e , vie :r:- mi e/iels :-:-ote o.n 

twee kle::.ne vP. rklaa".'den c,at zi j wa.a r s chi j alijk m~t Yoordoel €;ebrt1.ik 

zoudan kunn~n m8.ken •ran een sne~•.We:".'l, encle referen c5 e dien:::t on 

ar. twoord tc: geven o;, vrneen zoa l::; ~ '\i:ie is de fabr:l .tta.n t /ir:i.1)0:t·te1.1 r / 

9.{;ent va..'1 ':)epaalcle speciale ma chines/;i:rodukten/ grondstoffen ? 

Een ,,~.n de twee kleine o::ic.ernemingen vocgde hier nog aan toe 

dat nen £1.:it.woord zocht op ·..rrr.g,:n die in Yerband sta.a~1 met 

okt r0oi z e.krm. De ze en een v-an de -✓- i cr middelg:rote Qr.dernemingen 

we '.;e::J. er op dat, incl.~.E:n een d~:rg 2lij l',e r efere:ntie d:i.en3t oYer 

personeel in ov1-::Z:.!e ~e J.c.ncJ 2n 1'::on beschikken~ dit pers0neel 

Zuidafrikc.·: .. ,.,s e ondcri!c::..ir..gen die geen stafJ.eden overzee kvnnei.1 

1) Blj deze zeer grote ond01:'D.erii r.g en do ':t zich het bekendP. v~:·schij ::-.sel 
v ,:,c,r dat dP. s t e:c'k ge cent !'o.J.iseerde :l..nlichti:r)gsdiensteu b 5.n r.•;::)l1 de 
ondernenine 11konkurre ren" met alll'.o~lei inlichtings~VG:t·zanwl5.ngen welke 
door afzonderJ.:i. jke afd0li::ig e?.n e..ang f_·-,ouden worde~ o Zie in dit 
verband bv. W. T ., K::iox ; GuideJ. :i.ne s L ir a technical i n fot'!!l ation s ervice~ 
Research Manc..cenent~ L.1te:rncie:1cP. P11blishe!s 5 New Yo:rl.~~ j Hli 196h~ 
blz., 289, 



s tur~n 9 zou lr.1.11111£:n inli ch ten over riieu-..re machine s en in kontakt 

-~:re ,ge:.."!. net ove:czeese g ebrufr:ers van speciale ne.chii1er:'..s~ Een 

in verbancl net het Yco:rg aru;.de en steld-; (iat grote onde:m er.:ingfm 

zelf naa.r ·c.e clmi :c: che inforna-tie diencn te zoeken en ;:;.eze te 

intcrpret: ,::::.·en" Zij d:i.enen hie :rtoe dan zelf o•.rer interne 

technisch-=wetenschap·~>?. J :i.jke en ::.nlich".:; ingsvoorz:t eningen te 

beschikl':1:mc I!:i.ners zal een ,s rote onc;.eI,:.ening niet zo J.icht 

buitenctaanders en inlichting~n vragen vo.mrege de kans dat lex.g s 

deze wee; anderen te weten kon-=n wat de bst ro!:ken onderne5ing van 

plan isil vooral waar het dikwijls om grote projekten gaato 

Deze onderneming '•:O.s echte:..0 wel ,·an meninc dat een centre.le 

inlichtings= of :ref~0.·en.tiedi.enst Y an groot nut voo1A k lei ne 

onde-;'.'nemingen zou zij1:~ 

( c) Een grote cncle.meming J.eg de c.2 nadruk ori het b e lar.;; van een go2d 

g eor 6anis r .::rde ce~~t-rale f,ckur;ientatiedier:..s'c met aJ.s e~m •n:u.1 zijn 

takea om l ~.terat:uuru.i~t reksels of i. nl:i.cht ingen OY8 r nieurre 

belangri j:~e voorwaard..-: wns ect·t ;: r d a;t d-:? J. i t era.tuur vo15 e n::, 

industr:UHe t0ep2..ss i ng~,n gekl c.sc ificee:rd d:i.ende te zi,in en niet 

vclgens te~hn:ts.::h~,r,: t cmscl1.appclijke c.is c::plines, zeals nonnaal 

ge·.:iruike lijk isl). 

( d) Een ondernern ing ! i:i.1 :-.et ,:rljnbedrij f ~ uas ven mening d:::t er grote 

behoefte b ,=:stnat aa..n e-;;n technische ad:viesdie::1.st~ vooral in het 

trndi tiL1neel gearier~t8e ~-:-de wijnbedri j f en m8t name op he t g.:bied 

van verkoelingsinstallaties, 

1) Dee:;ene nst w-: e :1et cnc'.c :;:·houa g2voerd werd, i.iad ecn technisch•~Uete::i•• 
schappclijke VpLei clir.g c.p ;·i-:.t Conti!"lent g ei.C'te~,, Hoewel hierove:r 
niet vold:)e i:de s to,tis·t.isch rie:ce:d o.a.l bes chl. k.baa:r is~ bestaat dP. 
i .ndl:·1.lk dat c.c rp- elijke :;:: ' :::s0i1Gn m.:: 21· li tere.Li.· gco:d~nteerd zij ::-1 c.A.n 
ln.L."1 Ane~J.sal·:s j :::; che collE;;a' s ~ 



cp het ge11i0d van bet drulckeri j w2zen" 

Al:a c.fronding no16 <le volgen c.e o:pme :rl·.ing..-:i . De f-,merikae..nse d:irekteu;:• 

van een grote ond.erneTiing op het geM.e1 van dIT'es kleding Yerklaa r'.ie dc.t 

hij, hoewel hij zelf' geen Yo~r s t e l len }:on doen , niett emin aangenaam 

verrast was Tiet het onderhn.vig e onder z.oek als e en j_ndD::at i e dat van 

cfficiele z:1 j de ea.nda cht we r d geschoni:2n aan de inf'ormo.tiebehoeft.en v an 

de inc.us t.rie. Hij verkluar de verder getroffcn te zijn door de gesloten-

heid van vele Zuidafrikaanse ondernemingen in de kledingbranche
1 ) o 

Een nic1.delgrote ondernenir:g verkla.a rc1.e slechte ervaring~n te 

he"bben g •.3had net r c.adge ~re r s op hP.t e>;eb ied. van bedrij fsleidi ng . Men we.s 

vt-m oor-deel da t h2t e;ev :;~ Va..."l de skundige s.d·;;ie '.3en e en goed inzi cht i n de 

t s ch;..dsche, ekonc-,1is chs en b es~'1,1rsproblenf.l.tiek v e...,,"J. cnderne::-n:,.::::g c:il i n de 

b etrckk.e11 bra.ache ·•rcre:i.st ,. 

Bi nr.en de g est elde 

tijd is he-c voor '..'.O iemP.,!ld 2,M~cs::: prakt ~::: ch or.11:1cgeli jlc om zi ch g r.c~filg 

met de pro'ble!!le;.1 vertrouwd t e meken" Het e evolg i s dat de ulte:;ebracht~ 

ad,riezen nj_et goed doorcla ct t z.ijrr ~ wet e:chter dikwijls pas l ater tot 

uitine; kont. 

l) Bij de ui t voe:..·5.~:,,g Yan het onderzoek bleek 11e~ moeilijk om be7.oeken 
a.an kle clinr,-ori 6-2 r:::::!n~ nge:n t 2 r egele::i. , De c.c1vang van he t orn~e:rzoek 
was echter te 'be~erkt ol'!l t e ko'J.kluc'i.eren of c:r: geslotenhai d in dezc 
branche al dan ;-::, 2. e t g r cte .c is de.n in ande:..~e c 
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( a) Fr obJ.emen 1.Jij o.e invoering van niem!e :ma.chines of we!"kwij zen 

(met ge1:Jruikl:1aking Ya.1 toepassingen op elektronisch gcb5.~d) ~ 

(b) De behoef'te aan elektronl ka.0~technici. 

( c) Autom2.tis n.tie. vu.n p:r-odt!kt ieprocesse,1 0 

Deze punten warden in het -✓olge~-;.a.e nade r besct om~d. 

In Tabel 24 (blz . A30) warden de v-ers c:J'l llend.e soorten onvoorziene 

moeilijkheden getoond die zich voordede:,1 bij c.e toepassingen op elektronisch 

De tabel laet zien dat zic.h bij niem;-e machines meer 

moeiliJirneden voordeden bij het onderhaud dan bij de lnstallering. 

Betreft het nieuwe werkwijzen (in dit geval nieuwe procesregelingen) dan 

traden de meeste moeiJ.ijkhec.en op tijdens de invoering ~ Hierbij moet 

men bec.enken dat het ontwerp van nieuwe elekt ronische ru:9.chines zi::mder 

nitzon::lc:ring van e,::tl:=rn1e 9 oYe,·zeese j oorsprong was, terw:i.j 1 in twee van 

de ze:s geve.llen ve.n moeL!.5.jkr~E:den bij de hwoe::dng van elektronisch<; 

p:rocesregP-ling hc~t o~:twerp ce::1 interne oorsp~o1,g hac.o 

Eer-:3.e:.'.' j s ver"r.C.eld dat in 't aJ.genaen naar verhou8.ing meer 

kle.c:hte;1 ontvan£,-~i.l werdcn c,ver de rel ·van ae;e!1ten in kustge"::lieden dan Yan 

H0ewel niet zonder meer hiemee 

ve:cgelijkbna~r ~ is bet nu.ttig on te wij ,:en op de geografis e:;1e v,-=rdeling 

van onvoorziene noeilij khe<i:m op elekt,~onisch g E:b iedo 

Tabel 25 (blz. A30)~ Dui deEjk blijkt dam·ui t dat in Zui.d~Tnmsvaal 

naar verhouding YeeJ. mind::::-- i:0 ce:~lijkh:-den op e1ektrcnisch geb ied 

ondervo:iden wcrc:.en den in d.e c rote kustplae.tsen en in de tusser'!l:ige:ende 

gebiedeno 

In het volgend•= warden de redenen aangegeven welk:: door de 

bczochte onc".ernemingen aangevoerd werden als verklari ng van cle 01,v-ocrziene 

rnoeili j kheden ., Eerst.ens de moeilijkheden tijdens de invoering : 



het ter plRatse :moeilijl:e 'LS .~ inli :::t'cl!~gen t e vG~krt ,jgen over 

i ndustriele elektronische appari;.-!:uur e n over elektrc;.1ische 

ondcrdel en. De p l eP.t seHjke onderdelen~;in!rnls zijn vrijwe l 

eeheel :tngesteld op r e.dio- m1"l.teu::c-s en op geluidsver9te:rking .. 

De plaatseliJke vertegenwoordlgingen v an grote fab:deken hi::bben 

weinig verst a.rJ.d van de ind~stri'ele elektronisch-2 apparatuur van 

deze fabrieken , ens ecialiseren zich op apparnten voor 

huishoudelijk of kc..ntoo::rgebruik~ 

(b) Bi j t wee ondernEmingen , b eide in kustplaatsen~ moesten fabrieks -

elekt.ricien!1 fou·;.;en in ingc:wi kkelde e1e:.;:troni s che appar;.:.t'-.u,_,. 

opspc-r e n ., On ,lan!rn het f eit dat b. be].de gevallen goede 

hti:11dJ.eidir r;e1 bi j de A.ppa:~atutu' e:eleve:rd ware!l~ ge,f cU.t ernst i ge 

moeiJ.ij khede: i o 

(c) In twee g ,':Va.lle~1~ b E: ic',e bij eci.,. grote cnderneming 5.n Z11id-Transvaal, 

gehouden met norr.'lale f abrieirnoris'i;a.rJ.d.:i.gl:e1len wat 'bet. ~eft s tof 

en vochtigh<:ido In b:dde geve.11221 waren vrijwel geen 

h e.ndleidi~g en beschikhaar en tone.en de betrokken agenten in 

het geheel geen tec!:nische bijsta::'.d verlenen o 

( d) 
~~ . 

I n een geva l was de ondernel!lii.1g vcor een deel zelf v e:i:-ant,mc;.4 d.el:i.jk 

voor noeilijkheden . Bij de ae.ns c!laffii.-ig van het betrokken 

appar.aat ,!era onvoldo2nde o.and8.cht basteed aan de prod:1ktie-

c~pacite i t ,. Hc.:t c.pparaat :L: veel te licht ontwornen voo-

i . .:1du.sc:de€ol :§;t'~bTuik , t erwijl dit fabri1u:at plaatselijk n:i.et is 

vertegem100rdigd,, 

Ten twe,;,~c de mceiJ.j jkhcden n~ d.e in-1;ocri11g : 

( a) In twee gt:vallen was d.cor de ove::·ze~se fabrikant en o:r..7oldoende 

aandacht r.an ventilatie g,sschonk •.;n o Vcoral j_n het warme 

Zuida fTikaanse k l illiaat is goe3.e v-entile,'~ ie van f;l'O:,t bel"'.tlg. 



In bei de G2-v•111Erl wa:ren :re3e z·.-e-cnd.e :::' :L J.en in het bec;in p l a.ats~ l :i.jlc 

niet vc:ck:::-:. j gt ac.r. 

(b) L1 twee cndr.: re ge,re.l J.en was de np"i! aratuur zodanig ontworpen dat 

onderhoud. ri.iet gemn.kkelij k ui tvc ~:..•b faar wcs . Ook hie:· we.ren 

geea of slecht c) h and~e :.d.i.ngen g ,. lev2rd .. in beide gevallen moest 

de betro:;;:ken 3.ppa:::- ,.'.tU1.1.r bui ten werkir.g gesteld wordcn ~ omdat de 

f ab:riekselekt ricie:is geen kans z~en de appare.tuur in behoorlijte 

staat te houden. 

( c) 0:.)k brnm het voor de.t het onderhoud op kontraktuele basis door 

de agent werd ver zo~gd ~ Toen echter de met het ond.erhou1 bele..ste 

technicv.s de dienst van de e,ssnt Verlie·:: , was zij r. opvolger niet 

bij machte het a:ppm•e,at be d:dj fskl aar te houe.en . 

Ten::,lot t i !'.log een r..a.rrt c.l opmerkingen ,-,2 lke doo:.· verschei dene 

c,ndernemir.~en gc·,::.c., ,_:i:.t uerden b ctreffende aankoo:p :i installeri ng en onderhond 

van elektronj_sch~ •.pp a::.·at'.. :.1r in it algcmeen. Een enk~l c keer zij n 

8.ez-2 o;,::i.crkir..geL enigs zi ns tegs=i.::, trij 1:Lg 8 :::co.:s uit net vol gP.nd?. va1t 

op te maken : 

( a) Van versc.hei dene cndernc:mingen ~.ere.en kla.::htcn c~rtv-ar:gcn dat de 

b :i. j btrpaa:i.cle elc:ktro:r.::. sche e:ppe:r.atuur r,eleverde han ::lle::!.a.i~1gen te 

cnen n ale onvoldoi:mde waren. 

(b) Een grote onderneming net cec.rij·.ren in Z"J.id-Transvaftl en aen de 

k.us t verkli:>.a)'.'de do.t l aatstgencemde b ed::oijven :i.n het ulgeneen tear 

mo~i l i jkhed::n onderv::, ... 1de: :.1 1~et clekt r oni s che apparatuur dan 

eerstgi:noe?:ic'le. 

( c) Va.7. een p e.ur k a!1t ~n . 'l<~Gl' d vernomen dat agE:nten in Zuid-T::.·ans vaa.l 

de l a : ... tstl" t ij d e .rn.zien1i j t ~ -=tere di ens ten leve:ren a.en enj ge 

Mc1l s c}';:reef c1.i t t oe aan ~1et fei t dat t ij c.e:ns 

de hau.s s e in cl.e a f i:se l Qpen pe ri ode dive:rse onderr-.emi ngen i n di t 

geb i ed ove:"'.'g i ng: en t ot i :..1vce r i r,f; i,rru1 i ri :;talla-s].es W,:!.ar:ln 



Hierdao::.· zoucl2n d<:? 

aa.n hf:t gevcn van vo-::;,r licbting ov~.r de de .: :..~ hen vertegern-r.:,0:::-ligde 

e.ppara-cuur . 

( d) Een e.3,nt al o:1de ·me:ningem v,c::tls.l:'.:.. :l-3 in principe sle~hts te kopen va::1 

•rwee v:=tn d.e•7 e ondernuninge.:!. 

volgc:n d2 stelregel ou eo.n gede,2lte van de aankoo-pscm achter t e 

houde totdat alle vooraf door deze ondern E'.::.:i.:ingen gespecificeerde 

hE..ndle idingen O;1tvangen zJjn o 

( e) Znkcle grate ondernemingen ~ met eigen i nstrumentatie~e.fdelingen 5 

pogen zoveel mogelijk op bepaaldc t-ierke1~ en bepaalde t ;ypen 

appa?,~tuur te normalisere:n .. 

( f) Een ondernem.5.ng s we l kP. elr.ktrcnischc instrt®entatie van uit~~nlo:pencJ.e 

ar .. rJ. toepust ~ det=.ldc me e dat eeu ve::.~ doorgevoerde norms.lisatie 

mc·eilijk i s~ e.ange zj_en e :. geen f!ntel fe.b:d.kaat bests.at met eo-;n 

volled.i ge : '::: '?l<.:s i:..1stn1r1ci.1t2n~ ·welY-e :· t .1.L'k. voor stuk zeer go~,l zi jn .. 

(g ) VerschC:;idene onde1'i!E':-!i1:ge!1 v-erkl a,;::de:.i d.at ir. het a}g~t:1een sle chts 

(h) JI.an de anll~r-e kant ·w-..,, zen twee on,.·.e rner.iins en erop dat onde:.:howl op 

kontraktbasi.s ook zij ~1 !19.delei.l hecft r, zoal3 wonneer c.2 betrokken 

agent oversc:rnkelt op &"2c.0re ve:·tegemroorcligi ngen ,;f ('.e s '.,c.mclise 

,.:c ch::ici d:: dienst va:.1 ePn a3ent v-2rla ten, 

Ee. grate onc.ernemin6 Yest::.ec.e de aand<'H~ht op llet grote vocrdeel va..-i 

h :et zelf besch.'..kkP.:1 ov-2:t· elekt:roalka-- e;.1 instrunentetie- tec:hnicL 

Deze zij n nc.r.1P.lij 1: soms i'1 steat o:ri het toepa.ssingsg":!0ie<l vi=m reeds 

aa.nwezige ar.p;1...1•at u'..~r e.a.nzienlijk uit te breiden o 

( j) Tenslo-cte i-i<)ZeJl "er scbillcn::l.e onderneningezi op de noodzaek van goed 

ontworpen el0ktrom.sc~1-=: e:ppara.tuur, riet hE.:t oog op werkelijk-e 
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fabr5. eksc :::::;a:0. digheden en o-.:1cle r r. oudsnoe-&l:I.jkhedeno In verba.11d 

r1et het onder hou.d wees nen eek cp de v ord.elea van sr.cl 

,.·erwissel"ba:;.•e ondcrd.elen- g:r.oepen met t:i tvalindi katie, zodt::t het 

onderhoud in eerste instar,t i e door f ebrie!~selektriciens gedaan 

k?..n warden. 

Reeds i s in het voor6 aa.nc":.e duideli Jk gP.maakt dat verscheide:ne ondernemingen 

die e2.cktronis che a:p-pa ::."atu.ur bezi t ten,. voor g:r-ote moeilijkheden b ij 

i ::ista.lle r i ng en onte.:.•1 ,. oud k~•men te s taan, omdat ervaren elekt1·ch1ika~ 

techn:i.ci niet e..am.re z:Lg of :coe:.lijk verl-:rijgb?.'J,:'.' zijn. Hierb::.,j val t 

op te rucrken dat r·adio-tech:1ici-. zco.ls c1-e ze bij het postwezen, de 

:i:-adio-cmrcep t a.c ll:.:::htve,m:·t e:..1 de ve:!.·dediging&..r: a:::hten werkzaa.11 zij n ~ 

niet altijd zondc:- M.ee: r VOOT het onde:rlloud va;1 industriele elekt.-ro:iische 

e.1)paratuur geschikt zijn,. 

DD.t is de reden wae.roi:1 s oc:ni g e onde:rneri:lngen bun eig en 

elektronika-technici opleide::.1 , 

volgende vast te staan: 

Gc d11rend2 bet onderzoek kwa.1:1. bet 

(a) Negen gr·:Yte o;~dernemingen lei d.,~n hun elelctronj_ka-t~clmici i n.tern 

cp o Sa:1s is het bet.er o,;1 van i n r::;t r u :i1en~atie-teclmici te 

spreken, dA.ar deze tcchnici gebruikt warden iroor insta.lle:cing 

en onde:cb.oud vnn elektronis che zo-w2l t:i.13 vai.i pneume.tische 

(b) Twee vo.n Cts :-1:nd2:::- ( P. ) ger.:cerade ond.erne.:'1:!.r:gen bescbik!;:en mrcr goed 

t!i ·cge·.re:r-kte s telGels Y::m i ;:,tern.'" kursu:c-·'..:c i.1 voor de opleiding ve.n 

( c) Drie van C.'"c! onder ( a) g,~no~r:lde c :'!de:;,·nenii.16 2n dee lde".: !!lee ds.t een 

aru.zienli j i~ a.2el i.··e.n c."' gebrui.kt e elek',~r onische apparatuur in eige11 

beheer door de in cpleiding zi j nde techntci gekonstrueer d is o 

Hierdoor wm:·den zij a l v:r·o<::g gekonf:..4 ont eerd met de ge,.rolgen v-s.n 

fo-i;.ten en van onneu:wkeuri ghL=!id in ontweYil en kor:strt.ktiee-
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( d) Ee n onderi: ?r.!5ng O die tot "!en 1,:-e!'eldcor.cc:rn b thoc:rt ~ stuurt 

regr::: lmati.G ::1Stru:centat :i.e- t 2d111i.::: :t na2.r <:lo oi,,-crzee~e c ~"r..trcl.•~ 

l abor ator:i.a van het concern om vc-:· trouwd te r a.ken met de 

niemrnte d c8:~ het C..)l:1c:ern toe~e~ r-.3te a.pna.ratt:u:l'.'. 

( e) Twee midcle :'..grotc ondernemingen acn de kt.:.st ze icien dat zi j g:;."ote 

behoefte hadden ae.n elektronil:'.:ci.-techr.ic.i !!i t!.e!· da:t di e t cr :pla.2.tse 

n.Let te verkrijgen wal!~no De ondernerdngen war en te klein 

om zelf de opleiding ter hand te nemen . 

(f) Drie onderner::.ingen die elektriciens gebruiken voor het ond.erhoud 

vnn elektronis che ap:paratuu.-:-. ve:::-k l aarden d.at d.it bi j ingewikkelde 

apparatuur eanlei d." ng g ar · tot moeilijkhzclen. 

De ondernemi:nge.i d:i e ze.lf lw.n elekc-ronike..- of instrumentatie 

techn:i. ci cpleid n ~ :9r ob,~rE·u :net hct oog }1ler0:i:) ·rn.n buiten r ~1clio=tee:hnid. 

ae.:1 te t rekken of kiczen daarvoor vee:1.belovende j onge elektri c:i.ens ui t, 

}fon r.:.eende dat o--..iJere 

elektriciens mee st.al niet m22r b <O :ceid c::.' i n str-w. t z ijn m z t~1-1 o::., het 

fijne elektro::iikc-·..rerk in te :, 'cellen en c.:i. de v0O1· d.e opleicli n ~~ nod::.ge 

wis- en na:uurkur_ds te best'ld2re::;:1 0 F-=n tlncht van een e.c""-i~a l g r·ote 

~r.derne~:!.nge:. ~,a.s de.t t:e!l!:!aal opge 1eide elek·crcnik.s.~- cf in·"trme11tatie

te(:hnici 11~·1ege;e\:0r.l1t " Ferdt;:n doer kle5.r:.E:: ,:mdforne:,:,dngcn . 

Een :proble€I!l waarr.en te dez -2 :..· plaatse P.encle..cht geschonken noet wo:rden :i.s 

da.t van d.e i nvoer ing vat e.t,to~A.ti:=::atieo Tenminste t waalf v an de 

bezocht~ ondcrnC!ni ng enf dus cngeveer 25% ve.n het totale aantalr verklaarden 

bela:1gst2lli!lf: te h~bben ·-;oo-::- bi?paclcle➔ t 8p3.,~si:1gen \~s.n a~t~a·i·,i c(;.t ie o 

Perso::-::e e J.probl?."i"'lf:'1 ·omden d~ b~langrijkste red~~n voor d.eze bel a.r-Gstellinc. 

Het hoofc:_c:::,bl~.ern b ::. j de t oe_!)'.1.Ss j_ ug vr.;1 a.utreiatisatie J.:.1 

'7.uiclafrikaanse order.ner.1 i:.J2~en i3 dat, te:i~e-.rolge van de beperk t:c ri.arkt., 

in de meeste geve.llen de afzonderHjke r:rof_U:ttj_esedes kl(d!l zijn,, 



Kl t': iZJ.e prod~lktiesei:-ies hebben onde:r andere de hier:mder 

geno2mde gevoJ.gen 

( a) D-:; gebrui.kt-? produkt-'emH.(!hines kunnen niet altijcl optir;:e.al 

gebruikt w rden,. Zij moeten namelij~ geschikt zijn cm produk-tcn 

va:.1 bv,. ve:csclci:i.1e'.".l.cle e.1'..:1et:tng .. m te me.ken , Dit leidt b:! .. j 

benutting v e.n de !:lachi.nece.p&ci t-2i to In C\7erzeese le .. l!dE?n waar 

voldoende v r [.ag i s naer het kleil,e.r";? prod.u.1<t ~ kan specie.al hie:(V"cor 

een klcine:re :11e.chine warder. g eb:r.- · ikt. 

(·b ) Bij de prnd.uktie VF:n g:iedere;.-i weJ ;,;.2 wel "i.z·wae.r onderlinCT ve:;_·•wcl.nt 

zijn~ rnr.c.1~ waarbij r.v. de volgccd.2 vr~n d:2 a:fzo:nderlijke deelp:-'.'ccc~sen 

niet d.ezelfde is,. I:1-:)et bij zond-:;r,~ aandecl1t be steed w,:-1·den aai, hct 

ve:,.~voer •ran h2t produl:t tusscm de :r.achines. Wnar een cnder:::icning ~ 

bv, ;,.,·egens de om:,ogelijkheid on vold.oendc pe:rno!leel n.n.n te trekken,. 

g2dwongen is 0!!1 het Y2rv0er tu3se!1 de rir..c!'li11es Z.Jvecl r1cgel:i.jk 

te nechari isc,.·en ~ woe-I:. ::rr:;n er.r,:)or zorr;en c..J.t d ::: op3telling van dr; 

nachines e:::i iro.n de vcr rc<; rbe,nde:n zo flexibel nogelijk is, 

( c) De :i.nsteJ ti ,~ :len Yan de -;i:t·odukt ien~n.::hines warden ne.ar verl1mJdi'l'.'(g 

groot~ 

bij zondere 6 ,-,,-'ida.cht tL"'-'-7 hct ins-:.ellen g•=R chonken 5.s " 

de b2zochtG onderr..e:::i r.6 en had c.le H,.stell.i.·16 zelf g€a 1l:ort3.tiseer<l; 

bij overgt..i.YJ.g op een ar.der -rcodu'k, .. wcrc.t c.an eenvoud:i.g SP.l'l. centrale 

p:rog re.!!ln.eereenheici v-er wiss21d. 

Het voo::gaande kan als v o2.it st::menc evac worde!'. : wegens het 9roble<".m 

ve.n 6.e kleine p:-codu.ki:;ieseries ~ h2bbP.n de betrokl:en ondernw:i.nc; -:?n {.!een 

behoeft e ae.n vollcd:I.ge auto!:lF:Ltisering van hun p::.~oduktieprocesser::; mv.a.r 

wel aan nechanisati.e of a:u.to:natisat.ie van deeJ..processen~ 

In di t verband ~air.en eniee in r:;rot e h1s tple.at·sen eevest.igde 
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a.gEmten inllchtingen t ~; krijgen o"Ter sterk £e:.:u',c--.:iat iseer.:le r-rut1.ukc.le•-

Ecl1ter konden 

of wi.lden deze e.g~n te::i eeen .:nlich-:.ingen ve:r-schaffen over t.et 

Als reden we:.:·.:1 

a.angevoerd dat cEt een gedeta:l.lleerde s cu.die van d.eze p;.~ocess~n 

noodzakelijk maa2s.t:i te1·wijl in de m0este gevalle:1 de a!l.!1 deze 

autmatisc.tie va."1 deelprocessen ve1·b onden verdlensten niet opwegen 

tegen d.P. moeite ~ 

In Yerba-,1d met het voo:rgaancle waren vier ondernemingen e~··coe 

ov0rg-=gaon om zelf cle e.utomatische processen te ontweryen en de hiervoor 

ver·.::~.ste elekt.rr:mische ap:i_-im a.tui.lr '.3C:lf te bouwen. Een van deze 

orde:tneiilingea g~at zelfs z~Ner- dat z:i.j bir,nenkcrt ove:i:- e.•.1tom.atisetie 

va.vi <l::eJ_proce ::-i ser. raad u1:!. kc:..n~ .,::1 ge·.ren e.e.n 0~1,krne:r;i.lngen in ar,dero 

Deze vier ondcr~-:.2'.'I!l..ngen we.ren vo.n oorc:>::e l d8.t d<:: :'.n d.e hanJ.el 

beschikbare elek"c :"."cni .J che me"'t~ en r,::g" J.e.ppi.:rP:tm·.!' dll;:wijls "',.;e un:i versE,e l 

~{et zot1. (' .. an Yeel goedkc:per 2:Ljn om de 

h:1.ervoor ben 06. igde :rpeciP ... l e: 'J._;_Ypa:c3.t111tr tn eige~1 bt!heer te on-t,-m~r_pen 

en te bcuwen, 
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In di t deel wcrdt ten eers 'ce onderzocht hoe een centrale dienst 

v-oor t!S'chnische iafor.:1.a-cie van nut zou ku.."lnen zijn voor de 

inclustrie en wo:rden e::1'::ele organisatcri sche aspekten t oegelicht" 

Vervolgens wordt naGegaan hoe men tegeooet zou kt...inen 

kooen aan enkel e prob lenen van de industrie i nzake voorlichting 

op elektronisch gebizd. 

TensJ.otte volgt ec,m kort0 sacenvatting Vtl...Ji het onderzoek 

en van de voor~cl.A.ti.ste konklusies. 
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EOO"F'DSTUK 7 ------.~ 
EEN CENT:qALE DTEFST VOGR 'IE-'.':HNISCH:S Di'FORMATIE 
·--~~~ ~-:--·.:t:~....:: .. -----. ........... ~ ~·- -.. -~..ar-...;a:rJr:r;:-;:;-.a-;i.·~-....... - u::""~., 

In Hoofdstuk 1 i s vermel:i dat de ee:rste d.oe12-:;e11ing van he-',; ond.e:;.Azoek 

is om een indrllit te krijgen van de be:11Jeften ai:>,n externe technis che 

informatie van onderne.mingen in de verschillende bedrijfstakken van 

de Zuidafrikaanse fe.bri cage-industr ie. Ecm Yerdere doelstelling is 

het bepalen van de informatievoorzieningen die nodig zijn cm aon 

deze behoeften te voldoen. 

In het vooraf gaanclc hoofdstuk zijn de we.arnemingen a,-,_,ngaa.T1de 

de infornatiE::behoeften sy·stemat isch weergegeveno In de hierna 

volgende besprekitw1
), die op deze waarne:n::i,ngen is gebaseerd, word.en 

achtereenvolgens b ehanr.!.e l d 

( a) En~ele speci fieke informatleproblemen en hoe men hierin ten 

dele zou ku:·men voor z.:.E:n door ecn cent:ra.le referentie~, 

informatie~ of adviese.ienst, 

(b) Hct .kontak t ti.:.0<1 1:.~n _een cent:;,~ale infonn.::..tiedienst eri de inrl':.1str-.i. e" 

( c) De orga.nis utie va:i e ;;n cent ral1;; diens t voo:-:- tc.~chnis che i nformatie. 

1) Bij c.eze besp:reking meet men in gcdp,chten ho-J.d<:n dat het onderzoek e.a.n 
zekere bepe14 kingen onderhevig was " Do::,r ten eerote da inf'omatie-
behoeften van een ondernening te bescr.ouwen aa~ de hand van e2n 
voorbeeld van de lnvoering v-an een nieuwe r.11ar:!:1ine of werkwi j ze s \.,c-rd 
speciaal de nadrt!.'l( gelegd op de met de ze invoering gepe.ard gaande 
moeilijkheden bij het verk:dje;en vc..,"'l externe ·ce chnische infornat:i.e. 
I:oor ve1~de:~ de voo:d:eur t e g8ven aan toepass :Lngen op het gebied van 
de elc~r.t -z-onika ( ook i n ve rbe.nd r.~et de tweede doels telling van het 
onderzoek). die in vel<2 gevallen een :i.ngri.jpende c.anps.ssing van 
best '.1.ande produkti.eI'letb0d~n nooc.z.ekelijk mae.lcten, kwame!'l de gevolgen 
van de moeilijVflec.en met (,~~teri~e technis che i~1formatie s·cerke:4 nae,r 
voren. Eet :-;eve lg V9.n e<2n en r.JJ.der is echter dat het be e:J.d ven 
c.e alge::1ene t ec:m isc:1e i ;,1fm.<nat:1.eproblemen v:,_n de induC'!trie enig:.-zins 
kan zijn ve:rtek0nd~ 'l.11::nslot t e !!lcet er r1et nadruk op wore.en p,euezen 
dat het gehel e onder ha.Yie;e onc1erzcek het kn:rakter he1;:ft van esn 
benade1AinG van ce 11 vr c:.ar;kant 11

, c~-..1s v,i..."1 de C:E..bru i kers van t echnische 
infornat.:te. Get r:,,ch t i s or2 na te p,Ra.'11 weJ .. ke bezwa:ren tie r, ebru:kers 
cndervinden b~Lj bet inwinnen YD.n te c•:ni s ch€ :i nfOl'nati ec Da.a.rentep;en 
is geen ae .. nnacht be steed nan de II aa.:..·, 00),:ant" ~ de bestaande bronnen 
Ve.rt technische infcrrrntie zijn niet 1;enaderd. 
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7o2 De beho'"=fte aan een centrale infom.ati e di enst ~..._..,.._.--.-_.........__.,._ _____ ,_,,_.,.,__ __ _.,.._-.·--=-o:9 

Ui t het o:1derzoek is e;eb leki;n da-;; ~ afgezien V&"l r,ewaarwordh:gsh1fomatie, 

de inc.-:~1strie b:i j het invcer(?n van nieuwe nachi::ies en werkwij zen en voor 

het oplossen van onvoorziene nosilijkheden na deze imroering ) behoefte 

heeft a.an ne volge.,._~e soorte:i e;cte:..·ne teclmische infornatie 

( a) Infomatie "vOOr ]1et opsporen van J.evere.,nciers e 

(b) Info!'l"lati e 0°.rer de funktionele ·we rkingc 

(c) Infornatie over ce t er:hr.is che we ::-ki ug . 

(d) Infor!!latie oYer .. .., . georu1Ks er-ver1ng, 

( e) Kennis v,,n materialen en onc.erdelen" 

( f) Infor;:1atie over onderhoudsYoorzieningen. 

In de hierna volgende bP.schou~dng w:.:,:ro.t onde1•zocht hoe een 

centrale infor!lta.t ie:d.i enst de ind1.1.strie bchulpzao.m k a.'1 zi.jn b:i,j het 

verkrijgen Va.1:l voorn~e~de infonnatie. In aansluiting hicrop volgt 

nog een toelichting op het ve r strekken van gewaarwordingsinfo~atie. 

Tenslotte ko~t ter sprcke welke rol ecn centra:e inf'crma-~ie.:lienst 

zou killL'le!l vervi.1lle1:1 bij het verschaffen van infor:matie met ee!:l. t echno-

Het is opmc rkeli /i1: J.at in h,?t geval van i:;iachines s een g:;:oter deel Vf .. n de 

gekozen vcorbeelde~~ betrekking heeft op spcci&~ .. £ dan op uni ,,;ersele 

machines~ Aangez5.en d0 onderne!l i .1gon zclf da te besprGken vcorbeal·ie:.1 

kozen lijI;:t het redelijk ru ·l1.it t2t vo:,:.-gae.nde ef te J.ei-len dot t.i j 

speciale ma.chin:;s gr otere infon'1a.t :teproblemen v:-orden c:ider-rcnden c5-e.n 

bij de U..'1i-.;erseleo Di t wzrJ. beve:::tigd c7.oor eE':!'.l. van de vennoten in 

een konstrukt:!.ewerkplaatso Men ku.n aannal'.len cle.t de agenten voor 

U!;.i v2rsele nachines l:!lesstal goed :tngevocrd zi j.n en dn.t zij ovn· d9ze 

macl1ines n.1:;_e gewenste info:rnat:\.e ku .. "lnen ve:1:-strekken ,, 
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Bij s:peciale 11".c.chines is de s l tuatie 1::.nders. Gedetaille~rd~ 

technische infor....1~tie over deze r1achine s kan gewc0nli jk slecht s door de 

fabrikant zelf wo!'den ge,:seven. In di t ve rband is het van belang dat 

vo..r1 c.lle nachines ongevee:. n::gentiG i:rccent van overzee ka:nt , te weten 

een derde uit Engelnnd en klerika en ruim de helft van het Contine:1t . 

Dit laatste kan belnngrijk zijn r1et bet oog op t aaJnoe:llij kheden .. 

Wnarschijnlijk zal bet Continent in de toekxist in to enemende ma t e van 

belang wcrden als leverv.nc::i.er van nachines en wel !!leer in het b:l.jzonder 

van speciale ~ achine s. Ao.ngezien tijdens bet onderzoek in s O?:mige 

gevallen gebJ.eken is de.t onder:::: e1i~.ingen moei te had.den I!le t het opsporeri 

van levera..>J.cier a v~.n speci al e I!lachines, kan me;:; zich afvragen of er 

geen behoefte best a e.t aan ~n forme.tie over nieuwe produkti e:nachines 

we lke op bet Cont:!.nent ontwikkeld ~,10 :rd-211 . E2n refe rentiedienst 

met OVc? zeese ,ertegenwon?digers zou h1erin kunnen voorzien. 

Gebl eke:i is clat bij machines in zeve::1tig proccnt ae r gevallen uitbreid:i.ni; 

van de p r oduktie de v·oornaans ·~ e reden van invoe ring is• gevolg d door 

bespa:dng op arbe:!.d met vi j ft:i.en pro :::ent o Naar verwachting is in 

deze gevallen kennis van de fu11ktionele werking ven de machine voor dG 

betrokken onde rne.!'lin6 van Gr0te betekenis ◊ 

Slechts in t waalf p rocent ner gevallen was verbetering van de 

kwr-J.i te i t c.e voornam:1s te r ec".en van i nvceri r:g • gevolgd door veniinc.cring 

Beide r e denz:1 hebben in sterke mate 

be·~:rckki ng op de t i::.::hnis cl:e e i genschu.ppcn va..'1. c.i.e machine en men kan 

verwo.~htcn dat in C.eze gevaJ.::..en k.cm~i tJ hi er·over zeer geweris t is ,, 

Ui t het voorg n.e.nde volgt , dat bij de aans chaffing van een r:ieuwe 

mo.chine ( over bet onderhoud wor dt l ate r nog ge3;?r'Oken) info:r.;i.atie over 

de funktionele we r king bij zcnder be l aocrijk i s 9 terwijl zee:r 
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gespecialis ,2erde informatie o7er de technische wer!dng in he·t-. algel'leen 

niet zo zwaar telt. Di t b leek ook ui t hct onderzoek. 

Nu is kennis ve.n de funktionele werking van een machine bij 

ui tstek infor.:1atic O die de l0vere.ncier van de machine het beste kan 

verschaffen. Hot is zeer onwaa::-:·ochijnlijk <lat een gecentraliseerde 

ir:l ichtingsd.:l.enst in dit opzi cht v2n veel nut k r:m zijno 

Het is opmerkelijk dat vele V9Jl de bij het or.de rzoek betrokken 

ondernel!lingen bele..ngstellen in inlichti ngen over de gebruikservaringen 

v,3,n ru:dere ond~rneningen met n:i.cuwe insta1latics. Ook valt het op 

dat veelal sprake is van gebruikserVf'.!'ing van overzeese o:nd.ernemingen. 

Ui t bet laatst e zou men kunnen afleid.en dat ofT,;el de betrokken 

installe.ties reeds in Zuid-A~rika in geb:cuik zijn ~ maar cht oen hui verig 

is om ander e ondernemingen in de eigen br.anche on raad te vragen ~ ofwel 

dat de ze ins tallat ies nieu:,:, voor Zuid-Afrikn zijn o 

Nu hebben zich ge1urende bet cnderzo<::k inderdaad enkele geval1en 

ven nt erughondendheid" ,roorgedaan ,. Zo bvo bij een ondern~ning cie 

ecn nieu.we mo.ch:1.r:. ~ ·we:nste in te iroeren en wist dat reeds soor'.:geli,jl;;:e 

n actines bij anccre Zt:it1af:o:'ike.o.ns e o:1derneningE:·;1 in gebr uik wa:ren ~ 

nanr deze onde:rner.:·J.ngen niet weaste te benad.er0n O teneinde hc!l niet v2n 

de eigen pla.nnen op hoogt e te brengen • . Het ~~trof hier door~aans 

grjte machin0s c:' installatie s in bed::: i j f s t al<kcn ~ waarin slechts een 

vrij klein aanta l !)roduce~1ten ·verkza rr., zijn ,. 

In de meeste van de eerder g r.:noende e:evallen kreeg t1er~ echter 

de indruk dat werke l:i.,jk spra!~e was ve.r1 mRchinc s welke nicuw Wt1ren voor 

Zuid~Afrika. Waar dit zo wa.G had de bet:rokken onderneming geen 

andere keuze dan 0;11 de infor:..,atie over de gebruikservaring overzee 

in t.c: winnen. 

groat be zwaar , 

Voor grate cndern€!!li ngen is C\.i t meestentijds geen 

Staf'leden wo::.·den regelr.1a:cig cverz,s,e gezonclen en, zelfs 
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indie!1 zij nie-:. s:pec:l.an.l voor di t doel gaa:r. 2 is I'l.eestaJ. wel O:? l'.:ortc 

tennijn iE=:r;ian cl bes chi!1:ca a.:r, dle pcrooo!111jk overzee o.e ge~renste 

inJ.icht:i.ngen cv-2:- ;;ebruik .::e.t--Yc.ring ke.n inw:l.m:en~ 

Ook vele I'lid c:.elgr ote onderr,emi.ngen z::m(:c;1 ter voorberciding 

van de eansc'haf vtn een bc: ,_; :,1grij!:e n-.t &uwe :i;ist~J,_l~.':ie, de a.ii~ekteur 

of c.e bedrij fsle::.cler overzee om bcsprck ingen te Yoer~n met de levc r [;.ncier. 

Meestal ku.,nen da.:i ook :r.ug wel enk8le ·0ezoeke:".l a~n bele,ngrij!rn ove:i:-zeese 

geb:;:'.likers van socrtgel:tjirn instr..llaties in het rcisprogramr1a warden 

opgena:nen o Echter is infornatie over gebru5.kserva.ring d:~kwijls 

juist vereist, voordc.t ee:1 voorlopie9 ke·u.ze va:.1 de leverancier of 7e.11 

het type van de gewenste tie.chine of :!.nstalle.,..;ie geme.a.kt l;:a..n wm.·cleno 

Een middelg'.".'ote onderner.ii~t; verklaf'.rde dat zij zich niet kon vcroo:r.loven 

om voor di t doel ieman<'l speciaal overzee te sturen,; nE".ar dat zij 

wna.rschijnlijk ;net vrt: .. :-M:. g,b ruik he.cl k1.mnsi.1 ma.ken V3.!l de cliensten ve.n 

o-ve!'z~:.::se ve r:egen•m o:.":l:!.Gers va..--1 een c£:-itra.le inlichtingsdienst ~ o:r.. van 

ov~rzez3e g:"!bruD:,:i rs inlic:1tingen ov€r een b P:c3.r.lde ::wort ir: ·~tnllatie 

te verkrijgen. 

Kleine ori::!.9ri.1e:ni!1ger. zijn in hst e,l[;emeen niet in de gelc6enh-=id. 

o-n zelf o·,rerz8e c;,:-sevens over g0brn::ks ervarin6 ·ce verz2.m.e2.en.o Ken kan 

er evemrel van t 1:Lt ge.an dat ~l2in2 on.c.e :·nemi!.'lgr::n :r:.eestal niet u:e:;:• 

):api taalintensie ·s gro·!.;e rr: c:chines zul1:m in:s ta:i.J.eren, 

het klsine:i-:-e rr.ecbi:J.es?. ~relk.e wae.rschijnlijk vrij geed op de plac.tselijke 

m,.rkt zi,jn ingevbcrd. 

aangezien tijd•:ms het ondorzoek cm v0rscr1illcr.c.e recl.8nen nao.r verhoud5.:1g 

niet voldc,end,2 kle:.:1e on:--lc'.':'.'Ue-t!ling-en bez0cht zijna Wel kG.n h i er he"i:. 

geval vcrneld worden Vai1 ei::n kle:'..ne o:1dcrr.:.e-rc:.ing '> die celc.n!3Gtelt in een 

droogins talJ.atie met k11i1s·cn:ati&; Yerwar.:nde lucb.t en niet weet waar 

inlicht ingen zijn te Vti rkri.:jg,,n over het besta f'.n VC:.'l e en de:rgelijk~ 

inste.llai:.ie en de daRY.'":2.ee opged~.:ne g ebruikse~1•a:ring ,, 



De meeute b E', zochte ondernemi.r..s en ~ well.:c cverzee :!.nf'ormatie 

over g ebruikser7arir.g in;;e-,r::~.:....•1.-:;m h ndd.e:,.1 9 dee} den mee c1et d.~ betcokken 

over,;eese on,le:rncminge:n , tenzij zij zi:;.Lf hant::elsbe]_angen :1.1 Zu~_cI-Afr:1.ka 

ha.dden, ovsr het geheel i>Tel bereid ~.;a re.n om de ge1,1enste inlicht:ingen 

te verschaffen u 

Wat iniorme.tie over overzeese gebruilrnervar ing bet:;.•eft , ka.'1 

geko;1."i{luC:eerd woro.en a.at i:rrote onde rne::1ingen weinig baat zullen vindcn 

bij een. centra1e i nlicht i ne; sdienst . Ee:: dergelijke c,rgani satie zou 

daarentegen vr:in nut kunnen zijn voor s ommige middelgrote ondernCl!lingen 

bij het inwinn<?.n va.'1 infor:natie over gebruikservaringen overzee . In 

hc.everre klei.ne on c::.,: r n'-::m.:l. ngen h icrv0or van c.1.~ diensta11 va:i een centre.le 

ore:a."li.se:tie geb:rdk zoud~n k-:;11n:en ;nak2n is nl2i~ te zeggen voordat 

we l licht ee::1 a faX,".1llend cn5erzoek is gf'fai.m1. wo.arbij srJeci nal de 

aa~c1ncnt op kle::.ne c:1derne.T!l i r:.gen geric:1t wordt, 

In de lo.:)p van het onclerzoek i:.-wan in t~•re e geve.ller. vast te 

staan~ dat gezocht werd na ar infomntie over r;ebruikserva:rincen van 

onderne:11ingen in Znid~,Afrika, In beide eevall.en werden de gcwenste 

inJ.i chtingcn zonder :mo2i te verkregen ., Deze ~1rne gevallen z:Ljn ecllter 

niE-t vol6.oende om tot een konklus i c te kome;,1 bet:i:-effend.e het g<:,ma1{ wa::i.rm.ee 

men informatic ove2· geb:cu:J.kservar-ingen plaatsel:i.,jk k!in vc!r};::djgen,, 

Ook is OV(-)r het in·,rirm'2r. van infcrri1at-. i.e ove:'.' gebru.:.kservaring 

van ond.ern:';!ll:.n6en i u Z,:i.d-Af:•ikn :1iet voldoende bekend om te konkluderen 

of een ".!entj_~a,le i:1lichtj_~gs cl:i. ,;:-ms t hier ·Dij va...'1 nut zou kunnen zijn . 

Eo;:-ig stens ka.11 ne ::,. -,e:rc:t;.d2 rsts:1_J_e~: c'.at, :':.nd.ien cen dergelijke c.1. enst 

ee:nmae,1 goed bi,'.) d2 ind.u;:;-t:d.e :L:gevon ·a. ~ou z:Ljn ~ het w-aarscr.ijnlijl: 

v,el mogeli,jk is G:'.l. e s n onde:rnem::ns, di e een zelrn:i:-e installatie wil 

e.m.-1s chaff en, i n kontc.kt te brengea me-:. and,::re p l aatse lijke ond.erncmingen , 

die reeds over een soortgelijkc inste.~.latie beschiktenli vooropgest~ld 

natuurlijk dat een de r gelijk kontA.lxt r ardt g;;:zol:i1to 



Ge,;conlijk 

was er spi·ake v a.11 kennis van re!lteriale!. en onJ.e rdelen op h e.:t g~""bied 

vnn de e.Lektroni!\ e,~ Di t koot lo.".:;er Log e.e.., d ·) orde c 

In he'.:; a l geneen ken m2n voo·,opstellE'-:c1 dg;::; de lev~!'o..1 cie1· van 

bepaalde l!lateria:;.e::1 de bcste advi s eur hierove:r J.3 .-' vooro,l wunl'le2r het 

ook gnat en de t oep?.ssingsmogelijkheden van deze 5aterieleno 

Tech kan men arnn~en dat in DOl!X1ige gevallen eer: speurwerl:

organis atie of nor-m.11lisatie-instituut uitkomst 'can bieden, teneer ws.nneer 

sprake it~ ve.n het gebruik van b~pnalde Ic1ate rialen cm:::.er niem-rn 

Eu zi j .'."i e e:hte:.· YE le onden.cni r:.g':?n) voora.l kleine ~ 

c.e dler..sten m:: l ke ::1.eze !;:u.nnen verl.eEen, 

Sor:ts oo!-c z:i jn kleine onde rnen:h:.gen te bcs~heiden om hun 

u:i.terst pre:k:.iscr~e i::roblei1tm voor t e lc. :~zen ao.n e'2n spet~: .. ..,1er~rnrg<:1,1:!.sc_tie. 

Ande:rzij ds komt h8t voor da.t de wetens c iiappelijl:e meclewe::-_cers Yan 

speurwe:rko:::-ganiscties de verzoe!cen 01;. inlichti!i,3en ven i c.dustriel.e 

cndernemingen e.ls ti j dve r spi lli ng bE)schouwe:1 e doo:,:,dat het behcndelen 

ve.n deze veTzocken s torend ,rerkt op de ui tvoer:i.ng v-an wetenschnppelijke 

s peurwe r k~rogr£l!Ullla ' s, Hierop wordL nog t eruggekomcn . 

Het is vrae.rschij :1lij:~ dat een ce~trala informe:tiedienst we~e 

het vertrom-13n v~n de industrie ge~iet, niet alleen van de ingenieurs 

ve.n grctc onde:;.·nemingen , naar ook v~n de eigcnaren van kleine 5 c.ls ecn 

sc}1ekel tr.ssen de 13.fzL1nderlij),:e o:::dG 1·nemingen e.n de speurwerkorga-,1lsaties 

z::,u kw,nen f'u.-:.gere:r . .. 

Een ande r soort ge6 2 'leris welke bij de aa.ns chaffil'.1g van I'lachines van balan10 

is 3 me.o.r waarnan. !:.~erkwaa;:di g gen0eg niet alt ijd ...-oldoende ao.ndacbt gewij d 

worct , zij. aanwij zingen ovc1· de :r.ia.nier waa:r.op d.e machine '.!"ie c nder houden 



noet warden .., W2.t ·1:ietr3ft e::i.ektroni:.:-che n.pparo.t,.i.ur bij 1."'ie u:wc nr0ces-

regelingen word.t hiex-op later nag tervggekorne!'l a 
, 

H,:"! t onderzoek tc~i1de aan cl,:,,t in ongeYcer twintig procent ven 

de toepassingen van nieuwe :iachines ri bet onder:1oud ten l aste kent van 

de leveranci er. Iiet betrof hiar r.eesta l zeer gespecialisF.erde r1ach:i.nes" 

Waar he-: onlerhond verzorgd w~rd door de Zui d!:l.frikaanse bran:;hGs vm1 

g:::-ote overzeese r,2.chinefe.:::~:ieke::1~ k\ &!en geen noeilijkheden ,·o()r,. 

Waa.;..• dit ecbte!' :!.~1 e i gen ·beheer wordt uit~E;voE: Yd~ ofwel door 8£•'.mten~ 

treden sans n~e::.lijY-heden o-i;-i . 

Oc-1~ werd opgei:1erk ~ dat :i.n twi:::t ig pro-"!cnt van clle gevallen 

waar"bij van machines s:p:c-ake wns? bezwr.1·en ondervonden ·w•=rd.2n na 

im;·talle:d.ng jj du.s bij het onde i·h-:-,ud, Verdei'.' is ~eblekan dat de -roor 

het oplosse. v:,,.11 c.eze bezwaren benodi r; ·1.e ex te:r.nc techni2 che infom.~.tie 

in "hoofdzael;: betrekking had 0:9 kenn.i.s van riaterialen en op 6.e technische 

werking dsz- betro:;cken installatics voorzover het niet-clektr0nicch8 

toc)pasRinge;.1 bi~trof ~ 

De rel welke een ce~t::.·a2.e informa.t:l.c dic;;nst k~ spelen bi,i 21et 

geve:1 Vl'l..'1 i n.1-i chtingen ove:r mate~daJ.en is :reeds beht:ndeld . Wat 

bctrsft inforrn ~tle ov2r de onderhou~svoorzieningen in het algcI!leen en 

ever cle t ~chnls cbc wer ldng van installaties in he t "'oijzonJe;~, is hct 

duidelijk dat mer; :: ·~al slPchts d~ l e verancie:-: d.,,:i:-6eli,1ke infon:ac,tie :irnn 

ver::ichaffen, ::::en c~,ntrale inf,Yrme:~·,ied:".e::::.~ t zal hier"b i j r:.:i.et van 

veel m;.t k~nnen zijn,. 

In het voorgaa::, c3.,:, is e en en anclc r gczcgd ove!' d8 e.xterne t e c:tnisch e 

informs.tie die nodlg is bi.j de ir:voc.:-1.ng van n:.i.euwc machi:.1es en werl:--,ri j :::en 

en bij het oplossen van onvoo:r-zier.e n oeilijkheden no. de invoe:-~_r,g p 

Nn illoet iets gezegd wor<len over de g2waa rwo::.·dit1Gsinf0rms.t i e e 
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op dit scort inf c:.T1et 5. e 8 zJ. j :1 ·i;e on-v0lL.::dig or.: ll :"..erui t Lonk lus :Les t e 

t :.-:-ekk,m ten opzicr..te van de :c e let i eve "i ·olang 1~1 j khe id van vers chi lle:nd.e 

soorten inforoatiec ronnen o Al wa.t !').2 t zekerhe id gezegd t n v;orden 

is dat de volgende bro:men i!l c.e bzsp r oken toepessingen ve.n l::elang ge11zest 

zijn 01:1. de betrokken onde1·ner1ingen ou hocgte te b rengen vru1 nieuwe 

mac:1ines of we:r.kwij zen : 

( a) Lsverr.nciers v an mectines, zowel overzer; a ls in Zuid,,Afril:a. 

(b) Tijdschr iften velke vi a een boekhandel of uitgeverij verkregen z.ijn. 

( c) Zus tercnderne."'lingen, v0crnant2li ,ik overzee o 

( d) Gndernf'.;.in ing~n in m1d.ere 1:, r anches. 

( ,:: ) Ove rz.e e s e t s ntoon s telli:-igen, 

( f ) B:!.blicthek 2'.\1 " spE/:1:..~;.,rerkin::, 'l;itutfa,p tmivers iteitenc 

Cve r de r ol welke ee:1 ce:itrale informatiediem: t zoa kunne:n 

spelen bij c.~ verspr.c:i. ding V i'Li gei. ·aa:r.wor,3.:t.1g sinfo :rl'latie volgen in he t 

onde rstaa:1de enke le oplierki ngeno 

:i:n g eva1len waar een onderneI!l~.:::1g een n:l.emre onti-d kke l i :-1g gewe.ar 

wo:~dt coor rechts treelrne info;.u atie van de leveran cier of dool' een bezoek 

aan ( overzeese) ::.:ustE.r..:ina.~ r nemingen r, is e -.n centr2.le inform.atie0.ier..3t 

van geen nut~ 

Waar e-:::hter r..ta chine fabrikenten hun nie·,.:iwste pr o:iuktcn ui tstalle!l 

op ,:,v·erzecse ten tocnste l i ngen~ z.ou een centrale i nforrne,tied.i en.;; t wellid1t 

een nutt:I g e funl~tie kunne::1 ve:.·vuJ.2.1::::1 ~ door markante n:.teuwe ontwikkelingen 

die op dercclijk1; t E' nt oonstel;.ir_g;n t <:: zien zijn, oncler de aand.a.cht t E: 

brengen van Zuidaf r l irna".1;:;e onc1e r :!1,::iuir,r;en ~ die zeli ge en stuf leden naa:r 

overzeese t entoonst< ~ltng&D !cir.nc.., ¼2nC::. ,_ ::, . 

Veel gewa ·:::1 .. ':"wordir,.gd.nf'ormatic k omt in onde:i:nemingi;:n t e r echt 

v~a inkcmcnde ti j c~ chri ften. De n ees+ c erote e" midde l g~ote ondern em.ing en 
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cntvm,gen rce:ew. s.': ::i.g een aanz:L--: n:aj ic aantal t :tj-:lschr1fteno 

L12t enkelc tijdjc:.ri·ften t evreden noeten stellen en zodoenc.e releva.nte 

gewne.rwording oit:f c~a.tie ku..nnen r..1.isser. J voore.J. a.ls deze ver s chijnt 

in vakbla.den wel:.Ce bu.iten :1et cigen t e:.r ein v r;.. llenn In p1·i ncipe 

zou een centrale infcrme.tiedienst hier een ,·erdienstelijke r:>l kunnen 

vervullen do0r het op selektieve ,dJ ze vcrspreiden vat1 li te:;•a.tuurui ttr2ksels . 

Ternninste een van de bezochte ondernemingen hEeft op deze nogeli jkheid 

gewezen. 

Hz-t spreekt va."lzelf da.t ~ w::L l een selektie7e ve:i.'Spreiding van 

gewa.ar·wor:iingsir.for!!latie O1~der duizenden r,iervoor 5-n c.ar:.i::.erldi"l.g komend9 

ondernei'.!llngen werkeli j k kans op succGs hE:b°Jen, men zo:tets ni0.t rn..:t helYe 

i:.a~t:regelen k o.n c ·mpaklrnn. Veeleer zou er een enorne centrale 

0.olnr.:ienta-tiRdienst uoc.:.---'.;en :;..: ,~ er. net een groot nental desku.ndigen op 

he·c gebied van -r:::'.'eic.u.kti ·::t 8chniekf'!n in alle i~ 2.arn erid.r:.g l:cnende 

bedr:1. jf,; takken~ ch:s niet e.llsen vek2pe8:;. a::..ist en. Het. is Ol!W!:Hl :i:'S ~hijr:lijl~ 

industr:i.e ~ gemci-:k.,-il:lj!{: adJl te trel-j{:en z,ouden zijno Afgezien hier·Yan 

:~s het c..1..lid-2lijk c.c.t de~g2J.:.jke g1·ot2 doki.:nentatiediensten sle chts door 

z.eer grot8 en hcog ontwikkelde lP.nde!1 t e onder:i11uden zijn met het oog 

op de hoge kosten . 

E~n a1te!'na,tievc nogeli ,jkheid zou z:1.jn om een centra1c informatie-

dienst slechts als verspre:i.:"..i~smedium te gebrv.il:en e:::i cm het Htere,tuU1~

onderz 21~k ove r te l sten a.,_~ gc spec:i.a].:i.scerde lr.formatiecent!"a, soals in 

Ho0fds :.,1.,:k 2 besp:r,)1-ten l s . Er zijn in Zu:i.d-0 A.frika s J.echts enXele op 

~;oe,as s .L ng sgebi(;o ..-Jr 1 :.od-:..~-:t.1et~ ch;-iieken g•J<::~ifoTte e:rae info~cm11t:l.ec8ntre.9 

bvo bij enkeJ.e -J '.1 :: u.stri el.e e::i. so:.:.1!lllige natio.1':ilc spP.urwerkinsti.tut. en~ 

De rr:eeste ande::::·e offi cl. e le in:f'o:i.."l'!1e,t i e c•211tra dj (~ voor gewaarwordi!::ga

i nfomati..=- v &, beJ.e.ng z:ljn ,; zoo.ls bv o ne.:timwl e Si,)eurwe:::-kleboratorie~ 



zijn in hct alge12.1-:- :'il vakcU.sdplina:tr :ingeBtc :.cl " Van het s+, nndpunt 

van de ind~1.strie tezien is e2n de:cgell :i\rn instslling ni1crc a.:tijd. gesch:.ktn 

Eierop wordt lat 2r nog t cruggekroen " 

Ui t he-t voorgaand.e volgt da.t ~ :noewel een central:;; :tnformatie-

dienst in principe va.'1 grote bete~rnn~.s zou 1,::-:.mnen zijn bij het selek.tief 

verspreiden van op de li tera tuur gebaseerde gzwae,rwordingsinformatie 9 

men de praktische r1.ogelijkhede:1 hiertoe in een la:::1d als Zuid-Af:i'."ika 

vooralsnog niet te hoog noet na'1slaan o 

Hetzelfde geldt voor gewaarworc.ingsinformatie, die gebaseerd is 

op 011derzoeki ngen in spe1;.rw~::."kinsti cuten en uni versi tei ten o Voor 

zover het speurwe~k van direkt belanc is voor de indust:r:te~ hebb~n·de 

da':l:r1Jij betrol<:ker . wetenschapp:21.i.~ke we~kers meestal z":lf al kontakten 

In e.nde:ce gcvall.en 1:an 

e-2n cent:rale in:Li c'r tin.,;sdier:ct o:;:, zij.i best e.13 schakel f 1.mze:..~en om de 

resulte.ten -,ran bepaal.c. speu.rwe:rk bi j 0.22,rin gi.;;{::.t~rcssec~de :lnc.uotris~n 

bekend te maken o 

Tot dusver i.s hocfc.zakeli Jk gesprcken over 01~ten~.e techn:i.sche 5-nfome.tie 

net een stei·k t12.chnc~~cgi3 che inslae. Oo:rspr·onkeli~k was he-;:; de 

bedoeling on? voor het doel van het cr..derhavige oncerzoek 1 h0t bcerip 

11 technische inforrn.:,tie 0 t~eli jk ruim op te --:atten~ namelijk al:J alle 

:l.nformatie die betrel~ki!lg hceft op ,1e invoeri:,.g van nieuwe of v0rbet,;!r·de 

h . ~ ' . . l t ' . h . t · l) nnc ines or werKWiJ zen ~ c us op ecn1ns c_ e 1.nnovn ie • Echter i,re.s 

het nti. a?loop van l12t r,t'c}:;:tis ehe ecd.s elte vnn l10t ond-2~zoek wel 

c1.:, id9lijk i dat bi j :".e b::s:p:r2L:inl:3 ·v2.n cl,e inforn.n-L ebehoeften van c.1e 

t."!.verse onde:r-nerr..:tns::an G.c:.' nao.rufr. -,-r-I.j z te::'.'k op i n.tcrmat i e r:1e-t ee~ 

1) Zie Hoofdstu:~ 2., 
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tecbnoloc:;lsche inslag is e eval:ten1 ). Het is daarom n:let m: g e l ijk 

0.--:1 c.e behoeften van do industrie aa_'l'J t cchni t:: che info:_•·1 rotie :! n ru:!.mc zin te 

de:::e:r .plaatse ui t Yce:dg te behandel en o Vo:!.staan wcrdt met d.e hi. e rno. 

volgende c:i;merkingen, 

Voor het doel v-an bet onclerhc..vige onderzoek knn tec!mischc 

in~ ..,rmatie i n rui:c~e zL1 -,.rcrdeeld ,; e re.e n in : 

( c:.) In:?orr.1ati e .::et ee-,1 tec}molcgische ins J.~, Hier-over en over de · 

rol welk e. een c e2, '-rale i n lichtings1ienr:;~ hierbij ka.n spele:n, 

is in he·c voor gaanc a reeds het sen en ender gezegd. 

(b) Inli chtil'gen over af'zetnarkte i.1 ~ in~ er.. ui tvoer- en produktj_e-

s·ca.tistiekeno Op di t gebied zijn er in Z'!.lid00Af:-ika verschillende 

bron~·isn ~ zoals staa-csdep1:.r ternerl't en en uni ve~si tdre f:n par',:;:i.kulle:re 

bureaus voor Earktonaer-zoek. 

1) Hiervoor zijn de rnlge:r:. da oorze.ken aan te wij zen 

( a) De opzet va:i l,e t onderzcek was o:n de ir.if,):C'Jr.atieoehocften van een 
c:nd3n:,.er::d. r:.g t ,3 besp:c~~:sn a.an de hand. ve.n een p:..· als:.tis~h vccrbeel d 
Ya:n de invocring van P.en niet.i.we of' verbeterde machine nf wcrkwijze~ 
bij voorl:eu:r o:.1de:::- geb:..·u~_:1neking ,·a., toepasslngen op b e t gRoied 
vru1 de ele'.:.e:roni k a . Di t :i.s ook v0r n eld in de brieven we lke 
v oorn.f a r.:: de o:r.i ·ier ;iGmi;::g8n gs1·icht zi ,i ::-: , ~'1a2-rschijnlijk els 
ge,-olc hi ~~:; ., a,.1 ::.,lee k d ".l."'.; in de me es,c2 g:':v ,,,lle!1 het onde:rhoua 
plaats v0Pd ::r,et techni. s ch ond.e:;.·legde p,::.·.,onen i n de rnc1e:r-n0'.:!l.ing. 
Va!1zelfs:,::.:.· ·:.rend. zlj :'1 c.eza g enE: :'..gd on OV8 '.t' specif'iek tecl:t:olc3i s che 
pro'bleme n ·i~ sp:..·8ker. , 

(b) De o:dgnte x- .~ ng v ex, d.c s ch:djve:"; deze l:e::ft in eerste i ns~;antie 
een v;,•ij l2,ng a:1ri.g 0 opl~.1.d::.:11} ::. ,c c.e techni .sche vetens~r.a-ppe :. 
gehad~ let ,~ ~>'.' ge·.roli::;J. :::.oor een b ,-:;d::::.j f'22.d.:.".:;_r.:. s trat5.eve oplei d:!. ,1g . 
De nogelij l-'.~,eid is n : et t·.it.g £c:i.::.ten cht de t e cl1l1lsch~ a chter gr0n".l 
V6.1: de s cl:1·ljver on6 2wild 2en s :..enpel 0p a.e besprekingcn met de 
onderner.1inzr:>n heef t [';ew-u'k:t a 

(c ) Ex·~erne t2chnische i n for.:n'.3.tie i .n ru.i!:1.e z:i.n i3 zo uii'g E:brdd. dat 
h€t vr:i. jwel o:rnogelijk is om d~ 'bei!cefte;."! van een ondern2rr.ing 
c !' .. n dergeli j ke i nfor.::11:. cl E-'l in een enkel cnde:;:•houd te besp:rek~n 
zonc.8r in vage alc e:t'.!eznh:::d-:m te vervcllen. 
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verschillcnde uni ve:r.si tei t2n er_ speur-..rerkincti ti.~te:::-i op h 0 t gebieJ 

Bij h0t verstJ:-eJ:rJcen vs.n i;::.formetie ge::1-:ie:nd ender (b) kan e::.>n 

centrale infc:"matiedienst hoogste"'.ls a ls schakel o-;;,tredzn. Gez5.en bet 

gr-::,te ae...."".tal bronnen en in aarnnerkir-g nerriende dat vele k1cine en Z'2lfs 

midclelgrote c,nderne·ci:ingan dlkr..::i.jls r.:i.f!t op hcc·gte zijn '.r3.n het ceote.an 

va1:1 s01z1mig2 bronnen, kan z:>'n verb~ndin~sfunkti<J klaf,;:-1):!..ijkelijk v-en 

grcot rn.:t zi;j:::1 . 

vermeld de.:t b1.j lv~t u .1c1.e :::·zoek een nidC.c ::.e;ro~e c,nd:a :rnenlng !!iee0.2-e ·1.c.e 

~,odig dat de con:r~lent; e ,:::n geed inzicilt hee:'.:'t ::;.:1 de proble::,.s:ch:':~ vnn 

de betrokke:1 bedr:!.jfstako 

moE',t dezc een voldoende b:'<)r..e a ~hte:c·crond lwbr,en en d.e ncdii;,:e ti j :i c~n 

J..) Zc2ls ::i·1;- n <.~e Ftlj!;.=::1: .i vP.:L:,=.ic.sdie. st in Nsde~lr--.. ~1d •,mlke 9 b<?.1.l~ ,·1a: eer, 
technisct,0 in::'Gr.:;iat,ie(1ienst ~ ook een sektie voor bestuu:·stec:;nis c:1e 
c.i€r!sten he2ft ~r.s}.1~2 9.':l.11 k l-:-: ine onc.ern~➔mir.ig1~:1 edv:tezcn g<:::!cft ovc:.-
organisatie v c:. ... 1 de p~od1t~{tie 9 i~ostp1--ijsb~?1"ei:ening 9 eriz.o iii.~ : 
br.cchure n:;,r~t :.:c rlru: -3.s t ech·;:l ce.~- ccnsultinf; scr•,rlc)211 

t R:l.jk~;;.J:::,j..,•erhe:L:s 
dienst~ Den I:c,. : _,~ juli J.96l i~ 



hier2.an zau k1.,.m:en voJ.do0.1 3 v-;:.:i.t t e te·t1r1,ji'eL 0 n ;~:r.. r..et is de v ~_•ae,g of 

een dere;elijke c.ic:1st in h::t begin -,rool' Mt dcel genocg s:9ecinl5.stcn 

kan a a11~reY.ken. Verdei..' kunne:n de me-.1.ewe:r.keZ"s van een dP.rgelij}ce 

organisatie niet t2veel tijd a::!hte,:eer -~::m em: er;.kele ond.ernem.ing besteden , 

Hocgstens kan een pas opgerichte cent~ale i nlj_c"bc:.ngs,- of advi esaienst 

verwachten am~ tr.et. geb~lk::laking van eventueel e.enwez.igP. pe:rs oonlijke 

ervaring van de stafleden~ bepe.alde eenvoudige e.cl.viezen te kuimen geven. 

Lat e r zou nen wellicht meer onnrattende adviesdiensten kunnen verlenen~ 

Vanzelfs:p l"eke:r..d kunnen va!l het begl!l af aanvrngen om meGr ingewik~celde 

adviezen warden verwezen nnar dae.rtoe geeip;ende inst a:1tiE's , 

In het voo'.l'.'g'.J.a:.r-1ds z:i. jn de b0.!1ceften van de Zui c:e.f:.:•il~aan Ge f o.b ricagE>= 

:ind, strie a~.n extc:r.ne t~chr.::r, che infor;.11at ie b ,';sp:.·oker. en is nngega~n 

0f advie:se.ienst e::.n deze behoeften teg E':~1.oet zou kunncn i<;:on1en. De 

( a ) O-i.71 b e J.e1,g:1eb°bf';lnd.G onderneminger. bekend te makGn met nle1."';.;e 

over:::P.ese ontw:LkkeE=igen op :iet geb:.ed ven pZ"od.ukt:i.eme.cbin~st 

zc-u eem centrale :re:ferer.~1edienst met overzeese vertege>:Mo...,~;:-r}ige1·s 

g oe r..e dienst~n kunnen bewijzen n 

(b) De over:.-:,eesc --re?t t=:£E:i1Woordigers ven de c:::idP.r ( a ) gc::102:::::d.e di. e:::ist 

:::oud.en pla!'.tGeliJke c,:1cJ.,3rnEt,'1ir,gen bchulp zaat1 ku.r .. ne:1 zijn "bij h~t 

opspm:en va~ overzecse 1eve:can~iers van b~par~lde !!le.chines en bij 

het imrin.1:w:.: ·,rnn :i.nfon.atie over de geb!'1..1ikserver.ing van overzeese 

( c) Ee:1 centr6le refere:itiedie:::ist ;:;ou ven nu.t k~mnen zijn o-:i on6.er-

ri.emingen s ::131 in lrnnt L-i.kt te brenzen riet s_?eux'werl:- en ncrnallsa-'ci<:l-

insti tute:1 ~ we.nn0e :;_• het ga2.t ov:.: r· i n f;),:;.J.s.tie in'.3oJ:e ke:::mis van 

naterialen en hun tcE1,) BSsin1:;en. 
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( ci,~ r-:- ~ ~ • • z.J.. Jn er or.dcrr:2mini en die i ;.: fo:c~atie YR.n meer alge'21ene aard 

verlangen, dan kan een centr,:;.le refe~c11;;:i.erl:.1-enst een goed rr:iddel 

zijn c.,m dergeli 01ke onde:rr1f.)mingen o-p een doeltreffend.e wij ze 

in konte.kt te brenp;cn met de b1·on <lie ce gevraagdz info1·matie 

kan <.=: rS-:!haffe:io 

( e) I n ce11 late r sta.ci um ks.n me:i overwegen om de werk:::aamheden ve,n 

zo'n ref9re~tiediens t u·t te b Peiden tot het selektief versprefden 

van~ voor e.l op l i t 8rat1..:.u r geb2,seerde, e:.::waa:rwordingsinfmmatie 

onder kleine en somri:i.ge m:t.ddelgrote onC:01·ner:dngen. 
' 

(f} ':i.'en::,lctte zo-:i :;:ien 1':unnen nagaan~ hoe de referent:iedienst ui t gel::omrd 

kan warden tot een ciienst voor het geven van aa.Yj_ezen ove:c 

"bestuurstechnische rn•c'..)lemen aan kleine o:iderneninge:ra~ 

Bij de hiernn volgende beschuuwing vo.n bet kontakt t1;ssen ee:,1 ce;:it;hn1e 

info:rn.t:.t:.euienst en een onderneminp.; ~ wordt in het bij zonder Ranc:.acht 

ges ch~nl~ ·m aru1 de volr;enc.1..e aspekt::m : 

( e,) De invloed ve,n het on~er ner.2in2:stype op het patroon van het kontekt.,. 

(b) Het vlek v c 1 het kontakt, 

( c) De apleid~.n~ ve;1 het pe·rsone,~l vt-.n een cE::1t r a:.e infornatir::dlei.1st, 

vereist v0 ::;r het ri.s.ken e:i onde1-houden v 2.11 het konta.kt o 

I;e doeJ.treffendl1e~d ven r.et hont r,kt !"let e:c:n ond~rnel"ling , voor het ow,!rd:ragen 

van technische infcme,tie ~ Ltmgt af vr.n verschiJ J.ende ke!:i!lerkercde 

eigenschr,:;,ren vn.n a.e 0nc.e:cne:c1i~1g. Vele ond.e :;:·z02ke1·s ~1ebben z ic~1 

r2eds rie":. d.it p ro"'JlCie~ be zig e:2hoc1den; in H0of,::.stt.k 2 ( Achterf:1·cnc1. ) 

i .::: hierop vr ij u:i.tvoe1·i g inger;F.t.an . Hoew81 u.e door de ve-·s ch::llende 

r:mderzoeker s voor G:i. t c.oel ontworpen 11 id211Elty-_pen" van onde:rnf:ningen 

in deteil.s ve1·s ch:!.llen~ kc!'ien zi j ~n r,rote trck'.cen OVC!resn ., 
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Vcor zover de ce-_oerkte on7ang vo.n h12t onderzoek en de gevolgce 

be;.1e.deringsI!:ethode dit toclatcn, k:m !!len zei;::-gen~ dat <1-= bij het 

or,derhavige onderzoek verk2:2gen indru..ld,E:n over het ko~ur.ilrn.tiepatrocn 

niet n.f~,•.tjken vr~ di<>. ven e.noere onderzoekers1 ) . Wel noet hierbij 

warden e.ru1e:etekend dat r.iet nn::ie de kleine on:1erneningen niet goed in 

het nnderz0ek v-er '.;egemroorcUgd z:t.,1 no Mede vanwege deze beperking 

wo:cdt in het onde:u3ta2.nd.e slecht::i in zover1·e O:!.) het probleePJ. van de 

neest geschikte V0:!'!!l voar overdracht van technische inforr:11tie inr,ee;ecm 

als vo.n belang ls voor een eventueel on te richten centre.le infon:1atie-

die!lsL 

Vo0r bet doel ,fn de stuclie kunnen in11ustriele ondernel"lingen 

gemakshnlve irt~edeeld w0rc1en volgens een drie1~dj_ge typologie! 

nEl.mclijk ,?ol gens d-= aard ven de werkzaamheden, volgen3 het kara.1<ter 

va.11 de leid.ing en volgens de grootte en wel als volgt2 ) : 

(a) Wat betreft de ao.rd de:::- werkzaamheden: 

( l) 11Mode~ne 11 ondernei:n i ngen met een prcdnl~t of prod1:i.1':t:i.ep:;:-c:.:es 

dut :;_an voortc.u:-2nde s terke te chnrJl ·.)gisch2 veroud~ring 

cnderhe-,;·5.g ls, 

( 2) 11T:::-e::.:- :.-Lon2le" ondernemingen met een produkt of produktie--

p:.·oce :..: dat, behouds:is technologische doorbraken 1 ge:en 

voor-t (l·.-:.re~1de stc,:·ke tech1olog:ls che ,:0:::-ouderinr kento 

(b) HA.t bet re ft lle t km· 2.:kter van de :!..eidh-1.7, : 

onafge"brcke n oren st£·at v,,or, of zc.: ::fs a:~tief zoekt nf'_ar , 

n:i.et..we ideeer. -. 

1) Zie bv. de in HoofJ.stv.k 2 aane:ehE.alde O }; C D li teratuur en de 
eveneens aldaar aa.:.1gehaalde werken van C, F. Carter en B.R,. Williruns. 

2) Deze ty;;,oloGie sJ.t..it r;terk aan O:;?~ maar is niet identie~ met de 
meer ultgebreide t ypologie VE..n C.F . Cart e:?:· e:1 B,R ... Williems. Een 
eenvoudiger t:y-pologie wor-:t voor di t doel door de O E C D gebru2.kt ~ 
De l~ze~ v·,c:·d.t ve:nrczen na.er d.,: hi~) .. ·op "cet:.·s!tki.:1g he-ti0£nde itt.>etnoten 
in Hoofdst"l.lY- 2 3 Een zee:::- ui tger...::·eide tn:·ologie ! waarbij oo'. 
rekeni:).g gehoud,~n wo:.·dt met marktc.mste.ndigheden • is vermeld in het 
O..!:l..,..rio,... OA ) ~ (T' ~n!'!I 1r1n 'f,jt:l";" ~r ·v,-n H~. Pad . lli~ni~r.!!=: _ 
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(2) 11Kcr:se1.·v-atieve" cnc.e!'neningen, we.arvan de leif.i..g veer 

lange tijc. pei.ssief wacl1t op,;, of zel:::'s niet to0gi::m~t ? li jk 

is voar, nieuwe ideeUnc 

(c) Wat de g~oott~ betreft: 

( 1) GrotG onc.erne!"'!5.;,;_ger., rr.e t een uitgebrelde formele hier.:irchische 

struk ',uur , riet gescheiden hoofdbestuursfunkties ~ scktics, 

afdel:'..;.1.6en, enz,, 

(2) Mic1d.c 2.crote 0~J2rnemingen met ee:1 ::'cnmele hierarchische 

strukt:.:ur~ doo:::-gaans beperl-:t tot sekties of a.fdelingeno 

( 3) Kleine ondernemingen ~ met een inf-:;:rmele ~ of een bepe:..-kte 

formele s hiera1·chise:he struktuur-. 

In de pra.ls:tijk zijn, op een uitz.ondering na, n.lle kombinaties v-an de 

voorgaande kategorieen mogelijk. De uitzondering is dat een 

onderneming net een produkt of produktieproces dat aa.n sterke 

technologische vercudering onderhevig is, geen konserve.tief geor ier!teerde 

leidi:ng kan hebben, nangezien een dergeli,jke onC:.erneming onde:- praktis che 

on1ste.n,:.ighede n niet gedu.rende J.ange tijd kan blijven bestean~ Verde:;.• 

kan men weJ.licl1t n0~ 7.r.:ir~en c.i:i..t de kOI!lbinatie va.11 een werkelijk rrote 

cnderne:ning net e n ko::iserve:tieve le · ding in d.e praktijk slechts zo nu 

en dan Yoork01;.t, De sc~eidslijnen zijn or?rigens niet zo scherp 

te trekken; in w2~·kelijlche:i.d is er ~eestnl ·ve11 c.;vergangsvornen sprakeo 

Het ls niet de bec.celJ.~113 ~-- en bir'r.en het bestek van C.e 

onderhavige stua:Le oolc n·i E:t. r'.cgelijl~ -·· m vco1~ elk van de overblijYendc 

kombinaties ne. te f, aa:..1 hoe het ko~tak-::: ~,et een eYentuele cent:rale 

infonne.tiedie:::s t hct beste o gebo1.1wd kan ,,rorden a Sl e chts vo:;r een 

pae.r bel angriJke gev-a.llen wo:rdt aan c.:t t probleeni in he·c onde:rstaanJ.e 

aandacht geschonk£n. Hierbi j is e')n zekere icier,.,lise·· ing vs.n de 

ker.merken van de verschillende soorten onderne.rrrinr,en ~ ?.lsmede een zekere 

spekulatie e.a.nga?.r-.de de kolT'1'!11lnikatiepn.tre,nen ~ cr.ve::::-r.1.ijc'.elijk. 
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Moc.er~v~ g nY~e on t ernem:Ln5e r. ne c ecn voorui tstreirende leidi1cg 

en oYer een f,es}<:--.indige ste f 0 . .:.e in:<:c:n enc1e t e c>nischc informe.tie kan 

interpreteren. W'2!r.;er:.s de noodzal~el i j ke gehelmhoud:l.nc; van nieuw-;; 

projekten winnen d.erge].ijhe onc1cr:.1enL~?;en vo::>:;:- zover r.i.cgeli.jk de ge\ienste 

technische infornatie zelf :T.n . T.fat. de l'Lteratnur betreft worde:J. door 

eigen personee:i. li tere,t1.1uru:!. ttreh:s s.:ls ;:;emaakt en selekt.ief intern ond,~r 

bela.:1ghebbenden vcrspre:i.cl,, Stafleden worden regelmatig ove::-zee 

gezonden en bezocken ter plaatse e.e in aarunerking komende info:rmatie-

bronnen~ Voor zover dergelijke onderaemingen gebruik maken van een 

centrale infortmtiedienst s is di t slechts voor referent:tedoele:lnclen, 

waarbij het kcmtakt schr:lftelijk of telefonis 0h plaets vindt. 

Moderns middelgrote en kleine ondernemingen met een voor1.1i t

st r evende leidinc zijn dikw:ijls te herkennen nan het feit dat zij over 

t'~ , :•1 ontwikke1lng:el '.J.l~or ,1.t ,)ri1.E1 en ov-e:r een ecm"oudige b :ibliothe,.~k of 

1.1.:i:~gebreide koll €~:tie boeken beschikken, Ck)k hier is iseheinhoucling 

vnn nieuwe pre>j (A t en :c-oodza.\:elijk~ D'2 moccliikheo.en 01!1 op ui tgeb:..·e ;.de 

schaal de lite:i:-c:,:t:. u.ur te bestuJer.:m 11 anr:.e:rs clan v-oo;.· het oplossen ve.n 

sped.fiE::ke p:rnb].e-.:cen , zij" bepcrkto Het is regel dat slechts 

direkteuren o f bec.rij fsleid1::.·:J over::;ee gaa!l en dan meestal met nau,vkeu,: ig 

anschrev~m o~dracr.ten ~ Een centra.le infomG.tiedienst ,,rc:c-dt :!.n 

hcofdzaak. c;ebruikt voor referentiedceleinden~ Een enkele }:2er wordt 

een be~oek gebracht ae.n e(m c-s:;1tral~ techniE ch .. w<otenschappelijke 

biblictheek. 11!21 kan t1et v-.cucnt geb:r-uik gf".me.akt wo:rden ve.n een c.oo:r 

de centrale infc:n~atiedicm.:; t v-erzor;:;c.e selek'ciev-e verspreJ.uing van 

infor211.tie , 

Trr,di ti::cie1e gr.;-l",e ca1derne:ningen met een voorui tstre~rende 

l.e:i.ding vrords n g E:: :i<.2nt!ler·kt door c.e aanwezighei.J. ;ran laboratoiie. vooi:· 

kwali teitskontrc;:. :~ en eemT<'-1Hiig m1.twil:kelings·,re rk~ van eer:.v ~·1.1dJ.ge 
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bi;:il otl:cl:.:cn of ui tgebreide boekenkollektics en sOOls ook nocr het 

bestaan ven over eenko:-nsten t,ct r.ndere on<ler·ncr.lingen ,·oor c.e 'll::_twisselin.g 

van techni s t:he : ni'or:.10.t ic. Li tere.tuur0r: c1erzoe:t. voor icwaarwo:r cingsM• 

c.ceJ.einden ::.s ::;c _:1erkt. Staflec'l.en gA.an s lec:hts overzee met speciale 

we.arbij door c2n cent ::-alc inforr.:~t i edienst op selekt::.ev-e wijze 

technische infcrr:rntie nncl:::?r be1u..71?hebt2nde cadernemingen verspr eid 

wordt, kan een nuttig i3eb?cik geme.a.t wo?c1.en, Behal vc 18.!lf,S 

sch;_~iftel.ijke veg zijn be:zoeken ve.n personeel van een cent:::-ale 

informatied:tens t aan de onderneming ven gmricht ~ 

Traditionele midd.elgrote e n kl einc onc.2rnemingen met een 

voc:rui t st:c-evende lei C.ing vallen dikwij ls o:;i door de figuur van een 

dynamisch2 cl.i.r~kteur. SOC1s is er een klein laborato:ci.um v-oor 

k~•rn.lit:dtskontroJ.e, Aan l.itera.tuuronderzoek wordt zeer weir.ig 

gedaan. De direk!:ea.;: en zi jn n ae.ste medewerkers houden zich de 

me~ste tijd bez.:. G met de dageli~ikse p;a.rig van zaken~ Slechts zo 

rm en dan kunc-,·,n zij; met specio.le opdrac!~ten 3 overzee gaan.n 

in principe Vf'.£1 ce?.1. selektieve ve:rspreidinc -.ra..11 technische i nfcn:rn.tie 

zijn de mogeJ..iJ1'.11eden hic:ctoe ln d.:: "'.i.~e.kti;jk beperkt ~ vooral indien 

de verspreicli:1g l anGs schrifteli jke ueg i:.:-=.::chied.t . Kontakten met 

deze cnclerne~ing en die':'!en feiteJ.icil-: l angs persoo:i.11ijke weg o16ebcuwd 

te wordeno Is di t eenmanl r,e:be1.,.rdg dl:l.Il znl -ve:,:·der schrifteli;ik 

of telei'onisch kontakt nFa: e stal voldoen-J.e zijn. 

Tr aditionele mid.d-el~rote en k le:i.ne ondernemingen r:.8t een 

konservatie ve J el cling word.en in r1e t algEmsen gekerJ1:1erkt door oude:rwet s e 

fab:,:- Lelc.:;n 2n s:!..zchte e.rbei:'l.som,,tnndighec'-2n. 

zijn weinig ontvru:c..1'i:E:~.ijk veer nieuwe ideeen& 

Dergeli jke ondcrn~Mingen 

Slechts ta..lctvol 

overleg op per-;,)onJ.ijke r.asis lrnn mogc-li.:jl~ in deze geve.llen enie 



De ver b in3.i.nc net een c2:c~· ... · a l e infon?1at i e d:iem; t 

ond.ernE-n ing • wa:x..•b i ,j he t acc~:mt ligt Of) h et geven ' T.n ee11vouc.ige 

e.dvie zeno 

In het v,:::or gaaric:c i s v 0 0r e ;,1.k e le belangr:i.,jke onde:m P .. J!li?:il?,stypen 

geschetst hoe het kont a.'k:t met een ce nt:rnle info:mati.edi e nst "v"<~r-moedelijk 

zou r.;es chied.en, Het doe l van ue :;:; e korte bes chouw:tngen is en te 

wi j ~en op het grate be J.a r. .; dat :9ersoonl ijke bezo.;:k e n aen mi dde lbrote 

en k l e:.ne onderne.ni ng en zouden h ebben. AaJ1dacht ve~di ent hier b i ,1 

het fe i t dat in ong e ve2 r de h e lf't van de gedurende het 0::1.derzoek 

beha.ndelde ge-v-alle n v-a.1 ove z-dracbt -vc..a t e ch nische i nfc.:, rmatie t·t1sse1.:. 

t e d j n geweesto 

Ile~ oncler zcek h0c:'t ui t g-;wezen dnt de :!',e e s t e technis che info:::-rn.2.ti e 

o·ver cle be sprokcn t oepe.:' =-i ing,m in de on de:cner.;i.l~g kw~.m op het ·r l ok van 

ingeni eu:r·s 9 weter.sch r .. ppeli jke onde r z c- s:rnr s o:" b e -.:rij :faldde:;:·s. Veel 

techni s c:ie i n fon.19.tJ.e berei!{te de ondernemi ng op het v-l P.k v-an 

di rekt 2tlr o SJ echts :i.n er:kele g evallen geschiedde di t op het vl nk 

van voonnan c f t ec!micus c Deze v-cors t elll.ng v an zaken ka., mi s l eidz!ld 

zijn voor ee::;. a l ger.1een bee ld van het kor1mun1. kati epatroon !"let c..e i ndu.st rie, 

mde.t ii.P..a.r Ye rhC"c.ld:i.ng t1eii1ig l: l e i ne onde:r:r:emi ~;,gen 1:::ezocht z i j ;10 

Toch ke.n men <ffVan , '.itg c..&n ~ dat he t pe:-s oneel van P.C::l cen-i::::- a le 

i nfo:rme.t i e dienst in het pe::.-scon2.:\'.jk konta...~t mGt de indu s t rie vcornt>.meli jk 

te o."oen kr~ ~0 -+ "'." =- ·· 0"1 r -=,k·~e, · 1~e" 1.· ~1:o·e n ~ AU:t' "' l) e '·, , • .• ,J~ tJ t'"J V ~ .._. · ~ -a. lo. .- V ""'- .l. • ; 1 .. f:} - - U · - en 

1 ) Well.i. cht is het nu~t:i.g 0::::, 1:iera fl.I1 t,)e t e vo2~en dnt ~ ond.er Zui d2.fr:I.kaa.nsc 
ons t anc.ighe dten ;. t o-~ de e;Toep ,,in6 ei1ie urs" ooK hogere t c c~ :i ~i moete n 
worden gerel:end~ a l 2!"'.: e de pe:t·s onen ·w.c l ke zi eb door ze :.Lfstudi e 
opge-,rerkt hebben tot de posl tie van bedri;j f singenle ur in een 
onderneming c 
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:n enkele geva] len ook r:i.e t b i b.ll0t !.1eca~_•i s .; 9n ve.n grate en smmi_g2 

r.iL 'Ldelgrote ond.-:, : ,teningP .L o H:i..erl;:.i.j vz...lt nog het i.rolgenne op te merken . 

In zcy" ;· re een cent1~e..1e info:tnatie '!.i s ~st kontakten or::der houd t 

tr.et erote ond~r:.·,-:_: ~.ngen, l ":r-en de3e ,..- c,~ ste.l ri. c1 i ngeni£-urs J n proj ektcn-

btireA.us of ove:.~ w2teL1sche.pptlijb: 1:1ed<>1,rer:.~ers in labor .::i.tor:ia., Het 

is niet wan.rs cU.jnlijk dat lrnntaz:t -p:1._ ; a.ts vfr('lt met d:lr0kteuren, 

aane;ezien deze te ver af9tc.an Yan de c:l~enli Jke fa:>ri ekswerkzae..r:ihecfon. 

Wat beleic1..s zak.2n bet~eft 0ntvansen <'l.eze direkteuren de p,egevens soris 

door in terne j nf,Jr:.,atiedi ensten.., 

Bij middelGrote ondernemin:; cn is de situatie a'1c.crso Hier 

vi.ndt het k <Jntakt plaatc tiet de: ( tcchnische) cUrek.teur~ hoofdingeni.m;,r 

o f befu'i,if'sleide1~. Deze funktionarfrsen kt~men zich nog in 

detailz8.k en ve 1~J.iepen ·..:3,n~e: c: r het g;::,a.t om d.e eanschaf van nie t.· e ~P..chinc-s o 

T:..·c i:.1-r2::1s ~ di x·,::kt~,acn -v:-: n middelgrote cndernemin6en =i:in Y0or bet 

pe:rsoneel van e ,0 
• • centrF...le :i.nfr:,nnatiedi •2nst :.::·1:; 1,rrij g emaldttdij k. tc 

ben aderen ~ iets ·: •~ t :rr.cn Y.s:.:: <.:.~.rekte1..,::·e~ Ya~ ri: ;:;t0 on:.1e,·nemingen niet 

T:Taa~r s ::1::.·c.ke is VD 1 kleine c,n 'l<;:rne-nin.:; en kan m.en vero.'.lderstellen 

dat :pe :i-.·soneel van een eventuel2 ce:c.tr; ~e info~e.-tied5_enst ir. 1;.ont,ikt 

komt I!'.et het hoo?cl v-c.n de cndornenir.g ~ we] ke v,~2lRl ook d.i:::·2kte-.:r , 

bcdrij fslei.dc:;.• en eigenaf~r is., Is deze ·,rooruitst!'i;vend e::i :tcnruid 

net initiatlef ~ de.n kv.n nen e""n r,c:.r::;oonlijk kon'c 2kt ge-melcr.elijl: opbQuwen. 

Hee ft o en echter te doen met een tre. .::· _ _:;_ t~.c:.1eel 1;:2.ein -oe drij f ru=:t e,;,n 

konserve.t.ieve bed:::ijfsleider, df;l,j~ ken het moE"iUjk z5.jn c!!l zclfs kcntakt 

te inake,1 c Dit kt121.1 bij het cnd.erzoek (X:ik du:Ldelijk na~t· ,;c:.en~ 

Vc,:>r".litlopenrl op ,~at l a-:.:e :c OV.:? r de cr_,,ru'.isatie van een centrele c.ienst 

voo~ technis c:he :'...:f'orr.atie gez,~rsd. rordt ~ kc:i .. "l r.i e r vs :--m.e ld wordE.n dat de 
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hoofdfunktie van een dergelijke organisatie is 01!1 als verbinding te 

fungercn tussen een groot aantal bronnen van technische informetie en 

de vele industriele ondernemingen. 

In eerste instantie een ke.naliseringsfunktie dus, teneinde de 

doorstroning van technische infomatie te helpen bevorderen. 1 ) 

Zou e.lke industriele onderneming in staat zijn oo zelf op elk gewenst 

ogenblik de juiste bron te vinden voor bepaalde gewenste technische 

infometje, da.n was een dergelijke dienst niet te rechtveardigen. 

Zo'n dienst kan passief optreden voor referentie-doeleinden, of aktief 

door het selektief verspreiden van informatie en door het geven van 

adviezen. 

Va...~weee deze kanaliseringsfunktie is het duidelijk de.t het 

personeel van een centrale infomatiedienst2) in twee hoofdgrocpen verdeeld 

kan warden, te weten 

( a) Pers one el a.at te Il'aken haef't net de a....~bod.l{ruit van techn.is che 

infomatie. 

(b) Personeel dat zich bezig houdt net de vraagke.nt van technische 

infomatie. 

Het werk aan de aanbodkant wordt verricht op verzcek van het 

personeel aan de vraagk!mt, of op rechtstreeks .schrif'telijk of telefonisch 

verzoek van 0nderneningeno De aanbodkant wordt gevormd door een 

groot aantal bronnen van ui teenlcpend karakter zoals leveranciers Ya"l 

machines, speurwerkinstituten en bibliotheken. Aannemende det het 

merendeel van de betrokken technische info:rmatie een technologische 

----·-
1) In de J\.ngelsaksische te1"2!l.inologie komt deze funktie tot uitdrukking 

in de naam van een dergeli J ire org1:w.1isa.tle; "clearing hot,se for 
inf ormfl.tion". 

2) Waa.r te dezer ple.e.tse over .,centn•,le informetiedienst" gesprok'=n wo:rdt , 
moct clit ruh.., opgeve.t worcten; alle schake~dngen t.1.msen een sterk 
gecentralisterGe orgtl.ni so.tie enerzijds e~1 een centre.le kern ?!let 
peri1'ere toevoerorganen enderz:i.j 6.a • zijn mogelij!-: . De orgenisatie-
vo:"Ill kc.mt verQerop in beschouwing. 
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inslag heeft1 ), zouden voor dit werk bij voorkeur personen met een 

technische achtergrond en met kennis van dokunentatietechnieken
2

) in 

aam'.lerking konen. 

Aan de vraagkant kcmt het personeel in aanraking met zeer veel 

ondernemingen van de meest u.i teenlopende typen • met de nadruk op 

middelgrote en kleine ondernemingen . Het is van groot gewi cbt dat 

het personeel in staat is om ,,dezelfde t aP.l te spreken" els de aanvragers 

in de industrie waarmee bet in konte.kt kcmt. Aannemende dat de 

verbinding met onderneningen hoofdzakelijk plaat s vindt met direkteuren 1 

ingenieurs en bedrijfsleic.ers ~ zouden voor dit werk vooral perso:ien met 

een te chnische en bedrijfsadministratieve oplei ding en bij voorkeur met 

industriele ervaring op hun plants zijn~ 

De in bet voorgaa.nde ontwikkelde denkbeelden zijn niet vrij van een 

spekulatief element. Al wat in di t verband gezegd ka..'1 worden is dat 

de door bet onderzoek verkregen indrukken niet in tegenspraa.k zijn met 

deze opvattingen en met de daaruit te trekken konklusies. 

konklusies zijn als volgt sru:ien te v~tten: 

Deze 

--------------------------------------
1) Indien, eventueel in een later stcdium , bet accent verschoven wordt, 

bv. in de richting van riarktekonc'li!l.i sche of bestuurstechn:tsche 
informatie~ zou dit vi:3.nzelfsprcE.e~d va~ iuvloed zijn bij de keuze 
van personeel. Zie bv. de eerde:c aangehe.alde wer.kzaa:1lleden van 
de Rijksnijverheidsdienst in Nederland. Zie ook: R.G. Shuttle':.mrtb, 
Activities foreshadowed under the Ste.te Technical Services Act of 
the U.S. Federal Goverrnent, intern W N N R verslae, maart 1966, 
blz. 2 : "It was envisagad that the passe.ge of this Bill b~• the . U.S. 
Congress would place in the hands of t he various co•operat~ng States 
the neans to do for industry· in eae!h StatP. \.1".'l.at the J\.gricul'~urc1.l 
Extension Service had done ove:c nar.y yea.rs, and was still d0ing, 
fo-:: egriculture. However:, during passage of the Bill, the ••·ords 
"bt's ineos 9 commerce and industry" werE: il!s~::ted i:i place of the ,;ord 
"industry" by the legislators. Zie ook : State Tech::.ical Services 
Act of 1965 ~ Public Law 89-182, 89th Congres s, S.949, Washington~ 
14 s eptGt1ber 1965. 

2) J\le:t i r:i.b2grip van ver ontwikkelde d::>kume~tatietechn!eken wa.arbij gebruik 
ge:cie.akt wordt van ponskaarte!1- • mag;.1eetband-, e.lektronis che 
reken- en nikrofi1mapr,ara.tuur. 
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(a) Het konta.ktl tussen een centrale infometiedienst en moderne 

ondernemingen met een vooruitstrevende leiding vindt voorne.melijk 

langs schriftelijke en telefonische weg plaats. 

(b) Met traditionele grate ondernemingen met een progressieve leiding 

geschiedt het konta.~t schriftelijk, telefonisch of door nidd~l 

va.~ persoonlijke bezoeken aa.n de onde1-neningen. 

(c) Persoonlijke bezo~ken aan traditionele middelgrote en kleir.e 

ondernemingen met vcoruitstrevende leiding di enen ln 't bi j zonder 

om het kontakt op te bouwen; 

en telefonisch plaats. 

verder konta.kt vindt ook schriftelijk 

(d) Bij traditionele middelgrote en kleine ondernemingen met een 

konservatieve leiding kan slechts door persoonlijke be.zoeken aan 

de ondernemingen het konta.kt opgebouwd en onderhouden worden. 

(e) Het konta.kt met ondernemingen wordt voornamelijk gemaa.kt met 

ingenieurs(met inbegrip van hogere technici) en bedrijfsleiders; 

bij middelgrote en kleine ondernemingen ook met direkteureno 

(f) Voor het kontakt tussen een centrale informatiedienst en de 

diverse informatiebronnen kOI!len in de eerste plaats personen in 

anntnerking met een technische opleiding en met een toereikende 

kennis van dokunentatietechnieken. 

(g) Voor het kontakt met industriele ondernemingen zijn vooral personen 

gewenst met een technische en bedrijfsadl!linistratieve opleiding 

en bij voorkeur ook met industriele er-,aripg. 

7 .4 J?e o~r~isatie V!!:!}- een centrale 5.nforrne.::ie~E3~ 

Voor het inwinnen en verspreiden van technische informatie en voor het 

geven van eenvoudige adviezen zou een die~st voor technische informatie 

bij voorkeur sterk gecentraliseerd moeten zijn en de beschikking moeten 

hebben over uitgebreide dokumentatievoorzieningen, over vakspecialisten 
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en over spedal:i.sten in uitecn:!.OJ:<?::lde pro-lnk~ie~ en bestuurstechnieke:i,, 

De voorne.emst~ voora~J.en van zo'u uitge:treiu.e, ster.k ge~c:ntral.i

seer1c dienst zijn de volgende: 

(a) Go.ede kcntrole is nogelijk op de snclle afh3...'1.d~ling ,;an e.nz.vr~sP.n 

0!11 tech~is~he infor-~etie of advies~ 

(b) Centralisatie bewerl-:stelligt een Yemi11de;:::-bg ve.n d1,.pl:llrntie en 

daurmee een verminderivs van kostcn. 

( c) Ccncc!1tratie van specie.listen en doktrx.ente.'~iei.roorzte;.1:tr.g(>n ~r,.: :-·c::rr:eit 

de ka...,s det de gevraa.gde infotTia.tie r;evo!:de:1 en :i.n vc0:i:· de 

ee.nvrager ceg:r-ijpelijk::! termen ge1nterprcteerd ~..-or.:!.t~ 

Op de ,;oord~l~n wordt hi~r niet verd.er 1nge6 :ci.an. 

E:c zijn ,;~:i:·schillende redenen a.a., te ,;.."i.j zeu wao.~·o:n st.:,:c-}:e 

c.-:nt:i.·alisat:ie niet ge:me.kkeli.jk is te verwe2.e:1lij~rnno 

word;:n gezocht naar o.lte:::-natievcn wa.e..x·bij es-n ce,·,t::-c.le info!"!lat:.efilenst i 

in i:;ieer bep~rkt e zin, aa.11sJ.ui t bij de test e.a.•1d.e i!!fv!Tlatiebrc:i!'.'.ell,, 

Zo' n dienst z0u zelfsta.ndig ku;:men zijn of zou~ wet ae.rmem&l:.. jk 15.jl::t, 

voorlopig kunnei.1 word.en ondersebl."acht bij een reeds bestaa.nde orgr.niar,t ie~ 

In r.et laatste geYo.l is het ve.n bclang om te weten w2J.ke instcllir:g 

hierv0or 't meest geschikt is . En tenslotte meet men den nagaan hoe , 

bir.nen het raaI!l van deze orgru-1isatie 1 een centrale infor~uti~dienst het 

beste ka.~ worden georganiseerd. 

nader tcegelicht5 

Deze nspel:ten worden in het v-olgende 

Het o-pbom,e!l van een u.i. tgebrei de en sterk gecent:..~e.liseerde dienst v0or 

tec~u~ische infcrme.tie in ZU::.d=Afrika is in het huidige stnJ::_\,n2 moeilijlt 

en wel vanw~ge : 

( a) De, aan een d1;r6e2.i,jke o:~gani sntie verbonden kosten,. 

(b) De stc.at:;mndl1:s2 adninis tratievo:m. 

(c) De houuing van de industrie. 

(d) De mogelijke reakties ven reeds aanwezige informatiebronr.en. 
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Over cle bo~e k:,zten van een uitgeb:;.·eic1e info:rr.1atie:'!ie!rnt is 

reeds cerder ge:?prc,ken e~ di t runt zal ve:rde:.-op nC'e,'!11!'.1>.ls w,.,rden bes p!'~lrnn., 

De kw2stie van d~ financiering sluit nauw ann b5.j de ste.etkt~dige 

adn:i nistratievo:r•,:io Grote c~ntrale i ~1for::1atiedienst"n met v.i tgabreid~ 

dokumentatievoorz:l..cningen ziju rr6.ktisch g,:?s:~;roken aJ.leen in i::te:r.k 

centraliztisch geregeercle l".nd.en mcgeJ.ijk. Ook kunnen slecht3 ii1 

dergelijk':! landen de inforri.ati.:·bronne:.1 welke niet rechtst:..·eeks m:der 

de centrale diemiten vallen ~ Yan hoge:L"hand t ot s~enwc,:king wo:r.d :m 

w::iar het ero'!ll g e.B.t on "!:>e,o.alde infor.natie ~ bv c oYel' in een ZE.!te:::e 011cler---

n;:mir.ig ontwikkelde :;:irod.1.1.ktieteci:mieken, te:1 goec.2 te J.atcn kcnen aB.!.1 

2) 
endc~'<:: or!,.lcrnE1D.i-c3en ,, De ona.ernsningcn zelf h-sbbcn wet ai t l et?•~ ft 

gecn zcgcens chap ,. 

In wes ters9 la.--iden liggen de z.al~e!l ande!'s o F.et staot ~e~ 

vcorzier.:i.ne;en i n hat al6e,ieen en een cen::;rale tnfo:=-::1a;~iedi .e!lst in het 

bi j zor.de:r o I r~ di t veTbl"'.nd ken nen een or,ders cheid mal:en tuss,:m 

1) Zie bv,, F oR. Taylor; Li l:::re:"J service to industry in Greet Britain e:nd 
on the Conti.ne:;.1t 9 Ll.b :·ary T::- end3, j anuai·i 1966, blz. 326: "Behind 
the Iron Curtain, the services to i ndustr-J provide d by lib:r.a:;:•ies 
a~~ all ce~tr~li3ed rigidly on t h~ n~proved scciuli~t patte:::-n o 
All libraries of whatever type, are unae r a unitary contr ol, which 
ne.kes it rela.ti-,rely easy to arrange for co- operation to whatever 
d2g~·ee is req·..iired~ either for propega.ncla or inf::nnati on"" 

2) Z:ie bv ,, A~I o Mikha:.i.loY; The organization of sc5.ence in'.:'o:r:-;.1st~co11 
activity in the S01tiet Union 11 Revue Interna.tio:1£;.le de J.a Do::urr.entetio..i., 
VoL 3le 196!1~ No. 45 blz~ 2.49: The SoYiet i::tfo:".'::le:~io,:~ .~e t work 9 

crce.ni z-ed over the pas t l~~.3 yea:rs Q in b aP.ed on two.-,·.rny ii.i.fo:r-rw.tion 
flOW" : dmmw,~~d . of L1fol''ID.8°tion :processed by t he f our c2ntral 
infort!wt j on inatitutecs ( of which V I N I T I~ The Inst.:.i. tute of 
Scisn".;:i.fi c In:i:'cr:'1a t:1.-:-n is m) e ); u.pw3.rd., of data f:..•om indust:C':i.a.1 
prac~ice ~ to c~nt:.' f!J_ ~pc ;:! iclizcd ::.nfm•J!H'l.ticn organs for synt:1esis 
a:.1d disse.~ ina:;io:111

.,. 
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on,forcvn ing-en ~ 

.. - 'Y o· -Tr, )'r.>Yl) 0 1. a e .. n, .~ .. ··-'o ~ .1 • 

Ve:-:-~zienck onderncn::.nr,en stcllcn plen.ien O!J l anc:e te:rn ijn CJ!} we.art-::. j 

in rieer of ri:Lnciere n,:,te rekenir.g wordt geho\1den met e.lge,nen-:: r.ia.a.t s cha.ij~e-

Hjke belangen. 

goede infoma.tievoorz:l..ei.~ingen. 

vrijwel 1.d tslui tc~d rekening met het eigen'.:Jelang. Zij p:ro'.)Grcm de 

nogelijk;1eden op korte te1":"1ij.1 ui t te bt:.i t-en en 'binnen ci2 kort s·i; 

nogelijk t:i.jd d.e gi-ootst :t:lOgclijke winst te n sli:~n, 

in c~,cpo:rt . 

zie::1ingen d.~e t en ci.oel hc'.:l'.:c-!!l de prodi;.2{ti ir.i. tc.d t op lr.ng~ te:.-mijn te 

O!lc.(: r G.c westerse lnnden is Zai d-Afr.ika. een land met een 9 in 

vnn West--~uropc. t:n Nco:rd-.Ame:;.•j.ku D een gr()ot c.icel v~n de cna.0r:1.r=.mingen 

Men kan ver,rachten dat d:. t dee 1 ..,-all de 

ind'.!Strie weinig belangs telling heeft voor een uitgebreide cent: t.lc 

infor:na.tiedienst, in zoYer-i-e zo 'n dienst er nao.r s treeft om u.c 

produktivi~eit op la.nge ter:n.:i.jn op te voeren door het geven van inlich

tingen en adviezcn . 

Oak is het in een W8st~rs georienteerd land als Zuid-Afrika 

niet mogelijk om vele besta.ande infon-i.atiebro.:men te dwingen tot sam.ea-

werki:i1g met een ster:~ gccentrc.J iseerd1: die!lst voor tech:-1:l.s cl1e ir.format::.e. 

Men 002 t r <->kening ho-i.l.den ;-;_et de nogelijkheid dat de besta~nde j_nfomatie-

o:nwelkcme ni::on'cur';'.'e ;.1tie" zullen besc::1::n .. ven . 

1) Niet te ve:r.warren m~t het eerder genoeride or.cerscheid t1;S s en 
voor·..u. tntrevende en ko.1serva.tieve ondzrneriir.e;en. 
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de volg~nde kc.cegc:ric&n v a.'1 i'..1fomatiebror.:iem Ycor d(:: ind.t:str:•.e ve.., 

betekenis : 

( n) Ow:rheidsor ca:1isaties1 ). 

(b) Onderwijslnstellingen zoals cle univeraiteit~n net b~·2aus voor 

marktonderzoek~ administratieve at:tor1e.tise.t ie !I enz. 

( c) Speurwerk- en norwaliso:tie- orr~an:T.se..t!es. 

( d) Ke.m2r s van koophandE 1 en ind us t:ci 0 o 

(e) Semi-•overheidsorgenisat5.8s voor ontwil~kGl~.ng3doeleindG~2
). 

( f) F:1r:anciele instellingcn ~ wac.r7e.":1 vo0ral de hendzlsbanl~en n2~ hur. 

buiten la.,~_s2 relat:Le s va:1 belc.ng zijn.J 

( g) L1dustrielc ,·r.:::rl~gev:1::.·sor.30.nis aties 3). 

(h ) Professionele o!'ge.nisaties zoals inge,nieurever eniging.3i1o 

1) E.ierYan k:..m~:e 0.) wc:a.e:1 ge;:oem-~i. : 
Het 11Bu.:rci -.-h ft0·c:l. stiek11 v:im.· Flge!"l-=ne statist:I sch::- geg~ve!::.f. , h~t 
11 DE:pa:rt~e0:it v~:.n Ee.11:i~ l en Nj 1,:·erilei d11 me+, O7crz0ese hsi:idelsat taehe'.s d:te 
inli ch·dngen. k~>1m::n vars cht1.ff .2n cv2r expo::·c:,arLten e:'1 het 11 D0parte:::-:ent 
van Doeane e:. f.:1'~ syns'7 rtet ove:::'zeer:-'= snbt~m.!.ren die fabrieken bezo~i.:ei.1 
OI'l te waken t -::Gt:11 ''dtrrnping" p:;.~c,ktijken. 

2) Zeals de 11 l'Jywer heidsontwik!~elingskorpm.:'as:te" voor het ve:r.lenen van 
fi nenciele steun bij de op:·:ichting ven nieuwe ondernenini:;e::i. 

3) Zoe.ls de " St eel and Enginee:dng Inc.ustries Federation o f South .Africa". 

4) Hierv an kunnen Oc8.o warden venneJ.d c.e "South Africe.n Fore i e;n Trade 
.As soci.l'..tion ( S ./'. F T O)", de "Nat i onal Development end Management 
F01.md>:l.t:l on (N D M F)" en "Specifications (Pty c) Ltd.,, 11 o Laatst.g:::n~emde 
onderne,1:i.nr, ple.ntst ka:talor:i. vui febrikanten in standa.ardmappen, 
vcorzi.en van index~ in ontwerpkar..toren van architekten, raadgevende 
ingenienrs 0 grate fabriekcn~ enz. Verouderde katalogi warden 
regf'llmat5.g doer r e:i.zigcr s Yan de or.dernellling ve:rva.'!gen, Da kosten 
worc~en gedragcn c.oo;;;· :'a.'bri1,W1ten wel ke hun k&talc6i op c!.·:!Ze wij ze 
willen l uten vers::;,rei1en . Mc:me.1teel i s de cnner!leming -oezig om 
j_n a~r .. sJ ui t ing cp d.,~ze dier!st een t e chll:.S che infor .na.ti8die:1st veer te 
b:")~eid::m, 1Faa~csc~1ijnlijk za.l d8ze d:i.sn::.t voo:r:.·:i.e.mel:i.jk i ::-!Uc-htingen 
ve?·3trekken o\~~r hct bestaan va., Z'.lid.af'rikae.n::e f abri;:;ken van 
i ncl:istrLne p:1:odu..-;;:te:.-.,.. 
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Men mag wel a.annE:':,-?:i de.t ve:rs!'..:heidene Ya.'1 c-;,a 7.oj"-1:;_st genoe!nd2 inf:HT.1atie

bronnzn de opri~l1tin?, ·nm een sterk gecentra.lise ,~::.--e.e i r: fo1mat:!.~licr1r.t 

met ge)~engde gevoe1.ens zoude~1 bes ::::r1c~.1.~en, 

Om aan de voorno,mc.e bezws.r·en tegcmcet te komen zou~ als e.1.t~r:i f.tief 

voor een ui tgebrei de en stei~k ger:f:ntra:!.iseerJ.e dienst, een orga.:--di:;atievcrm 

in aa..YJrier:tdng kun::1en komen ~ waarbij zon:el :nogelijl{ gebruik wordt p;eme.r,kt 

van de bee+.aande i r.formo.t i ~b:-:-onnen en waerbij een ev-entuele ce:..1.t:..~a1e dier..st 

voor techni sche i nfol"!',P.t ie sped.a.al zod.E.;:iige dienst.en verleent. waare.£.n 

welisw:1E:.? behoefte besta&t:t !.'lea:>: die niet in volC:.oentla ~s,·::;e doc:· cie 

besteende infomctieb:::-c::-,ne~1 word.en verleend., 

Zo'n beperLt e ce:r.tl·ale infomf.tie3..ienst ~ou de Yolgende taken 

hebben 

( s.) Optred~n a1.s refe:::-entied:l.enst door aa.nvre5e:1 c~ info::-m.atie en 

advies we,FJ.r m.0gel::..jk te v-erwij ze~ naar b-sstRe:.1.cle in fornc,tie~n·onnen 

en ad.v:'..sL~r;:~'\c.e o:..·gane:10 

(b) Het bezo~~:e:1 y i_::,n onderp_,:m.ingen ( in 1 t b:~.J zoader. mic.ci..~lgrote 'i':n 

klelne) i!i -:e Z1.iida.f:dlcea,;,1se f e.bri cag~-inc!ustrie~ 

( c) Het bezoe:i.rnn van bepe.alde overzeese O::'ganisaties o 

( d) Het selektief versnl'.·eiden v-an e7ewaarwordinc; sinfort:1ati e volg2ns 

een vast c:nlijnd plan (zonodig in een later stadium ). 

( e) Het verstrekken va."l bestuu.!'stechnische adviezen aan kleine 

ondorneningen (event~eel ook in een later stadiur:i). 

Ae.nnemende de.t een beperkte cent!'ale dieust Yoor technisc1:.e 

informat ie , bestaande ui t een ct?ntral e refe~l'.'entieclie;1st net ambt i:;ne.:.::·cm 

voor het bezoel{en van 0::1(1,~rn~i:-.gen evens.ls overzecse veroind:i. ngsambtene.ren, 

voor Zuid=Afrika o.e neest geschikte oplcssing is, hoe kru1 da..11 een 

dergelijke diens-c het beste g~o:,:,geniseerd worden? Is het ve!'der 

riogelij!t om zo 7 n dienst voorlopig of pern.anent bij een bestaa..,de 

orga..,isat ie end.er te bj~engen ? 



Er zij;,1 t•,J ::?e kar.tc i.1 aan d8Ze ze.c.1, welk·2 voc:rtd.'.l.:reno. in geclachten 

moeten w.:,rden gehot:d'=D.. 

voor hE:t be zoeken va., 011(:er::zmingen en voor het ~.·mhm.:.c.en i:an oirerzcese 

verbindir..gsrunbtenarcn en va..'1 het persor.eel van de ceutra.le ::.•efere:1tiedienst 

zijn aenzienliike fondsen vereist~ •ren tweede t1oe t ee!'l centraJ.e 

infomatiedienst on8.fhanl<.:eli.jk va;1 zekere bel a..11~e:igroepen kurmen optreclen; 

zodat men bi,ivool'.'beeld moet kunnen ve:-v:1.j zen naar bepaalde informs.tiebronnen, 

zonder dat de andere daartegen rechte:is bezwaar kunnen m1:.%en. 

Volledige onafhankelijkheid is slechts m02;elijk ind.:i.en zo :r: 

centrale infor--I!latied5.enst zljn ui tga·,.ren geheel ks.n del:ken met inkomsten 

wegens geleverde u:i.enste;10 Nu zijn deze di. .~n3ten -- verschaffing van 

infcrmatie en eenvoudige a d.viezen slecht meet~aar; zij lenen zich 

nict gemakkelijk tot het vaststellen va.,'1 bepaalde geldelij~,e vergoedingen. 

Slecht.s in het ge•;al van uitgebreide Etdvieze,.1 ken men een ver~oedii:1g op 

tijdbasis bereksn8n~ Het z~.et er niet ni:::,r uit de.t zo'n c8ntr,:::J.e 

dienst finand ee l ·Lti Urnm~ c Vaste '0ijdragen van de industrie kt:nnen~ 

voore.l in het begii.1stadi ur:, 00i< niet verwe.cht worden, net ui tzone.ering 

wellicht van enkcle grote en m:i.ddelp:rote onde:~nemingen
1

). 

Aannerwndc dat een dergelijke die;:ist zichzelf niet ko,n 

financiereni zou vanuit het stendpunt van onafha.:."l}telijkheid een 

maats c:happijvorm aantrekkelijk zijn, uc:arolj de aandelen in handen diend2n 

te zijn van uartikuliere organis~"ties zoals ingenleursverenlgingen 1 van 

semi-0verhei dsinst~llingen zoals speurwerk- en normnlisatie~instituten 

d 
, .,_2) 

en van e s cas,.., • 

l) Een zeer t ep~r}:te infor:.natied:~ens t bes t a.at s:l.n.rls enkele j o.:::·0.1 in Durbs.no 
Dcze c.ienst \iOr ':.t gefina).1cie:rd. ui t bij d:t·agen v~m de W N N R :i de 
Uni Yersite::.t va.;.1 Nutal en e~n aantal f,i0 ote en mic.d2lgrcte ondernen,ingen 
in Durbe:: o 

2) In Denemarken is a.e De.ense technische in.lich·l;i:ngsdienst ~eorganiseerd 
als een maet s".!ha:1pi .1 welke voor het grootste deel gefiaa.nc:terd w -rdt 
ui t over·he:1 dsfo:.~:lsen en wel via de Deense Raad Yoor weten::.chappe:;_ijk 
en industri eel speUl'1·:erk. Zie bvo de brochurP. Danish Tec:tnical 
Info:nnn-!:;ion Ser-vice 9 vih a·G is D T O? ~ Dansk Telmisk Oplysni ;igstjeneste • 
Kopenhagen, 1965, 



Er zijn in Zuid-Afrika diverse voorheelden van korpora.tieve organisaties 

met een bele.!'l.grijk finan~:leel sta.a~sbelang. Ecnt~r is in de meeste 

van de ze geYallen sprsJce van i;:13tellingen die, na een koztbare bee::~npe:i:·lode, 

meer opbrengen dr.n zi .j kos'cel'lo Va.:.1 een Mogeli j ke centre.le informatie-

dienst i~ ~aatscheppijvor;n is te verwechten da.t de lesten v0or de 

scha.tk::.st bHjvend zullen zijn, zeals dit ook het geval is met agrarischz 

inform.a.tie- en ~dviesdiensten1 )o 

Hoewel een maatscheppijvorm, gezien het onaf11ankelijkheidsaspekt, 

a.antrekkelij:c zou zijn~ kan me::1. zich afvrngen of het, voor11.l uit financ:i.ele 

overwegingen en terwille van het opbouwen VP.n erv11.ring s niet verstand:!.ger 

zou zij~1 or1 een zoda.nige dienst ~ aJ.thans vcorlopig, ender te brengen 

bij een reeds bestaand2 organisatie. Drie soorten instellingen z~tden 

da.arvoor in f'l.anmerki ng tome:1, te weten 

(a) De staats1ienst. 

(b) Ef'!n instelling voor technisch-wet,mschappelijk onderwi,js. 

( c) Een speu:c-1-:er lr:: - ot' no:."I'.ri.allsatie-orge.nicatie. 

Met het oog op de f:l.nanc::.ele last-=n ,roor de schatkist, zal er een sterke 

nelg ing zij::i om een centrale dier..st voor technische informatie end.er 

te brengen in de staatsdienst2
). 

Onder Zuidafrikaanse omsta.ndigheden zou hiervoor het 

11Departement van Handel en Nywerheid" het meest voor de hand lige;en, 

vooral indien, mogelijk in een later stadium, ook informatie met een 

commerciele inslag zou worden verwerkt 3 ) . Zou evemrel 9 althans 

voorlopig i hoofdzakelijk informatie m,t een teclmologische aard wo::,_,-den 

verwerkt, de.n lijkt dit departement minder geschikt. 

he.ndelsa.ttaches zijn niet genoeg techr.isch ingestelci. 

Ook de overzeese 

1) Dergelijke diensten z.ijn in Zuic'l-Afrika ondergebracht in een speciaal 
mir.isterie, het r:Departenient van Land.bou-tegniese dienste 11

• 

2) Zo is bv. in Ned~rl~nd de Rijksnijverheidsdienst, zoals de naam reeds 
a:L,d:dc.t, een overhe idsorganisatie o 

3) Zie het eerd~r aa.~gehaalde verslag van R.G. Shuttleworth ~ De uitvoe~ing 
va:1 de "State Tech::iic2.l Services Act" van 14 septe!'lber 1965, in de V S A, 
io opgedragen aan bet Amerike.anse Dcpa.rterient van Handel. 
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Een ..:entrale dienst voor technische infarme.tie zou in principc 

oak bij een installing itoar technisch-wetenschap:oelijk anderwij s kun:1.en 

warden onde1·ge::iracht, zoals uni·,·ersi teiten rr:~t e~m technische fakul·!:;eit 

of de zogenaair1de te~hnische kolleges 1 ). Hicraan zijn echter enkele 

bezwn.ren verbonden,, Ten t=erste kan de 11 status 11 ve.n een u..;iversiteit 

voor kleine onderneningen te hoog, en de 11 s-tatus" van een technisch 

kollege voor grate en miclde:Lgrote ondej:-ueningen te las.g zijn . Ten 

t weede zijn deze or:clerwijsinstellineen in een uitge:strekt land als 

Zuid-Afrika ster1: v2rs:preid en hebl>en, geografi.scll gezien, beperk:ce 

11invloedssferen11
• 

Ten derde zou r.1en de cent:ro.le dienst bij speu:z-werk- of 

1 . , .. ' ~1 · k d b 2) nonna 1sac1e-1ns~e~ ingen unnen on er rengeno Afgezien van f~brieks-

le.bore.toria en zui ver partikuliere organisaties bes ta.an in Zuid-Afrika 

de volgende instellingen : 

( a) Industriele speurwerko:•gr,.nise..ties. 

(b) Een nationale s9ei.;.:-..•werk:n·i:;anisf'.tie. 

( c) Een nntionale r..or!:laj_isf.l,tie-organisatie . 

Hierover wordt in het volgende iets meer gezegd. 

Voor het behandelen van infornatie met een technologische en, in 

bescheiden ms.te , usst,mrstechnis che inslag~ zou een centre.le d:i.enst 

zeer wel bi ,j een i uc"iust:r·iele speurwerkorganisatie kunnen wcrden geplaatst . 

Gedacht wordt ae.n organisaties di e volgens een t2paalde g:rondslag deels 

uit bijdragen van de indust:i_.:!.e en deels u:i.t stae.tsfond3e·,1 wor dcn 

gef'inancierd. 

H2t personeel van zo 1 n orga!'dsatie heeft een technisch

wetenschappelijk~ acJterg~ond e~ i s over : t nlge~een, door de sterke 

gebondenheid. !!!et de industr:i."': 9 geed. op ho-:,rr~e ven de st:;.•u};:tut::i.• en van de 

produktietechnische en mr-trkte~rnnor.1ische p1•oblet1en van de;ze nijve.-heid. 

1) Eei.1 instelling :i_n Zuicl-1'.:frika. 1;a1=i.:~· r12n onfa:-r. TI!eer op1:,e l eid kan wo~den 
voor beroer,en varierend V '.1.'1 o:.1bechtsr.ie.n t,o-t t06ere t~c!E1ici.;.s, 

2) Zoals de Technica l Information Ser v:i.c e i n Ca..."ln.d.a , welke deel ui traaakt 
................ ~,.. r, .... ,....,....,-l,,,...,... ,...,. i\T .... ~..;,,,.., ......,,...,. 7 n ,,.._ .......... .,_ ~- l.... t"".,.. .... _.... .. . ..:1 
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Er zij;:;. in Zuid,-Af:dka slechts vier, eecgrafisch ver van elkaar 

gelegen, ins ti tut en voor industrieel speurws:::k1 ). De ze warden voor 

de helft door de W N N R en voor de rast dcor or.dernen :lngen in c":.e 

betrolr.!~en bedrijfstE>.kken gcfinencie:rd, De meeste van deze instit'l4ten 

trachten door I'li dc.el van eigcn info:r-me.tieuiens t(rn en bezoeken a.an 

verschillende ond·2::.·ne::iin,'!en a.e produkti vitei t v a...11 deze onde:i:-nen inr;en 

te verhocen . 

Het is d1:.idelijk d ?.t e ·2n centre.le lnforoatiedienst met vrucht 

van deze instituten, als gespec:1.o.lisee::.·a.e inforr:at iebron:1en-> gebruD:: zou 

kunnen n,=,.ken. i'Tiettenin zijn die ir"stituten weer te eenzijdig en als 

vcogd voor zo' n c.ienst op te tred-2~1 . 

De W N rT R is ee::i natione.le orga.nis atie voo:t'.' zuiver wetenschri.ppelijk en 

voor ind'.lstrieel speurwerkv Zij is ~eeds in Hoofdstul~ l besp~oken ~ 

Ter aa...'1V'J.lli:1g kan he-i:. volgende w;::•den genoend, 

ZuiYer wetensclle.prelijk speurverk wcrdt 

labcr2.toria2
) en , i~ zr..:.ndere 1-:de t in ecn ac..·1:cal 

uitgevoerd in een aantal 

i:.1stituten. In deza 

instituten we]lr2 bred.e toepassingsgebieden bestrijken3 ) worc.t ock 

Verdel" zijn er bepaalde groepeni 

ceel uitnakend Yc•n de .i.2.bo:ratc:r- i a en ins titutea 1 di9 zich bezig ho 01d::m 

l, \ 

me+. ' t " i . ' b d t . b . - .... 1 
v speurs12rK op E:en t-tYJ1G..1.. J"t eng egre.:1s .c:::ms.ssingsge i s ,.... c 

De T N rr R beschH:t cnre r cen v.L'ij t:.itgebreicle !18.tionale techn:l.sch-

t ' 1•~ -- ,··1• 1- , k 5) ,._ .. h,. 1 1·j1 a· ' we enscnap11e_J...;Ke 010. J.O"t,nee t· c7er cen l,ecn::::t.sc_ =We ..,ensc,rn.ppe. i _;:e :i.P.ns-c 

1) Namelijk v.:ior d2 leer~ .• suik<=r~~ '.rerf~ en viskonse:· ven:.udustriei die 
res:pektievelijl, i,1 Graliumst;:..·1,,7~. Dn:~b u.n ~ Du:;:"'.:,i3::i en ~~8.P.pstad zete:en., 

2) Bv. op bet gE;bi,.:irl van de f~vsika en de chc.-mie. 

3) Zoals bom;k1.~nde en archi t~ktuu:c, wegenbo~w· en verkee:rnproblemei1. 
werktuigbo-...rw 9 E:1Z . 

4) Onde:r andere be·~;:-effenoe J.ucht-;rerontrein::.e::.!:g., luchtrcgeling in ge'0ouwe:.i j 

grondmechanika, enz" 

5) Mo-::r,snteel is d.eze b:i.bli~~:hee:k e-:!:-it-=.".' n-:g ste:tk op z·_i.iv2:;~e w,::;;'~e!'.!scha:n:;ie:n 
g2:dcht O De 1;_,->~-1~!~-l:~P. he~f,.:. bel1ocf-~e aen E;:Sn aa.;.1zier.lijke uitbrei<J.ing 
__ .. ,.__ ___ , ,. _ ......... . ...... . ... _,,. •• , ,, .... , .. , .. .; . .f.,,~,_ ,,,. ....,_.!_ .......... _ 



voor y:i.•eemde taler; e:i o-, .. Gr d:de 'lietenscha:ppeli.jkr; attaches~ die zi ,~n 

ondergebracht bij de Zu:ldafr:l.k2.e:1se e:'Jce.ssades Washingt ~l ~ Lcm-:en e!l 

Keulen, 

Een cent~·e.le :5.nfomatiedi enst d.Je z:1.ch ock gaat toe1ee;gen cp 

adviezen O? bestu:.i.:i.~s - technisc:1 terre ::..n ~ :;;ou kminen profi teren va.1 het fei t 

dat de W N N R beschikt over desku~digsn in d.e bedd jfsekonon.ie, Daar 

1-::.omt bij da-: met de W N N R een i ns telling gee.ffil~eerd is, die zich 

bezie~10udt !lE:t de ontw.tkke ::.ing va.;.1 ui tvindingen door behulpza8!1 te zijn 

met financ~ering er·10.:.1 en net het aanv-ragen van cktrooien1 ) . 

Ook beschikt de W IJ N Rover speciA.listen op het gebi.ecl Y ::'..1" 

informatie- en dokumentatietechnieken, Dit opent de mogel ijkheid voor 

het geven van aanvullende o~leidingen aan het psrsoneel van een centre.le 

dienst voor technische infm-natie t 1,-e..arbij het bo-vendien een p;root voord.ecl 

is da.t binnen het l: a jzr v o.n de W N N R o·: er een g:;~oot a.anta.l desku:1dig~n 

op alle:~lei vak- en toep9.ssingsgeb ieden kan worC.ei.1 besch5.kt. 

Een m:.(l:::el is ~ie llicht de d:i.chotone e,ara Yan de W N N R i:1 ci.ic 

uitgevoerJ.o Wwi,rschi,jnlij}, was hi erbi j oor.-sp:ronkel1jk de opzet dat 

door het Ranenorer..ge::i va1:1 deze tvee s:ic~t-2n speu:twerk in ;.~n o:rganisatle ~ 

een goecle onde:t 1inge wisselwe:c·h::.:..:r.g zou warden verkregen. 

Echter is het een fei t da.::. wetenschapp2lijk S'9eurwerk :tet be.ste 

verricht kc.n worden door wetens,;;happelijke nedE.werkers die r.ich n:!.e·c 

hoeven te bekomri.eren o·,er cie ekoncmische e.spckten van hun W'.'rk. 

Indust:deel s peurw2rk hecft dae.?·e:1tcgen ul v-ee l neer met ontwikkelir;gswerk 

te d~en en is bij t~i.tstek hAt dome:i.:1 -.ran de ir..g€ni eur. Hij dient 

zid1 bij voortc.1J.ri~,e bew'!.lst te zijn van de ckonc!:".iscn.e implil:ati.e;s va;.1 zijn 

w€rk en van 't-7e rke '.~ i)~ 01: t:redend _ beclrij fsonst2.~digheden i nch en er s11,:a.ke 

is v-an de ontvikke].:!. ng ve.:1 bcpaalcle ap:;:,aratuur c M~i.1 kan s-'.:el:..e::-i dat 

het bier gaat om t 1:28 groepen werkers net een v2Tschillel'!.rle merrce.li.t:::i.tc 
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Voegt 1'lz:1 d.ie f,ro0pen b:!.j ellrnar en gceft men het pi:er.eel een 

ste1·k wetenschar:~21ijk s.anzien: da~ bcstPat c:e !!lC>geli,jkheid c.et di t 

nndelig kan werken op el-:tivl":.-;eiten die ten di::c::_ hebben cm de i:.1d'.lsJ.;rie 

te h~lj;,en lli ,j het O?lossen va.n produktL;-proble!.'len. De behe.ndelin. 

va;:i deze probler_.en wordt door de ,·erscl~i. llende werke rs a.ls tijc.·,erlies 

bes chomrd aangezien zij , enkele s~el~teJ:11:laire aucces sen deargele:ten, 

niet bijd:'.°agen tot het wetenschappeliJt e.anzicn van de b etrokken perso!'len1
). 

Een andere organise.tie d.ie in e.am,erking komt voor lmisvesting ,•an een 

centrale info1Tiatiedienst is het Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde 

(SABS). Deze instellin!s heeft tot taak om : 

( a ) Indust.riele nomen vast te s t ellen. 

( b) P:::·odukte,1 te toetsen o 

( c) Pr-oduktie")roces.:en te i ns-pekte:r·en, 

I-kt S A B S bes chikt ove r e igen lo.borr.toria en over een ste.f v£>..n 

inspekteurs oo b:i.j ond2r::e:n~.ngen IilOnste:·s te r..e-:1e~ en prvduktiemethod2n 

te onderzoeken , 

Het pe rs-.)neel ve.n het S A B S ::.s oYer 1t geheel l! ee:i:· tecr.nologisch 

ingesteld da;.1 det "v"Pn de W N N Ro De SA BS funktionarisse1:1 tornen uit 

hoofc,e van cie kc..urir.g s~ en inspel'::tie• .·erkzacnhcden i n na.uwe ee.m·aking met 

de pro~u.ktie~~o~l8~en van de industrie. 

Gezien de werkzaa~heden , achtergrond en ervering van het personeel 

..-en het S A B R, z.ou d8ze instnnti0. zee:r gesch :'..k"i: zijn voor het ender-

breneei·i van eer.. centrale die;'_st Yco1· t.echn~.sche ir.:fo:rma-c-.ie . 

E:c is ':)Ch°::e r eel1 g:toot na(eE;l s.an verbcnden. IIE?t perscneel 

van het S A B S is e.~n z.:::er ~,t:.~~r:ge geh2i :ihoudingsplicht ondcrworpen 

t eneinde te verr-,i~ c.s i1 de.t bepac.lde info;_,,~o,·i:i e~ vc rkregen ti ,j d.c-)ns het 

1) Z5.e hier-voor once r and'.~re het -verslag van het 11 Cor.i:m:f.ttec of c~1quiry 
into the oree..n i zation of civil science:1 ~ !f Jli S O, Loncion, oktobe:r :i.963., 
In dit verslnr, wordt aanbcv(•lei'l dat ·• .';!t 11 De:;,o.rt~(-s ;1 t · of Scientiflc a:1u. 
IndustriA.1 Resae.rch 11 ve:,."ra.ngen wordt dc,o:r eeu HSc:i.ence Resee.rch 
Com1cil", cen ,:Nc.tm:-a.l Re30urce s Re:.. 00•1:rch Cou,,ci l ': en een at",tonc:ne 
" Industric.l Resee.rch and Develo~~-=1:•:~ A-.,thor-::..tvn . 
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keuren van proclukten of hct bezoeken v n onclernemir.gen, in handen va11 

de konkurrentie v :=tlt , Hoew.e l gehei~houdlng voor n.ndere organisaties 

natucrl:i.jk ock e~ l tl t t kan r:ien ~;ich t c- ch af'vregc n of een op het S A B S 

steunende tec!:ni s che voorl:!.chtin£1; sdiens t geen e_f'breuk zou kurmen dcen 

aan de goede nar."'1 v e.n het S ;.. B S inza.: :~ het ke: nren en insnekteren v~m 

produkten en produE-~ier.iethoden. 

In het voorgaande zijn enkele oreanisatievom.en genoemd en enkele be ste.e.nde 

orgo.nisaties opgesomd wao.r een eventuele centr;;,le diens t voor techn:!.schc 

infomatie zou kunnen worden gehuisvest . 

Op grond VP.n de opgescnde ergumenten voor of tegen ieder van 

deze orr:; n.nisa.ties, wordt het an.nbeve lens-.rn.ardig geacht om een centrale 

infcrnaticdic:nst voorlo,:) ig bi,j c11:J W N N R onder te bTengen m:!. ts t:i.jdens 

en na de c:r>richti··1:~ na~1we l:- o2t r ekkingen w-:,rd.en o::1derhcuden met ins tell:i.ngen 

2-oa.~3 het S f-_ B S 1. het 11Depat ement ~,e.n Hande l e::i Nywerlleid" en de 

universiteiten, In ee:i l ~ter staditun zal m--:m !!loetcn naga.an of 

wijzigiri.g in de c r g a.,5.saticrc!'r.! of in f.e J;, laat s ing bij een bepaaJ.o.e 

best aaLde instelling r,ewenst iso 

Er \·a.11 1..: i t gae.nc:.e dat e~n centre.le di e:ist voo:r technische i nfo!~J.!latie 5 

althanG voorlopig ~ ondergebracht word.t bij de W N N R, moet ver vo}_gens 

warden gezocht naar de meest ges chi kt ~ organi s at:tevor.n "binnen de W !1 N R < 

Ecn sterk gecentra.liseerde cfd.~l:lng voor technis che i.:nfomatie 

zou ,-raa :z-schi,~nlijk tegenke.nting ve.n de divErse lubcrato:::-ia en il~stit:;.t.en 

onderv-indeno Enkele hi e rvan b~sc-},:i.k}cc!'l ov2r elgen informa.ti -e:J.iensten 

of zijn voornemens zi..:l ke Ciienster.. in h 2t leven -te roepen1 ). Het 

1) Zo hebben Let 1)1asionale Bournw orni ngsit.s t itunt" en r.e-t 11Ne,sio:1a.:.:.e 
L,sti tuut vh· Wc~t.er :1avcrs i ng rr van de W N N R eige::i :i nlichtingr ~ of 
adviesdiensten M.et regionale --rer·tege~:w0ordi6e rs in verschi llend.e 
d':! le . van Zuid-~ en Zui dwes t~Af rik e. . 
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li j'!.{t dee.::-m b et ·::-:" om de l abcratoria en i nsti.tuten aan te moedigen 

om deze diens~.en ui't '.:e bouwen en Oi!l v~-.,,.-,, dez.e cli8nster1 op dezelfcle 

wij ze gebruik t e naken als van gespe-::i ttlisc.ffrde l nforriatiec~nt1·a 

buiten de W N N R, 

Een ce::1trale die;:1st voor teclmische infornatie binne::i he•:; 

kader van de W N !IT R zou dan kcmnen bestann u::.t: 

( a ) Personeel v-oor het onderhouden van kon-~13.kten met gesrzciali s ee:rc1.e 

informatiebronnen binnen en bui ten de W N N R en, wm1.r deze 

'.Jronnen niet kunnen r.<::?lpcn , voor het uitvoere n Yan l:ltere.tuur

onderzoekingcn. 

(b ) Personcel v0or he~ bezoeken vnn 011derneninge~1, 

( c) 1\.a.l!linistrf,tief p-2ra o::.eel ( i.n &nge z:.n) ., 

Over d.:; asn het :ie:rsoneel orider ( ~) en (b ) te stell.en ::?isen is rec6.s 

gesproken ., 

Wat betr~ft het pe:csoneel one::: :::- ( e.) kan nog worden cpg6Ir,.f:.rlrt 

dat men ee:n ge deelte hiei~ran zou 1'.'!02ten helast;)n met bet. inwL_nen van 

inlichti.ngen overzee cmt rent niei~;:e -p:;:-odukt5.emachi:.es en geo:n1.il;:si;rve . .:-ing . 

W.ager:s het produk::i.etechnische karakter van d2ze informat ie -ralt tc 

betwijfeJ.en of de bcstarnde wetem~chappelijke attaches hiermee z. onC:.er 

meer· kunnen wm:·den 'helaRt Q 

Een g:::-oot e;-9deelte van hct :9er soneel on3.er (b ) dient g~st at icnee:::d 

te warden in ref, ionale centra. Indien blij!ct dat de ver s chi l lende 

laboratoria of insti t ·~rtet~ va:-.. de W N II R, of h~t S P. !3 S of o:::~ de 

in ti t v:cen Y::::cr ir.,_ Ist:c5.eel spcui-w<:>rl-: 0 reeds n ,-:: .aoneel :n deze c'.?ntr:i 

i n die::.st hebben ~ ka::1 wcrdc-1 c.wer w~r,€~1 h-::e di·::. t'ij de vTerkzaa:.n}1~clPn v an 

t:en centrale infcr-:nat·l edie:1s ·i:. kr:.n wcr·dsn :.ngeschakcld, 

Het spreekt --rr?.rlzeJ_1'· dat het regions.le pe:-scneel zo reel r.:og?.lijk 

gebruik meet mr-tken van r egic:;.ale 5.nf'orn·e:tieo1·onnen, IIie:r.ui t vc,].g'i: 

da.t er geen sch,c;:..•p onderscheid is tus sen het p~:..·s~neel m:der ( a) en 

ona.e r (b). 



informatiedienst gcmi:k.k.eJ.ijk medewerke:r.s met de gewenste veelzijdige 

achtergrond kan a.~ntrekken j zal men in 0.:3 meestc gevallen vcor ecn 

eanvullende opl Aid:i.ng moetGn zo~gen9 

Or!i.dat eP.n aergelijke clienst op grote schaal gebruik zal maken 

van bestaande gespcciali seerd.e i nformat ie"t:ronnen, is het nod:i.g d!'l.t een 

i:wenta.ris va.11 deze brcnnen in Zuid-l,.frika word.t opgemaakt1 ). Op 

. b' d b t ~ ,k . t . 2 ) d . t sor.,n1ge ge ie en es aan r eec..::; zu~ .e ini:en a::-1 ssen , op an ere nog nie ·• 

Tens lotto moet er nog met grote nadruk on word.en gewezen da;t, 

wil een flexibele en niet te sterk gecentraliseerde dienst voor techn:ische 

info:rmatie ~ onder geb1·u:J.kmaking van vele, n:tet administratief bij zo 'n 

dienst ondergeb:rachtc ~ gespeci a1i seerde informe.tiebronnen• geed en snel 

funktioneren ~ het van vit.aal belang is O da:t ve.n :-wgerhand alle bet rc:d:en 

crganisaties tot nedewerking warden aangespoordo 

Het is hier niet de geschikte -pl?.e.ts om verde:r in te gaan op 

bij zonderheden ove:..A de organ:tsatorische opbouw va...-i de besproken diens t o 

Op g:.·0~1d van de voorgaande beschouwineen k.unnen de volgende konltlusies 

worden getrokken: 

( a) Met het cog op de onafhankelijkheid van bel3.ngcngroepen zou een 

g:.-otendeels nit oµenba.re fondsen gefim:.ncierde mae.tscr,appij een 

aantrekkel:. jke organis tS.torische vorm v-oo:~ een centrale informatie-

dienst zijn,, 

(b) Als e.lterr.~.-·~.ief zou een centrale ii1formatied.ienst ktu.,nen wcrden 

onclergebracr_t b~j een rseds bestaan.de i netelling. Hiervc;or komt 

de W l'J N R vooc:<e..l in aanr..11e:rkiI;J o 

( c) 0.n fina.11c:.'..3le rec.E.r:en en om kc:.1fli:k"cen m<)t bestaa.nde gespecialiseerde 

informati ee:entra te vermij d8n II c'.ie:it \"fu'1 deze b:•on:-,en zoveel 

:mcgelijk gebruik te ;.,·ol·,:en gen:;.a:3,kt ,. 

1) Zie bv o de "Guide to Eu:t'opl?.an sources of technical information11
., 

0 E C D9 Pn.rijs, 1964., als voorbeeld van een ci.ergelijke imrento.ris. 

2) Zeals de 11Gids van wetenskaplike hulpbronne in Suid=Af:."ika"~ W N N R, 
Pretoria, 1964 en "A guide to statistical sourc0s" 0 Bu!'o 7ir mar:icnavo:-:::in&:, 
Uni verd tei t van Suid~Af'rika" Pretoria~ 1962 , 



( d) E·ventuele overze(.;Se referenten ktmnen voo~·lopig vermoede.:!.i jk 

het beste ae.n de wct.enschappe:i.i,1ke att0,ches worden toeg i:;voe,1do 

( e ) Ecn c~ntrale info:rmat:l.edie!',st moet beschikken ove1· r egionar.-~l 

:persc:ne2.l vc)r het bezoeken van industriele o:1dernemingen. 

( f ) Het persone•;) l moet na inQknsttr~ding eAi:l. gespecialiseera.e 

opleiding or1t vangen , or.der ande:·e in dol~w.entatie-technieke!:J. o 

(g ) Een o\·erzie:ht moet warden sru~engesteld -ran gespecialis ee1·de 

infomatie~Tonnen in Zuid-Afrika , 

Deze kc;:Jd1:,s i es habben alle b e- t r ekking op technische informatie 

in het alg':'!meen . In het volgende hoofdstuk wordt meer in het 

bijz·:mder da voorlichting op elekt:i•onisch gebied besprokeno 



HOOFD8'j_"UK 8 
~~-

VOOTU,ICHTIKG OP ELEK'l.'R01"IS CH (}EJ3If.D ~---...~-.~~-----';<.--'-'I.."'~---=--- ~-- ... -

8.1 Inleidi n 
-....i~--- -s~ 

Reeds is opgerner kt de.t bij dit onderzoek slechts de vraagk1,.nt is bene.clerdo 

Di t geldt oo:{ voor t echnische infon1atie op het @:ebied v an de Eld:tr.J~'li~a., 

De ingewonncn i nlichtingen zi ,in vet·kregen van de 01'.'ldernemingen die van 

de technische iafo:cr.-.eti8 ge·oruik !1ak,=mc Geen poging i s r;edae,n om 

inlic •. -:i?1gen van de e.anbcak.J.n~ va!1 tec:mi sche i r.fornatie te ver1';ri j gen~ 

zeals van 1e,;e;.4 ancie::.·a van r.'lf.chines c f van oncierwij sinst ellingen. De 

becloeling bij het cnderzoek was om te .;eten te k~,r:en of de gebrnikers 

van teC;h:ii.s che inforna'.;ie tevreden zi jn r1et de bestaande info:r.ne.tle-

voorzieningen. 

In c.i t hoofdatu.1< wo.:den hoofdzakelijk drie aspekten va.'1 techn:i.sche 

infomatie op e li:!ktrontsch gebied toegelicht, te weten: 

( a ) Problerwn bij ii.1s tallering en onderhoud van elekt1 onischa 

appsr e.tuur. 

(b) De behcefte aan elek~ror.ik~teclm:i.ci. 

( c) Enke::i.e p:r·~bler.ien iu verbancl met automat is atie. 

Het o:::.d.er zoek bra~ht e.&n ~t J.icht dat bij toepass:i.n.gen op het ter:::-ein van 

de e lektr.onika in betrek.~eHjk ,•ee l g,~va:i.len moe:'.. l:i.jkhede:n voorkwamen 

.Jl.:1:',sezie~1 van d e: b~lioefte ae.n elekh'o:d.ke-

tech~i ci g wc.a:rove r later. mee:::.' 8:~Z2.Gd wo::ed:.; P ku~nen deze moeiJ.:l.j:;che,fon 

een gevolg ~ijn van : 

(a.) Onv':>lclc:::::u.e of c.n c.11ideli~ke handh-:idings n1
). 

(b) Ont~ereil~ende o.ienst-.,r,J:..·lenlng doo:4 ege:itcn, 

( c) Ond.eugdelij~ ontwerp van de e.ppm·atuur. 

Deze p1.1r:ten w0rden in het volgende in het kort beha.ndeld o 

1) Soms epreekt men ven de c.cic:.Unentat ie ov-Gr de Ei.:iper e.tuur. 
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Bij de l overi. ng van elektroniscl1e ap!)P..rt:~uur warder. dikwijls onvold.oende 

en o~-:.duideHJ ke handlei ci.ingen ve:rst:::-ekt o 0!"1 de r edenen hiervoo:r 

te weter.. t e kcme:1 meet men or..clcrsch~::.d ri.e.ken tns s en ve1·s ch:i.llenJe 

soorten van elekt:::-;)nika-appe.ratuu:r ei1 wel als vol~t 

( a) A~pe.ratuur voor rekreatiedoeleir.den , zeals rd.di e- en televis ie-

toestel1€n eil ge,n :1e geJ.uid:,versterli:.era o 

(b) Professions::.e aprir.rc.tutu' voor rac.i o-onrocp i t elekorir:!·,.nikat:!.e, 

C 
( I ) Appe.rat1.11.1r voor alger:e:ae elelct:ro. is-::he c.2,te.v-er 1;erking. 

( d.) Apparatuur voor het met cm en rec ·2len va.r1 j_ndustri ele processeno 

Daze indeling mas.kt ceen aanspraak op volledigheido De neeste ni l i~ai re 

ap:paratuur valt onder groep (b ) " OvE:r i eder van deze grcepen vol g t 

h l. er · t l) . _ 1e s !!leer • 

Apparaten voor r8kreatiedoeleinden worden l"l.ecstal i:1 grate 

hoeveelheden vexvaa~digde De in deze toes tellen geb::cuikte s chaJrnlschema' s 

zij:1 nezstE1.l opge".:,ouvd nit bekenc.0 en ::,cproef1e gronc:.sche.kelingen, 

Nieuwe model1en ondc .. ·E:cheide:i zich gewoonli~k elechts door een andere 

vor l"\ge·;,'i.~1g en door detail ve1·beteri.;1gcm van hu;.1 voorgange rs 2 ). Over ' t 

g'3heel benomen is het niet zo moellijlc om hanclleidinf;en voor dergelijl:e 

appar::.tu.1.'.:r te sch:c.: ~ven. Inc1ien hi~r toch Ye.n bezw1:..ren sprake :i.s , 

kor::.t di t meestal ck·c r d:~ sneJ.le opeenvolging Y <-:.:1 nieuwe modellen, Gez ~en 

de toepass i ng V &"l V8E'.' lgE..bruikte gronds c::r..~-celi:c.r,; 0~1 zijn g oed.e repar-at '8urs 

echter :"\eestal w~l bcdreYen g.ei.10e£; om h lj Yo0rl;:o,·:1.e~1de gele.genhaden ook 

1) Zie ook : c. Frem11c.n et aL; Research and developme12t in elect1·c,ni c 
capital goods$ National Ins ti t'.lte f;conomi.c Re-.riew, november 1965 s 

hlz, 40~97c In dit nrt:i.kel worclt E>en overzicht gegeven van d(': 
ontw:tkkel ing v a..."1 cli verse soorten clektron:i.s ::he appa.ratuur in 
verschillende lani en. 

2) Scms zijn cle veranderingE::1 iet.o ingri j pendP.r, zoa.J.s bij de overgsng 
van elektroni2nouizen op tran2 istors en ven amplitude ... op frequentie
modulatie. 



Prrifensi one l e apparatuur k an zeer ingmdkkeld zijn, soms met 

neg niet ecrc'le r toegepaste schakelingen . Het is r1oeilijk ori hand~ 

leid:.ng.s:n voo:r. dergelijke e.ppa:::·atu·...lr -~c schr:lj 'l.'€n. Als d.:i.e f.n zeer 

kleine aant allen wordt gefabr-i cee:rd~ worc1:t h:Leraan trom,·ens d.oor de 

fabrikant weil:ig E'.a.ndacht ges chonken. 

gedeeltelijk v-erlicht doord.e.t dergelijkc a:ppa'.t'a.tuur veelal b6st~d is 

vom.· off iciele instenti e s II die doorgeans vakkundj_g personeel in dienst 

hebben. Bij &E·.nkoop van grote installaties is het g~bru:i.k.elijk dat 

de feb r ika:nt het :9ersc;'.leel vp_11 de bet:rokken im:tantie 5.nst:ruee:.-t in 

af:c€geling en oncierhoud VP.i.1 de apparatuur . 

Apparatuur voo:r alger.ene elektronis ch?. d:l.taverwerki ng om vat 

01: der r\•;er elekt:conis ch~ r bker..m. a.chi nes en ponska~rtenmachines c1et 

e lektronische hulpapparat1.1uro In Q8 mecs t e gcvallen ~orden instellatie 

en onde~hou:i d0or cle levera.ri.-:::ier verzorgd zodr..t i n dit opzi c!Yt wei n:;.g 

moeilijkheden voorkorien. 

Laboratoriuminstrumenten lopen ui teen tussen ee:woudige meet~ 

instru:nenten en zee r gecol!lpli ceerde 8yste~ en . De proi.:lleI!len ,JBtreffende 

het ijken en het onderhoud vo.n der-gelijke appc.rn:ct:ur vs.llen ·oui t en 

het bestek van het 0~1nerzoek ~ 

Bl i e,p:p£.ro.tu-..;.:;:- voo? hP.t ~eten en regel en van indust:dele 

p~oces sen vinde::-1 0·.~ mees-: 1_.i teenlope::ide sch11kf'):~j_ngen t oepass i ng . 

1-leliswan:r kan m".m hier·Dij sprekcn van een aantal stendaard:91·indpes ~ 

maar de Yersd1.ei d.~nheid van toepo.ssir.gen en de veelheid in ve r 1:;:t.2t.c 

tot ge:Yolg . De appare,t ~LIT wo:i:·dt r, r-1,.::t uitz:"Jnd.e rir:,g Yan bepa2.l de 

standaa:rdinstrt'.I'lenten en or.cl.erd.-..'l l enj i 7e e13.l olechts iri kJ.eine series 

gebouwdc- Ve rd.er wora.t inJ,.1sti.'iel.e meet ~ en rc~g;;;,le.:ppa...•at·u.·i.1:i.· 6. :1.k,ri j ls 

opgen(")nen i n krinr,:; lopent weJ.ke het gehele ta '!'et;elen systeem omve..tten . 

Het ,iuiste funkt:!.oneren van de s.ppa:::a.tuur is da.amee ook afhe.nkelijk 



van endere delen VP.n het systeem ,, Or: ,-;.e voren;;is:noende redenen is het 

-roor de fabritant va.'1 inclustrie'le -elektronische c.pparat,mr ui te!'st 

~oeilijk en kostcaer on voor €1.:!.~e ges~eciRliseerde toepessing u:~tgeb?eide 

hr.ncUeidingen voor ir.stelle ring , af1·e:gellng en o::1derho· 1d 'b:I.j te 

levereno 

Ook de dienst.,rerlening door agcnten is van grotc invloed bij :1et oplossen 

van problenen bij installering en onderhoud . Hoewel in Hoofdstuk 6 

bij c1e bespreking Yc.n de rol van agenten r,een onderscheid is ger.iaakt 

tussen toepnssi::ig-;..n welke wel en die welke niet cp de elektronika 

betrekking hebben j noet vemeld warden dP.t in de meeste g,2vallen van 

kls.chten over e.e:enten sprake was van toepassingen C!) het ~eb ied van de 

elektronikaa Di t gelo.t ook vooi- de in Hoofdstuk 6 genoe:ode 

geografi sche verds ling van klachten over nr,enten o 

In Hoofdstuk 6 is gezegd dat onvoorziene noeilijkheden bij 

toepass:tngen _op elektronisch te:::rein aan de kt st en in tussenliggende 

gebieden veelvuldige!" vcor!rnamen de:1 in Zuid~T:r-ens ,·aal,. Ook is gevonde:1 

dat het aantal klachten over a.genten in verh01:di:.:1g tot het a.e.ntal 

toepa.ssingen ~ in k~St!)l 11ats en en in de tussenliggende gebieden g:.·ote1.' 

was dan in Zui.d--T:::-ansvaal. llecstal wa:::cm h ..: t d .:, ondorn e:mingon di o zich 

voor moei li jkhedcn geplaatst zagen 9 cUe ook !tlachten ha.dden oYer agenten. 

Inzove1·:cs deze uroblem0.n het gc•:olg zij n van onvolo.oE)nde 

diern?tvcrlening d,>.:::: ::.· a,?,en-cen~ zi ~Jn de ocr zaken g~cleeltelijk dezelfc.e 

Rls genoemd b i j h:m•Heidinge":'l. ;, r,mnE>l:1.jk d?,t de d tenstve:..·lening afh a.--igt 

va."1 het s oort ap:p a.: at uur o Di t bli~'.kt ook u.H de cp:nerkingcn -_ra:1 

s omnige onde rnem:i.uce:, in k'.1st:9le,G:::sen c.···.·c r de pla9 . .'.:,selijlce verteger,.woor~ 

diging~r.. Yan e:rote fo,brieken, welke zovel huish011delijke apr".l.r c.ten als 

industdele el.ckt ronischc e.pparo:tuur ve:;:vaardigen . N aar men zei 

was de voorlichting oYer de eerste soort apparate!l goed , over de tweede 

niet. 



Ee11 ve:!'dere oorzaak is dat vele ngenten va.n huis ul t 

vertegenwoc::.·digers ven mecha.rd s che ma (!hinerie wo.ren en pas 1 -ter ver

tegen-wr .. ord:i.gi ngen van eJ.ektron:i.sche spp crat:.!'.t:.' l: ebb en e,angeno:ni.=:n ~ z0nder 

voldoende anndacht te schenken o.3.11 het verwe:·ven va.'1. de 1-:.ie rvocr 

benod:Lgde ges!)edaliseerde kennis . 

Ook heeft de geografische uitgestre!ctheid van Zuid-Afrika een 

grote invloed. Vooral bij ingewikkelde elektrcnische e.pparatnur 

is het nict waRr s ch :i.jnlijk dat zir.h in e~n en de zelfde -plaats veel 

inotallat ies van hetzelfte type bev~naen. ll :1.ordoor ko:mt r aannemend.e 

dat een ag2nt here id en :ln stant is om he t ondE:rhou1 van dergelijke 

installaties te verzorgen, de gebr1~:l.ker diln rijls voor hoge kosten te 

sta.an wanneer hij een desk.• ;· c i ge ven c e agen-c r:oet laten oYerl::o::nen. 

Di t geldt vooral als de g~bru:1.~ter z:. ch in kus t plaatsen of in tuc1sen-• 

liggende gebleden bev:i.ndt en de d.esku..ridige uit ZuidMTransvaal moct kc:men, 

Ee!l kenmerk van elekt ronische apparatuur is dat storingen veelal h·.:n 

oorzaak vinden in slechte e lektriscte kcr.-+.:. akt en ten gevoJ.ge YGn 

mil~ros1':opische haarscheurt j es i; oxyde,tie 9 s t of of van :iet ve;..•lopen van de 

De opsp~ring van dergelijke 

11 onz:i. chtba:re " oc:r-z t!.ken k a.'1, zelfs bij systemati s ch onderzoek , :r.toeilijk 

en t ijdroYend z5 ,1n~ 

van grote invloed., 

Er::m goe d ontwern van d·.: appa.:tatuur is hierbij 

Bij het ontwc111en van i :1(tus triele e l e~ctror2.is che 

a-pparatuur moet ::e; keni n g g~houden wc:r d.en n et de werkelijke o e tl:Aij:':'s

omsta.ncUgheden en !!let 6.e -.rj_ ~ ze wuarop :,2t o::1d01·:i.1cud za l wo:i::"den verzorgd,, 

Om onde::.: ongunstige bed.rij f s f a:ttoren zc::>.ls s tof, trilJ5.ne;en 

en vocht ~ goe ::1 te ku;.1nen fur..kti0ne:ren meet 0.,1 l'.p'._) a.ratuur stev::. CJ en 

stof- e::i vochtdicht ontwo:.-pe:n rorc.en. Waar hcg P. c:--,igevinf~stemperaturen 

zijn te ve:n.rachten, dient nen bijzon cere aandacht aan de tolerenties 

ven onderdelen bij temperatuuruui tersten en ar-m de vent ilatie te schenkcn. 

Het onderhoud van industriele elektror..ische F,pparctuur ka.n tot 



op grat e h•'.)Cgte vereenvcudigd warden en uitve.l"'.'.'erioC:.cll kunnen sterk 

warden ve:::-k(")rt~ door weld.oordachte toepassing Yan snel verwi r, selbare 

eenhede;;i of onde:::'de l en",groepen, bij v-;:,o:.·►~et:.r m2 -I_:. visue:Le u:ttval:l.ndika-tie 

voor de afzonderlijke groepen. 

Het one:.2rzo3lc to::mde daidelijk aez1 dat in een aamierkelij k 

deel van de besnrol:en t cepnssingen van de elektronika, bij bet o:ntwerpen 

van de apparatuur :iiet Yoldoende r:iet de voornoer:i. d~ or1stand.igheden 

rekening we,s gehouden, De voor de hn.nd l iggande redenen hieriroor wo::.-den 

hiercnde~ vemeld , 

L1 enkele van de besproken toe:r; C;.ssingen was spra.ke van pr0-'-otypen 

of va..r1 2.pparatuu:::- we lke in zeer kld.ne lloeveelheden was r, e;na.akt o In 

dergelijke gevallen kan de fabrikant ~ wegens d= zeer hoge kos t<9::l ~ 

verboi::.den rsan ontwe:!'.':pwe:r.-k vclgens de e0.r,le:r ge:1oer:1de p rincipes
1
), niet 

veel verder gP.e,n dan een o:::1twerp vol6ens kcnventionele riet hoden en ondc r 

gebruikna.ki ng Yan ko:r-i.rentionele onderdelen . 

Hoewel hier:!.~ de laatste tijd al grate veranderingen zijn 

o:9getreden~ · bouwd9 nen t ot voor kort bij bet ontwer:9en i.ran industriele 

e l ek~r or..i sche apparatuur dikwi j J.s nog voort op tech:·lieken, die 

om~s:prm:keJ.ijk voo? a.e ee1..rone radio en voor de auto.."'le,ti sche t elefonie 

wo,rer. ontwikkeld o 

Nu is vc --: 1· rf-: dio 1 s YO'Jr huir;houdel:U k R;ebruik en dergelijl-:.e 

toestellen een grc1t 0 bee'lrij.~Rzekerhei d niet ~re ::.· r:ai.st. Mc:i l"loet iri.1."lcrs 

de kostprijs d:ri.1£ken e n rE:r.: s ning houd.en met de s nelle ekor1or.lische 

Veroude::.· i ng als ge vol_-_-; ve.n nl8uwe oodec in de vo,_Tlgeving , Ande:i.-zij d.s moet 

apparataur voor o.utonatische tele:'cnie ·...-el be t ·or:wba?,:i:' z:tjn 9 ma3X deze 

ap:paratunr wer:xt m:-=E:Stal c::icl.er g·.msti r,e bedrijl'i..;o:.nstandigheden ... 

Ve r-•rncht :mag word.en dat ~ t en de:!..e als gevo1g ve,n cle ontwikkeli!~g 

van noderne rr..ili t aire a:pparc.tuur ~ wam·bi,i strenge o::: i sen aa.7 de bed:d,jfs-

zekerheid ender ongunstigc o~standighcden en ~qn doeltreffen~ on~erhoud 

1) Het ont't-;·erpen van ap,Ja.re.tv.ur !!l8 t ver wieselbe2·e genorr.1.aliscerda eenhed0n 
vergt z-o:e:r. g2 d.etaiUeF.rd::: ontled.ingen van elekt:,:-i s che en ms ,::·'.la.nische 
konn t rukt i emethodeno 0-"" g :::ede w--:rkin~ on5.er ongu."'l.stige bcd:d,j~s
cnst a.'1digl1eden te ga :r.anderen I!loet de apr,aratuur ae.n uitgebr-ei c1.e p:;;•oeven 
- . ... ..:J ...... _ .. _ ___ - -.... ··-- ~-~ ..... .. 



gesteld worden, in de tcekO!!lst !!leer oe.n tot dusver aandacht aan het 

ontwerp van Jndustriele elektrcnische a:i;::paratuur zal word-er. b es te:::d, 

Hat betreft bet ui tgeven V&"l handleidingen ~ de dienstverJ.ening door 

agenten en bet ontwerp ve..11 a"Oparatu1:r ~ is het na het voo:rgaande duidelijk 

de.t hiervoor in cerste insta:'.ltie de fA.t~· ikanten verantwoordelijk z ... jn, 

Het is niet aen te nencn de.t :.n dit opzid1t e en organisatie 

welke los van de fo..brikant st ant~ gedet 3.illeerd!~ adv-iezen aan de 

1) 
industrie zou kunner. geven • 

Gezien het feit dat voor hE)t oplossen van onvoorziene r.ioeilijkhed.en 

een zeer uitgebreide kennis van de technische werking van de Letrokken 

arpe.re.tuur onmisbae.r is 9 lijkt het twijfelachtig of een centrale or anisatie, 

bv. op het f~e'ui2c va:1 SDE't~J:-..re:cJ.':, de :i.ndustr:1.e behulvzamn kF>.n zijn blj 

het oplossen va~ deze prob~enen, 

Wear er in het vo::,:i•::aanC:.e or, geuez,:m is dF..t h i:.dleidine;e .. , tlienst\.'·erlt..ning 

door agenten en on-t·,:-rel":9 van appare.tu·.::.r z1oi; v-eel te wens er. overlaten i is 

het begrijpclijk dat o:uderne,:inger. welkc industriele elektronische 

ap!,mre.tuur toepasi:ien'I een grote behoeft,: hebben a.an elekt:.:·oniko.-technici. 

In dit or, zi c:ht vc:..·schilt de si tua.tie in Zuid-Afri ka 

fundame~teel van die in een lend els de VS A. Op de eerste pl~ats 

zijn daar de elektronische a.pparaten van een bepaald type veel talrijker, 

verder =::.jn de ko:ru."li.mikatieI!'lidd2len i zoo.ls luchtvracbtvervoer, er sterk 

ontwikkeld. De Anerikaense fa.brikant' van ele:ctronische a.pparatu'.l.r 

ka.n binnen de VS A ecn uitgebre2.d netwP.rk vo.n onderhoudstechn:.ci 0 

of zelfs van onderd.clendP.pots, aa.,-inouden. Deze technici kunnen mees te.l 

binnen enkele uren bij de onderne~ing zijn waex storingen in de app~ratuur 

1) Dat echter wel l r.ngs deze lijnP.n wordt gedacb:t en det verschillende 
grate fa.brikanten zich bew·ust zijn van de prcblenen bij de :i.n::itc.llering 
en het or.derhot,d van ind•1striele elektronischZ! ap:,eratuur, bl.ijk'.; uit 
het feit dat kc~geledan in Jobannesburg 9 met r:edewerkine: van e:'.lkele 
grot~ fabrikanten~ een o;,1d.e:rna1.ing opgericht is on gebruj_kers ve.n 
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A2.s f;~volg hi ervan beschikken in cc V S A zelfs grote 

onde::.·ner1i~ge:1 die -,·::iel ele:'.<'."tro:11 s chR apparatuu;.· ~oepa~s e r) i s ems niet oYer 

eigen e lektronikc.-t,~ chn:i. ci , 

De ot1s t r.r..c.igh2den zijn fr1 Zuid,~Afriku zo da~ 0nd2rncminge:n die 

elektronische e.pp2,?a.tu.ur be:~i tten D behcc: f te heb;:ien a.::.n e:i.g2n e l ektronika

techni ci i behe..l ve ir. gevallen we.e.r het ::nderhoitd zonder be Z'v"a:i."en door de 

leverancier wordt verzorgd~ Een scl1a duwz:i.jde is dat vele ondernemingen 

weliswaar over elektronisc:ie ap:ro.rc.tu:.ir beschH:1:eni doc11 niet in v0ldoende 

mate om een elektronika-technicus een volledige a.ugt aak te geven,, Het 

is J.ogis ch ds.t dergelijke or.dernemingen dan bij storingen omzien naar 

de eers tvol ge.c1c.e ,;:,ersoon die de.ervoor in aanr1erking komt e:n dit is 

gewoonlij k de f~briekselektricien~ 

Evenwel l iet het onderzo2k er geen twij fel over bestaan dt:::t, 

behoudens enkeJ.e u::.tzonderingen:, van fabrieks~lE:ktriciens niet neg wcrden 

verwacht dat zij zonder ri.E.er ;:•e:paraties aa.n elekt·oni3che appare/cen 

kunnen uitvoeren , Voor cucere eJ.ektr:i ciens is het dikvijl3 te 

bezwaarlijk on over te schake len op de elektronike. ; v·oor veelbeloYende 

j onge elektrider.. ro r1oet d.it echter w0l nogelijk word2n geachtil r.i.its zj_j 

een goede opleifine o~tvangen. 

So~J11ig e grote ondcrneningen zljn in staat om elektricienss 

ve.kleerlingen of andere de.arvoor in ae.merldnr kmena.e ner s onen, uitgeb:teide 

interne oplei clin~skursussen te laten volp:en or, op deze wi,j ze een 

volc.oende e.antel elektronikc.- of inst:r.Ul'.'!c:nti=:i.tie-technici ~e k1·ijgen . 

Voor 1:1idde lgr te ~n kle ine beuri j ven is di t echcer niet rtogelij~{ en 

noet een ?..nde?e oplossing warden gP.von~~n, 

Ti j dens llet ondE- r~oe}-: ve~0J.dde cen c:1derneTiing in een grote 

kiwtule.ats de.t 9 in s a.?ne:.T,1erk:..cs 1'\'le·c een aant e.l E:ndere onderneclingen in cle 

o.:1geving en nE:t het nl aatsel.:i.jke te r~h .. ds che kol lege, een nog:lng ondi:rno!!len 

was on een opleidL16 s kursus 7oor elekt:;.•:)rdke.~technici te organisc"t'en • 

mear dat cl.it op n:i. ~ts was uitgelopen. Dit gebeurce in e en plnats 
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met veel lichte en I!liddelzwa.re industrie, zodA.t men kan a.annemen det 

dergelijke pogingen in kleinere pl e.ats~n in 1 t geheel geon resultaa.t 

zu.llen o~le~eren. 

te vraag is nu in hoeverre het r~ogeliJk is or.i. t als eerste sta.p in 

een progranma om nidde l grote en wellicht ook kleine onderr:eningen in steat 

te stellen hun e ip,en elektronika.-te chnici op te leiden, een schriftelijke 

kursus in te stel~en, specie.al bedoeld voor f abriekselektrici'ens. Ook 

ken men nagaan of niet een beter eebruik is te naken van besta.ande kursussen 

a.an technische kolleges of vrui partikuliere schriftelijke kursussen
1

). 

Het is duidelijk dat een schriftelijr.e kursus een gebrekkige 

nethode is on personen op te leiden tot t cchnici, van wie verwacht wordt 

dat zij ingewik.\elJe inductriele elektronische apparatuur kunnen ender-

houden~ Ht;t is echter niet de bedoeling de.t zo'n kursus i n de pleats 

treedt van p, oede handleidingen bij de apparatuur, of van goede dier-st-

verlening door agenten bi j er nstige noeilij~heaen . Een goede ha.ucleidi;:ig 

is ec..hter waardeloos zonde:::- een lezer die het geschre,rene kan verste.&"l 

en in praktij k brengen o 

Zo'n kursus r.1oet veeleer war den gczien a.ls ee!'l aanvullinp; ; 

voora l van betekenis voor onderner.1ing.sn die ve r ire.n a.genten zijn 

verwijderd en dan ~eestal nog alleen voor eenvoudige reparaties. In 

deze eevallE:,n ka.n het echte Y.' voor ecn onderner.ing gewenst z:!jn o:i te 

kunnen beschikken ove r ie~enc die handleidine;en kan begrijpen , e.lvorens 

de agent te vragen een dure technl cus voor repm·aties te stureno 

Een theoretische opl e iding a.lleen is onvoldoende; praktische 

oefeninpen zijn nocdzakeli,1k~ Wcllicht zou men aan enige grote 

1) Er wo:·dt hier ;.1og ee!".s op gewezen de.t in de J..oop van het onderzoek 
geen kont ,).k:t met eventueel daarvoor in 8.2..Ili."!erking kor.1end.e 
opl cic15 .• 1gsi;1stituten is p:er.i.'3.ekt . Wel kan vo?den meegedeald dat door 
de onderwijss.utorite:i. t1::n i i n s enenwerk::ng met de W N N R en 1:1.ndere 
organis ati e s ~ ,A~e ds e.e.:1dQc:ht Evin cle cnld.c":ing van elektron:l.ka-technici 
wordt gesch0nken ~ E-=1:;.1 technis :::h koll ege in Zuid-.'rra.nsva.al biedt 
net i n1sang v B.:1 het l cEc:..·j e.ar 1966 een kursus e..an vooz- het on:eiden Ya'l'l 

elektriciens tot el::k'::::'onika-techr•. :i.ci. Deze kU?s us kan in de 
toekOI:1s t oak schrif'telljk warden .ci:evolgd. 
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f'abrikanten ve.n indus-cri~le elektronische a:pparatuur k,..:nnen vre.gen ol!l 

.. 1) 
voor di-c doel voorbeel den van bepaalde indus-:riele elektronische 

:meet- en refela.:pparatuur ter beschikking te stellen. DP.n zou rien 

misschien in sr-"!l.enwerl-:ing met de ze cndernemi n8en en met tech."lische 

kolleges in verschillende delen van het le...~d proktische oefeninp,en net 

deze apparatuur kunnen houcen . 

Ui t het voorge.a.nde z:i.jn de volgende konklus:i.es te trekken : 

( a) De mogelijkheid dient onderzocht te warden om, in samenwerking 

met bevoegde autoriteiten en met openbare of partikulierc onderwijs

inst ellingen~ een s::hriftelijke kursus in te stellen, teneinde 

fabriekselektricie~s in de gelegenheid te stelle~ zich te bekv-ramen 

tot elektronikn-technici. 

(b) In aans::i.uiting cp ( a) moet de nogel:i.jkhe:i.d warden onderzocht om , 

in ~amenwerking met leverancie::..·s van industri~le elektronische 

apparatuur en met tech~,ische Loll€ges in verschillende delen 

Vfu"l het la.'1d, pra.k~;ische oe :f.::oningen t1et dergelijke appa·catuur 

te houden a 

(c) Als alternetief vooT (a) en (b) ~oet onderzocht warden in hoever 

de doeltreffendheid, gezi en van het standpunt van de fabricage

industrie, van bestaande voorzieningen voor op leiding va.~ 

elektronika- technici kan warden verbeterd . 

Na wat hieroYe:-: reeds in Hoofdstu!< G is gezegd , kan te dezer pls.atse 

met een aantal 0pmerkingi:?n warden volstaan. Vele ondern1:mingen in 

1) Een pr;:,grffii!.;11 v:ior het cpleid.en Y!'n fabr:i. e1 . ..:sele.· t riciens tot 
elektroniksrtech:.:lici :0:0•1 r1isschie:-~ iets alge:r.iene:~ !rnnnen wo~de;1 Ze!!lB.akt 
do◊:-..~ op te lei chm t0t ins t:rumentat ~.e~-technid t waarbij I!l.en oe,k 
aandacht a&,i.1 pnev:!l.atis ch~ apparatu·,1r dient te schen!,en o 
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Zd.d-Afrika zijn geinteresseerd in a.utcmatise.tie in eel! of andere vorm, 

In de meeste gevallen vo:rmen personeelproblc.~1en de hoofdred-:n; gebrek a.an 

geschoola perscneel of moeilijkheden bij het handhaven van een bepaalde 

kwaliteit V ?.n het produkt als gevolg ve.n het lage peil van ongeschoold 

personeel. 

Nu zijn echter als gevclg van de benerkte l!lerkt in Zuid-Afrika 

de produktieseries dikwijls kleino Daaror.i hebben de onderneningen 

weinig belangstelling voor volledige autonatisering van produktieprocessen, 

maar wel voor autori1atisering van deelprocessen$ 

Deze eutone.tisering vru1 deelprocesscn vereist echter een 

gedetailleerde studie van de e.fzonderlijke produktiemachines en v~1 het 

vervoer van het produkt tussen deze nachines. Vanwege de vele 

verschillence merken van produktiemachines en het grote aantal 

verschillende nnchine-opstellingen j Meet feitelijk ieder deelproces op 

zichzelf bcschouwd warden. De hoeveelheld benodigde meet- en 

regelappe.ratuur is dikwijls vrij benerkt. 

Meestentij ds is het gevolg a.at voor agenten de a.an autO!"latisering 

van deelprocessen verbonden verdiensten niet opwegen tegen de moei te van 

het bestuderen van deze automatisering . Ae...~gezien deze e.genten hierin 

gewoonlijk niet ge1nteresseerd zijn, kunnen zij hierover oak niet veel 

inlichtineen geven. 

Hen ke.n dus zee;gen dat<J hoewel vele ondernemingen behoe:rte 

hebben aan tech;.1ische info?T.atie ever de autonatisering van deelprocessen~ 

deze infomatie niet of moeilijk verkrijgbaar is. Vandaar dat soI'l!'.lige 

ondernen·ngenf welke over deskundig technisch parsoneel beschikken, 

zelf de automatiseri ng vcn deelprocessen ter hand n&.ena Deze 

ondeiAneI'lingen hebben dus bele.ngstelling voor de elektronische rieet,-

en r12gelappa.:t'atuur die bij d9 a:'.lto;.1atisering vnn <l.eelproces sen kan worden 

gebru.U:t , 
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Hierbij kwE'..!llen enkele dezer onde:tner.iingen tot de ontdekking 

dRt in Yele gevallen de in de handel beschikb e.::.·e apparat~ur voor h0t 

beoogde doel te u:ni v-ersee l en te nauwkeurig en dus onnodig duur is o 

Verd.er is dergelijke a'!)nn:re.tuur dikwij l s niet degelijk genoeg gebouwd 

voor gebruik onder ongunst5.ge bedrijfsomstandigheden. Volgens snige 

ondernemingen is het soms doelmatiger on de a.:Jparatuur in eigen beheer 

te bouwen I doch slechts we inige onde:rne:r).ingen zijn hiertoe in staP..to 

Is het rnogelijk O!"!l de industrie behulpzaam te zijn bi,j het oplossen ve.n 

problemen bij de a.utome:cisering V?.n deelprocessen'? Een onde~.:-ner"ling 

verzlaarde dat bv c de W N N R hier van t!ut zou kunnen :.d j n door 9 in 

samenwerking met anaere daa:..,-toe in aar..nerkinc: kooende organisaties1
), 

een stud.i.e te naJten van .de probleI!len bi,1 de au-comatisering vs.n deelprocessen, 

zoe.ls deze zi ch in Zui<'l.-Afrika voor'.ioen ., 

Op grond van deze studie zouden ha.ndleidingen over autom?.tisering, 

vooral va.'1-'l deelproces s.;n ~ kunnen warden gepubli ceerd waarin, in voor 

fabri eksingeniew-s en hogE:=: re technici begri jn<;lijlte taal! de -.,rcornasr.iste 

begi nselen van industriele automatise.tie en de hierbij toegepaste 

appara.tuur warden ui teengezet. 

Verder zouden bv, een reeks symposia ove r de 11kleine11 autroatisatie 

kunnen worden georgnnis e8rde wa.a.rbij men voore.l de ktts t pla.a.tsen nlet 

over 't hoofd n oet zien. 

Ook zou een ges ~ecie.lisee rd institu~t of referenti ecentrun 

voor de ( 11kleine") Ftutcne.tisatie voor de i ndust rie van groot belAng kunnen 

zijn, Hierbij r:oet ook gedacht warden aan ui t gebreide kollek~ies van 

1) Hierbij woz-dt g12dacht aen het 8 A B S s de "South Afri can Co1Jncil for 
At'.tooation and Conputa.tion" ~ de ,:Instr1..'l.'lent e,nd Control Society of 
South Af:d. ca:' 9 het Instituu.t vuor Adr::.inis tretieve Autcr.1atiss.tb 
van ae Potchefstroomse Universiteit en de "National Develo:pment 
a.."ld Mane.ecment Foundation". 
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katalog1. van in aanmerking komende a:::,paratuur. In dit verbend noet 

ook op het toen~iende e-ebruik van pneUI!latische apparatuur worden gewazen o 

Op ee:..1 l ate:;.· ti j dstip zou te overwegen zijn ol"l, in sa.I!lemrerking 

met het SA B s, een inst:i.tuut voor beoordelinp; van nneumatische 

en elekt~cnische instru.~entatie op te ri chte~ teneinde de industrie 

te e.dviseren bij de ju:i.ste keuze iran instrurienten1
). 

Het voorgaande ken in de volgende konklusies worden sADengevat: 

(e) Een grondige studie noet worden gennakt van de problemen bij de 

auto:natisering, voore.l van deel-orocessen, in de fabri cage-

indust:cie in Zuid-Afrika • . 

(b) Indien r1oeelijk dienen he.ndleidingen ~ voor indt::.strieel gebruik , 

ove r automatisatie gepubliceerd te worden. 

( c) Waar I"logelijk noeten industri~le s~'lllposia over de ( 11kleine") 

automatise.tie georganiseerd wcrden, m1e.rbij de aand!l.cht voo:c11.l 

op kustple.atsen r200;:t Yellen~ 

( d) De oprichting van een ~espe~iali seerd referentiecent:-:·UI!l. c-p he t 

gebied van industricle auto."":at is~.tie verdient overweging,.. 

( e) In een later stad.i UI'l n oet de oprichting va.."1 een ins ti tunt voor 

de beoordelin~ van pneumatiscte en elektronische instruri~nt~tie 

a.en de orde ko?:'leno 

------------- · 
1) Zie:F .A.Go Ti ml"'.le r r.1ans ; Werkgroep voor Instrunent Beoord~liP.e, 

De Ingenieur, 11 :na.o.rt 1966v blz~ A 139 m A 141 . Bij deze 
wc:..Akgroep zijn verschi ller..de grcte Nederlandse en enkele niet-
Nederlendse onderner1i11gcn eangeslotea. De ui tvoering der 
-.:: :ckzaar'.:1.;;)d.en is in handen v1:m de org o.nisatie voor Toegepast 

Nat:.rn:i:w:;)t,=onschappelijk Onderzoek. De werkgr oep heef'.; tot taa.k 
het evnJ.1;.':)!'en \"u..i."'l ins t;ru::::ienten ten behoev2 -.ran de eangesloten 
orge.ni aties. 



HCOFDSTTJK 9 ------~----~~ 

Si'J.1ENVATTING 

Het doel van het onderzoek was om een indruk te krijgen van: 

(a) De behoeften van de Zuidafrikaanse fabrica.ge-industrie o.a.n externe 

technische informatie. 

(b) De nroble~en vroi de plantsel:jke fabricage-industrie met de 

voorlichting over elektronische app aro:t~'..'.::."' en het onderhond 

daarva.no 

( c) De inforno.tie-voorzienin~en well~e noc:i,g; zi,:jn om te Yoldoen aan 

de onder ( e.) genm,.mde behoeften en om tegewoet te ko~en aE<.n 

de onde r (b) vermelne }?roblemen. 

De gevulgde methode ~vas om cndernemingen te vrae;en of bij de 

invoering van een bepaalde nieuwe of verbeterde machine of \rerkwij ze 

problemen werden ondervonden, welke het gevolp: waren van een gebrek 

aan externe technische informatieo Hiertoe werden vele ondernemingen 

in alle sektoren van de fn.br5.cage-industrie en in verschillende delen 

van het land bezocht. De door de ondernemingen gekozen voorbeelden 

van technis.che innovatie dienden bij voorkeur betrekking te hebbcr. op 

toepD..ssingen op het gebied van de ele:<::tron:1.kao 

De rea.kties van de bezocr~te onderne;nin.9;en waren over I t geheel 

genomen bevredigcnd& Ven alle hesproken to~pa,ssingen had c.e helft 

betrekking op d~ elektronilrn . Het llleel~ tij dens de ui tvoer1.ng van 

het onderzoek moeilijk te zijn c!!"1 een voldoend aant.al kleine ona.ernemingen 

te bezoeken. Het onderzoek is dus ,,:raarschijnlijk n:i.et voldoendc 

representetief voor kleine ondernemingen. 

Voor technische innovatie deer een onde:::-neming warden de volgende soorten 
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technische informatie verdst : 

(a) Gewaarwordingsinfo::'.'Illatie. 

(b) Informatie bij de invoering va."l nieuwe machines of werkwi"i zen. 

( c) Infomatie r.a de invoering van nieuwe mP.cl:ines of werkwi j ze:;:1, 

Een centrale informatiedienst kan van nut zijn voor kleine en 

middelp,rote onderne:cingen door bet selekt i ef verspreiden van gewaar

wcrdingsinfomatie over nieuwe machines en we rkwi "1 zen, welke op overzaese 

tentoonstellingen te zien zijn of waarover aankondigingen in de litera.tuur 

verschijnen. 

Infornatie, benodigd bij de invo8rine, bestaat gewoonlijk uit 

informatie oYer de funktionele werking va.n d8 betrckken :machine of 

werkwij ze en o·,,-e? de gebruikservar:i.ng h:temee c1oor andere onderner;i:.1genc 

Inlichtingen over de funktionele werking kt::men doorgaa."ls slechts door 

de leverancier wo1:-den verschaf't.. Voor kleine en sor;mige middelgr.:.te 

ondernenin.:-sen is het sorJs E0eilijk ')!t inlicr:.tingen over gebru:i.lrnervaring 

te verkrijgen van overze ,.o; se ondern~-r:.ngen. Een centrale dienst voor 

technischz info:rriatie met overzeese vertegem:oordigers zou der gelijke 

O".'.'dE'rneningen hierbij ku.nnen helpen ., 

Na de invoerin~ van een nieuwe machine of werkv::tjze treden so~s 

onvoorzlene noeilijkheden op ~ voor bet oplossen waarvan info:rn.atie 

over de tech::iische werking van de nachine of werkwijze of over cle 

eigenschappen van I!laterialen en onderdelen wordt verlangd ~ Doorgeans 

is slechts de leverancie1· van de n?.chine of van de bij een werkwijze 

benodigde 3.PP=1.!"atuur in sta~t ori gedetailleerde inlichtingen over de 

technische werl-:ing te verschaffeno Informa.';;ie over de eigens chap~en 

van rr.aterialen en onderdelen ktmnen veelal wo..--de::1 verk:·egen van 

speurwerkirwti t uten en socr ·:;gelijke i nstellingen. Voo:ral kleine 

onderneming e::1 weten weinig a.f van 6.e diensten die dergelij!{e ins ti tuten 

kt:.nnen lGveren o Een cent1·ale inf l . .'.°T.latiedienst kan bier als ref~rentie-

orga.'1.ise.tie ee.1 nuttige rc-1 ver ,:ulle::10 
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De ke!l.r-lerkende eigenschnppen van een onderner1i~g hebben grote invloed 

op de vorn van het kontakt net een centrale informatiedienst, Voor 

zover ,irioderne" ondernemingen met een vooruitstrevende leiding gebruik 

maken van de diensten van een centrale infomatiedienst is dit kontakt 

veelal schrifteli,1k of telefonisch. 

Vooral bij 11traditionele" rniddelgrote en kleine ondernemingen 

is persoonlijk kontakt van zeer groat belang. Hebben deze ondernemingen 

een vooruitstrevende leiding, dan dienen persoonlijke bezoeken voornamelijk 

om het konta.~t te leggen; daarna kan ook schriftelijk en telefonisch 

konte.kt volgen. 

Kontakt met "traditionele" l!l:lddelgrote en kleine ondernemingen 

met een konservatieve l ei ding kan -.-rijwel ui tslui tend opgebm ... -wd en 

onderhouden warden door persoonlijke bezoeken aan dergelijke ondernemingeno 

Het kontakt is hier in hocfdzaak vo0r lichtend en propagandistisch van 

aard. 

Het kontakt met ondernemingen vindt grotendeels plaats met 

ingenieurs en bed.rijfsleiders en in het geval van middelg~ote en kleine 

ondernemingen ook met dirckteuren. Een enkele keer geschiedt dit 

met een bibliothecaris in het geval van een grate onderneming, of met 

een technicus of voorman in een klein bedrijf, 

Het is voor een centre.le informatiedienst van veel ~ewicht om onafhankelijk 

van bepaalde belangengroepen te kunnen optreden. Hiertoe zou zo'n 

dienst bij voorkeur georgsniseerd dienen te worden in de vor.n van een 

maatschappij waarvs.n de aandelen grotendeels in handen van de overheid 

zijn. 

Als alternatief zou een dergelijke dienst kunnen worden 

ingedeeld bij een reeds bestaande organisatie. Voor dit doel ZOU de 

W N N R geschikt zijn, n:.its deze organise.tie in aanzienlijke mate 

aandacht aan de proble~en van de fabricage-industrie kan schenken. 
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Voor het kontakt met gespecialiseerde informatiebronnen, zowel 

in Zuid-Afrika als overzee en voor het uitvoeren van literatuuronderzoekin-

gen dient een centrale informatiedienst te beschikken over personen met 

een technische achtergrond en met kennis van dokumentatietechnieken. 

Voor het bezoeken van ondernemingen komen vooral personen met een 

technische en bedrijfsadministratieve achtergrond in aanmerkingo 

nodig dient het personeel aanvullende onleidingen te volgen. 

Waar 

Teneinde een centrale dienst voor technische informatie in 

staat te stellen om naar behoren referentiewerkzaamheden te kunnen 

uitvoeren, moet een inventaris opgesteld worden van de bronnen vcor 

techni sche informatie in Zuid-Afrika. 

9.3 Samenvattcri.d.P. konklusies - elektron:i.ka · 
~~~~~~ "::I.--~-."';"~~-" 

Veel ondernemingen ondervinden moeilijkheden bij installering en onderhoud 

van elektrcnische apparatuur. Dit is een gevolg van 

( a) Onvoldoende handleidingen bij de a.pparntuur. 

(b) Slecht ontwerp van de apparA.tuur. 

(c) Ontoereikende dienstverlening door agenten. 

(d) Onvoldoende elektronika-technici. 

Het verschaffen va.n handleiclingen en het verzorgen van een geed 

ontwerp vallen ender de verantwoordelij kheid van de leverancier. 

Wegens de ingewikkeldheid ven industriele elektronische appe.ratuur en ook 

omdat deze apparatuur dikwijls slechts in kleine hoeveelheden wordt 

vervaardigd~ besteden de fabrikanten hieraan dikwijls onvoldoende aandacht. 

Voor het g~ede onderhoud van industriele elektronische apparatuur 

is de dienstverlening door egenten van groot belang. Volgens verscheidene 

ondernemingen laat deze dienstverlening nog veel te wensen over~ Dit 

geldt vooral vcor de kustg 0 bieden van Zuid-Afrika. N e.ar werd vernOI!len 

is de s5.ttiatie in Zuld-Transvaal in dit opzicht de la.atste jaren al 

aanmerkelijk verbecerd. 
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Het is cluidelijk dat een organj_satie, welke los staat van 

de fabrike.nt en de afnemer van industriele elcktronische apparatuur, 

wegens de ingewikkeldheid daarvan bij het oplossen van moeilijkheden 

weinig behulpzaam ken zijn, voor zover deze te wijten zijn a.an 

onvoldoende handleidingen, tekortkomingen van het ontwerp of ontoereikende 

dienstverlening door agenten. Deze moeilijkheden kunnen verlicht 

warden indien de betrokken onderneming zelf beschikt over elektronika

technici. 

Grote ondernemingen net veel apparatuur leiden hiertoe hun 

eigen elektronika-,technici op" Hi ddelgi-ote en kleine ondernemingen 

hebben dikwijls niet voldoende app?.r etuur or.i. een elektronika-technicus 

volledig bezig te houdenu In de::-Geli,jke geve.llen wordt de fabrieks

elektricien :riet het onder houd bele.st, die echter zonder aa.nvullende 

opleiding niet tegen deze taa.k is opgewassen. 

Daaron dient men te ona_erzoeken of er verbetering in deze 

situatie kan kOI!len door bet instellen van een schriftelijke kursus, 

specie.al bedoeld om daarvoor in eamierking konende febriekselektriciens 

op te leiden tot elektronika-technicie Praktische oefeningen voor 

zo 1 n kursus zouden er kunnen komen in samenwzrking met bestaande 

technische kolleges. Tevens zou nen kunnen nagaen of de bestaande 

opleidingsvoorzieningen doelmetiger kunnen worden aa...11gewend. Bij 

deze kwestie ~oet vooral aandacht war den besteed aan de situatie buiten 

Zui d-Transvaal. 

Er bestaat bij de :l.ndustr ie een p; rote behoef'te aen inforna.tie over de 

,,kleine" auto!:latisatiet de auto:r:mtis€ri.ng ven deelprocessen. Een 

grondige studie r.ioet worden ge:c1aa.kt van de problenen ~ welke sa":lenha.ngen 

met de e.utonatisering van deelprocessen onder Zuidefrikaanse onstandigheden. 

Voortspruitende uit zo'n studie zouden praktische handleidingen 

over de 11kleine" autori.atisatie tot stand kunnen konen en zou :rien symposia 
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over dit onderwer p in verschillencle delen vr..n bet land-kunnen 

organiseren. 

Ook kan worden overwogen OTI een pen~anent referentiecentrum 

voor de (.,kleine") automatisatie on t e richten. Industri~len zouden 

bij dit centrum inlichtingen kunnen ontvangen over de doelmatigheid van 

meet- en regelinstrumenten voor bepaalde toepass ingen. In een later 

stadium kan warden overwogen om zo'n centrum aan te vullen met een 

organisatie voor het evalueren van instrumentatie. 

9.4 !?ESL~!!, 

Het onderzoek heeft beperkingen~ Door de aandacht vooral te vestigen 

op de vraagkant van technis che informatie , door verder de informatie

problemen te koppelen aan technischc innovatie in een onderneming en door 

tenslotte in het bijzonder in te gaan op informatieproblemen op 

elektronisch gebied, is het algemene beeld va.n cl.e problemen van de 

Zuidafrikaanse fabricage- industrie met technische informatie enigszins 

vertekend. 

Deze beperkingen zijn evenwel aanvaard in een paging om de 

aandacht speciaal te richten op de informatie~roblemen van afzonderlijke 

ondernemingen, bij hun streven naar grotere produktiviteit door het 

invoeren van nieuwe produktiemethoden . Het onderzoek heeft willen 

aantonen dat deze informatieproblemen zeer reeel zijn en dat hierin 

wellicht enige verlichting zou kunnen warden gebracht. 

Besloten moge warden met een aanhaling van Fourastie 

11Le probleme central du monde moderne pour l' hor,me d' action, c I est 

done celui de 1 1 info?T1aticn et de la prevision, et specialement de 

1 1 information du progres £c:i entifique ~ de 1 1 information de la science 

qui se fait, des progres ~u'accom.plissent dans leurs l aboratoires ou 

dF¾.nS leurs cabinets les "savants II OU les ingenieurs, OU les chercheurs 

en general, qu 1ils soient professeurs ~ la Sorbonne, simples artisans, 
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OU Si!:!lples contre1:1ait:res 9 der:dere leur :r.iachine OU der:riere leur 

comptoir~ C'est un caractere essentiel du nor.de ectuel que ce be. oin 

d'infomation et cette difficulte d'infornation, L'hornme renccntre 

les problenes de l'infornation comme jarlais l'humanite ne les a 

rencontres."l) 

1) Zie: J. Fourastie; Le grand espoir d~ XXe siecle, Gallioard~ Parijs~ 
1963, blz. 334: Le proble;"!?.e de l'infornation dans le nonde riode:rne. 
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SUMMARY 

The purpose of the investigation was to detennine industry's needs for 

technical information in general and in the field of electronics in 

particular. These needs were viewed in relation to the introduction 

of new machines or processes, i.e. techl.1.)logl cal innovation. 

Interviews were arranged with many firms in all branches of 

South African ma.~ufacturing industry. Each firm was requested to cite 

en example of the introduction of a new nachine or process, preferably 

in the field of electronics, and to indicate whether any problems were 

encountered because of insufficient infornation frOI!l outside the firm. 

A fim needs external technical infoIT.'.ation to becor.ie aware of 

new m~chines or processes~ to decide on their introduction a.~d to solve 

unforeseen difficulties. While large fim.s in genere.l are capable 

of collecting such infomation, small fims are at a disadvantage in this 

respect. A technical inforr.1ation service could assist small firms by 

bringing them in contact with the ap~ropriate sources of infomation. 

There is a need in many fims for electronics technicians to 

attend to electronic equipment where the supplier is unable to do so. 

Snell and :r.iedium-sized firns often cannot afford to employ such technicians 

and instead use electricians. As the latter are generally not trained 

for this purpose, the provision of corresnondence courses for tha~ in 

industrial electronics r.i.erits further investigation. 

Several firns have a need for practical infornation on the siz:l.ple 

autona.tion of part-processes. As such inforriation is not readily 

available, a thorough study should be made of automati on under South 

African circur1stances, with a view to establishing a reference centre 

for this purpose. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Zweck dieser Untersuchung war, den Bedarf der Industrie en technischer 

Infornation iI!l allgeMeinen und an Information in der Elektronik im 

besonderen n~her zu bestirur.en. Dieser Bedarf wurde im Zusemmenho.ng 

tiit der Einfiihrung neuer Maschinen und Verfahren in a.er Industrie, d.h. 

der technischen Innovation, untersucht. 

Es wurden mit zahlreichen Betrieben der sUdafrika.~ischen 

Fabrikationsindustrie Interviews vereinbart. J eder dies er Betrfobe 

wurde gebeten , einen Fall zu nennen, wo eine neue ~aschine oder ein 

neues Verfahren eingeflihrt wurde und zwar vorzugsweise auf deI!l Gebiet 

der Elektronik. Es Wl1rde ferner ausfindig gemacht, ob Problerie 

entstanc.en aufgrund nangelhafter Infomationen von ausserhalb des 

Betriebes. 

Die Betriebe benotigen externe technische Infonnationen um ~ber 

neue Maschinen und Verfehren auf' deM laufenden zu bleibenp un iiber ihre 

Einflihrung entscheiden zu k~nnen und un etwaige unvorhergesehene 

Schwierigk:eiten 16sen zu kcnnen. WE!hrend grossere Betriebe im 

allge~einen durchaus in der Lage sind• die erforderlichen Informationen 

selbst zu s8.MI!leln, sind ~leinere Betriebe in solchen Fallen oft im 

Nachteil . Eine technische Info:rnationsstelle konnte hier Abhilfe 

schnffen, inden sie den kleineren Betrieben die entsprechenden 

Informations que llen na.chwei st o 

Bei vielen Betrieben besteht ein BE:darf on elektronischen 

Technikern flir die Wartung der elektronischen Gera.te , vor alle.T!l in Frillen, 

wo der Lieferant nicht in der Lage ist, die vartung selbst zu ilberneh!!len . 

So konnen kleinere und mittlere Betriebe sich oft derertige Techniker 

nicht leisten und sind daher auf Elektriker e.ngewiesen . Da letztere 

im allgeI!leinen nicht fiir diese Arbeiten ausgebildet sind~ sollte die 

Frage einer Ausbildung auf der:1 Korrespondenzwege in der Elektronik 

naher in Erwtlgung r;ezogen werden. 

ttnnche ~imen haben Bedarf en praktischen Infornationen iiber 

einfache Teilautonatisierungsproblene. Da derartige Angaben nicht 

in5er leicht erh~ltlich sind, sollte eine grUndliche Untersuchung 

uoer die Automatisierung unter sUdafrikanischen Verh~ltnissen in 

Angriff genor:1r1en werden und zwer nit de~ Ziel, gegebenenfalls eine 

Ne.chweisstelle ftir diesen Zweck einzurichten. 
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S T E L L I N G E N 

1 . Er beStaat in Zuid-Afrika behoefte aan een centrale dienst voor 

technische informatie; eerstens voor het verspreiden van 

gewae.rwordingsinformatie , ten tweede ter bevordering van het 

gebruik van bestaande bronnen van technische informatie en ten 

derde voor het geven van eenvoudige adviezen aan ondernemingen. 

2o Om het gebruik van bestaande bronnen van technische informatie in 

Zuid-Afrika te kunnen bevora.eren is het nodig dat een gedetailleerd 

overzicht va.c, deze bronnen wordt opgesteld. 

3. Een grondige studie moet worden gemaakt van de nroblemen bij de 

automatisatie van produktieprocessen ender Zuidafrikaanse 

omstandigheden, met specie.le verwijzing naar automatise.tie van 

deelprocessen met eenyoudige middelen. 

4. Het uitvoeren van zuiver weten.schappelijk speurwerk aan algemene 

universiteiten moet worden aangemoedigd, terwijl daarentegen 

industrieel speurwerk beter bij daartoe geeigende instellingen 

kan worden uitgevoerd . 

5. Nationale speurwerkorganisaties in Zuid-Afrika dienen in toenemende 

mate aandacht te schenken aan de problemen van de Zuidafrikaanse 

fe.bricage-industrie . 

6. Er bestaat in Zuid-Afrika behoefte aan een nationale technisch

wetenschappelijke bibliotheek net uitgebreide literatuur op produktie

technisch gebied. 

7. Aangezien voor het ontwerp van v-ele moderne industriele installaties 

kennis wordt vereist op verschillende deelgebieden van de techniek, 

is het wenselijk dat specie.listen op een bepaald deelgebied r eeds 

tijdens hun studietijd in nauwe aanraking komen met studenten 

in andere deelgebieden ven de techniek . 
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8. Het is omogelijk d.a.t een e.lgemene un.i versi tei t met een enkele 

technische fakulteit de verschillende deelgebieden van de 

techniek genoegzaem ko.n bestrijken. 

9. Wegens de steeds grater wordende noodza.a.k OI!l gevorderde studenten 

in de technische wetenschappen te voorzien van kostbare 

gespecialiseerde la.bora.toria. en proeffabriek-opstellingen dient, 

behalve a.an de nadelenJ tech ook aandacht te worden geschonken 

a.an de voordelen van een grate technische universiteit in Zuid-Afrika. 

10. Aan een technische universiteit d:i.enen bedrijfsekononie~ kostenrekening en 

bedrijfssociologie a.ls ver~lichte vakken te warden gedoceerd. 

11. Ter bevordering van de uitwisseling van technisch-wetenscha.ppelijke 

ideeen tussen onderwijs- en speurwerkinstellingen enerzijds en 

handel en industrie anderzijds, dienen pensioenrechten landelijk 

of zelfs internationaa.1 overdraagbaar te worden gemaakt . 

12. Het euvel van sluipende inflatie of langzBl!le geldontwaa.rding zou 

in een duidelijker licht komen te staan indien werd besef't dat het 

in wezen niets anders is dan diefstal. 

Bovenstaande stellingen behoren bij het proefschri f't 11Technische 

informatie voor de industrie net speciale vervijzing near voorlichting 

op elektronisch gebied" , door Robert van Houten, ingediend bij de 

Potchefstroonse Universiteit voor Christelijk Hoger Onderwijs. 
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Suid-Afrikaanse Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad 

Ons leer Ons brief U l@er U brief 

-Geagte heer, 

NYWERHEIDSINLIGTING 

WNNI{ 

Telegramme NAVORS 

Telefoon 74-6011 

Posbus 39S, Pretoria 

Di t wil voorkom asof baie nywerheidsfirmas mOeilikhede onder-
vind by die insamel ing van inligting wat bv. vir die beplanning van nuwe 
produksieprosesse benodig word. Hierdie inligting moet n1 . dikwels verkry 
word van n groot aantal ongekoordineerde bronne, o. a. by leweransiers van 
masjinerie, staatsdepartemente, biblioteke , ens. Teneinde vas te stel of 
hierdie situasie verbeter kan word, wil ons n opname maak van die inligtings
behoeftes van die plaaslike f abrieksnywerheid. 

Om die omvang van die opname binne praktiese perke te hou, sal 
die inligtingsbehoeftes van die individuele firma gekoppel word aan n 
onlangse toepassing, in die finna, van elektroniese instrumentasie inn 
nuwe of verbeterde produksi epro s es. Di e keuse van n geskikte toepassing 
word oorgelaat aan die betrokke firma. 

Die opname word gedoen d.m.v. informele persoonlike onderhoude 
met n hele aan t al firmas . Tydens elke onderhoud word in bree trekke die 
punte behandel wat in aangehegte lys genoem is. Ons wil daarop wys dat 
name van individuele firmas nie: in di e verslag oor die opname genoem sal word 
nie en dat die inligti ng wat tydens die onderhoude verkry is, met diskresie 
behandel sal word. 

Ons verneem graag of u bereid is om tyd vir n onderhoud a f te 
staan. Laat asseblief weet of •••... , .•... November, om •••..• vir 
hierdie doel geskik is. Ons sal u samewerking baie op prys stel. 

Die uwe, 

R. van Hout en 

INLIGTINGS- EN NAVORSI NGSDIENSTE 
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South African Council for Scientific & Industrial Research CSIR 

Our file Our letter Your file Your letter Telegrams NAVORS 

Telephone 74-60 1 1 

P.O. Box 395, Pretoria 

Dear Sir, 

INFORMATION FOR INDUSTRY 

The CS IR is a t present undertaking a survey with a twofold 
purpose, viz : 

(a) to determine, in principle, whether the South African 
manufacturing industry has a need for a technical informa tion 
and/or advisory field service. 

(b) to determine whether industrial firms that make use of 
electronic equipment are generally satisfied with the 
information on, and service for, such equipment. 

To this end informal interviews are arranged with a considerable number 
of firms in all branches of the local manufacturing industry. 

During ea ch of th ese interviews the firm concerned is asked 
whether they can cite a specific exampl e of the introduction of a new or 
improved process or a major item of equipment preferably but not necessarily 
involving electronic instrumentation. The firm is also asked to indicate 
whether, in the course of this introduction, any difficulties were encountered 
due to insufficient information from outside the firm. The points to be 
discussed in the interview are shown on the at t ached list. Any information 
received during the interviews will be treated with discretion. 

We are interested to know whether you would be willing to make 
time available for an interview and if so, whether •..•• . • , •••.• February 
at •••••• would be suitable for this purpose. We shall appreciate your 
assistance. 

Yours faithfully, 

R. van Houten 

INFORMATION AND RESEARCH SERVICES. 
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South African Council for Scientific & Industrial Research CSIR 

Our file Our letter 

Dear Si r, 

Your file Your letter 

I NroRMATION FOR INDUSTRY 

Telegrams NAVORS 

Telephone 74-6011 

P.O. Box 39s, Pretoria 

We are presently engaged in a survey to determine whether the 
South African manufacturing industry would benefit from the establishment 
of a technical information or advisory field service, either run by our
selves or by some other organization. A secondary objective is to find 
out whether industrial firms using electronic equipment, consider that 
available service facilities for such equipment a re a dequate. 

A considerable number of firms, large and small, in all branches 
of industry, and in various locations is visited. Ea ch firm is asked to cite 
an example of the introduction of a new or improved process or major item of 
equipment. The firm is also a sked whether, in the course of this introduction, 
any difficulties were experienced due to lack of technical information from 
outside the firm. The cited example should preferably refer to electronic 
equipment, but this is not essential . 

We are interested to know whether you are prepared to make time 
available for an interview and if so, whether •.••... , ....•. March at •• • •• 
will be suitable for this purpose. The points to be discussed during the 
interview are shown on the at tached list. Any information received will be 
treated with discretion. Pleas e be kind enough to reply at your earliest 
convenience. 

Yours faithfully, 

R. van Houten 

I NFORMATION AND RESEARCH SERVICES. 
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PUNTE WAT TYDENS DIE ONDER.HOUD BEHANDELMOET WORD 

1. Gee asseblief 1n kort funksionele beskrywing van die gekose toepassing van elektroniese 
instrumentasie in 'n nuwe of verbeterde produksieproses. (Vir die doel van hierdie 
opname word elektroniese instrumentasie gedefinieer as die gebruik van meet- of 
b eheerapparate wat berus op die werking van elektronebuise, transistors of thyristors). 

2. Is die betrokke uitrusting ontwerp en geinstalleer deur u eie firma of deur 'n buiteorganisasie? 

3. Wat was die redes vir invoering van die nuwe of verbeterde proses? Is enige spesifieke 
vervangingsformules of berekenings gebruik by die oorweging van die invoering? Wat was 
die kapasiteitsbesetting in die betrokke fabrieksafdeling voor en na invoering? 

4. Hoe het die gedagte ontstaan om die nuwe of verbeterde produksieproses in te voer, m. a. w. 
wat was die bron van inligting wat aanleiding gegee het totdie invoering? 

S. Wat was die soort inligting wat vir die oorweging van die invoering benodig was van 
bronne buite die firma? Wat was die bronne en langs watter kanale en op watter vlakke is 
die inligting ingevoer in die firma? 

6. Het die invoering van die nuwe of verbeterde proses aan die verwagtings voldoen? So nie, 
wat was die redes? 

7. Sou die beskikbaarheid van beter inligting vooraf gelei het tot 1n ander gang van sake by 
hierdie invoering? 

8. Was u tevrede met die inligting en diens wat ontvang is van fabrikante of invoerders 
van die elektroniese instrumentasie wat gebruik is in die nuwe of verbeterde produksieproses? 

9. Watter voorstelle kan u maak ter verbetering van die bestaande situasie in Suid-Afrika 
i . v . m. die verspreiding van inligting onder die vervaardigingsnywerhede? 

1 O. Kan u enige agtergrondinligting verskaf oor u firma soos bv. oor: 
organisasiestruktuur; soort van aktiwiteite, totaal aantal van personeel) aantal wetenskaplikes 
en ingenieurs, soort van laboratoria as daar is, biblioteek of fasiliteite vir die rondstuur van 
tydskrifte? 

(Also available in English) 
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Tabel 1. Voornaan:stc sta tistische gegevens over de Zuidafrikaanse 

f a bricage-indus trie voor het j aar 1961--62 . Bron: Nywerheid

sensus 1961-62 , Buro vir Statistiek,, Pretoria, 1964-65. 

i , aantal : brute j d . tooge-•aantal I gron - . 
1b d .. 1 werk- produk- 1 t f.,, . voegde hoofdgroep ,CTlJ- - . i3 0J.en· 
! : nemers ti e i ( ) · waa::>:>:18 

ven i (xlOOO) : (Rlm) I Rlm (Rlm) 

1. voedsel (beha lve drank) 1511 100,5 l 660.0 ! 414,0 186 ,0 

2. drank 

3. t abak 

4. text~el (beha lve kleding) 

5. klcc.ing en schoeisel 

6. hout- en kurkprodukton 
(behalve moubols) 

7. meubels 

8. papier en -produkten 

323 

38 

226 

1897 

, 650 

565 

146 

9. drukkerij en uitgeversbedrijfi 580 
i 

10. l eer en -p~odukte.n (behalve 1 

scho0~sel) 95 

11< r i..l'v::ierprocl ukt en 185 

12. che:r.:.s,~!'le proc.ukten 453 

13. pro0.ul~t 0n var. pe troleum on 
st3or..kool 

14. niet--;not a3,lboudcnde min0r ale 
produki;en 

15. basis~he mo t aaljndustrie 

16. metc:.e.1vorwcrLcnc!o i ndus trie 
(bohalve machines ) 

I 

49 

814 

142 

j 1260 

17. machines ( behal vo elekt r i sche! 
machines ) ; 490 

18, el ot:tri i:iche aae/r,:;::.:i.ss ;_n 

ayipar aten 

19, ve:;:vo erui trusti ng 

970 

779 

631 

15, 8 

5,2 

43,2 

83,3 

33,5 

17,0 

. 20 , 5 

21,4 

4,7 

12,4 

45,1 

7,9 

58,7 

41,7 

70,8 

32,2 

30, 0 

30,7 

16,0 

102,6 

42,l 

158,1 

243,8 

59,5 

48,3 

113, 2 

83,9 

20,0 

69,4 

79,0 

136 , 6 

244, 2 

282, 3 

145,1 

138 , 2 

2077 8 

70,2 

63,6 

23,9 

93,6 

134,5 

31,1 

22,9 

58 , 6 

32,4 

13,2 

35,7 

156,3 

59,5 

130,0 

156, 8 

74,2 

77,4 

148 ,0 

46,6 

39 , 0 

18 ,2 

54,5 

109,3 

28,4 

25,4 

54, 6 

51,5 

6,8 

30, 4 

77,l 

ll'.4, 2 

125 , 5 

70,9 

60,8 

59,,13 



Tabel 2. To egevoegde waarde voor hoofdindustri egro epen . Bron : Stati stiese Jaarboek 1964 , 

Buro vir Sta tisti ek , Pr e toria , 1964 , bl z . M 16 - M 25 . 

----- toegevo egde waarde voor 
--..... he t j aar 

- --i---

hoofdgroep 
.....__ 

1 . vo edsel (behalve drank) 

2 . dr ank 

3. t abak 

4 . t exti cl (bchal ve kl eding) 

5. klcding en schoei sel 

------

i 
6. hout - en kurkprodukt en (behalve meubels ), 

7. meubol s 

8 . papi or en - pr odukten 

9. drukkeri j en ui tgeversbedrijf 

10. l eer en -produkten ( behal ve schoeisel) 

1954 

1955 
(Rlm) 

109 ,8 

23, 1 

12,0 

32 , 6 

8 5, 0 

25 ,2 

27 ,2 

23 , 2 

37,9 

6,0 

1955 1956 1957 · 1958 

I 

; -
I I 

1956 ' 1957 ! 1958 
(Rlm) I (Rl m) I (Rlr:i ) 

I I 

· 121, 4 1130, 0 , 139, 4 
• ' I 

i ! 
23 , 4 ' 25 , 7 i 26 , 9 

1959 
(Rlm) 

143 , 9 I 
i 

26 6 I , 

13, 9 15, 1 I 14 , 8 16,6 

34 , 5 

86 ,7 

26 ,1 

27, 8 

29, 6 

41,7 

5, 7 

41, 7 I 40, 7 
I 

88 , 7 l 91,2 

23 , 4 24 , 7 

28 , 4 29 , 5 

34 , 5 I 35 , 2 

43 , 6 ! 45 , 2 
I 

5, 7 5, 6 

40, s I 
, 88 , 7 i 

24 , 8 \ 
I 

28 , 4 I 
I 

26 , 2 ! 
I 
I 

46, 4 

6, 1 

1959 ' 1960 \ 

I I 

1961 \ kumul a
ti eve 

1960 '1 1961 I 
(Rlm) i (Rlm) I 

1962 
(Rl m) 

! I 
150,5 i 167,7 , 186 , 61 

30, 11 32, 1 1

1 
! 
I 

' 
39 ,7 

16, 3 I 11 , 4 : 18 , 2 
I 

53 , 2 1 

92 ,0 : 

23 , 5 : 

29 ,0 

57 , 2 \ 64 , 5 
I i 
I i 

95 , 9 : 109 , 31 

25 , 2 i 28 , 4 I 

29 , 0 , 28 , 9 

46 , 3 I 54~ 6 

I 
51, 9 51,5 

groei
koer s 

(70 ) 

7 , 9 

8 , 1 

6, 1 

12, 5 

3,7 

1, 8 

0 ,8 

13,0 

4 , 5 

42 , 6 

48 ,8 

6,3 6, 2 6,8 i 1,8 

I 

~ 
I 



(vervoJg) 

.. _ _.. ... _ .... . _______ 
--- ..... ___ 

to egevOG!;d.O ~-:a2 :r•(:. 3 "\•·::) :) :t• 
' 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 : 1961 kumul a-
he t j Q~j~ ! tieve ---- I -- gro ei----.._ ' ' -~-- : 1955 I 1956 ; 1957 · 1958 1959 1960 1961 1962 ,koGr s 

hoo f dgroep --- ; (Rlm) l (Rlm) j (Rlrn ) I (Rl r:i ) (Rlm) ( Rlm) (Rlm ) (Rh1) . (rb) 
' -----

E . r 1,;.bb0r:produkton 25 ,5 26 , 9 31, 9 22 , 2 : 26, 9 30 , 6 ' 30,7 , 33 , 4 3, 9 
I 

' 95, 7 : 12. chc::.c.i scha produk t on 69, 7 74,2 83 ,5 87, 51 89, 4 111, 6 120 ,0 8 ,1 
I 

30,4 1 I 
13, proddden van petroleum en stoenkool 17 ,8 13,6 13, 4 17,0 22, 9 24,4 i 28, 6 · 7, 9 P> ' I-' 

14- c niGt- netaal houdende rainer al e prod;;:kt en 56 , 3 61,2 61 , 2 64 ,2 67,7 74, 6 , 74- , 5 : 77 ,2 4 , 6 
0 

: 

15. basische netaal industrie 65 ,5 75,5 86 ,1 91, 6 : 93 , 4 106 , 4 : 110 , 9 114 , 2 · 8 , 2 

16, netaalver warkende i nd1.rntri e (bohalve I 
I 

I i:;,9,chi nes ) 869 7 86 , 4 94 ,6 101,1 ? 02,l i 104, 3 ! 117 , 4 ;125 ,5 i 5, 5 
' I I 

:i.a cl:.i.n<:i :.J ) ! i ' 
17. na:.~hir.os (b.:ihalve ~l •Jl-':-tr:i.. sche 40 , 6 44 ,5 46 ,0 49 , 5 I 53,0 ' 5i.;. , 5 I 62 , 7 '. 70, 9 : 8 , 2 

I 
! 

41, 8 j 
' 

18 . el ektJ..·i se:he rnachin1:;s eci d.::;>:pf.::1'.'a ten 31,4 34 , 4 39 , 4 47,2 51 , l', i 54 , 4 59,5 . 9,6 
I I 

I 1 j 
19. vervoeru.itrusti ng l 49,6 50,1 56 ,3 60, s j 60, 8 51'1- , 2 : 63 , 9 61 , 0 , 3,0 

I 
I I 

20. c.~.vGr son 15, 3 16 ,3 18, 2 20, 4 1 21 , 8 23, 7 l 28, 7 31 ,6 10,9 

I - ..-- --- .. 



Tabel 3, Aa::ital be-:::.·::..jven .:i,3l; ee!l bepaal de bruto waarde van produktie (1959-1960) . 

B;.·on : Sta t:L s Jcics':'? :c1:1rbc 0k 1964 1 Buro vir Statistiek, Pretoria , 1964 , blz. M 36 -

* Mediaan in de betr0kken kolom. 

----· - br·llt O waardo ".'T!,Il 
0-2 2- 4 4- 10 1- 2 2- 4 4-10 :1-2 2- 4 4-10 1-2 4 + pr odcld::.0 (R) 2-4 

-· ... ... . 
I x103 1xio3 xl03 '~ 4 x104 ·x105 xl05 5 6 F 6 106 

ho ofd6-:roep - . ---- ~ 
xlO , xlO xlO , xlO XU , X 

,'l . . tr 

! i I 

1 . vo cds0l 
I dr ank ) 50 44 'n1 : 148 215 : 292* 1197 ,154 1151 ,1.0 1. beh&lve 

I l I 
94 25 

tJ> 

58* ! 
i-' 
l-' 

2. drlli1k I 14 9 24 I 26 29 64 30 20 10 7 i 

I I l 

). t a bak I (- 7) ! 5 4 1·* l 3 2 3 l 4 
I I 

Jr, tcxtiel (boha J.ve kledin.g ) (- 4) i 5 23 27 19 27* i 46 23 11 4 
I ' ' I ! ! 
!230 .366 1105 

I 

(12 - ) .:; klading a:::i sc:.o eisel 132 , l87'k l 147 ;209 !156 I 97 31 . ~ 0 ! 
I I 

6 . hout- en ku:cl:produkt e:::i (be:ialve I 

mei,bels) 24 148 104 98 
1 

97* !113 56 54 16 (6 -) 
I 

(4 -) 7. meubels 16 l 48 84 go l100* :110 72 52 23 ' j 

I 
4) I ' I ' 

(-
i 

1 18 26*! 8 . pa;)ier en -produkten i - 4 ! 11 20 20 18 7 4 
! I I 

I 

! 19 i 85 
I I I 

9o drcl;:.1<:eri j e::.--1 ui tg,Jversbedrijf 10 54 '119* ;133 63 28 I 19 ll I (6 -) i I l I I 

I I 

10. l eer en -·prod.1.1k:en ("::JGr.alve scho8i s el) (- 4) : 12 11 11 I 16 16 7 9 (6 -) I 

! 
I 



-------
brut~---~:-~f.e v(~) p:i:•,,::.Ltldi~ . 0-·2 1 2-4 ~ 4-lO j 1-2 : 2- 4 4- 10 1-2 12-4 1 4-10! 1-2 1

1 

2-4 ! 4 + 

~ . x103\ xl0 I x103[x104: xl04; x104 x105 x105! x1051 x10
6

. x10
6

l x10
6 

·---.. . 

hoofdgroep 

-----------'-' i ·1 I ' ' I I 
11. rubberproduktcm (- : - i , 7Y 10*: 5 1 5 ( 5 I - j -) 

12. chen::. s che produk"i:;en 

13 . produkten van petroleum en stsenkool f (-
; 
; 

14. niet-metaaJ.ho"'J.:lcnda miner &le :p:rocl~kt en , 47 

15. basische metaalin~ustr~e 

16. me t aa lverwerk0r-ae i :adustrie (beha lve 
ma chines ) 

I 

' 
' (-
1 

9 

17. macb.ines (behal ~1 e el cktri s che L1achines) ' 4 

18 . 

19. ver,·c orui trus ·~L.1g 

20. dive?.'sen 

' I 
! 10 
I 

; 39 
t 

I 
I 12 

7 14 30 
1 

47 , 7v - 60* 60 59 I 36 15 10 

i ' -

143 !107 
I I 

I - I -
I I 

I 

: 37 :139 

' I 
52 

1156 
' I 
, 65* 
i 
b.11 

I I 

5) : 10 5 8"-~ 
j I 

98 i 141*: 137 . 69 

7 )I 12 I 32 1 18* 

I t 
: I ! 

1155 ; 177 ! 224* ! 138 

45 I 38 

18 117 

97 I 71 
I 
I 

1 2 

18 '. (16 
I 

8 ! (9 
l 
I 

29 

! 
l 

19 i 
: I I I l 

1 53 i 61 1 79* 48 
I I I f 

52 1 48 I 10 ( 9 ! 

' 155 ( 166* i 156 65 

I 
26 I 

I 

I 
94 [ 

I 

21 i 7 
l 

90* 1 98 

8 

66 

41 I 26 
! 

91 5 

40 · 22 

l6 

(8 

(10 

(9 

i 
-1 

i 
- : 

I 

' ' 

4 

-·) 

-) 

5 

-) 

-) 

-) 

-) 

:x,. 
f--' 
C\) 

I 
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Tabel 4. Geografische verdeling van de industrie op basis van toegevoogde 

waarde; 1959 - 60. Bron: Verslag Nr. 283, Buro vir Statistlek, 

Pretoria, 1965. 

* Gegevens niet gepubliceerd of niet beschikbaar. 
. 

-------
Kaap- 'Durban P. Eli- 0ost- rest gebied Zuid-

-------- Trans- stad en zabeth Landen van 

---------- vaal en om- omge- en om- en om- Zuid-

-------- I (%) 
geving vin~ geving geving Afrika 

hoofdgroep ~, ...._____, __ (%) (% (%) (%) (%) 

1. voedsel (behalve drank) 
1 
j 21, 1 22,9 13,4 4,8 3,0 34,8 
I 

I 
2. drank 26,2 48,2 4,3 3,9 * -
3. tabak 36,0 43,5 10,8 * * -
4. textiel (behalve kleding) 19,8 23,6 22 ,0 11,7 6,6 16, 3 

I 
5. kleding en schoeisel 34,0 31,5 16,0 7,5 0,2 10,8 

6. hout- en kurkprodukten 
(behalve meubels) 32,6 15,8 7,6 6,3 1,1 36,6 

I 

7. meubels 55,l 16,1 10,6 2,2 I 1,4 14,6 

8. papier en -produkten 28, 2 19,0 18,0 I 7, 1 I 
* 

I 
-

9. drukkerij en uitgevers- I 
bedrijf 40,3 I 29,3 12,6 4 , 3 1,3 12,2 

I 
10. leer en -)rodukten (behalve 

schoeisel 28,0 29,0 3,7 21,9 * -
ll. rubberprodukten 8,9 0,2 2,4 * * -
12 , chemische produkten 46,2 14,6 27,3 2,3 1,3 8,3 

13. produkten van petroleum 
en steenkool 13 , 6 * I 42,2 * * -

I 

14. niet-metaalhoudende ' 
minerale produkten 46,1 I 14,3 5,2 6,4 0,4 27,6 I 

I 

15. basische metaal industrie 93, 7 ! * 0,9 0 , 2 * -
I 
I 
' 16. metaalverwerkende indus- I 

trie (beha lve machines) 67, 3 I ll,6 11,8 4,0 0,6 4,7 
I 

l 17. machines (behalve I 
elektrische machines) 87,0 I 3,3 1,2 1,5 ·it" 

' -
I l ! 

I 
I 

18 . elektrische machines en I ! ! 
apparaten 65,8 , 8 ,0 6,7 7,5 I 0,4 i 11, 6 

I i 
' I ' I 

19. vervoeruitrusting * * I * * I * I -i I 
' ' ' 

20. diversen 69,0 1 14,8 ! ll,0 . 1,5 0,3 3,4 
--------------~ ~-~ ---- - -\---- - -~ -- -- - ---- -
a lle hoofdgr oepen i 48,5 17,2 : 12,5 ' 4,5 I 1,2 16,1 
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Tacel 5. Invloed van tachni sche ver ande~j ng i n de fab ricaga-i ndustri e 

i n ver schill er:i.de landen. Br on : Domar e t al. 

j aa:rli jk ' s groei- ! VS A I Canac.a V K I Dui t sland ,fapa~". 
ll 948--60 

i 

percentage i n . / 1949- 60 1949- 59 1950- 59 1951-59 . 

t oegevo egde waarde 4,0 
I 

3, 7 8 81) 10,7 
f 

3, 3 , 

2, 91) a r beid (man- uren) I 0, 6 ! 097 1, 2 4,5 I i 
I 

5, 91) arbeidsproduktiviteit I 314 i 3,0 2,0 6,2 I I l I • 62 ) kapi ta.al voorraad i 2, 9 4, 8 '+' 9,1 9,8 
I 

I j 
--1, 32) - 0, 31) kapi taalsprodukti vi ·bi t l 11 1 I -1, 2 0, 8 

' 

r esi d.u- faktor3) 
! I 

0, 72) I ' 2, 6 i I 1, 4 3, 4 4,1 I ' ! I ' 
g;r._oei_ % i n rP-sidu- f¥tor (o:f) 6 groei % in t ocgevoegde waar de 1 ; 

5 38 38 

1) Heeft ook betrekking op m1Jnen 1 

en openbar e nutsbedrj_j ven . 
s t e~mgr oeven , konstrukt~.e- n:_ j verhci d 

2) Voor de'porioda 1950- 59 . 
3) Gedefini eer d a l s :i.ndex van toege'L2,;~e waar c1:.;..::.e:._ __ 

gowogen i nd0x van arbeid en kapitaal 

Tabel 6. Toegevoogde waar de voor a f zonderlijke i ndustriegroepen. Br on : 

Nywerheidsensus 1961- 62 , Bur o vir Stat.stiek 9 Pre ·coria , 1964. 

!'!.<Joftl ,~ro "J~ 
en g:r;..-:!pl ) 

1 ... 

t oegevoee,de waar·Ci.9 voor 
he t j aa1· 

l . 1 vo OTbereid.ing vn proscrve:ri ng 
va."1 vleis 

1.,2 worsderms , ha rcie, s a.g t e, va.rE-ve t 

J .• 3 hotter en kaa s 

1 . 4 ko~1clcmsmel k en mel kpooiE:r 

1, 5 ro omi j s en bevroro scigleY..kers 

I 51 22 

1. 6 ionfyt, i ngerr.aak t o , 
en gedroogde vrugt e 

ge:preser;;reerd0 j 
en gro2nte I 17 9 30 

I 

1. 7 a tjar, sous8 en t a f elk:r-uie 

1,8 k1·eef, vi spr eserver ing en a.11der 
vi sprodukt e 

2, 95i 3,44- 1 2,97 
I 
I l 

0 

I I 
24 ,75' 20,92:?.0 , 99 , 2 

I I I 
I I ' 

1, 94: 2,37 , 2,87 11 0 

! i 11 
12, 35i 13, 76: ll, S3 I! 2 

,: .... 
sub-tcta2..l i' 7 I. 1) In cle t abel vc:::-in8ld in Afrikaa113 

0 

0 

0 

0 

0 

J. 

0 

1 

c'. 
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T2,bel 6 ( vervolg) 

------------ toegevoegde waarde voor 
---------2:-et jaar 

hoofdgroep --------
en groep ------------

1.9 mcelblom- en graanmeulens, insl. 
macaroni, vermicelli, spaghetti 

1.10 bakkerye (brood en beskuit) 

1. 11 suikerfabrieke en r affinaderye 
(insl. goue stroop) 

1. 12 lekkergoed en sjokolade 

1.13 bak van grondboontjies 

1.14 gebalanseerde voersoorte 

1.15 kerf van kaf , gop erste voer en 
maal van lusernmeel 

1. 16 beenmalery en bloedmeel 

1.17 sa.amgestelde kookvet, margarien 
en setbar e vetsoorte 

1. 18 geursels 

1.19 asijn 

1.20 jellie, vla- en poedingpoeiers 

1.21 koffiebrandery, sigoreimakery 
en meng on vorpakking van tee 

1.22 soutwerke (insl. soutpanne) 

1. 23 gis 

1.24 ander voedselnywerhede 

2. dranknywerhede 

2.1 stokerye en wynmakerye 

2 . 2 verva~rdiging van bier. k~ffer
bier en mout 

2. 3 spuitwater en ligte dranke 

3. 

4. 

tabak 

tekstiele 

4.1 wo lwassery 

4.2 katoensuiwering, veselver
werking, kl eur van wol , _ ~_:.1-_s . 

1959 

1960 
(Rlm) 

' 1960 j 1961 1 gemid-,! aantal te 
deld II bezoeken 

1961 1962 !! ondernem.i11cen 
(Rlm) (Rlm) (Rlm) [' max. min. 

I I 

19,97 19,72 24,36 21,35 

19,67 21 ,23 23,47 '21, 46 

21,70 22,81 26,37 23,63 

11,47 

o, 32 

4 ,37 

11,78 12,57 11,941 

0,30 

0,04 

4 ,60 

1,62 

0,16 

0 ,76 

8,98 

1,78 

1, 11 

6,10 

o, '351 0,38 
l 

3,94 4,93 

0,30 1 0,23 

6,45 · 6,56 
I 

I 
1,501 1,60 I 

l 

I 
0,141 

I 
0,16 1 

o, s5\ 0,821 

I 
9,39 10,58 

1,62 1,83 
I 

1,14\ 1,24 

6,81 8 ,05 

I 

0,35 I 

4,41 

0,28 

0,07 

5,87 

1,57 

0,15 

0,81 

! 

9, 65 i 
1, 74 ii 

I 

1, 16 \ 
I 

6,99 

14,26 14,5rr\17,62 15,1\B 
i I , I 

8 ,36 8,99111 ,51 
I 
I 

8 ,04 9,181 9 , 88 

16,34 17,37118 ,16 

.I 

9,62 \: 
I 

!, 
9,03 

I 

11. 29 I 
11 

11 

1,82 

l 
! 
I 
I I' 1,78 , 2,291 1,96 ii 
! 11 

' : I I ;' 
t_ _ o, 60 ___ o, 48 ~ . 37..J .. o, 48 I 
I I 

' sub-totaal 

2 

2 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

17 

1 

J.. 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

6 
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Tabel 6 (vervolg) 

I ------ toegevcwgde waa~:de voor 
-----~et j aa:- 1959 I 

hoofdgroep -...__ ___ 

----on groep --
19601 

(Rlm) 1 ----------------
4.3 komberso 

4.4 spin , weef en a f werk va n ander 
wolprodukt e 

8 ,60 

7,03 

4.5 s pin, weGf en 2.fwerk van ander 
katoen-, r ayon-, ons . produkte 119 ,39 

I 
4.6 1--.Y,.:30 :m an,:',.;.c ba'b~:-9ide lr.lecling- ; 

stukke I 9 ,50 
I 

4.7 ander breiwerkfabrieke I 1,82 

I 

I 
I 

4. 8 tou, touwerk , bindgare , vis
en ande:::- nette 1 2, 32 I 

I 
4.9 kvnsleer, viJt, opstopsel, watte i 3 ,12 

5. 
l 

skoeiseli1-klediJ1.@1wF.re en kl aa !:1 
verwerkte tekstielgooder a I 

5,1 skoen- en stewelfabrioke I 22,07 

5., 2 skoen- en stewelreparasies 

5. 3 mans-- en seunsklerefabri eke 

5.4 mans- en set~~shoede- on pet
::fabrie~~e 

1,66 

29 , 83 

0,70 
I 

5, 6 klEJroma!<:ery ,,clgens Dae; ~ I 2, 73 
I 

5, 7 vrouons- Gn clc~tersl:l ,=:ir e f g,br:i.8ke:i 2z1-, 99 
I 

5.8 bontwerkerye I 0,50 
I 

( ) ! 5. 9 darieshandsaklrn a llo ma t ,:ri aal 1 ) 27 ! 
5.10 dameshoede 

5.11 ander kl0refa h:•ieke 

5.12 tekstiel to ebe:io:.:-e vir mou.b::Jls 

5. 13 s akke en sakld.cs 

l 1. 45 

1 c, 70 

2 , 08 

l 2 , 01 

1960; 1961 
- I -

1961 1962 
(Rlo ) (E.lm) 

8,46 8,09 

l 
7,72 1 8 , 86 

I 
19,70 22,161 

10,24 12,42 

2 , 261 

I 
I 

2,811 

3,761 

I 
I 

2,95 

3,03 

4 , 36 

22,63 25 , 67 1 

I ; 
1,721 1, 91 i 

30r40133,19 
I 
i 

1, 421 1, :-8 
I 

I 
0~681 0,78 

2 ,841 2, 971 

25 . 75128. 11 I 
0 ?59! 0,611 

i I 

1, 2}..i 1, 43 ! 
I i 

1,52 1 2,07 : 

0 , 90 o, 95 ! 

(. 
gem.id<-¼/ aantal t8 
deld I, bezoe!cen 

l j on·icrn9.n.::.~1g,:.-:, 
(RlL..,_) i r:i.ax. mia . 

l ~---

8 ,38 l 1 o 

7 , 87 

20, 42 

10,72 

2,34 

2, 72 I 

3 ,75 1 
i 

23 , 46 

1,76 

1 

2 

2 

0 

0 

1 

31,14 ! 3 
➔ 

1,46 0 

o, 72 .I 0 

II 
2,8511 0 

26 , 2[3 2 

0,57 0 

1 , 30 ' 0 

1, 68 O 
:: 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 o, 85 ~ 0 

2,ll
1 

2 , 72 1 2,30 ~ 0 

2,351 4, 971 3,ll j 1 

0 

0 

I I 
1,18 ! 1~27 j 1, 88 ; l, 4-4~i 0 

! ! 

5, 15 motortelcstielwa1~e 0, 48 ! Or 48: 0, 49 '. 0 , 48 0 
----------------''-------~·---4----+----

0 

0 

sub-totR9,l L ~r.) 6 
! • • • ;.. _______________ ., _____ _ 
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Tabel 6 (vervolg) 

·------. ___ toegevoegde waarde voor 
- ··------~ j aar 

hoofdgroep ·--------.__ 
en groep ---.. 

6. hout- en kurkgoedere (uit
gesonderd meubels) 

6.1 saaghout , timmer- en skrynwP-rk 

1959 

1960 
(Rlm) 

l 
I 

I I 

I I . I 
I 19, 4-1 

1 

I 
I 

1960 

1961 
(Rlm) 

I ,. 
1961 gemid- p,ant a l te 

deld ibezoeken 
1962 ! OTJ.de:r.-nemingen 

(Rlm) (Rlm) ;I max . min. 

i 
20, 88 / 

,! 

11 

II 
I 

I 

20, 16\ 

6. 2 

6. 3 

bord (gelamineer d) , l aaghout,en~I 2, 28 

houtsnee- en draaiwerk 0,19 

20 ,19 

2 , 48 

0,19 

0, 62 

0,46 

1,28 

I 4, 32 j 

0, 53 1 

I 
t 

3, 03 ' 

0,30 

0,76 

0, 47, 

0, 85 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6.4 doodkiste 

6.5 portretrame 

6. 6 ander hout- en kurkprodukte 

7, meubels en vaste toebeho~e 

8 . papier en -produkte 

8.1 papier en papierbord 

8.2 kardoese , kartondose en 
monterings 

8. 3 skryfbehoeftes 

8 .4 ander papierprodukte 

9. drukkers , uitgevers en aanver
wante bedri.jwe 

10. leer en - Erodukte (uitgesonderd 
skoeisel) 

10.1 leerlooierye en velbereiding 

10.2 tuie en saals 

10. 3 reistasse , ens. 

10.4 algemene en klein leergoedere 

11 . rubberprodukte 

11.1 rubbergoedere (behalwe bande ) 

11 . 2 buite- en binnebande 

11 . 3 vulkanisering 

I 0,60 

I 

1,06 ! 

0,481 
0, 66 1 

I 

0, 46 

0,60 

25, 75 25 , 62 25,40 
i 
! 

I 

I 

121 , 62 23, 55 28 ,82 1 

I I 
14,54 15,48 16,77 ! 

I 
I 

2,58 

3,83 

2,56 3,56 ! 

48 ,80 

3, 64 

0, 38 

1, 29 

4,76 

51,93 

3,51 

0,37 

1,32 

1,02 1,04 
I 
I 

6,82 7,73 

19, 48 i 18 , 09 

I 4,33 ; 4,92
1 

J sub- totaal 

51,48 1 
I 
I 
i 
; 

3,821 

0,39 1 
I 

1,42 ; 
' I 

1 16 I , 

8 , 95 ! 

19, 30 , 
I 

5, 43 . 

25 , 59: 
ij 

:1 ., 
24 , 66 !1 

! 

15, 60: 
! 

2 , go! 
4,681 

i 
I 

50 , 74\ 

3,66 , 

0,38 1, 

1 ,341 

1,071 

ii I; 
" 

1,83 li 
1; 

18, 96 ,: 
I' p 

4 89 ' ' : 

2 

2 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

17 

1 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

7 
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Tabel 6 (vervolg ) 

·~....._ t 0egC2voe1;,i:__________ h0t 

··· --
waa:..·do voor 
j aa:!' I 1959i 19so 

I - I 

hoofdgroep J.960! 196:!. 
(R2.m ); (iUm) I en gr-oep ....... _ 

12. 

12.1 

12,2 

12u3 

12. 4 

12.5 

12,6 

1 2.7 

12.8 

12 , 9 

I 
en c:hElmiese __llr:Jdukt~1 ! I 

mi ss towwe 

looibasekstrak 

plofstowwe en karbide 

antler basiese nywerheids
chemi kali~ 

r u-oli ekoek en -meel , en& 

seep en korse 

verfstowwe, vernis , l akvernis 
en muurkal k 

medisinale en artsonykundige 
prepar2.te, ens. 

ontsmettingsmiddels, ins9kgif 

I 
I , 

7 . 121 11, 10 II . l 
' 2, 92'. 2,02 1 
! ) i 

!11 , 96116,311 
: I 

I ; I 
I
: 20 , 461 19,89; 

l I 

I 3, 36; 4, 11 I 
J I 

13 , 26! 15, 29 I 
I ' , I 

. I I 
111 41 I l') 13 i 
I ' ··I - ' ! 
I I I 
1 I I I 15,35' 19 , 30 : 

! ! 
I I 

3, 22i 4 , 26 1 
; 

12. 10 swartsel, poJ.itoer, 

12. 11 and.8r nywerhncle 

wi tsel, ens . i 
j 
I 

i 

11 ~8! 
I 

5, 26! 

13. 

13,2 

14. 

14. 1 

14,2 

QrG:1::.lkte val' pet.r-ol e11rn 0.:ri 
_s_:;eo~ 

'[}? :~roJ. en and.er m~oto_r...9..randstof 
§_mce:roi.ie en e:h.::-ics 

koo:ts, bi h'.;I!_en en aa,.1verws.nte 
emulsies 

I 
I 

I I 
I 21. od, , I 

I 3,4~ 

nie-metaalhouc.t-md.e mine:,:-aal- I 
procl.ukte,._ui '~'{?scnder0. JH'Ocl1J.kte: 
.Y§l~l' .. ) 1 eum en st e 0:i.z ~ o l 

bakstone~ teel s (klei) 9 erde
we=k en po+,teba..1<lcersp~odukte 

25 , 12 
I 
I 
I 
I 

3 c::, I , :.;~. I 
i 

1961 1 

19621 
(Rl□) 

gemid laantal te 
I 

deld I bezoolce;.1 
l ., • 

(Rlm) 
1 ono.ern2miri.:t,?:•• 

I 
11,97 1 10,06 

1.98 2, 31 

17,36 1.5,21 

1' 
I· 

22 , 6 3 20, 99 I 
4.30 3,94 I 

16,58 15,04 

11,72 11,75 

19 rl5I 17,93 

6r 581 4 , 69 

lr47 1 1, 49 • 

6, 31' 5 , 69 

I 

I 
26 9 35 l 24,J.6 

I 

j: 
'I 

i 
:· 

ii 
I 

4 ,10 i 
I 

Ii 
3 68 1: , I 

j: 

maz,. min. 

2 

0 

2 

0 

1 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

2 

l 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

vervaardig:i.ng van. gJ.as; bo-: tt:11-: 
ver·;aardiging 1 slyp va:~ 51G.s , : i I 

i 10 , 3£1! 10 /38 · 11,63 10,95 !: versilwering, ens. 2 1 

1 

, . 
! . 

' 1 , 

14.3 sement 1 17ll8 14;50' 14 , 32 1 15,33 1 

• oub-- to t aal 21 9 
---· - --···---- -------------
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Tabel 6 (vervolg ) 

---- toeeevoegde waarde voor 
·---.__ __ het jaar 

-----hooftlgroep ---------
en groep ---------

14.4 pleister, komposisiobortl, ens . 

14. 5 boetseer met senent, ens . 

14.6 kalkbrantlerye 

14. 7 marmer, klip, l eiklip, ens . 

14.8 klipver grui sing 

14. 9 antler nywerhetle 

15. basiese me t aalnywerhetle 

1959 

1960 
(Rlm) 

4,89 

5,77 

3,31 

2,52 

4,92 

4,02 

1~60 1 

1961 
(Rlm) 

I 
I 

5,10 ! 

I 
6, 58 ! 
3,25 

2,61 1 

4,99 

4,44 

1961 

1962 , 
(Rlm) ; 

i 

gernid~ '. aantal te 
tleltl Ii bezoeken 

ontlGrnani11gm 
( Rlm) · max, 

1 
min. 

I 
5,48 : 5,16 1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

6, 33 i 
3, 13 I 

I 

2,79 

6,79 

4, 47 1 

6, 23 

3,23 

2, 64 i 0 
! 
I 

5, 57 i 1 

4,31 0 

15.1 vervaa.rdi[;"ing van yster en staal 93 ,95 96,74 98 ,10 96 ,26 I 3 
11 

2 

15.2 smelting en r affinedng van 
nie.:.ysterhoutlentle met a le . 

16. metaalprotlukte uitgesontlertl 
masjineri e en vervoeruitrustin~ 

16.1 metaalpype en toebehore 

16. 2 artikels voorsien van koppe en 
skroeftlraatl 

16. 3 vervaartliging van plaatmetaal
protlukte 

16.4 tinware 

16. 5 kabel s , omheiningstlraatl en 
tlraatlprotlukte 

.16. 6 vere vir alle tlooleintlos 

16.7 alle antler met aalprotlukte 

17. masjinerie uitgeso11.tlertl 
e lektriese mas jineri e 

17.1 lantlbouna sjinerie 

17. 2 kantoormas jinerie 

17 . 3 nywerheitls-, myn- en kon
struksiemasjinerie 

17 . 4 alle antler masjinerie 

12,42 

8,44 

! 
3,82 i 

I 

9, 28 

14,13 : 

13,04 

4, 66 

9,45 

7, 58 1 8,58 
I 
I 

7 , 38 1 8 , 96 

o, 58 ! o, 75 

67,77 

8,121 

o, 91 ! 

71 , 95 

9, 47 
i 

1,01 1 

16, 14 114, 23 1 2 
I 
I 

13 , 58 11,69 ~ 2 

4, 58 4, 35 ~ 1 

11 , 79 10,17 I 2 

9, 42 8 ,53 1 

10,02 

0,98 

75 , 15 

10,61 

0 , 22 

8 , 79 1, 1 
!I 

o, 77 ! 0 
! 

71, 62 I o 
I 
1 
:, 
!, 
I· 
il 9, 40 ll 1 
' ,, 

o, 71 I· o 
fl : i 

l 45,13 i 
I 

I 0,31 

51,75 1 59,61 

0, 45 0,44 

I 1' ; 52,16 i 3 
' 

. 0, 421 0 

· sub-totaal 20 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

2 

0 

7 



- A20 -

Tabel 6 (vervolg) __________ "" ___________________ _ 
.__ toegevc0gdo waard8 voor 

------_ ____ het j aar 1959 1960 1961 · d ;t -'- l -'-gemi ...,. aan ,,a ... e 
deJ.d i bezoeko:-1 

hoofdgroep 
en groep 

1960 1961 1962 , ondernen:.·:~. 
!(Hlm) , (Rlm) (Rlm) (Rl m) : max. , mi n. 
~-------------------· ;, ---
I 

18 J kt . . . . t t 
• _e .e riese m~§.J_J.-.1\fil'.'J.6~J2Paraa , : 

en voorrade ; 

18,l el ektri ese masj ineri o en motore :11 , 35 

18 ,2 goi soleerde kabels 8n draad 5,27 

I 

I 
I 

, I 

! 12,83 ! 16, 48 
• I l , 

6, 78 j 7, 54 

13,55 j 
l 

2 

18, 3 elektrotegniese kontrakteurswerk 12, 20 12,71 i 10, 83 11,81 
i 
I 
I 

2 

18,4 ba tt erye (droe en nat selle) 
opgoknapte b~tterye en herstel 
van ba t t e:r:-ye 

18 . 5 gloeilampe en ander nywer hone 

19. vervoeruitrusting 

I 5,76 
i 
I il6 ,87 

I 

19.1 bou en herstel v aD skepe en lotc; 

19.2 vervaardiging van spoorweg
ui trusting 

I 

' ' I 
?,70 

! 
I 

I 
! 5, 93 
i 
116,13 
I 
I 
I 

9,78 

19.3 vervaardi.ging en monterin g van ; 
motorvo ertui e i 23 9 11 i 27, 94 

19.4 vervaardiging van karavane, 
sleepwaens en ba..~wmY.: 

19. 5 ve:::-v,.,_ar c1igi:ng van motor onder-
dele en toebehore 

190 6 ingenieurswer lrnink.els 

3,73 

3, 29 

19.7 motorol ektri siens 0,48 

19.8 vervaardigi ng en her stel van 
vel~koelers 1 1, 01 

19. 9 paneelkloppe;:-s en spu.i. tvenrnrs 4, 12 

19.10 VGrvaardigin3, mociter5.ng en 
herstel van f i otso 1,58 

19.11 vorvaardl ging , montori ::1.g en 
herstel van vUogtu:i.o 0, 89 

19,12 smi dswe:ck 1 ,11 

I 
5,39 

4, 11 

4, 05 

0,57 

1,03 

4, 83 

1,34 

0 ,99 

1,17 

I 
I 
l 5, 14 
I 
20,82 

3,19 

8,34 

23 ,28 

4 ,52 

4,61 

0,66 

0,94 

4 ,72 

1, 45 

0, 89 

1,15 

2-9.13 motorsmede, veer sCTede en 
sweisers o, 71 , 0, 80 ! o, 61 

! 
5, 61 i 

I 

17, 94 l 

' 

1 

2 

11 
0, 92 ll 0 

1,14 0 

0,71 0 ___________________ _._ ___ , _________ _.., ___ , 

sub-tota':1.l 15 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 
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Tabel 6 (vervolg ) 

' -- toegevo cgde waa r de vo or 
1 1~59 gernid- 1 aant a l ----- 1960 1961 t c ---....____ he t j aar 

---------
- - de l d ,bezoeken 

hoofdgroep j 1960 1961 1%2 1onder nem:i nge n 
c.m gro ep ------- !(Rl m) (Rlm) (Rlm) I (Rlm) :max. I mi n. --- I I 

i J 

20. diver se vervaar di gingsnvwerhede I i 
I i 

I 
! 

' 20 .1 professi onel c , we t enskaplike , ' 

mee t- en beheeri ns t rwnen t e 0 , 59 1,08 1,55 1,07 ! 0 0 
i 

l I 

20.2 gesi gkundi ge en f otogr afi ese 
I 1 02 

I I 
goeder e 1,12 1, 42 1 1,19 ! 0 I 0 , l I 

I 

20.3 vervaar diging en r epa::-asi es .I 
van horl os i es en klokke 0,15 0,14 0, 24 I 0 , 18 0 0 

i 

20. 4 vervaar di gi ng van j uweliers-
2, 20 t war e en aanver want e artikels 1, 88 1, 93 2,00 0 0 

20 .5 nagemaakt e j uweli or swar e 0, 35 0, 29 I 0, 34 0 0 ' 0,37 1 I 
I 

I ' I 
20. 6 diamant s l yper y en poler ing 4,04 4 , 36 ! 4 , 50 4 , 30 1 0 

i 
I 

I 
20.7 ver si l wering 1,06 1 ,04 1 1 18 ! 1,09 0 0 

' : 
2:23 1 20. 8 musi ekins trumente 3 , 64 3, 56 3,14 I 1 0 

' I 

20.9 speel goed , sportbykomsti ghede , I 
I 

nuwighede , en s . 1,15 1, 39 1 , 43 1,32 0 0 

20.10 borsel s en bescms 1, 41 1, 56 1, 74 1,57 I 0 0 
I 

I 
20. 11 rubberstempels 0,13 0,14 0,16 0,14 I 0 0 

I 
20.12 knope , gespes , ens . 0,54 0,78 0, 80 0 ,71 0 0 

20.13 kunshar sprodukte ni e el der s 15, 02 
I 

gekl assi fi seer ni e 6 , 61 8 , 24 6 , 62 1 0 
I 

20.14 uithang- en r ekl ameborde i 1, 31 3 , 20 3, 25 2, 59 0 0 

I 

0, 60 I 20.15 maal en per s van wa ttelba s j0,59 0, 61 0, 60 0 I 0 
I i 

20 .16 ander nywerhede 10,77 0,93 I 1,11 1 1,14 0 : 0 
I 

- ~ i - I I I -----~ --------- - r - ---~ - -- ---
I 
sub- totaa l ' 0 i, 3 
gr oo t-totaa l i 115 41 



Ta bel 7. Reak-tj es op ond.':n·zoek -- eaog:::-afischo verdeling 

--. 
~~ --·-------- g-abied -- -------------- ---aant a l -- -..... 

hon2::loringen 2) : per brief 
telefoni s c:1 

totG,A,l 

toeges t ane vraag[sosprokken 

wao.::..·devo l le vr aaggosprekken 

wae.rdevol lo vra agge spre~{:ken -- toh~al 

h:i.Grvan not toepassing Op elektroni sch 
gebied 

-- ~ . gec gr afischo ver delin0 V a...~ • 

wo.ardovolle vraaggesprclacm (7~) 

de f abricage-industrie5) (%) 

.. 

r Zu.ic~--~1ransvo.al 
I 

Kaapstad i)I 
en omgeving i 

I 

e e e e I 
1 fase 2 f e.sei l f ase 3 fase 

I 

; ' l I I 
I 

18 ' 25 I 19 6 I I 
I 26 

l i 
I 18 25 45 6 I 

I 10 ::.o3 ) 8 5 s 5 ! 5 ! 

! 
10 I 19 

I 
! 
i 

I 
I 11 6 I 
i ! 

I 

I 1 
I 

20 

Durban 
en 

e 
1 fase 

9 
2 

11 

9 

5 

or;:ig0ving 

I f.: · 3 fase 

I 
I 

I 

6 

3 

12 

12,5 

1 

1 

1 

1 

I 
I 
! 

l 
I 
I 

' ' ' 
Port Eliza beth , ' r,rnt van: 
Oos t-Londen on 

omgovi ng 
3 1 f asej 3°fa se 

10 
1 

11 

10 

7 

8 

2 

16 

5,7 

1 

1 

1 

1 

Zuid.-
.Af:rika 
3efase 

15 
i 

16 

8 

74) 

7 

3 

14 

16,1 

. . 

to taal 

104 
I 30 
l ---
I 
l 134 
I 
i 

62 

50 
y-----
{ 
I 

i 
I 
I 
I 
I 

' 
! 

50 

25 

100 

100 

1) In Kaapstad kwar.en in eo~st9 instantie onde~nc;n_ngen welke geen to epassinge~ van elektroni s che appa:::-atuur konden 
noeraen, niet voor E:. Gn or:.d.er~oud in ae.nne:!'king. 

2) Brioven of t elefoon6esp:::-ekk8n volgende op een eerder gestuurde brief, bv. t er herinneri ng ofter toelichting 1 zijn 
hierbij bui ten beschouwing r.el at•m. 

3) ~1et inbegrip van ten onder nrn:ILng in hot Noor den van de Or anje .. -Vrijs t aat • 
4 ) Twee in Bloor.:ifontein, osn in Hos selbaa :i., tuee in Knysna, ~~n in Kingwilliamstovm , eon in Standerton . 
5) Op gr ond van toog e-..roegde we,ardo - zie To."bd 4 . 

I 

:> 
1\.) 
1\.) 





\ 
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Tabel 8 . Gemiddelde per soneelbezetting. Beworkt naar: Sta ti stiese 

J aarboek 1964 , Buro vir St a tisti ek , Pretoria, 1964, blz. M 36-42 . 

percentage van toegevoegde wa.arm 100 90 50 

hoofdgroep 
'gemiddel& % ger,i ddel d . % !geoi ddeld 

onder- · onder - · ~personeel,• lps:rsoneel . . personeel r neminge ' : nonu.ngen , 

1. voedsel (behalve dr ank ) 63 

2. drank 49 

3. t abak 124 

4. texti el ( behalve kleding) 192 

5. kleding en schoeisel 45 

6. hout- en kurkprodukten 
(behalve meubel s ) 52 

7. meubels 33 

8 . papier en -produkten 145 • 

9. drukkerij en uitgevers-
bedrijf J7 

10 . l eer en -~rodukten (beh~lve 
schoeisel) 51 

11. rubberpr odukt on 121 

12. chemische pr odukt en 101 

13. pr odukten van petrol eum en 
steenkool 169 

14. niet-meta-~lhoudende 
Dinorale produkten 78 

15. ba si s che met8.8.lindustrie 321 

16. me t aalverwerkende inwistr~~ 
(behalve filachines ) 61 

17. machines (beh~lve 
elektrische machines) 68 

18. elektrische machines on 
appar aten 32 

19. vervoeru.i.trusting 36 
' i 

20 . diver sen 23 I __ _ __ ..L 

alle hoofdg~oepen 60 

aan~al % boven het gemiddelde 90 
bszoohte 
onder- ~ onder het geni ddol dc , 10 
neminger. 

31,0 165 

,40 , 5 97 

18.4 570 

45,5 368 

23, 7 157 

44 ,3 103 

42, 7 67 

50,8 254 

42 , 2 75 

53,2 87 

25,1 420 

37, 3 i 227 
- I 

27,6 520 

32 ,2 185 

12,5 2150 

38 ,8 I 138 

42 ,8 143 

33,2 .79 

11,3 267 

47,7 40 

33 , 2 145 

76 

24 

6, 4 

24 ,8 

7,2 

12,6 

5,8 

8 , 8 

9,5 

7,1 

4,7 

11,7 

9,4 

6,0 

6,6 

4, 0 

4, 2 

5,2 

7,1 

4,5 

2, 5 

9,3 

6,0 

60 

40 

402 

450 

754 

757 

357 

252 

155 

894 

346 

197 

610 

739 

1207 

648 

3416 

564 

456 

305 

645 

88 

418 
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Tabel 9. Aant a l bezocht e ondernomingen per i n~us:riegToep . 

N.B. l. Verm.old zi jn s l echt s di e bezooken waar bij het onderhoud 

waar devol was . 

2. SJechts di 8 gro epen zi jn getoond waarvoor hot mi ni mum 

aanta1 te bezookGn ondorneming;n ttn of moor bed::-:-aagt -

zie Tabol 6 . 

i 
I 

1, 6 konfyt , i ngcmaak t e , 
on gedroogdo vrugt e 

gepr eserveerde : 
en gro en t e 1 

! 

1.8 kr eef , vi spreservAri ng en ander 
vi sprodukte 

1 ,9 meel blom- en gr aanmeulens, i nsl. 
lilacaronir ver raicol l i en spaghet t i 

1.10 bakke~ye (brood en beskuit ) 

1.11 suiker fabr i eke en r af f i nader ye 
( insl, goue st~oop ) 

1. 12 l ekker goed en sjokolade 

2, 1 stoker ye en wynr:ialrnrye 

3, t abak: 

4.5 spin} wee:f en afwcrk van and0r 
ka t oen- 9 r ayo1l .. , ens, produkto 

4., 6 kouse en and.;;r gebreido kl:::ding
st·~<l~e 

5.1 skoen- en stt1w2lfabr iel;:e 5 ens. 

5. 3 mans•- en sou.."'ls1:doref abrie~rn 

5o 7 vr ouens- en dogter skl erefab:deke 

6 , 1 oaaghout , timraer - en skrymrerk 

7. m•:>'..l.be l s en vas t e to ebehor e 

8.1 papier en papierbord 

8 . 2 kar doeso , kar tondose en non t erings 
! 

9. d.rw..kers , ci. tgowers en e.a.n.veri'Ta."'lto/ 
bedrywe 

11.2 buite- en binn~ba.n.de 

1) I n de tabel ve.a.:1old i n .Ai:dkaar:s 

aantal te bezookonj t 1 b ht 
d 

. 
1
aan .a ezoc e 

on ornemi ngen d . . . . on ernemingen ma x. , :nin , : I __ . _ _ _ ___ _ 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

r 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

] 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 
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Tabel 9 (vervolg ) 

groep 

I aantal te bezoeken l t 1 b ht . aan a ezoc e 
ondernemingen , d . . 

1
on ernemingen 

max . min • . 

12.l !!lisstowwe 2 1 1 

12.3 plofstowwe en karbide 2 1 1 

12.6 seep en kerse 2 1 2 

12.7 verfstowwe, vernis, l akvernis en 
rauurkalk 2 1 2 

12.8 medisina le en a rtsenykundige 
prepar ate, ens. 2 1 1 

12.10 swartsel , politoer, blanco, witsel, 
ens . 0 0 1 

13.1 petrol en andor motorbrandstof , 
smeerolie en ghries 2 1 2 

14.1 baksteno, teens (klei), erdewerk 
en pottebakkersprodukte 2 1 1 

14.2 vervaar diging van glas: bottel-
vervaardiging , slyp van glas , 
versilwering, ens . 2 1 2 

14.3 sement 2 1 1 

15.l vervaardiging van yster en staal, 
ens. 3 2 3 

15.2 smelting en r affinering van nie-
ysterhoudende metale insl. edel-
metale 2 1 1 

16.1 metaalpype en to ebehore 2 1 1 

16.3 vervaardiging van plaat metaal-
produkte 2 1 2 

17.3 nywerheids-, myn-, en konstruksie-
mas jinerie 3 2 1 

18.1 elektriese raasjinerie en motore 2 1 1 

18.3 elektrotegniese kontrakteurswerk, 
ens . 2 1 1 

18 , 5 gloei l ampe en ander nywerhede 2 :i 1 

19.3 vervaardiging en montering van 
motorvoertuie 2 1 1 

-- -----
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Tabel 10. 0vor·zicht van de toepassingon 

aJ.geL'.l ' 'en I! olektronisch 
gro ep aant a l too- 1 1aant al toe-, percentage ! , I ncrcentage pa ssingen , ,passingen ~ 

i 

ni euwe i speciaJ, e machine 25 8 28 

machine univc:rselc machine 8 3 10 

ni suwo pr oceswij zi ging I 2 

wcrkwijz') pro cosreg01ing I 18 
I 

0 0 

I 18 62 
I 

I 
53 : 100 : 29 J.00 

Tabel 11 . 0nvoo rzi ene moeilijkheden bij de invoering 

<=tanta l aan t a l \ moei lijkhoden 
hoofdgroep moeilijlr..hoden biji toepassingen i ::10 eilijkhed.en sls % van 

' ; t oepassingen i 

nieuwe installering 1 3 

machine 33 
onderhoud I 7 21 

apparatuur i ns t allering ~ 6 30 ,, 

bij nieuwe I 20 
wel'kwij zo on1orhoud 2 10 

53 16 30 

Tate l 12. SoorteTJ. van onvoorziene r:1oei li jkhoden 

hcofde:coep ' 
moeil::.jkhetJ.en 

. 1 . "kh ,.:i , aant ol . aantal als ct10 van 
L10 Gl lJ . ev.en : t . . 1 · 'kh d 

l
; ocpass1ngen 1

1 
moei lJ e en, t . oepassingen __ ,_ ___ __________ ! I _______ .,_ 

so oc::·t 

nie1,;.we el ekt:::- ::misch 11 4 36 

machine nie-t, .,el ~ktroni s ch 22 4 18 

nieuwe el ektroni sch 18 8 44 
werkwijze ni et-elektronisch 2 0 0 

I 53 16 30 
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Tabel 13. Ontwerp van nieuwe machines 

onhrnrp h0rkomst aantal percentage toepassingen 

zelf i Zuida.frikaans 31 8 

~I -, 
Duits 10 

I 

I I Brits 7 I l I Araerikaans 5 

I l Italiaans 4 
extern Nederlands 2 92 

Fins 1 I I Frans 1 
Zuidafrikaans 1 I I 

I Zweeds 1 l ,_, Zwitsers 1 -
36 100 

1) In alle drie geva llen betrof het □achines zonder clektronische apparatuur 

Tabel 14. Ontwerp van nieuwe werkwijzen 

ontwerp 
I aantal 

I herkomst toepassingen percentage 

z0lf I Zuidafrikaans 91 45 I 
I 

extern Ii Brits 4 -1 

Amerikaans 3 I 
I . Zwi tsers 2 55 
I Duits 1 
i 

Oostenrijks ' 1 
•-\ ·-

20 100 

1) Inclusief de twee proceswijzigingen. 

Tabel 15. Installering 

ins t all ering 

in eigen beheer 

c.oor leverancier 

c.oor derden 

Tabel 16. Onderhoud 

onderhoud. 

in ei gen beheer 

door leverancier 

door derden 

I 

! 

I 

nieuwe machine I apparatum- bij 
1nieuwe werkwijze 

aante.l toe- : t ' aantal toe-. ' percen ar;e percentage passingen t passingen 

25 

6 

2 

33 

76 

18 

6 

100 

nieuwe IJachine 

aant al toe- percentage 
passingen 

26 i 79 
I 
I 

7 I 21 
I 

0 \ 0 

33 I 100 

16 

3 

1 

20 

80 

15 

5 

100 

apparatuur bij 
nieuwe werkwijze 

aantal toe- percentage passingen 

17 85 

3 15 

0 0 

20 100 
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Tabel 17. Redenen voor in·rooring 

:red.Gn 
nieuw0 r::Rchine -,\ nieuwe werkwijze 

aan tal toe-• aa:n t al +oe-per-cen tage . V \ percentage 
passingcn ., -pass:1.ngen I 

uitbreiding van produktie 

verbotoring van kwaliteit 

vernindering van uitval 

23 70 r 1 5 

4 

l 

bespaYing op arbeid 5 

33 

12 

3 

15 

100 

6 

5 

8 

20 

30 

25 

40 

100 

Tabel 18. Aard van externe t echJ1isch0 infor:natie, benodi gd bij invoering 

van nieuwe oar.hines of '.-rorkwijzen 

aard van infor□atie 

opsporing van leveran~icrs 

fu."'lktionele werking 

gcbruikservaring - in Zuid-1frika 

gebruiY-servaring - overzee 

ken."'lis van materi a l en - niet eloktYonisch 

' i 
I 

kennis van t1at eria l en 
nisch 

en onderdelen - elektro-

1 

onderhoudsvoorzienj_ne;en - niet elcktronisch I 
j 

onderhoi..:.dsvoorz:i.eningen - elektronisch I 

I 

( 

aantal 
gevallen 

5 

29 

2 

12 

3 

7 

2 

4 

64 

percentage 

8 

45 

3 

19 

5 

11 

3 

6 

100 
L------·---------

Tabel 19~ Aard van sx-i;ernc to~l, 1isc:ie infor-:-:1a tie, nodig voor he{; ( ..,ilonsen 

vm1 onvoc1 z_i ene mooilijkhed.en. 

---------------------------
aa1:d vc1J1 info ri-.n ::. tie l aent a l 

! gevall en per0ent age 

------------------~-----·-·----------
'Gechnische we:;.~king - nict 0J.okt:,:-onisch 

t ec~mische werkine - elektronisch 

kennis van mat eri a.lcn - nict clektronisci1 I 
kennis van D.ateri alen en onderdelen - elektro
nisch 

l 

10 

3 

2 

16 

6 

63 

19 

12 

100 
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Tabel 20. De infornatiebronnen 

ins t an tie 

1 
. 1 

overancier van nachine of appar a tuur - overzee 

I aantal 
l gevallen 

I 

i 33 
I 

leverancier
1

)van machine of appara tuur - in Zuid-.Afrika I 
i 

l 

leverancier van materialen of onderdolen - in Zui d
Afrika 

zusteronderneming - overzee 

zusteronderneming - in Zuid-Afrika 

onderneming in andere branche - in Zuid-Afrika 

boekhandel pf uitgeverij 

bibliotheek (extern) 

speurwerkinstituut 

uni versi tei t 

tentoonstelling - overzee 

ambassade, consulaa t 

afnemer van produkten 

i 
I 

2 

i 
15 

4 

2 

14 

2 

3 

1 

4 

1 

1 

83 

percentage 

40 
i 

4 
J 

18 

5 

2 

17 

2 

1 

5 

5 
-, 
! 
I 

2 
i ! 
1-

100 

1) Inclusief de f abrikant zelf of de importeur of agen t welke de fabrikant 
vertegenwoordigt. 

Tabel 21. De raedia en de modal iteiten 

zintuigelijke I modali tei t , respektieve- 1 aanta l percentage aard van informatie lijk oedium I gevallen 
I 
t 

21 (ondeling telefonisch I 
I 

gesprek a ls bezoek van 11 i 41 52 
medium) bezoek aan1 ) 28 I 

I -· 
schriftelijk boekl) 2) 

47 
(voornamelijk post-

i verbinding als handleiding 
modaliteit) brochure 3 i 

katalogus I 38 48 

tijdschrift 2) 13 

brief (-wisseling ) 18 -' 
' 79 100 

1) In enkele gevallcn ziJn tijdschriften en/of boeken gelezen t i jdens bezoeken 
iliill een externe bibliotheek of aan do boekhandel of door middel van prive 
abonnementen van stafleden van een ondernewing. Deze uitzonderingen zijn 
hier verwaarloosd . 

2) Waar tij dcns een onderhoud van 11 literatuurstudi e 11 sprake was , is aange
nomen dat zowel boeken a ls tiidRchriften ?:i in P'P.1"<>R.rln l AAtJ'fl 
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Ta bol 22. Vlak vfl.n ontvangs t van exteTne t echnische infomatie 

v l ak Va:! ore. tvar, gs t 

direkteu:r 

ingoni2ur, 
wetor:schap peli jke r::cc''.ewer kcr, 
bedrijfsleider 

t e chnicus , 
voorman 

- ---------·-----------------
aanb.1 

gevalloP-

22 

30 

3 

55 

40 

55 

5 

100 

Tabel 23. Googr a fischo vor dolin6 van kl a chten over agen ten 

gebiod aantal 
perc entage 

aant al , 
to epas sing en 11 

h, ; percentage 
< a c cen , 

Zuid-Transvaal 211) 40 5 28 

grote kus t pl aatsen 25 47 10 56 

tussonli ggende gebi oden 7 13 3 16 

53 J.00 18 l UO 

1) Incl'-lsief oen ondornorning in het Noo rd.en vru1 de OrQ!lje-Vrijstaat 

Tabol 24 . Soorten vrui onvo or :,;iene ooei l ijkheden op elcktronisch geb1_ed 

hoof::lgr oep \ nantal , □oeilijkhed~m b:1.j 
, t oepassingen l installering :or.der-houd 

___________ ,.L ,.._ ___ ---~-------~-,:------
:· i 

ni euwe machine 11 ' 1 

a ppar a~vuu.r bij nieuwe wer kwijza; 
; 

18 6 2 
--------------- --- -----+-----------=---- - - -

29 7 5 

Tabel 25. Geogr afische verdoling van onvoo rzi ene □oeilijkheden op elektro--

P-isch gebied 

gebi ed 

Zui d-TrnrisvcJ.i l 

gr ota kustpl 8.at s0n 

----------------------~ 
aan-l;al 

toepassingen 

; moGilijkheden 
! a ls % van mo ei l:i. jkb eden , 
! toopassingen 

aant al 

--- -+------------'---------
14 

l? 

3 

29 

2 

8 

2 

, ? .,__ _ 

14 

67 

67 

41 
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lo VUURVASTE_§~ 

De produkt.ie van vuurvaste stenen en verwante artikelen in Zt,id-Afrika 

is grotendeels in handen van twee grote o::id.erneningen en een e,antal 

kleinere ol) De markt voor vuurve.ste stenen is relatief klein en 

wordt gekenr:ierkt door een zesr grote verscheidenheid der artikelen en 

door een groat eantal e.fnemers waaronder enkele grote afnemers. Vuur-

vaste stenen voor avenbekleding worden ruwweg in drie kwe.liteitsgraden 

geleverdt elk in een zeer groat ao.ntal eigen VO:r'!nen en afuetingena 

Dientengevolge zijn c.e produktiese;:·ies in 1 t algemeen vrij klein~ 

Pogingen van de industrie om door prijs-differentiatie de verbruikers 

tot nomalisatie aa.~ te moedigen en om tot een typen-beperking per onder

nemj.ng te komen door specialisatie van de inc.ividuele producenten, 

hebben tot dusver weinig resultaat opgeleverdo Bij de konkurrentie 

speelt de kwaliteit van het proc.ukt een belangri jke rol. Er zijn in 

Zuid-Afrike grote voorraden klei van uitstekende kwaliteit, geschikt 

voor 't ~aken vrui vuurvaste stenen. 

In deze bedrijfsto.k werd een tar.ielijk kleine onderneming bezocht. Het 

onderhoud vend plaats met de twee l eiders van de onderneming , wanrvan de 

een neer de adr.linistratief-financigle zaken en de ender, met een 

technische opleiding , de technisch--c01!ll!lerciele zaken behartigt. 

Deze onderneming fabriceert vuurvaste stenen volgens het nornale 

strengpers proced~o Hierbij worden eerst verschillende soorten 

vuurvaste klei! zoals deze uit de kleigroeve kont, in een bepaalde 

verhouding in bunkers gemengd ; de ~engverhoudin~ hangt af van de 

1) Zie : R. van Houten en L . A. Beare"!. ; Report on a survey of the ceramics 
industry in South Africa, inte!'Il verslog , W N N R Pretoria, meart 1963 9 
blz. 45, The r efractory industry. 
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Fiierna wordt c.e klei 

toege·•,-oerd ann etcn strengpeJ'.'s .1 deze mcns t de klE:i net water en perst de 

vochtiGe kleime.ssa c'loor de opening vM c cn vom we.arna de streng wordt 

versneden door een dracdsnijcero 

Nu is vuurvnste klei t8!'lelijk harQ en dit heeft tot gevolg dat 

de vochtiEe kleimassa niet zeer plcstisch is. Zowel voor het persen 

en snij den als voor het daaropvolgende op juiste maat persen is een goede 

plasticiteit vereist~ Deze plastici tei t kun aunzienlij k verbete::.·d warden 

door ontl,~chting van de te persen kleirmssa. Bij het norr1ales natte 

ontluchtingspr oces bevincl.t zich hiertoe bovenop de strenepers een vacuur:

ke.r1er ~ alwna!.' c1.e inkon ende poedervor-ciige cl:i:·oee klei net water verctengd en 

ontlucht wo~·c.t _, D3 :~nkoee:11de kleikorrels wor,.:0.n o!li.1.iddel].i.jk 01!lgeve:1 

door eon laae, je ¥ ~ter, Dit werkt het ontlachtingsproces tegen; 

v::io":al de lucht b::,nnenin c.e :;ioreuze l~orr els wo:r.dt n5.et wel!genol'!:en . 

de tweede WerE.ldoo1·l og wc::.'c1t c.ae.ror.1 :Ln t c er:(·ricnc.e nate h , c.e V S A e;eb:::-u:i k 

Ssdert kort wordt dit proces 

o-:::r to2gepast in I\ ,.:ropa ~ :ne~r met mf:1:tig r~sultn.at. 

Bij he·c c.r oc=:, e ontlv.cl1ti.ncr .sp:..•0'.'.: as is bcYenop de ve.cui~mkamer een 

cylindervorrr. i g h~is gcnonteeTd, met de lengte-.es ho~izontaal en ~et een 

inlo.atopcninc voor d2 poede:rvorn:!.gc klei boven ea een uitJ.a'.:1topening 

onder. In dit ha:~s bevindt zich een rotol' r1et sleuven en tai.,dsm. 

Voor c1-e hernetische e.fdichtinp; tuss,~::i c.e toppe":l Y fu"l de tune.en E:n het huis 

Aa.n~ezien cle lr:l.r:-.i ::.n 

di t ::n.ds n()f; niet n e t wst e::c ·ve:crienr,ct ,;ord t;, is he ~ afdichtir.£'.: Sl'.!'lo.teriaal 
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De onderhavige onderneming besloot tot aanschaffing va."1 ecn strengpers 

met droge ontluchting, nadat een van de partners vernomen had dat een 

vnn de grate plaatselijke ondernemingen in deze branche een soortgelijke 

machine besteld had. De voornaamste reden tot aanschaffing was dat 

een betere kweliteit van het uiteindelijke produkt verwacht werdo 

De machine werd geleverd door een Britse fabrikant welke specialiseert 

in machines voor de baksteenindustrie, nnar die weinig ervaring had met 

1t droge ontluchtingsproces. Deze fabrikant had in't land van herkomst 

reeds enkele soortgelijke ~achines ge1nstalleerd maar deze leverden 

ernstige slijtagemoeilij kheden op. De betrokken Zuidafrikaanse 

onderneriing was hieTvan echter in't begin niet op de hoogte. De 

:nachine was besteld via een plaatselijke agent en werd door de onder

neming zelf ge1nstalleerd. 

Al direkt na ingebruikstelling bleek dat het voornoemde 

afdichtingsmateriaal, bestaande uit gevulke.niseerde vezels, na enkele 

uren zodanig versleten was dat de :nachine niet verder gebruikt kon warden. 

Aangezien de onderne:ning zich niet kon veroorloven om de machine vcor 

lange tijd buiten werking te stellen, werd het zinloos geacht om door 

korrespondentie met de overzeese fabrikant via de plaatselijke agent, 

tot een wijziging ve.n de nechine te geraken. Na telefonische 

infornaties kwnt'1 de ondernen ing in kcntakt net de Zuidafrikaanse branche 

van een wereldbekend concern op't gebied van rubberartikelen. Deze 

ondernening begreep dater geen verdiensten in deze kwestie waren, maar 

beschouwde bet als een t echnische diens-tverlening. Zi.i stuurde een 

· vertegenwoordiger, besprak de vereisten, ontwikkelde een speciaal soort 

rubber als afdichtings:oateriaal en bevestigde dit materie.al op een door 

de betrokken ondernening beschikbaar gestelde rotor4 Aon deze 

dienstverlening waren geen kosten verbondeno Het experinent was een 



onniddell.ijk suer.es; het rnbber afdichtingsne:te!'iaal wa.s pas ne. enkele 

weken zodc.n:i.g versleten dut Yern:i.euwing noodznkelijk wa s .. 

Volledigl,.e idsha7.ve die .. 1t nag vermeld te worden dat de 

Zuidafri:tc),e.J1se b:..·a..'1.che va.ri hct rnbbe:rconcern het overzeese hoofdkantoor 

ve.n het succes op de hoogte steldeo Nae..r WE:::d vernorien reageerde 

het hoofdkantoor hiercp tan~lijk scher?; volgens dit kantoor had de 

plaatselijke branche geen recht Ol'.!l. zonder voorafgaande kennisgeving te 

experimenteren . 

De partners in de onden1eming verklaarden da.t zij weinig inlichtir.g en 

hul:p -,rerk:.·egen van de plnatselijke a.gent voor de voornoende !'ls.chine 

nadnt deze verkocht en afgeleverd was., Zij hadden soortgelijke 

klachten over vele andere l cver anciers van uitr:.i.sting voor de betrokke:i 

bedr ij fst ak. De V\,mnoten e;aven toe dat, als zij vooraf geveten 

hadden dat de machine oak in 't lend van harko.--:int ,reel r:.oeilijkheo.en 

opleverc.e~ zij c:ie nooit b.esteld zoude:1 he·u,Je:1 ,. Ha de doo:r de ender--

neni:1g zelf, in 3m::~mwcrking ri.et c.e 1"1.i°L'h?.ronderni::ming , c.oorr,evoerde 

wijzigine 9 blijkt de nachine echte:r een groot succe s te zjjn. 

De partners vornen het topbestuur ve.n deze onc.ernening . One.er hen 

reesorteert een tiental afc'..e:linr,en 11 Yertegenwocrdi gend vo01· de diverse 

fe.sen in het produktieproccs a De Y~nn<.•ten voEren cen 110PC~-deur" 

beleid; elke c.ag zijn zij beschikbn.nr on ,rerk~ en persoonlijke pr0bleI:1en 

net l cden va.'1 bet personeal te bespreken . In't algeneen is hun notto 

dc.t zij els tc-pbestt:,ur steeds tijd bescM.!:baar noeten heboen opc.o.t 

z:~j niet door :r-o:1t. L1eweri{ verhinderd worc1.en O!': 8.e.ndacht nan bij zondere 

p:r-oblenei1 te scr.enken. 
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De onderneming is lid van een overzees speurwerkinstituut 

op 't gebied van keraniek en is zeer tevreden met de door dit instituut 

geleverde diensten. De technische partner en de ingenieur van de 

onderncming beheren een klein laboratorium, hoofdzakelijk voor 

kwaliteitskontrole. Een klein aantal vaktijdschriften wordt regel-

matig ontvangeno De -vennoten waren van mening dat er in Zuid-Afrika 

geen behoefte bestaat aa.n een gecentraliseerde technische inlichtings

dienst; volgens hen behoorde het tot de teak van het bestuur va...~ een 

onderneming om aktief te zoeken nae.r de nod.ige informatie. 

2o STALEN PIJPEN 

De produktie van stalen pijpen in Zuid-Afrika is grotendeels in handen 

van een klein an.ntal grote ondernemingen. Bij een van deze ender-

nemingen werd een onderhoud gevoerd. met het hoofd van het centrale 

lc.boratori ·..un Besproken werd de toepassing van hoogfrequent 

weerstnndslRssen bij de fabrica.ge van stalen pijpen . 

Deze onderneming heeft ongeveer een jaar geleden een nieuwe machine 

voor het maken van stalen pijpen geinstalleerd. Fundamenteel nieuw 

is bij deze machine het hoogfrequent ~rcerstendslassen van de pijpnaad. 

Stalen pijpen warden gefebriceerd uit opgerolde st~alplaat indien kleine 

wanddikten worden vereist en vlokke stalen plaat voor grate wanddikten. 

In 't eerste geval wordt de opgerolde plaat afgerold en vle.k gemaak.t 

voor verdere bewerking. Na het op juiste breedte snijden van de 

plaat wordt deze door een aantal rollen omgebogen tot een cylindrische 

buis ~et open nand. Vervolgens wordt fe naad gelastc Hiertoe 

warden de naadkanten door sel'!lendrukken van de pijp tegen elkaa.r gedrukt , 
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terwijl gclijktijci.ig een hooifrequen-c st:room door de naac. loopt die het 

ma·ceriaal ter plaatse verhit1 ). Na h~t lassen wordt de lasnaad nee; 

eens hoogfrequent induktief verhit; dit verhoogt de kwaliteit van d:: 

lasnaad. Hierr..a volgen nog enkele bewerldnp;en waarop te dezer plaatse 

niet verder wordt ingega.ano De hoogfrequent weersta.nds-lnsmethode is 0 

voor zover bekendi door dezc onderneming het eerst in Zuid-Afrika bij 

de fabricage van pijpen toegepast; zij wcrdt overzee reeds op vele 

plaatsen gebruikt. 

De voordelen van de ni~t:we instell1>.tie en de redenen wanrom 

deze werd aangeschaftB z:i.jn eerstens c:e betere kwaliteit van de lasnae.d 

en verder l1et feit de.t pijp8,1 in leugten van ongeveer 10m gemaakt 

kunnen worden. Bi j oudere install2.:::::.e s konc'.en afzm1derlijke pij?en 

slechts tot een no.xime..le le .. 'lgte ve.n circa 2J m r,emae.kt wordeno Di t 

is d1:s ook v ru.1 voorder~l bij korrplete pi jpleia.ingen aengezien minder 

lasscn nodig is. 

Installf1.ties voor het rie.ken v e.n pij:oen warden door ve:::-scheidene 

o,;erz-:ese fabrikru:tcn ge::i.a.akt, een h.!.e_·van 5 een .Ane~ikaa...,se ondernP.I:'dng 9 

r..e1:;nt een ster!~e posi tie in wa.t patent en bctreft. De onderhavige 

insttllatie is van deze f s.brikr..nt beti-okken. De hoogfrequent lns-

appo.rn:tuur wcrd don? deze fabrika..nt ui tbesteed ae.n een onderneming met 

nanzienlijke ervaring op dit r2biecc Alle nechines werdzn in eigen 

bel:ec r geinstc..lleerc:, echte;: o~c1e r toez:i.cl:lt ve.n cen ingenie1,;.:;_4 van de 

Bi j r.et il:•,;erki.ngstel1 f'.:n were.en geen noe:?c1ens-

Het c1c.erhoud vwi de hocgfrequent 

a.:p:Jarf'.tuur l ev::rt oolt geen b-::z·,ra:r.~11 op aa'.rgez:.i.211 de voor-.man -.ran de ze 

fabricage-stre.at vocr pijpen ook een des:.:1mdige is op elektronisch gebied~ 

Mec.e hierom is hij tot voorna..: e.P.nr;esteic1. 

1) De nethode van het hoogfre,1uent wceratandslv.'.3sen noet niet ve:rwe.rd 
wo:rden :riet het hoogfre~,:~nt in6.ukti1:>f le.sseii van metalen onderd.elen. 
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De ee-..~st~ a amrij zir.gen betreffende de nieuwe l a.smethodc 

werden doer 't hoofd van het laborat oriun ge·.rondcn in :i.nkornende 

tijdschriften en brochu~es. H::i.erna volgde korrcspcndentie met 

ver·schillende overzeese fab:ril-:ci~teno D:i.t ~,·erd gevol gd door bezoeken 

ean sommige dezer fabrikanten door het laboratori1..lI'.lboofd 9 de in~enieur 

belast met de produktie van stalen pijpen en door een lid van het top-

bestuur van de onderneI!linr; . Op be.sis hiervan werd besloten OI!l met 

Een bepaald.e fab;:ikant in zea te e;aan o Hie:me. volgde een nauw kontakt 

met deze fauri kar.t s met be zoe:-cen over en weer" Veel van de benodigde 

technische informetie uerd langs deze persoonl:i. .:jke weg verkregen. 

Bij de invoer:i.ng van de nieuW= installatie werd in 't begin 

enige weerstand ondervonden -..ran a.e voormannen van de oude installe.ties, 

maar dit d~urde n~et lang. Ook eerder was al eens weerstand ender-

vonden tegen invocring ve.n nieuwe metboden, welke van buiten de betrokken 

wer!-cplaats ingevoerd werden. Nearmate de nieuwe methoden echter 

succesvol bleken te zijn, verminderde gaandeweg deze houcl.ing van 

wc.ntrouwen ~ 

Deze on.derneming heeft een hoofdkantoor en drie tenelijk onafha..rikelijke 

hoofdafdelingen, nl. voor betonprodukten, voor stelen pijpen, voor 

bakstenen en voor aardewerkpijpen, Deze afdelingen besluiten welke 

produktie-installaties aruigeschaft r1.c-2ten i:mrden ~ m.aar ontvangen daarbij 

advies van het centrale leboratoriun. 

Met uitzondering van de bakstenen wordt de no.rkt voor de I!leeste 

produkten vo.n deze ondernening gekerll'lerkt door fluktua.t ies welke het 

gevolg zijn van grote beatellingen (bv. in 't geval van lange pijp

leidingen~ uitbreiding van we.tervoorziening en/of riolering van grate 

gemeentcn , enz.). 
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b,e,lj_ te~. tskontrole bij de c.:ri 2 Fl.f c1el:i.nf en. 

I-iet hcofdkantoo1· ve.n c.e 0~1dernP.ninr, beschikt ov~::.· e en v..· ij 

goed voo:i:-zie.1~ biol :1.otheekr-,et een door he-t: hoofd. vr,,n het lc.boratoritm tot 

bibliothecaresse opr,eleid.e typiste o Desku.ndigen op het gebied van 

techniek~ verkoop, rechten en adninistratie ne~en regelnatig de inkomende 

tijdschriften door, laten die onder belanGhebbenc1en circule.ren en 1;1oken 

uittreksels va.~ belengrijke artikelen. 

Het laboratori1.Ir.1-hoofd was van ~enin~ dat een P,ece:.1traliseerde 

technische inlichtinp.sdienst in Znid--Afri.ka van gz-oot nut zou kunnen 

zijn. !Iij wees er echt er net nadruk opi dat vele on<'l.ernc!!!.5.nr-;en welke 

van pla.'1 zijn ori. nieuwe imitallo.ties ae.n te schaffen 9 doorgc.ans terwille 

Vt."1.n de c eheir.-ihou d.i ng zo lf.11/? noRel5.,ik zullen wEichten 5 al vorens aan een 

c.e:..~r,clijke inl:lchtings d:i.~1;nt en &e.n leverenciers of a P,;enteu vrngen te 

st~=!llF.:n or:rcrent c.2 beschi kbaarhe id. of t\oeltx•eff~ndheid ven nieuue 

tP.P.:enwcor dip;erB d e rieig 5.ng 0 1-.. onde1·nem5.;:ge.n t ot ar.i.."lkoop w 1.P. de betrok%en 

p'.:odukt,m 'ce bew,2gen c.oor te zeece:1 c.et vol ;;ens p:~::.:uc.:hten d2 fir.:.1a. 

zo-en--zo bezig is on een nic1r•.1e r::a chin2 te ins tnlleren en dc.t de 

konkurrent den toch zeker niet e.d.ter ken blijven, On de:::e reden 

achtte het labore.toriill!l-hoofc1 h8t voor r,:?:"cte en mid('.!.ele;rote onc.erner!insen 

noodze.kelijk 0n zoveel mopelijk zelf alle excerne infornatie te verzm?lelen 

weLl<e voor de bedrijfsvoering nocdze.kclijk is _, Een ir..terne inHcht ine s-

d:i.en:::it ko.n hiertoe., no.ar hij I!leende 9 van onschatbare waarde :,;ij n ., Voor-

al de kleinere onc1e:c·1!en llw:rn zouden bae.t kl1nnen vindeci oij cen gecentra-• 

lisee~de inlichtir..2sdienst . 
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3o CEMENT 
~~ 

Bij de produktie van ceI!lent is in Zuid-Afrikn een klein aant~l ?rote 

onderneningen betrokken ~ die elk over een ea.ntf'.l ceI!lentfabrieken 

beschikken. 1 ) In deze bedrijfstak werd d·.:. proj ekten-afdeling van 

het hoofdkantoor van een dezer ondernemingen bezocht. Met de hoofd-

projektingenieur werd de toepassing van gecentraliseerde ovenregeling 

besprokenc 

Voor het verkrijgen van cement warden ka:i.ksteen , gips en hcogovenslakken 

aan het ene einde van een draaioven toegevoerd. De aan het andere 

einde tevoorschijnkomende klinker wordt ver!!lalen tot cement~ Bij 

een cementdraaioven wordt de temperatuur op verschillende pun~en over 

de lengte van de oven gemeten en wordt het zuurstofr,ehalte van de 

rookgassen bepaald. De te regelen grootheden zijn : de toevoer van 

de grondstoffen ~ von de poederkool voor de branders en van de verbra.n

dingslucht en verder het toerental van de draaioven. 

Bij oudere installaties, met ovens van beperkte lengte 

(bv. 60m) werden de te regelen grootheden op verschillende punten net 

de hand geregeld nn.da:t de temperaturen, eveneens op verschillende 

plaatsen~ waren af~elezen. Hierbij is dus de rea.ktietijd, na wear-

neming van een afwijking van de P0nnale toestand, vrij groot . Bij 

ooderne installn.ties I!let lane-e ovens (bv. 120rl) werkt deze handregeling 

niet goed meer . Bovendien wordt in moderne grate installaties 

geprobeerd on de ovens voortdurend zo dicht ~ogelijk bij het optine.le 

bedrijfspunt te laten werken. Hiertoe zijn korte reaktietijden, na 

konstatering va.n een afwijking, essentieel. 

1) Zie : State of South Africa Year Book 1965, Da Ge.ma Publications, 
Johannesburg, 1965, blz. 314: CeI!lent Industry. 
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Deze ove:t•i;er;:.nr,::ri leiden ei"toe dat bij node:r11e in::: te.113.ties 

gestreefd wordt nua:t' cecentraliseerde aeting Yan de afhankelijke 

vt~riabelen en :..~ef:e linp; op afstand Ycl':1 de onefhan~celijke Yc.riabelen. 

Men heeft dan nag slechts een ope:.:ateur nodici c.ie in de centrale 

bedieningspost de instrumenten aflee;,st en d.e afstandregelaars bec.ie:-it. 

De volgende stap is nntuurlijk ot1 c:.e repelinc volledig e.uto:.natisch te 

laten geschieden 9 bv. net behul:p ve.n een elektronischc rekelli!lachine. 

Voor zo-.rer bek~r.d zijn tot dus,rer slechts vi-::r e.utomatiRch geregeld8 

cenentovens in bed.rijf; twee in de VS A~ e 0 n i<l Engeland en een in 

Zwedeno 

De onderhavige o.1der:i.e21inr.; 'besloot enir,e tijd geleden tot toepa ssini:; ven 

gecentraliseerde rivenregeJ.ing ovez- tG ca&"1 bij een nieuwe grate 

installutie. E~t stelsGl werd or:itw~rpen door de r,rojeicten-afdeling 

Y9.n het hoofdlmntoor va.'l de groep en werd ge:i.nste.lleerd door een aa.nte.l 

ondernemingen die kont:i·aktwerk uitvoeren 0 

Het is onmogelijk om te zeggen in hoeverre bvo de bespo.ring aan 

brandstof per ton geproduceerc1.e cer.ient toe te schrijven is aan de 

gecentraliseerc.e ovenrer;eling, aa.'le;ezien de l1 udere installnties in de 

ondernenin~ waarnee dit vergeleken z0u kunnen worden~ over kleinere, 

minder effJ.ci~nte ovens beschilrJcE.-.10 Al , :·at e;ezegd kan 1rnrden is 

dat het betere rendenent van c.e nieuwe insto..llatie zowel een gevol~ is 

van de toepassing van een grotere oven als Villl de gecentrulj_seerde 

ovenregel.inr, .. 

De hoofd~projektinpenieur kon geen enkelvone:.ige notieven voor 

de k.euze van de centre.le 0 venregeling noemen. In b2langrijke mate 

gaat I!len t:>t een derf,elijke regeling over door het toe:passen van langere 



H:i.0rbij •.1pel0.n ae 

Z:i.j stelle~ dH:wijJ.s vcor cri 

bepe.:1.lde o·oothec.en ce-:1tranl te I!H':tfm e:: te regelen. Bi,j vE:le 

ceme!ltfa.bri-=kcn is hier -,-r,n E:e;1 evclutie:p:ccces sp:r.cke, eerat worc.t 

e£n en cl.an e•~n a~1c.ere p;roothe:!.-:3.. ce!ltranl gt=,net~::i of p.:ec:eg8ld en op 

deze wi;J 7.~ wordt e·::-ve.rin?; verk.:·er,en W8lke vo..11 !iu.t is bij 't ontwerpen 

van njeuue i..1st&llr.ties. Tefelijkert.ijd worc:t de literz.tuu.:;:- o-,rer 

c.eze eeJ.eidelijke ontwil:kelinEen namvlrnuri r, p;E':volr:c.~ 

Wat beti~ef't d~ extern~ inforr:!e.tie ~,.elke benodi ecl wes bij h":!t ontwerp~ 

werd verkJ aa:·d cat wej nir; noeilij khec1en onc.ei-voncl.en war en. De 

onC:ernem:i.np; probeert zo veel nogeJ.ijk on te n0::.1.-riaJ.iseren op een cf 

en~8le fab~iketen ve..:., elcktris,he en elektronische inst~Gnten en 

Dcze fn.brikat.:m wcrden in Zuid-Afrika ctoor BOed-inge-..roercle 

De meeste eJ-~tern~ info:..Tatie 

be·::.:--efl'o=mc..e eJek-!_;::.-~.sche en elel::t'.l'.'011::.sche inst.J.·ui1entatj_e bc:-.•~ikt de 

De hoo:f'c. ~projekt:i.r1t:;eY:.i eur ~,e,s Vti,n 00Td0el dri.t er in Zuid-.Af!'ike 

nicgelijk,,eden be::;tonden v oc:r een gec~ntruliseei•ce technische inlic:-itings,.

dienst, hoewel de e:!'-wezir,;r1e:i.cl va!, ee'.!1 dcrgelij!-rn dlenst n:5.et be,rm:t 

In.lien e<"!n c1a?~elij~ze c.iens'.:; nict zelf de verla:1gd~ 

inlicht:!.ng zou kur,nen p;ev·en zou ziJn voorne'Jl.-ristP. taak zj_jn on de 

aruw'.l'.'np;er zo snel ooe;elijk te berichten tot w:!.e hij zich dient 

te wenden. 



Bovengenc.emde ond~rr.~m:bg b2sta-1t ui t e~n hoofcl.1-:e.ntoo:N met hoofd-

afd":!l i!,gen voor ac1mini stratie en financien, p~0Quktiei pro jektont~ 

vikkeli~g ~ Yerkjop en raa·drtcnderzcek en techaische diensten. De 

e.fzonderlijke ce:r.cntfabrieken en kalks teengro2ven ressorteren ond0.r 

de haofdafdeling voor produktie .. De mm·kt voor cement hangt a.f va.:-: de 

bouw9lctiv i te:L t e:n is vrij stabiel m2.t een tleinere afname omstreeks 

december en ja.nua.ri ~ 

Gediplomeerde i;1,2.enienrs bevinden zich in enige topfunkties 

en verder in dP. bo-)i'dafdoJ. ~.:1.gen pro j 0k~on.tefi.kk c :!. · pg en produkiii e; 

bovendien heeft iedere cemei1"cfabriek een be d:"ijfsl9ider met een 

tech.."lische opleidlng en een bedrijfsingenieur o Er is een centraal 

labora.tor ium voor ontwikkelingswerk en klein,~ b edrijfslaboratoria voor 

kwaliteitskontrole. 

Het hoofc!.kentoor beschikt over een kle:!.11e bibliotheek, echter 

zonder gediplorieerde bibliothecaris ,. Bepaalde funktioner i.ssen zijn 

aang1=wezen om s behalve h1m gewone werk~ inkomende tijdschriften door 

te ne:ii-:;n en bela11ghebbenden ernaar te verwij zen. 

4. VISKONSERVEN 

In de ze sektor we:::·d he:t t ocf ,:i.lrnnt 00:r v a...11 een groep bedrijven bezocht. 

Het onderhoud vond plaats met de :1oofC: :ingenieur o De ze groep onvet 

een anntal j_nnaakbedrijYen in Zuid- en Zuichrestr-Afrikao De projekten-

afde:ling ressorterende onder de hoofc.ingeaieur is verantwoorjelijk vcor 

d1= gedetailleerde uitwerking van nieuwe projekten en is ondergebracht in 

het hoofdkantoor. 

Een der tot d.e ze groep behorende innaa..ltbedrijven had te 

kempen met een tru:.,i.elijk grate uitval vr.n blikken ingel'laa.kte vis, n2.det 
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v~ :.:.r.g:~bl:i.kte ·vi::; we:cc-:.en u.e blikken ~ r..a v0:r.zegel:Lr.g , gedt;..~-2.1de ise11 

HiE,;.•toe we:r.den c.e blikken voo:ru:f in grate geperforcc-::-d.e netal en 1:ie~±E::i 

geplc.atst, Na steri l ise.tie we1·dcn de ba:rken op platte wagentjes 

geschoven, weLlte in l enge rijen op spoor-rails ge:..·eden wer den, zode.t de 

blikken konden e.fiwe l en, Ha c.fkoeling werdei.1 c.e wagentjes n et de 

b akken naar een sorteerba·~d ge~ede1., waal· c.e bal<"J~en van de wager..tjes 

afgencl"len en boven c.e b 2.nd angekant1:?ld ~~e:::-den ., De blikken welke uit 

de bekkP,n v i~l en ,rerden doo!' de sor teerband a1::tono.tisc!1 weer overeincl 

gi:zet. H:i.erna werc.E.n de 1:: likkcn net de r.&1d i n kartonnen dozen 

geplaatsi; voor doorzendi:i.1g n a~r de et:'. :{etteeru.fdelin.g ~ waar de bl.5.kken 

weer n et de hand uit de c.c::-:en werde:-i g,~he.a.:!.d. Bij het bes chreven 

g1-x"lee:l te va.'1 het ~:races waren in tote.a l veertig a·,:-beiders bctrokken. 

dz b ak~tzn boven de oortee:::ba.nc1 vele b ].ikke~1 uL,-r:Lelen door b.;s chad:i.ging. 

Op vcorstel vc.n de l::<::d.r ijfslei("ler v a.>1 h::t b~-c:.·okken i:nmae.l~.bedriJf s 

die e s:.n i;rA.ktlsche tech:;.1ische opl Eidine had ge:.1oteni w2rd de vocrgs.anc.e 

p:~ocac.~ .. re ae.n~ienlijk gewij z;igd, ;1e..g,:rbi j het ont~.;-e::.•p i n b~.j sonderhec.en 

uitgevoerd w0rd do0:..· c.e :p~·oJ -2\:tenafdellng va!l het hoofd:iumtoo!' . I3ij 

het nic.:·,1w2 proccs ·;ro~den ~stalcrn bc..k.}:(;11 gehruik.t I!let loss e bcd3rn.s 

St.e:·ili s a·t.ie e r! afxoeling zij1:, 5. n p:r incipE: l1e·~ . .:;;eli'de gebl2ve.1 r, s lechts 

de opstell.i:r..g Vt:...--i c.i.e -,.rers chi J.J Gnde r1echl11es v,-..~:::ec. gE:\rij zigd. Ne. 

1) Zia c ok : J ,J. Wessels; Die toepe.ssing van koste~ en km:,p:r-Jsbd1eer i n 
c.ie visbedrJf ve.n Wa:Lvisbaai, D. Coo. proefsch::rift , Fotchefstroorise 
Universiteit v001· C H o , jar.'J.ari 1964~ blz~ 4o., 



waarr,e. cl.'2 opgestnp0l c".; b::l'. ~:ke:1 zi jdelings van de boclE;N op een vJ..ekke 

pluat geschoven wore.en voor c1irskte doorzending ne.o..'l."' de et i kettee:.--~ 

efdelingo Bij deze nieuwe we:-rkwijze kon het 1..1.itvalpercentage door 

necho.nische be s cho.diging aanzienlijk gereduceerc_ worden 3 t erwij l het 

aa.nt fal arbeiders teruggebracht werd tot tien . 

De instnlleri:1g vond plo.ats in eigen beheer tij dem; de z.g o 

stille periode in 't inmaakbec.rijf . Hie:r-door ontstond geen verJ.ies vo.n 

prod·.ikt:i.e o Bij de irnroering vem c.e nieuwe methode werden geen 

ernstige moeilijkhede!'l van de ka..'lt v13.n het personeel ondervonden. 

begin bleek dat de blikl.um niet voldoende af'koe ld.en door te dichte 

st!'l.peling in de b a.kken. Dit euvel is inmiddels verholpen . Voor 

In't 

zover bekend wordt de nien1,,e werkwijz8 neg niet i n andere inrnankbedr i jven 

toegepast. 

He:t bleek dat dez.;: onderneming in 1 t algemeen ,.r~~:i.nig be:;:;wa.z-en onde:cv.indt 

bij het verkrijgen van informatie van buiten de ondernemj_ng~ Een 

enkele keer ontstaa.n er moeilijkheden doordat Lllporteurs of agenten voor 

machine:rie welke in het i nr1aakbedrijf gebruikt wordt, niet op hoogte 

zijn met de machines welke zij vertegenwoordigen. Het staat vast dat 

de Zuidafrikaanse viskonservenbedrijveu, a8.ngaande proble~en die een 

t echnisch~weten1:che,ppelijk onderzoek vergeni aanzienJ.ijke steun onder

vinden van het 11Visnyv-,2rheic1sna.vorsir..gsi!1.stituut" dat gedeeltelijk door 

de Staat en gedeeltelijk door de visnijverheid gefinancierd wordt. 

In de plaatselijke viskonservenbedrijven wordt, naar men zegt 11 weinig 

of geen elektronische apparatuur gebruikt. 

De betrokken onderneming beschikt niet over een bibliotheek. 

'Haar nodig , worden boeken in de verschillende kantoren aangehouden. 

De meeste afdelingen op het hoofdkantoor, waaronder vooral de projekten-



wor.:'i.ei.1 Jez~ <'tocr de ·bet:-:clrJ:e:::i. a:fdelingshoofc.en vl'L'.chtig doorgelezen en 

onde:. bele.ngheb';)en1 pe:i:·scn.ael ve!'spreid. 

BROOD ETT BISCU:::'I' 
... ~.:r-....&:L..,..&.":;.:- _'1;::..-:-,0,..c.,,,c.,;i,;. . = ·;,,,e:-;r--

In a_eze b:.:·o..-1che ,;,re rd een onc1.e r,1 :::'!l ing bezocht o Het onde!"houd vond 

plaets net de hoofcingenieur ve,n de onderne~ings Besproken were. de 

toepassi~g wm e.utona.tische re.:-seling vm1 a.e snelheic. Yen e.fzonderlijke 

elektriscl"le a and:.'.'i,:ifuotoren in de f abricagestra.at voor biscuits. Aen 

hi:-t ene einc1e van deze st.r:i.at wordt hE:!t vcoraf bcreil1-e r1€eg oi\.rel 

rcgelnatig over de breedte van een lopenae band verspr.eid, of het worc.t 

in een t:-:ec~ter aant:evoerdo In 't ee:t.·ste geval wo!'den cl.oar een tijdelj_jk 

n~t c.1.e bc.nd n-aelopenclc op en neer bewc,genc1e pons de biscu.i ts op de bancl 

ui-tr,esueden en gevor~d~ I!1 9t e,nd.ere geval .:orden de biscuits gevo:t'l!ld 

clco:t: ~i tpersei1 ven het deeg d:)or op,mingen in d-=- nond van c.e t:::.2cl1·i:-er e 

do:- r een oneev2er l:Om l ar.gc elcktri1Jch ve.i:·hltte tu.vneloven. Ven 

Br zijn ap9.rte 'i.opende ba.nden ·voo1· het 

hj_er bu.iten bE.schouwi:r,g) o 

Voor elk type biscu:1 t > r,~mr::..2.!':t "~an es:1 b€.:p9.eld soc.ct deeg, 

warden de ten!Jerat,.::.-;.r ea de snelhe~.c. van c1e ban:! in de t·..mneloven 

v2.stgestelc1. De voorafgaande be.nd€n moeten nu synchroon lop~n ~~t de 

bP-"ld in de t·mneloven; de e anvoer v,:.n h~t c',eeg :c1oet ook dienovereenkom;,,-:;ig 



geregeld iTOrden o Vroege:,.· ge;,,chiedc.e c1it net c.e ha.1d; i1;;de:re 

aand.:djfnotor had ee;i eigen reeel a.ar n et hanc.M.'1c1ri jving" r.e t eek v-an 

de oper a.teurs bestond h:lerin dat zij de snelhe:i.<" van de aendrij fnotoren 

op elkaar· moesten afstemnen. Nu2.rnate o.e instal laties in het alga".leen. 

en voornl de tunnelovens, steeds groter en langer werden, voldeed dit 

stelsel niet goed neer. Bij sonl"J. i ge installaties wordt een Wurd~Leonard 

snelheidsregeling toegei)ast met ee:.1 afw:i.jk:i.nr, i n de snelheid Yan de 

motoren ,ran mine.er dan 1%. Voor bet fc.brice:re;.1 van biscuits van hor;e 

kwaliteit is dit niet vo1doe;:ide. Vooral in Zuid=Afrika is dit een 

probleen vrurnege de kleine p:coduktieseri es; afhar..;.;:elijk ve.n de vt>ae,e 

dure!l de r,:-:odukt :i.eseries voor bepaaJ.de soorten biscuits van enige uren 

tot enkeJ.e dagen o Voo-r iedere soort noet een e.nder e teri.peratuur en/of 

sneJheid ingesteld warden. Bovenaien n oet de oude soort ecrst geheel 

door de Janee oven lopen voordat men een niem,re terrperat uur en/of 

snelheid kan instellen. Bij deze ko~te series is bet dus zaek on de 

verliestijden en de onve:rmij delijke uitval bij het overschakelen o:p een 

e.nder e soort zo tlein moeelijk te houden ~l) Eiertoe is een snel en 

zeer naurkeurig instelbare snelheidsregeling van de diverse aancxijf

motoren van bet r,rootste belang& 

Bij de onderhavige onder ne!"linr, werd. cl.aer re besloten om e€n 

elektronische snelheidsregeling m-2:t thyratrons in te voeren~ Dit 

geschiedde een tiental jaren geledeno Tot dan toe was 1 voo:r zover 

bekend~ nog geen soortgelij ke method.e bij biscuitfabrieken in gebruik . 

Bij deze methode bevindt zi ch aan t.et eind van de tunneloYen een 

~----,~-~ 
l) Zie r LJ. Viljoen; Do2ltreffendheid in aie Suid-Af r ika.anse broodbak

bedzyf ~ D. Corr.. prcefs~hrif'i:,: Universiteit van Pretoria ~ de~embe:.~ 1951, 
blz. 28 : :,A.:u-1geGien die outonati eGe oonde baie hoe kapasiteite h~t 
en baie duur konstruksies is 9 word hull':! hoofsaaklik in groot outoma
tiese bakkerye gebruik. Dit sp:-ccek vans elf dat 'n bal.-'.-~ery ' n groot 
omset moet h~ sodat by so 1n groat oond saver moontlik ten volle kan 
benut." 
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snelheidsregclaar . B:;.,j l:et overschakel en o:p een n:i.em.re soort worrlt 

bier ~ nadat de l e a.tste biscuits van een Yoore;aru.,.dc se:d.e ui t de oven 

tevoors chijn gekome:1 z:i.j~.,, de snelh~id van de be..I'!cl :i.n de ovE:n cp de 

gewe;'.lste nienwe ~NP..c; rde ingest.elc1..., Geen verdere instelling is nu 

meer nodig ; de sn.elheid vc..., de voorafgaande ba...'1clen cm v &.--i de deeg

toevoer warden e:acomatisch .,:;n :net grot e nauwke1:righ2id op de juiste 

waarde i nges teld o De VO(')rnaamste vocj:•delen vm1 de niem;e nethode 

zijn: ci::'cR 30% bespa.ring op bedieneP..d persor:ceJ., :riinder u i tvRl en 

klei:i:.ere ,_,·aria.ties :i.n de kwali t eit van het proclukt. 

De a:ppe.ratu:ur Yeo::· de e lekt:::·onj sche GP.. 2:..heid3regeling vomcle 

een onderdeel van een nicawe fabricag e-stre.at voo!' biscuits 8 welke 

geleverd wa s door een grotP. B~.:-i"i:;se f abriknnt die zi ch to.,.legt op de 

De:;;e fe.brikant 

bestcedde het e l ektr onische c.2el u i t na.; een ,·:;.•ij onbeke:-,d2 onclern<?::!li::;g 

welke zich spe cialiseert cp 't p;ebicd van eJ.e}:t:ronikan All e l'!lachines 

en c.i:)!_]rt:rn;ten ue1·:.en :L.1 eigen b2hee:i:· £G1r.stall eerd~ echter or..c.er 

t o2zic.ht van <::: ,?n v-cctec,:m,rnortie,:er V/1..'.1 de fabz-ik ant van b e.kkerij= 

I-Ts. in[-'.e1)r,rik stelJ:'.nr: VP.n ,i.,-: s- lel: Lr onlschc ap:rJa:re.tum: <'.:eclen 

:dch v ec.l :prc'bleLen voor~ D:~ thyrtttro:<:.s hr,c'_c_2;.1 ecn zeer korte 

levcns t112ur e,ls r.evolg vc.n nve:;.·vcrhitt.:.,1r; clo<"r onvclr.oenc1.e ventilaL(.e; 

e.an di t punt wss c.oor de ontv!erpers reen a:'li."10.c cht g"'s0hcnkon. 

B'.)ve::idicn we,ren d(? Ze buiz::::n te:- pl2:.ai~s e l!loeilijk ver k r ljr,b•:!'!.rc Ook 

de elektrcnisr;be scht--J.keJJnG we r k t e niet b c,vn::d.:; ,; :ind ., Poginp:~n 01:1 

een o:;i l ossine; te vinden 0.co:;.· korresponc1entie :'.:let de overzeese onclera, 

ner1ins nie het elekc2·onioche e:edeelte r;el8V'2rcl. had , J.iepen op niet;:; uito 
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Tcngevolge van de ze te,zenval 1 e:.:- stc,na. d::: fD."o ri C:JeGr,stra.e:~ i>J. 1 t 1'epin 

l'Te. vesl zoe~,m we r d ter.slotte een J.ektor aru-: dE:. 

pla?.tselijke ur..i P.':i.'si t2i t beTei c:1. r:evcnden on P.!':n e:rcr.di.r; onderzoek 

in te steJ.len, Hij s tel de ecn pef'orceerde hi.chtkoe.linr.: v a.·1 d::: 

thy1·a.trcns v-oor c:::,. bra.cht be:pa.J.lc1.e ~vij zicingen in de elektrcnische 

scha.keline aen. Ook een technLcus v:.n een h lcrm,der g2::1.oende dru~<:~ 

kerij kon enkele ac1.viezen geYen. na enif', exner:i.r1en teren volc.eed de 

instcl~atie e oec. e~ dee.en zich verder [een storineen voo~ o 

Het ic.ee nn een elektronische snelheids'.i.1 ei1eJ.ing toe te 

pass en bij de fabrica~e van bisc,:,i ts kwen op, n[tdat de hoofc1.in[~enieur 

van <le onderne!'line: een soo:r t geli;ike rcethode gezie,.1 hac. bi,1 e en b2zoek 

aan c.e drukkerij van een p;root plaii,tselijk c.~°Jl~d. Daar wercl deze 

method~ g eb:tui.kt om t:.e nr~c:lheid van de verschillende aandrijfl.."lotoren 

VJX, de c.Tukpei'tle:i te s;-y·nchroniser::n, De eig2ne,,'.1r-bcstt'.'.'.:r·der v~ de 

:J.L1fo~1·r..e1ing ~ welke tru= 0lijk :-cege:U1a~ig over7-e~ ga.at om zich O!) hoog-:.c 

bezr..E.k r.nn de f' c=~'ur:.;.kent v~ bDkke:t'ij,.,lJ'.~ch:J.nes de eis v-an nc.mY:rnur i,;i: 

gel·:jl~lopen vom· tl,2 vocrf est!=;:l. de nieuwe f'e.b ricage-stro.et b esproken, 

Deze fe.b:d.:t.an t stelde tc£u c:~ Tard.- Le,x,.'.'.'1.rd r egcJ.:i;:1g voor ! t:1?-9.r die 

de o:r:.rJ.€:,nerii ng beLloelde fe):ir:i.k~t voe::- err. een ::.nst a l.latie te leve'.i.1 er.. 

J:J e·t. een elektro:..1:i.sch2 sr.e]hei ds:;.·ege1.inc; .. f'e fah:dk2..!lt e.c cept~e::.-Je 

en v-.coc,g de elekt:on:i.l~a•~011 (1E::rnsming o,n het zl r.,l,:t:i.Ac,.!lisc.:he gedeel·~e 

te ovtwerpen~ 

De vout· het to,::,p::..s s en van de elekt:i:· ,,n : sche snel:1e idsregelir,g 

benodi r;de infu:cri12;!:;:i e v:cts in ho~fdz.e.ak y ,1,n tech:r.:i.sche aard en d.raa.ide 

o:n de v:caag of een de!'gelijke reeceJ.ins l'.!et de vereiste no.u~-r1:eu:d.6heid 

0p ee;:i biscuit-~stra2.t t.:)~gepas t kon wo:ru.eno De gedetGilloerde 



informs.t i e betre:ffe;:ide de eigenlij ke apparatu1.1.r s zoaJ s s cha.kels chema' s, 

kwam }:las beschikba ar na ir.s t a.lle:dng ~ hetg20n r.iede oorz a ak was van cl.8 

moeili j kheden in ' t begln , 

Indie1: de onderneming voo:ro.f h ad gl'"iweten wat haa1· -ce W/!lci.1te11 

stond 9 ,;.;-as zeer waarschi j nli j k ni et .;ct toe·1)a saing van de elektronische 

snelheidsregelinG besloten. Men wees er e chter op dat in dat geval 

van een ui teindclijk bevredigend werkende t e chnische in:1ovatie geen 

sprake was geweest ~ De on de.~: ner.:d.ng ge,f toe dat ze vooraf neer 

gedetai l l eerde f nli•~ht :LnEen ve:1 de f abri k 2.nten had rioeten vragen en 

dat de fout ook voor een dee l lag E>.nn het zelf i;.1st alleren en 

inbedri,1fstellen zonder technic:i die de vereiste apparat uur kenden " 

In dit verband wees de onde::-neming op de grate behoefte in Zuid-Afrika 

aen niddelbare en hogere technici voor funkties tussen die van 

ingenieur en nonteu:;:-., 

De ondernening is een fanilie-zaak met bakkerijen in verscheidene 

grote sted,m o De hierarchie bij het bezochte bed.rijf, a.at one.er 

be.kkeri jen tot de grote gP.rekend ka.!1 warden 9 is vrij eenvoudig 

de direkteur beir:Lnden zi ch de sekretaris en de hoofden van drie 

produ.l{tie-afdelingen 1 vco-r brood 0 biscu~. t s en chocoladewerkQ Elk 

Onder 

van de prcdukt ie- E:.fdeling2n be~1e.~,~t :ig·c zowel de produktie al s de ~te;:-koop 

van he ar proc1ukten, De direkteu-:.· worc.t t ~rz i jcle r,estaan door een 

hoofdingenieur-. De interne verbindingen ward en zo kart en infor!!leel 

nog el:i.jk gehouden. De d.irekteurg c.ie zelf geen tec:mische opleicUng 

heeft gehad~ is vooruitstrevend en is in 7 t algeneen bere id cri 

financiele middelen beschikbaar te stellen voor het invoeren van 

verbeteringen in produktienethodeno 



De onclernening be.:chit~t ornr een klcin lc.bora.to:;.<iw'l vcor 

Er is geen bibliotheek • wel is er een klcin a.P.ritcl boekan in de 

ka.ntore:i vrui bela.-rigbebbende str.fledeno De hooff..typiste verzorgt de 

i n t erne cir cule:t i ,:: ve.n een e..entt>.l ti jcschj•ifte~i, 

6. WI\SPRODUKTETJ 

In deze sektor wcrd een van de bedr:i.jven \'S.n een grote ondemeniP-g 

bezocht ~velke p:::-oc.ukten n a c..kt zocls se:l10ens!'leer, boenwasg enz. Het 

o:,derhoud vond plants ~et de technische c1irekte-1r en net de bedrij fs-

leic.e van de afdeling wasprodukten. Bcsp:i:-oken ,7e:..~d de toepassing 

van c.uto!!latische kc:itrole iran machi1J2s bij de fabrice.ge ven blikken 

Deze rn.1c.err..ening koopt slechts het vertinde blik 

in vlrutli::.e plaatvcrI'l. val"\ sta,,_lf!\lJrie!ten. H2t bedrul~ken van deze platen 

en het ponse:1 en af;,,erken Yn..'1 de dozen worc.t het bed.rijf zclf 

gedac....'1 ,., 

Bij c:e aa:..::ne.~k VfJYl :le do zer! worde~1 de voo:r-af bedrt.Llcte blikplaten e-=rst 

71:)ll c.e r1ozen s vs:r·v:~lr,ens ·wc:.'C.t de rnn-i ve.n de cozen ongefelst en 

tenslotte wc:·dt d2 R1ente:~ voe:::- het or~nei.1 r> n'..1 de docs bevestie;d< 

Deze be·,,erkinge·,i word,m i::u-cona.,c isch i!:l ve:rsclii. licnde naa3t elkam· 

sto.ande ma.chines ui t •. ev-<,2rd, 

kooivor.21ige toevc,erkanalen. 

Deze zijn on.:erling verbouden do0r 

Voleens deb.eG.:djfsleid~rwas dit, voor 

zover bekend 9 het enige bedrijf we.er deze toe·roe:..•kenale:1 toegepa.st 

word•.=n
1

); in andere fabrieken warden de halfafgewerkte dozen met de 

1) In dezelfde plae.ts ,·erd een fe.1)rike.nt :tn een anc1ere bec.r:'..jfsto.k 
bezocht irnlke soortgeli .5ke bl:i.kls.en vervaa:'.:c1igt voor ancle::.·e 
industrieen. Met deze fabrika.1t werd een vrijuel identiek r;evel 
besproken~ Wege;:.s c',c l''ls.ri_,~ant.e 0veree;.1ko;ist wo:i:-den deze twee 
~rrv,~~h,::,.c,1,'l,::,n ,.;,. .r>kt . 11A ic-'lkAAl" hP!".Rn<l~•ld. 



hand in kartor:men dozen van de ene nachine naar de ar.de:re vervoercl.; 

hierbij zijn buffervoorradcn tussen de machines noodze.kelijk o Bij 

de cpstelling. net toevcerk&-;.alen ontste.an ercte storingen indien een 

van de ne.chines, om welke reden <'lan ook» stiJ g aat sta ano De 

voorafg anndc nachine bli j ft da.,.'1 half11f'e;ewer kte dozen in het kanaaJ. 

naar de stilstaande nachine voersn-0 On een volledige opstopping te 

vermijden is tijdic ingr:i.j"!_)en noodzakelijk c Hiertoe stond 

oorspronk<.?lijk bij ieder e r:uchine een a1·be i aer die r.ioest toezien dat 

bij zijn r.iachine in dE.: toe~ en afvoerka.n t'l,le:1 geen stagnaties optradeno 

Gewoonli,ik hadden deze personen niets te doen , OTI hierin verandering 

te brengen bes loot de bec.ri j fsleider 5 destij ds hoofdingen:i.eur s 

een o.utonatische machinekontrole met eenvoudir,e r.iiddelen in tP. voerei.l. 

Het principe van de nieuwe nethode is ui terst eenvouc1-ig, 

Bij iedere nachine wordt op drie plaatsen bet al of niet passeren van 

de half af6 ewerkte dozen waargenomen; op een ze~i:ere afstand van de 

machine in het a f voerkanaal ( pi..nt A), op een Yrij kleine afstana van 

de machine in het in,rnerkanaal (pnnt B) en op een wat grotere e.fste.nd 

eveneens in het invoerkanaal (pti_nt C). Inclien bij punt A geen dczen 

passerenJ wordt na een bepaald tijdsverloop an.ngenomea dat de machine 

buiten werking is~ de h '5 le strc.at wordt stilgezet en er wordt alarm 

ge.maa.kt,. Indicn bij punt B ge2n dozen passc-ren, stopt slechts 

die ene me.chine welke eerst weer 'begint tE: lo"i)en als de dozen z ich 

in het invoerkanaal opstapelen tot bij punt C, 

Er zijn vele methoden cm het passeren van de dozen waar. te 

nemen: mecha.11isch-, w.a.gneti sch, elektrisch en foto--elektrisch. 

belang,tijke overweging bij de keuze was dat de waarneming v-an het 

pesse:cen der. dozen bctrouwbaar rnoet zijn en onafhanke::i.ijk van 

Een 



afwijkingen in de VOI'Ill van de halfafg2wer-kte dozen. 

Om deze reckn werj de foto-elektrische methode geko~en . 

Het passeren van een doo::; wordt hieY.'.:)ij w2.m:·gcnor.i.en doer het cmderbreken 

van een licht,.rc:..~ae.l tussen een lmr.p aan de ene zijc.e van bet tociroer-• 

lrn.ne.e.l en ee;.1 foto -::P.l aan de and.ere kru1t ~ Verder is een zekere 

elektronis:::he e.ppr.:,.-atuur nod.~g or1 de gegevens ve..., de waarnemingspunten 

te interpreteren E::':1 de I!rn.chines op de j uiste w:i.j ze in en ui t te 

schakelen. 

D2 apparat1J.ur voor de a:utor:iatische kont r-ole van de !'lo.chines 

we:rd geb.P.el in e:.i.gen beheer door de hoofdiP.genis-:::c en de onderhoudsstaf 

ontwor-pen ~ gebomrd en geJ'.nstallr::e:r·d,, Ae.ngezien r:1en gee.n erva:..·ing met 

d.i"i:; noort apparatu1J.r hF.dr d.eo.e?1 zich in 1 t b F.:g:.i.n veel moei lijkheden 

·,roar ~ Verse:heic.ene wi,jzigin6en in de apparatuur r::i-)esten o:..1two:rpen 

e:1. aangebrac:1t worde:1 a lvo1·ens de e;ehele inst alla'.:;ie nao.r wens 

funktior..eerd(~ o Het ond.;:i'.'11oud wo:r-:t ve:rzorgd. ii.oar deze1fde pE"s:-csonen 

cli.;) ncehielpen bij het ontwe:--1)E:Il en bouwen van de appo.re.tuur. 

)'loI!l.c-:1.t.':-el wed<:en c.2 JT,aci1h:es c-p irolle capac:Lteit, Dom.· de 

e:atan ~1..tis che 1·~0Et::-::.):i.e kon o~:gevee1· 2.J% op er·oeid bespe.e.rd wor-deno 

Fit ec.::i. OC>fpur,t v ·.:-: c7.i:re~rte e:c·b0ids1'.:.oste..:1 he-?:'t de nie me I!lethode 

~.n on6 cveer a·:lrt ~l:1.8.:c:,.c'.en •,oo:~ zi chzelf bct:i.al<l .. Hel bJ.eek in 1 t 

Ifo.dat de nismre netl:ode 

ui·ceir.c.clijk eea s 1 .. icces b2.. o: ek te ~. lj:i. is de situ:1tie ~onen·c~el zo da~ 

dezelfde v-oon:1rum2n nu e,lle l"'.e 'iew0rk:i :i.g verler.en bij het expe·.r-:l.mentere:n 

Veri'l:;lding verdient do:~ 

de onderne:riine ieder door nech,i_:nisering ove:rbod1g gewor dcn lid Ya.Yl het 

personeel een a.id8re werkkring in de onderne~.ing garande:ert Bet 

ninstens dezelfde inkonsteno 
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Wat betreft de informatie wclke b ij de keuze van de niemre methodP. en 

bij het orrcwerpen en ui t v-oeren daarvan benodigj was II moest de h oofd~ 

ingenieur zicl1 veel moe i t e get~ocsten, De apparatum· i s in weze.n 

eenvoudig en volgens h em wordt de;:gelijke e.ppe-ratu.ur op vele pla.atsen 

in de wereld v oor soortgelijke doelei.i.'ld!='n gebru.i kt ,, Desondo.nks b l e ek 

de in de h11ndel verkr:tjgbare appare.tt~ur-1 ) VE;el te duur en voor 

indust-rieel gebruik volkomen ongeschikt te zijno 

De ondi=c r neming bevindt zich i n een grote kus-cplaats ,. Er 

zij n daar een pac.:r firma 1 s welke s pE:L!iA.l :lseren in benodigdheden voor 

radiozendamat e~rs . De grut e ondernemingen op 't gebied van mect,~9 

regel= en elektronische apparatuur hebben ter plaatse slechts zwe.kke 

vertegenwoordigingen ; bovendien zijn deze Yertegenwoordi g ingen niet 

ge1nteresseerd in problemen als de onc.erhavige , waarvan bij voorb aat 

vaststa.at dat er vrij vecl werk en v1·ij weinig verdiensten aan v e.st 

zi-:ten ~ De hoofdingenieur wes van mening dat zeer veel tijd 9 besteed 

nan het ontwerp en aa11 het daa.ropvolgende ondervangen ven de bezwa.ren, 

bespaaTd had kunnen warden~ indien ter plaatse vooraf bete re informatie 

beschikbaar was geweest over c.e vereiste apparatuur en de daar5-n 

verwerkte onderdelen , Hij had de indruk dat in dit opzicht de 

situe.tie in het gebied vmc c.e Witwatersrand o.anzienlijk beter was. 

In di t verband vestigden c.e techni sche direkteur en c.e 

bedrij fsleider ( c:e hiervoor genoe:cicl.-=: toofdingen:i eur) de aandacht op het 

volger.deo Het is nie·i:; noeilijk on van A.genten gegevens te verkrijgen 

,.,. 
over volledig gee.utoma.tiseer de f abY·ic!cen ~ waarbij een produkt in een 

bepealde ui tvoeringsvom in grate aa.nta.llen vervaard.i.gc. worc1t. Het 

g:rote problee!!l van de meeste indus trieen in Zui d--Af'rika is echter de 

1) Zeals bv~ de la.mp-fotocel kombinaties we]ke gebruikt warden bij 
c.euren van winkels en in inbre.ak~alarninsta llaties. 



uitgebreid,~ ,0 ortering in e:;en be:rerkte 1:ia:.·k.-t. ~ zoc'.2.t ecn bepa.e.ld soort 

p:rod"..1...lct slechts in ,rrij kJ.eine series vervaa.:;.·, igd kax1 wol'"den, Di t 

vereist een e-::-ote flexibili tel t bij c.e produktie ~ welke bij vol].cd:i.g 

geautorrio.tiseerde fe.brieken niet beste.e.t~ 

Wel is er grote behoefte aan gedeeltelijke autor.iati.satie van 

produktieprocessen ter uitschakeling van onnodige e.rbej_d en ter 

verbetering van ~e kwaliteit~ De technische direkteur en de 

bec..rijfsleider wezen er net nadruk o . dat er in Zuid~Afri!rn grot0. 

behoefte bestaat ean literatuu:-:- on 't p;ebied a.er 11kleine autooatisatie" ~ 

geschreven door een on~artijdir,e instruitie en in voor fabriekning~nieu~s 

ver·stmmbc.re taal e Hi e r J.eg na:i:r. zij r12end2'!1 een taak voor eE',n 

event uele centrnle inlicht::.ngsc.ienst of voor N -.~1 or£.;c.nise.tie zoals de 

W N N R, 

D·2 ond-=rneIY,inr, is ecn dochternaats channij van cE"n groat ove;_~zees 

conc:ern met Yestig ingen i n alle delea van d~ -wereld,, Onder het 

ho•Jfcw.rai1toor van c.e do:hte1--me.atscbe.pJi,j :-:-esso:,:,teren een ex1tal 

bedrijve:i ~-1elke ve:..·spreid zi ,in ove-...· zuideliji~ Afrika., 

Wegens de grotP. o:iderlingc afstanclisn en de da.aruit voort

vloeiende hog€ verv':erkostcnc is e:. "\Tijwel gee!l specialis.-;t::e oiJ deze 

bedrij \'Zn e·1 mae.!:·c 5.edc r 1.Jedri j f de k0:1::9lete :--eeks produkten,, 

Aa.11gezicn de ma:rkt ::: ~1 i n G.':'! c,m~,evlng e:..·van re~.n-:.ief k l ein zijn~ l e:i.dt 

a.it tot kleine produi{tiE::R2ries ~ 

Er vi.ndt een gktieve ui t v:tssE:1in~ van inf'orm.o.tie p l e.e.ts 

,,orc. t aa,.-igemoedigd om initi~tief tc t cnen :::iij het invoere:i. ve.n 

verbetering 0 n . Slechts bepaalde l~,e~iteitseisen ten cpzichte ve...n 

de produtten wo:rden o.oo:r de m,Jed0rim:,atschappi,:i ve.stgestelde 



voor b u.byvoedsel e:: voor to:i.le t nrtike l e::,~ Vera.er afdeli:r.gen voo::

aa.nkopent ve:;..~zending § onderhoud 9 admi n :l stratie en vcor personeelzakP.n~ 

E:;..~ is een J.a.bore.toriUl!J. voor ontwikkeling en kwe.liteitskontrole. 

De personeelchef behee!'t ee~ kleinc bibliotheek en verzorgt c.2 interne 

cirr.1.u.ctie va:1 een -,--rij e.anzienlijk e.a.--ital tijds chrifte!1 , De 

technische direkte-:.,.r en de bed:r.ij fsleider ve,n de e,f'd ~ling wasp:todu.kten 

zijn a.lJ cbe:L eedi:910,:i.eerde i ngenicur::; . De t e chr..isc:he direkteu ::.· en 

h0gerG stafleden gaan regel!r.atig ove:i:-?;ee o~ zich op hoogt e te steJ.len 

van nieuwe ontwikkelingen . 

In dezc sektor w<: r d cl<; t e chni sche e.fdelh 1g b e?.ocht van ee1::. g!.'ote 

dat zich b~1--reegt op 1··c geb:i ed va..-ri ·verpF.:~k:l.ng s1 f1.~eri alen . De 

b~a.rijwm in a.l lt) d0len v c.n 11.:)·;; land , die P.lle sooz-ten verpakki;.:ir s -

Onde:c hc·c i:~c-ofd~?..;.1t oor vc.n d.ez.e :r, r1atse:happij ressort ~ert 

ook een g:cote tec~mische af d .:, ling di e 0~1twikkelin3swerk za A.!.'1:ieden 

ver:c:i. cht ten b ehoeve v e..n c: ~ a f zonc.e rl5.jkz bed.r:_,_jven~ voo:cna!'le.!..ij ~ 

in c:'! 2 -,,rc rri vo.n nie1i.wc p r·cd·:u.tie;-:1nch in2s ~ weU::e ook ui t e evoe::::-d wor den 

no.8.r b <': clri j ven vc.:1 ~et 1, erel c1.conc:m:-n buit2n Z·i.1.iC1.-,J~frika, 

Deze t e c:Lni sc;_.t~ a:fc.eJ.1.r.g be.stae:: ui t een labc :ra tcrium en u::. t 

c-.n::.w~r pgroepen voor de f ab:;_•icuge ven b l:.:.kken bus s e~1 ~ voor he t 1..Jedrukken 

V£..n verpe.kk i ngsri ,:.te~ic.al en voor h et 5.n-l:.erne V"3rvoer v an ha.l f fnb:!'.'ikateno 



De techni::iche afdelj_.g stao.t onder de tweehoofdige leiding van een 

direkteur en een elektrotechnisch ingenieura 

Het onderhoud vend in de technische afdeling plaats met een 

technicus vnn de ontwerpgroep voor intern ver,Toer, die zich 

specialiseert in industriele el-=ktronika,, Besproken werd de toepassing 

van e.utomatische kontrole van machines voor de fabricage van blikken 

bussen1 ). 

De aannaak van bussen r,eschiedt els volgt: eerst wordt de mantel gemaakt 

en de lo.ngsnaad cl.ichteesoldeerd~ vervolgens warden beide einden van de 

mantel gefelst 9 hierna wordt de bodem na.ngebracht en de naad dicht

gesoldeerd, dan wordt de bus (zonder deksel) op luchtdichtheid getoetst 

en tenslotte warden de bussen verpakto Met uitzondering van de 

verpakking warden de verschillende bewerkingen op naast elkaar staa...ride 

machines verricht. Tussen de machines bevinden zich kooivormige 

geleidingskanalen; in deze kanalen rusten de halfafgewerkte bussen op 

smalle vervoerbnnden in de bodem van het kanaal, zodat zij van de ene 

machine naar de volgende vervoerd warden. Om verstoppin~ van de 

fabricagestraat te voorkomen als een der ~achines zou uitvallen, waxen 

oorspronkelijk vijf arbeiders per fabricegestraat nodig om toe te zien 

dat zich geen storincen voordedeno 

Om ann deze verspilling van arbeidskracht een eind te maken, 

werd besloten om tussen de afzonderlijke machines waarnemingsposten 

in de geleidingske.nalen te installeren, welke autonatisch de straat 

1) Een soortgelijke toepassing werd reeds eerder besproken. De twee 
bedrijven beYinden zich in dezelfde (kust-}!)laatst beide moesten 
zelf ce betrokken o.pparatuur ontwikkelen; dit geschiedde vrijwel 
tezelfdertijd. Beine bedrijven ondervonden no. ingebruikstelling 
vrijwel dez,elfde moeilijkheden, doch lieten niet nerken of ze al 
of niet op hoogte waren van de ontwikkelingen in het andere bedrijf . 



stilzetten als c':.e b 1s~en zlch in de ko!;;:C'r.3 ophc~)en :i.r .. p l aa,cs van 

;'.'t:=ge:na·::.ie; te pr:wsere:1 :1 bv , ,Ta.nnef.)r een c1er riai::hinen ui tvalt o Bij 

keu;~e vur. de wa:.-1.:r.neminf; 3":t0·c!,cc.e best onden ve::ach:t.llende 

mogelijkheden 1 ) ., Een belane;r.:jli:e ovc,.·wcg}.ng hierbij was dat de bus- sen 

in een eroot a8.!lt9.l verschillenc.e af-cletinf{en r,erie.akt word.e;. • Vanwege 

de relat:i.ef beperkte nnr kt zijn c.e indivi duele pr oduktieseries vrij 

l:lein. Voor iedere o7ei.·schakelinp: op een e.ndere afineting moeten n:i.et 

alleen de nach ines II maar ook cle kooi vo1·r1i~e p,eleidingskanalen tus s en 

de nachi11es ~ opnieuw i ngestelc. ·wo'.i'.'dem. Hie:c~oe zijn de ::;ijke.nten 

vr.n d.eze e;el e idi:.wskanal en of toevoe:,:ckanalen verplaatsba2..r zodat bnssen 

ve:r.voer d kur..nen wcrden net d1.ameters tussen 5 en 10cm en hoo£ten tussen 

4 en 17cn. Hct -v erstcllen V !:'Jl c.e.:ze zij"wanc.2n peschiedt door t enelijk 

ongcs<-:h0ol0. ]:)Cl'SOJ.1::el en ui.te:r::4te na.uwkcurir,heid kan n:i.et ve::."·wai:ht 

vorden ,. 

wae.rbij a(ln de e,1e zij n.f: vr.n het ks.n,93.:J_ een J.lcntibr on is o:9Gesteld e~-i 

Ve rc1.c· is ncr. e J.ektronische e.pparatuu."!' 

beaoc1.i e;d on de i:, if'!.iY.len ve.n de waiJ.rn:,:dnps_pos ten te ve1·sterkcn. en te 

j_nterp!\::teren. 

De uit-voer ~. np, ver, het pr oj ekt ';.Ter c"'. e,o-:i c'le teck :d.s che afdeJ.inr; 

cpgec.rae;en. Hie r werd. c.e be'.'1od:i.c<J.e f',p:92,ratm1 onti:-rorpP.n~ r;cbouwc. 

en e,etoets·t c Hoewe l i i1 :91·iu:::ipe v:dj eenvouc.1.ir: ~ leve,:de dP. apperatuur 

in tt becin cnvoorz:i.ene ·i;e chn:t. s i::he r1oeiliji{h2dP.n op') we]ke het e.anbreng en 

V?.n d:i. verse wij zip-.i.nr,en nocc.7.e.ke 7-ij~t no.e.kte. Momenteel funktioneert 

l) Z5_P. het vorige 11oorbeeJ.d ., Een 2.r1dere, bij het onderhavi f e beddj f 
ovcrwoe;en nethod.e i s de toepe.ssinp: Yo..n "pro;d .n i.ty controJ.s" w111:1:rbij 
c.e a.anwezighe:i.d v~m een m2talen vcorw2r1, i n een hooe;freq_uent 
elektror.1ar-netis1~~ vel r1. r,ede:tel-::teerd wordt N?.ar m-::n Zt",g t wm·..ic!"'. 
Yele van c1.eze ii1st:n . .u:i2nte!1 cverzee t os-r er,a::~ o Zij zij n echte.r 
vr:i.j kri ti sch t en opzichte v a..YJ. de nP-~:i.!!lum ,:fste.nd tuss e!'.l het 
ins tri.J.I:'lent en het ·.-rn.e·i:- te nSJ.en voo:.."'l-!e11,. 
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de apparatuur near behoren en heeft ze een besparing van ongeveer 

30% in arbeidskoste~ tot gevolg gehado 

De oorspronkelijke technische moeilijkheden draaiden hoofd~ 

za..~elijk om de onbetrouwbaarheid~ ender fabri eks omstandigheden van 

installatie en onderhoud 9 vnn de eerste ui tvoeringsvorm. In de 

verbeterde VO:t'I!l werd daarom bijzondere aandacht besteed ae.n de 

uitwisselbaarheid van hele groepen onderdelen, zodat het onderhoud 

door fabriekselektriciens$ die weinig verstand van elektronika hebben, 

aanzienlijk vergeoakkelijkt werdo 

De met de uitvoering van dit projekt belaste technicus verklaarde dat 

weinig inlichting beschikbaar was aango.ande de voor het projekt 

benodigde apparatuur., Wel was bepaalde inlichting beschikbaar over 

het gebruik vnn de "proximity controls" in Euro1)ese bedrijven van het 

concern. 

Op 't gebied van fotocelapparatuur werd van een bepaalde 

overzeese onderner:line een offerte ontvangen j cin.ar de apparatuur bleek 

veel te duur en veel te groot o~ o~ de verstelbare geleidingskanalen 

gemonteerd te wordena Toen eenI:laal de toepassing van ae fotocel-

methode gekozen was$ besloot de technische efdeling daarom de betrokken 

apparatuur zelf te ontwikkelen1 ) o 

De technische efdeling beschikt niet over een eigen bibliotheek 9 ~aar 

kan gebruik maken van de bibliotheek van het produktiebedr.ijf der 

1) Men ken zich afvragen of in dit en in het vorige voorbeeld, de wens 
tot ontwerpen en vervaardigen in eigen beheer niet ook gedeeltelijk 
een gevolg was van het feit, dat in beide ondernemingen de funktionaris
sen die een vrij grote invloed op de beslissing konden uitoefenen, een 
technische achtergrond hadden die geschikt was voor 't ontwikkelen 
der betrokken apparatuur . 
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ondernenine in dezelfde stad~ Wel wo dt in de technische afdeling 

een erchief bijgehouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

produktienachines. Inkomende tijdschriften circuleren ender de 

afcelinGshoofden. 

Een onderhoud v-ond plaats met de bedrijfsleider van een middelgroot 

bedrijf aan c'l.e kust dat zich specielisee1t in de produktie van gebreide 

textielwaren. Besproken werden : le c:e toepassing van elektronische 

e vochtigbeidsregeling bij een tunneldroger en 2 de toepe.ssing van fouten-

detektoren bij breim~cbines. 

Op een bepaald stadium in ne fabricage van gebreid geed noet bet materinal 

gedroogd wore.en. Dit wordt gedaan in een ongeveer 10n lange tunnel-

droger. Aan bet eind van de droger loopt bet nateriaal tussen twee 

rollen. De afstand tussen deze rollen, dus de dikte van bet materiaal, 

is o.a. afhankelijk van bet vocbtigbeidsgehalte van bet materiaal. 

Indien de andere variabelen redelijk konstant gebouden word.en 0 kan deze 

afstand tussen de rollen dus gebruikt warden voor de regeling van de 

vocbtigheid. Ueemt om een of and.ere reden de vocbtigbeid toe, dan 

wordt deze afstand grater . De:t:e informatie wordt dan gebruikt om, 

via elektroniscbe apparatuur, de snelheid wearmee het :r.iateriaal door de 

droger loopt te verlagen, waardoor de vocbtigheid afneemt. 

De tunneldroger en de bijbeborende elektroniscbe apparatuur 

werden in Oostenrijk vervaardigd door een tamelijk kleine fabriek van 

precisiemachines en werden kortgeleden ter plaatse door onderbou~s~ 

personeel vnn de onderneming ge1nsta.lleerd. De macbinefabrikant 
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ve~·scba.:fte uitstekende doktu:nentatie speciaal over bet elektroniscbe 

gedeel te, zodn.t de elektri ciens die met bet onderboud be last zijn 9 

hiermee weinig moeilijkheden ondervinden~ De installatie voldoet 

goedo Reserve-onderdelen zijn gemckkelijk verkrijgbaar. 

Als voornaa~ste redenen voor het inst alleren van de tunnel-

droger werden genoend: 1 e de be sparing op arbeid en 2e de verbeterirg 

van de kweliteit als gevolg ve.n kleinere ve,rieties in bet optimele 

vochtigheidsgehalte. 

De aenleiding tot het invoeren van de tunneldroger was dat 

de be:drijfsleide r tijdens een van zi j n r egelmatige bezoeken overzee aan 

tentoonstellingen en textielfabrieken, een cergelijke machine in 

werking had gezien bij een soorteelijke oncl.erneming in Europa1 ). 

Als kontrast net het voorgaande voorbeeld werd c1e toepassing van foute:::1-

detektoren op breimachines genoemd . Er zijn verscheidene soorten 

detektoren. bv, voor het vaststellen va., ontoelaatbare afwijkingen in 

de dikte ven het raren, voor het vaststellen ve11 weeffouten 9 enz. 

De elektrische signalen van deze detektoren worc'Ien toep;evoerd aan 

elekt:::-onische c:pparatuur welke vaststelt of afwijkinr:en t oel!'.atbaer zijn 

of niet. 

De bi,j deze onderner:inl" t oegepc,ste <letektoren waren ven 

.Amerikaanse orip,ine, De bedrijfsleid~r had z2 tij dens een bezoek aen 

de V S A in bedrij f r:e zien bij een textielonc',erne~.ing. De invoering 

1) Zi e bv. D.G. Yan de r Walt et. a l , ; The r esec rch needs of the South 
African textile industry - a techno-econcnic survey , CS IR Special 
Report INFO 19 ~ Pretoria, 1965, blz. 36 : "To keep a.breast of the 
l atest developnerts i n macbinery i industrialists r egularly visit 
spe ci nl exhibitions held overseas while visits to overseas indus t ries 
are a fur ther source of infornr.t ion". 



ven deze detekt0ren werkte volgens de Ai:1erikaanse onderneming arbeids-

besparend en kweli tel tsverhogend. Na installe:r'ing bleken de detekto1·en 

voortdurend slecht te funktioneren o Het onderhoud vii.n de elektronische 

apparatuur was vrijwel niet nogelijk els gevnlg ve.n de gebrel&.ige 

dokumentatie. De detektoren werden tenslotte van de breimachines 

verwijderd en vornen dus een investeringsverlies o 

Achteraf bleek dat de betrokken Anerikaanse fabrikant de 

detektoren te vrne13 op de narkt had eeplaatst. De eerste modellen ~ 

welke ook door de Zuidafri kaa..".!se onder:ieriing waren gekocht, waren noe 

niet voldoende ontwikkeld en vereisten zorgvu.lc.ig onderhoud a.oar 

E-pecialisten. Le.tere mor,ellen wa:i~en beter ontworpen, 1:1.et snel verwis-

selbare eenheden, zodat het onderhoud ook door OP~especialiseerd personeel 

kon pleats vinQen o Ook ce eerste modellen voldeden echter nog 

tamelijk goed op de Amerikaanse markt aangezien: le de textielfabrieken 

in de VS A dikwijls over onderhoudspersoneel beschikken dat op hoogte 

is met elektronische apparatuur en 2e de fabrikant van de detektoren in 

geval van nood vrij snel een deskundige vertegemroordiger naar de 

betrokken textielfabriek kan stur~n . 

In verband met de voorgaande voorbeelden spekuleerde de bedrijfsleider 

dat de betrekkelijk kleine en gespecialiseerde Europese fabriek van de 

tu.~neldroger waarschijnlijk, om een redelijke afzet te verzekeren, 

sterk export-bewust is en bij het ontwerp van zi ,jn machines waarschijnlijk 

rekening houdt met de onderhoud~problE.!llen vaarvoor onge specialiseerd 

personeel in andere delen der wereld zi ch gesteld ziet . Volgens de 

bedrijf3leider zouden deze overwegingen voor de Amerikaanse fl:!.brikant, 

die werkt in een grate en vrij sterk geconcentreerde markt!I van minder 

belang zijn. 
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De bedrijfsleider wees e:..· verder op dat de meeste kle:tne tot 

middelgrote ondernemingen in Zuid-Afrika niet in staat zijn om zelf hun 

elektriciens een aanvullende opleiding op 't gebied v£',n industriele 

elektronika te geYen. 

dienst op dit gebied. 

Volgens he:n 't-,a.s er behoef'te aan een consultatie

De plaatselijke vertege!'lwoordigingen van de 

grote wereldconce:cns op 't gebied ven elektrische en elektronische 

apparaten verlenen slechts onderhoudsdiensten voor hun eigen produkten 

en zelfs drui slechts voor die produkten welke door hun huishoudelijk 

karakter in grote ne.ntallen worden v-erkocht 0 

In deze branche werd een onderhoud gevoerd met het hoofd van de afdeling 

technische diensten van een vrij grote onderneriing aa.n de kust welke zich 

toelegt op de vervaardiging van autoruiten en, in mindere mate, glazen 

rui ten voor de bommi,iverheid. 

met.A.lliseren van glas in vacuUI11 . 

Besproken werd de toepassing van het 

Het metalliseren van glas in vacuum geschiedt in een grote tank welke 

leeggepoopt wordt door niddel van een drietal luchtpompen en een koelaggre-

gaat OI!l eventuele resten van ,-rnterdal!lp te verwij deren. 

bevindt zich een raeriwerk net twee stellen gloeidraden . 

In de tank 

In iedere 

spiraalvorriige gloeidraad kan men een stu.~je leggen van het metanl waaI'l!lee 

het glas genetalliseerd moet worden. De te r:ietalliseren glnzen ruiten 

warden aa.n wee1·szijden van het ra&.1werk opgesteld. Er zijn twee stellen 

gloeidro.den zode..t, indien nodig, in een bewerk.ing twee verschillende 

I!letalen op het gl &s verstoven kunnen warden~ In de regel warden twee 

aan een zijde geMeta.lliseerde ruiten in een, onafhankelijk van deze 
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installatie zijnde, latere bewerking met een plasticfilm op elkaar 

gelijmd ter bescherming ven de ge~etalliseerde oppervlakken . Behalve 

de vacufuntank, pompen en koele,ggregaat bestaat de installatie verder 

uit elektronische appara-cuur voor tijdri.eting . 

De inst allatie werd ontworpen en vervaardigd door een grate 

Amerikaanse fabriek net ervaring in vacuUI!l.technleken en , rerd kortgeleden 

in eigen beheer geinstalleerd. De installatie bevindt zich momenteel 

in een beproevingsstadium. Tot dusver werden enige moeilijkheden van 

niet ernstige an.rd ondervonden r.iet het koele.ggr egaat en met de 

elektronis che apparatuur . Voor zover bekend is de onderhavi~e 

installatie, gerekend :r.aar de capaci teit ~ c..e enige in zijn soort in 

Zuid,-Afrika~ 

De aanleiding tot het aanschaffen van de installatie bestond 

uit een bezoek van het hoofd van het s:peurwerklaboratorium vru1 de 

ondernening aan de VS A. Tijdens dit bezoek vernal!l hij van een kennis 

van het bestaan van de installatie en achtte hij het de moeite we.ard OI!l 

de fabrikant van ve.cuuminstallaties te bezoeken voor een eerste 

orientatie. Hierna volgden langdurige onderhandelingen voordat de 

bet rokken fabrik e..nt bereid we.s on de insta.llatie zelf en de werktekeningen 

te toneno Tenslotte volgden nog ecn groat aental bezoeken van de 

hoof den van de speurwerkaf deling ~ i:ecl1nischE; dienst en produktie-afdeling 

aan de fl..merikaanse fabrika...,.Yt, voorr1at de onderhaJ1delingen afr;esloten 

werden. 

Als voornaariste r e den voor het invoeren van c.e nieuwe werkwij ze 

gold de verwachte aanzienlijke markt voor gemetalliseerd venstergl.r.s in 

de bouwnij.~rheid in Zuid-Afrika. Bij ger.ietalliseerd glas wordt 

ongeveer de helft van de warmte en van het licht gereflekteerd ~ dus niet 
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geabsorbee:;,~d. Als gevolg hierva..1 kunnen de kosten van luchtregeling 

in rioderne gebouwen o.anzienlijk verlao.g:1 worclen, terwijl nochta.ns het 

l agere lichtniveau in een land als Zuid~Afrika niet als een hinc~r 

ondervonden wordt. In welke no.te de capaciteit ven de nieuwe 

installo.tie benut zal worden ,1 zal volledig afhangen van de v?aag. 

Hoewel voor de besprciken in::,tallatie vriJwel alle benodigde technische 

inlichtingen ve....'1 ce kneriknanse fabri karrt Yerkregen werden tijdens de 

vele bezoekens verklaarde het hoof d van de afdeling technische diensten 

dat de ze gang van zaken zeker niet algemeen is, zo bv. we.t elektronische 

instrtl!!lent atie betreft. 

In de ze onderneming worc1t elektronische instrUI!lentatie in 

vele delen van het bedri j f toegepast. Pogingen om binnen het bet rijf 

op bepo.?.lde :r.ier ken te nomaliseren zijn nislukt; 1 e Ol!ln.at niet alle 

fabr i kanten een volledige reeks instrur.ienten fabriceren en 2e 

oridat s ool'.!lige j_m~orteurs of agenten een tij dlang een bepaald ri.erk voeren 

en dan ineens op een ander merk overschakeleno Er is dus niet altijd 

een contimu teit in de vertegenwoordiging van bepealde merken ,. Onder 

deze oristandighec_en is het aengaan van overeenkomst en r1et il'.!1:pcrteurs 

en a6enten voor bet onderhou'.':. vw. bepaalr'l.e e.ppa.ra.tuur niet al tij d 

doeltreffenc1. 

In deze onderneming wordt het onderhoud van de elektronische 

apparntuur waareenomen door elektriciens~ Dit werkt near men zegt 

vrij redeli jk behalve ingeval van het opspor en van fouten in ingewikkelde 

epparatuur. In de betrokken kustplaats bevindt zich een deskundige 

op 't gebied van de industriele elektroni ka~ die zich als consulent 

ter beschikking st elt, In enkele gevallen is hiervan gebruik eemaekt. 
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Hoewel deze onderneming deel uitmaal~t VM een grote g~oep maatscha,pijen , 

s t aat zij technisch gezien ta~elijk op zi chzelf. De ondernemi ngv 

welke specialiseert in autorui ten en speciaal venstergl as • heeft geen 

formele "know-h0v1 " overeenkomsten o Dergelij ke "know~how" kan e chter 

wel in speci ale gevallen , zoals bij het besproken voorbeeldv op kontre.kt

basis van andere organisaties verkregen worden Q 

De onderneming beschikt over afde l ingen v-oor de administra.tie , 

de verkoop , verkoopsbevordGring , s-peurwe rk en ontwikkeling , teclmische 

di ens t en en voor de produl:tie. De afdeling t e chnische diensten 

fu.~geert a.ls schakel tussen het speurwerklaboratoritl!!l en de produktie-

afdelinGo De onderneming beschikt niet over gediplomeerde ingeni eurs ; 

de hoofden vnn het laborato:r·ium en de afdeling technische diensten 

hebben deze posten bereikt door zelfstudie. 

De onderneming verkrijgt de benodigde technische informatie 

voornamelijk do0r persoonlijke konte.kten overzee en door vakti j dschriften 

die ender de betrokken afdelingshoofden circuleren. Er is geen 

centrale bibliotheek~ 

aa....-1wezig. 

De nodige boeken zijn in de diverse kantoren 

10. AUTOBANDEN 

Een grote onderneming in een kustpl aats werd bezocht . Het onderhoud 

werd gevoerd net de ingenieur die verontwoordelijk is voor het uitvoeren 

van nieuwe installaties. Besproken werd een nieuwe installatie voor 

het keuren van speciale aut obanden. 

De ze onderne~ing m~akt deel uit vmi een groot .Ar.teri kanns 

concern. De ondernening beschikt over een hoofdkentoor dat ook de 

verkoop behertigt en over een bedrij f dat de banden produceert . 

de bedrijfsleider bevinden zich afdelingen voor de adninistratie, 

Onder 
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technische diensten, produktie en personeelzaken. De afdeling 

technische diensten is verantwoordelijk voor nieuwe installat ies en 

voor onderhoudsdiensten o 

Enige j aren geleden besloten de grote Amerikaanse automobielfabrik,.,,nten 

in Detroit» waarschijnlijk als gevolg van de populariteit in de VS A 

van bepaalde Europese sportwagens~ on weer zeer snelle wagens net een 

sportief ke.rnkter te ga?.n f abr iceren, nadat zij tientallen j aren lang 

vrijwel uitslu.i tend grate gezinswagff0.S hue.den genaakt. 

De ze snelle auto 's vereisen ban c"!.e;.1 van zeer hoge kwali tei t o 

Aangezien voor dergeli j ke specinle banden in de V S A geeu specifikaties 

bestonden, besloten de automobielconcerns in Detroit on in onderlinge 

sarienwerking eeu derp.elijke specif"ika:tie op te stellen en aan de 

fa.briko.nten van banden voor te lee;gen. Deze we.ren toen verplicht 

on npparatuur te ontwerpen voor het keuren van deze banden j teneinde 

na te eaon of aen de vereisten va.~ de specifikatie voldaan werdo 

Aangezien het onderhavige Amerikaanse ba.nden~concern voorzeg dat deze 

snelle wagens in toenemende mate ook op de Zuidafrikasnse markt hun 

intrede zouden doen , gaf zij haar dochteronderneming in dit la..~d 

opdracht om een soortgelijke toetsapparatuur te installeren. 

In principe is zo'n installatie vrij eenvoudig o Zij 

bestaat uit een lruigzaam ronddraniende horizonte.le as met een wiel 

waarop de te keuren ba:1d gemonteerd is o Een loslopende rol wordt 

met een bepae.lde statische kracht tegen de band gedJ.~ukt . Bij het 

draaien Yen de b.'.l11d is de ze rol nu 9 afgezien van de statische kracht 11 

onderhevig aan wisselende radiale en laterale krachten. De grootte 

van de wisselende radiale kracht is een indikatie van fouten in de 

konstruktie van de band• terwijl de grootte van de wisselende laterele 
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kracht aantoont of het loopvlak al of niet centrisch aangebracht is. 

De wisselingen worden omgezet in elektrische signalen welke in 

elektronische npparatuur worden versterkt en weergegeven op afleesbare 

en registrerende meetinstrumenten .. Alarm wordt gemaakt indien de 

wisselingen bepaalde toelaatbnre waarden overschrijden. 

De installatie werd ontworpen en gebouwd door hct Amerikaanse 

banden~concern waarbij echter de uiteenlopende elektrische en 

elektronische apparatuur zoals de e.fleesinstrurr.enten, registrerende 

instrumenten en elektronische versterkers t betrokken 1rerden van 

verschillende gespecialiseerde tJUerikaanse onde rnemingen. De apparatuur 

werd ter plaatse ge1nstfl..lleerd door r1e e.fdeling technische diensten 

welke ook voor het onderhoud verantwoordelijk is, De dokuI!lentatie 

voor de apparatuur is vrij volledig naar is zeer gefragr.ienteerd 

wegem: het feit c'l.at onderdelen van verschillende fabrieken afkomstig 

zijn. 

De installatie is nog niet in gebruik genomen, er zijn nog 

enkele fouten in de elektronische apparatuur welke achterhaald I'loeten 

warden . Een groot bezwaar hierbij is dat geen gespecialiseer-de 

elektronika~technici ter beschikking staan; alles moet gedaan worden 

met elektriciens, ;.raarvan soll'lI!lige een korte en onvolledige kursus in 

elektronika ann een plaatselijke ~vor.cschool gevolgd hebben. 

De installatie-ingenieur verklaarde jn't tllgeneen gemengde gevoelens 

te hebben betreffende inlichtin13en over, en onderhoud van, elektronische 

apparatuur door ir1porteurs en agenten. Hoewel hij in di t verb end 

een onbevooroordeelde consultatie-dienst zou verwelkomen, kon hij geen 

specifiekc suegesties aa:.ri. de hand doen. Hij vermeldde dat de 

onderneming, in samenwerking met een avondschool en met andere 
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ondernemingen in hetzelfde gebied een kwsus georganiseerd had cm 

elektriciens een opleiding te geven in industri ele elektronika en 

regelapparatuur o Deze kursus moest echter halverwege gestaa..'kt worden 

aangezien ervaren docenten niet beschikbaar waren~ 

De onderneming heeft een vrij groot aantal ingcnieurs in dienst, 

voornaI:1elijk in het fabriekslaboratoriur1 en in de afdeling technische 

diensten ,, Het laboratorium dient in't bezonder voor kwaliteits-

kontrole en vocr- het bepe.J.en van de juiste sru'lenstelling van rubber 

voor bepaalde toepassingen. 

De produ_~tie van banden geschiedt in vrij kleine series van~ 

wege het grote aantnl verschillende soo:cten banden en v-enwege de 

betrekkelijk beperkte markt in Zuid-1\.frikan Vooral voor bruiden voor 

tractoreni waarin de omzet vrij klein is, heef't dit een ondoeltreffend 

gebruik van het grote aantal verschillende natrijzen tot gevolg . 

Er is geen bibliotheek . Boeken worden in de kantoren 

aangehouden. Er is geen systematische circulatie van tijdschriften . 

lL GLOEILAMPEN 

De produktie vroi gloeilampen is in Zuid-Afrika voorne.rielijk in hen.den 

van twee o!lderneningen. welke beide i'!.ochterondarnemingen van overzeese 

concerns zijn. Een van deze ondernemingen werd bezocht. Het 

onderhoud vond pleats met het hoofd ve.n de afdeling technische diensten . 

De onderneming is in he.nden van twee Europese concerns, 

waarvan het ene aktief optreedt in 1 t beheer vo.n de pldatselijke 

onderneming, Pre.ktisch alle l"lachir.eri.e en produktie "know-how" wordt 

verschaft door het aktief optredende Europese concern. Als gevolg 

hiervan wordt zcer weinig apparatuur besteld via Zuide.frika.anse 



importeurs of agenten. 

De fabricage vau gloeilanpen is sterk gemechaniseerd; 

dientengevolge heeft de onderneming een betrekkelijk klein personeeL 

De onderner1ing beschikt over vier afdelinr,en nanelijk voor de 

adninistratie, de produktie s het onde-r·houd en voor technis che diensten. 

Laatstgenoe!11de afdeling is ook verantwoordeUjk Yoor de kwaliteits

kontrole en beschikt hiertoe over een klein labore.torium v-oor het 

verrichten van fotometrisches levensduur- en cb.enische proeven, 

Het hoofd van ceze afdeling is de eni6a gediplomeerde ingenieur in de 

onderneming . 

Veruit de meeste technische infomatie ko!!lt ve.n c.e twee 

overzeese concerns. Een kle:i.n aontal boeken wordt in de verschillende 

afdelingen aP...ngehoudene Een ae.ntal tijdschriften wordt regelmatig 

ontvangen. Een sekretaresse zorgt voor de circulatie ervon, 

Behalve gewone lampen maakt de onderneming ook gekleurde gloeilampen 

voor dekoratieve doeleinden. NoI'I"laal warden gekleurde lampen 

vervaardigd door bepaalde glazuren met laag smeltpunt aan de buitenkant 

op de glasballon vast te bakken. Deze methode heef't echter twee 

nadelen; ten eerste is de kleur niet volkomen regelnatig over 1t 

ballonoppervlak verdeeld en ten t.-.~eade kan het glazuur tamelijk 

gemakkelijk beschadigd warden. 

Het hoofd van de afdeling -technische diensten was reeds lang 

niet tevreden r1et de voornoemde methcde. Deels hieron en deels uit 

persoonlijke exper:Lnenteerlust, besloot hij om naar een nieuwe methode 

voor 't maken van gekleurde gloeilanpen te zoeken. 

Bij de nieuwe methode wordt gebruik gemaRkt van een techniek 

welke reeds geruime tijd toegepast wordt bij de fabrice,ge van bepaalde 
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soorten ongekleurde lampei.1 nae.r welke O voor zover beJi~end 9 nog niet 

eerder toegepast is bij gekleurde l~pen. De kleurstoffen warden in 

een collo1dale oplossing gebracht. Dne..rna wordt deze oplossing op 

de binnenkant van de ballon gespoten. Vervolgens wordt de aangebrachte 

laag gedroogd door het inblazen van we.me lucht. Tenslotte worden 

de bo.llons verhit en worden de kleurstoffen 09 de ballon ve.stgebakken. 

Bij bet ontwikkelen van de nieuwe methode was 't probleem 

niet zozeer het annpassen van reeds bestaande pr('lduktietechn:teken, maar 

wel het irinden van kleurstoffen die hoge temperaturen kunnen verdragen 

en welke, tijdens gebruik van de lamp~ geen gassen afgeven die de 

levensduur van de gloeidraad ongunstig be1nvloeden. Het ontwikkelings-

proces bestond voornamelijk u.it het l'.!!3.ken va.,...-1 cen zeer groot aantal 

kleu:;.~stofpreparaten 9 het fabriceren van proefseries van lam.pen en 

het beproeven van deze la.mpen op levensduur ~ 

Teen het hoofd van de afdeling technische diensten, een 

elektronisch ingenieur~ met de l aboratoriumproeven began, wist hij 

weinig af van kleurstoffen en van de problenen die zich voordoen wanneer 

deze kleurstoffen aan de binnenkant van de @:loeila.mp warden aangebracht. 

De ove?zeese concerns werden niet beno.derd in dit verband en van hen 

werd verder geen infornatie ontvangenJ De benodigde kennfa oritrent 

kleurstoffen en hun tcenassingen 1;erd grotendeels verkregen door 

Jitcratuurstudie en door persoonlijk kontnkt net enkele verfindustrieenb 

Na longdurig experinenteerweri{ wordt de nieuwe nethode nu 

:net succes toegepast in de plaatsel:Ljke fabricnge Vffi1 geklet:.rde le..mpen . 

Vertegenwoordigers van de beide overzeese concerns hebben de nieuwe 

nethode bestudeerd en deze concerns denken er nu over on bij hun eigen 

pr.oduktie van gekleurde lampen over te schakelen op de nieuwe nethode . 
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12 0 ~ (A) 

Onclerner1ingen in deze sektor kunnen ruwweg in twee groepen verdeeld 

worden; de zaaghoutfabriek~n welke de bomen verwerken en grote 

houthandels welke he t grate zaaghout van de zaaghoutfabrieken tot 

klcinere afmetingen verzagen en welke dik<..;::_jls oo!t ree ds bepa alde 

houtprodukten fabriceren zoals raffi'l- en deurkozijnen& In de l aatste 

groep werd een niddelgrote onderneMine aan de kust bezocht . Het 

onderhoud vond plo..ats net de direkte1.i.r o 

Deze onderner1ing vornt dee l van een grate groep ondernemingen 

in het bouwbedri j f', Wat betreft de eir,enlijhe bed.rij fsvoering wordt 

d~ onderneming echter betrekkelijk a.an zichzelf mrergele.ten, zolane 

er w-inst wordt genaakt o De direkteur heeft vier afdelingen ender 

zich: de verkoop, de adrlinistratie, de produktie en de verzendingo 

De hu i d.ig e dire!;:teur, van oorspror..g b(')ekhoude r maar opgegroeid 

in het houtbed:rij f, verklaarde dat de onderneming in 't verl eden tamelijk 

willekeurig gegroeid wasc Het gevolg is dat ze zich momenteel voor 

~rnstige proble.T11en gesteld ziet ten aanzien Y a.Tl d.e opstelling van :machines 

en het interne vervoer van produkten$ Er is geen tijd om grondig op 

deze problemen in te gaan , we.t het bedrijf nadelig be1nvloedt. In 

dit verband wees de direkteur er op dat hij in 't verleden slechte 

ervaringen net bec1,ri j fs ccnsulenten heeft gehac .• Vo]gens hem vragen 

deze door gaans zeer hcge honoraria, hebben geen de skund ige medewerkers 

op specifieke gebieden der p1·oduktie en zijn in 't al~eI!l.een door 

tij clgebrek gedwor,gen om s lechts t 6ll1elijk oppervlakkig op de problemen 

van de onderneming in te gaan . Ook zcuden de door deze bedrijfsconsu-

lenten voorgestelcte oploss lng en niet altijd weldoordacht zijn. 

De onde:rne,:t11.ing is geabonneerd op een e.antal vaktiJ csch r i ften. 

De direkteur ve1·klaarde dat het voor zijn cmdernerdng uiterst nuttig 
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zou zijn indien hijzelf en zijn afdelingshoofden zo nu en den overzee 

zouden kunnen gaan on nieuwe werkwijzen, nieuwe l'lachines en de uroblemen 

van overzeese c.ollege.' s te bestuc.e ren, De ti j d hiertoe ont breekt 

echter en zo heeft f.e direkteur dientengevolge wel eens het g evoel dat 

verschillende zaken l w_g s hem heen g aon . 

Bij de produktie van bout is het d.roogproces van groot belang . Voor 

groat zaaghout is droging tot een vocht l gheidsgehalte ve..'1 ongeveer 

vijf procent voldoende . Bij verdere verwe rking moet dit echter 

teruggebracht worden tot niet meer d:m een pn.ur procent. Het drogen 

geschiedt in dr oogovens. De tem:pe l'atuur en het vochtighei dsgehalte 

van de lucht in deze ovens zijn instelbear. 

I n 't algemeen gesproken zijn bij het drogen t wee wer kwi jzen 

mogeli j k: le de oude methode : toepassing van met stoom verhi tte lucht 

e met stoominj ektie en met we:i..nig turbulentie en 2 de nieuwe methode: 

toep ::i.s s i ng van met warn water verwarmde l ucM; r.iet een grate turbulentie 

(door mi ddel ven ventilator en ) . Bi ,i de nieuwe werkwij ze zi jn weer 

twee soorten droor,ovens I!logeli j k; le tunnelovens en 2e ka.mer- of 

kcdpartimentovens . 

Mori.enteel beschikt de onderne:r:iing over een oude droogoven van 

het kariertype riet stoomverhHting . De capacitcit is echte r t e klein 

en bovendien is de ketelins t allatie oud.u De di r ekteur moet binnenkort 

beslissen welk type nieuwe droogovens E.angeschaft moet wor den o Het 

s tooover hitte type wordt overal toegepas t en keuze va n di t t ype brengt 

dus weinig ris i co's net zich meeo In het onderhevige geval betekent 

dit echter dat oak een volledig nieuwe stoo~.ket elinstallatie aangescheft 

moet warden ~ 
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Een stooriketelinstallatie r;ee ft in de praktijk, vanwege de 

hogere drukken en te:r.iperaturen, veel I"!eer !'loeilijkheden dan een we.m-

waterinstallatie . Vooral on deze reden zou de direkteur een droogoven 

ve.n het wamwatertype prefereren. Hij had voor 't eerst in 1964 in vak-

bladen over de nieuwe warmwaterovens gelezen, die o.a, in Zweden worden 

geoa.akt . De onderneming kan zich echter geen experinenten veroorloven 

en de direkteur is dus slechts bereid on het nieuwe type te overwegen, 

indien hij inlichtingen kan krijgen van andere gsbruikers van deze 

nieuwe ovens over de ervaring ¼elke zij in de pra.ktijk met deze ovens 

hebbena Hij is niet bereid om l!let de nieuwe ovens in zee te gaan slechts 

op basis van inlichtingen van de agent a 

Voor zover de direkteur beke~1d is past een van de grootste 

houtz agerijen in Zuid~Afrika de nieuwe oven net succes toe. Deze 

oven is echter van het tunneltype. Voor erote zaaghoutfabrikanten is 

dit type idea.a.lo Vocr onderne!'lingen zeals de onderhavige, welke het 

grote zaaghout in beperkte partijen verder verwerken, is het tunneltype 

onbruir.baar en l!loet het kanertype toegepast wordenQ We.rnwe.terovens 

van het kar.iertype worden volgens de direkteur nog niet in Zuid-Afrika 

toegepast,. 

De direkteur s c:ireef enige tijd geleden e.e.n een Zuidafr·5.kaanse 

regeringsinstantie en aan een Bri tse speunrerko1·ge.nisatie, beide op 't 

ge:bied vmi bosbouwpr oc1ukten~ om inlichtingen ovE:r de pra.l{tische 

ervaringen :r.iet de nieuwe we.rnwaterovens van het kamertypeo Deze 

organisaties schreven terug dat , hoewel zij ven de nieuwe ovens eehoord 

hadden, zi,j niet in st a.at waren ori de verlangde inlichtinr-;en te 

verschaffen of om ~ante geven waar men cleze zou kunnen verkrijgen. 

Zoals de zaken nu (ten tijde van het onderhoud) staan , is de 

direkteur ervan overtuigd dat wannwaterovens van het kamertype reeds in de 
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V S A en in Europa toegepast warden~ mnar hij kon niet naga.sn bij welke 

ondernemingen& Door gebrek aan tijd is hij niet in staat om nag veel 

verder op deze zaak in te gaan. Hij verklaarde tenslotte dat hij 

daarom in de nabije toekomst wae.rschijnlijk tot het oude stoomverhitte 

type zou be:Jluiten~ omdat hiemee overal veel praktische erva.ring 

opgedaan is. al is het niet het beste. 

13. z~r_ (A) 

De produktie van zeep in Zuid-Afrika wordt ondernomen door een paar 

dochterondernemingen van grate wereldconcerns en enkele 11 onafhankelijke" 

onderneningen. Laatstgenoendej hoewel zij oak ender eigen fabrieks-

merken verkopen, werken in hoofdzaak op kontrakt voor grote warenhuizen, 

voor I'lodehuizen en ook voo!' de plaatselijke doc:C1terondernemingen van 

c.e grote wereldconcerns , 

werden er twee bezochto 

In de groe~ van onafhankelijke onderneningen 

Ouderstaand wordt het bezoek a.en een hiervan 

besproken~ 

aan de orde~ 

Het bezoek aan de andere onderner.1ing komt ender (B) 

De eerstbezochte onderneming vo!'!!lt deel van een groep va.11 

vier naatschappijen waarvan er een a.ls houdsterl!laatschappij optreedt 

en wanrve.n de c.ndere drie onderscheidenlijk de produktiebedrijven vornen 

voor textielprodukteni voor zee:p en voor famaceutische produkten. 

De olgehele leiding vo.!1 dez.e g:-coep berust oij twee partners,. beic.e 

gediplo:neerc.'1.e ingenieurs ~ 

zeepnachine bespr oken. 

Met hen werd c1e tocpassi.ng van een nieuwe 

Bij de fabricage va..~ zeep worct eerst in een geheel afzonderlijke 

afdeling in grote kookpotten de zeepraassa vervaardigdo Na stalling 

bevat de wa:n:ie zeepl!lassa ongeveer 30% ·,re.ter. Voor huishouc.zeep is 



dit bijna goed, ma.er voor toiletzeep noet de zeep gedroogd worden tot 

een vochtigheidsgehalte van ongeveer 14%,, Hiertoe zijn verschillende 

processen mogelijk. In de meest eenvoudige vorm vinct droging pleats 

door a.fkoeling van de zeepnassa. Betere droging geschiedt door de 

oppervlakte van de zeepnassa te vergroten door deze massa eerst in de 

vorm van vlokken te brengen. De beste ~ethode van drogen is om de 

oppervlakte nag verder tc vergroten en om de massa in vacuUm te 

brengen. Dit geschiedt in de nieuwe zeepma.chine welke o::ilangs 

geinstalleerd isb 

In de nieuwe machine wordt de verhitte zeep'!lassa door zeer 

kleine openingen in een vacut~kamer gepersto In deze ruimte komt 

de uitgeperste zeep op een snel draaiende schijf terecht waardoor de 

zeepmassa geheel verpulverd wordt. In deze toesta.:.-id heeft de 

zeepmassa een grote oppervlakte. Hierdoor en d0or het vacuum wordt 

de zeepmassa niet alleen gedroogd, maar ook in sterke mate ontlucht. 

Deze ontluchting bevordert de plasticiteit van het materiaal, wat van 

belang is bij de op de ontluchting volgende extrusie van de zeepmassa 

in de vorm van een streng. Deze streng wordt dan verder versneden, 

verpakt, enz. (zie ook ender (B)). De ontluchting komt tevens 

de homogeniteit van het eindprodukt ~~n goede. 

De hoofdreden voor het invoeren van de nieuwe m~chine, welke uit Italie 

afkomstig is, was de zware overbelasting van de oude nachine. Niet 

alleen heeft de markt zich de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid, 

maar aangezien de onderneming op kontrakt voor diverse afnemers 

werkt, moet de zeep oak in een groot aantal verschillende soorten 

warden gemaakto Door de overbelasting van de oude machine was er 
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vrijwel geen tijd voor schoonmaken bij 1 t overschakelen v-a.n 

de ene soort zeep op een a..~dere. Een tweede~ uiterst belangrijke 

reden was dat ce onderneming op kontrakt toiletzeep maakt voor grote 

wereldconcerns, Deze concerns stellen zware , op specifikaties 

gebaseerde eisen ten aa~zien vrui de kwo.liteit van de onder hun 

fabrieksmerken verkochte zeep. Invoering van de nieuwe machine 

zou het voldoen aan deze kwaliteitseisen vergemakkelijken& 

Aangezien bet een bekend fe it is dat het vervaardigen van 

produkten van verschillende kwaliteit een verschillende flentaliteit 

van het personeel vereist, bes loot de leidlng om t me·::: de invoering 

van de nieuwe machine , al bun produkten van eenzelfde hoge kwaliteit 

te naken. 

Er zijn een klein aantal f abrika...,tcn van machines voor 

de zeepindustrie~ Aanleiding tot het aanschaffen van een machine 

V l"-'1 een bepanld merk was de.t een van de partners in Europa een 

soortgelijke machine op een t entoonstelling gezien had , Vcrder 

beschikte een ve.n de wereldconcerns voor wie op kontrakt toiletzeep 

vervaardigd wer d , zelf een dergelijke ne.chine in een overzees bedrijf . 

Dit wereldconcern was zeer vrijgevir, net inlichtingen over de 

praktische er·varingen die JLet de machiBe opgedaan waren, 

De nieuwe machine werd rechtstreeks van de fab:dkant uit 

Italie bestel.d en werd door het onderhoudsper3oneel van de ondern~ming 

zelf gefnstalleerd. Hoewel de machine ten ti j de van het onderhoud 

nog niet in gebruik was, ..,~e:.~den geen moeilijkheden bij de ingebruik-

name verwachto De onderneming heef't bij de installatie neg een 

verbetering op de nachine aangebracht, die hierin bestaat dat 

afvalschilfers welke ontstaan bij het snijden en verpakken van de 

zeep, weer in 't proces teruggevoerd kunnen worden. De fabri kant 
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van de machine is niet van deze verbetering op hoogte gesteldo 

Bij de invoering van de nieuwe machine werd geen weerstand 

ven de kant van het personeel ondervondeno In dit verband wezen de 

partners er op dnt zij steeds trachten om de interne komni-.mikatielijnen 

zo kort en inforraeel mogelijk te houden en dat zij voortdurend aandacht 

schenken aan de personeelver~oudingen. 

Aangezien de ondernemin.g op kontre.kt zeep I!laakt voor de Zuidafrikaanse 

dochteronderneningen van grote wereldconcerns en deze zeep volgens 

nanwkeur.ig vastgestelde specifikaties gefabriceerd moet worden, 

verkrijgt de onderneming langs deze weg een aanzienlijke hoeveelheid 

technische kennis~ Deze kontrakten zijn dikwij1s van tamelijk 

lange duur. 

Ook kontrakten met mode- en warenhuizen warden regelmatig 

hernieuwde Volgens de partners is de tijd voorbij waarin warenhuizen 

de ene fab::.· ika.11t tegen de andere probeerden ui t te spelen en de 

fabrikanten dwongen om hun aanbiedingen te baseren op inkreI!lentele 

kosteno Monenteel begri,jpen de meeste warenhuizen dat het voor de 

kwaliteit van bet prcdukt veel beter is or1 de fabrikant een redelijke 

winstmarge te let en o 

14~ AUTOMOBIELEN 
w-.. ..- c .-J 

Automobielen worden in Zuid-Afrika geassembleerd door een vrij klein 

aantal onderneI!lingen 9 ten dele dochteronderneningen van een of meer 

grote wereldconcerns en ten dele zelfstandige Zuidaf?ikaense ender-

nerringeno De onderdelen worden gedeeltelijk ingevoerd en gedeeltelijk 

plaatselijk vervaardigd door een groot aantal toeleveringsbedrijven. 
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De j_nvoe:d.ng ,ra.n een nietcwe in::rtalls.t :!.e voor 't voorbd.~,r;.d2l€n va.--i 

co.rosserl een werd b ~::iprokcn met de dlr2ktenr ven de ondcrneming en m:::t 

de ing enieur die -,rerantwoordelijk is voor onderhoudswer.kzo.9Llhedeno 

Voorde,t de carosse:-:-iee'n gesp.:>t-211 worden moeten zij eerst een 

voo:::-behendeling cnderga.9,n• te,1einde te verzckeren dat de verf goed zal 

hechten op't metaal. Hiertoe worden in de nicu-:-rn voorbehe.ncelings-

installa.tie de ce,rosserie~n met bs.ken opgeha!lgen aan een inter.G1i tterend 

lopende transp.:,rt ketting " Deze kettil:e; voert de ca1·csser ie~n 

dooT een circa 40m lange tunnel met zes ko~partim.enteno In elk 

kompartiment wordt de c e.ror:s s erie va.TJ. e.lle kE:nten met vlocistof 

bespoten .. De vloeistof wordt voortdurend rondgepot--ipt o In het 

eerste kompe.i:timent wordt de caro~se:·ie ::net een oplosmir..del ontveto 

Hierna volgen in't tweeJe en derde kom;artiment aehtereenvolgens een 

warme en e <:. n ko:ici.~ afwas sir:.g rnet water. In het vierde kompaxtiment 

volgt een fosfaatbehandeling van het netaal 9 gevolgd door een koude 

afspoeling in b s-: vijfde en een speciale behe.ndeling in het zeade 

kompertirient. Na het verlaten van de tunnel zijn de carosseri~~n 

gereed voor het verfspuiten& Vroeger werden so:'lrlige van dezz behande-

lingen met handspuiten uitgevc~?d en enkele e.ndere vonden niet plants. 

De voornaElnste reden voo~ cet invoeren ve.n de nieuwe installetie 

is c.e bctere kwaliteit ve.n het ver-f\/erk. Aancezien de voorbehandeling 

niet meer me·c de ha..'1d geschiedt ~ is ook gee n pe!·s~ncel nodig voor 

nauwketrr-ige inspez.tie van de caroscericen tus s en de opeenvolgende 

beha..-idelingen; j_n,;:;pektie vind.t nu nog slechts plnats bij bet verlaten 

van de tru:nel. 

De ins 0e.llatie werd besteld ne.dat de bedrij f s leider va!l de 

onclernening tljiens e cn oYarzeese re:i.s dergelijke installati :,a in Wt:rking 
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gezien had bij overzP-cGe auto!!lobielfebi·i e.~eno Bij het invoeren in de 

eigen onderneming ondervond nen geen noeilijkheden. Alle benodigde 

technische infornatie was door de fabrikent van de installatie e~ door 

de overzeese assenblagebedrijven beschikbaar cesteld . 

De onderneming heeft nfdelineen voor de adninistratie, voor de produktie, 

voor inkomende materialen en voor personeelzaken. Er is een klein 

laboratoriut!l voor bmlitei tskontrole van inkor.iende materialen. De 

kontrole in het beclrijf zelf valt rechtstreeks onder de direkteuro 

De neeste informatie aanr,annde produktietechnieken wordt 

verkregen van de overzeese e.utomooielfab:dkanten , wier prod·.1..'kten plaatselijk 

volr;er!s kontrakt geassembler;rd uordeno De eeschreven ins trukties van 

deze fabrika.nten zijn zeer volledig . Bovendien stur.en de overzeese 

fabrikanten reeelrn.ati€3 vertegenwoordigers ter inspektie of om de 

plaatselijke onderneming behulpze.CM te zijn bij het oplossen van bepaalde 

produktiemoeilijkheden o Dat zo~anir,e assistentie ook de produktie 

van konkurrerende merken in hetzelfde asscmblagebedrijf ten r,oede kan 

komen ~ wordt door deze fabrikanten niet als een groot bezwaar gevoeld. 

15 . KOUSEN 
c-c::: =-= • 

In deze sektor werd een 011de1.'Tlc:rning bezocht die zich toelegt op de 

profr.lktie van danes kous en . Deze ondernemlng is een dochtermaatschappij 

van een g:root Amer:i'.x.aa.ns concern met vestigingen in alle ci.P.len van de 

wereld. 

De dochteronderneming in Zuid-Afrika heeft drie afQelingen , te 

weten voor administratie, produktie en personeelzaken. Met de direkteur 

en de bedrijfsleider wer d de recente introduktie besproken van een nieuwe 
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methode voor het kleuren van da.meskousen ,, 

De oude methode, welke nog steeds in deze onderneming toegepast wordt, 

omvat de volgendc handelingen: 

(a) De ongekleurde kousen worden met de hand in een linnen zak 

gedaan (in totaal circa honderd dozijn) en de linnen za.k wordt 

in een roterend.e ketel geplaatst waa~in de kleurvloeistof 

gevoerd wo:cdt. 

(b) D~ linnen zn.k wordt uit de ketel genomen en de kousen worden 

uit de zak gehae.ld en in een drocgcentrifnge gepla.atst. 

(c) Na het drogen worden de kousen uit de d.roogcentrif-1.:ge genomen 

en in een b n.k gelegd. 

( d) De kous en worden uit de bak gehn.ald en met de ho.nd op vor.nen 

geplaatst O welke efn voor een door een kleine met stocill ge,rulde 

ketel gaa.ri wear de kousen e;E:vormd. word2n o 

Bij de oude methode van dr~>gen en vormen zijn in totaal vier a.rbeide!'S 

betrokken , 

De ni i=;uwe methode is als vo] gt : 

(a) De ongekleurde kousen worden met de ha~d op vornen geplaatst 

welke ve:ctikaal op een voetstuk ganonteerd zijn _, 

(b) Door een druk op een knop worden de volgende handelingen 

mechanisch verric~t; 

(1) een tank wordt van boven over de vorr.ien op het vottst t'k 

neergelateni 

( 2) de tr.nk wordt !!'et stoom gevuld en de kousen worden gevm"Illd, 

(3) kleurv-loeistof v!ordt in mistvon."1 op de kousen gespoten, 

(4) wame lucht wordt in de tank gevoerd voor't drogen van de 

kouse;.1G 
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(5) de tank wordt va.TJ. het voetstuk opgelicht, 

(6) de kousen warden net de hand va., de vormen afgehaald en 

op de pakt&fel gelegd. 

Bij de nieuwe znethode zijn slechts twee arbeiders nodigo Voor eLke 

tank zijn er drie verschui:fbare voetstukken ri.et vertikale vorri.en. 

Tezelfdertijd dat kousen op de vormen van het eerste voetstuk warden 

geplaatst , bevindt het tweede voetstuk zich in de tank en wore.en de 

kousen Yan de vorr::en op het derde voetstuk afgehaald. 

De ri.achinc voor de nieuwe methode kori.t uit Italie en is in 

eigen beheer gernstalleerd. De invoering van de nieuwe machine onder-

vond geen weerstand van de ka.TJ.t va..TJ. het personeel. De n5.euwe methode 

heeft echter een technisch nadeel; de kousen hebben een op~ervleltte

glans die ov<?.rzee wel aanvae:rd wordt~ naar in Zuid-Afr:i.ka nag ge-

associeerd wordt met kousen van inferieure kwo.liteit. DaaroI!l wo::-den 

kousen ve.n hoge k1 eliteit nor, volgens de 0·1de m.ethode (welke een matte 

oppervlakte gee:ft) gek.1eurd~ hoewel in prindp<; juist de n,j_euwe methode 

k-,rali tatief bet.er i3. 

De voome.r:mste rc6.<:;nen voor ' t ilrroeren van de nieuwe methode 

wa:ren 

(a) Een meer gelijkmatige verdeling van de kJ.eurstof over de gchele 

kous, 

(b) Aanzienlijke besparing aa.~ a.rbeidskrachten bij ongeveer. 

gelijkblijvende capaciteit. 

( c) Veel minder ui tve.l a.ls geYolg van de reindere bantering va... de 

tere dameskoUSGnc 

Het eerst werd over de nieuwe machine in vaktijdschriften 

gelezen . Hierop volgde een bezoek van de bedrijfsleidcr a.an de 

fabrikant van de machine. Er zijn in de hele wereld ongeveer een 
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dozijn f ab:l'.'ika.nte~1 van r:i.achines voor cle kouGenfal::-:-:-iceee. Opgemerkt 

kail vorden dat de nieuwe machines neg ni~t in g£bruik zijn blj de 

A:1erikaense bedrijven van het concern 9 hcewel die wel de bedoeling is. 

Hoewel het Amerikaanse i:m1ce.►.·n in de meeste gevallen de dochterornier

nemingen met raad ter zijde staat, moedigt het de ve~schillende 

vestigingen in alle delen van d.e wereld ae.n on zelf ini tiati even te 

n~men ter verbetering van produktiemethoden. Een vrije onderlinge 

uitwisseling var- technische informatie ·vordt nagestreefd. 

De ondcrneming ont\rangt regeJmatig een aantal tijdschriften 

welke, ,mt betreft alger:iene~ financiele en coI!lrlerciele bleden> door de 

direkteur en 9 wat betreft de technische bladen, door de bedrijfsleider 

gelezen en verder doorgegeven worden. 

De enic;e ingenieu.r in de onderneming ressorteert ender de 

bedrijfsleider en is verantwoordelijk voor bet onderhoud. Echter 

h~bben zowel de direkteur a.ls de bedrijfsleider een praktische 

technische achtergrond. 

Onder de bedrijfsleider valt ook een klein laboTatoritnn voor 

kwaliteits!~o11tr0le •ran inkoMendG grondstoffet! .:;;.1 Yen de produkten. 

16. SUII~ 

In deze brnnche werd een ondernening bezocht en werden twee aparte vraag

gesprekken gevoerd; e en met de bed;:ijfaleider (chern.isch ingenieur) en 

een met de hoofdingenieur (elektrotechnisch ingenieur). 

werd bet autcmatisch koken van suikeroplossing. 

Besproken 

Het bijzondere a:m deze ondernening, die tot een grote groep 

van suikeror:dernemingen behoort, is dat nog geen suiker wordt geprodu.ceerd 1 
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maar dat het bedrijf I"iOr.i.enteel vo.n de grond a.f wordt ontvrorpe!l door de 

toekcnstige bedieni::1gs- en onderhouds--staf ~ zij het met hulp van 

raadgevende ingenieurs. Het stafpersoneel is hiertoe reeds in dienst 

genomen en is gedeeltelijk gehuisvest in het bedrijf van een zuster-

onderneming van dezelfde groep teneinde ervaring op te doen o Er is 

reeds een stafhierarchie met een direkteur 5 een bedrijfsleider~ een 

hoofdingenieur en een sekretaris. 

In tege:nstelling tot de meeste best1:1,ande ondernemingen waarvan 

Qe leidin~ naar men zegt tamelijk konservatief isi heeft de bedrijfsleiding 

vsn de onderhavige onderneming toestemming gekregen om bij het ontwerpen 

van de nieuwe suikerfabriek een nieuwe richting in te slaan en d~ze 

fabriek zoveel mogelijk te automatise~en . De voornaamste reden is om 

minder afhankelijk te worden van bedienend geschoold pe:r:soneel. 

Na2.reate het ontwerp van de nicuwe fabriek vc,rdert en bepaalde regel 

app~ratm~r ter besc1-:'1i.kking kol!lt, wo::a.t net deze ~pparatuur in het bedrijf 

van de zust crondorncming geexperimenteerd tene.:. nde vast te stellen of 

wijzig.i.ngen in het ontwe:rp noodzakelijk z1jn. 

Het kobm van su.5_keroplossing ( circa 60%) vindt plaats in met stoom 

verhitte ketels o;.1der toezicht van geschoold pey,soneel. 'Iijdens het 

kookproces, det enige uren duurt, ontslaan de St;.ikerkristB.llen welke 

ender normale omste.ndighcd.':')n een di eneter van circa 0~ 7 nn hebben. Bij 

een bcpaalde nate van verhitting hangt de gocde o.floop ve.n het kookproces 

af van de juiste dosering in de to2VL"er vc..n verse suikeroplossing . De 

operateur neent va.~ tijd tot tijd nonsters van de ketelinh~ud in de 

vorn van een paer druppels op een glazen plnatje . Hij beoordeelti op 

grond van lange erve.ring, de voming van de suikerkristallen en regelt 

dienovereenkonstig Je toevoer van de suikeroplossiug ~et een kraan. 



Bij het koken wordt in drie ploegen gewerkt; ;;oor elke ketel zijn 

er dus drie opera.teurso In bet geval van drie ketels bedragen de 

direkte loonkosten eema.kkelijk neer dan Rl 000 r,er neando 

Ori. minder ufhankelijk te zijn van ervaren operateurs en 

teneinde te bespnren op loonkosten~ zal in de nieuwe suikerfabriek bet 

koken automatisch gescbieden o Hiertoe r e~istreren meetinstrunenten 

regel~atig de druk en de temperatuur van de damp en van de kokende 

suikeroplossing in de ketel. Op grand van deze waarnemingen wordt 

door elektroniscbe apparatuur de dosering van verse suikeroplossing 

hcrekend en de toevoer hiervan automatiscb geregeld, 

Afgezien van het kcokproces zullen in de 11ieuwe fs..briek ook 

diverse andere deelprocessen g1;: aut0l"'lat;_seerd ,mrden ~ De bed.oeling is 

dat, indien de gecleeltelijk.~ automatisering goecl werkt g ui teindelijk 

bet gebele proces volledig centraal geregeld za.1 warden door een 

e.nalcgon~rekenmacbine. 

De meetinstrumen'sen voor het nieuwe kookproces zullen 

hoofdzakelijk betrokken warden van were1d.bekende p;especialiseerde 

fE:.brika.l'lten op dit gebied. De elek~ronj_scl1e regelapparatuur wordt 

echter ~ o:n rcder,en die leter ve.r.ro.eld worden ~ g,;heel door c1a boofdingenieur 

ontworyi:n en door een aa.ntal tecbnici, die reeds in dienst genomen 

zijn, gebom?d. 

Bij bet exper:1ment eren met het autcmatische kookproces in hct 

bedrijf van de zusterond::?:i:neming wor·dt weer stand ondervonden va.1'1 de 

geschoolde operateurs en van de voor--u1an van de k.ookc.fdeling. 

De bedrijfsleider, die ook volledig bij het ontwerp betrokken is~ vond 

enkele jaren geleden de eerste aanwijzineen tot het automatische 
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kookproces in een bekend hendboek over suikertechnologie 9 met 

verwijzingen naar fabrikanten van de meet- en regel~pparatuur~ 

Hierna werden vele overzeese fabrikanten van machinerie 

voor de suikerindustrie en van meet- en regelapparatuur en hun plaat-

selijke agenten aangeschreven met verzoek om in:i.ichtingeno Van 

sOillI!lige werden vrij konkrete voorstellen ontvang0ns ondersteund door 

artikelen van deskundigene In dit verband werd opgemerkt dat de 

agenten in het algemeen zeer behulpzaem wa~en, naar dat zij in vele 

gevallen zelf weinig afwisten van de technische bijzonderheden van de 

door hen vertegenwoordigde fabrikaten. 

Toen inmiddels duidelijk geworden was dat bij het autO!!latiseren 

van het kookproces waarschijnlijk in aanzienlijke mate van elektronische 

apparatuur gebruik zou worden gemaakt, werd ook de hoofdingenieur, !!!et 

een elektronische opleicU.ng, !!leer en meer bij het ontwerp betrokken. 

Hierop volgo.e een studiereis overzee van de direkteur~ de 

bedrijfsleider en de hoofdingenieur, tijdens welke reis suikerfabrieken 

en fabrikanten van me.chines voor de suikerinnustrie en van I!leet- en 

regelapparatuur werden bezocht~ De hoofdingen:teur maakte een 

gedetailleern overzicht van in de hen del beschikbare meet- en regel

apparntuur. 

Op grond van deze opnru:ie konkludeerde ce hoofdingenieur dat 

de coI:!Illerciele regelapparatuur duur is omdnt de betrokken f abrikanten 

proberen om deze apparatuur zo tmivers3el mogelijk te maken~ Als 

gevolg hiervan kan deze apparatuur in vele verschillende processen 

toegepast worden, maar is zij dikwijls te ingewikkeld en te nauwkeurig 

voor bepaalde processen. In vele industrHne pr ocessen wordt een 

grote nauwkeurigheid niet VGreist . 
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De hoofdingenieur ntelde d.aarcp voor~ en verkreeg toeste:'l'lr".ing.-

om a.lle regelapparatuur zelf te ontwerpcn en in eigen beheer te bouwen
1

) . 

Deze regelappare.tuur kan den 11 op maat" ontworpen rnrden v-oor specie.le 

toepassingen en ke.n zo eenvoudig mogelijk gehouden worden door de 

nauwkeu:dgheid niet groter te ma.ken dan voor de betrokken procesregeling 

nodig is. Vanzelfsprekenrl wordt bij het ontwerp getracht om zoveel 

mogelijk de onderdelen-groepen van de npparatuur te norma.lisereu en 

uitwisselbaar te makenc Tijdens de ontwerpperiode bestond het 

-<JOornaw,ste inlichtingsprobleenin het regelmatig bijhouclen ven de 

betrokken vakliteratuur . 

Volgens de hoofdir,genieur heeft het zelf ontwerpen en bouwen 

twee grote voordelen ~ t en eerste ker.r,en de technici die l ater r.1et het 

onderho't!d belast warden. cle armaratuur grondig en ten tweede is de 

apparatm.:r vezl go"'dko·rier
2
). 

Wat betreft de heropleiding tot elektrcnika~technici van de mc-I'lenteel 

beschikbare elektriciens in de industrie was de hoofdingenieur niet 

opti:oistischc In't algemeen vereist het fijnere elektronika~werk een 

andere 11 aa.nvoeling" en ook is een grotere k::!nnis van wiskl:;:-ide v-ereist 

dan nodig is voo::..~ elektrisch o:i.1derhouds-werk . 

De neeste elektricrnns zijn op latere leeftijd niet meer bereid 

om nog wisku..11de te st·..ideren en vinden het ook r.ioeilijk om van het grovere 

elekcrische werk over te schakelen op het fijnere we::..~k in de elekt r onikao 

1) Iv!en noet ne.tm1xlij k :r-eken:1.~g houden me t de n og~.lijkheid dat de hoofd
ingenieur bij :d jn beslnH-,;-o:rr,ing befnvloea. is door zi j n opleiding en 
p ersoonlijke b 2l tmgs ·cell:i.ng c 

2) Hierbij noet O!)ge!!'lerkt warden dat niet bekend is of werkelijk alle 
na."'l het ontwerp en de bouw beztede tijd bi,i het uitwerken van de 
kosten van de apparatuu.r in rekening zijn gel.Jrac:ht . 



De onderneninr, is geabonneerd op ee~ aantal vaktijdschriften optt eebied 

van suikertechnologie en nzet- en rege~problemen, 

circule ren onderbele.11ghebbende leden van de ste.f. 

Deze l aut men 

Boeken worden in 

de desbetreffende km·rtoren aangehouden. Fnnneer de niem,e f a:,riek 

eenmaal voltooid is en over permanente kFmtoorruimte kan worden beschikt • 

zullen boeken en ti,1dschri ften onderr,ebra cht worden in een bibliotheek. 

In het ,ntwerystadiur.1 heeft de ondernemin~ ~ebruik gemaekt van 

de cie~sten van het s~eur werkinstituut voor suikertechnologie te Durban 

en van de bibliotheek van de W N n Ro 

Over de produktie van zee.,., in Zuid~Af:dka is reeds e e rder 't een en ander 

gezegdo De tweede onde:rn::ning die bezocht werd is g rotendeels in 

h annen van e en overzees concern o De plaatselijke orga,iisatie is 

enigszins gekompliceerd en bcstaai., uit een houdstermaatschappij met staf 

vooT de administratie, het onderhoud en de ontwikkeling van nieuwe 

p r odukten en ui t tv~ee dochteronder neI!lingen welke in weze:i n:i.ets anders 

zijn dan produktie~afdelinge~, Een hiervan maakt zeepp1oduktenu 

Voor de green v2n drie ondernemingen zijr, er tw€e direkteuren ; 

een voor aclrc.inis t::.·2.t ie en prodLlkt ie en een vooi· de verkoop en afzetbevor-

de ring, Onder eers'tgenc~:u;.c1e 3taat h et hoofd van de prodw;:tie die 

v-ere..--:itv,oordelijk is voor de produktie in de t wee dochterondE::memingen. 

Met he:n wcrd de invoering besp:coken van. een nieFwe serie Machines voor 

de zeepfabricage. 

Nadat in een afzonde rlijk gedeelte van de febriek de zeepmassa ve rvaardigd 

is" vinden de v0lgende beuerkingen plaats met de nieuwe serie machines : 
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.. 
De zeepmassa wordt in een vacuum-pers ontlucht en gekoeld en 

uitgeperst in de vorm van vlokken (toiletzeep: circa 14% 

vochtigheidsgehalte) of in staafirorm (huishoudzeep: circa 30% 

vochtigheidseehalte). 

(b) In het geval van toiletzeep wcrden de vlokken in een mengmachine 

met parfums verrncngd en in een daaropvolgende strengpers nog weer 

eens ontlucht en in staafvorm uitgeperst. 

(c) De staaf zeep (toilet- of huishoudzeep ) wordt door een snijmachine 

in stukken gesneden. 

( d) De stu..1llien zeep warden in een droogtunnel gedroogd. 

(e) De stukken zeep warden in stempelmachines geperst en van een stempel 

voorzien. 

(f) De stukken zeep warden in een speciale ma chine in papieren omsle.gen 

verpakt. 

Het vervoer van de zeep tussen de verschillende machines (in de 

vorm van staaf, vlokken of stukken) geschiedt met elektrisch aangedreven 

verplaatsbare en in hoogte verstelbare vervoerbanden. Dit is gedaan 

om een zo veelzijdig mogelijk gebruik te ktL.inen me.ken van de 

verschillende machines bij de kleine produktieseries. De onderneming 

produceert nAmelijk huish~ud- en toiletzeep ender eigen merken of op 

kontrakt voor mode- en warenhuizen. Hierdoor en als gevolg van de 

beperkte markt in Zuid-Afrika, zijn de produktieseries voor bepaalde 

soorten in 't algeI'leen slechts vrij beperkto Zeer kleine bestellingen 

warden uitgevoe:i:-d in een aparte afdeling van de f abriek door kleine 

oet de hand bediende machines. 

De voor~oemde serie nieuwe ma chines werd ge leverd door een 

grate Italiaanse fabrikant van machines voor de zeepindustrie. De 

machines werden door de ondernel!ling met eigen personeel gefnstclleerd. 
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Als redenen voor het aenschaffen van de nieuwe nachines werd 

opgegeven: ten eerste, dat men door de toeneriende konkurrentie gedwongen 

werd om huishoudzeep van een betere kwaliteit te leveren, welke 

!n-mli tei t r1et de oude installatie niet te behalen was en ten twee de, 

dat de produktiecapaci tei t voor toiletzeep ste:rk vergroot moest worden~ 

Nadat in principe tot verv2I1r, ing van de oude :machinerie was 

besloten, werden verscheidene grote cverzeese fabrika.nten van nachines 

voor c.e zeepindustr ie rechtstreeks aa.""le:esc:1:i.•even. Na cntvangst en 

voorselektie der antwoorden volgde een aantal bezoeken a.an so~mi£e 

dezer fabrikanten door het hoofd van de produktie en de Dedrijfsleider 

van de zeepfabriek. Op grond hiervan werd tenslotte een bepaald 

fabrikae,t ui tgekozen 1 ). 

Achteraf is gebleken dat de inlichtii';g die va.11 de betror..ken 

fabrikont is ont-,re.ngen, niet geheel objektief is, Zo is bvc gebleken 

det de door de f eb rikant opgegeven produktiecn.pacitei t va.n de riachines 

slechts onder bcpaalde, i deale 5 OI'!il t andig:1eden bereikt kan worclen. 

Verder bli 0iken so:mrlip;e machines in de gehele reeks achteraf p:ezien 

tarnelijk overbodlg te z:i.jn en zouden bepaalde e.ccessoires aan aJ1c'lere 

ri.achines te pre fe L'eren zi j !1 r;ewees t. 

Oorspror1kelijk beschikte c.e nensnnc::iine over een elektronische 

recelinstn.llat:i.e v0or 't e.utor1atisch a:2sluiten vo.n de toevoer van parft'llll 

indien de toevoe .t· van zeepYlokken stt1f,;-,1eert en C'ndersori o Deze regel~ 

instalJ.a.tie worc1.t echter nict neer gebr uikt wer;ens erns t i ge m0eilijk~1<2den 

bij 't onderhoud erven~ 

Indien noc.ir, kan de onc.ernemine; ge"bruik mak.en van de technische kennis 

en ervarine van de overzeese naatschapnijo Zij is echter aan 

l aats trenoende geen verantwoorcling schuldie; voor de kwaliteit der 

1) Hetzelfde fabrikaat eds in he·G geve.l onct.er (A) beschreveno 
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produkten 9 bebal ve wanneer op kontrakt onder het nerk va..."l de ove:.-zeese 

maats cbappij gepr oduceerd wordt. 

De meeste van de bogere posities in de t echnische sfeer worden 

bekleed door ceciplomeerde ingenieurs . 

Inko~ende tijdscbri~cen l aat een sekretaresse onder belang-

bebbenden circulerene Binnenkort zal men overgaan tot een stelsel 

waarbij bepaalde personen verantwoorc.elijk zullen zijn voor 't doorlezen 

van tijdscbriften en voor bet laten circuleren ervan. 

18. ~ (A) 

In deze sektor werd met de bedrijfsleider van een mi ddelgrote onderne:ning 

de toepassing van een nieuw type maalmachine besprcken. 

Deze onderneming is het gemeenscbappelijk eigendom van twee 

grote Europese verffabrieken. Hie rbij doet zich bet interessante 

verschijnsel voor dat meet warden gezorgd dat bepaalde formules voor 

nieuwe verfsoorten welke ontvangen warden van een dezer overzeese 

ondernemingen .2 niet in banden van de ender tere r.ht komen. In de 

praktijk levert dit ecbter weinig moeilijkheden op, ook al omdat de 

onderneming de meeste van de door baar gebruikte formules zelf ontwikkelt. 

Van de geproduceerde verven wordt ongeveer de helft verkocbt 

aan de industrie en het overige aan bouwaannemers. 

Bij de fabricage van verf moeten de meeste grondstoffen tot een zeer 

fijn poeder vermalen worden, Tot dusver gebruikte de verfindustrie 

1) hiertoe kogelmolens , Een aantal jaren gel.eden Yerscheen echter op 

1) Deze bestaan uit een horizontale, om de lengte-as d:raaiende , 
cyl:i.ndervorni ge ketel waarin kogels van gehurd staal of vnn 
kere.misch nateriaal de ingebrachte substantie vermalen . 
Dergelijke naalrr,achines , in veler lei grootte , ;.•orden in de 
meest uiteenl opende industrieen toegepast. 
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de ov-erzeese markt een nieuw type maa.ln.achine " Deze b ,)staat ui t een 

vertikaal kegelvormig vat i,raarin een a c.mtal horizontale messen zeer snel 

rondg2draaid worden1 ). De inhoud va.n het vat bestaat verder uit 

speciale glasparels waartussen zich de te vermalen substantie bevinc1.t. 

Door de gekombineerde Werking vo.n de snel drnaiende messen en de 

rondslingerende glasparels wordt de grondstof in uiterst korte tijd 

verpulverd. Deze mnchine;;zijn ongeveer tien me.el sneller dan de 

konventionele kogelmolens van gelijke inhoud. 

De bedrij fsle:1.de:r las voor I t eerst over deze nieu.we machin•:s 

in vektij 1s chriften vcor de verfindustrie,. Ook verneJll h i j dat een va.n 

de grootste verf fabrieken in Zuid~Afrika een aantal v~n deze machines 

in bedrijf had geno~en. Ko:rt denrop organiseGrde de pJ.aatselijk.e agent 

van de Dui tse f abriek van cl<::ze machin~s een ser·ie demonstraties cl'.::lo :::· een 

fabrieksvertegemroordiger. Op grond van deze demonstreties besloot de 

onderneming on een dergelijke mechine te bestellen. Deza zal birn1cnk.ort 

in gebru:7.k ,-1orde~1 genomen0 

De ond3rner1ing nail.kt nu en a.an geb~t1 .. lik van de die~1sten van het 

Zuidafrike.anse speurwerkinstituut v-ooi- de verfindustrie~ meestal voor it 

la.ten uitvoeren ve.n weerbestendigheidstoctsen , 

De ondernening is geabonneer·d op een aantal vaktijd.schriften 

voor de verfindustrie, welke onaer het perso!.'leel "!'ondga.an, Een groat 

Zuid.?..frikc .. ans tij d.schrift veer de ze ind1.1at r-ie brengt elk jaar een editie 

ui t 1:1eJ~ een lij st vl".n nal!len van fabrH-:.anten en :inpor-te·.irs van g ronds toffen 

welke van belong z:i.jn voor d1; plf<.o.tselij kc verf:ludustrie o Volgens de 

bedrij fs.lei de1· is di t n:i.et voldoende. Nie0;ye nroduktei.1 en grondstoffeil 

v2rschijnen 't hele jaa.r door en 'tis van groot belang dat verffabrikanten 

zo vlug nogelijk te weten konen wie ue fabrikanten, importeurs of agenten 

zijn. 

l) Men kan de opstelling vergelij~en met de noderne elektrisch aengedreven 
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19. MA.CHINES (A} ____,... 

In deze sektor werd een zeer kleine firna bezocht. De eigenaars zijn 

twee part.1ers wn.arvan de ene, een werktuigbouvk1.a1dige ingenieur, de 

technische kant van de zaak behartigt en de anc.er, net boekhoudkundige 

opleiding, de corunerciele belangen behartigt. 

De firna produceert een ze€r beperkte reeks van nacbines 

en probeert zicb hierbij te specialiseren op riacbines voor de kleding

inC:.ustrie; zo is kortgeleden een nieuwe riachine ontwikkeld voor gebruik 

bij de fabricage van boorden voor overheriden& 

De moderne tendens bij O\Terheriden is or:1 steeds neer vaste slappe boorden 

toe te passen en om bij het wassen bet ge;b!'uik va.l'l stijfsel te vermijden., 

Om te verhinderen dat nn enige keren wassen bet board een slordige 

ind:n.L~ maakt, is het noodze.kelijk om de punten te verstevigen. Hiertoe 

wordt, voordat het boord afgewerkt wordt, aan de achterzijde van elk 

van de punten een stukje textiel-materiaal ter versterking vastgekleefd. 

Bij het tot dusver gevolgde 11 natte" proces waren de versterkings-

stukjes voorzien van ecn kleefstof. Het board werd bevochtigd net een 

oplosniddel en de versterkingsstukjes werden op het boord vas t genrukt. 

Bij de nieuwe door de firma ontuikkelde machine wordt een 

11 droog" proces gebruikt cl.at, near !'len zegt, aanzienlijk sneller en 

genakkelijker is. IIierbij zijn n-:: versterkingsstukjes voorzien van 

een laagje thernoplastisch materiaal. Deze word.en, tussen elektrisch 

verwarmde plat2n, onder druk op het boord gepla~'-:t, doordat het 

tbe!'I!loplastisch nateriaal week wornt en zich ae.n het materiaal van bet 

boord vastbecht. 

Het ontsta.a"l van de nacbine is terue te voeren tot een verzoek, 

dat enige jaren gelecen door een f abrikant van overbenden aen de firma 



gericht werd om een machine voo:.i:· he·;,; drc5e proce:::; te ontwikkelen . De 

partners wisten niet hoe de fabrikant van overhemden op het idee -..ran 

het droge proces gekomen waso 

De eerste machine welke voor het d.roge proces ontwikkeld werd wa s zeer 

eenvoudig o Bij dez8 machine werden de platen op elkaar gedrukt met 

een voetpedaal. De nieu·:..··e machine vormt een aanzienlijke verbetering 

op't eerste ontwerp,, Bij de nieuwe machine worden de :platen pneumatisch 

op elk1:,ar gedrukt~ Een operateur k E:~:1 met deze machine in een halve 

minuut acht boorden bchandelen" 

De nieuwe machh1e heeft, na2.r men meedeelde ~ een goede indruk 

gemae..kt bij de fabrikanten van overhE;mden o Hoewel regelmatig kleine 

bestellingen voor dez .9 machiner.; ontvd.!lgen wo:r den~ hadden de partners 

cen grot2rc verkoc,p verwacht~ 

De vennoter, wisten niet of er anclere I:lachines veer het dr0ge 

proces bestcnden. Zij ,rcelde n het als e<m g:root b ezwam~ dat zij 

noe:Uijk in de gelegenheid waren or:1. bun konstrukties te pat1=.mteren of om 

na te gaan of zij wellicht met deze konstrukties inbreuk maakten op 

bestaa;.1de patenten. 

HoeweJ. cie nieuw6 1;1achine in ecrste instar1tie ,·oor de kleding~ 

inclustrie is ontwor9en , zou ze, welli cht 1:1e t wijzigingen, oak door 

a.ndere t P.lcken va,1 I!ijverheid gebruikt ku1:1nen warden" 

de partnGrs nog ze2r weinig aandacht be steedo 

Hie:;,•av.n hedde n 

De firf-l c>, ontvangt geen tij d;;,ch:".'iften op rcgelnatige basis~ Hoewel 

de venn0ten von ~ening zijn dat zij regelr.latig overzee behoorden te gaan 

voor 't bezoeken van tentoonstellingen, enz"' om nieuwe ideeen op te cloe::i, 

is de fima zo klein dat zij hiertoe r,iet in de gelegenheid zijn,. 



- A95 -

20 <> ALTJHINIUM 

In deze sektor werd een grote onderneming bezocht, welke bl0,daluminium, 

aluminiumband en aluminiu:m--profielen naakt uit ruwalu:1inium dat wordt 

ingevoerd. De ondernening is een d~chternaatschappij van een groot 

wereldcon.cern op het gebied van aluminiunfabricageo 

Het heeft vie:..· hoofdafdeli:::igen, te wet en voor de adl!linistratie, 

voor de verkoop. voor de produktie en voor personeelza_~en. Onder het 

hoofd van de produktie~afdeling bevinden zich de ontwikkelingsingenieur, 

die verantwoordslijk is voor de nieuwe projekten en de fabrieksingenieur, 

die de verantwoording draa.gt voor het onderhoudo In de onderafdeling 

van laatstgenoeTide bevinc.t zich o.aa de elektrotechnische ingenieur~ die 

toezicht heeft op het onderhoud van elektrische en elektronische apparatuur. 

Met deze drie personen werd de toepcssing van een nieuwe drukpers 

besproke:::i. 

De onderneming maakt in grate hoeveelheden bladaluminium voor verpakkings-

doeleinden. Het bedrukken van dit bladalur.iinium met opschriften en 

fabrieksmerken wordt in de meeste eevallen door de onderneming gedaan en 

niet door de afnemers. 

Aan~ezien de bchoefte bestond on het bladaluninitun in vijf 

kleuren te kunnen bedrukken, werd kort~~leden een nieuwe drukpers 

geinstalleerd. De verschillende kleuren warden in vijf achter elkaar 

geplaatste rotatiepersen gedrukto Met deze pers kan een baa.11 in vijf 

kleuren worcl2n bedrukt of kurinen twee banen gelijktijdig bedrukt worden; 

€en l!let twee en ee:1 met drie kleuren6 

Een van de problemen bij meerkleurendru_~ is om te zorgen dat 

op't bedrukte tateriaal de kleuren goed op elkear aansluiten. De 

onderhavige pers is daartoe voorzien va.11 een speciale installatie met 
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elektronis che r·egeleppa.ra.tuur,. 

In 't kort komt de werking van deze inste.llatie op 't volge:1de 

Aan de ro.nd van de te hedrult..lrnn ba8 .. n wor d.en p,elijk met het 

cr'JY..ken van de eer ste kleur een paar oerktekens r,edrukt o Bij elke 

volgende rotntiepers worden deze merktckens door een fotocel waa.rg enonen 

en wordt door de bijbehorende elektroni sche anT,e.ratuur de m01?1entele 

posi tie van deze tekens verp;eleken net de ncoentele posi tie van de 

ronddraaiende drukrol. Tussen ne fotocel en de eigenlijke drukrol 

bevindt zich nop, een los meelopende rol wam.neei noor nee1· of minder 

wegdrukken van ce nluriiniUI?1bae...~, de tijdsvertrag ine tussen het mom~nt 

dat de tekens de fotocel pnsseren en het moment dat zij de dr~krol 

passeren J binnen bepanlde grenzen /e,eregeJ.d k a.n wor deno De moml')ntele 

stan d van de los meelopende rol word·c geregeld door <'l.e elektronische 

appa.!'atuur ~ Indien ~ na ps.s ser.en va..11 c.e merktekens langs de fotocel, 

zou bl:.jken d!l.t het pat r oon van de te drukken kleur niet zou a anslui ten 

b:.j net patro0n v a:1 de eo;.~ £rte kleur ~ dan v~ord.t de tij dsvertre,ging 

zod.ani3 bijgeregeld dB.t het patroon van dz ni euw te drukken kleur wel 

a a>.1sluit bij het voorge.ande ., 

De dr u!tpe rs met de vijf rot:,t ie:."'e r s en voor de vijf verschillendc 

kleuren is aflm~1,,tig uit Duitsland, ter wijl de elek:c:r·oni s che apparatu:.ir 

in Eng .~land werd vervaa.rdig d~ Deze e,ppar atu:i:::· is echter g ~lijk.tijdig 

met de drukpers afgeleverd. Deze is met d~ elektrcnische apparatuur 

geinstalle0rd doo!' een sut-ko:::itrakteur r echtcr or..d.er toezicht va~1 de 

eigen staf v o.n de oncl.e rne.-r:i. ing en mede van een vertegenwoordigf.r ve:..1 de 

Britse fabriek. Bij de ingebru.i kstelling de den zich geen moeilijk11eden 

vooro 

Het onde1·hou.d vEm de elsktroni sche apparatuur. levert geen 

bez;re.ren op. 

dokumentatie.,. 

De ap;-iarft.tuur was ver gezeld van een z.eer goede technische 

Be hal ve de e J aldrotechn:i.s che ingenieur 9 die belast is 
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met 't cnderhoud van elektrische en elektronische apparatuur, is er 

nog een a.ssistent ingenieur (ock eleictrotechnisch) en een instrunentatie

technicus met kennis van elektronische apparatuur. 

Over de juiste gang van zaken, welke tot bes telling ve.n de 

drukpers net bijbehorende appa.ratuur geleid heeft, kon de onderneming 

geen bijzonderheden verschaffen aangezien bet da.arbij betrokken 

sta.fpersoneel niet meer in dienst van de ondernening was. Voor zover 

bekend heeft een sta.flid, na korrespondentie net overzeese fabrieken, 

enkele dezer fr,,brieken bezocht voordat een keuze werd gemaakt. 

De onderneming beschikt over een eigen laboratorium~ in hoofdzaak voor 

kwaliteitskontrole .. Er zijn ongeveer veertig gediploneerde ingenieurs 

in dienst, wnarvan het merendeel in de produktie-afdeling. 

Er is een technische bibliotheek met een bibliothecaris en 

een assistent. Een groot aantal tijdschriften wordt ontvangen. Deze 

warden door bepealde daartoe aangewezen stafleden gelezen enter verdere 

lezing doorgezond9n. 

Ruwijzer wordt in Zuid-Afrika verva.ardigd door een zeer grote onderneming 

en door enkele middelgrote tot grote onderneningen1 ). Tijdens een 

onderhoud r1et een van de twee direkteuren van een tat1elijk grate 

onderneming in deze sektor werd de invoerine van een voor Zuid-Afrika 

nieuw proc~d~ voor de fabricage van r uwijzer besproki::n~ Binnenkort 

zal deze onderne1:1i11g een nieuwe fabriek voor dit precede bouwen. 

1) Zie bvc c.s. Richards; The Iron s.nd Steel Industry in South Africa, 
Witwatersrand University Press, Johannesburg , 1940 , speciaal 
blz. 1 t./n.40. 



Er zijn verschillende ~ogelijkheden om ruwijzer te maken~ Bij dl:l 

meeste process en ~ zeals bv. het hoogov.:.rnproces, wordt het erts in een 

reducerende atmosfeer verhi t tot een t emperatm:r waa.rbij het ij zer 

vloeibaar wordt en kan warden a.fgegoteno Een andere mogelijkheid 

biedt het sponsijzerproces dat door de onderhavige onderneming zal warden 

toegepast. 

Bij bet sponsijzerproces wordt het erts, in korrelvorm, gemengd 

met gruiskool en kalk en vervolgens toegevoerd aan een draaioven1 ) ~ 

De temperatuur in de oven moet binnen tru.nelijk nauwe grenzen wcrden 

gehouden2 ) en moet lager zijn dan de smcltter1peratuur van ijzer, Aan 

de uitgangszijde van de oven bevinden zich eJ.ektromagneten waa:r.mee de 

sponsachtige ijzerkorrels afgescheiden warden van de as~ 

Het spons ijzer.proces is niet duurder da.n het hoogov-enpr oces, 

maar vereist ert s riet een hoog ijzergehalte o De onderhavige 

Zu:!.dafrikaanse onderneni ng beschi kt over voldoend.e hc-ogwa~.rd:ig er ·:3 

en kan dus het spons i jzerprcces toepassen, 

Djt p:roces wordt toegepast ~ cf zaJ. 'bfreienko:-t toegepaf' t warden• 

in Zweden~ Duitsland, Zu.id-Afrika, Spa.nje en Mexi co .. I::1 Zweden hee:'t 

men di t proces ingevoerd omdat danrc-.8e , OP..d.er geb!'uikna.k.ing van aldae.r 

aanwez~.g zeer h'.)ogue.ardig erts, zuiv"'r i j ze:c £:eprodnceerd ken warden dat 

zonder neer bij de fe.b ric r..fe ve.n hnogwaerdi g s t ,?al k an wo1·do2n geor·J.i kt . 

I n Duit s lanc. en Zuid=Afrika zijn er geheel a.-ridere red8neno 

In deze landen is onvol do~nde schroot bes chikbaar ter voorziening in de 

s·ceeds toener!enc.e behoef"i.,e aar. staa.l . Het is us nadir, on ,roor. de 

staalfabricege eerst ru.rij z,; r te fe.::iricer en . In Zuid-Af:dka kont hi e:rbij 

nag een belo.ngri j ~{e r eder. vcoT bet toepas sen vo.n het spans ij zcrproce r. 

1) Ve:n hetzelfde type als bv ,, in de ceuentindustrie gebruikt wordt. 

2) Hiertoe bevinden zich een e.rn1tal nec:tpunten ovei· de gehela lengte van 
de dre.aioven , 
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door de onderhavige onderne~ing . Het hoogovenproces leent zich 

namelijk niet voor middelgrote onderneningen, ae..ngezien voor dit proces 

een jaarcepaciteit van ninstens een halfmillio2n ton ruwijzer vereist 

wordt. Het sponsijzerproces is nog rendabel bij kleinere capaciteiten, 

mits hoogwaardig erts beschikbaar is. 

De komplete sponsijzerfabriek zal ontworpen en geleverd worden 

door een zeer grate Duitse onderneming , welke bereid is om de bevredigende 

werking van deze fabriek te garana.eren~ 

De voornaa.mste reden voor het bestellen van de sponsijzerinstallatie was 

dat de onderneming de produktie van staal wilde opvoeren en dat, 

aangezien onvoldoende schroot beschikbaar was, hiertoe de produktie 

van ruwijzer moest warden uitgebreid. Nadat eenmaal tot uitbreiding 

besloten was, Lmakte een van de direkteuren een voorbereidende studie, 

op basis van beschikbare technische literatuur en persoonlijke ervaring, 

van de verschillende alternatieve ruwijzerprocedes . Op grond hiervan 

werden een aantal processen gekozen welke onder de bestaande omstandigheden 

veelbelovend schenen. 

Hierna schreef de betrokken airekteur aan diverse overzeese 

staalfabrieken en speu:rwerkinstituten op't gebicd van ijzer- en staal

prod.uktie met het verzoek om verwijzingen naar gedetailleerde literatuur 

over de uitgezochtc proces sen. Dit werd gevolgd door een overzees 

bezoek van de dir~kteur aan verscheidene bibliotheken van technische 

hogescholen en o.un meerdere staalfabrieken die verschillende processen 

gebruiken. In de bibliotheken maekte hij een grondige studie van 

de beschikbare literatuur en met de staalfabrikanten bespra.~ hij de 

kosten van, en de praktische erva.ring met, de diverse processen. De 

direkteur verklearde dat de betrokken fabrikantcn alle ver langde 

inlichtingen vrijelijk ter beschikking stelden. Hij schreef dit toe 
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e.an het fci t dat hi j :!.n rt ve rJ.eden veel pe:r.soonlijke kontakten had 

gemaa2.:t. 

Op grand van de uitgeb:-:eide literatuU!'studie en het e1-varings= 

mate ... i c,e.l werd tenslotte het spor.sij zerproces gekozeno De.at'na volgde 

een periode van onderhandel i ngen met twee grote Duitse ondernemingen 

op het gebied van ontwerpen en bouwen van fabrieken. Hier viel de 

keuze tenslotte cp de onderner:ing welke ve r klaarde de.t zij niet slechts 

de fabr iek tot in bij zonclerhed.en kon ontwer:9en • t1aar ook bereid was on 

de goede werking ervan te garnnderen., 

De onderneming he ,:;ft o.fdelingen voor adrlinist::'.'atie, niemre (kl~inere) 

projekten en voor onderhoud 9 benevens een aanta :!. 1:;roduktie-afdelingen , 

Er is een labore.toriun net chsmische, warktuigbm11-f'.rn:1c1ige en 

metallu.:;:-gi s che ~.fde l:;.ngen. 

voo:::- de k.waliteitskontrole va.11 j_nkomen(:e g1·ondstoffen en Yen ui tgo..mde 

prod'.lkten .. De twee d:i.rekteti.!'en zljn d-:? enige gediplomeerde ingenieurs 

in de ondern emi ng . 

Dttltsla.~d genoten. 

De voornoende direkteur hce:t zijn opleiding in 

De ondern.eming me.a.kt vrij yeel gebru:i.k Vc.n eJ.ektronische 

re~e l appar c.tuur " Het onderhoud hiervM. levert weinip, moe:Ui jkheden 

op~ Het onc.ei·hou,c.swer k van s otlI!l5.["e appe.raten word.t uitb.s steed aan 

de l c:v0ranciers . WaE'.r di t nlet mo13elijk is wo:..·dt steeds gepoogd om 

apps::ce.tuur I!iet s:1el uitwisselbare eenhec1.en of ond<2rdelen-proepen toe 

te :r:,cssen zoc.at bet onc.e:.:hcud 1ret weinig moei te door de f abrieks

elektriciens ka:1 wor e.en verzo:.·gd~ 

De onderneninc hoo:pt bim~cn afz iP.nba.:i:-e tijd een bib2.i oth""ek 

in te richten m~t een bibliothecaris di~ verantwoordelijk is voor de 

kollektie boeken en voor het l aten circcleren van tij ds ch:..·iften. 

zullen aan stafleden q_uestionnair(.s gestum-d worc1.en~ teneinde het 

Hiertoe 
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bel&.ngstellingspatroon van individuele stafleden te bepalen . De 

bibliothecaris zal bij voorkeur een produktie~ingenieur zijn mzt 

additionele bibliotheekopleiding. Hij zal terzij de warden gestaan 

door een sekretaresse. 

In verband met het voorgaonde was de direkteur van mening 

da.t een op literatuur gebaseerde i nlichtingsdieust voor de Zu:3.dafrika.a.nse 

industrie van groot bele.ng zou zijn, voo:..4 opgesteld dat dE>ze literatnur 

geklassificeerd wordt "lolgens produktie- of bedrijfstakken1 ). Als 

voornaaJ'.!lste taa.k van zo'n dienst zag hij het selektief verspreiden 

ender de industrie van ka.arten met bibliografische gegevens over pas-

verschenen tijdschriftartikelen. 

Over de mogelijkheden van een technische adviesdienst was de 

direkteur minder optilnistisch ~ Volgens hem zou een dergelijke dienst 

slechts van nut kunnen zijn o:p voor de betrokken fabrikant perifere 

gebieden. 

22~ PAPIER 

De fabricage van papier is in Zuid-Afrika voor een bela.ngrijk deel in 

ha.nden van een zeer grote onderneming, die over verscheidene pulp- en 

papierfa.brieken in verschillende delen van het land beschikt2 ). Het 

hoofdkantoor van deze onderneming heeft hoofdafdelingen voor technische, 

-------------------~-----· 
1) De dire!cteur uitte zich in di t ve:rband niet zeer specifiek~ 

Waars chijnlijk bedoelde hij da.t de meeste gangbare 9 op ,,discipline" 
of vakrichting gebaseerde klassifikatiemethoden met betrekking tot 
technische produktieproblemen niet aentrekk0lijk zijn. 

Zie in ciit ve:rband ook : M.L. Pearl en I.M. Slade; The flow of 
technical il:formation in the iron and steel industry 

9 
The British Iron 

& Steel Research Association , Londen, maart 1958. In a.it verslag 
wordt speciale aandacht geschonken a.an de literatuurbehoef'ten van 
onderneningen in de B~itse ijzer- en staalnijverheid. 

2) Zie: A survey of the pulp , paper and board industry in South Africa , 
Association of pulp, paper and board manufacturers of South Africa , 
juli, 1964~ blz. 5. 
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commerciele en administratieve zaken, De verschillende fabrieken, elk 

met een eigen laboratorium voor kwaliteitskontrole, vallen or-dcr de 

technische hoofdcfdeling, evens.ls een centraal le~oratoriUl!l voor speunrerk 

en ontwikkeling en een afdeling voor technische ontwerpdienoten . 

De grootste papierfabriek Yf.l.!l c1eze ondernening werd bezocht. 

Er zijn afdelingen voor de pulpfabricagef voor de papierfabricage en voor 

't cnc.erhoudo Onder de hoofdingenieur in de onderhouGsafdeling 

bevinden zich verscheidene sektie-ingenieurs en een instrumentatie-

ingenieur. Lcatstgenoemde is verantwoordelijk voorrt onderhoud van 

de elektronische npparatuur in de fabriek. 

Met het hoofd va.11. de afc.eling technis che ontwerpdiensten van 

het hoofdkantcor en met de instrumentatie-ingenieur van de febriek werden 

twee toepassingen besproken van elektronische instrumentatie bij een 

ni euwe pa.pi en!lachine voor de vervaardiging va...'1. krantenpapi er. 

De werking van een papiermachine komt in't kort op het volgende neer. 

Aan het ene einde van de machine wordt de brei-achtige pulpmassa 

regelmatig verspreid over de breedte van een lopende band bestaande 

uit fijn kopereans. Deze band loopt over rollen ~et een groot aantal 

gaatjes waardoor een groot eedeelte ve.n het vocht uit de papiermassa 

wordt gezoeen , 

Het papier is nu reeds sterk zenoe~ c~ van de kopergaasbend 

overgedragen te warden op een andere lopende bnnd bestaande uit speciaal 

kanvas. Met deze ba.11d wordt het papier in een soort droogtunnel door 

een aantal verwarmde wa.lsen gevoerd,, Na verlaten van de droogtunnel 

wordt het papier opgerold. De eerste toepassing van elektronische 

instrumentatie bij de nieuwe papiermechine betreft een speciale hygrometer 9 

waarmee het vochtgehalte van het papier na het verlaten van de drooetunnel 
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kantinu k~n worcen ge~eten, 

Aane;ezien kr c.nte'11;~pie:::-biJ g2·,ricl1t verkacl1t wordt, is het 

za~k het vochtgehalte bij voortdu:r-iY1g zo dicht noeelijk bij de 

no.xirn.a.al toelaatba!'e waa:-cde te houc.en. Verder moet vermeden warden 

dat zich in de lenrterichtinf van ce pnpierbarui stroken voordoen met 

een sterk vo.n het gemiddelde afwijkend vochtr.ehalte 1 aanp:ezien dit tot 

ongewenste vouwen in ' t papier aanleidinp; ke,n reven. 

De hygroneter onvat een meetkop welke op de ~apiermachine is 

gemonteerd en bepe.alde elektronische apparatuur. De meetkop bestaat 

uit twee concentrische netalen ringen welke vlak op ' t papier rusten e::1 die, 

net het pa.pier als die l ektrikumJ e en kondens ut or voroen die opgeno~en is 

~-n ee~1 hooc frequt-:nte trillingsk:rinp- . De meistkop kan over de ge!:1.ele 

breedte van de pa.pierb aan verschoven wor den; zodoend.e k e;.1 1us het 

aptre den van stroken n et afwijkend voc'.:t p; eho . .lt.e warden wnarg eno::::ien ~ 

De grcatte van ce opfewekte f requent ie h angt e.f van de 

capa~iteit van de k ::mdec1s e.t01· 9 die we Er e.fhane>:t van de papie:.:.4 eigensche.ppen . 

Met de elektroni sche ar,pere.tuur wc.rden va:cia:ties in de oprewekte 

frequentie r,emeten en ~erec istreerd , In eerste instantie haneen de~e 

va.:daties r,f van vcranderingen in het vochtp:ehalte van het papier~ 

Zij han~en echte:c ook e.f Vfl.r- varieties in c.e diktc van het pa.pier en in 

de St"De~,stelling ven het pulp,, Ve r der ontst e.·•.n var ieties doorde.t het 

snel lane s ;le ril'!e; en r, lijc.ende ::;iapier dae.r ni2t e.ltijd volman.!\'.t vlru: 

t ceeno.an 15.gt . OI'.1 hiE::;:-r..an te:~emoet te komen n oeten een e.antaJ 

konpensnti emethoden wo~d~n toe~e~est. 

De g~ote noeilij lL~ei d b ij de cndernrvi~e installetie is det 

door de konpe1:s o.t ien ethoden ze:;r nauwke'.1:c.lc;e c A.lib::.·er-ing en :.r.stelling 

worden vereist voorce.t betJ:·ouwbare iracht i p;he i dsn etinc;en mageli j k zijn. 

De hygrometer werd geleverd doa:.· een Dui tse fah:dek welke is 

gespecialiseerd in hulpapparatuur vacr de papi '.=rirnlustrie. Behalve 
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deze is er nog een andere, Bri tse P fabriek well~e een dergelijke 

hygrometer op de markt brengt. De apparatunr werd enkele jaren 

geleden door personeel van de papierfabriek gefi.:.stalleerdo 

onderhoud zijn de instrumentatie-ingenieu.i:- en z:~jn personeel 

verantwoordelijko 

Voor het 

De voornaamste redenen voo:i: het installeren van de hygrometer 

waren het kontinu optimaliseren van het gehalte van het papier en het 

tijdig konstateren van stroken net een afwijkend vochtgehaltP.o Voordien 

werd het vochtgehalte door ervaren papiermakers geschat door betasten 

van het papier en werden van tijd totti.jd monsters van het papier in 

het laboratorium op vochtg2halte onderzocht. De aanleiding tot de 

installatie va.~ de hygrometer was de opstelling van de nieuwe papier

machine . 

Het bestaan van de elektronische hyr,rometers was bekend uit 

de literatuur. Nadat tot aa.~schaf van de nieuwe papiermachine en 

een bijbehorende hygrometer besloten wasil bezocht het hoofd vnn de 

afdelins technis ~be cntweT'pdiensten een grote papierfabriek in Engeland, 

waa.r de Duitse hygrometer gebruikt werd . Voornrunelijk op grond van 

de aldaar opgedane bed1·ij fservaring net dez~ hygrometer werd besloten 

tot bestelling van twee hygroneters van hetzelfde fabrikaat via de 

Zuidafrikaanse agent van de f abrikant. Opgeffierkt moet warden dat deze 

agent in wezen slechts fabriknnten ven z~are machinerie vertegenwooroigde 

en geen verstand had van elek-'cronische apparatuur. 

De hygrotieter-apparatuur werd enkele jaren geleden afgeleverd . 

Hierbij bleek dater ge2n duidelijke werktekeningen waren en ook geen 

neuukeurige instrukties voor het celibreren en instellen o Het 

personeel van de papierf'abrick wes niet in steat om de ap:pare.tuur 

behocrlijk te le.ten we?·ken . 



Via de agent 9 die zelf niet kon helpc,n , werd de fabriknnt van de 

hygromete1· benaderd~ a.ie daarop een technic1.1s nao.r Zuid,~Afrika stmu-deo 

De technicus verwisselde een aantnl onc,erdelen en bracht een aantal 

wijzigirgen aan wa.arover echter f\een schriftelijke inl.ie:hting werd 

verschafto Na zijn vertrek was de e.pparntuur voor 90% van de tijd 

buiten werkinr; en werd ze tenslotte vrijwel niet meer gebruikt, 

Deze ganr. vcn zaken had ook tot gevolf- dat de ervaren papiermakers 

alle vertrcuwen in de appa.ratuur verloren , aangezien bij het regeJnatige 

onde::!'.'zoek vc'..rl papiernonsters in het l aborato:.ciun dik.·wijls bleek dat de 

schattirp;en van de pr.piercakers I11eer net de werk0lijkheid overeenkvr?..nen 

dan de e.tmwij zin~en ,,an de hyP,ror!leter o 

Tijdens een later bezoek vn.n b"t hoofd ve.n de afd.eling technische 

ontwerpd:i.ensten P.a.r1 een Zwi tse:-:-se fr..b1·ikant Ye.n papi en1achines werdcn 

t erloops de noe~lijkheden n~t de hye r oo2ter genoend . De fe.briks.nt 

raakte in deze kwestie i:;ei"nteresseerd en nar:c hierover kontak.t op o.et de 

fabrika.nt van de hy~romster. Di t had tot eevole; de::: laat:3-t;g,=,:c0cmde 

tenslotte, ko::t'tr;eleden~ b epe,alde gesch:,:-even info1matie verscha.fte 

tatreffende calibratie:procedures en 0.e o.e-ngebr-achte wi.jzip;ine:en, De 

appaxatuur is nu TI0estentijds in e:ebruik r:aar is no~ steeds niet voor 

100% i:1 crde. 

Irunit .. dels had ook c_e Zuida.frikaanse ar,ent zijn zc,cn ove::-zee 

gestuurd.on zich o:) de hoop,te te stell'::!n v-an elektronis che apparatuu , 

rr.aru: vol~ens de instru.1:1en-~~':cie~infenieur van c.e papierfabriek is di t 

a lleen niet voldoe:::.de or, I:1-:?t succcs fe.briko.nten van elektronische apparatuur 

De peyiierfe.briek eact 'binnenJr..ort weer een aarstal elekb·onische 

hyo:r0r1eters ins-calleren en zou;, in princ:~ n~ ~ ere.ag willen norna2.isE-ren 

op het 1·eea.s in bezit zijnde fabrikaat. Als r,evolg van de slechte 
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ervaringen die hiermee zijn opgedaant ~s nu echter bes loten tot 

aansc:haffing van hygro::::i.eters van Brits fabrikae..te 

Sa.men met de aankoop van de in het voorgaande genoe~de nieuwe ~a~ier

machine, een e.a.."lta.1 jaren geleden, wera. oolc besloten tot de aankoop 

van elektronische appo.ratuur, welke bij deze pc.piern.achine het verschil 

meet van de toerentallen van op elkaar volgende walsen in de drooe-

t1umel. 

Zeals eerder vermeld passeert de papierbann in da droogtunnel 

achtereenvolgens een aental walsenc Deze walsen hebben gelijke 

diameters. Aangezien het papier tussen twee op elkaar volgende 

walsen een zekere rek vertoont, is het duidelijk dat de omtreksnelheid 

(en bij dezelfde diameter dus ook het toerental) van elke wals groter 

moet zijn den die van de voorgaande wals. Derek in het papier moet 

binnen enge grenzen in de hand gehouden worden, teneinde te vermijden 

dat het papier oneffen wordt of gaat scheuren~ Het toerental van de 

afzonderlijk aangcdreYen walsen moet dus nauwkeurig worden ingestelde 

Hiertoe is 't nodig om het ve~schil in toerentallen tussen twee op 

elkc.ar volgende walsen te meten. 

De werking vc.n de betrokken apparatuur is als volgt. Op elke 

wals bevindt zich een t~chometer, welke per tijdseenheid een aantal 

elektrische impulsen a.fgeeft dat evenredig is met het toerental van 

de wals . Van twee op elk.aar volgende walsen warden de per tijdseenheid 

ontvangen impulsen in elektronische tellers g~teld en wordt het verschil 

als een percentage eangegeven betrekking hebbend op de eerste va..."l de 

twee walseno 

De elektronische apparatuur werd door bemiddeling van een 

agent1 ) in Zuid-Afrika besteld bij een bet;:ekkelijk kleine Br5.tse 

1) Deze agent en die van bet vorige voorbeeld zijn niet dezelfde. 



- Al07 -

onde~neming op het gebied Jer elektronika. De appa.ratuur werd geleverd 

zonder behoorlijke tekeningen en installerings-instrukti€s~ Na 

inwerkingstelling bleek ze niet behoorlijk te funktioneren~ De 

agent kon hier niet helpen aangezien hij van elektronische apparat uur 

weinie verstand had en ook van de fnbrikent wer d geen medewerking 

ontve.ngen,. 

Er bleef voor het instrUI!lentat i epersoneel van de papierfabriek 

geen endere mogelijkheid over den ori zelf de apparctii.ur grcndi ~ te 

bestuderen. Deze bleek slecht ontworpen te zijn, zodat men verscheidene 

vera...TJ.deringen moest aP.nb:r-engen voordet de apparatuur doeltreffend werkte. 

De t ot e.le kosten vcn c.e i n eic;en beheer aangebrachte wij zigingen worden 

konservatief ~es chat op meer dan het dubbele van de aanschaffinesprijso 

Van de topfunktionarissen in het hoofdkantoor en in de fabrieken zijnt 

met uitzondering van de comI!lerciele sektor , naar schatting ongeveer 90% 

gediplomeerde ingenieurs. Naar men meent heeft dit zowel voor- als 

nadelen. Als voornaamste voordeel wordt genoemd dat in de gehele 

ondernemin£ een technisch vooruitstrevende nenttliteit heerst. De 

hoof dingenieurs go.an regelmatig overzee om papierfabrieken en fabrikanten 

van machines voor ce papierindustrie te bezoeken. Als nadeel wordt 

genoe~d CIBt oudere ingenieurs in de produktie-afdelingen het kontakt !!1et 

hun eigenlijk vakgebied verliezen ~a~r er desonca...-i.~s dikwijls nog op 

staan oo zelf c.nt werpwerk te doen .... 

Over het onderhoud van elektronische apperatuur merkte de 

instrumentatie-ingenieur op dat de onderneming» vocrzover zij geen 

geschoolde elektronika-technici kan aa..~trekken, deze zelf kweekt door 

opleiding van va...l(leerlinr;en met een behoorlijke al geriene vooropleidine . 

De ond.erneming beschikt over een centrale biblio~heek$ ender 

leiding van een bibliothecaris, welke ondergebracht is bij de hoofd-
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afdeline voor technische zaken ., Het behoort tot de taken van deze 

bibliotheek om ~ij~schTi~cen te lo.ten circuleren en om titel-uittreksels 

te naken van belan£rijke artikeleno Hiertoe worden deze tijdschriften 

dooreelezen door c:a.ai·toe aangewezen stafleden, die dan aangeven nan wie 

de tijdschr if'ten coorP,estuurd noeten worden en van welke artikelen 

men uittreksel s moet makeno 

In deze bra-:1che werd O oEto een zeer prote onde;.~neming bezocht. Op de 

uitgebreide hi~r~.~chie van deze onderneninr; zal hier· nj_et diep ingegaan 

;-;orden. Het is voldoende te vermelden dat de ondernen:i.np; hoofd-

afdeline;en heeft v0or cntuikkelinesbeleid~ voor produktie (:i.n 

verschillende eeor~e.fisch versp:reide bedrijven), voor adniniatratleve, 

financi~le en comt"lerci~le aw.e;elegenhe :len en voo"t' pcrsoneelze.ken. 

De produ!ttiefu.nk.tie b ohelst behalve de eige.1lijke prod"Jkt~.e ook het 

ui tvoeren va.-i speu:r- en oni:-wikkelinE:; swerk ei1 he:t uituerken van nieuwe 

projekten . Een uitgebreide technische in:;_ichtin6sdtenst ressorteert 

onder c1.e cc1:1inistro.tief-finar.ciele a f'r,ehng~ 

Het onderhoud vond plaats met de hoofden van de e.fdelinp; 

nieuwe projekten, hct speurwcr~claboratoriUI!l e!'.l de technische inli chtint:; s -

dienst, O:nderw-=rj1en van ~esprek waren de toc:passinr van e.utol!latische 

regcline van de dil:te van s -ce.clplaat ( deze toep e.ssing werd slechts zeer 

su:1nio· bes:p:coke;i) 0 enkc l c 9.2.nk0OJ~ en orn".e rho ds as pekten ve.n 

e1el;:t:conis c::1c a:rr;:ia:::-a.tuur en de a.:;:ti vi tei ten v r..ri c1e onderneminp, op het 

gebie c1 der techni!'}e:l1e infor::;- e.t ie . 

Ko:.tgeleden werd in een c.er walserijen van de onc1.erne.1'!1ins een installe.tie 

in eebruik genonens waaTI!le e de dikte v~n genToduceerde staalplaten 

In enkele woorc1en kont c.e we"t'king h i erop neer, c1at de 
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•. 1) 
stae.lplaat zich bsweegt tussen een bron van r tmtgen-stralen en een 

detektoro De door de detektor gemeten stralingsintensiteit is 

afhl:L.~keli jk van de dikte vm:1 de plaet ~ De sign~len van de detektor 

worden door elektro- ische a:ppare.tuur verwerkt en e;ebruikt om de instelling 

van de walsen te regelen. 

De eerste arnwij zingen voor 't bestge.:1 va...'1 deze appara.tuur vond 

men in de vaklite r atuur . Dnarop volgde een bezoek door het hoofd van de 

afdeling nieuwe projekten ean verscheiden1= overzeese fab1·ikanten en aan 

overzeese ste.alfabrieken waar zulke apparatuur werd gebruikt. Op grond 

hiervan werd deze apparatuur besteld , Installa:cie vond in eig8n 

beheer plants, waarbij zich geen moeilijkheden voordedcn. 

In verband met het voorgaa.l'lde wees he t h oofd van de afdeling 

nieuwe projekten er op~ dat in de neeste cev-ell@ van ni euwe technische 

projekten de belengrijkste inlichtini;sbronnen voor 't gewaarworden van 

nieuwe ontwik:celingen, gevormd. worden door de vakli teratuur en door 

bezoeken ae.n overzeese staalfabrieken en aa.l'l overzeese fabrika.nten van 

ma cninerie voor .:b s t nalindustr:le o Hij kon ~c:-rcer ook i:;eve.llen noe:nen, 

wa ~rbij l everanci e ~s de eersten wRren an de ondernening op 'c spoor va..~ 

nieuwe ont'l,.:ikkelinge:n te brenGen . 

Het bedrijf me.a.kt veel gebruiic van elekc:ronische meet-- en regelapparo.tuur. 

In vele gevo.llen is deze n.tsolt:ut 0nnisbaa.r c In de r egel wcrden we inig 

noeilijkheden ondervonden bij inctallering en onderhoud van e lektronische 

apparatuur en wel ondnt hct nomalc aa.nkoopbeleid van de onderneming 

meebre:ngt dat men een zeker percentage VE'.n de e.ankoopprijs achter 

houclt, totdet elle vereiste teki:mine,en en hnndleid:ingen zijn ontvangen ~ 

Van l eYerru.1ciers "·el ke [;een eoede dokwientatle kunnen verschaffen over 

door hen te leveren appar atuur i wordt niet gekocht, 

1) In pleats •ra.11 een r 8ntr,enbuis warden ook we l re.c.ioe.k+,ieve iso~open 
e;ebruikto 
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Voor onderhm1dsdoeleinden warden 0.e meeste elektroni!rn-technici 

door de onderneming zelf opgeleid in interne kursusseno Hier~ij enat 

men uit van geselekteerde vaklieden of elektriciens. Een groot 

bezwaar is dat vele van de aldus op~eleide technici weBgekocht worden 

door kleinere onderneoingen die zelf niet over crpleidingsvoorzieni.:igen 

beschikken. 

Waer I?len in een fabriek van de onderne!'.ling ernstige I!!Oeilijkheden 

ondervlndt bij de insta.llering of bet onderboud van elektronische 

apperatuur, kan het speurwerkla.boratorirnn, c'Iat over een eigen elektronika

afdeling beschikt ~ in de meeste ~evallen behulpzarun zijn~ 

De 0nderneMing beschikt over een uitr,ebreide technische inlichtinesafdeline 

met sekties voor de bibliotheek, voor de technische inlichtings dienst 

en vocr oktrooien. 

De technische inlichtinesdienst verzor~t het interne techniscbe 

persoverzicht en voert op aanvrnaP, literatuuronderzoeken uit van een 

tecb.niscn of techno-ekononisch kara.~ter. 

24. ~ENKOOL-PROD!:!1(TEN 

In deze branche werd een grote onderneming bezocht die langs synthetische 

weg benzine uit steenkool vervaardigt en die bovendien een aantnl chemische 

bijprodukten op de markt brcngt. De leden van het hcofdbestuur behartigen 

de volgende fur..kties; ontwikkeling van nieuwe projekten, produktie& 

personeelzakcn , financiele, commerciele en ac1ministr~tieve zr..ken en 

verkoopsbevorderi~g. 

De ont-wikkelingsfunktie omvat afdelinge::i voor nieuwe projekten 

in't algemeen, voor 't ontwikkelen van nieuwe chenische processen en vooT 1 t 

fabrice.gerijp maken van nieuwe processen. De produktiefunktie omva t 

o.a. de fab~iek en bet laboretorium. In de fabriek zijn de instrumentatie-
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ingenieur en de assistent instru.r1entetie-ingenieur verantwoordeli,1k voor 

het onderhoud vrui elektronische e.pparatuur. 

Het gesprek werd gevoerd met 't hoofd van de ontwikkelafdeling 

voor chemische processen, de instrunent~tie-inr.enieur 5 de assistent 

instrunentat:ie-ingenieur en een assistent ve.n het topbestuur. Besproken 

werd.en de nogelijke toepassing Ye,n een elektro.:lische rekennae!hine 

( dit werd echter slechts sw1nier behc.ndeld) en enige a.spekten van de 

aankoop en het onder houd ve.n e lektroni s che apper~tuurQ 

De onde:rnening d12nkt erover on een elektronische rekenriachine toe te 

passen bij de procesvoering in het be1rijf, teneinde tot opti~ale 

produktieresultE1.ten te konen, Hiertoe is kontakt opgenomen net de 

Zuj da.f ::cikannse vertegem-10ordigingen van de grote wereJ.dco:ncf.irns op 't 

gebied van elektronische rc:wr1nachines. 

Daarbij bleek dat de plaatselijke vertegenwoordigers II welke 

z:J.ch tot dusver voornamelijk op de adr!J.5.nist r atief-corEerciele toep~ssingcn 

cc;.1centreren , weinig verstnnd he"bben van de meer technisch georienteerde 

pToblecen van hun kl~.ten, Des onda~ks zijn deze vertege~woordigingen 

r;zneigd on deze tecbnis che problerc.en te ond.erschatten en zodanig te 

interp:reteren dat 6.e door hen vertegernmordigde reker.!l'!lr..ch:1.nes deze 

p:;.~oble.1:12n net g :2nak kunner. op:i.ossen~ 

Sl<::chts een ~ Bri"i:,se ~ :r-eken:nachine-•fa'b::- i::.mnt stu1..rd2 een 

1) 
ve1~ege11·,;oordie;er welke tedmisch-wetenschappeli jk goed onderlegd wns • 

Echte:N neende r1en dat oo:.c deze -:e:ctegenwoordige:r noe; te vesl de ne:1.6ing 

had O::!l c.e proc'.ukten van zij n flrme. tevecl te pOt"l :::Wt'-"n . 

In ae.:1s lui ting op hct voorgaande vcrkl:::a;_•de het hoofd van de ontwikkel-

afdeling vo0r chenische processen dat in ' t algemeen niet van een 

1) Deze persoon was t oevallig in Zuid-Afrika Wl:!gens een konfere!'.'.tie ov-er 
automatisatie. 
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bepanlde aamrijsbare gang van zaken bi,1 het invoeren -van ni 0 u-.-1e 

processen gesproken kon worden o Dikwijls wordt oir2r nieuwe 

ontwikkelingen het eerst in de literatuur gelezen. Ook overzeese 

reizen ven ste.fleden zijn in dit verbe.nd bela.ng·rijk ., 

So~s konen voorstellen tot opvoering van produktie door 

verbeteringen in de prccessen van or.der 1:1,f.. De:rgelijke voorstellen 

warden na.uwkeurig onderzocht. 

Hcewel in het bedrijf veel elektronische meetapparatuur gebruikt wordt, 

is di t niet 't eeval b ij elektronisch'= regelapparatuur,. De meeste 

va..~ deze apparatuur is van het ~neunatische type. Kombinatie hiervan 

met elektronische regelaars zou veel 11vertaal-ariparatuur" vergen. 

Echter warden de ontwikkelingen op 't gebied van elektronische regel

apparatuur nauwlettend eevolgd. 

Wat betreft de installering en het onderhoud van elektronische 

instrunenten hebben zich tot dusver weinig :1:1oeilijkheden voorgedaa.n , 

ten eerste a.ls gcirolg van het aankoopbeleid en ten tweede als gevolg 

van de interne opleiding van technici , 

Het ontwerp van nieuwe processen wordt meestal in eigen 

beheer uitgevoerd. Een enkele keer wordt echter van externe 

raadgevende ingenieurs gebruik gemaakt, wear deze ever gespecialiseerde 

kennis bes chikken. In beide gevallen wordt voortdurend voeling 

gehouden met de instrumente.tie-afdeling. Waar eni.gszins mogeHjk 

specificeert deze afdeling elektronische instrtnenten ve.n f abrikanten, 

waarmee in 't verleden goede ervaringen zijn opgedaen. 

getra~ht om te normaliseren op een beperkt aantal typen. 

Ook wordt 

Door de instruraentatie-ingenieur wordP.n~ in samenwerk5.P..g 

met de personeelafdeling, elektronika-technici intern opgeleidh 

warden fu·ie socrten opleidingen onderscheiden : 

IIierbij 
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(a) Voor irak:eerlingen met een ta.'!leUJk brede voo1·opleiding. 

(b) Voor operateuTs met een tanelijk brede vooropleiding welke 

reeds in het bedrijf werken~ na3r die om de een of endere 

reden niet r,oed ae.ngepast zijn. 

(c) Aobachtslieden net een soortgelijke opleiding (bvo elektrici~ns ) 

die vnn buiten word.en aangetrokken. 

Een groat nadeel is dat vele van de aldus opgeleide technici warden 

weggekocht door kleinere ondernemin~en. 

De ondernening heeft een eroot ~antal ingenieurs en technologen in dienst 

waerva.~ vele in topposit ieso De direktie stelt er prijs op dat 

leidende personen een bred.e e.chtergrond hebben . Men vindt in deze 

posi ties den ook betroklr~2.5_jk veel personen net een dllbbele opleia.ing , 

bv. in de technisch- col:'.merdele richt:i.rigen, 

De ondernening beschikt over een bibliotheek ender leiding 

van een bibliothecarisc Hoewel deze bibliotheek ressorteert ender 

het hoofd ven de ontwikkelafdeling voor chemische processen ~ bedient 

zij ook het centraJ.e J.aboratoriun. Inkomende tijdschriften word2n 

door bepaalde stafleden cloorgelezen en a.an belane;:1ebbendenter lezing 

e;egeven, 

In deze branche were. een r.cij kleine ond,::rne::.1lnr bezocht. Vergeleken 

net i:..:nc.ere onderneninp:en !.n dez-elfde bra.nche is di t echter nor, een 

Yan c.e e;rootste , Het is j_;:i we.t.en een f~:U:1.e••'-rc Jernei.'ling ~ we:: -e 

e:eleid wordt doer dri:? lec.e~1 van de fa:1ilie. Zij hebb~n cnderlinF. 

geen vaste funktieverdeling. Twee v~n hen hebben een bescheiden 

prnktische technische achterp;rand. Tussen hen en de werkers zijn 

een aental bazen . Oak hier bestc•.c.t echter p;een formele struktuur 
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met afdelineen. 

De firna lect zich in hoofc.~aak toe op de Yervaardi gi n17, van 

produkten uit plaatnetaal voor de bouwnijverheid en voor dz landbouw. 

De fi.ma is eeabonneerd on een nantal vaktijdschrif'ten welke 

>> 

door een van de drie lei cl.ers gelezen en rondgezonden worden,, 

Interessante artikelen worden bewaard~ 

Tijdens een onderhoud net een van de drie ,,bedrijfsleiders" verklaarde 

deze dat de fimo. in 't al geneen geen moeite hed om i nlichtingen te 

krijgen over de gang"ba.re universele machines zoals bv. gewone draai-

b a..'1ken. Ernstige moeilijkheden worden echter cikwijls ondervonden 

wanneer 't on speciale nachines gaat. 

Hij ncet:!de als voorbeeld een nachine voor de fabrica,f; e van 

metalen paaltjes voor lichte afrasteringen . Deze paaltjes worden in 

grote aantallen in de landbouw gebruikt. In de meeste eevallen zijn 

die gem.ea.kt van cewalst sto.al met een H-nrofiel. 

Enkelc jaren geleden besloot de firoa derr,elijke paaltjes 

uit gegalva...~isecrd stealband te fabriceren o De op lengte gesneden 

stroken sta.alband worden hiertoe in een vrij eenvoudiBe 9 doch s:peciale 

no.chine dcor een aantal op elkaar vol£ende geprcfileerde rollen 

omgevouwen tot ecn H-profiel . Dereelijke peo.ltjes zijn lichter en 

goedkoper den die uit gewe.lst staal i terwijl zij even sterk zijn. 

De fima schreef aan vertegenwoorcieers van machinefabrikanten 

en o.an de ha..ndel8attaches van een groot aantal ge1ndustrialiseerde 

landen on inlichtingen over machines voor de aanmaa..~ va.~ paaltjes uit 

staalplae.t o In alle eevallen was het result~at neeatief. 

Daarop besloot de fi1"0a zelf een spcciale machine te bouwen. 

Ao.ngezien gespecialiseerc1.e kenriis niet beschikbaar was~ had de ontwikkelinp: 
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var,. de eerste mae:hine ee:r. sterk experfr1enteel karakter. Bovenclien 

moest di t werk tu3sen c.e and.ere 1,erkzEo.&7heden d,)or wcrdei.'l gedaano Na drie 

jear was een e;oed werkende machine ontwikkeldo Sindsdien zijn nog 

enkele ve.n d.eze nachines r,ebouwd. De paaltjes worden nu hiermee in 

grote hceveelheden gemaakt. Men kon nop; steeds niet ze15p;en of 

derr5elijke machines elc.ers bestnan. 

Hoewel in ' t voore aande e;eval de o:olossine;,. zij 't ne. ,,rij 

lnne;e tijdi werd gevonden door zelf de on·cwikkeline; van de vereiste 

!!la.chine ter hand te ner1en, verklaerde men dat in it verleden enkele 

projekte::1 niet uitr,evoerd. konc.en word;::m aaneezien er niet voldoenc.e 

inlichti!'lgen van 'bui ten de firna wnren te krij r.e:1, 

260 MEUBILAIR (A) 
~~ 

Ia de ze sekto:i: we:cd een middelg:r.ote onderneming bezocht welke zich 

spe cialiseert in de fabric ege ven radictasten ,:. In Zuid-Afrika war den 

a.ie gefabricee:i.·d door een s tuk of zes ondernemir.gen. Enkele h :iervan 

werken uitsluitend voo:~ een paar grote radiof'abrieken ~ 

De c;ewone gang van z2.kE:n l d.j de, r adioka.steD-fabr icage is dat 

de rad:i.ofabriek, die voor een nieuw type radio een kast wil hebben~ aan 

de kastenfabriek opgeeft in welke prijsklasse de r adio valt en wat voor 

soo:r.t stijl wo:::-dt ve:rll3.Ilgd~ De k ustenfabriek zendt da.n een vo0rlopig 

ontwerp :.i.n e;:1 maa:.-d ~ e.ls di t e.ar!.genomen wordt ii daarna een gedetailleerd 

onbre:"I) met een offe rte " So:tn.mi ge radiofabr:leken in Zuid-Afrika 

hebben eigen k f'_s ·contwerpe~.·s ~ doch in de meeste gevallen wcrdt 

het ontwerp aan de kastenfebrie.k overgel aten, 

De kcnkurrentie is aa.nzienlijk., Hcew2l de prijs bj_erbij meespreekt 

zijn afwerking en stylistische vormgev:ing va.u grater bel.ang., Wat 
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betreft de vormg2·,ing ~ gee ft Europa de teen aan. Het hoofd van de 

onderhavige onderneming verklaarde do.t in di t opzicht Eu1·opa steeds 

ongeveer twee tot drie jas.r v66r is op Zuid-Afrikaal) Voor de 

Zuidafrikaanse kastenfabrikant kan dit een groat voordeel zijn, als 

hij ter.;minste be:r.,dd is on de tendem:en in Europa namdettend te volgene 

Het hoofd van de onderneming verklearle dat hij regelI!:!atig 

elk jaar naar Europa guat 5 hoewel hij de tijd ervoor eigenlijk niet kan 

missen, om zich op tentoonstellingen van radio's en meubilair persoonJ.ijk 

op hoogte te stellen van de jongste ontwikkelingen op het gebied van de 

vormgeving van kasten. Ook de stij 1 en de koi.1Struktie van kasten voor 

televisietoestellen volgt hij nauwkeuTig , zodat hij in staat is on 

dergelijke kasten te maken zodra televisie in Zuicl- Afrika wordt 

ineevoerd. 

Op de vrane of kvnsthars op de duur niet hout als materiael 

voor knsten zou v-erdr ingen, werd verklaar d dat dit binnen afzienbarc 

tijd vooraJ. in Zuid-~Afrika niet wae,rschijnlijk is , e.angezien het 

Zuidafrikaanse publiek naar verhouding veel meer de voorkeur geeft 

aan 11 radiomeubels" voor grote radio-grarnmofoons dan in Europa, waar 

tafclradio's meer in zwang zijn. Voorlopig zal kunsthers als 

materiaal vaor kasten beperkt blijven tct kasten voor taf'elradio ' s en 

voor draagbare radio ' s. 

De produktiel!lethoden hangen sterk af van de ,grootte van de afzonderlijke 

produktieseries. Voor series van I!lind.er dan vijftig stuks wordt 

hoofdzakelijk hand.montage toegepast. Grote overzeese fabrieken van 

radioknsten werken r1et series van duizend e~1 rieer ~ In dat geval kunnen 

lopende-band nethoden toegepast warden. 

Waar de se~ies een paar honderd stuks bedragen~ zoals in 't 

1) Va·nzelfsprekend geldt dit niet voor de typische "be.11 and claw" stijl, 
welke in Zuid-Afrika nag veel aanha.ngers vindt, muar die near men 
opmerkte. toch la.rui:zna.111 verdwi.int. 
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geval van de onderhavige onde:cnel'.!ling I wordP..n a.lle panelen afzonderlijk 

in de vereiste aantallen g2.1naakt ~ de kasten worden de..n op enkele 

montageplaatsen in mallen gemonteerd en gelij:c1u. waarne.. t enslotte de 

montage van deksels en knoppen en de af'werking pJ.aats vinden op een 

eenvoudige lopende band. 

Het hoofJ. ve.n de onderneming verkla.s.rde ds.t hij ook regel!r.atig 

overzeese fabrieken ve.n radiokast,m bezoekt ~ teneinde zich op hocgte 

te houden van de toegepa.ste produktiemethodeno Hi j had goede 

persoonlijl:e kontakten met de ze fe.br i sken opgebo uwd en verkreeg O'!erzee 

alle inlichtinge:i over p:cod1,_ktfrmethoc.en die hij wenste o 

Tijdens deze overzeese ::c-eizen bezoe::kt hij ook fabrieken van hout~ 

bewerkingsmnch5.nes e riij v-erklaard<:: de voorkev.r t e zullen geven e.an 

Zuide.frikao..."lse :r1achines m:i.t s deze kwalitatief even goed zij n als de 

ove:rze .;:;se. In di t verbend had hij echter kortgeleden onaangenane 

erva.-ri:1gen gzhad bij a.e e.enk'.)op van een nieuwe fineerpers o 

lfadnt hij zijn keus had l a.ten ,;allen op een bepaalde Du"itse 

fineerpers kon hij geen invoervervinning krijgen omdat er vol.gens de 

au.to:citeiten een goede Z·u.i daf r ikfalli"13e fincerpe:rs op de narkt was o Bij 

:rn,vraag bleek e d :ter dat deze ne.chine elleen nee r.18.B.:'.:' op rapier bestond. 

De sondanks werd gscn i nvoerYE:rf~v.nni:>:1e ~1erstrek.t, 

Na enkele ~.aandsn wa::; een prototype Yen de plaats~lijke 

fin eerpers gerecd, Bij bezicntigine bleek dit een kopie van een 

ove:rzeese pers te zijn, iraerbij echter ean deta:1.lpuaten weinig aandacht 

was b~steedo Nog een ha l f ,j aur later w,.ren de ee:.·ste produktiemodellcn 

e:e:reed. Deze bleken echter bij denonstraties noe diverse geb?eken 

te vertonen . Op r;rond hiervan werd tenslotte 5 ne17,en maanden na eerste 

aenvraag~ een vergunnine; verstrekt voor 1 t invoer en van de overzeese 

pers. 
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27 o KART011NEU DOZEN 
~~...,_ ~-

In deze branche werd een vrij kleine onderneming bezocht welke 

gespeciuliseerd is in li thor,rafie en :i.n de a.w21~ak vnn etiketten en 

kleine befu4 ukte ka.rtonnen dozen~ 

De leiding van deze far1ilic-onderneming is in henden van twee 

broers die ueide een proktis~he tech;:rls che ople:.dine; in het drukkersvek 

hebben. Met een van deze werd de voor eenooen invoer inp. van een nieuwe 

lithografiemachine en ven een nieuwe blokzaagmachine besprokena 

De onderncmine ontvangt reeelmetig een klein aa.ntal tijdschriften. 

Er is geen fomele circulatie van de~e tijdschriften. 

Tot nog toe wordt gebruik genaakt zowel Yan gewo::ie d-rukpersen als van 

het lithograf'ie-procede. De o.anwezie:e drukpersen zijn echter sterk 

verouderd. Ook de zetkaner, nodig voor het p,ewone drukwerk, is 

verouc.erdo Deze z0tkamer neeMt een aenzienlijke vlocrruimte in beslae. 

De bedrijfsleidinr, heeft daaroo kor t ~eleden besloten om zich 

uitsluitend te cc~centreren op lithogr afiewerk. Aangezien het bedrijf 

echter niet het risico wil lopen om klmite.1 te verliezen II die z owel 

gewoon drukwerk als lithografiewerk willen hebben, wordt gewoon drukwerk 

in dergelij ke gev-allen "t,el e_Rngeno:men ~ r.mar de.,., 11i tbesteed bij een 

andere ondernening. 

De voornaal!lste reden voor de overganG op lithor r a.fiewerk is dat voor 

middelgrote bestellingen met bet lithocrafiscl1 procede werk van een 

betere kwaliteit gel everd kan worden, Bij Ge ze overfang treden nof, 

wel en!rnle per::on.eelproblemen op, aa.Tlgezien de vakvereniging niet 

toela~t dat operateurs van drukpersen oak lithografienachines bedienen 

e:i omgekeerc. . 



- AJ.19 -

De o.a.-.ilczice v2rouderde d:cukpersen ~ '?.01:1ede alle gereedscheppcn 

in de zetkane:r ~ warden binnenkort afgedankt en cle hierdoor vrijkomende 

pla.a.tsruimte wordt benut voor de opstelline van een nieuwe lithografie-

mo.chine ter ui tb:!.·eiding van de li tho~nifiecapo.ci tei t. Deze uit 

Duitsland afkonstice machine wordt ge!nstalleer~ en onderhouden door 

personeel van de inporteuro 

De keuze ven het fa.brikaat stand bij voorballt vast aanr ezien, 

near I!cen zei, di t fgbrika.at elor1 bekend st a.at vanwe.c;e de gc:ede l:wc.li tei t. 

Dj_t wordt t oe,seschreven a.an het feit dnt de betrokken fabriek~ na het 

ontwe1"'!) ven een nieuwe machine, een klein a.ant al pr ctotypen bouwt, 

deze een ja.a.r lc:ig kosteloos bij enkele drukkerijen laa.t werken en de 

hierbij opg;edane ervarin~ ve:::.-,re rkt in het uite indelijke ontwerr, , 

De nachine wo~dt i n Zuid-Afr:. lrn r,eleve-rd c.oor een importeur 

die sle~hts enkele ne~ke::1 verteeenwonr..:tigt en in voldoende mate reserve-

onderdP.len aa:1houd.to Het personeel va...."1. deze inpo:::-teur is goed op 

hoogte net de nachines v o.n c.e vertegemroor di gde feb1·5.kanten1
). 

In di t verband werd e:..4 op gewez2n dF.t~ net uitzondering Yan de 

voorno~de impor·teur, de i n:;orteurs en agenten in het aJ.geneen stuk 

voo:::- stuk een e;root a?..nta.l fabrikP .. 11ten vertegem10ordig P.n en , misschien 

mede hie r c1oor , dikwijls niet in sta.at z:i.jn om techn:is che bijzonderheden 

over d<; di Yers2 rr.e. ':h:i nes te v2cs clrn.ffen o 

In het beginstadit=.1 vnn de onderner.i :i.ng werd~ cm finnnciele r edenen , veel 

twee ,Jehr:mdse machi::ier ie feko ch·t
0 

Hieronder bev-.indc zich onlc een blokzeego 

Deze is e chter v-.:;lkomen ve r o l.lde r d en noet coor een nicuwe wm~den 

verv!'.neen. 

De blokzo,ag woi·ct gebruikt voor het nauwkeu:i.·ig op reaat zag~n 

van houten blokken we2.ke in ponsr.ialls n t oegepest wnrden. Deze :r:rnllen 

1) Men kan zi ch afvragen of het fei t dat de i mporteur zo; n goede 
bekendheid geniet, niet doorsl3gg2vend was bij de keuze ven het 
fabrikaat van de betrokken li thografiemachine. 
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worden gebruikt voor het ui tponsen van bec1.rukt karto!1 ~ zoda.nig r. a.at e.c 

afnemer de uitgeponste stukken karton gemakkelijk ka~ vouwen in de vonn 

van kleine dozen o De mallen bestaan uit stripvormige 11t1essen11 in de 

vorm van het te ponsen patroon. Deze 11messen11 warden door houten 

blok..ken onderling op afstand gehouden~ Aangezien, in het geval van 

kleine dozen, het patroon zich over de gehele breedte van de kaTtonstrook 

meerdere malen herhaalt en het ponspatroon bovendien overeen oo~t ste?nF.en 

met het gedrukte patroon, is het duidelijk da.t de houten blokken zeer 

nauwkeurig in de vereiste vorn en afmetingen noeten warden geza~d. 

Hiervoor zijn speciale cirkelza.agi!lachines ontwikkeld. 

De onderha.vige ondernem.ing wil nu een nieuwe blckzaag 

aa..-ischaffen. Van slechts een agent werd een zeer beknopte brochure 

ontvo.ngen, wae.:!'in twee modellen bes chreven warden. In de brochure 

worden slechts de maximum afuetingen 'Tan de te verza.gen blokken vermeld; 

er is geen aandui ding vmi de te behalen nauwkeu:dgheid. De agent kan 

deze inlichting ook niet verschaffen. De onderneming heeft kortgeleden 

ontdekt dat een andere ple.atselijke drukkerij €en van deze twee 

modellen blokzagen gebruikt en bereid is inlic~tingen te verschaffen 

over gebruikservaring . 

28 • .Y!fil:. (B) 

Met het hoofd van het l aboretori'!.lill van een middelgrote onderneming in 

deze branche werd de toepassing van een nieuw type maalma.chine besproken1). 

De ondernening heeft afdelingen voor de prcduktie, de verkoop 

en de adninistratie en, op hetzelfde vlak, ee:::1 laboratorium voor 

ontwikkeling en kwaliteitskontrole. De direkteur is een gediplomeerd 

1) Deze I!laalmachine is van het zelfde algenene tYPe a.ls besprol:en onder 
11Verf (A)". In beide gevallen kozen de bezochte onderne.':l ingcn 
one,fhai.,kelijk va.n elkae:r. de toepass ing van dit type maalnachine als 
voorbeeld ter bespreking. 
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ineenieur o Ve:t·C:.er zijn er in het l abor atorillI!l nog twee verftechnol0gen 

(waaronrkr ½e t :->cof'd) !!let p r a.kti s c l:t: erva.ring en een verf·~echnicus o 

Een klein ae.nto.l tijdschriften wordt ontvengen welke door de 

afdeling shoofden gelezen en wear nodi g -J onder andere bel anr;hebbenden 

worden ve rspreido 

In de verffaoricage is het nodi g on de kleurstoffen zeer fijn te vernalen . 

Een ae.ntal jo.ren ge leden patenteerde een Arlerikeanse f~brikant een nieuw 

type naamuchins2 welke a.ls vol ct werkt. Een v-ertikale as net 

ho:·i zontale sta len sch ijven dTe.eit sne l r ond in een e;ietstalen !!let zand 

gevul d vat. De kleurstoffen wo~den in gesuspendeerde oplossing van 

ender toegevoerd e;.1 v an b oven afGeYoe :::-d, Door de gel;:onbineer de uc:rking 

van de sne l drae..iende sch ;_J -,rcn en het ~eedraaie!lde zand warden de 

gesuspendeerc:1.e kleurstofc:1.eelt jes ui te :rst fij:1 vernalen , Het doer de 

Am-:.? rH:.ae..ns2 fabr il;:ent verkregen pe.tent was echter nie t ,a,oed ~es t elclo 

Hiervt:n me.akte een Dui tse fe.brikant Gebruik doo~~ ecn s oort gelljke 

machine op de mo.rkt te bre::-Jg:m waa.rbij snel ronclc.::.--aai ende schijv~n of 

I!les sen bewegen in een D1as s a bestaanc:1.e u i t glasparels in plaa-t.s van zand1
). 

De onclerhaYige onder-Del!ling we:r-d llct bes tc.an van het nieuwe 

type 1c1aam.ac:hin0 f;ewae.r doord.3. t vrijwel eelijktij dig aankondig in,s e n in 

tij ~schriften ve:-.·sch2nen en c:::or.hv r e s cmt1: angEn werden van de egent 

van de Ancri.ksanse f d, rikA.nt. De onde,-nemtng schafte hierop een 

exper:i:.;__n en-c~el labor-f'::; o:r.im.7.•~nc.'.:e l VFm c1e fi!:'.leriken.nse nachine aw1 , 

Aa.11gezi e ~ de e rva:r:i.r!gen met h t2: t e:~pe:ci :.:,cn.teJ.e node l gunstig 

war.en , wcrd in pTinc:ipe besloten tot aa.'1~,oop Vu!l ec n -prodt'.kt i emodel ove r 

t e gaan. 

vera chaffen omtrent capaciteit en nnfl.lveri:1ogen van produktienoclellen o 

De p_gent was hiertoe, ne.ar men zei ~ niet in staat, VrijveJ. 

1) Dit is de nach ine welke ode in het vooroeeld uVerf (A)" is besp:;.•okeno 



- Al22 ... 

tezelfdertijd moest de direkteur v-..::>or andere z2Jrn:a. naar de Verenig,:1e 

Staten. Bij verffabrieke:n aldaar ZRg hij procluk.tiemodelle:a. van het 

betro!,ken type mo.almachine en verkreeg van deze fabrieken inlichtingen 

07er de gebru5_kservaring I:J.et de nieu,,re maalmachines. Op grond hiervan 

werd definitief b esloten om twee produktiemodell en te ko:pen. 

zijn nu sinds een aantal jaren in gebruik en vol doen goeJe 

Deze 

Korte tijd nadat d2 Aruerikaa~se maalmachines op de markt 

verschenen fl plaatste ook een Dui tse fab :i::Lek een dereelijke machine op de 

markt .. Op g:rond van de gunstige erve.ringen opgedae.n met de JlJ'lerike..s.nse 

machines , werd een produktiemod9l van de Duitse mnchine ap...ngeschaft . 

In het begin leverde deze machine veel mae i lijkhcden op ten gevolge vnn 

sterke slijtage van de Mantel van het vat waarin de glasparels zich 

bevinclen. De onderneming stelde zclf een onderzoek in en vond a.at 

het gietstaals waarvan de ne.nte l was vervaardigd, v c._11 een weinig 

slijtbestendige sanenst2ll:i.ng we.s, De Duitse fo.briek werd hierve.n op 

de hoogt e gesteld ,.. De ze h?.d inmie:.dels overeen!rnmstige klachten van 

ande ;~e afne--,._11ers 0~1t Yan,s:;en en stuur.le korte ti j d later g1·at l s nieuwe 

nante:.;_s ~ ditn aal vc:n de juiste soo:::t gie~vstaal ve:rvaardigd, naar de 

gebruiker s vc,n d€ r:J::1.f'.lm2.ch i nes " Sini8Jien vo1dcet ook de Duitse 

machine gce do 

Met de direktaur van een VJ:'ij s r ot E: on:ler--.1'::rling we ~cd e 0.n onde?houd. 

c;evozrr:1 bet:..·ef:?£-mde enkele algemene inJ.i chtingspr oble.'!len v-a.i-1 cle oncl.erne!!l.ing. 

Specifleke voorbeelclen van t 2chnische in:novatie v,-: rden ni8 t; besprokena 

Deze onderoening beschikt over. vijf schoenfabrieken in 

verschillende delen van het land. Verder is er een ape.rte verkoop-

:r1aatschappij die de deteilYerkopen Ver~orgt , De cnderneming is het 
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resuJ.t e..at van een aa.11tal s an.ensneltingen in he-: verleden; de verschillende 

fa~)rieken en de verkoor;::iaa"Lschappij werkzn neg o;.1d2r hu.;1 oc:n, p:c~onkel.ijke 

nar.ien. 

Tot nag toe werd in de bedrijven van c.e onderneming vrij 

sterk gesnecialiseerdo Di t kon warden gedaen one.at, bj_j de ga.ngbare 

produktietechnieken voor schoeisel, verschillende rnodellen machines 

gebruikt warde n voor de f abrlcage va:n ,_rerschillende s oorten schoenen. 

D~ laatste tij d eellte r heeft een aanzienlij1I.e verandering in de prodnktie-

technJ.eken plaatsge -rondeno Waar voorheen de verschillende delen van 

schoene:;.1 ae,11 elka a:i:- werden genaaid 8 wor d.en deze nu neer en neer aan 

1 - . . 11 ) elkaar g eJ.l.JIIl t o De hiervocr noodze.kelijk~ n achi nes kunne n in het 

alge:meen voor verschillende soorten scho2nen worden gebruikt ~ In de 

toekonst zu.llen de afzonde rlijke bed:d " ven van de onderner:1ing daaroo 

waarschijnlijk in minde:::-e mate specia1iseren dun thans het geval is ~ 

Ee-:1 andere ontwikkeling op la.nge temijn waarmee de scho,m

fabrikanten rekening ooeten houden 2 is de overs chakeling V2.!1 leer op 

kl2n8t:.e ero MO'.::ienteel v,Ol' <:i:~ ku.n.;tl~er met g oed g evo}.f-, gebr likt -.:oor 

zolen,, E:c zijn el nieuwe soo:.--ten km1stleer ontwikkeld die nagenoeg 

niet t~ onders ::.heiden zi,jn ven e cht leer b:i.j geb:rui k vom: de boirendelen 

v i:-m schoenE:n en \.'eJ.ke :r.:dnde r or.c':2 h onc1. ,_;12:-cgen ,,. De ze s oorten zi jn 

echter noc d1.1u:-c e::-1 vi orc'.e n in c.e V S A l:.:.t. t c.lui t.end t oee;Epast voor s cl102nen 

van hog;2 kwalite::.t o 

De behoe~ten Vl:.11 de schoenindust rie aclll technis ::.}1e i nform.2.tie op korte 

t e rmijn c1.rae.5.en voorn0nelijk CA'l de invce:l:'ine; ,·.:m. 11ieuv e r.iachi.~es en OCT 

de vormgeving van nchoenen, 

Hat de imiOeriug vru1 niemre nachines be L:reft is de positie 

als irolr,t ~ Er is in de gehele wereld een bepe:::-kt ae..ntal ··e rvaardie;ers 

l) Di t is cen gevolg v o.:1 de sn:J.le or.twikkel:lne ·;,ran nieuwe lijntcchnieken 
in het alr emeen. 
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van nachines voor de schoenindustrie. Hie1·onder nec..."'lt een Britse 

fabrikant een sterk dominerende positie ino Deze heeft vestigingen 

in de meeste landen van de wereld met deskundig personeel die de 

schoenfnbrieken met raad en daad terzijde staan door het verstrekken 

van j,nlichtingen ~ niet alleen over de verkrijgbare machines 9 maar ook 

over de beste opstelling ervan in fab .. ~iebm en over produktietechi1ieken 

in het a]g erieen. 

schoenfo.brieken. 

Deze machinefabrikant verhuurt oak machines aan 

De a.niere machinefabrikanten warden vertegenwoordigd 

door agenten, die niet ge3pecialiseer d zijn in de schoenfabricageo 

Meegedeeld werd dat de s choenfabrieken ~ vooral als gevolg van de 

aktiviteiten van de grootste machinefabrikant, weinig of geen problemen 

hebben met de toepassing van machines4 

Wat de vormgeving van schoene:n betreft is de positie enigszins 

verschillend~ Vooral damesschoenen zijn sterk onderhevig aan mode 

en bij de konkurrentie is de vormgeving een beJ_angrijke fakto::-e Het 

is voor de schoenfabrieken dus zank om zich voortdurend in Et,~ropa, 

dat toonaangevend is op het gebied van de schoenmode, op hoogte te 

stellen van de jongste ontwikkelingen in de m~de. In de meeste 

gevru.len zijn het de commerciele direkteuren van de schoenfabrieken 

die voor dit doel regelmatig naar Europa gaan. 

De onderhavige ondcrneming ondervond het in het verleden nog wel eens 

als een bez·..raar dat betrekkelijk weinig inlichtingen beschikbaar waren 

op het gebied van schoenfabricage in de VS A, Als enige in Zuid-Afrika 

is de onderneming nu lid geworden van een kleine partikuliere Arierikaanse 

org[illisatie welk.e een infonnatie- en bedrijfsac.1vi::ierende dienst ver leent 

aan de schoenindustrie. De kosten zijn tamelijk hoog 3 maar de 

ondernemins vinlt het de moeite waardo 



- Al25 -

De onclerneming is ook lid van het 11 :Seernavor singsins-tituu.t" 

in Zuid-Afrika en krijgt oo~<: lungs ci.eze weg cle nodige technische 

informatie o Tenslotte ontvangt de onderneming een aantal vakbl~den o 

30 " ELE!CTROTECHNISCHE PRODUKTEN ~-..., r-.,...-,·---~~-----~ 
Een bezoek werd gebracht aan een niddelgrote onderneming welke elektro

notoren, s cha.l{_eJ.me.terie.al en bepaalde soorten vervoemateriaal vervaardigt . 

De e..e..ndelen zijn voor m1geveer de helft in handen van een groat 

overzees concern. De onderneming heeft afdelingen voor de e.drl:lnistr.atie, 

finnncie~1 0 aankopen en pcrsonee lzaken, on twerp O produktie 5 verkoop en 

voor ins:pektie. Met de hoofdinge ni eur ( oP..twe· ·paf'deling ) we1·d de 

toepassing besproken van ecn drietnl mfac:1ines ai f~ ongeveer tezelfdertijd 

zijn gel;:ocht. 

Vecl t e chrds che informatie bereikt de onderneming als r,evolr, 

van een 11 know-hm/' ovE:: re,m1':.omst :cet het ovcrzeese conc::!rno Men 

ontvane;t van het ove::::-zeese concern ~ tegen em1 b ,-=: pne.lde jaex lijkse 

vergoedine:. ontwerpte!rnnine;en en inlichtinr,en over pronuk~ietechnieken. 

Wao.r nodic warden cntwe:rpen gewij zigd cm teP,e..Jnoet te kooen aan e;ebr1.1iks

o:nstru1diehed-::n in Zui clffAfrikag 

H2t bedrijf heeft een kleine kollektie bocken welke ctoor een 

sekreta:esse b ehcerd wcrc:to Eei1 a.11dere sek::-et a:resse verzoret de 

circule.tie Vci1 eeE e.ant al vek'U. j <'i sch:rif'ceno Een 1etrek~elijk groot 

ee11tal ingeniem·s bevL1dt zich in hcge posi ties o 

Enke le j ar en geL~den werd e2n dr:i. ~t e l !r' a ddnes gf';::.<:ocht i te weten 

( e..) Een zeer c :rote coorr:e.chine n et e:lcktronisc:1e regel.i.ne van de 

snelheid va.n de 1:vindrij fmotm· , Deza I:lf'l.chine,die wordt gebruikt 

voor het ui tdraaien van de binnenkent va.11 g::'.'ote werkstukken zoals 

bv. de huizen van grot2 elekt:rono'coren;; :l. s in FrarJc~·ij~c -.rervaa.rdied~ 
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De elektronische apparatuur is afko~stig van een bekende 

Zwitserse fabriek. 

(b) Eem balanceermachiue met ele!{tronis che hulp apparatuur voor het 

dynamisch uitbalanceren va..~ r otoren von elektromotoren. 

machine is in Duitsland gebomrc.. 

Deze 

( c) Een vlamboog-snijmachine van Brits fabrD~e.at voor het snijden, 

volgens een bepaald patroon, v:m plaatstaal . De na.chine heeft 

een lSI'lp~fotocel kambinatie met bijbehorende clektronis che 

hulpapparatuur, wear.nee het nogelijk is de snijkop automatisch 

een bepaald patroon te late!o volp;en. 

In alle drie gevallen was een uitbreidinp, van de produktie-capaciteit 

de hoofdreden voor het aanschaffen van de machine en was ten naastebij 

bekend wat voor soort machine nodig was. De bijzonderheden aar.gaande 

vereiste capaciteit, nauwkeurigheid, enz. werden vasteelegd in besprekingen 

tussen de bedrijfsleider en de afdeling werkvoorbereiding. 

Hierna werden bekende agenten aangeschreven met het verzoek om 

gedetailleerde inlichtingen en prijsopsaven~ Op g rond hiervan deed 

men de ui teindelijke keuze en werd de mac!1ine besteld. Slechts in het 

geval van de balenceennachine bracht de bedrijfsleider een bezoek aan de 

fabrikant, maar di t vond plaats nndat de machine reeds was besteld. 

In alle drie gevallen werd de machine in eigen beheer 

geinstalJ.eerd; in het geval van cle grate boormachine onder toezicht van 

een vertegenwoordiger van de fabriek. Bij de installering en het 

inwerkingstellen van de machines deden zich gecn noa~enswaa.rdige 

moeilijkheden voor. 

net onderhoud van de elektronische e.pparatuur van de boormachine 

wordt verzorgd door de Zuidafrikaanse branche V fl-'..'1 de Zwitserse f abriek 

die de apparatuur leverde. Bij de twee andere machines wordt het 

onderhoud van de elektron:i.s che o.pparatuur zelf gedaan; een hoogst enke1e 
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keer wordt de hulp van de agenten ingeroepen . 

gevallen levert het onderhoud moeilijkheden op., 

In geen der drie 

Na.ar gezegd werd, heeft het onderhoud van elektronische a.ppa.rstut.r in 

de onderneming in het verleden wel eens grote bezwa.ren opgeleverd, 

a.angezien de betrokken a.genten dikwijls ,.·einig verstand ha.dden van de 

a.pparatuur. De leatste jaren is r.ierin een verbeterine ingetreden . 

Dit werd toegeschreven a.en het feit dat in de afgelcpen hausse-periode 

in Zuid- Afrika vele ondcrn~ingen overginger. tot modernisering van hun 

produktie-processen door tet toepa.ssen van elektronische apparatuuro 

Als gevolg hiervnn na~ ve,;.1zelf de vraag near goede onderhoudsdiensten 

toe en werden Yele agenten gedwongen a.an dit punt bijzondere aandacht 

te besteden. 

De onderneming beschikte V~.'oeger in de fabriek over een 

instrunentatie-afdeling voor het onderhcud van elektronische apparatui.lI'& 

OD financiele redenen is deze afd2ling enige j&ren geleden opgeheveno 

Momenteel wordt er echter sterk over gedacht om weer een dergelijke 

afdeling in het leven te roepen . 

Met c.e hoofd--instrumentat ie-ingenieur van een zeer grote onderneming in 

deze branc~1e ~•rerd de toep:rnsing besproken v-an sen a.nalogon rekenmachine 

voor de r egeline van een bepaald che~isch proces. 

In het topbestuur van de onderneming hebben o.a,, een technische 

direkteur en een produktiedirekteur zitt:i.ne. One.er laatstgenoemde 

va.llen een aantal bedrijven in verschillende delen van het land~ welke 

explosieven~ kunstmest en andere che!!1ische prodt'..kten fa.briceren. 

de technische direkteur bevinden zich een ontwikkelafdeling~ een 

spev.rwerkafdeling en een projektenafdeling . Als deel van het 

Onder 
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speurwerk-leboratoritm1 is er een uitgebreide cent:,:-ale technische infometie

dienst net onderafdeliLgen voor de bibliotheek en voor oktrooikwesties. 

In de ontwikkel- en speur-rerkafdelinp;en bevinclen zich hoofdzakelijk 

chemische ineenieurs . In de proje!ctene.fdeling bevinden zich ing~mieur.s 

van velerlel richting, wa.r.ronder instrunentatie-ingenieurs,, 

Tcr illustratie van enkelc i n.lichtings:proble!!ten wordt in het 

onderstac.nde in het kart de gang van zoken eeschetst bij het op gang 

brenr;en van een nieuw procluktieproces ~ bv. voor €an nicuw produkt~ De 

chemis che ingenieurs in de ontwikkelefdeline voJ.e;en ne;uwkeurie ~ 

vocrnamclijk c1.oor ui tp.:ebreicle li teratuurstudies 9 de j ongste ontw:lklcelineen 

op het gebied van prod~-ctcn waarin de onderneminp, is ge~nteresseerd. Indien, 

op grand van potentiele marktomstancUgheden en beschikbare kennis ven 

produktietechnieken, de ontwikkelafdeline; van mening is dater goede 

kansen zijn voor een bepaald nieuw produkt, den stelt deze afdeline een 

kart verslag op, wac.rin op globale wij ze wordt verrield wat de markt is, 

hoe het produkt zou kun::1.en warden ge'!laakt , enz. 

!fa goedkeuring door de technische direkteur, neemt de projekten

afdeling de zaak oYer en werkt in bijzonderheden uit hoe het produkt 

gemaakt kan warden en wat de kosten zijn . Hierbij kan deze afdeling 

voor het oplossen van bcpaalde proble:nen terugvallen op het speurwerk-

laboratorium. Wordt ook het gedetailleerde ontwerp v-an het nieu.we 

produktieproces goedgekeurd: den vindt ~enslotte de invoe:ring in een 

van de bedrijven plaats. 

Het is duidelijk dat de ontwikkel- 9 speurwerk- en projekten-

afdelingen uiternt inlichtingsintensief zijn. Ieder van deze afdelingen 

besci:lilct dan ook over eigen verzamelingen van literatuuro Deze z:tjn 

echter nauw gekcordineerd met de eerder genoemde centrale inlichtings-

afdeling~ teneinde onnodiee duplikatie uit te schakelen. Dat separate 

literatuurverzamelingen bestaan ie noodzakelijk omdat de betrokken 
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ingenieurs zo snel mogelijk beslag moeten kunnen leggen op bepaalde 

li teratu::ir. Zo bevindt z:ich bv ~ in de onderafdeling 11 instr;_unent.e.tie" 

een verzameling brochures en soortgelijke literatuur over lnstr1.ll"lentatie 

welke• door middel van kaartsystemen, toegankelijk is op grond ven drie 

facetten: le de naam van de fabrike.nt van bepaalde apparat0n~ 2e de 

technische funktie en 3e de toepassingogebiedeno Tijdens het onderhoud 

werd vemeld, dat advertenties in tijdschriften van zeer groot belang 

zijn. Ora deze reden werd de circulatie van inhoudsc::,gaven in pleats 

van de tijdschriften zelf, 0nvoldoende geacht. 

In een van de bedrijven van c.e ondernenint:; vindt een cheJ".1.i:och proces 

plaats waarbij anm:miur.mitro.at geproduceerd wordt door het in een 

realttorvat semenbrengen ven &7I!loniakgas en salpeterzuur. In c.e fabrieks-

uitvoering van dit proces was er een aanzienlijk verlies aan a.mmoniakgas. 

Tijdens een van de inforrnele besprekingsn welke de hoofdingenieur op 

gezette tijden met de bea.rijfsleiders van de verschillende fabrieken 

voert, kwari dit verlies ter sprake. 

een onderzoek in te stellen. 

Besloten werd on gezamenlijk 

Het onderhavige proces verloopt het best indien een zekere 

pH-wao.rde nauwkeurig binnen bepaalde grenzen wordt gehouc.en. Bij 

onderzoek bleek dat bij de besto.ande regelinrichting de pH-waarde erote 

varieties vertoonde 9 naar di t ko~1 nlet zonder meer worden verklaarde 

Een van de instrumentatic~inr,enieurs krees opdracht cm een 

intensieve litero.tuurstudie te mnken van de methoden voor het meten en 

regelen van pHuwa11rden. Tijdens dit onderzoek vond hij per toeval 

een e.rtikel in een tijdschrift waarin beschreve:i werd hoe het dyn8l!li!:'che 

gedrag Vt:...Tl een chemisch proces bestudecrd ke.n worden door kunstm.i.tig 

ee.:i bepaalde onrege1-1:1atigheid in een vc.n de systeemparruneters in te 

voeren en na te gaen hoe het systeem reagee'.°l.~t op deze onregeme;~ii:;heid. 



De methode werd op het onderhe.vige proces toegepast en tocn t J.eek 9 

dat bepa!llde systeer-i-eigens e:happen~ ,mar I!len eigenlijk weinig Yan 

a:f'wist 1 een volledige verklaring gav en van de optredende grote a:f'wijkingen 

van de mooentele pH-waarde tegenover d8 optimumwae.rdeo 

Een nieuwe regelinrichting werd toen ontworpen, waarbij gebn:ik 

gemaakt werd van een kleine experi'llentcle e.ne.loe on-rekenmachine. Na 

toepaseing van de e:cper:!.mentele regelme::thode bleek dat men de e.f'wijkingen 

van de :pH-waarde binnen na1.o.,we grenz~n kon houden. Ook vond men dat, 

als gevolg hiervan~ de verliezen aan E:lllilloniakgas tot een derde va:1 a.e 

oorspronkelijke waarde terugliepen. Op grond hiervan werd kortgeleden 

besloten om een perrnanente kleine analogon-reke~~achine in de proces-

regeling toe te passen,. Volgens verwachting zullen de kosten ven deze 

ma.chine binnen a;.1derhalf j ?.ar terugverdieud zijn als ge-..rolg van de 

kleinere veriiezen aan emrr.oniakgaso 

Wat betreft het algemene prooleem van het onderhoud van de uitgebreide 

elektrcnis che instrum.ente.tie in de bedrijven van deze ondernemine ka.'1 het 

volgende w0rden opgemerkt. Teder bedr.ij f heeft een fabrieksingenie11r o 

Onder hem ressortcren enkele instrumentatie-technici. Tot dusver 

wordt getracht or.1 de~e ·:,;echnici uit Europa nan te trekkene Deze methode 

heeft echter maar een beperkt succeso Aangezien door de tosncmende 

overschakeling vnn pnet.:r.1atische op eJ.-:::ktronische regelsyste.c"!len:, de 

onderneming e:,m grate behoefte l1eeft r.en elektronika-technici O is besloten 

on binnenkort de opleicling van dergelijke tech:lici zelf ter hand te 

nemen, 

In somnige gevo.llen van aankoop Vl'l.n elektronische apparati....ur 

wordt van de leveranciers geeist dat zij bepe.alde technici van de 

onde:;_•neming een opleiding zullen geven teneinde hen in staat te stellen 

on de betrokken apparatuur behoorlijk te onderho~den. Bij de aankDcp 
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van apparatuur wordt verder een gecleelte v~ de koopsroi. achtergehouden 

totdat ee:1 volledige dok~~ntat ie erover is cntvangen& 

Verklaard werd dat in het gebied van de Wi twaters:.:-encl, v!ae.r 

de neeste inporteurs en agenten van elektronische apparatuur zich 

bevinden, de dienstverlening door deze inporteurs en egenten de laatste 

paar jaar aanzienlijk is verbeterd1 ) o Dit werd toegeschreven nan het 

feit dat tegenwocrdig I!leer en I!leer o:::.derner1ingen in Zuid-Afrika hun 

produktieprocessen zelf ontwe;.·pen en de.t clientengevolge van iriporteurs 

en agenten verwacht wordt dat zij gedetaillee!'de inlichtingen kur..nen 

verschcffen over de benodiGde apparatuUYc Wel werd verder opgemerkt 

dat de vertegenwoor::ligers in kustplaatsen v2.n somreige bekende imp~rteurs 

va.11 industriele elektronische apl:)aratuur dikwijls nog we:i.nig daarvan 

afweten. De f abrieken van de besprok2n m1derneming welke zich aan 

de kust bevinden ond.ervinden dan ook meer moeilijkh<=>den met het onderhoud 

van elektronische apparatu.U!' dan die in Zuid-Trc.nsvae..l. 

De fabrice.ge van sigaretten en pijptabak in Zuid-Afrika geschiedt 

voornamelijk door twee grate concerns,. Een bezoek werd gebracht aan 

het hoofdkantoor van een van deze concerns. Met de re.adgevende 

ingenieur van deze onderneming werd een voorbeeld besproken van proces-

regeling in de sigarettenfabricaze. 

De onderhavige onderneminc :.s ecn Zuidafrikaanse maatschappij, 

doch zij beschouwt zichzelf als deel van een g~ote g?oep Engels-.Amerikaanse 

ondernemingeno Zij bezit verschillende fabrieken in de landen van 

zuidelijk Afrikaa De produktie omvat s:i.garetten 0 pijptabak en bepaalde 

voedingnmiddelen. 

Het hoofdbestuur bestaat uit de president 5 de produktiedirekteur~ 

de connnerciele direkteur en de personeelchef. De readgevende ingenieur ~ 

l) Zie het vorige voorbeeld. 
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tot voor kort hoofdingznieur van de cndernening, geeft technische 

adviezen a.en het hoofdbestuu~. Onder de produktiedirekteur b2vinden 

zich de vers chille::id-= bedriu, en en ook een t e chnis che afdelinc: Yoor 

nieuwe proj ekten s alst'lede ee:::1 instrumentemrerkple.ats. De perscneelchef 

beheert een kleine bibliotheek. Tijc.schrif'ten worden door bepaalde 

personen dooreenomen en aa.~ belanghebbenda1ter lezing gegeven. 

Veel te:::hnische informatie over de s:i.ga.rettenfab:ricage bereikt de 

onderneming op erond va:1 lic~ntie-overcenkoosten ~et overzeeseonderneningen 

voor de fabricage van sisaretten ender bepaalde he~1delsnerken. 

In ander2 gevallen komt technischc infor:natie in de ondernemine 

door toedo~n van de fabrieken ven machines voor de sigarettenindustrie, 

Twee hiervan hebben hun eigen vertegenwoor~igingen in Zuid-Afrikai andere 

warden door a13enten verteeenwoordigd. In het eigemeen is de vertegen-

woordiging bevredigend ~ 

soms onnodig d1ur zijn. 

Wel werd echter vemeld dat reserve-onderdelen 

Als voorbeeld wcrd genoend de elektronische apparatuur van 

machines voor de sigarettenfabricae:e. Deze apparatuur, welke in de neeste 

gevnllen een integraal deel van de nachine vomt, is veelal ontworpen 

net snel verwisselbare onderdelengroepen of eenheden,, In landen zeals 

de VS A werkt dit goed; in het geval van een def.ecte eenheid in de 

npparatuur is, voor zover reserve-eenheden ve.n het betrokken ty-pe niet 

in voorraad warden cehouden ~ een vertee; :mwoordige,:r van de I!lachinefabriek 

snel bij de bend of wordt een reserve-eenheid per luchtpost gestuurd., 

In dit verband werd vemeld dat een zeer r,rote P.nerikao.nse sigaretten

fabriek geen enkele elektronika-technicua had. 

in Zuid-Afrika is de situatie anders. Verzendine; van 

reser-ve-eenheden per luchtpost neemt altijd nog enkele dagen in beslag • 

.Aaneezien nachines niet zo lang stil nogen blijven staan zijn er twee 
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alternatieven mogelijk; of om een grate V'Jo:rraad dure reserire-eenhedel 

ae.n te houden, of om over eigen elektronika-technic:l te beschikken o:n 

fouten snel te herstelleno Het laatste is dikwijls doeltreffender. 

Een ander voorbeeld, ditmaal betrekkir.g hebbend op een 

technische innovatie door de fabrikanten vmi mae:hines voor de sigaretten

industrie, is de toepassing van appare.ten welke met behulp van beta-stralen 

de hoeveelheid tabak in een sigaret meten ~ Deze ontwikkeling vond 

ongeveer gelijktijdig in Ar:J.erika en E.1geland pleats. In beide gevalle~ 

werd een tit de atoomfysilrn bekende meet,.methode door fabrilrn.nten van 

elekt~onische ~pparatuur vcor alge~een industrieel gebruik ontwikkeld~ 

Deze fabrikanten zochten naQr toepo.ssingsmogelijkheden~ be~aderden de 

sigaretteilfabrieken, die echter verwezen naar de machine-fabrike.nten. 

Momenteel is deze me~tmethode naar men mcedeelde algemeen in gebruik 

in de sigarettenfabricage. 

In de onderhavige onderneming valt momenteel een merkwaardige ontwikkeling 

waar te nenen. Als gevolg ve.n de eerder genoende moeilijkheden met 

reserve-onderdelen voor elektronische appm~atv.1.~r besloot de hoofdingenieur 

van de onderneming het onderhoud van dergelijke apparatuur in eigen 

beheer uit te voerene 

ingericht. 

Voor dit doel werd een instrUI!lentenuerkpla.ats 

Nu deden zich in de fabrieken van de ondernening van tijd 

tot tijd bepo.alde technis c!1e produktic:_)roblemen voors die op vrij 

eenvoudige wijze net elektronische neet•- en regele.ppa.ratuur opgelost 

konden wordeni no.er waarvoor geen gespecialiseerde appa~atuur in de 

handel verkr:ijgbaar was, of\rel waarvooz- de non:,.aal ve:-krijgbare universele 

epparatuur te ingewikkeld en te duur was. 

Als voorbeeld wez-d de koppeling van de verschillende machines 

in de sigarettenfabricage genoemd. Gaet met fen van de nachines iets 
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verkee:::'d , dan noeten cle andere machines onniddel lijk stilgezet wordi:n 

teneinde opstoppi;-ir;en te vermijden. Veelal 1'Terd hiertoe gecruik 

gemaakt van Bantoe-werkers die, in geval van om·egelnatigheden, de 

verschillende machines in een bepaalde volgorde moesten uitschakelen 0 

Ondanks nauwkeurige instrukties kwar.i het echter meernalen voor dat deze 

werkers , wanneer een fout optrad, in paniek raakten en vergaten om de 

raachines uit te schakelen. Het probleen kon vrij eenvoudig warden 

opgelost door een zeer eenvoudige eJ.cktronische 11 rekem:ie.chine" welke 

gekoppeld was a ,?:.r1 bepaalde cp strate0 i s che plaatsen bij de machines 

opgestelde sensoren (zeals bv .. fotocellen)~ Aruisezien de betrokken 

ele!ttronische apparatucr niet in de ha.ndel verkri,igbaarwas, werd zij 

zelf gebouwd en met goed gevolg gefnstalleerd. 

Het gevole van een en ander is dat meer en meer elektronische 

apparatuur door de onderneming zelf wordt gebouwd . Oak zijn elektronika-

technici nodig om de apparatuur te onderhoudena Ao.nge~ien dergelijke 

technici raoeilijk te krijgen zijn, warden dez~ door de onc.er.iemine; zelf 

opgeleido Vol8ens de hoofdinr,enieur is het hierbij een eroot voordeel, 

dat de ondernei.~ing veel elektronische apparatuur zelf bovJ-rt, aangezien 

de op te leiden technici hierdoor een coede kennis krijgen van vele 

door de ond.erneninr,; gebruikte elektronische instrumenten en ook dat c.eze 

technici zich terdege bewu.st zijn van de e;evolsen van eventueel tijdens 

het konstrueren van de apparatuur ser.c.·~2..kte fouten . Voor de opleiding 

van de elektronika-technici komen veelt.l jonre elektriciens in aanmerking. 

De ervaring leert dat oudere elektriciens nie-c rieer zo gemakkelijk op 

te leiden zijn. 

Naarmate in de onderne!!ling i:neer en meer in eigen beheer 

gebouwde elektronische apparatuur in de verschillende processen toeeepast 

werd, began de hcofdingenieur te beseffen dat veel hiervan met kleine 

wijzigingen ook zou kunnen worden toegepast in andere bedrijfstakken 
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waa1-voor de in de handel beschikbare epps.ratuur te u;,1i verseel en te 

duur W&So 

Het gevolg van het voorgaandc was dat de hoofdingenieur van 

de onderneming toestemming verkreeg o~ als raadgevendG ingenieur voor 

a,_~dere ondernemingen op te treden. Om deze reden werd hij van 

hoofdingenieur ,,beYorderd" tot r ac.dgevend ingenieur van de onderneming 

met de bevoegdheid om ook a,_~dere onderr.emingen adviezen te geven. 

Als voorbeeld van gedeeltelijke :rrocenautomati.ser:i.ng in de onderhavige 

onderneming kan de sigarettenfabricage warden genoemd. Men maakt 

sigaretten ender verschillende handelsmerk~nb 

eigen mengverhouding van bepaalde t abakken ~ 

Ieder I!lerk heeft z:i.jn 

De afzonderlijke 

produktieseries duren in de meeste gevallen slechts enkele uren ~ 

In de ondernening is nu ee:i weeg- en regelinste.llatie ontworpen, 

gebouwd en gefnstalleerd als deel van het komplex machines voor de 

sigarettenfo.bricage. In deze installatie worden bepaalde soorten tabak 

via lopende benden aan mengmnchines toegevoerd. De tnbak op de band 

wordt door elektronische appe.re.tuur gewogen en, aangezien de snelheid 

van de band bekend is, kan de hoeveelheid t nbak van iedere soort welke 

per tijdseenheid wordt toegevoerd, bepaald warden. Men ka., ve rder de 

toevoer van iedere soort e.utonatisch zodD.nig regelen dat de juiste 

mengverhouding voor het betrokken merk wordt verkregen. Op een 

centrale meet- en regelleosenaar hevindt zich een paneel net verwisselbare 

prograt:ll'!la-eenhedeno Wordt nu op fabricage van een ander merk overgegaa.n, 

d.an wordt eerot de installatie leeggedraaid, Dit kost ongeveer tien 

minuten. Vervolgens wordt de net het betrokken merk overeenkomend.e 

progr8Illl!la.-eenheid op het pan.eel gepl aatst. De installatie fabriceert 

dae.rna sigaretten met de voor het betrokken I!le:i.'k juiste mengverhouding 

van de verschillend.e soorten tabak. 
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De ele!ctronische wceg- en ree;elinste.llatie voldoet goed. 

Van enkele grote overzeese sigarettenfabrieken welke tot dezelfde gro€p 

behoren, is kortg8leden opdracht ontvangen a..~ soortgelijke installaties 

te konstrueren en te leve!'en 1 nedat de raadgevende ingenieur hierover 

tijdens een bezoek aan deze overzeese ondernemingen had gesproken . 

33 . LICHTREJSb..A~_ 

De produktie van lichtreklame-artikelen is in Zuid-Afrika voor een 

groot deel in hnnden 7an een onderneoing . Dit is tot een grote oate 

toe te schrijven aan het feit dat lichtrekl(l!'les in de meeste geirallen 

worden verhuurd in plaats van verkocht. Nu is het zo, dat de hu~r 

de eerste jaren vrij hoog is en dao.rna afneemt. De lichtreklame-

installatie zelf wordt door de verhurende onc.erner1ing bv. in vijf jaar 

afgeschreven. Het is duidelijk dat de verhuur eerst na de nfschrijf-

periode, onc.anks de lagere huren, werkelijk grate winst oplevert. 

De kleine: onderneningen zijn meestal niet kapitaalkrachtig genoeg om 

de eerste, minder winstgevende, periode te financieren3 

De ondcrhavige onderneming kan, 7001· alle praktische d.oeleinden , 

gerekend warden te behoren tot een van de grote nijn- en industrie-

groepen in Zuid-Afrika . De onderne:mine heeft produktie-afdelingen 

voor het :maken van grcte metalen lettersj voor 11-plastic"-letters en 

voor het oaken ven de neonbuizen. De huidige direkteur~ met wie het 

onderhoud plaatsvond, is iena.11d met een financiele achtergrond en is 

direkteur Ge-weest ve.n grate ondernemingen in verschillende takken Yan 

de industrie o Als bui tenlander ontvangt hij regelmatig cir:::ulaires van 

de betreffende ambassade met inJ.ichtingen over n.teuwe prod.uiden en 

produktieprocessen. 

zeer waardevol. 

Na~r hij meedeelde z~jn deze inlichtingen dikwijls 

Hij heeft een uitgebreide ervar ing opgedaan in de 
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nijverheid in Enge:i_mid en in de V S A. Hoew~l eigenlijk reeds "met 

pensioen" 9 is hij enige j e.ren ~eled€:1 e.aneezocht era de ond.erhav-:1.ge 

ond'.:). ·ne::.1ine te lei den, nade.t d~ze een terugsle.g hed onde:rvo!!den ,. 

zijn r,evarieerde t::,ehterg:rond heeft de direkteur in de l oop der j aren 

een uitgebreid netwerk van persoonlijtE. ko;.1tp_l{ten opeebouwd en is op 

deze nanier dikwijls in stnc..t geweest on inlichtingen te verkrijgen, 

bv. over nieuwe produkten~ welke ook v oor andere oncernemingen in de 

groep van belane zijn . Hijzelf en de e.fdelinBshoJfden p,cen van tijd 

tot tijd overzee en kijkcn dan ree:elna:t ig uit nae;:;_~ nieuwe vomen van 

lichtre:klru:ie welke voor de ondernenin£ van belan.::. zouden kunnen zijn. 

Bi j het vor::nen van grate metalen letters ui t rilaF.tstao.l of alumi:dum 

doet z:i.ch het probleem vcor c.at het i1lo.atmetael !!let ecn 011er een :.cechte 

hoek ongebor,en renctj in de vom irnn de letters gebogen noct worden? 

zonder dat de rand gaat rir'lpel en~ Tot dusver werd dit werk gedaan door 

ervercn bliks l agers anng0.zien, va.~wage de individuele aard van de 

opcl.?ncl-:ten:1 de o::1~et niet vold::,~1 c1e is on hie:r,,c-:::,r pc:rsen te gisbr-uikenG 

!-!et werk van de bJ_:ikslfl[!'.ers ve1·gc1.e veel tijd en was duur . 

Hoe7e:'.. cie c1ir2h:teu~ geen tect.:1is che achtergrond heeft 8 wes 

hij toch van mer;.~_r;g dat e!' eem,·oudige ne.chi.nes moesten ziJi.1, wa.a rmee 

cit werk kon worde:'.1 rede.u1~ I:;2.n va.n c:e e..fC:cl:i.!1f';Shoofd.en k:i.•eeg npdracht 

om tijdens een re5.s 12aar <la V S A s p.:'.ciaal n~a zo'n .!lachine nit te 

kijken~ Meer of minC:.er bij toeirel kwrun het e.fdelingshoofd. L1 de 

V S A in h:ontakt met een gepensionasrde tech11J.et'.s die als hobby twee 

p?oto-typen or.twikkeld had -.ran een machine die voor dit ooort werk 

gescli:!.kt was~ maa:::- die daarna de hele zaa1.c had 19.ten rusten ,. Wel had 

hi,1 r.og e("n van de machines in de vorm i,-n.."1 1osse ondGrdelcn. Deze 

technicus was echter rdet oereid om een ~1ieuwe machine te kcnstrueren 

of zelfs de onderdeJ.cn te verkopen 3 
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De direkteur w:i.st toen cchter dat e r special0 machines voor 

di t werlc bestonde.1 of konc1en wordan genrnekt o Hi j benaderde toen ecn 

van de andere 0:1-lernemingen in de gr cep ; een fima welke o. e .• ma~:1incrie 

importecrt uit Duitsland. Via een ~.- en de relaties in Duitsla.--id hoard~ 

men tenslotte van een fabriek welke een machine mao.kt e waar,nee het eerder 

bes chreven werk zou kunnen warden £5ed e.2-n , Hoewel nie!!le.nd de me.chine 

gezicn had, werd. een bes-telling geplaatst op goed geluk. De machine, 

welke e.fwijkt va..".l de eerder genoende .l'.merikaanse, is iri..middels afgeleverd 

en voldoet goed. De hoen.?elheid geschoolde arbeidi nodig voor het 

ma ken van ronde hoeken in grote netalen letters~ is tot minder d&"l 20% 

gereduceerd na invoering van de nachine . 

De nachine zelft welke eigenlijk ontwcrpen is voor gebruik 

bij de fabrico.ge van kleine series ce.rosser:i.een voor autonobielen, 

beste.at uit een sr.elwerkende elektriech aangedreven hamer. De kop 

van de hamer bestaat uit twee naast elkaar geplaatste halve koppen die 

dcor een korte e.fstar.d van elkaar ge schei den zijn. Afhanke li j k vcn 

het fei t of de rand a.an het rend te buigen plaatmetalen werkstuk ne,ar 

binnen of naar b·.ii ten gekeerd noet zij!l t -wordt c'..e !!la.chine zode..nig 

:ingesteld clat de twee kophelften, op het monent dat zij het werkstuk 

op het aambeeld rP,kens naar elke.ar toe e.f van elkaar af b '2wcgeno 

de resulterende wrijvende werking wordt het neto.al v en de o:rigebogen 

randenige: ~i'ls in ~lkaar gedrukt of uit 8lkoo.r getrokken , Op deze 

wij ze is het mogelijk on oEgebogen r e..:.'! J en zelf te buigen zonder het 

optreden van ongewenste rimpelingen. 

Door 

Zeals reeds eerd~r werd O?g€I!le rkt is de produkti e vo.n stnal in Zuid~Af1-ika 

in he.nc.en V&"l een zeer grate onderneming en ve.n eer.. k l eir. ae.ntal ni ddel

grote ondernemingen, waarvan er een speciale stanlsoorten alsmece koper-
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e;1 alu!'lini u~drae.c. fa'.:lriceert ~ 

Deze onderneoing he2ft een hoo:.'.:'clrnntoor en twee s t o.,3-J.fabriekeno 

I:et hoofdkantoor h8eft afdelingen voor aa...~- en verkoop, voor ontwikkeling, 

voor de produktie e voor persoaeelzaken en voor administratieve en 

financiele aangelefenheden , De t\ree sta~lbedrijven ste.e.:i onder de 

technische d:i.rekteur. In een hiervan bevindt zich een instrumcnten-

werkplaa.ts i die het onderhoud behc.rtig t van a.e pnell'"!latische en 

elektJ:·onische instrun~nte.tie in de twee bedrijve~1. 

Met de a.ssistent technische direkteur en net het hoofd van de 

instrunenteriwerk:pln.ats verd de toepe.ss ing besprckcn ve.n nirmwe 

spekh·oniet ei·s welke 1:ortgeleden in de bedri jven in gebrui k zijn genO!llen. 

De onderhavige ondernenin~ ~c!lkt specie.le steelsoorten uit schroot~ 

Di t ,rordt verwerl:t in vlan:.,ooeovens • 

t:.i.en ton staal wo?d?.n geprodi.1cee:i:-d. 

Pe1· ov-en kan in drie uur o~geveer 

◊J!l spccieJ.e s·::;a':1.lsco-rten te ma.ken~ 

moeten bepaalde elementen warden bijgevoegd ◊ Hie:rroor i s het nodig 

clat de sene1-:.s t elling van d,': sl!i.elt pred.es b t,,kcnc'L is zo1at bepaald 

ke..n word~n welke ele;:i.enten nog moeten worden toegevoegd.a HiE:.rtoe wordt 

af en toe een I!).Cns'~er von c.e smelt genoncn" Di t wordt nf P.;e}::oeld e:i 

per buizenpost naa.r het l!letallurgisch J.2~borat.ori1 m:i. gezonden al,..-aar de 

seaenstelli11e vc..::.'1 het me,nster uo:cc'.t bepe.ald~ 

In het ve r leden v011ct de enalyse leng s chemis che wee; pleats; 

di t duurde onp,ev2e.c e:211 ha.lf i.;u ~:· ~ Aang,~ zien per s.neJ.t oeerderc analyses 

ge;:•1aF-~t wo:r.den. ont stonu. a1s gevolp- vs...-1 de l e..,..p;Curige cherni s che ~alys~s 

een aanzienlijke vertre13 i nz en kon c.e c ,'tpnc:a eit, ve.n de ove~s n:i.et 

vol edie; ~.;c,rden 1:E::::mt ~ 

Nu was ui-t de l:i_teratum' b-=lr.en:1 dct er automatische elektronische 

spektrooeters bestonden~ waa.1~ee de samenstelling van een sto.almo;ister 

ze~r snel kan worden bepaald. 0;J!-:: he.c1 de metallure van een v-an de 
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bcd:djven ee!1 d1.o :.·gel5.jk apparaat gezien bij e;)n Britse ste.alfab1,i ek 

net 1,elke de onc.ernem:i.ng ~c...U7e re l atii::s onJe r houdt o 

De bedrij fsleider van een de::- bedrijve:i bes loot hierop offertes 

te vregen voor de l eYering van ee n automatische 3pektru:netero Na 

ontvangst van de offe rtes werden deze voorgelegd aan de Britse staal-

f abriek (ve rderop wordt ve:.:d'.lidelij k.t waarom). De Dritse fabrielc ~ 

welke goede ervn.ringen heeft opgedaan met een spektromete r van Britse 

makelijj beval het betrokken fabrikaat ao..n. Deze r ee,d werd echter 

niet aangenomen en wel o:cide.t een va-;1 de aanbiede:·s ~ een Zuida frikaanse 

firna di e ges:peei t~liseercl is in he·c leveren ve..'1 spekt rometrische diensten 

e.an de industrie 5 ecn Z·,iitsers appP.rc,e.t .ae.:.1'b::,o<l~ dat 'of gekocht of 

gehm:i.=d kon warden o Ingt~'lre.l het e,ppe.raat gehuurd zmt worden ~ zou de 

le7e!·e.ncier ook het ondl;)rhoud verzo;·geno Ao.."lgezie!1 de ond2rhnvige 

onder.neming weliswaar over 2en instrlli::ientemrcr kpl aats bes ch:ikt, 

u.0ch betwijf-2lde of de aE.nwezige tech~ici i:.1 ste.at zouden zijn de zeer 

gcspecie.liseerd-= spektr0::uete r appa:re.tu'.lr t e ond~rhm1.C:.en t werd bcs l oten 

on d.e apperatu:.::r te huren~ D?.arnee viel au·i:.ac1e,tis ch de keu.ze op het 

Zwits.::rse e.ppa.raa.t~ Di t w.::rd kor i..ge 7 eden g,i:instnlleerd d0or de 

leve:·ai.--ic:i er" 

Met daze spskt:~o:::1eter kunnen de analys e.:; i di?. Y!'oeger een half 

m:r i n beslf',g n~en ~ is zes n:1- nut E"n •,rorde-.1 ver":icht. 

kor~:e!dies j_n a.e saocnstsllir.; van c.e s!!;.2lt) c1o.,r hct bijvoegen vnn 

Gebleken 

is cle.t nu p er ov-e;1 pe::.· tag ~e(~:C' st a.al g:?p:r.oclnc::e.Jrrl kan wordei.1 ( wt?gP.ns 

ve1kc.,.ct ing van ci.cwachttijl1 ':'n vo0r het F:t1&J..y3 ,2ren ve..1 nonst ers ) en 

da:t, t'l.oo r d.at kaJ 1·e~~ties sn0lJ.0r kurt11e1 wurdcn ac.:1c;E:::iracht ~ gezo:r.gc. ~E•,"l 

wore.en de.t bet stn.E:.l b5.nnen enger e grei1zen aan de snecifikaties vol doet o 

Verd.er is n inder l aboratcriuripers oneeJ. nodig,. 
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Dt:: onderhs:v:i.ge O!'lderne::i.ing he2ft "know-how" overeenkonsten !!let een 

aantal Britse onde~ne~ingen die dezelfde soort produkten naken, 

Kra.chtens deze overeenkCY.nsten o;.1tvengt de onde:;:~aeming tegen een bepaalde 

vergoeding technische informat ie over produkten en produktieprocessen . 

Van de ze ove1·eenkoris ten wcrdt door de o:aderne:'.'li.ng 5-n aanzienlijke mate 

ge bruik geme.akt . 

In een der bedrijven is een kleine bibliotheek o Veraer 

wo .. ·den een a ant o.l tijdEt;hriften ontva.;g z11 welke een sek:r etaresse le.at 

circulerene 

Wat dz aan!rnop van ej.ektronische appa.rat u.ur betreft i dez1: 

wordt ui tslu.itend betrokken van leve:nmcie:r.s r:,et welke in hct ve:rleden 

gunstir,e erve.ringe11 zijn opgec1aa~. 

ge1:omaliseerd op bepaal c'ie app9.rat uu:;:-. 

We.ar e;.1:!.gszins n oge.lijki wordt 

Bi j de aru.1koop wordt e en 

g edeelte van de koopsori a.ci2tere;ehouden totdet a l.le vereiste tel,ening en 

e;.1 har.dleidiaren zijn m1tvn::."lsen. 

Bil:r..er.korc ber:i.nt de onde.rneoin?, met de inte .. ~ne oplei.dinp; van 

Van deze teclmici ~al worden ve r wacht dat 

z:i.j c1e vele P!'le~~~tisc!l-2 1:;~1 elekt:i:oniscr,.e e.ppn:catuur welke door de 

D:J.1ESKLF.8i ?G ~,.-=- ~~~-~-

Eer. vri. j g~ote onc.er-nerii ne wsrd bezo::::;::s ~ welii:.e :~~ch specie li.s eert in 

hP.t vervaardige,1 van bove:.1-~ en cnderk.:.edine; Yoor c!.8I!les en ve.i."'1 darics~ 

kousen~ Zij bes te.at 1.,.:\.t een houds~emaats (!he.ppij en een a.:mtal 

docht.srnae"tschappij en di~ de produktie verzm.·r,e~1 ~ Het onderhoud 

vond placts met d2 technische direkteurs die enkele jaren geleden uit 

de VS A e;ek~en is en daar een uitp-ebreide ervarin17, in het kleding-

bedrijf heeft oppeu~an. Hij is de enJge tEochnische deskundir;e in de 



O!'der nening r. 

Wo.t b .;:t::'.'eft 11technische 11 i n fcrmgtie zijn er in h e c dsmes-

kledin~bedrij f twee e;ebiec.en we.arop inf orI:1.atie vereist wordt , Ten 

eerste is, wee;ens de gr ote a fhankelijkheid ven de mode~ v-oortdurend 

infoma~ie nodie ove r nieuwe mo destijleno EJ~ zijn~ vooral in Europa~ 

een e;root aec!lta l nodehuizen welke rec elnatig ean de kleding fain~ieken 

• + b" ~ 1) n:teuwe onvwerpen e.an J.eue:n o Vele grote fab rieken 9 we.aronde:r de 

onderh avie:e onde :::-ner.iinr:; :1 hebben bovendien hun e~_gen ontwerpafdeling eno 

Verder g s.an de direkteu:ren van de onde rneni:ce; n instcns ien k e8r per jaa r 

overzee Or.l zich persoonlijk op de hoor,-ce te stellen vnn n i euwe tendensen 

in de node voor dameskleding. 

Ten twe e de is er het zuive r technisch g ebied c Er zijn in de h e le 

wereld een -bet r ekkelijk kle in aantal fabrieken ve.11 :ne.chines v oo:i.· de 

k l e dine industrieo De meesten hiervan zijn in Zuid~Afri ka door a.g ~nten 

vert~genwoordig d ~ een paar hebben e i F,;en vestigj_ne en .. Iu he t; nl r,eneen 

Voor k l eine r e:,arat:i.es heef t de 

Aa.D.r,2zien he ·i_; d.ar::2sk:1_e c::1.nebedr ijf z. o sterk a a.n mode 

onderhevi.c is ~ zi j r.i de :rr oC::.1-J.k·'.;J eserie ·; voor bcf-s.e.1de pe.t r cne:::i n eestal 

vrij klein " 

zelfs voor l dndon e ls de VS A. Het e;e v-nl g i s dat i n de t Le e c:te 

danes.d edinr,be drijven de me.ch i•.1es bee.en t eon dag e van het zelfc.e t ype 

zi j i.1 e.l s "Lient e.llcn j e.r en c;ele den . Aut0.o.o;tis atie is 8 ::iehou<'Ie ns eni~ele 

stenc.r.nrdbewerkinr, en~ n:oeilij}: door te voeren. Een bi ~lr..omend o e zv•aar 

1) Voor de rol die modehuizen en klec1ingfo.brieken spelen bij het 
v-erspreiden van een nie u:we mode r zie : Io B:..·ennink!!iey er; The s ociol ogy 
of fashion ~ Ver l eg P o Go Keller, Wint e~rthur 9 1962, blz n 64 - 68 : 
"Th e i nter-med5- ary r ole o f r.ie.ss .-production". 



is dat t-s_:tiem,~terialen. welke in grate verscheidenheid gebruikt 

worden, m:lnder e:emakkelijk door nachines P,ehar.tE:erd word.en dan 

n at eri alen zoals ~~talen c 

Volr,eas ver klarinr;en vo.n de technische direkteur is kortgeleden 

dooT een verenir: inr: van kledingf brike.nten in de V S A een onde:·zoek 

in[:esteld nnar de nP.te ws.arin au·cone.tise.tie in het kl2dingbedrijf werd 

toegepast. Ui t di t onder ·✓.oek :-.·,ou z:l.
0
111 geblE')kcn c1e.t ~ hoe1,el zekere 

vcrmen van automatisatie met succes worden toege:past 3 de aard van het 

produkt en van de markt beperkingen oplegt. 

De t e chni s che innovatie in het dameskledingbed1·ij f vindt dan 

ook meer plaats in de vorm va.-ri r egelmatige de·cailverbeteringen ae.11 

machines t waa:rbj.j de n~d:=-ulc vooral ligt. op de snelheid. en op het gemak 

waarmee de machines door het persoi.1eel b\~diend kunnen , rnrdeno Men 

deelde mee dat deze G.etailver-beteringen plaats vinden zowel op initiatief 

ve . .11 de ma chin2fab:r llrn.nten als ten ge•.•olge \ "&"l suggesties 7 8.n de kant 

A.ls v-oorueeld v ,~x1 een beperk.te 11e.1.rc0:c1at isatie 11 we1'd een e:leJ:t:..~cn:t s ch 

e..ppgre..at geno,-,·:,d C:.2..t sincls en:i.ge tijd c1 0or een Ar!lerikaanse i:-.strum8nten

fabri tok , in sa:cd werking :ne~ fabri rl:e.nt .. : ;:i vmi nna~t.12.chin~s O in de hn.n •:iel 

wordt ,,.eb:c2.chto Eet ap~1n.raat ~ dat ')P alle g~gbare indust:dele 

naaim.achj_ncs aans:;ebracht knn worden ~ test e..2.t in wezen uit 8en l a!:lp-f'otocel 

kombi.natie en een a:;itome.·:.-.;.sc~1 ~re::rkende s ch aar" 

de -:,per-ate i.;...:• nodig ori.-;i nadat een bepaald 1;erlrntuk doo:r de nae.:i.mae;hine 

afgewerkt was 1 CTet de hand cte draad doo:..· te kn:i.ppen. Met het eerd.er 

g12no2l'.r.0.e api'are.e,t geschieJ.t d.it r-i.ut omat is ch. Zod~c-a -ria de f otocel 

·;e.ststae:t dat h2t '--iat2:ri.c:R.J. door de nachine gege.en is~ uordt meche.nj_ sch 

de draad doorgeknipt , 

De tec:1!1::.sche d. i.rekteur had ., voor zijn v-ertre~i;:. m1.ar Zu:i.c~Ar'rika, 
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reeds dergelijke apparaten in Amer5.kae.nsG kledingbec.:.-ijven gezien, 

Hij heeft zich nu in verbinding gesteld met de .Anerikaanse fabriek Vai1 

deze apparaten voor gedetailleerd.e inlichtingen en hoopt bir:.nenkort 

een bestelling voor een aantal van dergelijke ap:paraten te plaatse.10 

Een grote Zuidafrikaanse onderne~inr, werd bezocht 9 die gespecialiseerd is 

in de fabricage van flessen. Deze onderneming heeft een centre.al 

hoofdkantoor en een aantal bedrijven in verschillende delen van 

zuidelijk Afrika~ welke ressorteren onder de technische hoofdafdelingo 

Onder deze hoofdafdeling vallen ook het centrale laboratoriUlll en de 

projektenafdeling. Met de technische direkteur en met het hoofd 

van de projektenafdeling .werden o~a. enkele problemen bij de toepassing 

van elektronische apparatuur besproken. 

Er is 9 in bescheiden mate, een zekere specialisering van de 

afzonderlijke becl:djven, in die zin'> dat elk bedrijf slechts flessen 

van een beperkt aantal kleuren ~aakt . De reden hie!"roor is dat het 

overscha.."kelen van een kleur glas op een andere in een glasoven tot 

grate verliezen a~~leiding geeft . 

Ieder bedrij f heeft een lnboratori u..ri voor kwali tei tskontrole. 

Bovendien warden ree;ematig ~onsters r:estuurd nna:c het centrale 

laboratoriUI:1 van de ondernertin~ c 

De ondernening beschikt over een kleine bibliotheek. 

Tijdschriften laat men circuleren onder belanehebbendeno Verder gaan 

de hogere funktionarissen van de ondernemin~ receJ~at ig overzee voor 

bezoeken aan glasfabrieken en nan fabrieken van oachines voor de ~las-

industrie. Ook k0Jc1en cverzeese vertegenwoordigers van de machine--

fab~ieken regP.Jrlatie near Zuid-Afrika en inlichtineen te geven over 

nieuwe macllines. 



Desonc1Fc1ks is d.2 l e id:l.,1r, ven c:e ondo.r71e1.ling tot de konklus:i.e 

gekonen e dat e:i:- l e.ne:s de h i P.rvoo:c fenoeode k.analen niet voldocnde 

t <)chnische infornatie binnenkcmt. Het is namelijk niet g0ed mogelijk 

om uit de li teratuur en t ijd2ns bezoeken ae..11. cverzeese glasfnbrieken 9 

gedetailleerde inlichtingen ove r produktieprocessen te verkrijgen. 

Daarom heeft de or.derneming kortgeleden een aanta.l "know~how11 overeen

komsten gesloten met een p aar grote overzeese glasfabriE-:ken ~ krachtens 

wel ke tegen een b epealde vergoeding produktie-techr.ische kennis wor dt 

ver.=;trekt ., Het was op het huidigo stadium voor de onderneming nog 

niet mogelijk or;1 t e zeggGn of de overeenkcmsten van nut war-en, 

De onder ne;:ni ng nae.kt v~el gebrui~r va.".l e1ektrcni s~he i:ustrtr.!lent a:~ie , 

spe ci eo.l voor het meten en reg0len v21 de t emper11tu::-:..• L1 de glaso•rens . 

Binnenkor t zullen nog d:de grote installe,t i es ir.gevoerd wo:rden waarbij 

v r.n elektro:J.i sch;_; apparatuur gcb:cuik gemaakt ·wordt , te weten : 

(a) Een elektronische rek8nno.chine , 

(b) Een spek~roneteT c 

( c) Esn insta ~.lc.tie voor het keu:i:·en van flessen,. 

De e lektro.1isr:he 5.nutrur1entatle ve..r de g10.s01ren we1·d in net 

Yerlea~m vi:n ve:".'schil];,mc1e levera:,1ciers betrokken ., Som,:; zijn echter 

sJ.echt~ e~-,ro.:c:Luger. o;,gedaa..1" \; -::,r;ne2r egencen n:;.et in etaat ware.>1 om 

n0t e;P.vo:Lg was d.e:~ in zulke 

geva.llen de recP.l:i. T!g va.!1 da o-vE:•;1temperatui;r tijclelijk wee:c r.iet C:.e hend 

ri.ce:st g~s chi eden. Moner,t2e::;_ tracht de ondc:m::>:-dl"lg zovee l :ricgcli,J;.:: 

t 0 :10:::L1ali::;eren op instrunea-t atie v en Pen 1-rerelci.bekende fabriek met 

De instru:.,er,cat .ic v e.'.1 di t r1e:i.·k is 

zoveel nogelijk zc: ntwur:pzn dat or,derdelc:1c;roepe:.1 of eenheden onc.e1·llnp: 

ve:::-wisse lbaru.· zijn,. Het is dus niet nodi g om f,rot e aantallen reserve~ 

eenheden in voorraad te houd.en; verd•2r k'J.nnen ~ ;,mer nodig , clefekte 
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een.,'lc.-c.en d::or de l.ever&"lc ie:r in Zuid- Afrike. ge~:epuree i-d woi-den. 

De el2k'cronische r eken.:ie.ch::ne 1Telk2 binneru~ort ge~'.nst a.lle"Jrd 

w~rdt 9 zel in het be~in uitslc1itcnd voor ad~lini :s tratieve doe:l.eind.en 

De bec.oeling is echter dat deze rekernnachine o:v 

een l ater s cadiu."'l ook voor de werkvoorbere.:.ding in de produktie znl 

worden toerepast , Bij de kev.z.e v e"'.l het nerl~ wa.ren niet alleen d0 

eie:enschappen vcn c,e P.anr:etoden nachiues van bP.le.ng i naar vooral het 

fei t de.t de levero.ncier :i.n stf'.nt was om het 011d13._•houd ve.n de macl1ine 

en 1:et opleiden v p_ri de operateurs r;cheel ze:i.f t er he.nd te nemen . 

Da s:pekt ronete:c wo1·dt binner.k.ort i n hct cent1·ale le.bore.tori urn 

opgesteld . Deze spekt r oMeter zal e:ebruikt warden om de inkol"lende 

e; lasmonst.a:cs van de f ab:ciel-rn.1 s"1el te aaulyseren o Naar verwaeht 

wordt , zal de invoerinp; van d:i. t appe:ra.at leide;1 tot sen bes:;la1.·ine op 

labcretori i.mpe:i:·sor,eel o A:mbiedingen wer den vcrk:c·ee;en va;.1 Yersch:illende 

fa"!:;rieken ve.:1 s:pe!{trooeters e De keu~e vic l t €:.:1slot te cp e,:>n 

Z;~its-=:rs fabr.i.l~aet en vel on<'la.t dit in Zui d-Afr.1.. -a ve:::te.csenwocrdigc'l. 

wo:,:d t; door ee::1 onderneninr, die in staat is het onderhoud e:n de oplej.dine; 

v-an o:i;:era.te:J.r s t e ...-erzor c;cn1 ) . 

In ceu v.i;,1 c',e bec"._,._. i j-,·en Vt:.n <le ond.er.18!::inp; wo:,:-0,t b i nnen 

afz :~ en" are ".;i j d c~ppuretut:r re:i'.nstn.llee:::d vom· h2t nu.tonatinch l;:em.·i-m 

proc',1_1ktienachincs ~ Tot c.us,_re r vor:.:1 c2 k2m·::.r.3 visueel pl:!ats,. 

vo:.:-'!n ve~ de fles, de bin'1en-- e:a bnf·;_,er::cl.ianete:c ,•itn de hals en c.e 

o.rumezlc:he~.c'. van kleine sche ··,•t jes in d8 hal .3 ~ De voornae.'ns te redene::1 

vcor het in-voeren v a..11 c"'.e insta.llatie zi jr. besr,arL1c; op im:pekt i epe:i:'soneel 

en vernindering va..1 vere; i ssingen bij de l:e t~r~_ ng . De te installeren 

1) Zie ook het voorbeeld ond-er 11 Stac.l (C) " o 
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appara.tuur, welke dee ls mechanisch Eon dee ls elektroni r1 ch wer}!:t, is 

afkcns·c i ?, van een ~erikaa.11s e nachinefe.brikant, die de;e:;e apparat uur 

ontwikke:i.d heeft in sar.1enwerking r.iet grate .Ane:t:ikaanse fleosenfabrieken. 

De eerste gegevE:ns o,·er de;~e apparatuur verschenen i.n 

tijdschrifteno Ongeveer tezelfdertijd bracht een vertegenwoordiger 

van de Ame~ikaanse fabriek van machines voor de glasindustrie een bezoek 

aan de ondernem:i.ng in Zuid-Afrilrn en gaf inlichtingen over de apparatuur,, 

Kort da3rop bracht de bedrijfsleider van een der bedrijven een bezoek 

aan de Amerikaanse machinefe.brilrnnt en ontvir..g gedetailleerde 

technische inlichtingen ever de appa!"ctuuro 

besloten om de appo.ro.tuur aan te schaffen~ 

Op grcnd hiervan werd 

De onderne!lling ondervindt het als een groat bezwaar dat niet voldoencle 

elektronika- of instrumentetie- technici van voldoende bekwam!lheid 

as.ngetrokken kunnen warden. Een zeer belangri,jke faktor bij de 

aankoop ven meet- en regelapperatum.· is dan ook dat de leverancier in 

staat moet zijn om het onderhoud; of de opleiding van het betrokken 

personeel, te verzcrgen. Dit blijkt ock uit de voornoemde voorbeelden . 

Men is echter niet tevreden met deze gang van zaken . In 

het verleden is 113.i.":lelijk meernH>.len gebleken dnt goede technici in de 

on1erneming zelf, in staat waren om het toepassingsgebied va11 reeds 

aanwezige instrumentatiP 9~zienlijk te verruim2n. De onderneming 

is daa.ron van plan om de op1eiding ·vu : ir.strun~ntatie--technici zelf 

ter hand te nerien ~ hoewel zij hiertoe niet goed toegerust is. Verklaard 

werd dat van officiele zijdc aan dit probleen meer aandacht geschonken 

behoorde te warden dan tot dusver het geval was . 

37. ~~@.RE (A) 

Met de bedrijfsleider van een vrij grate drukkerij weTd de toepasning 

besprok'=n van een elektronis ch werkende installe.tie voor het :cw.ken van 
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cli ch~s voor kleurendruk. 

ee--:-. zeer grot'= e :roep drukker.i.jen~ is ges:peciE:.liseerd in het drultken 

-.ran week"!JJ.a.den , ve::.e hierven ~et illustrati.es :i.n nee ;:-·klei.!renfu.~;: o 

Vcrder wordt een plae.tselijk dagblad g edrukt. 

De c;roep beschi.lr.t ovej_• een centre.al le.boretorium voor het 

keuren ve.n papier en inkt. De Oi.lderne~tng is lid van een Am12rikaanse 

stichting op he-t geb :i ed ve.n graf ische kunsten. Deze st:5.chting stuurt 

rcge1:ie.tig aen de l ed~:-, uit•:: r eksels van tijdsch~iftatikel.en die van 

belc:.ng [e?.cht m: c1en vcor d2 ledeno Vere.er iTOrden regel.Datig verslngen 

ontvangen van een Britse SJJeun,e rkF,roep op het r;eb ied van het d.c..ikker ij~ 

bedri ,j f . 'renslotte is de cndernemin . lid ve..n een Europes~ organis e.tie 

op het gebied ve.n de krru1te:r.= en ti jdsch"d ft.en rln::.:~l~erij" 

Er- zijn over c..e gE.hele werelc. ve:c•spre:-..d ec"l proot aantal 

fabrieken van I:1:ichines vco:c· het nrlli(ke-('ljbedri,1fo Hieronder zijn e e n 

klein f:.e.ntal f nb1·ieken van grate d:cukpe:rsen voor kra:.1ten en tijdschriften., 

De ~eeste van d0 ze far,~~i e!cen worckn in Zui<'l-AL·ika doer ag-ntE:n 

Y":rtege ;1•,1oord.igd o 

Elke pe.ar jaa:c wore.en in Eur0i_)r. elli:ele p;rote ter.toonst8lli11gen 

voo:c· het drukk2~:ij"~ec.r:i.,ii' georganiseerd., Mee:s tal gaat een van de 

topfunk".:;ionm·is sen van de 01~d 121·r.er.:ine; na!ll~ <'leze tentoonstellinr,en om 

op hoogte te bi.ijird: n et d.P. ni eu....,·::;te ontwikkelint:;en ~ 

neerkleurendruko En:i.{:;e j .s::•e;:1 ge l ed::m k0cht l'.C onncrneming een 

elekc;.•o.1ische na··:hine vau Duits f abr::.lrn'.. .. ;t, voor de autori?.tische 

ve rvaard5.g :i..ng van cliches voo-i.· k leu:rer.::.._·~•k o Een kleuren=diaposi tief 

wordt hiertoe doo1· de machine met een lichtstra:i:.1.. af'getant , Van 

ieder -punt van het beeld wordt het doorgelaten licht vcor elk van vier 

grm1dkleuren omgezet in elektrische impulsen ., Met deze i ~pulsen 



warden mechanische sterrtpelst afhA.nkelijk van dE: grootte van de im.puls 9 

meer of mi!lder c'...i.ep in het materJ.aal Yan het clicr~e gedrukt op plaetsen 

welke overeenkcr.en met de afgetaste punten in het diaposit :!. ef. 

De redcnen voor bet aans chaff en van de machine waren dat 

hiermee een betere kwaliteit kleurendruk berei~t kon worden in 

vergelijking t'let de bestaande methode i volgens welke de cliches la.ngs 

fotografische weg vervaar&:I.gd worden. Ten tweede werd bij toepe.ssii."g 

va.n de elektronische machir:i.e bespaard op geschoold personeeL 

Uit tijdschriftartikelen was beke:1d dnt de fabrikant van de 

machine reeds lenge tijd experimentes rde met het maken van cliches 

langs elektronische weg; eerst voor zwart-wit druk, naderhand ook voor 

meerkleurendr~c . 

Nadat uit de literatuur bleek dat bedoelde fabrikant een 

bruikbare ~achine had ontwikkeld voor meerkleurendruk, plaatote de 

onderneming een bestelling bij de Zuidafrikaanse agent van de machine-

fabrikant, zonder dat de machine in werking gezien was. In het 

koopkont:::-akt met de agent was geen speciale clansule opgenomen over 

het onderhoud van de machinee De ondernem:Lng nem als vanzelfsprekend 

aan dat de agent hiervoor zou zorgeno 

Na aflevering en installeri~g door personeel van Ge agent 

werkte de me.chine enige j aren tot volle tevredenheid van de onderneming~ 

De agent beschikte over een teclmicus die de nachj_ne goed kende en 

Yan tijd tot tijd kwron voor het onderhoud. 

Kortgeleden echter ging de machine niet goed meer funktioneren. 

Inmiddi:ls was de eerdergenoemde technicus niet meer in dienst van de 

agent en een andere technicus, die de me.chine niet goed kent~ is nu 

al sinds enige tijd tevergeefs bezig om d2 machine weer in orde te 

brengena Deze is nu al lange tijd buiten werking en de onderneming 

is genoodz~nkt om de cliches weer volgens het □inder goede fotografische 



Hor:1e:::rceel heeft c.e onrte:rncmi:.:ig ee:1 aarL,; :i.. eniijk 

v-e ;:-::; .:.:hi l v a~ meni 1.,_g met da age nt ove,:· d8 ~ aw::; v lc ve rw1t wcordelijk is 

voor de onk osten V 8...11 de te cnnicus die de macM.nc probeert t e 

r ep ar eren o 

Bi nnenkort wil de onde r nenin3 nee:.:·de re nachines met elektroni s che 

hulpapparatuur kopen . Aangezien nen niet ov0r eir:;en e lektr onika~ 

t e chni d b e s chi kt f i s v-oornanelijk op g r ond va.n de v oorn oende ervaring en 

bes lot.en on bij zonde:re a etndach t te wij den a a.n h-2t 01:.de:rhouds=aspekt . 

Zij za.l voortoan V E:..o. de 1ever ander schrift e li ji;:e p;ar anties e i sen dat 

de ze hcc onderhoud ,·a n de b etrotke n ins t all Ei.t :i'. es k2.n vc:,0 zm.·e;en ,, 

De l,edri j:::'s l eider ver k laarde bij zonc.er i:~Int2 :...·essc-:erd tc zi jn :i.n e e ~1 

ZuLdafr i kaa!1se s:peurwe:rkgroep Yoor :he ::. 13...-ru!,;:ke ri.jbed:djf:; aangezie;,1 Vf'..il 

t 5.j d t ot t i j d p r oduktie -~pr0:,ler.aen onde r v on den wor de n we lke ~ volgsns hem t 

in e e rst~ instr:i.nt i '2 c.001· de s kunMge;,1 op d1"1..kl1:.e r ij ge hied di end.en te 

worden beotu d1:;erd1 ) o 

Ee:i o:a12rhoud 1;,e :cd gevoerd met de b e drijfslei ::.2r v a ,1 een ms.albedri j f 

dat ✓. ich spe ciaJ.is ee:rt i n de fs.b rj_c ag~ van maizE>J1c!. , D:I. t. bedri j:t ~ a akt 

Er ;.;o:..·tl.::n g€c n t::. j ds cbr ifte n on t va.TI£~e i1 ., Verder is de 

re i Z -:? :..1 te mak e n t 

In de gehc l e wen ::J.cl :i. s er s l cc·~:cn c2:1 lc~.e i r.i. e.ant a l f a.b1•i k ant e n 

Ya:::. i n st allat i.es v.:or het ma.len van gren2n o D:::z~ hebben in Zuid-Afrike. 

cigen vest i g i ng e:n we:1ke ~ n aar wercl ~:ie cge;icel d ~ g oe de diensten l e vc r en o 

1) En i g e ti jd g e l eden i s reeds door d~ W N N R een p og ing ono.ernomen~ 
met negatie f resul t e.a t) on i n s al'!le,:\-;e rking l"ll"t hct dr·ukkeri j be drij f 
tot de oprichting va n een der·geli j k e s peurweTkgr o~p te koo.2n . 
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Hoewel in het maalbeffi.4 ijf in algemene zin~ niet va..~ rec;~tP. 

technische doorbraken gesprok0.n kan warden, is er toch een voortdure1:c.e 

verbeter.ing Yan nachines in detailpunteno Als voorbeeld \, =:cd ger:oemd 

de toepa.ssing van installe.ties voor het e.fscheiden ,_.an ijzer- en 

staaldeeltjes met magneteno 

Kortgeleden besloot r1en a::i het onderhavige maalbedrijf volledig te 

moderniseren en hiertoe een volledige nieuwe nanlinste.lla.tie ae..n te 

schaffen o Een specifikatie we'..4 d opgesteld~ vaarin de vereiste 

produktiecapaciteiten en de vereiste kv:aliteiten van de tc producere~ 

:oeelsoorten verneld waren. Vervolge~s nan men kontakt op met de 

Zuidnfrikaanse branches van de grote fabrikcnten. Deze stuurden 

daarop verteeenwoordigers om de specifikatie met de onderneming te 

bespreken. Ven de leverancier werd verwacht dat hij een volledig 

ontwerp van de installatie zou maken; c.us net inbegrip van de vervoer

banden tussen de nfzonderlij!rn machines en v-erder de.t hij alle machinerie 

zou insta.lleren en onderhouden~ 

Na ontvangst van de offerten infomeerde de bedrijfsleicer 

bij a.nde:::-e DP.aJ.bedrijveu, we.arva.n bekend was welke machinerie daar 

gebruikt wordt, naa:r hun ervaringen 11 niet o.llcen aangaande de I!lachinerie~ 

maar ook wat bE:treft het onderhoud door· de levere..nciers. 

TensJ.otte werd eer1 bepf\ 9.lde cffert e , van een Bri tse fr.brikn.nt • 

aa.ngenO!!len . Dit was ni €t de la.agste a~~bieding . Een zeer bela.ngrijke 

fa.ktor bij de keuze was dat de betrol;:ken l cveranciei." genoeeza:::l!!l kon 

aantonen dat door zijn Zuidafrikaanse branche voldoende reserve-onderdelen 

ea.ngehouden werd2n en dat het onderhoud van de L.1stallati e kon worden 

verzored. 

De bedrij fsleider verklaarde dat een di enst welke ~nafhankeli,jke 

technische adviezen zou kunnengeven, volgens hem van groot nut voor vele 



Hij zei dat ~G~8ntcel de naeste 

tecbnische i nfo :riati ec beha.l, re ve.n ·,rertegernwordi gers V[..;.1 c1-e l 0ve~F.11cJ.e:rs 

in de ,,~In V&'1 of!'erten voo!' niem-re installat :les ~ ·1rerkree;en werd door 

persoonlijke r;esp~:ekken r.i.et c ollep;o. 1 s :~ij dens b:i.jeenko;:.1s-:en v-a;:i de 

ve:cenig i.ni:; van i:'lnc.lbedri j ven, waa:rve,11 c'.e (11derne:'.!line li d is o 

39" FARMACEUTISC}IE PRODlJ1~'IEN --~---~~-·- ~~~-

In deze branche were. een kleine onc.eri.1e1.'ling bezocht ~ c.ie zich specialisee:rt 

op het e;ebied v-an enzymE.n., De voortb renese len wore.en voor het ,t;fi.~ootste 

1:sedeelte ui t gevoerda De produ.ktie r,eschiedt vrijwel geheel op 

laboratcriuris chaal en de rieeste app11ro.tt:ur is da:1 ook voor la'.x)ratori~

e,ebruD~ ontworpen. 

het nodis om voortdurend !.li:::uwe proc.1;l~ten te ontwikkeL.cn e n op de ma.rkt 

Van he·c -,.ota:i.c pers oneel bestee.t on~eveer een b,art t!i t 

,:et er:.s chappelij!;,e :'lel'l.e,~2r~,:isrs en s C'l1eil:m:C:.:ige inp;enieur s ., 

voor hct o:1twik~'2len ve.n nicu-w·~ p:i:-oduLten wo.~den ve1·k:i:·egsn door het 

o ijhcuden vm1 de wete n 3chappelijke lit ~r.c1.tuur op bet betrokke"' e ebJ.ed, 

V:;. r de:..· zij n het oolc di kwij ls c.e afDe~ers d:i.e ·vragei.1 om bepaalde s oorten 

enzyncn wa.aras.n zij behoelte hebben o 

T2chni scne inllcht :Lngen ov 2r nicuwe p:rodul;:te~,. wo:..~den verkregen 

door : 

( c1. ) Bezo2k.1;;n 3.an twe,➔ ~abu:de;e 1.l!li versi tei ·csbiblioth21.::=1'! " 

(b) Ko:r:tespcnd.ent:k TI•::<:, E:en ~l e ~ne brsnche van de onde:..~nem::.rrg, 

( c) Kor:!'.'e spot,dent ie met ec~1 raed[;evende i n,:,;fmieu.1'.' in Ene,e land 

net wi e nat::"e r e le.ties onder:1ouder1 were.er~~ 

( d) Tijdf:'chr5.ften welke rcgelmatig ont.van,a; e:1 warden ,, 



- Al53 -

Inli chtingen over epparatuur word.en verl:rz[;Em door 

( a) Advertenties in tj_jdschrifte::n, 

(b) Bezoeken aan e;rote overzeese tentoonstellingen op chEmisch 

gebied. 

Wat betreft de apparatuur worden d.e neeste merken in 

Zuid- Afrika vertegenwoordigd door a.g8nten. In ongeveer de helft ven 

de gevallen achtte men de dienstverlening noor deze agenten bevredigendo 

In sommige gevallen werden echter mosilijkheden onde :i..·vonden. 

enigszins mogelijk, kocpt de onderneming slechts apparatuur van 

fabrieken welk2 in Zuid-Afrika geed vertegenwoordigd zijn. 

Waar 

Als Yocrbeeld werd genoemd de recei1te aanschaffing van een 

n:tet'.We centrifuge ., De keuze ging hierbij tussen een zeer bekcnde 

Amer5.kaanse centrifuge van een f abr:i..kaat dat in Zuid,-Afrikn goe d 

vertegenwoordigd is, en een Franse centrifuge die goedkoper was de.n de 

Amerikaanse en bovendien technisch mcderner. Het Franse fabrikaat 

was echter in Zuid-Afrika niet goed vertegemroordigd. Hoewel het 

hoofd van de onderneming om technische redenen de voorkeur gaf aa.n de 

Framie riachine i besloot h:i.j tenslotte nn de Anerikaense te kopcn op 

grand van de betere vertegen~oordigingc 

40. HERENKL~DING ~~----
Met de dirckteur van een grote on0erne::,iing wcrd de toepassing besproken 

van een nieuwe installatie voor bet auta.1atisch strijken van overhenden. 

De ond2rnening, welke deel uitmae.k.t van een Zuidafrikaanse groep van 

onderne!!lincen in het kledinBbedrij f, heeft ap6.Tte produktie~afdelingen 

voor de fo.bricege van o,·erhemden, herenkostuuos en sport1.n:oeken. 

De ondernening legt zich speciaal toe op de fabricage Yan 

kleding van zeer goede kwaliteit o Dit brengt bepaalde probl€I!len met 

zich meei a,mgezien het betrokken deel van de markt beperkt van omvang 



i.s en dE'sondo."c1ks .~en grate va:i:-ie.tie v e:.-:-eist. Zo worden bv ~ overhe:.:io.-:n 

in vi.1gevec-r vijftig vc:rschj_llenc.e ps:~ro:.1en r,ef2.b·c:i.ceerd~ elk in e;emiddelu 

vier v,3rschillendc soorten materie.al ( s0.JTinig e pnt:::-onen wore.en in 

de:ctie verschillend~ soorten l"lateria.al -., ,➔rvs.'lrcligd) ._. 

er dus o!lcevee1· tweeduize::1c. verschillenri.e proclu:.~teno 

In totaal zijn 

De f'.fzonderlijke 

proc.uktiessri.es zi,in dus vr2.j kart ,. Hierc.oor is de toepe.ssin~ van 

autome:cisatie be:!'.,erkt. BoYenrli.en lcnen ook d 2 vele vers chillende soorten 

riaterin.al e varierenc. vc:n f:!.jr. pope line tot vr~.j g rof e;eweven wol.lig 

me:teriaal, zich ni':?t goed t o'v a'J.tooatil'che hanteri.ng doer mE>,chines 0 

De mot'l.e op het febi2d van herenkleding wor-dt e;2volgt door het lE:zen 

van he2:·er.irnode-tijdsc.1rif,ven en door re[sma.tige bezoekc!l ven de direkteu.r 

Technische infc·•.'!lla;!°; j_e ov~ r :p:'.'.'oduktie:nachineB wo:cclt in ho0fdzs.a},;: 

verkreg8n door bezoeken V.'1."1 vcrt.eg,.·m~roordige:;:s van de voornaamste 

leve:cancle rs ~ 

Yan m3.c:hlnes. 

Er is een v-rij kl-=in aantc..l v0ora.snstaa1.1c7e fab:dkanten 

Dez~ warden in Zu:i.d-Af:::-ika -11-,:.1-teE;enwoordigd door e:;.g8n 

vestig:.nr,en of door egentc:n. In het al,;:eme 2::1 heeft de betrokke:1 

onde:i."ncilling weinig klachten over de d:~enstverlening door agenten. Verder 

wo:cc.e:i:1 inlicht~_ngen ove 1· nie..:,we of ve:cbc~e.cc.e ::n.:.chines varkr€gen tijdens 

Een enke le keer hec ft de: onrlc"<'~1.erri:i.ng r.:::nd:::::i:· go=d8 e:rvaril"gen r::.e t nieu:we 

.n.ach l nes gc?had ., 

Dti_itse i'.lakelij vc,o -y:, het st ::ijkcn ve,n d~ ra:.rp van O'rerhP.r:iden~ De 

installatie we:t·i:t als vo].gt. 

trai.1sportkett L,G met spec5.nle i.1eken aex1gcv-oerd. Eem.,ac.l bij de 

betrokke:n r.1a::hine gekcnen 9 -..;ordt het overhe!'ld !!let water be;rochtigd door 

een nevelspuit. Vervolgens 1.ordt di t overheric. door c1.e haken gelost 
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en glijdt.~ a::1laag v allende~ O'irer een ma.l welke ce ,juiste pasvorm van 

het hemd h-=;eft. Een aa.ntal van d.c:ze malle:1 ie ge.I!lonteeru. op een 

c.:re.dtnfeL De betrokken r:rnJ. drae.:i.t vervolr;ens onder de :ketting weg 

en Ko:::-dt door ce: dre.aite.fel in e":?n positie geplae.tst wae.r t•,.;ce 

eld:trisch verwamde sp2c:i.aal gevor:::1.d.e kuss!'ms g edu!·e:;.1de korte -tijd 

van voren en nchte:cen tegen de n:r.l net het ovP-?:r-h ~"!ld warden ged.:r·ul-:,:t o 

Hierdoor wo:rdt de i.•onp ve.n het cverhe.1d 11gestr .:-;l~•=n"" Vcrvolgens draa.it 

u.e mal weer een sl?.g ve?der en kt:mtel t ~ wea, ·nu een ~-rerker h 1=t ove:rh€i':1d 

ve..n de mal e.fneectu 

D2 direk~cur • die weger:s u::. tbrE:idii.1g een dsrgelijke machine 

i-:enste te kopen, wist dat de Duitse fab!·iketit reeds ee:1 aantcl je.ren 

c" .. eze r::acbines maakte en dat een j}anr· Zuidaf':rikt . .:.a.,se kJE"-!dj ngf:abrieken 

deze machines g ebTuiktev IIij bzzocht deze f cbr:i.e:tAn en hooi:-de d=..t 

de r:1achines eoecl volc.2den ,,) ho2·,:--el ze va.'t'l een oude~ r:10del il'aren~ 

Nedat ee:r2 bes-:ellin.~ bij d<) agent e;eplaats ·i.; we.s ~ c"_eeJde clc:3e med0 dat 

de Dui ti:;e f abrikE.nt in'!l:1.ddels ee.1 rdeuw ve cbc:..er-:. rr.odel op de me.rkt 

Ae.nr:ez:;.e;_1 de di rekteu:r vcr.:zel:sp:rel~e,.1d de beste 

nachL1e i,,ens·;;e., w,.:::i..•J besloten on e:· ee;:1 van het nieuwe r1odel r.m1 te 

scnr1.C.2"en . 

nie·.rwe nachJne~ in 

tagen3~ell:~ng tct 6.J.e vti.:: hr:'c oudE.:re !'!lc,dr;, J. 1 nie•c alleen slorc:Le: ge"!!lonteerd 

De roei:-tpJ.ekken j r: c":.e herr_d.en werd€n late:.,: zi chtb:1ar, 

Hiernc vclgde ec~1 langdur:tge ko:r1·csponaentie m.ct de agent erl 

tuss:;i.1 deze e·:1 de fabrlkant van de m.:;,chine. De agent sttnu'de zelfs 

een vertegenwoordiger nr,ar de fabr:i.k:>.nt or::i de ~.aek persoc:nlJ.Jk 
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te bespreken& Deze maakte er zich echte:c van e.f door te verJ:laren a.st 

hij door de he-ersende arbeid;;mood in Dui tsland Bedwcr..g8n was uu.i. te:ilendse 

arbeidskrachten in dienst te nemen waardoor de kwali tei t ach·~erui t 

gegaan was . Er bleef de onc.erhC:.vige onderneoing tenslotte niets anders 

over dan on zelf V9!"Scheidene onderdelen van de !;la.chine te vernieuwen,, 

41. WIJN ----
In deze bedrijfstak vond een 01~derhoud pla9.ts met de direkteur van een 

grate onderneming met twee bedrijven De onderneming legt zich toe op de 

produk.tie va.1'1 wijnen van goede kwali tei to 

Ingevolge de Zuidafrik.aanse wetgeving op bet gebied van de 

wijnproduktie, welke wetgeving ~cot stand gelrnnen is on de prij zen te 

stabiliseren, mag de ondernc:iing volgens de direkteur niet zelf wijn 

rechtstreeks uit de druiven maken, wel m~ zij dit doen uit druivensap. 

Voor de goedkope soorten koopt de onderneming da..~ ook wijn van kooperatieve 

wijnmakerijen en versnijd~ c.eze wijnen en het gewenste eindprod-.ikt 

te bereiken. Voor de produktie van goede soorten wijn koopt de 

ondernE:roing druive!lsap en mo.akt hier.uit zelf de wijn. De onderneniri..g 

beschikt over een goecl toegerust lnboratoriUCJ. voor de kwaliteitskontrole 

van inkOTiende grondstoffen en van de produkteno Dit laboratorium sto.at 

ender de persoonlij1':e leiding van C.(? direkteu:.-s d:1e in de chemie is 

opgeleic •• 

Met de direkteur werd de wenselijlmeid -van een technische inlichtings- en 

adviesdienst bcsproken. Hij was persoonlijk van mening d:..t er niet 

zoveel behoefte bestaat aan een inlichtingsdienst zonder mee:i.~, Wel 

verklaarde hij dat er, zeker in de wijr.:makerij, behoef'ce bestaat a.an 

een technische ac1_viesdienst. De voornamnste reden hiervoor is dat 

volgens hen de meeste wijnproducenten meer voJ_gens tradi tie dan volgens 
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'.1etei 1 sch~.:;;.,pelij:~ inzle:ht we!'ken1
) ~ vooral wan:1ee,.~ h0t technische 

produktiefroble~en betreft, Het .Jpem.verk::.nst:.:. tnut voor de vijn'.Jouw 

te Stellenbosch ka~1 naer cen neende~ voor cleze tech)'j,ische probl~en 

geen u.itkonst biedea. 

Weliswaar zijn e:;_• een g:r.oot aantal leve!'anciers v aJ1 nachiaerie, 

doch deze warden in de neeste gevallen ver.teg2~wn0Tdigd door agenten 1 

die van de tachnische proble!!len I'lees-t:al niet zo vecl ve,:ste.nd hebben . 

Bove:,dien is eT een r.anzienlijke fragnento.risatie b:Lj de leverancie:rn; 

e:t> zijn leveranci e::-s V'm ko:21presso:ren ~ van w2.:.ntewisselaars 5 enz o, 

naar er zijn wcinic; leveranciers die komp:i.ete lnstal.leties kunnen 

bero~enen en lev~ren . ::J;r zij n. nac:.:r- men ~.~0 t :, in c1e betrokken 

knstplac:.ts ook weini[; oniJ.fl:,a·.1ke} :i.jkc r a2.dgev2:0.de inee,::.ieurs cli2 

onbevooroorcleelc1e advlezen kunnen gc:v-;n, 

Vooral op he~ gs".)ied. VT',n koel i nstallat:Les s.~.:l:t te m<;n het voor 

Ool: ancl.ere 

indc.strieen ondervinden hiervan bezwaren ., 0::1 de::.e rec.en is kortgeleden 

direkte-:xr W3.S ecbJc2:c be7reE:sd dat v2le lede:1 Y&."l deze veren:.i.ging : ,,egens 

hu."l wt:rkkriP..g, niet onbe·v-ooroordeE:ld ku;mi:.m optreden,, 

over tE: g&cn tot a:.::.1.schaf:f:I.ng ve.n cen nie,:.:,, krY:1J.c1ggregaat net cen grote 

D'" .i.aatste j ar::m ,rn::cen 

c.e pr"'.j zer! van a.it fe.brikaD.Jv 8clrtc::c c>.£1..nz:i.e'.11ijk gestege.n en de direkteur 

'besJ.oot daa·c.:m c,p Italiati;,1se machin~s over te ge,5.n ~ wr.2.rvan de pri,j zen 

Hij he.ri de=.- keuz12 tusse,1 twae merkcm. 

1) Zie bv. A.J . du Toit; KW V vers:.eg 1964 ~ 1965~ blz o 9: 11Die bedryf, 
soos u. weei~ , gaa;.1 nog steecs r.ie,r,_k e.an ~enoe5 s a:."'!e en d1)r~ltreffende 
navo:rs1ng'1

, 
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Van het ene merk hnd de ondzrnemir.g reeds een machine~ die echter 

veel last gaf o Daa~Ofil besloot de direkteur het koelaggregaat van 

de andere Italiaanse fabriek te kopen. 

Kort tevcren had de direkteur de machine in Italie op een 

tentoonstelling gezien, naar had er toen echt~r geen bijzondere aandacht 

aen geschonken, nangezien toen nog niet bekend was of een nieu..w 

aggregant zou warden gekocht . 

Na aankoop van het ag6regaa.t besloot de di:rekteur on, in 

plaats van de door de fabrikant von het koelage;regaat noroaal bijgeleverde 

konpressor van onbekend Italiaa.11s fe.brikaat~ een l ets grotere konpressor 

van bekend Zwitsers fabrikaat te installeren. Na de opstelli~e, 

coor de onder:iening zelf, bleek dat de koelcapaciteit van het eggregaat 

ver onder de door de fabrikant opgegeven waarde bleefB De direkteur 

was van mening dv.t de oppervlakte vc.n de wamtew:tsselaar • welke deel 

uitmaakt van het og~regeat, onvoldoende is, naar dit werd door de 

fabrikant ontkend. 

Hierna volgde een lang~uriee korrespon~entie rechtstreeks 

tussen de ondeLneming en de fabrikant in Itali~. De fabrikant stelde 

dat de kompressor en de appendages niet voor hun taak waren berekend. 

De onderneming stelde dat dit wel het e;evs.l waso Om uit de impasse 

te geraken heeft de onderneming nu voorgesteld en di t is door de 

fabriko.nt i:i.ang,~rwmen, dat de f abrikent een tcchnicus no.ar Zuid-Afrika 

zal zenden. Is die in staat om <'le koelcapaci tei t op te voeren tot 

de door de fabrikant opgegeven waarde, da.n zal de onderneming de 

reis- en verblij~~osten van de technicus betalen. In het tegen-

overgestelde gcvo.l zal de fabrikant deze kosten betalen en bovendien 

een verb2terde wv.rmtewissela.ar leveren en de oudG terugnemeno 
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42 ~ n ;G:8BLIK'i'r.: VRUCHTEIJ (A) 
~~--~ .,:.,~--.-&1- ...: -------- .•JI~~ 

In de ze b1·ai.1 c:ie we :;.~d een grote cnderr1e~ing b e zocht o E':!E ke rnne:rk van 

h.:?t ian aakbedrij f is dat he t ster·k ender in·rloed V E1n de s eizoenen staat 0 

Als gevolg hier,:an wisselt de persorieelbe zetting aanzlenlijk . Voo:r 

een groot deel ve.n het personeel is het diens tve rbend dus zee~r ti j de lijk. 

Vroege r we rd d.:!.t door het plao:tselijke wer kvoJk als nc1nan.l ondervonden, 

doch in de lee.tste t5.j d hecben zich a::i.dere ondernemingen in de buurt 

geYestigds die b et e re J.onen en een neer pemenE::nt dienstverbmid 

kunnen aenbiedeno Het gevolg is dat het vC>or de betro!'-,.ken ondArner:1.i ng 

moeilijl-;. is ori s ci zoenarbeid.ers aan te t:cek1~en en dat het peil ve.n h 2t 

werkvoJ.k dikwij ls l e.ag is. 

On c',eze r e denen is de onde:cn2n:tng de l n.ats t e tijd zee:t 

ge'lnt eressee1:'d i n o.utonatis e :c:t~g ~ voor zovei· di t in het in~e..o.kbedrij f 

mogeli j k is a Er is een voortc:u:rend streven om per3oneel zoveel 

mogel:i..j k t -:: vc:::·va.ngen doo:r. mcachines. 

Er zij n :1.n de WP. r elc'. bet r ekkeUjk weinig f ab:i:ieken van !!'.a.chines 

voor het ir.I!laakbe d:dj f. De :r.1eeste van cle~e war den :i.n Zu:!.d-•Afrika 

door agenten ve::;;•t egerr:mo:rdi gd , VoJ.g-:~s de techi1ische d:i..rekt ei.:- en 

d::a hoof dingcni eur van c.e o~lc.ernel:'..Lng ~ h2bber: cle agent en weinig vers tand 

van c.e tei::lrnis cr12 d2taiis v a.u l'!.e n e.chine s , Ini'o:rmat i e over nieuwe 

n c.chL1e r ie wo:rC .. ~ ; 1'ehal Ye v-e.n de ae;c>nten O vei.·k:::eg en ui t t i j ds ch :r:·i f'ten 

en als gevo:::..g va;i o-.re r zeese '..J0 soeks:1 vnn d,:; tec l:.nisc 1.e direkt ~ur., 

H0ew0l de onde :r;.·, 2r:dnG we inJg e J.ekt :i: ·m~i scbe lnstrur.'.l.en-1:;ati e 

heeft, zi j n n ~t ·net onc.€';:-houc. h i erva.n vee l rwe _;_J.ij khe den ond2rvcnden. 

Dit wcrdt toegescln-ev0;,1 s,a:.1 het f eit c'.::.t c'.e mee,1t2 indust,.ieJ.e 

elektronis che li..:: •:pa.rat u:rc niet ontworpe:n is o:n t e werkei.7. onder de 

bedrijfsomsta.-idi ghedea zoals dj e zich we r ke.U j k in fabrieken voordoen., 

Vooral in i nznaatbedrijven wordt vee l van stoom gecruik gemaakt . De 



e;t.mosfeer in zulk.c:- bed:djven is dan ook zeer i.:-ochtig~ Verder worden 

d.e neeste fabrieksn va::1 ind.nst.riele elel>.:·cronl".: ch2 ar)para.tuur in het 

betrok..lren i:r,ebied slechts d,x,r su0-a.-6enten ·v2r te3emr ordi~d . 

cleze geen reserYe~onde:rdeler.. aanhouden ~ :moet d2 onderne.mi:>::ig d~.t zell 

doen~ Mea ::is v~1 I!lening dat a.eze su'b-agenten meestal ue i n5.g afweten 

van de technische b ij zonderheden v a:.1 d:-, elekt .!.0 011ische c.ppars,t~1:ur ~ Als 

voorbeeld we:rd bet geval van een appar-a at genosmd ! was.rin een aa.,,-,1tal 

elektronenbuizen gemontcerd waren welke een levensd,m1· ve.n slechts 

enkele mRanden hadden. Dit was trouwens ook in bet hendboek ve:rmeld. 

De cndern2..-nJng werd cli t echter pas gewaar ne.ue..t bet apparaa.t ge!nste.lleerd 

was en na.dat een van de bui zen st ilk. geg aur.. was ,. De agent had niet 

ovGr de 1-:;Jrte levens C::.uur ge2·ept o /\.ang2 zicn er geen reserve,.,b12::i.zen in 

Zuid-Afrika verkrij r;banr ware::i, r:,oest een aantal hiE..1·va.."1 pe:i: l11cl-1tro.3t 

aangev-o?.rd worden ~ ge0.:.t'.;:e~1de w-e_1.k0 t::..jd 11et apn-1raa.t bui ten wer!dng was,, 

In Gen en.~el geval was a~ onJerne:::: ing g~otendf: 213 zelf vera::1twoordelijk 

·;oor moeil:tjl:heL:2n ondenr::,nde.:.1 bi.j h8t g 2r.1 uik -rm b2i,e.ald.e elekt:ronis che 

appoxc.tn'.l!'. Dit geval bet:r-of ":'en e.1:~:ar~~at voor bet a1.rton a.tisch 

sorteren ou over-~ of onde:i:gewicht,. 

B::.j de prod.uktfr, v2,.n inp; t:,bli k~-e V!'Uchten •; vooral !;.:s de v-ru,::hten 

wat g!.•cct Yan stulr z:i.jn~ k an L2t r,E:::i a1:h:fal~jl: vo0rkooen dat de :l.nho1;;.d ve.n 

sonn.ig0 bliklten onder het r;egar::mdeerctc 1::1hl l mnn blijft ,, Vo::..geils de 

i:'.l de m1derneminF, tocgepes·t·e ne'::;hode, we.arb:Lj d~ blikken n e. het Yer] aten 

van de ,·uJ.".!lac~1:~n.:: op een l opz~1dE: band no.m~ c.2 !':, gchin.e gaa.n die de b lil~ken 

di chtne..akt ~ zijn langs de l o;,ende band een aantP.l werkers opsesteld ., 

Iec1e1· van hen be.=; :,:'1ild OV'::l' ee:n k].0ine weegs ch :.a l en over e \: .n vocrraad 

vruchten, De b 15.. ~ken 1,,c rc:t.?!n door d2ze we r};:er s bij het passeren Yan 

de l openc.e band af\~ enc:~e n; c ewoGen e~1 weer op C:.c brmd gcplaa.tst, 

nodie war den -.,;-rucl1ten e.an on d.e:i.·c;2wi ~;ht,.o:i..il{ken toep;e-..roegd" 

Waar 
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'I'oen e~1ige t i j d e;eleden de technis che di rek-t eu;~ ecn PJ!112~dkaa.,_11s 

inmn.9.kbedrijf bezocht ~ 2.ac; l:ij i :n dat bec1:.".'ij f' een ma ~hi.i.1e v-oor het 

automatis cl1 sorteren op r3e·wi cht. De r1achine werkc als voJ_gt " 

Op een kleine lopende boc~d worden de blikken c~n voor een aangevoerd 

en p,ewogen . Via el ekt:::-onis che hulpappm:·~tuur wm·den nu een aantal 

schuifA..rmen zodanie: bewor:;en dat onderg ewi cht•- blikken naaz· de ene kant 

en overgewicht-blikken no.a:c c1e andere kant ve...11 de band afges choven 

worden , terwij l blikken net de j uis te i nhoud ( b·~nnen bepE'.al de grenzen) 

doo?gelaten wordsn ~ 

In zij n e:1thousiasne ov81· het vine.en ·u m een nachine welke 

in de plaats V!~n een aantal werkers k :in wclrclen ~esteld, die rr1oeizae;n 

c1e blikken met de h an fl wo~Gnt "uestelds d.e t ec-hn:.i.sche di rekteur d1r·ekt 

een der~elijke machine . Hij ver~,-=:.·.liste er z:lr::J1 niet v-a.n of de 

capaci tei t ervan a~nsloot lJij de bestaande proa.,.1ktie~stre.11t ~ of het 

be:trokken fabrike.at. in Zuj_d-Af:r·ike. verter,e11wocr(lie:d was~ of reserve~ 

onde:cdelen pl a nts8lijk ver}c:·ijgbaai~ we:':'en en 0f het appmAaat det1;eli jk 

w2.s ontworpe:1 o 

Na a fl:';Vcrins vc.n het t a:r1e lijk c.ure appaz·aat , een kleine t w-:::e 

j e.a-r- r,eleden ~ bleek dat c:.e c a:pac:L-cei t v~1 de machir..e niet r eheel 

voJ.doe1:.c.e we.s, clrt het 1:,etrck~.z:e;1. f'abr i kaat nif. t vertep;emroor died was 

e .. 1 dat het app2,.:::·aut V(,e l te 1 1. cht is -,;;)or p:e0!·ulk onder de r.oi:;al ruwe 

fab.d ekscr..1stanc1i f/Jcc~cn. 

lnc.tall r:tie in eP.~ ·vcn de b-=:st aaridc -r.. rodnk~ie--stro.ten~ t w .e lijk i n°

g1·i.:i11,=,i:;. c',9 wij ziglngen i :2 het b2stae.ndE· l or,8n<:'.e band- s t els el noodza~ce l i jk 

zijn o Tot cusver s taat het ayr!:)a r as•:~ noe; steod:::, :i.:t1 een hoek en is 

no~ niet opges t e l d . 

hanclo Het is ec11ter wel de bedoeling het appare.at vom.· het voleende 

seizoen in gebruik te nellJ.en c 
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43~ DRUKPERK (B) ~--s.:::r-~ .--~ 

In de;:;e sektor wcrd cr:?n g·r.:.ta handel a " ..... ·t'.ldcE.rij bezocl:.:L., Met het hcofd 

var:. de tecr.nisc:1e afdeling ws :;.·d de t o~pa.s sing besproken van een 

elektronisch appa.r::i..J.t voor het maken van kor::--ekties i n neg&tieve::1, we lke 

gebruikt warden blj kleur end.ruk in tij 1s c:hrifte110 Bij het onderhcud 

was ool-: de cU.rekteur v e.n een and.ere handelsdrukJ<erij a.anwezig; ;:; ijn 

r e l blijkt uit het vo~gende,. 

De eerst.7,~ noe~.de d:rukkcTij me.akt d0el n J. t v an een grate groep1 ) 

van onclernem:.ngen voor het cirulck1c:n van dagblc.dP.n, tijds::::hriften en handels,. 

d:ru..ltwerl~, De ond.e::havl ge cndernca :bg ls gespecia.liseerd il1 bet drukken 

van tijdschriften. Bij dit soort d:;,·llkW;:;rk 1h)j_"dt tlikwijls m,2er:,1eur":'n-

fu•uk ven hoge kwaJiteit ver,~ist, I n het ve:".'leden werden dE: zwaYi;~wit 

nego.tieven die Yoor elk v en dri e g ron1'.i)clenrei.1 me~- be21ulp Y A.n klet.::ren-

filte .. ·s va:1 het oorsp;,•ankeli j ke d i apos i tief g cn?.akc Wa:!'en~ mzt de hand 

D;;ze tor:rekt:i.es kon c.e n g C:£,nakke l ij k een g:->r.ele d.2~ h~ b osle.g n<'-..:neri en 

moesten doo:t' geschocld pers oneel warden u i t g eY'.)Crcl, 

Om op c.it s oor t p2rs(inee]. te b~s:;:,aren ~ wegens ui tbre id::i.ng en 

ook t e r be.ceikinp; Ynn een b?.t::; re lw2liteit ~ werd. e':1.ige tijd geleden 

beoloten om een sr e cinc.l elekt:i.·mlisch o.ppa.ra.at voor net ko:..·rektiewc-:ck te 

ko:pen . De vooraf eemnakte 

Vaor elk 

b e eldelement mee t e :r. P.en bepaald.2 relat ie best aan t1;.s s e n c..a ZW<".rt:i.r.g va..'1 

de drie ne~atie-ven ., Inc.i en bij het ,·. t'taste .. 1 b:t.ij kt c.e.t h i.erae.n nie t 

voldean wordt ~ ku.c,nen door de operate'..lr net instelknoppen bepaald.e 

korrE:~~tiei:•rao.rden in het e.pparaat e;evoeTd. worden. Het cJeze korrekti e-

1) Ecn a ndere croep dan c.ie wo.2.rvan 0nd:?r voorb eeld (A) spra:!·~e was. 



\Ta6.Y ::1.en :ls het :rppo.raat d:-.n l at er in stadt on. drlc n:leuwe m~gntie-;ren 

( ee:1 voor ell':.e grcnc.1kl evr ) te prodnccr cn, 

Het hocf'd. v e.11 de technis ch2 D.fdeling had 

een overzeese t8n,coonst-sllini gozl eno BoveL-1.ien hed de a:,.1:lere i n 

hct voor e;e.ande sa~oende drukkerij n wel L c e2j_1 t:lj dla:ng ,;oo:r dG oncleJ·havi.~e 

het van een O'..tder t~.r:pe. 

bet re ft. slechte e}:'Va1·:!.ngc:11 opp;edo.t>.n , Het 011.dere model werkte met 

elekt:ronen:mizen ven typen well:e in Zui J•=Afril~D. 1:iet gema'itkel ij k 

Het nieuwe t1odel werkt riet transistors e!"l ie veel 

tetrom,banrder" 

Toen de ond.,rhav-i g2 onde;:•n9;.,1ing be1=:.i..oot om bet nicm,e 5.:ppa:raat 

t e kopenr, dr ongen het hoofd Y2.!1 c.e technif,che nfdeling en d2 d:i r et t eur 



Ifode aJ.s ge•rnlg hiervan 

is het vrij moeil i.Jk o::::i geschikt pe,•;;o.'.l~el c.e.~ te trekken~ '.'Co:rn.1 

man1elijk€ arbeids~rnchten , 

BniCTe tijd r,eleclen l1esloot het bcdrijf on 1-;e_sens snell~ u::.tbreidJ.np: van 

de :produl:tie een nieu re i;koo!dnstallatie 11 ne.n te schnffeno De bedoeli.ng 

van het proces is ot1 c.a gevnlr!.e en verzer:elc.e blikk€11 een tij dlanp.; o-p 

ecn vrij hoge tenperti.:b:t:r te houdr:m ~ Eoe hoser de temperatuur 

(bii.1!lei", zekere grernen) ,, das te km:ter de tij do 

~e l,est1-1.2:.~de l:ookinstallat:.i.e s in hzt -:.,~,Jrijf vallen uiteen in 

t\.;-ee croe:pen o Dij het eerste rn:·oced~ worc.e~1 c'.e blikkc. ·,1 ne-t de h~'1d in 

e;,;)p~rf'oresrde s talen bakken e e:::il e.otst. De bakken worden den in 

c.utoclave:i op t ewperatuui:- geb:-cacht . B:;,,j da tF,=;ede m~thode 'tewe13en 

de blikken zich in eE.n Sf)~:'..'::>,alvornige 'Lo.a.vi ove;..· d2 11antel Yl:'.n een 

cyllnc.er ~-relke in u:n vat met kokend water r,eplP.c:tst. is. Dezc 

im:;te..llaties r.enen, p;ez:len hnn ce.po.cite:;.t, ve: ol vlos:r~n.irr::.e in beslag~ 

De "bed.1.·ijfs ingcni.e•-1..r WP.S 0irc2•r:ccd2u r:8·i; de 1.) :2 sta.a.nde method3llo 

Per to:,va.1 l as hLj i ·.1 een bepaaJ.d tij ds chrift wac~:rcp hij persoonlijk is 

e;eabo.1::eerd, dc..t in Europa <:m f:1erike. VP.e.l :noder~1e::-e I!lt>.chl:~es worde:::1 

Voo:..· r_ c 1 deGl is d:i. t het i;;evolg 

kvlalite1tse;~:2.c1ea , 

konbi:10.tJes v2.':1 g::<::,ctten en b ?2.liteiten . De A1,:strr,,lisd1e c1es:i.rnnMee 

v-erkln?..rde dat zm:eJ. in A1r.e rika , Europa 8 !1 Austrnl.i'e de :nodcrne kook

instaJ.leties warden toegepast, 

De bedrijfsingeniem· s chr2ef toen c:irckt 112.n i.re:i:-schi leni~ 



g::.·otc mre:r.7,ccse fa.1)rieker. van ki)okinstB.:.lat.i.E:3. Aa.ngezien di t n:'..et 

v-olu.oende t2c!,..n:' .. :: che infr.,rmr,t:te op~eY':"r.:1~ ~ e;".:~33:" de dirdrte·<t:r e::i de 

b 1.>d:d. j fsir..genien-r persoonl:i.jK OYP.l'ZP.e ( 'VJ. gj:ote i.:unaa..'lcbed.rijven te 

'be zoeken, speciaal met het e,e s; up 1:ookinstallaties. Volgsns da 

bedrij fsingeni.eur ,-raren deze bez0cke12 een 0pencaring i want er werden 

o.llerlei nieuwe p~(·od11ktiem~-;~hoden gc~ien i wae.rva.n men niet cp hcogte 

was . Wat betreft de kookinst~llatie viel de kP.uze op een Nede~la.nds 

fabrj_kaA.t, voorneaelijk va.mrege de degelijkheido 

De kook:.-o.stalle.tie vor dt binnenkort ter plaatse doo::: een 

s1.:.b -~,;:cn:;r cl1:teur org8steld , ender toezic.lit ve.., een ver-cegenwoordigar van 

6.e fa.b:r-il:a..'1t a Bij deze i nsta::latie liggci.1 ce blikken in troggr.m dif) 

8.9.rl wzerszi.jG.:.:;n aan kctt:bge:1 bc·ire::;t:Lgd zijn wel~te in het vertikale 

vla.."lc een e.ante.l o::i en neer gaw..c.,': lns3EJ l besch:d .JVi.m. De bli1:ken 

bewege!'. eerst o-:n~oc:.; ,i c.le.f.l.l"i:t9. omlang Li we.x-m ve.tP.r. vervo].zenc amhoog 

C!.1 OJTJ.l e a.g in stoor.1 en t()nslotte w0er w.hoog in koud imter vcor a.fkceling. 

Ne, tenslotte Teer c:nlo.~.g bew,,gen te zijn, w0ru.en de bl:~kke::1 van de 

trog6~n ~r~P.nc~en ~ 

Het bedrijf ken kiezen tuss('!n twee stelsels~ een r.:J.echanisch en 

een e.i.PktroniEch, a'1 de bl.il:ken a.lUl de L ::veerzijci.e van de machine 

He c becld.j f cptce:cde in e e~sta 

instantie voor d0 :t'.e ch!l.·:iisc:~ m~·~hoo.P. an.ngezie~1 n:en h11ii,pc•d.g was voor 

eJ.ektronis~rie nppn·l· ?.t'...i.u~· ( e.fr2113tig Y'i..'1 een.. an(-:,: re ITederla..VJ.dse fe..b~ikant) . 

De machinefa.bri'k rL::.t ct1'1U'.'dE: c.c:1:-..r0p e ei.l verteger.,-rcJ()rdiger naa!' bet 

Zi.tlc.~f:cikaP.nse b.:::c.-r-:)f 021 t1-::.t cJ.clctr0n:;. s c!1e st 2:l.s<:l a,e,;.1 te bevGlen de.t 

r.am:· men zei be·s.._ncL·,,fbaarcer Wc'.S C.!'-'1 h'?·s m-=-r:h1;;,..7.is~he steJ.seL De 

e1ektro!1ische appcxatuur is [;3~~el her:'".,ti. sch af6es1oten en dus ongeiroelig 

voor stof en voclrt " Bcvendie:n ZC'Ll.d.en twee 0le1;::.ronische eenheden 

geleve:-cd v0rda1 vell-:e ond.erline; snel v E: rwisse1"0ei1.r zi~n. Op gror:.d 

hiervan is te:n.f:lotte de keuze op de eJ.::lctTonische ~et:1ode geva.llen~ 
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D~ to~::i..eldlng i.;e;.\ het o;.1d:~ rhaY.i.6 c concc::cn best;,,i,'.lt vocrnemelijk uit 

personc n met een f1nwciele ,)plei c.in
0

0 0,,li.: ue d.in:"kteur ·,a..7 de b2zoc:ite 

fr .. br-iek heeft geen technischz achterg'.'.'o:.--;d . Vroeger ha.d het concern een 

centre.al teclmisch bureau :'11.et ecn hoofdir.genieu.:- ~relke de teclmi.sche 

pro.1ekte;.1 verzorgde en z ich oo}i;: b~zig hie:i_a r;:et methodestu · 'i.e 0 M<.:!n 

deelde mee dat de s 2zaenwerking tusse:n dl t bu:ce2:u E;!l. de ve:".'s chillende 

fabrieken niet vl0tteQ En:i.:-se jaren geleden is di t ·oureau opgeheven,, 

Weliswa.ar is er nog een cent:..·e.le .,senior" rae.dge,·encie ingenieur, maar in 

de p:.:-·aktijk bepaal t elk becldj f in het conce:;,_•n ¼2lf wa-: voor mo.chine:de 

F..angescr.af-i:; zal wcrden er_ stae.n de e.fzcnderlijke fab r iek0n wat technische 

voorzieningen bet:ref't ste:r-k op zich~el1',, 

Ock op het gebied 7 an t edmis cb,'! i !1fcnn!it:!.e b estae.n er i:1 het 

concern gt";en bepaalde op dit d :.,el ge::·1.ct·:.:c aktiv::.teit~n ,., Soms w0:rden 

techniscl1e udviezen ontvm:i;e:'.1 van de h:\'e:..~o.nc:i.e:c va:1 blikkcnn Ock 

ni~ll,·Te machines o Ecbte::- bloek het co:.1cern v:~:iJwel ~1iet op :10ogt2 te 

Het beclri j f ontvaugt cen e.1_i.rrca1- tijdschriften~ Volgen s de 

Im.lien 

MZUDILA.IR (B) 
o...=:,,r.._•~-...... ~~---. 

H12t b~treft bier een oiddclgrote f'a!'l:;,lie-onc.erneI!lini:; welke I!leubila:t r en 

andeJ'.'e produ1':.ten fe.b:dceert van b out dat boofdzelrnlijk afkomstig is van 

e i gen plante.ges ,, Het onde,:;,_-boud vend. plaa.ts net de dil·ekteur .. 



E:. zijn :i_r, de -..rereld vele f abriek.en van houcbe1rerkingsma.chines e 

Volgens de 

cUrekteur weten de n eeste Ys.n dezc ager,-:-.en w2inig af v e.n technische 

b:t.j zonde rheden van de :r.tachinz.;; o 

De ond~~eninb oncvangt rege~~ti g eer. acIDtal vakbl aden~ Ook 

houdt zij er een kleine~ systenatisch ir..gedeelde kollektic? kat alogi 

op na. Wanneer ecn nieuwe r:!nchtne benodigd is 0 weet de onderneriing 

daaron neestal wel welke fa~:rieken bet e ewenste t ype :r.t~cbine vervaa~digen~ 

Daarna \~ordt direkt aan de i n aannerking koI"tende fabri eken ges chrevcn, 

dus niet ,;-ia de ar:enten ., Tenslotte £ant de direkt~ur overzee en 

bezoekt enkele fabri e:<en alvorens een keuze te nnken . 

Hoewel er in de houtbewerkinr, geen zeer r;rote techni sche 

ontwikkelin~en op korte te1'!nijn te verwachten zi jn t vi nden toch voortc3.urend 

kleine verbeterinr,er1 p2.aats e r1ec stal 'uetr:::kki;.1e; hebbend op a.utomatlsche 

J\ls voo;:becld ven de p;nng; Yc..'1 zaken 'uij 1e aar..s r:haf:fi ng -v-a., een nieuwe 

machine we:rd het ~e·'ral vcroeld van een :lieu:we nachine van Nec1erlanc1s 

f abrikae.t voor het r.-,a'kan van ave.le sle:iven in houten werkstukken zeals 

bv. hemerstelen. Zo ' n sleu:? wo:rc'it gH~a e.kt door een boor welke zich 

d.cor middel van r,ne·...:::iatische b2stu:c:lng zijdeli;.1r, s ten opz:i.chte van het 

werkstulc be1-reegt . Werks tt:::!:en ku..,nen van weerskanten in~evocrd ,~or<len8 

Terwijl aan de ene ksnt ee:1 ni euw we1·l, stuk N J::- 11+. i ngespannen, wm.~dt het 

werkstul~ aa., C:.e and=:re zi jcle bewerkt en omCTe:kt:.e1'd~ 

Ui tbreldi.ng van de :prodt:.}{tie was d2 voornarunste re den voor het 

a:=i.r..s chaff en van de !r,achine o Nadat ee~waal hicrtoe beslot~n we.s en 

min of mccr vasts t., :):;-,d ;;elke soc:..-t me.chine r.odig was~ werd na.a.r verscheidene 

fabrieken om offerte s ge sch:te 0 'en . Hierna be:ocht de direk~eur fa'brieken 

in verschillende Europese lru1den en k.oos t.ens1o[;te de Nederla.ndse 
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rr.achine omde.t dsze ~ in verb and met de prij s ·• het beste c...en de gestelde 

eiaen beantwoordi~ ~ 

De clirekteur verkle.e.rde de.tin de neeste gevallen de produktieca.paciteit 

van nieuw aengescr.afte reachines aanzienlijk groter is de.n in eerste 

insta.ntie wordt vereist. De ervcring heeft geleerd dat na enige jaren 

de machines I'leestal goed bezet zijno 

Bij de kostprijsberekening ve.n de geproduceerde artikelen wordt 

door deze ondernening de kapita.alsinvestering in nachines niet in rekening 

gebre.cht o Men ~ea.kt zich hierover echter weinig zorgen en is van 

ri.ening, de.t investering in nieuwe automatische nachines ekonor:::isch 

verantwoord is indien dit een aanzienJ.ijke bespe.ring in personeel tot 

gevolg heeft , 

De onderneming beschik~ over eigcn onderhoudspersoneel 

aangezien men in de betrokken kustplaa:ts ver van de e.genten verwijderd 

is. Het onderhoud levert geen ernstige moeilijkheden op o Dit 

zou volgens de direkteur in de toekomst weJ.licht anders kunnen zi,in, 

inc.ien nieuwe ne.chines met elektronische hul.pnppcratuur zou1en worclen 

a~geschafto 

46. !.!ill!! (B) 

In <'!eze sektor we r e. een vri j g1'ote onC:.ernewing bezocht welke deel 

ui t maakt van een groe:p ondei·nen jngen net tanelijk uiteenlopende 

aktiviteiten. Eet onde:rhoud vane. :p l ants net de technische ac.vise:,ur 

voor nieuwe produkten en voor nieuwe l):i.'Od1.:2:ti Pnethoden en bestuurs

technieken, 

Een groat probleem voor de cr.dernening is om nieuwe afzetgebiede!'l 

te Yinden voo::::- hout en wel specie.al voor korthout, voornamelijk e.ls 



ge ,olg Yan de toenemende opbreng::t van de ho·.itEB.nple..."ltingen alsook 

1' t engevolce v~n Qe verminderine in de vrang naar kratten· '• Aangezien 

het pousseren van nieuwe houtprodu.~ten~ zoals houten huizen , vooral 

ve.n de houtzagerijen !!loet uitgaant i s de onc1erneming CT0t1enteel in ee.1 

f ase waarin t echnisch-wetensche.ppeli jk ges choolc: personeel wor dt 

e.anget rokken. 

Vere.er- verwacht c'.e onde:,:-ne:!!ling dat het in de tockomst steeds 

r.ioeilijker ze.1 zi.:;n on c;eschikte arbeidskrr..ch·cen a5n te trekken. Zij 

probeert dnaron zoveel r.iop;e l ijk erbeidsverrichtingen te neche.niseren. 

Het is nenelijk zc dat in het betrokken gebied Be.ntoe-werkkre.chtP.n in 

de toekOl!lst niet !!leer beschikbaar zulJ.en zi jn• terwijl de aanwezip;e 

Kleurlinr,~werkkrachten in het algemeen onp;eschikt zijn voor zware 

erbeid. 

De onderneri.inc; be3c:iikt over een kleine bibliotheek" Verder 

worden recelma.tiP: ti jdschrift 0 n onhre.ncen, weJ.ke noor een sekret arGsse 

onder belanghebbe!lden wore.en r ondp:ezonclen o 

Een aont 1 j aren r;elec.en bes l oot ,1..e oncternP.:r:1ing o.~ de bestaande hout

zar:erij door e::n volledig nieuwe~ sterk gemechnniseerde i nstallatie te 

vervangen o H~erbi j stand voor ogen cm met een kleiner personeel 

cen grotere -orod.i1r:tie ·ce ber'=::.ke,1 ,, I n dE: n•;_euwe houtzagerij ~ -welke 

kortgel eden in bcdri j :' is grmcmen, vinder.. ucrLtEreenvolgens de volger.de 

handelingen plaats : 

( a ) De per vracl1twagen afgel8verde sta.mmcn worden volgena l engte 

en dikt.e gesorteerdo 

(b) De sta!.llllen worden gericht d0ordat zij op een lopende kettingband 

geplaatst worden met het dunste einde in de bewegingsrichting. 

l) Zie in dit ver~and: J,H~ Visser; ~e research r.eeds oz the South 
African forest products industry - a techno-economi c survey, 
CS IR Spe cial Report I NFO 20~ Pretoria, 1966, bJ.z~ 48. 



( c) De stanrnen ·,1crden machinaal van de be.st ontda an. 

(d) De stam.nen worden verze.agd tot planken. 

(e) De ple.nke:1 warden gesarteerd op breedte en dikte A 

(f) De ple.nken word.er: in ovens gedr0agd. 

(G) De planken worden op b2pa.alde lr.:ncten afe;e zaagd,j 

Er zij:::i vrij vee l fabrieken v c.m macbines voar het houtzagerij,-

bedrijf ~ die i:::i. Zuid- Afri lm doo:i'.' agen·~on vertegenwoordigd warden ~ 

Men meent dat deze agenten r:.eestal niet op hoagte zljn van t~chnische 

bijzonderheden V R:l de ~achines. In het onderhavige geve.l ha.d dit 

een t omelij k langdurige korrespondentie met de f~brieken, via de agenten, 

tot gevali;. 

Hierna bezochten de haofddirekteur en de hoofdingenieur van 

de onde rnemi ng een n~nte.l f abrieken va..~machine s en enige grate 

houtzager ijen in Sknndinevie en overig Europae wnar deze me.chin~s 

g1=b ruikt warden. On grond h i e r vr.n we r d besloten de bestelling van 

de vollec.ige ins·i:.e.l:!..atie te 1,,laatsen bij e.en g:rote Finse fabrie ,, 

Er were. 1:1ecgec"eeld dc.t o.lJ.een 8.1 in de afdeling waa·.· de 

star.Jl'!len tot plc>.n};:e::i verze.ag d wcrden ~ het p0rso:::ieel bij een grotere 

!)roc.uktie terll{::;~cbra cht is t c,t 301- vc..11 het. personeel in de overeenkO!'lstige 

a f deli:16 v e.n de oude hout'2:ager.ij o 

CI{OC0h ADEPRO:UTJK1'EN 
r._-~ ... ~ .. ~ .,_~~ - ~ - -~ 

In de ze branche werd een doch-teronderner!ling van een g r oot overzees 

conce r a bez,ocht s a.at ove:.. o.aderne:.1i 11p:en in v 2l e la.'1dcn beschL;:t" 

In c.e t0pleiding Yan ciP. or,der n2.'ni 1~ bevi.nden zich onder meer 

een bedrij f::i l e ia.er ~ een prcj -=lrtleider eu e~u b0d.ri j fsinge;'.'.ieu:i.-~ De 

proj i::ktleider~ ::'.'let uie het onderhoucl plads vond, stelt plannen op 

voor nleuwe i nst ,,_llaties en voor nieuwe soorten produkten~ De A.fdeling 
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van de bedrijfsingenieur is ver-a.ntwoordelijk voor de installering en het 

onderbcud van machinerieo Met de projektleider werd een nieuwe 

installatie vocr de vervo.ardig::i.ng van melkcr.ccolade besprokeno 

Tot voor een dl·i<:ta~. jaren ontving de onderneming eenvoudig 

aanwij zinr;en van be~ hoof0.ke.ntoor overzee wanneer h2t ging om de 

aans chaffing ve.n niem;e r:lachinerie. In teze situatie is een grote 

verandering ing etreden sinds gebleken is dnt c.e dochterondernemir..gen 

ve.ak zelf met we.ardevolle voorstellen kwanen, 

In bet hoofdkantocr overzee bevindt zich nu een technische 

adviesa.fdeling die allerlei technische inlichtingen van de verschillende 

onderneningen in het concern verzanelt en die ook technische infor~ntie 

onder deze onderneningen verspreidto Deze nfdeling beschikt hiertoe 

over een centrale bibliothe.sk~ waar nen J.itera.tuuruittreksels maakt en 

aan de bet:.·ok.ken onde:r-neming2n stm:rt. Op aanvraa,g warden fotokopien 

va,1 tij ds chri ftartikelen vers ch aft,, 

De ui·ceiuJ.elijke keuze ve.ri nieuwe macbinerie wordt nu ae.n c,e 

betrokken do:hte!'onderi"err-.ing overgele.teno l•e technischc P.dviesc.fdeling 

van het hoofdka.ntoor be:p2rkt zich tot het g even van niet-bindende ndviezen 

c1an de dochterond-::n1emingen b .~j de keuze v a:!:1 bepae.lde na.chines. 

Een va 1 c:e voorna/:lT.a.ste redenen voor de voornoemde beleids

vere.nderiOG was c:2.t de prod.ukt5_€~o:istancti ghec'len in c.ochterondernemingen 

in lender. zor~ls Zui ('!•-Afriko. aanzienlijk verschilo.en van die in Europa en 

.AI!lerike., In l aa tstsenc~TTI. de gebiedGn is . de proc1-uk.t ie zo r;root ll dat 

speciale nachines gebruikt kunnen worde:.1 voor· de fabricage van bepaa.lde 

produkten. In le.nden met een bepe:rkte ri.arkt !I zeals bv" Zuid-A.frika., 

zijn de :pr0duktieseries per pr oc1.uk.t beperkt o 

zijn c.ikwijls andcre typen machines nodig. 

Onder dcze cmstandigheden 

Reeds enige j a·cen [ (: leden was hct veer de onderhavige onderneming 



dtli.delijk dat d.e produktie va'1 melkchocoladeiepen aanzienl:i.j k uitgebrE.!d 

dj_ende te worden er. dat hiertoe eE:.: .. 1 nieuwe installatie vereist werd 

naast de bestaande. 

In de betrokk€n installa:tie wordt de 11grond.stof"- poedermelk

chocolade welke in een andere a!'deling bereid is uit ontvette cacao en 

gekondenseerde melk-- ver!!'.engd met cacaoboter in een mengketel~ vervolgens 

eekneed in een aantal welsen en tenslotte noe eens geroerd in speciale 

mengketels totdat het mengsel d.e juiste pJ.osticiteit heeft verkregen~ 

Reeds enkele jer.::m geleden hadden de p1·ojektleider en de 

bedrijfsingenieur tijdens bezoeken aa~ overzeese ondernemingen vastgesteld 

welke me.chines voor de nieuwe instn.llatie in aa::m.erking kwamen. 

Nade.t in principe tot aanschaffing van de i.nstallatie besloten 

was, stelde de projekt.leider, in sA!!lenwe:i:·king r.1et de prcduktie~•e.fdeling, 

de commerciele afdeling en de bedrij fsingenieur ,, de pla:nnen V•:)Or de 

nieuwe insto.llatie op.. Deze ;,~erd.en voorgelegd aan de overzeese 

technische n.dviesc.fdelin6 .. Dit had enkele klein€ :r:. j <",ib L.ig2:i. t ot 

gevolg. 

Vervolgens gingen ne projektleidcr en ~e bedrijfsingenieur 

overz.ee; de eerste om bij chocole.c.efe.brikanten inl:.chtingen te verkrijgen 

inzake gebr11ikservaring net bepao.lc::.e ri9.chines en de under 0111 bepaalde 

I!le,chinefabr:i.kanten te bezce!,;.en. 

Op grond va1:1. deze bezoeken werc1en ter.slotte de verscbillende 

nachinet~'})en geb.;z.en o 

en z-,ri tserse f aori8ken , 

Dr. me.ch::.nes werd2n gel~verd door Bd tse j Dui tse 

De :r.-cc.en voor dez2 heterogene sanenstelling 

was dat, wec;er.s de beperkte produktie series ~ die Tia chines werden g ekozen 

welke het beste 2cud.en vole.Oen aan de gestelde e isen~ 

Het opstellen va.11 de me.chines vonc1 in eigen beheer plaats o 

Ook het onderhcud. ervan worclt door de onderne1~ing zelf ver zore;do 
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Een kleine onderr.ei:1inr, we:..·d bezocht ~ welke organische kunstmest produceert 

lliet afvullcer als gronnstof, De onderneming werd kort na de tweede 

Wereldoorlor. door de eigennar cpger icht . Ongeveer tien j aar l ater 

overleed deze en narri d.e weduwe de bedrijfsvoering o·rer. 

De onderneming ontvengt bet afvalleer van leerlooierijen en 

schoenfabrieken. Het lee r wordt in maalmachines vermalena Ver...-olgens 

wordt het, onder toevoeging van bep:;.alde che:nike.lien., gekookt. Hierna 

wordt he~ materiaal in de zon ge droogd om t enslotte tot poeder vi:r n alen 

en verpekt te warden. 

Er zijn twee VOOl'Illannen~ een VOOT' de produk t:i. e en een voor de 

werkplaats o Het onderhoud vonc. ple.ats met ee:rntgenoemde c 

De onderneming ontve,ngt geen tijdschriften. In het verleclen bezocht 

e~n vertegenwoor dige r van een importeur van mnchinerie de onderneEir.g nog 

wel eens, nan.:.r d.it gebeurt nu niet meer~ 

De eigene.:res wist in het b egin weinig a f van het produktieproces. 

Zij ondervindt echter ve:.=l steun van oude f8.rlilievrienden, Een hiervan 

is ::.n di enst van een grote s ta.alproduc ::mt !'let een chenisch laboratorhlI:l. 

en de a."1der werkt bij een ondernening ~et een gr ate machinewerkplaats. 

Eerstgenoemde bezoekt de onder neming zo nu en den, verschaft adviezen en 

verzorgt~ i.ndien noilig~ de cloec.tschc ana,::;.yse V!ill gronds tof of eindprodukt e 

Leatstgenoemde gee ft d<:=sge,-r:13.gl 0.d-ris zcr. betref fende C:.e aankoop en 

r::.ontage van ni eu,,re m:icb ines ~ 

Ook st el.lea de twee voornic.nnen SOI!lS op e i e:en ini tiatief voo:r om 

be:paalde -verbeter li::sen in te voeren of ·bep2,alde i ns t alla.ti.es aan te 

schaffen ., Zo :probeer t de voormen van de pr oduktie die, gezien het 

wisselvallige weer, ontevreden i s met de bestaande methode van drogen 



in d9 zon ~ al enige tij d on u · t te vi.nden of ".:> epaalde d.roogim,tallat:i.es 

met verwe,rnde lucht ekonom:i.sch in h'-3t proces toe te passen z-:::,ua.en zijno 

De tot voor enkele _j aren c.oor de onderne.ming ge·bruikte oachines voor het 

nalen van afvalleer waren van een bepaa.ld, in de handcl verkrijgbaar 

fabrikaat. Deze 1:1achines waren VA.i.l lichte konatruktie; de mantels 

waren va..'1 batrek.kelij k c1.un pla.atstao.l veTvae.rd.igdo De machines sleten 

snel ,, Vclgens de v-001:T-cn van de werkplnats waren soortgelijke machines 

van ander fabrikaat evenee~s licht van konstn:...~tie~ 

De reden voor het snelle slijten van d~ !!la.chines is dat~ bij 

gebruik van Bantoe-arbeidskrachten voor het sorter en van het inkomende 

afalleer, stukken netaal of stenen een enkele keer over het hoofd gezien 

warden en in de r1aamachin<:::s terecht k 0m2no 

.,..,, 
De voor.:i.an ve,n de werkplo.ats b esloot toen on een van de aanwezi ge 

m~.chines te kopiere:1 ir:i. d.e werk:ple.ats ~ :cat..r on bij de konstru.'idie zwae.rd.er 

materiacl tee te passena Een pn.nr Yen dergelijke nachi11e3 zijn nu in 

gebruiko Hoewel de lagers van de wals nog wel tameJ.ijk snel slijten, 

is de eJ.eemene levensd:u.ur van deze me.chines aanzienlijk beter dan die 

welke in c.e ha.,dcl verkrijgbaar zijnc 

Er is in Zui d~Afrik::. ee:1 k l e L1 F',o.nte,l cli e1·a:ffi.:'ar'~erijen~ Het het hoofd 

v e~'1 de techn:i.3che e.c1.viesafdeling ,·e..n een v an de ze reff'inad::arijen Yond een 

onQerhouc plaats. Deze :.·a t'finad~1. ij i s het eip:enc.om van v.ree grote 

olieconcer!ls e wnP-1:van een de eic cnli j}:e te~ri j fsvoerine: liehar t iGt o Het 

bctrokken ccncern beschikt in Em opn eve r een spcciaJ.e ondernerring !i welke 

tot task heeft on t echr,is che e.dYiezen t. e €'.:even aai, de pI·odu_l{tie-ondernemingen 

in het concern o 
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De normale e a.ng van zaken bij het hivceren van nieuwe installnties 

in de r affinederij is de volgende. De technis che e.dviesa:.:delinG van 

de raffinaderij zelf maak t een voorlopie ontwerp en legt dit voor ac.n 

de c especialiseerde onderne.~in~ overzee M Deze beschikt over labore.t oria 

alsn ede over een uitgebreide dokunentatie op het 5ebied Vfin nachinerie 

en instrtll:lentdtie, De ze speciale onc.e.rne."'.ling neent ook :cegematie; 

proeven !!'.ct i nstr ur:.2nten en e.ppa:r.c.ten V ,".Il ve:;:-s chillend fabrikae.t,, Op 

grand van de u:Ltge'!Jreide technische kenr,is van de speciale onderneriing 

ontvangt de raffinA.derij bepe.alde adviezen mre r hct voorlopig e ontwerp 

en wcrdcn bepaaJ.de r.:.erken van instrur:ien ten e.a..r1b2Yolen. 

zijn niet bindend voor cle raffinnderij . 

Deze adviezen 

Moeilijkhec".en kunnen M.j deze g a:i.1p; vcn zaken ontstacn ind:;.en 

een bepaald,;; raffine.derij ~ zoals bv o d e: 0nderhavie;e, er de voorkeur t>.an 

eeeft O:CT apparaten van plaat.selijke fabrikanten te bestellen . Van de 

speci e.le adviesonc.erneminc; overzee ka..11 niet verwecht warden de.t zij 

gebruikseriraring heeft of proc--.rcn doet r1et appnrntuur van alle nogelij!ce 

fcb:cikat en ove;..• de g chele wereld. Om hierne.n tegerioet t e k~en heeft 

d.e onc:..e r·h:2.vi~e raffL1ac'.crij, in s e.nenwerki ne; r:e t; een desktmdige van de 

special2 advlcso~1de r nc.:ni n3 o-.rerzee 11 eni ge t ijd geleden een overzicht gemaakt 

van alle in e,a.ime:rking komende io,pparat~:.:u:::- welke in Zu:i.d-Afr:i.ka v~rvaardigd 

zou kurmen worde:n e n heeft hierover e en e igen t1c•kumentatie ingericht j 

welke v-e.n tijd t o t t ijd wo:r:Jt he:tzien ~ 

Hoewel de re:'fino,d.erij over een kleine dgen bibliot heek 

beschikt ~ kan zij te allen tijde tei·ugvallen op c.e centrale b ibli0theek 

van de Speciale advlesondcrnemi :,g ovzrzee, De centrale bibliothee~c 

maakt cok litere.tuu'l"uittreksels welke onde:r de diverse r affin:1derijen 

in de groep v-ersp:;.·eid worden o Indien nodig 9 kunnen fotokopien Yan 

tijdsch~iftertikelen wor den verschaft. 



In de re.ffinadE::rij wordt hoofdzakeli,1k pneumatischc- instrumentatie 

t oegepnst. Er is echter een ne igi ng om n1eer tot elekt:tonische 

instru~entatie over te gaan o De onderhavire raffinaderij onde1."scheidt 

zich in zoverre vc..n oudere ~edrijven dat de bediening van de verschillende 

bedrij fsonderdelen samengebracht is in een cenJ;;rale wacht en dat deze 

onderdelen sterk ge1ntegreerd zijn, Er zij r.. dan ook weinig of geen 

tussenvoorrrrden,. Het voordeel is een aanzienlijke bespE'.ring op 

~e investeerd kapitaal. Het nadeel is dat een sto:::-ing in ean der 

bedrijfsonderdelen een onm:i.ddellijke terugslag heeft op de andere delen 

van het bed:dj f. Bij het ontw-crp is dan ook b:!.jzondere aa.ndacht 

besteed nan de meet~ en regelappnratuur. Indien bepaalde nieuwe 

instrumentatie ingevoerd wordt, gae.t een instrumentatie-ingenie:ir eerst 

voor een paar maanden overzee om grondlg vertro~wd te rak.en met d2ze 

instrunentatie, 

De raffinaderij breidt zich no:t:'.lenteel in nlle o,:1derc.elen sterk ui.t 

vegens de s"'ceca.s toener.1.endf~ vrae.g :r2aar petrole1.r:i:produk~-en, Zo werd 

bva kort i:;cleden 1l-2eloten OD een niemic" koelto:r.en op te richten voor 

het bedrij fsonc.er c.eel dat bi tnnineuze p1.·od11kten levert" 

levertijd was zeer kort . 

De toegesto.ne 

In een c1ergelijke koeltorer. war den hou.ten planken of blokken 

toegepast on de te koelen vJ.oeistof ov-:?r een gr ote op:pervlakte te 

verspreid.e:i, Voor d.it dOf~ l wordt als regel srecia.J. geimp0rt~erd hout 

geb:ruikt . AanBezien de lever tij d hiervoo;:- te lang was~ :1;10est een 

e.nde:-e cplossing P.;evonden wcrde:i voor de: vull::i.ng van de koeltoren. 

Zuidafrikr>.ans '.'Urenh::mt kwclD. w~gens de ~orte levensduur in een koel toren 

niet in aannerking , Ook nl o:::i de ontwe,,.r/..:ijd~ gedurende welke nauw 

kontakt net dG r ,:!.f f:i. naderij c.i'3nc1e de bestv.an ~ te verkorten 9 werd gezocht 

naar een Zuidafrikaanse onderneminp~11 d:i.e koe:,lto:rens van het gewenste 
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type zou ~unncn o~twe~pen, de mo~ilijkheden met de vulling in aanraerking 

neraende, 

na enig zoeken werd ee::i Zuidafrikaa.ns e fabrikant gevoncJ.en 

welke voorstelde O'!l een koeltoren te ontwerpen met een vulling bestaa.'l'lde 

ui t met kunsthars geibp:-r.·egnr;erd cellulcse-materiaalo Aangezien weinig 

tijd beschikbaar was en ook vaststond dat de speciale nc.viesonderneming 

overzee geen e?ve.ring he.d mst koeltorens :met het voorgestelde vulmat~riaal ~ 

werd dcze ondernening niet Ol'!l. advies gevraagd. Het voorstel van de 

plaatselijke fabrikant werd aamran:rd en een bestelling werd geplaatstc 

De koeltoren zal binnenkort warden afgeleverd. Aangezien bekend is 

do.t de plaatselijke fabrike.nt wel ervaring heeft op het gebied va:.1 

luchtregeling near niet op het gebied va.--i koeltorens, warden wel enige 

moeilijkheden verwacht. 

Met de bedrijfsini:;cnieur va...'1 een v-rij grote te:>:t,j.elonderneming werd de 

tozpassing besprc:~en van nieuw-e nc.c.:hines voo:;;• het maken van rer.baar 

n:y lor..g1:.ren. 1~1s grondst of wordt ge·h· Jon ny longaTen gebruikt dat van 

een andere Zuid<],f::cikaanse c•-1.dernening 11ordt bet rokkeno 

Het proccs komt in bet kart op het volgende neer 

( a) In de eerste machine loopt het e;ewoue nylongeren door een kleine 

tunneloven en wordt h:!.erin op een tenperattmr van een pe.ar 

honderd gre.den Celslns gebrc.cht j waardoor het enigsziris plastisch 

wordt. Hierna wordt het plastische garen met een s:r.elhe:.d 

Vl".n enkelc dui?.enden or:wentelin.sen per $ekor:de rondf;edraaid, 

wcJ.ardoor c.e drae.d een 1osse, plu:i.zige struktuur krijgt. De 

dre.ad heef-1:, de.n een v-.cij crote dieneter .. 

(b) In de tweede !!lachine warden twee van de pluizige draden semen 

op een spoc l gewilL~e ldo 



In de •'l.erde :ttae:hine wore.en de twee pluizige draden versponnen 

tct ecn 2n~tel ger ,:m met nc::.::-,ale di ,.II!c.ete:c., Dit gar~:-i is 

rekbaaro 

Nadat c.e onde:'.'n,"}!'.linf,, e:nlcele j P.ren geleden, bcsloten had o::i 

tot fabric aee vc.n nylon rel:.p:e1·en over- te eae..n, werd een desk1u1dir,e op 

di t eebled ui t Italie nane;etrokk.en en tot direkteur benoemd ~ De:::.e 

kende de :tteeste :ttachines ueJ.ke Yoor c.e fabric age van nylon rekgaren 

benodigd zijn~ uit eigen ervarin?. Nn opstelling van een ontwerp 

voor de betrokken fnbrieksafc.elin~ t ging de direl;:teur weer naar Europa 

on besprek~ne;en te voeren net fabrikanten die de benodigde machines 

zouden bmnen leveren o Op grond hiervan werden de machines gekozen 

en be:::teld. Ze zijn afkcr:1.stig va:i versc-hillende Europese fabricken. 

De eerste me.chine in bet proces, waarva.n zes stu.lcs ge:installeerd. zijn 9 

is van Brits fabrika.o.to Op de ze nechine kunnen 94 draden gelijktijdie; 

behandelc. worden ~ Dit tetekent de.t er ook 9!1 ove.1s z:ljn voor het 

verwa1T1en van de draden o Ven elke oven moet de temperatuui· binnen een 

paar c:raclen konstu:it r,ehouc.en worden; wet elektronisch eeschiedt ~ De 

hiertoe benodir,::1.e appm:etuur,, hoewel geleYercl al s onderc:eel ven de 

machine, is c.fkrustir; vcn een ande;",e Britse fa,briek~ die gespec:tal:lseerd 

is in elektronische uitrusting. 

Op de machine bE::vindt zich een centrale beheerove!'.l, waarve.n de 

temperatuur nauwkeurig op €',m bcp~s.lde ge"i-.-enste waarde k£n worden 

ingesteld. Op de machj_r!2 bevindt zich verder een appa:::-aat dat langs 

elekt ronis che weg acbtereenvol3ens de temper.~:cuur v~1 elke afzonderlijke 

oven ve::.-geliJkt :net de t E'-.mf2ratuur van de beheeroven. Het ap:pareat 

geeft op elk mot1c:n.t P.E.!l wel!;-8 o~ren gekontrole:?rd wordt en welke u.e 

tem:peratuuraf'w:!.jting d2.arvan is, Valt de:.e afwijking buiten de 

toege sta.ne grenzen~ d11n wordt alarm ge·.naakt en volgende ovens wore.en pe.s 



gekontroli:::erd n~da.t e12:..1 oper:c:,teur hiertoe het signaal gee~t . 

De vcor elke oven ge:nete~1 tec1per ntuurafvijking wordt gebruikt 

0-21 de tempere.tuur vnn die oven auto:mat.ts ch b ij te regelen. Hiertoe 

bevindt zich op de nachine voor elke o ven een regelverstP.rkero- I:i.1 

elke ve~,·sterke:.· bevindt zich een silik:;ngelijkrichter, zodat zicl1 op 

elke machine dus 94 van deze geJ.ijkrichters bev-inden. 

gelij krichters zijn van een l)ekend /nerikaans f abrikaat . 

De oorspronkelijke 

De nachinefabrika.11t en de fabr i kant van de elektronische 

hulpui trusting worden in Zuid-Afrika vertegenwoordigd door vers ch:.i.llende 

egenten, De ze hebben de r.12.chine en de bijbehorende elektronische 

a-ppa. ·at;..,.ur gei'nstulleerd. Bi,1 de montage was echter de b edrij :!:s .. 

ingenieur·. t oentertij d nog hoof'dclc-ktricie,1 v ,:r:. de cnderne21ing , nauw 

be trokken,_ 

Al spocdig na het imrarkine s t ellen der machines vielen vele 

van de ge li jkri~hters uit. De ar;eLlt voor de elektronische appru:-atuur, 

die vera.n:t.woo:rdcli;Jk was voor het onde:~ho-..id, st1.mrde een tcchnicus die 

verklae.?de dat het uitva llen wac..rschijnlijk het g evolg was van 

piekstoririgen in de spanning ve....11 d elektr.i ci teitstoevoer n cl,ar de 

ondernemine, De bedrijfsi~.genieur stelde dr.arop , in samenwerking met 

elekt:r-ische ingenieurs van de bet rokker! eeneente en va.n de E V K O Ml) 

een onderzoek in~ wa arui t b l eek dftt er geen spnnnin3spieken optraden , 

In overleu ~et de onderne::iing li et de e~ent tacrop een ve~tegenwoordiger 

Vt:.n de Bri -:se fabriek va:-. P.l r~Ltr on:ts che apparatuur ui·ckonen e Deze 

ve:r.tee;enwoordi ger bl'.'acht :.::ce!:' g r~voelip.:e e.pparC' t uur voor het net::n van 

spe.r.uir.gsrieken ,11 2i: zi di r:Jee , OoJ:C hi en1ede lrnr..den r,een abnornale 

pieksparmine:;en wo;:den aill.lp;etoondo 

1) 11 El ekt:d s i te i ts,roorsienine s ~wm!1issiEn in Zuid- Af:l:'i k a , wcJ.l~e ee:::-i e root 
landelijk disoributienet beheert < 
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De bedl:·~-Jf2ir,_p.;eniew:.· h ad ill!!li ddels on-tdekt dat ,:.,.a n de 

gelijkrichters ~ welke onc1.e:. bsc.rij fsooste.r:dip;.1e4.en in de machir.e ui tvie1en, 

de knral:tcristieken in a f g ekoelde toes:.am: bi;.men de door de gelijk-

richterfabriknr_-:.:, 1:epubHceerde waar c'l.GT\ vieleno Volgens de bedrijfs-

ingenieur verlcpen de ko.ro.kteristiek~n van de s;,;elij kriclrt€rs bij 

bedrijfstemperaturen zoc',eni g dat zij uit-;rallen. Vole;ens hem heeft 

de fabrikont van de elektro:nische appnratuur biermee onvoldoende rekening 

eehouden. 

De ~ent 11 welke verant woordelijk i s voor het verschaffen van 

reserve-oncle :r•f.elen !) be eft na maa.nden wachten~ nog ~een ni euwe e;elijk-

richters kunnen leveren. Tijdens bet bezoek aan de onderne"lline; stond 

.... • 
een van c1e zes machines geh eel stil ~ doordat e;elijkricbters in deze 

machine g ebruikt wer den voor :iet vervangen ve.n uitgevalJ.en geli.jkricbters 

in de e...~dere ma ch ines. Me c.e hierom en oak. weGens de zee!' boe;e prijs 

vo.n de ft.nerikaar13e gelijkricbte!'s 1 c..rong de bedrijfs ingenieur eL bij 

de oeent op e.an en eeli jkrichters van Zuidafrikaanse makelij t ~ leveren" 

Een o.antcl van c1e ze e;elijk:dchc~: .. ·s O waarvan dz pri ,j s ongeveer ()en derde 

van de prij s van de Amerikaanse bedra.€'.:_;t ~ :ls mOffienteel gemf")nteerd, 

1) 
Deze gelijkri -.:::1te:cs , .. oldoen goed • 

Aangez::.en de agent voor de e lekt:;.--cniscbe e.ppe.ratuu't' i.;Tij ver 

v an de o;.--1dern';!Jl:i.ng verwijderd is en voor elk bezoek van een technj_cus 

boge bec.lragen in rekening brengt~ scbreef de bed!'ijfsingenieur direkt 

ne,ar de fabri}:ant met bet verzoek 01~ gedetaillee::.·de c.okumentatie over 

de batrokkf-.m appar.o.tuur t& stm0 en ,, De fab rlke.nt vcelde hie r ecrst 

weinig ...-oor~ Yoorn'"1I!el:i.~ik o;n ,.::E: ver.ni jde;.1 clfl.-".; t echni ~che gegevens over 

de apparatuur zoud.fm ui tlek1:.Eon en verder cmdnt oorsp onkelij k overeenge-

koinen was dat O(? agent het onderbo1.,d. zou ve:.·z0;:·:.:,en. na. ,'J.at de fabrikant 

was, voldeed bij a an bet verzo<?k va.!1 d<~ onderne1'!li.ng0 

1) Hlm aantal :i.s te klein ci:::1 hien,it konklusies t e trekken betreffende 
Pni a kYi:ilit.Pi·r,!':nrP-:--R"i,,;1 +,,c,c:,on r1o lv, ➔ rl .,:, -f'e h-,,.~ 1,-r+o,-, 




