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Krachtd'adig geholpen d.oor d.e verkeersbonden en de pers, heeftde Geluidstiehting iñ ãe_ afþeloopen jaren veet s,r"cés gãrrãd iläfr" debestríjding van vðrke,:rslawãai. il"-zi¡n-ï"iùðä.ñäã*wettetijke voorschrj.f-ten gekomenr die het verkeerslawaaí .ä3 bã"dã;-l.ärä" en de politie helptop. het oogenblik intcnsief mede, overtred.ers op huñ wanged.rag attent temaken.
- Het zwaartepunt. van de b_elangstelling val d.e Geluidstichtrngis dienteneevolge verþlaatst en valt nü op_hçllg.Þied van de gehoori6heidin r¡roningcõmpì-eien, rrbt prouleem .rrun d" gur,rioiËõiãii" in oã fiõüingoouw¡zeer in tegenstelling met de ervaringàl_õl-.y1kã¿;;sãùiãä, 1g"äãi:"in¿t oeGeluidst'ichting in dõ uitvoering vgn het nieuwe puni, yan zrJn programmazeer weinig steun van andere orlarlisaties; # ðn-t¡ràer<t in ¡Tedèrlanct eengroote organisatie van huurdersi.u¡ç voor een dergelijk probleem j.nteressezou hebben. Toeh kan de Geluidsiichting-h9i-ù;biã;; van cle gehoorigheidniet all66n aanpakken. iret matã"-"ã"-Ñoefcoirst"ùõii"r tan sTeórris se*schieden als onderd'ee1 van de bouw ruñ- u.rr.woningeómptex. Dit brengt na-tuurlijk extra kosten med.e en daar raken riJ-cjã--ãúiätessens van de moei-Lijkheden aan: wie voert er voor deze kosteá te ¿irãp;enaI De kas van de Geluidstichtir¡.g kqn srecLis-voor een klein onder-deel der kosten opkomen; de bijsianã-iËn oe oetuioõtiõnii'e"räî"iä"animeerel+e, adviseerenáe en.oiganiseerend.e Èrac¡¡i-ãi¡n. De architecten-organisaties interesseeren zicn"oot<-il-ñäJg""ääiä""ãor r.ret genoemd€ pro-bleem' zijn echter van meeniñg; ûï ãï¡ niEi ¿ã 

-insiuntie 
z1.Jnr aanSe-wezen om de kosten van d'ergg-rlj te proeien te rinanõierçq" iilij hebben ge-hooptr dat d'e overheid zicñik{:t""ãi;;r; der_geþoorigheid zou aantrekken.Tevergeefs! l'yel zijn een aantar'gemõðr.i.t alã ctonu.iEr" tot d.e Geluldstich-ting toegetreden -ñet worcle hier"c1a"l.irãur gememoreerd-" De hieruit voort-vroeiende baten zíin niet in siãai-otrã"tou"te siããñ- u"r, ond.erzoek in gxoo-te stiil on te zetten. i"/i.i 

-iren¡en-on""g"*end tot diverse organisaties,die doór subsÍ¿iã; -;;;g;päst 
natuur*étär,schappetiJr< onoerzoek plegen testeunen. '1elaas, onclanñÁ'rt"i ¿üia.ii¡È-g'esteiä" pË"nree* en ons scherpomsehreven programma moesten -ii.-èFä"uñ, d.at 

""- 
ãããu*e en meer dringendevraagstt'kken ."!ih die onze sunéioie-ããnr"rg* concumentie aanded.en.',1/i j hebben noe één þoop òrrur-"r, ¿it i;--ã;;;, dat de grootewoning-eigenärèn bil äiã"ir"ure hieuwbou* de rneoewã"rorng' van d.e Geru-id,stich-tine zullen vrasen van cle ái;;;F;. 

"ääãirjr.;-"ñ;#ùätiu" op hun acoustischeeigensehappen!-I{et is algemeen, ¡"tånlír-qát 
""-æñ;Jiig. compiexen bestaanen da"t er stille complexãn bestaãnr--ãånaer aat"näi-nåcrrans mogelijk ismet zekerheid' a'-'n te- gevenr oT welÉe 

"ãounen aiï-onäàrscheid optreedt.'Het,,worrdt wel noodzatcãlii['met op te ñouaen 
"ã"-rrð[*àoun van een slag,inde lucht en dat een begiä wordt ãe*ã.uiii met rret ¿õérÈewust zoeken naarde essentieele_puntenr'-d.ie ae geñðärigleia bei.nvloeclerr.De acoustisôhe vrretenõchar iã wer ,"ñ¿;;-oàt. zij. kan aanEeven,hoe een qebouw g-ezet moet *;"ai;ã;--ãpäãt" er zeker geen kLaetrten zul¿enkomen ovèr de-gõhoorighãio. zooth cäboùw worüt ecìíter cluuro Bij cle vr¡erke-lijke bouw zulien ,eeF ""ãr õo'cðsEiõ;;";;;;."*;;ä;;"gedaan om de r-astennormaal te houderl, €n om aan te p;F;;ñ-"ät de bouweÀ6ruiken hier te Lande.rn elk sebouw ziin 9r s"Jrro ,rurr'ihõ";"îische overwegingen zeker eentiental-redenen,óp te !uvãn, waa.rom de acoustische ïsolatie gebrekki* isiwat r'^¡ii niet i'veteñ isr"welÈó van cte tien cloorslaggevõno is eñ-ñãã--irut komt,9at iulst deze byzo'dére Fãut 

"oo i*eõùËnt is-en-îñ-ãoo hevige mate op-treedt. Het zou í<unii"n- uriir.ðt i"ãui,'äå;; een geringe verandering in de
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hateriaalkeuze of door een Íets verscherpt toezicht bij het uitvoeren van
een bepaald. ond.erdeel al heel wat was te wi.nnen.

Een ieder, die op het gebied der gehoorigheid met ons mede wiL werkenr
zal door- ons met open-?rmgn ontvangen worden, Alleenr de liefde kan niet
van één kant komen. lVij bieder: onze algemeene acoustiche ervaring en onze
meettechnische kennis aan, ma¿rr r o . . . de kas is berooid.

AROVERZT.CH

0p 16 April 1937 werd. te Amsterdarn opgericht de Anti-lawaai Bond,
verkorte benaming van d.e officieele ttllederlandsche llond ter Bestrijding
van Geluidshindertl.

Reeds in de voorafgaand.e jaren had de Geluidstichting het initia-tief genomen tot oprichting van plaátselijke stilte-comitêr s, õeze vinden
nu hun landelijke organisatie in de Anti-lawaai Bond.

Het vereenigingsjaar va.n de AntilawaaÍ Bond loopt van 1 i\Toveaber
; tot 31 Oetober, zoodat dit versLag zich bepaalt tot de werkzaamhed,en tot
I l\Tovember 1937 verricht.

Onder voorzitterschap van fr. A, Dubois, lid van de Raad van ile-' stuur van de êeluiclstichting, werd op 17 Juli 193? te Utrecht de eerste v€r-
gadering^gehourlen; 1n zijn openingsred.e gaf de voorzitter een verklaring
van het feit, dat sedert de oprichting ván de Bond d.e veru¡achte actie zõo' lan¿ç was uitgeblev€or

Bij cleze vergadering, welke werd bijgewoond door Prof. Dp. C.E.'Benjaminsr.den heer E. vâ-rì Stigt en l{r. FI.J, Sõnölvinck, secretaris, ,oeñ¿
¡ ÇeP oplossing.gevonclen, om de l:and met Clrolingen, well<e'door een weígeringI tot sarnenwerl.+tg van het plaatselijk conrité aldaar clreÍgde verLoren {egaanr clank zij de medewerking van Prof, Eenjamins, te kunnen behouden.

ilesloten wercl de actie te beginnen i.n ,septerirber, door het be-'. legg;en van een persconferentÍe.
De jaarlijksche contributie werd. verst¡;esbelcl oi: f, 1r-- voor ge-

wone led-en en- f. 2?50 voor 1sdlç¡-begunstigers,
Inmidclels had de secretaris, de heer Schblvinck, zich beijverd d.er statuten te,concipieeren, waarop t rrâ goedkeuring door het'Algemeen -ilestuurnde i(oninkliil<e goedkeuring werd aangevraagdo
lVegens drukke eigenwcrkzaanheden van l:r. Schölvinck zag d.eze

zigh- genoodzaakt het secretariaat neer te leggen; aan deze omstañctigheidzal het we1 te wijten zijn geweest, dat de võorgónornen 1:ersconferen{ie inde maand September niet plaats vonöI.
. 0p 4 October l-937 werd. het secretariaat overgenomen door den

huicligen secretaris,,den_ heer r,/,I,nG. Jas, Breitnerlaan-l'Z te r s-Çrâv€ntiage.
Den 14den october werd de voorgenomen perseonferentie te Utrecñtgehouclen; b¡i deze goed-bezoehte confereñtie ontvouwd.e de voorzitter, fr.

å. Dubois, breedvoerig doel eir streven van de ;;ond; da¿,rna clemonstreórdeÐrn j{.C" Huizing ui!.('lronin¿i;en eel1 door hei;i meclegebrachte geluidsrneter.
Het rnoet hier dankba"ar worclen erkend,e d¿r'L de pers door het pu-

t
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RAAD VAN BESTUUR.

9p _¡f Ðecember 1936 was het lid, benoemd door de Stichting voor
f,'[atefiaal Onderzoek, Ir. }.{oE,H. Tjaden, aån de beurt van aft ed.en. ee-
noernde Stichtilg heeft den heer Tjaclen'wed"erom voor de tfjd van vier jaar
benoemd al-s lid van d.e Raad van Bestuuro Verd.ere wijzigingen vonden n-ietplaats. De samenstelling luidt:

ïr. 14.E.lL îjaden voorzitter;
Dro H.J,L. Siruyci,ien, vice-vóorzitter;
Prof" Dro Co Zwikker, secretaris-penníngmeester;
lr. A. Dubois,
Pfof. Ðro AoD. Fokker,
Prof" Dr" Go l{olst,
Ir" G.L. Tegelberg.

I

De vergacleringen vonden plaats opt
5 Februari te Amsterdam"
?4 ûlei te Delft,' L0 Septernber te Amsterdam"
l-7 December te Amste rdam,

ggr\/rdJ.s,qILuêN_Ë rd g lauÐs.

De Commissie van Bijstand vergaderde op 5 l'Tei te ts-Gravenhage.
0p deze vergadering zijn versehillende wijzen besproken voor het verkrJ.jgen
van fondsenr dit vooral in verband. met de urgentie van het probleem der- -
gehoorigheÍd in woningen" Enkele plannen zijn ter verdere uitwerking door-
gegeven aan d.e Raad van Bestuurô

Verder is in d.eze vergaderi.rrg besloten d.e Raad van Bestuur voor
te stellen de Stilte-Comrnissie op te heffen, Nu de Anti-lawaai Bond is
opgericht heeft deze conmissie geen taak fi€êro
De samenstelling van de Commissie van Bijstand is als volgt:
Ir. H.J. Boetje; iroornitter - i
Prof. Df" C, Zwil<rcero secret.:ris
Dr. J.H.A' ter Heerd.t
Prof. Dr. I{.Bo Dorgelo

Prof. \T. Lansdorp

l{ajoor der Genie J.o}I" de l{anïr. H" Steketee
Ïur' AoJ.Lo \.'an Beeck Calkoen

Ðepartenent va.n Bínnenlandsche Zaken.
Raad. van Bestuur d.er G-eluidstichting.
Aartsbisclom van Utrecht.
Algemeen College van Toezicht op het
beheer der lqerkelijke goed.eren en
fondsen van de Hervormde gemeenten in
Nederl,a nd"
l,{aatschappij tot Bevorderirrg der
Bout¡vkunst B"I\T.4"
Departement van Defensie.
Departement van Handel, Nijverheid. en
Scheepvaart.
Departement van Onderwijs, Kunsten en
\,r/etenschappeno
Departement van Sociale Zaken,
Ðepartement van v'/aterstaat.
Gemeente I s-Gravenhage"
Gemeente Haa"rlem.

f.
ìtI

N.
1'Ì¡ ¡a

Pro
ïr.
Ir.
Ir.

Drn FoI{" Ouix
Y.E. von liem.er..i;Jn RengersI{. n{aaõ
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'.r: P-. I-{ruy{ - Hinderwetvereeniging.
t.A''l,{_._ Speet l(atholieke Radio-Omioep,l.L. ïïartong L(oninklij lce Luchtvaarf }{aatschappij .Ir. B.Ph. Baron van llari"nxma thoe

Slooten - Kon. Nederland.riche Automobiel_club.
F. J{oos - - Kon. l[ed. ]totor-vÏieÈrr¡c1e"svõrõðãisirrg.
T,iti'o: de Bru¡m - Kon. lled.o Toeristebond A.IIoTr/.Br
CnS' Roem - Ileclerlandsõhe nioseoopnonO. 

-'
A. van Kesteren - lled. Bond ,r.n ñôu*ondern,Jm€rsr
E.C'' van Stigt - I{orecaf.
p.C.- Tolk 

^ Ã _r. ì:led. Chr. Iiadiovereeniging.
Prof . J.r" RoL.A" Schoemaker - iVed. rnstiïüui-rrun Architectenr
1'/. Oreve Jr. - I'Ied, fnstituut voor Volkshuisfðsting

en Stedebouw.
- ÀIed, Iiçel;r rrêuS- en oorheelkundigeDrn Jo Eij tel

Vereenigr¡jrg.Ir. GoJ' de r,/os van Ìíeclerveen Cappel-liederlañcéõ¡re Spoorwegen.I{evr. }{.Jo Brauns-,Schag.en _ }Ied. vereeniginþ van }Iuisvrotlwer¡o
It' l' 'Sangster orde van ¡Iedi Rãad-evenclõ ingenieurs.Ir. R. Vermeulen - II.V, philips' Gloeîl"mpànfãUiieken.-ïrn W,.Val-derpoort - Gemeente Rôtterdam.Ïr. J'4. Brinkman Technisch nconomisch Genootschap.Ïr. G'. de Zwart, - Gemeente U{recht. - -

J.'.ün Lebon - Vereeniging vÀ" ArUeiclers Radio
Amateurs.rr' BoAo verhey - vereeniglng van Ned.erl-anctsche Ge-
meenten.

coiî,ir s - rE vooR l,Illtltl ,I.['TIÍODE}I 
E}'T EIIiJI{EDEÀT t

De híerboven g€Doelrde cornnissie bereiclde de deelneming voor aande internationale. besprðkinggn tg Parijs over een overeenkomst inzake dedefinitÍes van het intensitõitsniveuu än ruiãtõpäii: -'
ook d.e diseussie aldaar over d.e rnogeli¡tneio van stand.aard.j.see-ring vln_ l-uidtepeilmeters werd vocrbereid do;;-rt".ï--ð"p"rimeñtðõr-ðnoerzoelcvan enkele in de handel gairgbare luidtepeilmeters. '
Een aanvang werd gemaalct rrret het in het llederlandseh overbreng.envan een liist va'n acoustischc vaktermenrin overeenstenlnj."g m.{ ¿å-woor¿en-lijsten waã,rover ,rr:n het intcrnationaaL'eens geworden is.
Bestucleerd werd. cle. vraag betreffenoõ o.e vastsiétlíng van d.esta.ndaa.rd"hoogte þan de orkesttoonl
Op 1 April heeft de secretaris, Iro Co Boot, bedankt als sêcrê-taris en litt van cl.e Contnissi. v.or-lrãeimethoden en Eeirhed"en in verband metand'ere-werlczaarnhed"en. iiierna is rrãt- s"ciJutáriåã.t-*uã"g""omen d,oor prof.uro A.D. Fokkerr ¡ijgeJiãà,ã door Dr, J. cte lloer.

zijn ¡^o^^,Il-_du-t"I,ladering van 23 December is fr. Boot teruggekomen op
;;iiì"::":ntcen als l-id van de Commissie voor lieetmethod.en en Ëõn¡reden iir
tiil;iäË"i"å"ååtoffi#å3;:.en van een andere werkl<ring. ne vers^ã¿ãiing hao

De ver'la.cl-eringeil van dezc co,n,nissie vonden plaats op:24 t{aait te LTirecht.2I Juni te tiiràõ¡rt.23 December- ie"ùïrecrrt.
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deze eommissie hebben zi,tting:
Prof. Ðr. A.Do Folcker,
Ðr" J. d.e Boer"
G. IJ:lmerik, '
F.L. .-iantoirg )Profn Ðr. G.'Holst.
Dr. Ii.C, liuizi.ng, '

Df. i{,J.L. Struycken,
Prof . Ðr. Foi{, Cuix.'
Prof, Dr. C. zwít<kei,
Ir. J.L. van Soest,
Ir, C. Boot,
UnA. Brand.ts Buys.

voorzitter;

. ïn cle l_oon
tn als vertegenwoorb
le werkzaarnhcden van
,ereicl verklaa"rd.

V
1g'

d

an het j_aar is ge heer l,l.A. Brandts lluys aangezochter van de irederlandsch Toonkunst deel te nemen aane commissj"e. De heer Brand.ts Buys heeft zíc]n hiertoe

Ê9U{AgaUgU:c: IrLqg_IgÊËIL.

Door- gebrek aan fondsen ondervond deze commissie al directnoeilijkhed.en_bij de uitweri;ing' va.n haar t:lannen.
Qp 1Apri1_tracl Tr'.C. Soot af äls seeretaris en }id. van cleze¡ommissie d'oor verahclering van werlc.kring, Een nieuwõ- secrctaris is nog niettr

Derlo€tû(le
, In deze commissle hebbcn thans zitting:Prof. Ir' R'L.A. scrroõmaliðrl-too"zitter; Ir. _(ì. de Zwart,lfevrouw lir,J. Brauns-schageni prof. Dr. c. à*ítter,Ir, "ToAo Brinknian j prof , jl. Lãnsãorp,' ,!. Greve Jl., Ir. I,l.lI. ltaaé,A. van l(esteren, Ir. I,T.J. ne¡gêrs,ïr, D. Kruyf Ir. n{.¡.H. fiadeír.

EINIEruTC9LIjIqTJ.T.Eg

Tiiclens het verslagiaar }rwain deze commissie niet in vergadering.bljeen. ook ilii zas zich vooF-groote mo"iii¡Èhädõn-ãðpïäãi"i"¿ðãi""rr*r ge-brek aan foncls€n¡
Oo I April-trad. de secretaris,. Ir. C. Boot, af als secretaris enlid' van dezä comñrÍssie. l.Nen rj.;tr\n/e secretãris-is-nog'niet benoemd.De samenêtellïng --van^deãã- cor,rnissi; i; -ars voisti-" '

ïr" q. Kruyf, voorzitter;
ff . ff. de Zl.raftr
ïr. )r.C. ritinkel"
Dro Iro lt.ll. vaí: rrraag.



Opdraehtgever

T DE,R

Isolatiecij fer
bepaald. van

Kurksteenen

Absorptie-co'êffi-
cient bepaald vârr;

El Crl:¡ \J.

Ged'urende het- jaar-193? werden de volgende publieaties door de Ge-¡idstichting aan há,"r donateurs .r, .ðr,i*iEùä"i"ñ-"ã"ãä"ronden¡
Publicatie no. 11 - Het ac-oustisch vooronderzoek bij het ontwerpenvan geþoorzalen door rr. c, Boof (overdrut üiihet "T+jdschrift van d.e vlaamsche rngenieursVerecniging"e nrsr ï_2, lg3?).
Publieatie no, Lz - Grepen uit de aeoustische verzorging van deA'v.R.o. gtu-dio door prof. Dr. ci zñilct€f .(over-

ged.rukt uit het weekblad. 'De rngenieu¡' 1gå7'n;.33. Bouw- en Waterbouwkunde l3)l
Publieatie no. 13 - Rapport inzake de bestrijding van geluidshinderÍn woningen.

r
i Ïlet werk van d-e Loonmeetdienst heeft dit jaar zijn gewone voortgans
fvonden inzake de keuringen van acoustisci.ð mä{ð"iãrËä,"Àj"äneè;';iãi:"ligers, onderzoek naa.r gãtuiosrrinder - 

". 
ã.

9p f April trad rr. C' Bqot door veranderÍng van werkkring af alsreQteur van de Loonmeetdienst, Thans berust de*leiding bij-pFoil D;;tãuikker. Als assistent van ltrof. Zwij<ker trad op 1-Àõrif"in oiènãtl. A.Co van d.en Bergen.
De Loonmeetdienst der Geluidstichtlng kan zich verheugen in een vol-iend groot aantal opdrachtel tij dens het-verslagjaaql Er ñerden rigugeven,
-! rapporten over bepaling van de absonptieróo'èfficient, ---a

lO rapporten over geluiclisolatie.
_f rapporten over þeluidsintensiteitsmetingen in gebouwen.1r rapporten over sirenes, elaxons, stofzulgers, ñachineé ê.dr

- Betreffencle de volgende onderzoekingen verkregen wij toestemrning tot
rblica"tie ¡

N.V. Asbest- en Kurkwerk
ITn Geerdink te Apeldoorn.
N.V. Technisch-Handels-
Pu*uau Bendor-Silíca te' s-Gravenhage.

+--.<< ¡--*<-l+

Bend-orsteenen Bendorsteenen



Opdrachtgever

Deurenfabri elç trAristos rr

Schmidt 8c Co te
Naarden-Bussumn

N,V, Vereenigde Glas-
fabrieken te Schiedam.

N.V. Ivoac te ütrecht,

Po van Dijk te Amster-
dann n

Reform fsoleer-Bedrij frrlsolarr te llilversümr

IV,Vo lloutindustrie
trPicusrr te Eindhoven.

Dr, J. Polivka te Praag.

Laboratoriunr d.er,'Varnte-
stichting te Utrecht.

N.Vo A. Wolf rs Electrici
teitsmaatschapl:ij te
Rotterdam"
te Poeldijk

N,V. Nico ter Kuile & Zn
te Enschedeo

N,V. Ilectriciteits-
maatschappij'rElectro=
stoomrr te Rotterdam.

N.Vo lTederland.sche
Siemensmaatsehappij te
I s-Gravenhage 

"

Ingenieursbureau Addicks
te Voorburgr

A.A. Posthumusr Groot-
hand.el te Baarn"

N.V. van d.er I{eem cec

Bloemsma te r g_Graven*
hage o

van den Doel ðc Fray
te rs-Gravenhage"

I -

; Isolatiecijfer
;bepaald van

Aristosdeun

Sundeala Hard.board

Ilobrandaplåat

Onderzoek v

Absorptie-eoêff,i-
cient bepaald van

'rVegisoltt glaszijde

Reliêf Acboma

Slakkenwol rrJsolatr

Donnaeona

glazenbouwsteenen

t

Juotorslrene

[geruiashinder
i

,l

iSeluioshinder
Iclaxons

I

motorsirene

l{eidinger sÌrene

General Radio geluidsrneter,

Erres stofzuigers
Il.
Ì
lr,r¡eerstand tegen een Luchtstroom van l{il-ca
þuurverf.



teerent dat in zeker op zicht tegenslagen zi n ond.ervonden, maar datin
dere richtingen zeer veel werk is verrich kunnen worden.

De werkzaarntreden over het jaar 1937 ovèrz iend moeten wij COIIStâ-

Jt
hopen me t d.it vers nog eens d.e aandacht vesge

debben o"r wer"kgebied van de uid.stichting om daarme de
langstelling van w ijdere kringen te verwerv€rr¡

Delftr Aprf1 1938.

wij
het

1ag
Ge1

tigd te
steur¡ en

loe

Namens de Raad van Bestuur
der Geruidstlchting,

rr' ivl'E'H' t'"ui3å"zitter.

Prof. Df,. C. ZwÍkker'
secreTaris.
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