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I Terslsg vas een bezoek van de Hoer Ir.
J.KU De Huinck Keizer uit Bi'lthoven aan
de Äfdoling Strovsi^erking van het
ïfaordeilljk f©chaisoh Instituut f.I.O#

GzsTZLd mm

» Ir# G*l» van Dörth»

mmi

i 22 oktober 1963.
i. #.1
I Noordelijk Technisch Instituut T.H.O;
î>é.%Bè- * «ég 5»

.mufs

örc
Am'tmïG

1 Be Heer Ir» J.I« Dg Muinck Kei a er uit Bilt—
hoven* goponsioncord adjunct-directeur van
Kon# Bemka Staalfabrieken E.V. - Utrecht,
ca de Heer Ir« 0»fi# van Dörth van het
ï ï o T . I . - f.II.O., Afdeling Stroverwerking.
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Hét 'doel. vs» het heacek ra de .Heer Dé Muinck; Keieer was, om van
gedachten to wisselen over mogelijke hulp, die de Afdeling Stroverwerking
sou tottin©» verlenen* M j oen door hem te schrijven dissertatie over strokarton.
Be Hoer Be MUinek: Keisés? was vooraf'hij mij telefonisch geintroduceerd
door à» Boqóp 'tg* 'SU0» Siaitsf ri jks^jverheidsooosulént voor de provincie
Groningen» -sraar hij *s morgens naar toe was gegaan set hetzelfde oogmerk,
maar die hes aiet verder kon helpen.
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fijdón» hef inleidend gesprok,bij dë rondgang doos* de gebouwen
(waarbij ilc de Soor Th. Hj, Asseltaan als uitlegger meegenomen heb),en
later Bi j oen samenvatting van hetgeen de Heer De Kuinok Keizer géhoord
èïi gossie» bad, Roeide gijn belangstelling aodanig, dat hij enthousiast
besloot, reeds op 5 november aanstaande terug to komen voor een nader
contact set onse Afdeling. Het is de bedoeling vsn de Heer De luinck
Kelsor ons actief te laten meedenken en meewerken aan een studie over
d@ geschiedenis, d© huidige situatie m dë toekomst van de strokarton
industrie...
Ai» commissaris van de Strookartonfabriek • "Hollar.dia" te Coevorden
iâ de Heer Be j^inck-Keiaer belanghebbend bij de strokarton-industrie
'in h©t aigesee» m aangessien dea© fabriek, "êôn. van d© Mséventiën" is,
ook in het Msond'er bij het H.A. S. (N»V, Sesearch en Adviesbureau voor
ï».Stroverworking)» Daardoor is de Heer De Fruinck Keiser Beer goed. op de
'h&ojgfa 'van de stand van s)steen in dese industrietak* Bij ziet enerzijds
de moeilijke situatie waarin des© nijverheid komt te verkeren# en kent
andersijdSj als oud-Groninger uit Hoogezand, de problematiek vande men. taliteit van de Groningse boeren, die alleen maar geld willen innen, en
niet - opnieuw inwateren; Volgens hem vinden de boeren d© coöperatie, die
het aeeote uitkeert do beste, en kijken 00 niet verder vooruit dan ze
\
100 jaar geleden deden»
Ala groot-industrieel { d© He«» De Muinck Keieer heeft jarenlange
ervaring als bedrijf©ingenieur bij Van Gelder-Zonen I»?. te Velsen, bij
do Iternka .in Utrecht als adjunct-directeur en bij het I7ijverdal-ten Cate
concern, waarvan hij preaidertt-eonaaiGsaris is)- gaan sijn gedachten uit
naar fusies, bouten van nieuwe fabrieken en sluiten van oude onrendabele
bedrijven* S© vrijkomend© machinerieën zouden goed gébruikt kunnen worden
in hot kader van internationale hulp aan- achtergebleven gebieden*
Hij verwacht veel weerstanden te ontmoeten, naar meent dat oen toch
naar heat aal gaan luisteren, luist omdat hij door zijn maatschappelijke
functie en als oud-Groninger gemakkelijk binnenkomt bij de stroverwerkende
industrieën self, en bij de coöperaties vaii boeren^ a^t-h^j" nu na zijn
beaoek i«m onse Afdeling, aio lin van de eerste vereisten, een samenwer
king tueeea hot R.A«S. en het H.T.X. - T.H.O., juist omdat het E.A.S.
alléén staat en wij daarentegen een gehele organisatie achter one hebben«
Het fi#A»S» sou volgens hes, problemen van de "aeventien" moéten
bundelen en dan aan ons doorgeven als opdrachtwerk»
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Kr sal veel research-work nodig sijs# Want volgens de leer De Muinck
Keizer f ié hei go won o karton uit de tijd, laar voor een oombinatie van
karton ast bijvoorbeeld een flastiè deklaag giet hij een goede toekomst
ia 4«. Bodems vcrpsMcingslrsduBtriQ*
Op 23 oktober,. düs do volgend© dag,, wild© dé Heer De Muinok Keizer
mm bezoek brengen aaa bot E»A»S# farder beloofde hij oet si ju familie
leden, directeuren vas "HallandiaM to Coevorden en Schölten-Carton te
ïïoogesand* over'' dese kwestie te a preken.
Van mm kant Beuden wij wellicht, al het éên en ander kunnen voorberei
de» voor dc volgende bi joonkonst not de leer Be luirick Keizer.
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