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Voorwoord 

 
Beste lezers, met veel plezier geef ik gehoor aan het verzoek om een voorwoord te schrijven voor dit 
boekje, waarin wordt terug gekeken op de historie van het voormalige Prins Maurits Laboratorium 
(PML) van TNO, aan de Lange Kleiweg 137 te Rijswijk. Het PML, tegenwoordig ook wel aangeduid als 
TNO Rijswijk, heeft vanaf 1948 tot vandaag dienst gedaan als een van de onderzoekslaboratoria voor 
Defensieonderzoek in Nederland. Als in maart jl. aangetreden Chief Operations Officer in de Raad 
van Bestuur van TNO, heb ik recentelijk geregeld een bezoek mogen brengen aan het Prins Maurits 
Laboratorium in Rijswijk. Een laboratorium dat een hele historie van interessant en belangrijk 
onderzoek voor de Nederlandse krijgsmacht huisvest en waarin door vele onderzoekers met plezier 
is gewerkt, vriendschappen voor het leven en zelfs huwelijken tot stand zijn gekomen.  
Gedurende mijn bijna 40-jarige carrière als militair bij de Marine heb ik zelf aan den lijve het nut van 
hoogwaardige kennis ondervonden, waarvoor de krijgsmacht veelvuldig een beroep doet op TNO als 
haar strategisch kennispartner. Ook in mijn huidige rol als voorzitter van de Raad voor het 
Defensieonderzoek (RDO) ervaar ik vrijwel dagelijks de waardering die Defensie-medewerkers 
hebben voor het hoogwaardige, onafhankelijke onderzoek dat binnen de TNO defensie-labs wordt 
uitgevoerd.  

De aanleiding voor het boekje is het vertrek van de meeste afdelingen van het TNO Prins Maurits 
Laboratorium naar andere TNO locaties en de nieuwbouw in Ypenburg. De uittocht begon zo’n 6 jaar 
geleden met het vertrek van een 15-tal collega’s van Scheepskwetsbaarheid naar de afdeling 
Structural Dynamics (SD) in Delft. Dit werd gevolgd door het vertrek van de afdeling Wapen 
Systemen (WS) naar TNO Den Haag, in december 2018. In maart 2019 verhuisden de afdelingen 
Energetische Materialen (EM) en Explosies, Ballistiek en Bescherming (EBP) naar de nieuwbouw in 
Ypenburg, waardoor nu alleen nog de afdeling Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire 
(CBRN)- Bescherming in Rijswijk rest. Gepland is, dat ook deze laatste afdeling in een tijdbestek van  
4 á 5 jaar haar domicilie vindt in Ypenburg. De tijd is dus gekomen om langzaam afscheid te nemen 
van het vertrouwde Prins Maurits Laboratorium. Maar gelukkig zal het defensieonderzoek dat 
jarenlang plaats vond aan de Lange Kleiweg 137 in Rijswijk met de hereniging van de meeste 
voormalige PML-onderzoeksgroepen in Ypenburg, een doorstart maken en kunnen we voorzichtig 
van een PML 2.0 spreken.    

Het Prins Maurits-gebouw is een mooi industrieel 50-jaren pand, waarbij de bibliotheek met haar 
karakteristieke trappen, een bijzondere uitstraling heeft. Menig medewerker begon zijn carrière bij 
het PML met een literatuur studie, waarbij de planken in de bibliotheek werden nageplozen op zoek 
naar een standaardwerk of de laatste publicatie in een gezaghebbend wetenschappelijk tijdschrift. 
Het was meer dan een gebouw: het was een broedplaats voor jong talent, waar wetenschappers zich 
hebben kunnen ontwikkelen tot internationaal erkende experts. Voor sommigen was het zelfs een 
tweede huis. 

Zelf zocht ik, bij binnenkomst bij het Prins Maurits Laboratorium, steeds een moment om het 
muurreliëf in de entree hal van het Laboratorium te bewonderen. Deze plaquette, getoond op blz. 90 
van dit boekje, visualiseert op treffende wijze de rol die het Prins Maurits Laboratorium voor de 
Nederlandse krijgsmacht heeft vervuld. Het toont namelijk Prins Maurits van Oranje (1567-1625), de 
legeraanvoerder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die leiding gaf aan de strijd 
tegen de Spanjaarden en die vele overwinningen boekte. Maurits van Oranje bleek een uitstekende 
strateeg en wist een voor die tijd hoogst-modern, professioneel, goed getraind Staatse Leger in te 
richten. Daarbij maakte hij geregeld gebruik van zijn wiskundige inzichten en deed een beroep op 
wetenschappers als Simon Stevin (1548-1620) om de krijgskunde te hervormen. Tot op de dag van 
vandaag worden op vele Militaire Academies wereldwijd de basisprincipes van de krijgskunde zoals 
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opgezet door Prins Maurits onderwezen, waardoor zijn naam ook een grote internationale 
bekendheid geniet. De plaquette toont enkele van de baanbrekende uitvindingen die deze 
succesvolle samenwerking tussen Prins Maurits en Simon Stevin door de jaren heeft opgeleverd.  
En die goede samenwerking tussen de Nederlandse krijgsmacht en de wetenschap, duurt met het 
strategische partnership tussen Defensie en TNO Defensie en Veiligheid tot op de dag van vandaag 
voort. Graag haal ik daarbij de woorden aan die minister van Defensie Bijleveld-Schouten op 23 mei 
van dit jaar uit sprak bij de opening van de nieuwe faciliteiten van TNO Ypenburg om de innige band 
tussen Defensie en TNO nogmaals te benadrukken: ”Defensie speelt dankzij TNO in de Champions 
League van innovatie”. Met enige weemoed kijken we straks terug op het vertrouwde Prins Maurits 
Laboratorium aan de Lange Kleiweg in Rijswijk, maar er ligt ook een mooie toekomst voor het 
defensieonderzoek in  de nieuwbouw te Ypenburg in het verschiet. Evident is dat ik er persoonlijk 
zorg voor zal dragen dat de plaquette een mooie plek krijgt in de nieuwe entree op de locatie in 
Ypenburg.  

Met veel plezier heb ik het boekje gelezen, waarin de historie van het Lab beschreven wordt, met zijn 
hoogte- en dieptepunten, maar ook het unieke fascinerende onderzoek dat binnen de verschillende 
afdelingen heeft plaats gevonden. Ook de betekenis van het onderzoek voor de Nederlandse 
krijgsmacht wordt geduid aan de hand van vele voorbeelden, zoals de kruitbewaking, die later ook in 
Brazilië is ingevoerd, het munitie-levensduur onderzoek wat tot enorme besparingen bij Defensie 
heeft geleid, de risicoanalyse van de munitiecomplexen, en de productie van milieuvriendelijk 
vuurwerk, en de toxicokinetiek van chemische strijdmiddelen, wat tot op de dag van vandaag van 
wereldniveau is. De kennis van de veiligheid en functionering van munitie en energetische materialen 
is ook ingezet bij het onderzoek naar de oorzaak van de Enschede-vuurwerkramp 13 mei 2000 die  
23 mensen het leven kostte, maar ook recentelijk bij het onderzoek naar het dodelijke ongeval met 
60 mm mortieren in Mali. De fragmentatie modellen van WS zijn ingezet om een bijdrage te leveren 
aan het MH17 onderzoek. Ook heeft het PML een grote rol gespeeld bij de ondersteuning van 
aanschaftrajecten van grote wapensystemen, zoals de ontwikkeling van het 25 mm projectiel voor 
het boordkanon van de F-35, en de evaluatie van het 30 mm snelvuurkanon van de  
Thales-goalkeeper.      

Treffend is om te lezen hoe de PML-ers de krimpende defensiebudgetten van de afgelopen twee 
decennia veelal wisten te compenseren door mede in te zetten op civiele spin-off van de defensie-
kennis, en zo ook erkende experts werden op het gebied van explosieveiligheid, voortstuwing voor 
ruimtevaartuigen, en toxicologie te worden. Ook zijn er kleine succesvolle bedrijfjes als APP, waar de 
ontstekers voor de Arianne 5 raket worden ontwikkeld, ProQares, waar CBRN-gasmasker- en 
kledingtesten worden uitgevoerd, en Explorer, voor het explosief omvormen van metalen, uit 
ontstaan. Daarmee was de Rijswijkse-ondernemerszin een voorloper en voorbeeld voor vele andere 
TNO-instituten.  

Het boekje is tot stand gekomen door de inzet van velen. Speciaal wil ik echter mijn dank uitspreken 
aan Robert Arlman, Peter Doup, Danny Hoffmans en Maarten Nieuwenhuizen, die vele uurtjes van 
hun vrijetijd hebben opgeofferd om dit boekje tot stand te brengen.  Zij hebben ervoor gezorgd dat 
de erfenis en de herinneringen aan het Prins Maurits Laboratorium voor eeuwig behouden blijven. 
Vaarwel PML, en een behouden vaart ! 
 
 
Ir. Maarten G.L.H. Tossings (SBN) 
Chief Operating Officer Raad van Bestuur TNO 
Voorzitter Raad voor het Defensieonderzoek 
Den Haag, november 2019 
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Inleiding 

 
De continue factor in de historie van het Prins Maurits Laboratorium TNO (PML) is niet de naam, 
maar zijn de technologieën. Het onderzoek aan explosieven, munitie en alles wat daarmee 
samenhangt, zoals explosieveiligheid, wapens en wapensystemen, ballistische bescherming.  
Verder wordt het onderzoek aan de verdediging tegen chemische wapens beschreven en alles wat 
daarmee samenhangt, zoals gasmaskers, beschermende kleding, alarmeringsapparatuur. De R&D op 
deze twee werkgebieden vond aanvankelijk plaats in twee afzonderlijke eenheden: het 
Technologisch Laboratorium (TL) en het Chemisch Laboratorium (CL), beide onderdelen van de 
Rijksverdedigings-organisatie TNO (RVO-TNO). Tezamen met het Medisch Biologisch Laboratorium 
zijn beide gehuisvest in het Prins Mauritsgebouw opgericht in het begin tot midden jaren vijftig.  
Het geheel wordt in de tweede helft jaren zeventig onder één noemer gebracht met een directeur 
beheer voor alle services. Tevens worden TL en CL gebundeld met als nieuwe delen Technologische 
Research (TR) en Chemische Research (CR) onder één directieteam en met de naam Prins Maurits 
Laboratorium. Het Medisch-Biologisch Laboratorium blijft gewoon bestaan, maar zal later verhuizen 
naar Leiden en deels naar Zeist. Het onderzoek van TR en CR is duidelijk verschillend van karakter.  
Er is dan ook voor gekozen om in het boek, ondanks allerlei verschillende organisatorische namen, de 
technologieën en ook de highlights te categoriseren in Technologische en Chemische Research. 
 
Het boek geeft een historisch overzicht in de vorm van een tijdlijn van de organisatie en schetst de 
ontwikkeling van de technologieën in de loop van de tijd. Belangrijk in deze zijn de oorlogsjaren en 
de toetreding tot TNO in 1948/1949. Vervolgens zien we de samensmelting van de twee laboratoria 
tot het Prins Maurits Laboratorium in 1979. Daar de laboratoria al waren gehuisvest in het Prins 
Maurits Gebouw was de naam Prins Maurits Laboratorium een voor de hand liggende keuze.  
In 1988 wordt een verdere reorganisatie doorgevoerd, waarbij de Technologische Research en 
Chemische Research verder worden geïntegreerd en waarbij in 1992 wordt overgegaan naar een 
divisiestructuur. Tevens wordt in die periode de beslissing genomen om nieuwe faciliteiten, waar 
met explosieven wordt gewerkt naar Ypenburg te verplaatsen, waar de Koninklijke Luchtmacht zijn 
vliegbasis heeft opgeheven. In eerste aanleg zijn dit nieuwe faciliteiten, maar uiteindelijk is het de 
bedoeling om al het explosievenwerk naar Ypenburg te verplaatsen. Reeds in 2000 wordt de eerste 
paal geslagen van dit uitbreidingsplan. Echter het zal tot 2019 duren alvorens dit ook daadwerkelijk is 
gerealiseerd. Tot 2005 wordt deze divisiestructuur zeer succesvol gehandhaafd. In 2005 wordt er een 
zeer ingrijpende TNO reorganisatie doorgevoerd, waarbij alle TNO instituten worden opgeheven en 
samengevoegd tot kerngebieden. Ook het PML houdt dan op te bestaan. Het instituut wordt 
opgesplitst in business units die vallen onder het kerngebied Defensie en Veiligheid. 
 
Daarna zijn er nog diverse reorganisaties geweest, waarvan de laatste op 1 januari 2018.  
TNO Defensie en Veiligheid blijft hierbij als één organisatie eenheid bestaan met de Raad voor het 
Defensieonderzoek (RDO) nog steeds als aansturing vanuit Defensie. Het explosievenwerk, ballistiek 
en bescherming komen in mei 2019 in totaal nieuwe en vernieuwde faciliteiten op de locatie 
Ypenburg. Het werk aan analyse van wapensystemen was al verhuisd naar de TNO-locatie Den Haag. 
De activiteiten op het gebied van Chemische- en Biologische Defensie vinden nog plaats op locatie 
Rijswijk. Echter de bedoeling is om ook deze activiteiten naar Ypenburg te verplaatsen. 
 
In het boek worden highlights beschreven, die van belang waren voor de opdrachtgever en de 
samenleving, zowel voor het Ministerie van Defensie als voor civiele opdrachtgevers, vooral op het 
gebied van Defensie en Veiligheid. 
Het onderzoek in opdracht van Defensie heeft talrijke highlights opgeleverd, bijvoorbeeld op het 
gebied van kruitbewaking, wat de grondslag vormde van het allereerste onderzoek van de divisie 
Technologische Research. Maar ook op de civiele markt zijn belangrijke resultaten geboekt, als eerste 
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op het gebied explosieveiligheid. In Nederland was en is het PML het enige instituut dat over de 
kennis en faciliteiten beschikt om explosie-incidenten te analyseren en problemen op dit gebied op 
te lossen. En de chemische defensie met detectie, fysieke bescherming en medisch en toxicologisch 
onderzoek ondersteunde Defensie. De rol van het PML en haar directeur Koos Ooms bij de 
totstandkoming van het Chemisch Wapenverdrag in 1992 is ook een belangrijk succes voor de civiele 
zowel als de Defensie-gerelateerde markt.  
 
Een aantal van de highlights heeft als spin-off geleid tot de oprichting van een nieuw bedrijf.  
De eerste was Aerospace Propulsion Products (APP), opgericht door TNO en Stork SP in 1989, waar 
een turbinepompstarter en een ontsteker worden geproduceerd voor de Ariane 5 raket van de 
European Space Agency. Daarna is Exploform opgericht, die zich bezighoudt met het explosief 
vormen van metalen voor industrie en lucht- en ruimtevaart. Ook het bedrijf ProQares (masker- en 
kleding- testen), een spin-off van het chemische deel van het voormalige PML, mag niet onvermeld 
blijven. Dit bedrijf vindt nog steeds onderdak in de faciliteiten in Rijswijk. Een ander voorbeeld is het 
bedrijf BioSparQ dat biologische analyse instrumenten vervaardigt en thans zelfstandig gevestigd is in 
Leiden. 
 
Aan het eind wordt het boek verluchtigd met enkele bijzondere zaken. 
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Tijdlijn van organisatie 
 
 
1838 
  
De wortels van het TL (Technologisch Laboratorium) vinden hun oorsprong in het Scheikundig 
Laboratorium (SL) van de Artillerie Inrichtingen (AI) van Defensie. Oorspronkelijk is het vanaf 1838 in 
Delft gevestigd, maar het verhuist omstreeks 1900 naar het Hembrug terrein bij Zaandam. De AI 
produceert munitie voor de krijgsmacht, waarbij de kwaliteitszorg ervan de belangrijkste taak is van 
het Scheikundig Laboratorium. In de tweede helft van jaren dertig van de 20ste eeuw begint de AI met 
de bouw van nieuwe (productie-) faciliteiten aan de Lange Kleiweg, in de Plaspoelpolder te Rijswijk. 
Er wordt een aantal bijgebouwen neergezet, maar de Tweede Wereldoorlog onderbreekt de bouw. 
Ook de activiteiten van de AI en van het SL worden gestopt. 
 

 
 

Detailopname van de voorzieningen voor de Artillerie Inrichtingen in de Plaspoelpolder voor de 
Tweede Wereldoorlog (omstreeks 1939) 

 
1932 
 
Op 1 mei 1932 werd de Nederlandse Centrale Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek TNO opgericht met als grondslag de TNO-Wet van 1930. TNO kreeg als taak te bevorderen 
dat het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de meest doelmatige wijze dienstbaar werd 
gemaakt aan het algemeen belang. De wet bood de mogelijkheid om onder de koepel van de 
Centrale Organisatie zogenoemde Bijzondere Organisaties in het leven te roepen die zich richtten op 
een specifieke sector van maatschappelijk belang. Zowel de Centrale Organisatie als de Bijzondere 
Organisaties waren rechtspersonen. Op deze manier ontstonden in de loop der tijd de volgende  
TNO-organisaties:  

• Nijverheidsorganisatie TNO (1934);  
• Voedingsorganisatie TNO (1940); 
• Landbouworganisatie TNO (1943, begin 1957 vervangen door de Nationale Raad voor 

Landbouwkundig Onderzoek TNO);  
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• Landbouwnijverheidsorganisatie TNO (1943, als zodanig weer opgeheven in 1951); 
• Rijksverdedigingsorganisatie TNO (1946); 
• Gezondheidsorganisatie TNO (1948).  

Dit werden de uitvoerende bijzondere TNO-organisaties met een eigen rechtspersoonlijkheid. 
Hierdoor waren deze TNO-organen dan ook onafhankelijke instellingen en geen rijksdiensten.  
De RVO-TNO nam na de oprichting de drie bestaande defensielaboratoria van de overheid over.  
Op 1 januari 1948 gingen het Centraal Laboratorium en het Physisch Laboratorium over. De eerste 
kreeg de naam Chemisch Laboratorium RVO-TNO (directeur drs. Van Ormondt), de tweede Physisch 
Laboratorium RVO-TNO (directeur ir. J.L. van Soest). Een jaar later ging ook de derde eenheid naar 
TNO over onder de naam Technologisch Laboratorium RVO-TNO (directeur ir. A.J. der Weduwen). 
Kenmerkend, en afwijkend van de naamgeving van andere TNO-onderdelen, is dat in de namen van 
de defensie-instituten niet alleen TNO maar ook RVO voorkomt.  
Reeds in 1947 was het Medisch Biologisch Instituut (later Laboratorium) RVO-TNO opgericht op basis 
van een plan dat tijdens de oprichting van de RVO al was opgesteld door de Militair Geneeskundige 
Dienst van de Koninklijke Landmacht (door prof. dr. J.A. Cohen) en was daarmee het eerste  
RVO-instituut. In 1949 werd de Werkgroep Waarneming RVO-TNO opgericht (n.a.v. een verzoek van 
de krijgsmacht om onderzoek te verrichten naar het waarnemen bij duisternis, het zogenaamde 
‘nachtzien’), dit werd later in 1960 het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (directeur prof. dr. M.A. 
Bouman) en sinds 1 januari 1994 TNO Technische Menskunde geheten. Het MBL werd in 1979 
overgeheveld naar de Gezondheidsorganisatie TNO. 
 
1948 
 
Chemisch Laboratorium omstreeks de oorlogsjaren 
 
De ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog met gifgassen leiden tot aandacht voor chemische 
dreiging. Vooral mosterdgas wordt vanwege de grote persistentie als een gevaarlijk wapen 
beschouwd. Gasbeschermingsmaterieel wordt aangeschaft en op de AI wordt een productiefaciliteit 
ingericht voor gasbeschermingsmaterieel en voor mosterdgas. 
De Commissie van Advies nopens Chemische en Aanverwante Verdedigingsvraagstukken wordt 
opgericht. In de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog groeit het besef dat de snelle 
ontwikkelingen in de chemie kunnen leiden tot toepassing van nieuwe strijdmiddelen. Als gevolg van 
de mobilisatie, onder dreiging van de Tweede Wereldoorlog, wordt het Centraal Laboratorium van 
het Algemeen Hoofdkwartier van de Generale Staf opgericht. De belangrijkste taak is het adviseren 
van de krijgsmacht over mogelijke nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Het Centraal Laboratorium 
werd ondergebracht bij het organisch-chemisch laboratorium van de Rijksuniversiteit Leiden. Hoofd 
wordt dr. J.H. de Boer en zijn plaatsvervanger drs. J. van Ormondt (beiden reservekapitein). In de 9 
maanden tot de capitulatie wordt voornamelijk aan gasbescherming onderzoek gedaan. Hierbij is er 
nauw overleg met ir. A.J. der Weduwen van het Scheikundig Laboratorium van het Staatsbedrijf der 
Artillerie Inrichtingen, waarop de krijgsmacht voor wat betreft de productie van gasbeschermings- 
middelen is aangewezen. 
Wanneer na het vallen van de Grebbelinie op 13 mei 1940 de militaire situatie voor Nederland 
uitzichtloos is, schepen De Boer en van Ormondt na overleg met de Generale Staf zich in naar 
Engeland. Op Britse bodem worden de werkzaamheden als “Centraal Laboratorium afdeling Londen” 
met een bezetting van 10 mensen voortgezet. Deze periode wordt voor het latere onderzoek-
programma in eigen land richtinggevend. Hier leren ze zeer veel van de onderzoeken van de 
bondgenoten, met name in het internationale Chemical Board waarin de geallieerden zitting hebben. 
Onder de naam Chemisch Laboratorium komt op 1 januari 1948 het Centraal Laboratorium van het 
Voormalig Algemeen Hoofdkwartier bij de RVO-TNO. Het Chemisch Laboratorium concentreert zich 
voornamelijk op de bescherming tegen chemische wapens. Na de oorlog is sprake van een nieuwe 
belangrijke dreiging als in Duitsland relatief grote hoeveelheden van de zenuwgassen tabun en sarin 
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worden ontdekt. Dit betekent een nieuwe generatie strijdgassen en veel extra onderzoek naar een 
adequate bescherming ertegen. Het nieuwe laboratorium, dat wordt gehuisvest in het gebouw van 
de Technische Hogeschool (de huidige Technische Universiteit) te Delft, moet van de grond af 
worden opgebouwd. Wel kan gebruik gemaakt worden van het instrumentarium van het Centraal 
Laboratorium dat aangevuld wordt met in beslag genomen instrumenten uit Duitsland. 
 
 

 
 

J. van Ormondt 

 
 

1949 
 
Technologisch Laboratorium omstreeks de oorlogsjaren 

 
Tijdens de oorlog komt het Scheikundig Laboratorium van de Artillerie Inrichtingen terug naar Delft 
en neemt zijn intrek in het niet in gebruik zijnde gebouw voor Chemische Technologie van de 
Technische Hogeschool aan de Julianalaan, vanwege de oorlog omgedoopt in Poortlandlaan. Het SL 
gaat werken aan allerlei niet-defensie activiteiten, met name analytische werkzaamheden aan een 
verscheidenheid van materialen, zoals oliën en vetten, zetmeel, stro, turf. Ook wordt een practicum 
analytische chemie voor de TH Delft verzorgd. Eind 1942 doemt een probleem op omdat het 
Staatsbedrijf AI als zodanig op 31 december geliquideerd diende te zijn. Er was al eerder contact met 
TNO opgenomen of men bereid was om het beheer van het laboratorium op zich te nemen, maar dit 
wordt nu urgent. TNO wil dit, waarbij het wel noodzakelijk is dat de Duitse autoriteiten zich hiermee 
kunnen verenigen. Het belangrijkste discussiepunt hierbij is de overname van de inventaris, waar 
bijvoorbeeld volgens de Nederlandse wet zuurkasten, werktafels als vaste goederen worden 
beschouwd, maar volgens Duitse zijde als roerende goederen en dus als. De waarde volgens TNO/AI 
wordt geschat op fl. 16.778,- en door de Duitse Rüstungs Inspektion op fl. 54.900,-. Uiteindelijk wordt 
een compromis gesloten, waarbij het overnamebedrag wordt gesteld op fl. 36.750,-. Per 1 januari 
1943 is de overname een feit. De naam verandert in TNO-Laboratorium Poortlandlaan met een 
bezetting van 13 mensen en onder deze paraplu kan men gecamoufleerd het werk voortzetten en 
weet men de bezettingsjaren redelijk ongehavend door te komen.  
Ir. der Weduwen, hoofd van het Scheikundig Laboratorium, wordt ook hoofd van het TNO-
Laboratorium Poortlandlaan. Na de oorlog worden de contacten met de toenmalige ministeries van 
Oorlog, van Marine en Overzeese Gebiedsdelen en het KNIL hersteld. Per 1 januari 1949 valt het 
laboratorium onder de RVO-TNO en wordt de naam Laboratorium Poortlandlaan veranderd in 
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Technologisch Laboratorium van de RVO-TNO met ir. der Weduwen aan het hoofd. De belangrijkste 
taak wordt onderzoek en keuring van springstoffen, buskruit en munitie. In het kader van de 
herbewapening van de Nederlandse Krijgsmacht (Marshall hulp) is hieraan jarenlang onderzoek 
gedaan. Alle kruiten die Nederland binnenkomen worden onderzocht, omdat kruit inherent instabiel 
is en daardoor grote explosies kan veroorzaken. 
 
 

 
 

A.J. der Weduwen 
 

1956 
 
Internationale samenwerking 

 
Na de Tweede Wereldoorlog is sprake van een nieuw internationaal staatsbestel waarin 
internationale samenwerking op R&D-gebied wordt bevorderd. Er wordt contact gezocht met 
instituten in verscheidene landen, waarmee meestal in nieuwe bondgenootschappen werd 
samengewerkt, en met een aantal landen wordt na verloop van tijd samenwerkingsovereenkomsten 
gesloten; met name is dit het geval met de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen en  
Groot-Brittannië. 
Met de Verenigde Staten is al sinds het begin van de jaren vijftig informatie uitgewisseld. Vanaf 1955 
is meer dan 10 jaar gewerkt aan een Mutual Weapons Development Program, waarvoor 
Amerikaanse financiële steun van vele honderdduizenden dollars werd verleend. In het kader hiervan 
is aan vele projecten gewerkt, onder meer aan een project ‘antivergiftigingsstoffen’. Vanaf 1959 
werden bovendien Mutual Weapons Development Data Exchange Agreements gesloten, die een 
kader schiepen voor het uitwisselen van informatie, zonder dat hierbij financiële steun werd 
verleend. Om de aan het sluiten van deze akkoorden verbonden administratieve werkzaamheden te 
beperken, is in 1962 een Mutual Weapons Development Master Data Exchange Agreement gesloten, 
dat verder als basis diende voor nieuwe Data Exchange Agreements. Deze raamovereenkomst is nog 
steeds van kracht en wordt tot op heden (2019) beschouwd als een nuttig instrument voor het 
uitwisselen van gegevens. 
De contacten met Noorwegen en later met Groot-Brittannië dienden als voorbeeld voor de bilaterale 
samenwerking met andere Europese landen. Zij zijn bovendien van belang geweest voor het 
instrumenteel koppelen van internationale samenwerking aan het nationale onderzoekprogramma. 
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Met het Noorse onderzoekinstituut Forsvarets Forskningsinstitutt te Kjeller zijn in een vroeg stadium 
al contacten gelegd. Tijdens een bezoek van een Nederlandse delegatie hieraan in 1951, in verband 
met de opening van de eerste kernreactor aldaar, werd geconstateerd dat de Noren over een 
indrukwekkend onderzoekpotentieel beschikten. In 1954 werd met de Noorse regering een 
Memorandum of Understanding - een volkenrechtelijk bindende overeenkomst - gesloten, dat de 
basis is geworden voor niet alleen informatie-uitwisseling, maar ook voor gemeenschappelijke 
studies. Deze hadden onder meer betrekking op geleide projectielen, radioactieve besmetting, 
radarcamouflage en sonar.  
Zeer uitgebreide contacten werden ook al vroeg onderhouden met een aantal Britse instellingen.  
Dat kwam door van Ormondt en de Boer die tijdens de oorlog in Engeland zaten en ook door  
dr. J.A. Cohen van het MBL, die allen in de Britse onderzoeksinstelling Porton Down hadden gewerkt.  
Vanaf 1949 werden regelmatig over en weer bezoeken afgelegd voor onder meer het bijwonen van 
congressen en cursussen en in 1958 is een Memorandum of Understanding tussen de Britse en de 
Nederlandse regering gesloten. Hierbij werden 6 werkgroepen ingesteld om informatie uit te 
wisselen, gezamenlijk metingen te verrichten en onderzoeksresultaten te vergelijken. Er werd een 
Steering Committee opgericht om de activiteiten te begeleiden. Op Nederlands initiatief werd met de 
Britten overeengekomen de Brits-Nederlandse samenwerking te coördineren met de  
Noors-Nederlandse samenwerking. Nadat vervolgens in 1959 een Brits-Noors Memorandum of 
Understanding voor samenwerking inzake defensieonderzoek was gesloten, zijn de contacten verder 
op trilaterale basis voortgezet. Om te komen tot een vaste samenstelling van de Nederlandse 
delegatie in het Steering Committee is een formele regeling hiervoor getroffen in een ministeriële 
regeling (‘beschikking’) van de minister van Defensie van 18 augustus 1958. Bepaald werd dat de 
delegatie voortaan zou bestaan uit de voorzitter van het bestuur van de RVO-TNO,  
vertegenwoordigers van Defensie en een afgevaardigde van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Naderhand is besloten dat de delegatie belast wordt met het coördineren van de samenwerking met 
buitenlandse instituten door de RVO-TNO, Met de werkzaamheden van de wetenschappelijke 
instellingen van de krijgsmacht in het algemeen. De delegatie is toen als Nederlands Defensie 
Research Comité aangeduid. Dit is later vastgelegd in een ministeriële regeling van 17 oktober 1960 
van de minister van Defensie. 9 Jaar later is deze vervangen door een nieuwe, op 4 december 1969 
vastgestelde regeling, waarin de bevoegdheden van het comité opnieuw werden geformuleerd en 
waarin de naam werd gewijzigd in Nederlands Defensie Research Coördinatie Comité (NDRCC). 
 
Locatie Plaspoelpolder 
 
Het Medisch Biologisch Instituut RVO-TNO wordt in 1951 verplaatst van de Rijksuniversiteit Leiden 
naar het nieuwe laboratoriumgebouw, gelegen aan de Lange Kleiweg, Rijswijk en heet sinds 1954 
Medisch Biologisch Laboratorium (MBL). 
In 1956 wordt het Technologisch Laboratorium RVO-TNO verplaatst van de TU Delft naar de Lange 
Kleiweg te Rijswijk, waar de AI al begonnen was met de bouw van een productiefaciliteit.  
Allerlei bijgebouwen waren reeds neergezet en de infrastructuur met aarden wallen was aanwezig. 
Een nieuw hoofdgebouw wordt het nieuwe onderkomen voor het Technologisch Laboratorium.  
In 1957 volgt ook het Chemisch Laboratorium RVO-TNO. Later dat jaar opende de minister van 
Defensie het nieuwe laboratoriumcomplex. Het verkreeg daarbij de naam Prins Mauritsgebouw en 
de drie laboratoria werden de Prins Maurits Laboratoria genoemd.  
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Het Prins Mauritsgebouw aan de Lange Kleiweg 137 
 
 
In de eerste 15 jaar na de vorming van de Rijksverdedigingsorganisatie groeit de boom van het 
defensieonderzoek in TNO snel en daarmee ook de verschillende takken aan de boom. Het Chemisch 
Laboratorium telt in 1952 al 42 medewerkers en in 1962 bijna 90. Het Technologisch Laboratorium is 
dan van de ca. 20 bij de intrede in de RVO-TNO gegroeid tot bijna 140 medewerkers in 1962. 
Hiermee is de boom bijna volwassen geworden en hij groeit daarna nog wel, maar in een langzamer 
tempo.  
Op het Chemisch Laboratorium wordt drs. Van Ormondt in 1965 opgevolgd door dr. A.J.J. Ooms.  
 
 

 
 

A.J.J. Ooms 



13 
 

 
Ir. A.J. der Weduwen wordt in het begin van de jaren zestig als directeur Technologisch Laboratorium 
opgevolgd door dr. E.W. Lindeijer. Deze was in belangrijke mate wetenschappelijk georiënteerd en 
voerde een systematiek van explosietypen in waarvan het laboratorium nog steeds profiteert.  
Onder zijn leiding werden ook een aantal grote ongevallen in de toen sterk expanderende 
procesindustrie in o.a. Rijnmond onderzocht en een begin gemaakt met het ontwikkelen van 
beproevingsmethoden. Tevens werd een begin gemaakt met een aantal ontwikkelingsprojecten voor 
de krijgsmacht en met het bepalen van de verscherving van brisante munitie. 
 
 

 
 

E.W. Lindeijer 
 
In 1973 wordt dr. Lindeijer opgevolgd door dr.ir. H.J. Pasman. Deze kreeg de missie mee om 
Nederland op bewapenings-en munitiegebied als gelijke gesprekspartner met researchinstituten van 
de bondgenoten op de kaart te zetten. Tegelijkertijd blijft hij het civiele veiligheidswerk sterk verder 
ontwikkelen. 
Als gevolg van de Koude Oorlog moet het Technologisch Laboratorium voortdurend uitbreiden, 
aangezien nieuwe technologie zijn intrede doet, de conventionele bewapening moderniseert en dit 
van Nederland grote investeringen vergt dat weer onderzoek meebrengt. Dit legt druk op het 
personeelsbestand. 
Tot 1978 functioneren de drie laboratoria van de Rijksverdedigingsorganisatie in het Prins Maurits 
Gebouw als drie afzonderlijke laboratoria met enkele gemeenschappelijke ondersteunende 
afdelingen. In 1978 verdwijnt het Medisch Biologisch Laboratorium uit de Rijksverdedigings- 
organisatie om onderdeel te worden van de Gezondheidsorganisatie TNO.  
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H.J. Pasman 
 
1979 
 
Per 1 januari 1979 worden Technologisch- en Chemisch laboratorium samengevoegd tot één 
laboratorium te weten het Prins Maurits Laboratorium TNO. Doel van deze integratie is kosten- 
beheersing door een verdere centralisatie van de beheer afdelingen, het wegnemen van structurele 
en organisatorische oneffenheden en om eventuele prioriteitsverschuivingen tussen de programma’s 
van beide laboratoria gemakkelijker te kunnen doorvoeren. Directeur wordt dr. A.J.J. Ooms, 
bijgestaan door dr.ir. H.J. Pasman als directeur Technologische Research en ir. M. van Zelm als 
directeur Chemische Research.  
 

 
 

M. van Zelm 
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Financiering  
 
De financiering van het onderzoek geschiedt nog steeds grotendeels vanuit de doelfinanciering 
Defensie, die jaarlijks nog steeds toeneemt. Dit komt voort uit de genoemde Koude Oorlog dreiging, 
die om intensiever onderzoek vraagt. Een belangrijke factor is de verdedigingslinie aan de westelijke 
zijde van de Elbe vlakbij het IJzeren Gordijn die bij een acute dreiging snel bemand moet kunnen 
worden en zich toespitst op pantser en anti-pantser bewapening. Ieder van de geallieerden heeft 
daarbij een vak te verdedigen. Opgave is bij een aanval zoveel tijd te winnen dat troepen van overzee 
kunnen worden aangevoerd om de strijd over te nemen en de tegenstander te beletten in een ‘Blitz’ 
het achterland in te nemen. Gezien de kwantiteit chemische middelen aan Russische zijde is 
chemische defensie een ‘must’. Ook is nucleaire dreiging niet uit te sluiten. Midden jaren tachtig 
wordt de tactiek van de statische verdediging omgezet in een beweeglijke verdediging met 
bestrijding van achteren opkomende verse troepen en bevoorrading van de tegenstander met 
raketmiddelen. Bovendien begint de US, onder leiding van president Reagan, in 1984 de Strategic 
Defense Initiative Organisation (SDIO), waarmee de creatie van een raketschild in de ruimte wordt 
geprojecteerd. De Koude Oorlog komt hiermee op een hoogtepunt, waarbij op allerlei gebieden de 
wapenwedloop wordt aangejaagd. Dit vereist dermate grote investeringen, dat het uiteindelijk zal 
leiden tot de Russische terugtrekking uit Oost-Europa en de val van de Berlijnse muur in 1989, omdat 
Rusland economisch vrijwel uitgeput was en de partijdiscipline tot verval is gekomen.  
 
Nieuwe Faciliteiten 
 
In het algemeen komt er een verschuiving in het onderzoek waarbij Koude Oorlog dreiging, wapen- 
wedloop en bescherming steeds belangrijker worden. Als gevolg hiervan wordt er in de komende 
periode in alle drie de Defensieonderzoeksinstituten verbouwd, nieuwbouw gepleegd en 
onderzoeksfaciliteiten vernieuwd en uitgebreid. Medio jaren tachtig wordt in het Zuidpoldercomplex 
van TNO in Delft een laboratorium voor Pulsfysica opgezet in het kader van SDIO, waarin nieuw 
onderzoek wordt verricht op het gebied van het elektromagnetisch lanceren van projectielen. Op de 
Plaspoelpolder komt een indoor raketproefstand, waarin raketten tot en met Improved Hawk 
statisch kunnen worden afgevuurd zonder overlast voor de omgeving. Eind jaren tachtig komt er een 
discussie dat het vliegveld Ypenburg door Defensie zal worden afgestoten. TNO komt met Defensie 
overeen om de vernieuwing van de faciliteiten voor het wapen-, munitie- en explosievenonderzoek 
op Ypenburg te bouwen, waarvoor dan een groot stuk terrein zal worden gereserveerd in verband 
met de veiligheidscirkels bij munitieopslag.  
 
 

 
 

Laboratorium voor ballistisch onderzoek in Ypenburg 
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Nadat diverse opties de revue zijn gepasseerd, wordt op het vliegveld Ypenburg eind jaren tachtig, 
begin jaren negentig wegens schaalvergroting in de onderzoekbehoefte eerst een Laboratorium voor 
Ballistisch Onderzoek gebouwd, vooral gericht op eindballistiek, waarin met moderne methoden de 
effecten van munitie op een doel worden onderzocht. Daarbij heeft vele jarenlang de toenmalige 
Technisch Physische Dienst van TNO geadviseerd op het gebied van optische meetmethoden en 
beeldbewerking, waardoor zeer efficiënt testen kunnen worden uitgevoerd. Er zijn meerdere ranges 
voor allerlei soorten experimenten waarbij projectielen tot en met 40 mm kaliber op een doel 
kunnen worden geschoten.  
Proeven in de zelf ontworpen unieke, grote bunker met schiettunnel waarin de doelen staan, zijn 
mogelijk tot een equivalent van 25 kg TNT springstof, zonder hinder voor de omgeving.  
Zeer geavanceerde diagnostische apparatuur is aanwezig, waaronder ultrasnelle camera’s en X-ray 
pulsers in een driedimensionale opstelling.  
Ook komt er een jaar later het Laboratorium voor Pyrotechniek, waarin tot op vrij grote schaal 
pyrotechniek, stuwstoffen en explosieven veilig binnen afgesloten cellen kunnen worden 
geproduceerd. De productiemethoden zijn ook verbeterd, zo kan op vrij grote schaal worden 
geëxtrudeerd. 
Bij deze plaatsing van faciliteiten op Ypenburg was de gedachte van TNO en Defensie dat het 
onderkomen van het volledige onderzoek van wapens, munitie en explosieven, dus feitelijk de TR, op 
de lange duur op Ypenburg terecht zou komen.  
 
 

 
 

Laboratorium voor Pyrotechniek in Ypenburg 
 
Als laatste wordt dan in 1992 het Toxlab op de Plaspoelpolder gerealiseerd. In dit Toxlab kan veilig 
met zeer giftige stoffen worden gewerkt, omdat er zeer uitgebreide veiligheidsvoorzieningen zijn; zo 
heerst er bijvoorbeeld in het volledige laboratorium onderdruk zodat bij een eventueel ongeval 
giftige stoffen niet kunnen ontsnappen. Verder is er een buitengewoon goed systeem om afgezogen 
gassen te reinigen voordat deze in de atmosfeer komen. 
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Laboratorium voor werken met hoog-toxische stoffen (Toxlab) in Rijswijk 
 
Deze vernieuwing van faciliteiten speelt zich af omstreeks de val van de Berlijnse muur en de nasleep 
daarvan in de jaren negentig komt het Defensiebudget echter zwaar onder druk. Voor TNO zijn de 
consequenties niet onmiddellijk zeer groot. Op het doelfinancieringsbudget wordt door Defensie 
jaarlijks een efficiencykorting van enkele procenten toegepast. Echter de onderzoeksbehoefte blijft 
groot, zodat het aantal extra betaalde opdrachten van Defensie toeneemt. Er wordt jarenlang door 
Defensie de kaasschaafmethode gehanteerd om alle technologieën in stand te houden. Echter in 
1997 komt daaraan een einde.  
 
Korte schets van het onderzoek bij het PML  
 
Technologische Research 
 
Het onderzoek behelsde in de beginjaren vooral keuringswerk voor de krijgsmacht, niet alleen op het 
gebied van explosieve stoffen maar ook van oliën, smeermiddelen, was, etc. Geleidelijk verandert het 
karakter van de werkzaamheden echter naar onderzoek over de functionering van munitie en 
ontwikkeling van munitie of componenten daarvan, ook ter ondersteuning van de Nederlandse 
industrie. Dit vormt weer een stimulans om explosieve processen diepgaander te bestuderen. 
Ultrasnelle fotografie en röntgenflitsers worden daarbij als hulpmiddel gebruikt in nieuwgebouwde 
onderzoekbunkers. Begin van de jaren zestig wordt ook raketmotoronderzoek ter hand genomen.  
De bij de onderzoekingen verworven kennis wordt ook overgedragen door middel van cursussen aan 
munitie-technische officieren in opleiding. 
Het werk aan olie, smeermiddelen etc. wordt eind jaren zestig overgedragen aan commerciële 
laboratoria in Rotterdam. 
In de jaren zeventig verschuift het karakter van het werk van chemisch naar overwegend fysisch.  
Zo wordt bij het kruitonderzoek een nieuwe methode geïntroduceerd gebaseerd op een zeer 
gevoelige meting van warmteontwikkeling met warmtestroommeters ontwikkeld door de TPD-TNO-
TU waarmee betere voorspellingen over de levensduur mogelijk worden. Geleidelijk gaat de 
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uitwerking van de effecten van explosieve reacties een meer vooraanstaande plaats in het 
programma innemen. Aandacht wordt geschonken aan inwendige en eindballistiek alsmede ‘blast’ 
onderzoek met behulp van ‘blast’ simulatoren en nieuwe ontwikkelingen voor de aanmaak van 
explosieve ladingen. Kunststof-gebonden compositiespringstof en -kruiten doen hun intrede.  
Een stoot tot ballistische diepgang werd gegeven door de invoering van pantserinfanterievoertuigen 
aan Russische zijde waardoor de klassieke wijze van optreden van de infanterie die te voet achter 
tanks aan optrokken en nu gemechaniseerd was, een sprong in aanvalssnelheid betekende en de 
effectiviteit van de verdediging afnam. Gedacht werd aan bestrijding met artilleriemunitie waarin 
een cluster van gevormde anti-pantserladingen. Een ontwikkelingsproject werd ondernomen, dat 
echter door gebrek aan kennis en faciliteiten na enkele jaren moest worden afgebroken. Het opende 
evenwel een langdurige samenwerking en uitwisseling met Amerikaanse onderzoekinstituten, wat 
het kennis- niveau van wapeneffectiviteitsbepaling en kwetsbaarheidsanalyse sterk verhoogde. 
 
Niet alleen de krijgsmacht heeft belangstelling voor het explosieonderzoek. In opdracht van de 
chemische proces onshore- en offshore-industrie en overheidsinstanties wordt als ‘spin-off’ 
explosieveiligheidsonderzoek uitgevoerd in het kader van de TNO risicomanagement activiteiten.  
Dit gebeurt via commerciële projecten, waarop winst wordt gemaakt.  
 
In de tweede helft van de jaren zeventig worden de experimentele faciliteiten aangevuld met de 
ontwikkeling van rekenmodellen. Ballistische codes en stromingsmodellen dragen bij tot het 
verruimen van het inzicht in de complexe, met zeer hoge snelheid verlopende processen.  
De computer is hierbij onontbeerlijk en overal op het laboratorium verschijnen beeldschermen. 
Inwendige ballistiek modellen werden ontwikkeld om de pogingen van de Koninklijke Landmacht om 
de dracht van de 155 mm houwitzers te vergroten te ondersteunen. Simulatie van 
wapendoelinteracties in combinatie met experimentele gegevens, gegenereerd in o.a. de 
schietbunker, maakt het mogelijk de effectiviteit van wapens en munitie en de kwetsbaarheid van 
doelen te bepalen. Over de jaren is zo de kwetsbaarheid van diverse vlieg-, vaar- en voertuigen 
bepaald voor een divers spectrum van dreigingen. Ook worden effectiviteitsgegevens in zelf-
ontwikkelde scenario simulatiemodellen op laag niveau en in die van de Operational Research divisie 
van het Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO (FEL) op hoger niveau voor diverse grote 
aanschafprojecten van Defensie gebruikt. Talloze adviezen zijn gegeven aan alle drie de 
krijgsmachtdelen bij aanschaf van nieuwe wapensystemen alsmede met betrekking tot 
kwetsbaarheid verlagende maatregelen voor eigen platforms. De ontwikkeling van het Goalkeeper 
kanonsysteem ten behoeve van de Koninklijke Marine ter afweer van laagvliegende of vanuit grote 
hoogte inkomende supersonische anti-schipraketten werd op talrijke aspecten ondersteund, met 
name wat betreft de effectiviteit van de munitie om de raket-warhead tot explosie te brengen.  
Veel aandacht wordt gegeven aan minder kwetsbare munitie evenals de verlenging van de 
levensduur van munitie en wapensystemen. 
 
De Pulsfysica-groep is maar een kort leven beschoren geweest. Waar medio jaren tachtig deze groep 
werd opgericht in het kader van SDIO wil in 1997 Defensie hier niet mee verder. PML stoot het 
elektromagnetisch kanon af, maar behoudt de Elektromagnetische Vermogenstechniek (EMVT), 
enerzijds vanwege de elektrificering van militaire voertuigen, anderzijds omdat hier civiel een markt 
voor is. Er wordt een samenwerking met de Technische Universiteit Delft aangegaan, waar de groep 
EMVT ook geplaatst wordt. Het karakter van het onderzoek verandert totaal en het spitst zich 
uiteindelijk toe op koude plasma’s en elektrische aangedreven militaire voertuigen.  
Het onderzoek aan raketstuwstof richt zich voor Defensie vooral op onderhoud van raketten en 
missiles, nieuwe stuwstofformuleringen zijn er vooral voor de ESA, zoals HNF (hydrazine 
nitroformaat) als nieuwe stuwstof en een ammoniumnitraatcompositie voor de turbinepompstarter 
van de Ariane 5 raket. 
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Experimentele elektromagnetische lanceerinrichting  
 
Ook krijgt het Ruimtevaartonderzoek meer aandacht via o.a. financiering door het NIVR  
(Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart). Een belangrijk onderwerp is de 
verdere ontwikkeling en kwalificatie van de turbinepompstarter voor de Ariane 5 en de benodigde 
ontstekers. 
De ESA wil dat deze in productie worden genomen. Hiertoe wordt door TNO in samenwerking met 
het toenmalige Stork SP de firma Aerospace Propulsion Products (APP) in 1989 opgericht. De ESA 
vraagt een garantie voor de continuïteit van de productie. TNO-PML geeft deze garantie. 
 
Chemische Research 
 
Mosterdgas wordt tot 1945 als de ‘koning van de strijdgassen’ beschouwd en blijft altijd een 
dreigend potentieel chemisch strijdmiddel dat niet vergeten mag worden in het onderzoek. En de 
expertise van het PML werd in 1978 ingeroepen voor een speciaal mosterdgasvernietigingsproject. 
Maar het programma wordt in de periode tot 1960 vooral beheerst door het onderzoek aan 
organische fosforverbindingen, die immers als zeer toxische chemische strijdmiddelen (zenuwgassen) 
uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn waren gekomen. Het gaat om de synthese en de bepaling 
van de eigenschappen, daarin begrepen de fysiologische. Voor het laatste, alsmede voor de aspecten 
van profylaxe en therapie, is de samenwerking met het Medisch-Biologisch Laboratorium 
onontbeerlijk. Deze samenwerking is zeer intens en blijft bestaan ook nadat het MBL-TNO de 
Rijksverdedigingsorganisatie in 1978 verlaat, tot het jaar 1995 als door de incorporatie van de 
afdeling Farmacologie in het Prins Maurits Laboratorium genoemde aspecten in een programma 
worden ondergebracht.  
Voorts wordt diepgaand aandacht gegeven aan het verschijnsel adsorptie, waarop de werking van de 
filterbus van het gasmasker berust, reacties bruikbaar voor ontsmetting, filtratie van aërosolen, etc. 
Rond de jaren zestig wordt meer aandacht aan de ontwikkeling van beschermingsmiddelen gegeven. 
Als eerste wordt een gasverkenningsuitrusting ontwikkeld en ingevoerd, die ook heden ten dage nog 
tot de NBC-uitrusting behoort. Ook wordt een automatisch zenuwgasdetectie- en alarmerings-
apparaat ontwikkeld, waarvan de industriële doorontwikkeling helaas eerst plaatsvindt wanneer de 
technische voorsprong die dit apparaat heeft inmiddels is achterhaald. Tot invoering ervan in de 
krijgsmacht komt het dan ook niet. 
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In de loop van de jaren worden nog een wateronderzoeksuitrusting, een zogenaamde gasdetectie-
knoop, en een mobiele drinkwaterinstallatie ontwikkeld, geproduceerd en ingevoerd door de 
krijgsmacht. Omdat besloten is dat geen eigen ontwikkeling van een gasmasker meer zal 
plaatsvinden, worden nieuwe maskers, na onderzoek van in aanmerking komende kandidaten door 
TNO-PML, door de krijgsmacht in het buitenland aangeschaft. Dit geldt ook voor andere nieuwe 
uitrustingsstukken. Vooral op het gebied van het testen van beschermende NBC-kleding heeft  
TNO-PML een internationaal erkende expertise ontwikkeld. Op basis hiervan kan de levensduur van 
aangeschafte NBC-kleding aanmerkelijk worden verlengd.  
Omdat een goed werkend ontwapeningsverdrag de dreiging dat de Nederlandse krijgsmacht 
blootgesteld zal worden aan chemische aanvallen sterk zal kunnen verminderen, wordt vanaf begin 
jaren zeventig vanuit TNO-PML de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen in Genève over 
zo’n verdrag ondersteund. Het zal tot 1997 duren voordat dit verdrag in werking treedt. Bij de 
opleiding van inspecteurs die de naleving van het verdrag moeten controleren, wordt door TNO-PML 
een vooraanstaande positie ingenomen. Ook op andere wijze wordt de organisatie van het verdrag 
(OPCW), die in Den Haag gezeteld is, ondersteund.  
Van het eind van de jaren zeventig dateert het risico analytisch onderzoek waarin door 
computersimulatie chemische aanvallen worden geanalyseerd met het oog op de bepaling van 
realistische beschermingsniveaus. Dit voegt een meer kwantitatief aspect toe aan de dreigings-
evaluatie die onverminderd doorgang vindt, zij het dat de aandacht geleidelijk wat meer verschuift 
naar toxinen en andere zogenaamde ‘mid-spectrum agents’ (inliggend tussen chemische en 
biologische agentia). Op het gebied van het medisch NBC onderzoek verschaft toxicokinetisch 
onderzoek een verdieping in het inzicht van de werking van chemische strijdmiddelen, wat van 
belang is voor profylaxe en therapie. Het onderzoek over diagnose en dosimetrie heeft in de recente 
jaren tot belangrijke successen geleid. Het opsporen van metabolieten van chemische strijdmiddelen 
in extreem lage concentraties in lichaamsvloeistoffen vereist continu verbetering van analytische 
procedures en investering in de daarvoor benodigde analytische apparatuur.  
 
 

 
 

Gasverkennersuitrusting 
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TNO 
 
Inmiddels werden ook voorbereidingen getroffen voor een herstructurering van de Organisatie TNO 
als geheel. Nadat de minister voor Wetenschapsbeleid in 1978 in een ‘Nota inzake de hoofdlijnen van 
TNO’ de uitgangspunten voor een nieuwe organisatiestructuur had geformuleerd, zijn de bijzondere 
organisaties in 1980 opgeheven en werden hun rechten en verplichtingen overgedragen aan de 
Centrale Organisatie TNO. TNO werd opgedragen op armlengte afstand van de overheid te opereren. 
Bij een algemene maatregel van bestuur van 22 december 1980 (het TNO Besluit 1980) werden op 
basis van de uitgangspunten van de wet van 1930 de inrichting en het bestuur van de organisatie 
opnieuw geregeld. TNO zou voortaan als één geheel opereren met daarin hoofdgroepen voor 
bepaalde klantengroeperingen of maatschappelijke aandachtsgebieden. Voor het defensieonderzoek 
werd een bijzondere voorziening getroffen in die zin dat de instituten van de RVO-TNO gebundeld 
werden in een nieuwe hoofdgroep en dat voor het bestuur hiervan een afzonderlijk orgaan, de Raad 
voor het Defensieonderzoek TNO, in het leven werd geroepen. De raad werd voorgezeten door een 
lid van de Raad van Bestuur van TNO en bestond verder uit vertegenwoordigers van de ministeries 
van Defensie en voor Wetenschapsbeleid, afgevaardigden uit de krijgsmacht en personen uit de 
wetenschappelijke wereld. De Hoofdgroep voor Defensieonderzoek, later aangeduid als TNO 
Defensieonderzoek, werd in beginsel onttrokken aan de verantwoordelijkheid van de Raad van 
Bestuur van TNO en had een eigen Defensieonderzoekstaf. De financiering geschiedt onder de 
auspiciën van de Raad voor het Defensieonderzoek en bestaat behalve voor het civiele werk nog 
steeds grotendeels uit Defensie doelfinanciering. Echter bij de overheid is er een discussie om de 
doelfinanciering vooral te gebruiken voor verkennend onderzoek en betaalde opdrachten te geven 
als er duidelijk sprake is van eisen aan het onderzoek in termen van opleverdatum en eindproduct. 
Ook kan het Defensieonderzoek aanspraak maken op basisfinanciering die in principe bedoeld is voor 
civiele programma’s. 
 
Lustrum 1988 
 
In 1988 viert het Prins Maurits Laboratorium met o.a. ‘open dagen’ en een speciale publicatie  
‘Prins Maurits Laboratorium TNO: Veelzijdig en dynamisch’ een aantal jubilea tegelijkertijd: 150 jaar 
Defensieonderzoek, 40 jaar Chemisch en Technologisch Laboratorium en 10 jaar Prins Maurits 
Laboratorium. Inmiddels is in 10 jaar Prins Maurits Laboratorium duidelijk geworden dat de 
integratie van de beide samenstellende laboratoria nog niet volledig was geslaagd. Dit was deels als 
gevolg van de sterk verschillende buitenlandse instituutsgroeperingen waarmee beide dienden 
samen te werken. Ter verbetering van de bestuurbaarheid maar ook om sneller en slagvaardiger te 
kunnen opereren in een na afloop van de Koude Oorlogstijd snel veranderende markt was een 
reorganisatie gewenst. Onder leiding van BrigGen. b.d. ir. E.B. van Erp-Taalman Kip, die dr. Ooms in 
1988 als directeur is opgevolgd, werd hieraan hard en met succes gewerkt.  
 
In 1992 wordt dr.ir. H.J. Pasman benoemd tot directeur Programma en Marketing bij TNO-
Defensieonderzoek en vanaf 1992 opereert het laboratorium onder een tweehoofdige directie, te 
weten ir. E.B. van Erp-Taalman Kip als algemeen directeur en ir. M van Zelm als directeur 
programma, met een divisiestructuur van vier divisies, waarbinnen researchgroepen. Deze divisies 
zijn Toxische Stoffen, Munitietechnologie & Explosieveiligheid, Wapens & Wapenplatformen en een 
divisie Bedrijfsdiensten, waarin de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Divisie 1 Toxische 
Stoffen is een voortzetting van de Chemische Research, en divisie 2 Munitietechnologie & 
Explosieveiligheid en divisie 3 Wapens & Wapenplatformen zijn een voortzetting van de 
Technologische Research. Het laboratorium gaat verder onder de naam TNO-PML.  
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E.B. van Erp-Taalman Kip 
 
Niet lang daarna treedt een nieuwe algemeen directeur aan: SbN b.d. ir. R.M Lutje Schipholt en gaat 
Van Erp-Taalman Kip met pensioen. Lutje Schipholt geeft een impuls aan het meer commercieel 
denken binnen het defensieonderzoek. Als Defensie meer behoefte heeft, moet men ook aparte 
budgetten voor onderzoek met een directe toepassing opnemen in de begroting. Hij introduceert het 
begrip Maatschappelijke Veiligheid: niet alleen Defensie heeft belang bij veiligheid, maar de hele 
Nederlandse maatschappij. Ook probeert hij net als de industrie aan te sluiten bij offset 
verplichtingen bij grote aanschafprojecten voor de krijgsmacht. Ondanks vermindering van 
doelfinanciering stijgt het aantal opdrachten van Defensie zodat hun totale R&D-behoefte intact 
blijft. Daarnaast is er een groei in opdrachten van derden, o.a. ook vanuit het buitenland. 
Commercialisering vindt ook plaats voor APP, waarvan de medewerkers nu daadwerkelijk in dienst 
van APP treden en niet kunnen terugvallen op TNO-PML.  
 

  
 

R.M. Lutje-Schipholt 
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Verder krijgen civiele speerpunten meer aandacht, zoals chemische protectie: De testmethoden voor 
beschermende pakken tegen chemische dreiging zijn zo goed dat een zeer groot deel van de 
Amerikaanse pakken, gebruikt in de Golfoorlog, getest zijn door TNO-PML in opdracht van het Duitse 
Blücher GmbH. Ook ballistische bescherming en beschermende constructies zijn een belangrijk 
speerpunt en de testmethoden zijn zo efficiënt en geautomatiseerd, dat opdrachtgevers vrijwel 
meteen hun resultaten zien. 
Plannen om nog een aantal sterk verouderde beproevingsfaciliteiten nieuw te bouwen op Ypenburg 
zijn reeds dan in een vergevorderd stadium met het doel alle explosievenwerkzaamheden te 
concentreren op Ypenburg. De algemeen directeur Lutje-Schipholt slaat in het najaar 2000 de eerste 
paal, maar de vuurwerkramp in mei 2000 in Enschede gooit roet in het eten. De vuurwerkontploffing 
was qua aantallen burgerslachtoffers de meest ernstige tot dusver in Nederland. 
 

2000 
 

In maart 2000 wordt dr. D.W. Hoffmans de nieuwe directeur programma. Ook wordt ir. P. Korting 
interim algemeen directeur in tweede helft van 2000, omdat Lutje-Schipholt gedurende een half jaar 
in de RvB invalt. Begin 2001 wordt hij formeel opgevolgd door ir. P.A.O.G. Korting als algemeen 
directeur.  
 

 
 

D.W. Hoffmans (rechts) en H.J. Pasman voor het Prins Maurits Gebouw 
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P.A.O.G. Korting 

 
De directie, Korting en Hoffmans, stelt een middellange termijn plan op om de grote problemen, de 
discussie over veiligheidsafstanden en de reducties in doelfinanciering, het hoofd te bieden. 
Bij de vuurwerkramp in Enschede was de vraag hoe een brand in een vuurwerkopslag met 
vergunning kon ontstaan en uiteindelijk tot een explosie van zo grote omvang kon leiden.  
Het technische onderzoek werd uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut samen met 
TNO-PML, waarbij TNO-PML met name het explosieonderzoek voor zijn rekening nam, omdat zij over 
de expertise daarvoor beschikte. 
Minister Pronk van VROM stelde vrijwel onmiddellijk nieuwe veilige afstanden voor vuurwerk vast op 
basis van uitwerking. Dit betekende veel grotere veilige afstanden, zodat de nieuwbouw op Ypenburg 
ter discussie kwam te staan. Het werd politiek zo hoog opgespeeld, dat Defensie voor de deur stond 
op Ypenburg om de munitie weg te halen. Dat is niet gebeurd, want TNO-PML had van hetzelfde 
VROM een milieuvergunning en een keiharde toestemming voor de bouw. Onder druk van de 
politiek ontwikkelde TNO een alternatief plan om het explosievenonderzoek te verplaatsen naar 
Cromstrijen, maar dan ook tegelijk het hele laboratorium, dus inclusief de divisie Toxische Stoffen. 
De directie PML stelt een ambitieus beleidsplan 2003-2006 op om, ondanks vermindering van 
doelfinanciering, in omzet te stijgen en redelijke winst te maken. In deze periode kent het PML een 
grote bloei: ondanks de kortingen van Defensie groeit de omzet sterk, vooral ook internationaal, 
worden grote projecten binnengehaald en forse resultaten geboekt, die gespaard worden voor de 
faciliteit in Cromstrijen. In 2004 behaalt het laboratorium al het resultaat dat in het beleidsplan 
eigenlijk voor 2006 was voorzien. 
Ook scoort het laboratorium zeer hoog in alle audits die door de RvB zijn voorgeschreven  
(kennis-, medewerkerstevredenheid- en klanttevredenheidaudit). Overigens geldt dit ook voor de 
zusterinstituten, TNO-FEL en TNO-TM. In 2004 komt de Commissie Wijffels met een kritische analyse 
van TNO als geheel. Een van de adviezen is de interne synergie te verbeteren. Dit leidt uiteindelijk tot 
een reorganisatie, waarbij alle TNO-instituten worden opgeheven en samengevoegd worden tot 5 
kerngebieden. Eind 2004 is er een bijeenkomst voor alle PML’ers, waarbij de overgang naar de 
nieuwe situatie wordt toegelicht.  
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Laatste management team van het PML, v.l.n.r. Wittgen, Leeuw, Hoffmans, Elands, van Oort, 
Vrijmoet, Griffioen, Aaltsz, Busker, van Ballegoyen 

 
Op bijgaande foto staat het op dat moment vigerende managementteam, waarbij dr. M.W. Leeuw 
waarnemend algemeen directeur was voor Korting, die de facto al bezig was als kerngebied directeur 
van Defensie & Veiligheid, en Hoffmans nog in functie was als Directeur Programma. Overigens zou 
de effectieve overgang pas later in 2005 plaatsvinden. 
 
2005 
 
Er is geld voor het verhuizingsplan naar Cromstrijen gespaard door het Defensieonderzoek en het 
plan is uiteindelijk goedgekeurd in de RvB. Korting is inmiddels kerngebied directeur van TNO-
Industrie geworden en Elzendoorn is zijn opvolger. Hij komt met een aanvullende eis, nl. dat Defensie 
achter dit plan staat en de continuïteit van het onderzoek garandeert. Defensie had al vele tientallen 
miljoenen gestort voor de nieuwbouw van TNO-PML en wilde geen verdere garanties geven. Dus ging 
het verhuizingsplan niet door tot ergernis van de overheid. 
 
Organisaties vanaf 2005  
 
In 2005 wordt er een zeer ingrijpende TNO reorganisatie doorgevoerd, waarbij alle TNO instituten 
worden opgeheven en samengevoegd tot kerngebieden. Ook het PML houdt dan op te bestaan. 
Hieronder worden de lotgevallen van het voormalige PML kort beschreven. 
Het instituut PML werd opgesplitst in business units die vallen onder het kerngebied Defensie en 
Veiligheid. Het PML ging aldus op in 2 business units, te weten Wapens, Munitie en Bescherming  
(het oude TR) en BC Bescherming (het oude CR). Een business unit kende een aantal 
researchgroepen die tezamen het werkveld van het oude PML afdekten. De meerkoppige directie zat 
op kerngebieds-niveau ,met naast een algemeen directeur directeuren voor respectievelijk 
Operaties, Kennis en Markt, die de 3 voornaamste werkstromen binnen de organisatie 
weerspiegelen: respectievelijk de organisatie van het werk, de technisch-wetenschappelijke aspecten 
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van het werk en het binnenhalen van het werk. Een business unit kent een driekoppige structuur: 
een manager Operaties, Kennis en Markt. 
 
Na zo’n 5 jaar bleek genoemde structuur niet goed te bevallen en is in 2011 de organisatie TNO van 
een min of meer klassieke “vorkstructuur” (al was het met genoemde driedeling) over gegaan in een 
zogenaamde matrix organisatie met op de ene as de meer kennis en markt georienteeerde Themalijn 
(7 thema’s: Healthy Living Industrial Innovation, Integrated Security, Energy, Mobility, Built 
Environment en Information Society) en de meer organisatorische Expertiselijn (3 expertisegebieden: 
Technical Sciences, Behavioural and Societal Sciences en Earth, Environmental and Life Sciences) op 
de andere as. Hierbij werden de ex-PML-elementen als volgt verdeeld. De ex-TR researchgroepen 
belandden in Technical Sciences (TS) in de onderdelen Fluid Mechanics, Chemistry & Engineering en 
Mechatronics, Mechanics & Materials), terwijl de ex-CR researchgroepen belandden in Earth, 
Environmental and Life Sciences (EELS) in het onderdeel Life. Waar CBRN Protection, zoals dit 
onderdeel op dat moment gaat heten vooral een “technical” karakter heeft en maar ten dele een 
“life science” karakter, is er toch voor gekozen het onder Life te doen vallen om daarmee vrij arbitrair 
de balans in de omvang van de expertisegebieden min of meer gelijk te trekken. Het gevolg van een 
en ander is dat ex-PML in organisatorische zin steeds verder uiteen viel. Dit was enerzijds niet heel 
erg schadelijk, in de andere dimensie (markt en kennis) vormde immers alles in Rijswijk een 
onderdeel van Integrated Security. Om organisatorische redenen zaten er evenwel toch nadelen aan. 
De locatie Rijswijk werd op dat moment in feite vanuit twee organisatie-onderdelen bestuurd.  
Een van de gevolgen van de dubbele aansturing van Rijswijk had met behuizing te maken. TS is in die 
tijd plannen gaan ontwikkelen om, nadat het Cromstrijen avontuur was gestopt, te gaan toewerken 
naar een algehele verhuizing naar Ypenburg, waar toen al een aantal faciliteiten aanwezig waren. 
CBRN Protection, onder EELS, werd daarin niet betrokken en zocht gedurende enige tijd naar 
inwoning bij het RIVM (dat op dat moment zelf al verhuisplannen had richting de Uithof bij Utrecht). 
De kosten voor deze inwoning (er moest een Toxlab worden ingericht) waren te hoog, waardoor 
deze verhuispoging uiteindelijk niet doorging.  
 
Reeds in Mei 2014 werd geconcludeerd dat de 7x3 matrixorganisatie te complex was en werd een 
bijstelling gepleegd. Het aantal thema’s werd teruggebracht tot 5 (Industry, Defence, Safety & 
Security, Healthy Living, Urbanisation en Energy) en het aantal expertisegebieden tot 2 (Technical 
Sciences en Earth, Life and Social Sciences), aldus een 5x2 matrix. Het gunstige gevolg hiervan was 
dat, naast een minder complexe structuur van het geheel, het ex-PML onderdeel CBRN Protection nu 
weer samen kwam met de andere ex-PML onderdelen, inmiddels Energetic Materials en Weapon 
Systems geheten, die in organisatorische zin in Technical Sciences (onderdeel: Observation, Weapons 
and Protection Systems) en qua markt en kennis in Defence, Safety & Security (onderdeel: Force 
Protection) belandden.  
De plannen voor de nieuwbouw van ex-PML op Ypenburg ontwikkelden gestaag en kregen na enige 
jaren fysiek gestalte: er werd daadwerkelijk gebouwd. Op dat moment werd tevens duidelijk dat 
Weapon Systems naar de Waalsdorpervlakte zou verhuizen.  
 
Per 1 Januari 2018 is de organisatie van TNO, althans aan de bovenkant, wederom gereorganiseerd. 
Per die datum zijn is er sprake van 9 units (Buildings, Infrastructure & Maritime, Circular Economy & 
Environment, Defense & Security, Energy, Healthy Living, Industry, Information & Communication, 
Strategic Analysis & Policy en Traffic & Transportation). Daarmee is de matrixstructuur aan de 
bovenkant van de organisatie verlaten. Binnen de unit Defense & Security is er sprake van een mini-
matrix van aanvankelijk 6 en later 4 zogenaamde road maps (Information & Sensor Systems, National 
Security, Operations & Human Factors en Protection, Munitions & Weapons). Laatstgenoemde road 
map representeert in feite de markt- en kenniskant van het oude PML. De operationele dimensie 
bestaat uit 15 expertisegroepen, waaronder de ex-PML groepen CBRN Protection, Explosions, 
Ballistics & Protection, Energetic Materials, Military Operations en Weapon Systems. Binnen die 



27 
 

groepen is geen formele substructuur, waardoor (in de loop van de diverse reorganisaties) de 
organisatie op dat niveau in feite behoorlijk plat is geworden. 
De behuizing van de ex-PML onderdelen oftewel het leegmaken van het Plaspoelpolderterrein, wat 
in feite de aanleiding tot dit boekje vormde, krijgt in de lo op van 2019 gestalte doordat eerst 
Weapons Systems naar de Waalsdorpervlakte verhuist (en daarna tijdelijk weer terug naar Rijswijk 
?!) en Explosions, Ballistics & Protection en Energetic Materials, nadat de nieuwe behuizing gereed 
kwam, grotendeels naar Ypenburg verhuizen. In Rijswijk resteert dan vooral CBRN Protection en de 
firma ProQares. Het besluitvormingsproces over de huisvesting hiervan is lopende 2019 nog gaande, 
maar de gedachten gaan nadrukkelijk in de richting van (ook) bouwen op en verhuizen naar 
Ypenburg. Aldus zou dan, op Weapon Systems na, al het ex-PML weer samenkomen op Ypenburg, 
waarmee na vele omwegen een PML 2.0 lijkt te gaan ontstaan.  

 
 

TNO Defence, Safety and Security (begin 2019) 
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Highlights van de organisatie – Technologische Research 

 

• Kruitbewaking 
 
Kruitbewaking is een van de activiteiten waarmee TNO-PML wereldwijd een grote naam en faam 
heeft verworven. Het op genitreerde cellulose gebaseerde kruit is in principe instabiel en kan bij 
langdurige opslag bij verhoogde temperatuur spontaan ontbranden, wat tot grote explosies kan 
leiden (zoals bv. de grote explosie in Lapua Finland in 1976, in White Oak Washington in 1992, in 
Brazilië in 1995; naast veel doden en gewonden was er 1 miljard schade). Door een stabilisator toe te 
voegen wordt dit ontledingsproces (door veroudering) afgeremd. Echter er dient wel continu tijdens 
de levensduur van kruit gemonitord te worden dat het nog voldoende stabiel is een volgende 
bewaarperiode. Dit geschiedt via de methode van de kruitbewaking en dit is dan ook een belangrijke 
activiteit om verlies aan mensenlevens en materiële schade te voorkomen. 
Sinds eind 1800 wordt de stabiliteit van kruit in Nederland gecontroleerd. In het begin door de 
Artillerie Inrichtingen op het Hemveld bij Zaandam. Reeds bij de oprichting van het Technologisch 
Laboratorium was dit de belangrijkste kern van het naoorlogse onderzoek. Tijdens de herbewapening 
van de Krijgsmacht na WO II is hier vele jaren lang zeer veel onderzoek aan gedaan. Allerlei kruiten, 
honderden, vanuit het buitenland worden onderzocht, waaronder de kruiten welke onder de 
Marshall-hulp zijn verkregen voor de 155 mm houwitzers. 
Na de Indonesië-overdracht werd gezien dat de in Indonesië bij tropische temperaturen opgeslagen 
kruiten van het Nederlandse leger onderzocht worden om te zien of het kruit nog bruikbaar is in 
Nederland. 
In de eerste helft van de jaren zeventig wordt het onderzoek door de drie krijgsmachtdelen 
gezamenlijk aangestuurd. Dit resulteert begin jaren negentig in een effectieve en goed gesystema-
tiseerde wijze van kruitbewaking met behulp van de warmte-ontwikkelingsproef in een 
microcalorimeter (HFC-Heat Flow Calorimeter) die goed aansluit bij de Defensiebehoefte en die ook 
Internationaal gestandaardiseerd en erkend is (NATO STANAG 4582). Een dergelijk ontwikkelings-
traject neemt zeer veel jaren in beslag.  
Dat deze kruitbewakingsmethode deugt mag blijken uit het feit dat in Nederland in de tijd dat TNO 
deze bewaking uitvoert er nooit explosies zijn opgetreden in munitie opslagcomplexen. 
 
Technologieontwikkeling kruitbewaking 
 
In de jaren vijftig en zestig wordt voor het kruitonderzoek voornamelijk gebruik gemaakt van 
bewerkelijke (nat)chemische methodes (Abel Heat Test, Bergman JunkTest, etc.), waarbij de 
effectiviteit van de stabilisator en de mogelijke ontleding bij verhoogde temperaturen worden 
bepaald. In de tweede helft van de jaren zestig is er dan voor het eerst een “functioneringsproef” te 
weten de Closed Vessel test, waarbij de drukopbouw bij verbranding van het kruit wordt gemeten in 
een statische opstelling. Uiteindelijk resulteert dit in een totaal kruitonderzoek, waarbij in een 
‘propellant description sheet’ alle relevante kruitgegevens worden vastgelegd, zoals uiterlijk 
voorkomen, samenstelling (met stikstofgehalte van het schietkatoen), resultaten verwarmings-
proeven (stabiliteitsproeven), verbrandingswaarde, soortelijk gewicht, verbrandingssnelheid.  
Deze gegevens samen met de gegevens van de ‘closed vessel’ test zijn van belang om inwendige 
ballistiek van kanonsystemen te berekenen en daarmee de mondingssnelheid van een granaat. In de 
jaren zeventig is er ontwikkeling van veel efficiëntere chemische methodes, zoals hogedruk 
vloeistofchromatografie (HPLC) voor bv. de bepaling van het stabilisatorgehalte. Echter hiermee kan 
men alleen een kruit goedkeuren of afkeuren.  
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Warmte-ontwikkelingsproef (WOP of later ‘heat flow calorimeter’) 
 
Hoe instabieler het kruit, hoe meer warmte er vrijkomt, waarna op een gegeven moment het kruit 
zichzelf opwarmt en tot ontbranding komt. Bij opslag betekent dit dat een brandende korrel andere 
kruitkorrels ontsteekt wat tot een kettingreactie kan leiden die een explosie veroorzaakt. Bij normale 
omgevingstemperatuur is echter de hoeveelheid warmte die vrijkomt zeer gering en dient men 
gedurende langere tijd (dagen tot weken bij verschillende temperaturen) te meten.  
dr.ir. J.L.C. van Geel van TNO heeft deze fysische methode, de warmte-ontwikkelingsproef (WOP), 
geïntroduceerd gebaseerd op een zeer gevoelige meting van warmteontwikkeling (beter dan 10 
microwatt per gram) met warmtestroommeters ontwikkeld door de TPD-TNO-TU waarmee betere 
voorspellingen over de levensduur mogelijk worden.  
Het blijkt mogelijk om een verband te vinden (veilige diameter) tussen samenstelling/geometrie van 
de kruitkorrel en de hoeveelheid vrijgekomen warmte in de tijd. Aangetoond kan worden dat de 
kruitkorrel zichzelf gaat opwarmen indien deze veilige diameter wordt overschreden. Ook kan met 
behulp van de Arrhenius vergelijking een versnelde veroudering bij hoge temperatuur worden 
vertaald naar een levensduur onder opslagcondities. Op deze wijze kan een voorspelling worden 
gegeven over de levensduur waarbij het kruit nog veilig blijft op te slaan. 
Om uiteindelijk de grote hoeveelheden kruit die regelmatig moet worden doorgemeten te 
onderzoeken wordt ook een multi-WOP ontwikkeld, waarbij tijdens de duur van het experiment 
maximaal 8 kruitmonsters tegelijk worden doorgemeten in een apparaat. Dit betekent dat men een 
zeer krachtig instrument heeft, want niet elk jaar hoeft de kruitvoorraad te worden gecontroleerd, 
maar pas bij het aflopen van de voorspelde levensduur. Voor Defensie ontwikkelt TNO vervolgens 
een methode om de totale kruitvoorraad – met een ouderdom tot circa honderd jaar – regelmatig 
door te meten op zelfontbrandingsgevaar. Bij deze methode wordt naar de actuele stabiliteit 
gekeken, alsmede naar een voorspelling van het stabiliteitsverloop voor de aansluitende 8 jaar.  
De methode wordt daarna in de NATO AC/310 (later AC/326) “On Safety and Suitability for Service of 
Munitions” ingebracht en geldt vanaf midden jaren negentig als een NATO-standaard voor de 
kwaliteitscontrole van op nitrocellulose gebaseerde kruiten.  
Behalve onderzoek van de normale vuurwapenkruiten worden ook allerlei nieuw ontwikkelde 
kruitsoorten in de WOP onderzocht op mogelijk zelfontbrandingsgevaar. 
 

 
 

De opstelling van de Heat Flow Calorimeters bij TNO 
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Voor de Brazilianen wordt door Wim de Klerk een moderne versie van de WOP, de Heat Flow 
Calorimeter ontwikkeld, die betrekkelijk goedkoop en robuust is en samen met de industrie in 
beperkte aantallen kan worden gefabriceerd. Er is een compleet nieuwe lay-out gemaakt, met een 
nieuw control en data-acquistiesysteem. Het PML besluit om zelf ook over te stappen op deze 
moderne Heat Flow Calorimeter en dit gebeurt in 2004. 
 
Ook Brazilië voert het TNO systeem in  
 
In de tweede helft van de jaren negentig komt Brazilië bij TNO omdat zij een explosie hebben gehad 
bij een van hun kruitvoorraden bij de Marine opslag in Rio de Janeiro. Ze zijn gecharmeerd van de 
TNO-methode met de microcalorimeter en willen deze graag invoeren in het Braziliaanse leger.  
Na uitgebreide onderhandelingen en testfases wordt in 2005 het TNO-concept in zijn geheel over-
genomen en worden Braziliaanse mensen opgeleid om met de apparatuur te kunnen werken.  
De Braziliaanse Landmacht is zeer tevreden, want men vindt het een gebruikersvriendelijke en 
goedkope methode, waarmee de veiligheid in het centrale munitiedepot net buiten Rio de Janeiro 
beter gewaarborgd wordt, wat ook de primaire doelstelling was. Een aantal jaren later is er ook een 
laboratorium opgezet in Manaus (een van de warmste gebieden in de Amazone). Dit werk wordt 
gevolgd door het leveren van de apparatuur aan twee Braziliaanse munitiefabrikanten, namelijk 
Emgepron en CBC (o.a. leverancier van klein kaliber munitie aan de Nederlandse Defensie). Er zijn nu 
onderhandelingen gaande om het systeem voor heel Brazilië in te voeren bij de andere krijgs-
machtdelen.  
 
 

 
 

Het eerste Braziliaanse laboratorium met Heat Flow Calorimeters. 
 

 

• Levensduur munitie 
 

Het levensduuronderzoek aan munitie is tevens een van de oudste expertises van de Technologische 
Research. Het is van essentieel belang dat munitie na aanschaf betrouwbaar en veilig blijft 
functioneren gedurende de levensduur. Regelmatig dan wel steekproefsgewijs de kwaliteit 
controleren en de restlevensduur voorspellen voorkomt dat onveilige of onbetrouwbare munitie 
wordt ingezet in operaties. Het kan grote besparingen opleveren, voorkomt dat de munitie plotseling 
onbruikbaar wordt en zorgt dat deze veelal langer inzetbaar blijft. 
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In begin jaren zestig worden projectielen afkomstig uit Nieuw-Guinea onderzocht om na te gaan of 
opslag onder tropische omstandigheden de kanonmunitie zodanig heeft verslechterd dat er gevaar 
zou kunnen zijn van een voortijdige springer. Ook wordt de kwaliteit van munitie uit de Antillen 
onderzocht om na te gaan of tropische opslag deze sterk verslechterd heeft.  
In de jaren zestig komt ook het onderzoek aan raketmotoren op gang, echter het onderhoud aan 
raketmotoren is complexer dan dat van kanonmunitie. In 1963 vindt de eerste controle plaats op de 
bruikbaarheid van 5 inch HVAR raketten. Vele andere raketten zullen volgen: 2.75 inch FFAR, Nike 
Hercules, Sidewinder, Patriot, Standard Missile, AMRAAM, Stinger Basic en de verbeterde FMS en 
EURO Stinger.  
Vooral in de beginperiode worden diverse levensduuronderzoekingen zoals van 5 inch HVAR,  
2.75 inch FFAR, Nike Hercules uitgevoerd. Omdat ieder land met dezelfde problematiek kampt, 
worden surveillance (onderhoud) programma’s van grote wapensystemen in de loop der jaren steeds 
meer internationaal georganiseerd. 
In 1958 wordt binnen de NATO het NATO Maintenance & Supply Agency (NAMSA, tegenwoordig 
NSPA (NATO Support & Procurement Agency in Luxemburg)) opgericht, die internationaal onderhoud 
van allerlei systemen verzorgt, waaronder kapitale missile systemen. Ook de Nederlandse Defensie 
heeft veel systemen onder contract bij NAMSA. De surveillance komt daarmee in een sterk 
internationaal kader.  
Ook PML kan zijn expertise internationaal inzetten en gebruiken voor NAMSA opdrachten: een eerste 
contract over surveillance van de Sidewinder is er in 1973. Eind jaren zeventig is er een zeer groot 
contract voor de Improved HAWK van NAMSA, waarvoor PML een belangrijke kandidaat is mede 
door de nieuwe indoor raketproefstand in opbouw. Echter dit contract wordt verloren aan Duitsland. 
Medio jaren negentig detacheert het PML een medewerker bij NAMSA die zich richt op surveillance 
onderzoek. Als resultaat van deze detachering vraagt NAMSA PML om een Scope of Work te maken 
voor opnieuw een surveillance programma van de Improved Hawk. PML doet dit op voorwaarde dat 
het PML ook kan meedoen in het daadwerkelijke surveillance contract. NAMSA gebruikt deze Scope 
of Work voor hun tender en PML participeert in een consortium met leidende Europese firma’s, 
waarna blijkt dat dit toch in strijd is met de regelgeving van NAMSA zelf en een grote strop is voor 
PML. Toch zullen nog vele contracten worden uitgevoerd voor NAMSA, zoals AMRAAM en Stinger. 
PML ontwikkelt zich als een betrouwbare en kundige partner voor NAMSA. 
Ook nationaal blijft levensduuronderzoek een belangrijk thema. Voor de val van de Berlijnse muur in 
1989 was het voorziene gebruik vooral toegespitst op het klimaat van de Noord-Duitse laagvlakte, 
waarbij het werkelijke gebruik was beperkt tot oefeningen. Met het opkomen van out-area-operaties 
van de krijgsmacht moet de munitie plotseling in andere gebieden worden gebruikt en niet alleen op 
papier. Dit betekent dat niet alleen het daadwerkelijke gebruik zeer sterk toeneemt, maar dat er ook 
in veel extremere klimaatcondities moet worden geopereerd. Het beperkte aantal vlieguren voor de 
Sidewinder op papier blijkt dan plotseling een grote beperking, terwijl in werkelijkheid het aantal 
vlieguren veel groter kan zijn. 
In 1994 komt een samenwerking tot stand met de Wehrtechnische Dienststelle 91 (WTD91) in 
Meppen in Duitsland om gezamenlijk de levensduur te onderzoeken van de warhead van de Patriot. 
Dit geeft een positieve uitkomst over de levensduur van de Patriot warhead en is het begin van een 
lange, vruchtbare samenwerking met WTD91 in contracten voor NAMSA. 
Ook voor de Marine wordt levensduuronderzoek gedaan aan het Standard Missile 1. Bij een statische 
test die onderdeel is van het surveillanceprogramma ontstaat een probleem: tijdens het afvuren en 
functioneren wordt door de hitte, het drukverschil en de kruitgassen, de complete aluminium 
akoestische bescherming over een lengte van 50 m van de wand van de raketproefstand gerukt. 
Dit leidt tot een kostbare reparatie, maar daarna wordt alsnog met succes een Standard Missile 1 
getest, waarna uiteindelijk toch blijkt dat de levensduur van het missile bereikt is. De KM besluit om 
ze mede daarom af te stoten.  
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Herstelde raketproefstand met stalen wandbekleding met op de voorgrond Standard Missile 1 
v.l.n.r. Wittgen, v. Zelm, v.d. Berg, Elands en Hoffmans. 

 
Sidewinder kan veel langer vliegen 
 
Voor de val van de Berlijnse muur werden Sidewinders van de Koninklijke Luchtmacht alleen onder 
vliegtuigvleugels bevestigd bij grote (internationale) oefeningen. Normaal vlogen de gevechts-
vliegtuigen met mock-ups om te voorkomen dat de dure missiles onder extreme klimaatbelasting     
(-60 graden Celsius hoog in de lucht) zouden worden gebruikt, wat het aantal vlieguren beperkte. 
Tijdens de latere vredesoperaties moest echt gevlogen worden in operaties met echte missiles onder 
de gevechtsvliegtuigen. Hierbij bleek het maximale aantal vlieguren van een Sidewinder relatief snel 
werd bereikt, waarna ze onbruikbaar zouden zijn volgens de leverancier. Na onderzoek door PML 
bleek dat het aantal vlieguren van de Sidewinder missiles drastisch hoger kon zijn, zodat deze niet zo 
snel hoefden te worden vervangen. Dit betekende een zeer grote besparing.  
 

 
 

Aim-9 Sidewinder 
 

Stinger Surveillance voor NSPA 
 
Samen met WTD91 en MBDA worden diverse omvangrijke Stinger surveillanceprogramma’s in 
opdracht van NAMSA uitgevoerd om de kwaliteit van het complete missile te monitoren, zodat het 
systeem veilig, betrouwbaar en zelfs langer ingezet kan worden. In het surveillance programma 
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worden meerdere missiles uit elkaar gehaald en worden kritische componenten onderzocht en 
onderworpen aan uitgebreide testprogramma’s. TNO onderzoekt bijvoorbeeld de vlucht en 
lanceermotor van het systeem. Zo wordt de stuwstof uit de raketmotor gehaald waarna deze 
verwerkt wordt tot testsamples die chemisch en mechanisch onderzocht en geanalyseerd worden. 
Naast componenttesten worden ook statische- en vluchttesten uitgevoerd om het functioneren van 
het complete systeem te testen. Alle resultaten worden geanalyseerd en besproken met de 
verschillende partijen. Met de uitkomsten wordt een advies voor verder gebruik afgegeven.  
Naast het Stinger onderzoek volgen nog meerdere NSPA-contracten, o.a. voor AMRAAM, Gill, e.a.  
 
 

 
 

Het shoulder-launched Stinger systeem 
 

Technologieontwikkeling levensduur munitie 
 
Aanvankelijk is het levensduuronderzoeking vooral gebaseerd op bewerkelijke nat-chemische 
analyses. Monsters van explosieven, zoals kruit, worden apart gehouden onder omstandigheden, die 
een nabootsing zijn van de werkelijke opslag. De monsters worden dan gecontroleerd op chemische 
verslechtering en tevens degradatie van mechanische eigenschappen. Dit geeft echter nog geen 
voorspelling. In de tweede helft van de jaren vijftig komen klimaatkamers in zwang om het 
verouderingsgedrag te versnellen door het kruit bij hogere temperatuur op te slaan. Met de 
Arrhenius vergelijking is het mogelijk om een zekere voorspelling te doen over de levensduur van een 
artikel. Echter naast temperatuur zijn bij raketmotoren vele andere factoren belangrijk, zoals 
relatieve vochtigheid en aanwezigheid van lucht (zuurstof) die de mechanische eigenschappen sterk 
kunnen beïnvloeden (b.v. toename van brosheid waardoor scheurvorming kan ontstaan bij 
veroudering, of debonding kan optreden). Tevens is van belang om de eigenschappen ook 
functioneel te testen. Waar bij kanonkruit een closed vessel kan worden gebruikt is het voor 
raketstuwstof noodzakelijk om een stap verder te gaan en een statische stuwkrachttest uit te voeren. 
Hierbij wordt de stuwkracht van de raket als functie van de (brand)tijd gemeten. In de jaren zestig en 
zeventig wordt veel onderzoek gedaan op genoemde terreinen. Eind jaren zeventig wordt het 
mogelijk om al deze eigenschappen te vertalen naar een betrouwbaarheidsonderzoek van raketten 
en dus kan een compleet surveillanceprogramma worden opgesteld van een raketmotor, met 
statische test onderbouwing. Daar een raketmotor het meest kritische onderdeel is van een raket of 
missile is het belangrijk om een dergelijk surveillanceprogramma ook nationaal uit te kunnen voeren. 
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Echter het statisch beproeven van een raketmotor vereist een groot testterrein dat in Rijswijk niet 
voorhanden is. Er wordt besloten om op de voormalige vliegbasis Ypenburg een indoor raket 
proefstand te bouwen, die in 1981 in gebruik wordt genomen, waarin tot de grootte van een 
Improved Hawk c.q. Standard Missile kan worden getest. De raketproefstand geeft een sterke 
geluidsreductie en elk ongewenst incident bij het afvuren blijft binnen de muren van de proefstand, 
die tevens een bunker is. Echter door het niet doorgaan van een Improved Hawk surveillance-
programma voor NAMSA is het gebruik van de raketproefstand voor statische testen van grote 
raketmotoren aanmerkelijk minder intensief dan voorzien. 
Het levensduuronderzoek gaat gewoon verder met diverse onderzoekingen, zoals de 2.75 inch FFAR. 
Technisch wordt het nog verder verbeterd omdat er ook rekenprogramma’s worden ontwikkeld die 
met behulp van eindige elementen methodes de mechanische sterkte van zwaar belaste delen van 
een raketmotor kunnen doorrekenen. Ook niet-destructieve methodes geven meer inzicht, waarbij 
het missile niet hoeft te worden vernietigd.  
Het levensduuronderzoek krijgt eind jaren tachtig, na de val van de Berlijnse muur, een sterke 
nieuwe impuls.  
In het nieuwe out-of-area optreden van de krijgsmacht blijft munitie niet langer veilig opgeslagen in 
bunkers in Nederland en Duitsland, maar wordt zij meegenomen naar inzetgebieden. De munitie 
wordt zwaar belast door schokken en trillingen tijdens overslag en transport en vervolgens 
blootgesteld aan extreme temperaturen. Het wordt nu belangrijk om de opslagcondities van de 
munitie in de tijd te kunnen volgen om de effecten van onder andere hoge temperatuur te kunnen 
inschatten. Door de ontwikkeling van kleine sensoren in de tweede helft van de jaren negentig wordt 
het mogelijk om allerlei gegevens, zoals relatieve vochtigheid, temperatuur en druk, in munitiekisten 
of in opslag in dataloggers op te slaan, waarbij dus de werkelijke opslagcondities worden vastgelegd.  
Ook zijn de laatste jaren grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van microelektronica, 
(embedded) sensoren, datacommunicatie en dataprocessing waardoor de toepasbaarheid van deze 
technieken voor veel toepassingen in de munitie zelf binnen bereik is gekomen. Zo zijn er bijv. zeer 
kleine embedded sensoren, waarmee in een raketmotor kan worden gemeten, bv op aanwezigheid 
van zuurstof of op veranderende mechanische eigenschappen. Hierdoor wordt het in de toekomst in 
principe ook mogelijk om de kwaliteit van individuele componenten en systemen te monitoren.  
Door gebruik te maken van deze nieuwe technieken in combinatie met specialistische kennis van 
TNO wordt het mogelijk om de actuele status van een individueel systeem direct beschikbaar te 
hebben. Het onderhoud kan dan ook efficiënter ingericht worden zodat onderhoudskosten lager 
kunnen worden. 
 

• Explosieveiligheid 
 
Daar in Nederland geen industrieën of overheidslaboratoria experimenten of onderzoek met 
explosieve en pyrotechnische stoffen deden vanwege het zeer gevaarlijke en specialistische karakter 
ervan, werd explosieveiligheid een belangrijke civiele expertise. Defensie ondersteunde deze eerste 
spin-off van het Defensieonderzoek, omdat men inzag dat dit onderwerp van groot belang was voor 
de maatschappij. Uiteraard moest dit wel op commerciële basis, maar de basiskennis mocht TNO 
gratis gebruiken. Er doen zich diverse problemen op het gebied van de industriële explosieveiligheid 
voor, o.a. ontleding van opgeslagen kunstmeststoffen dat niet alleen leidde tot gifwolken boven 
steden, maar ook tot het kapseizen van een schip (ramp met m.s. Sophocles), explosiviteit peroxiden 
(bij Noury v.d. Lande / Akzo), explosie van kaliumperchloraat en vuurwerk bij Schuurmans, 
zelfontbranding van cellulosenitraat bij verffabriek Veluvine te Nunspeet, explosie in een stearine-
fabriek in Gouda, massaexplosiegevaar van pikrinezuurhoudende condensatoren bij Philips, explosie 
in zuurstofslangen van lasapparatuur, thermische stabiliteit van dextrine, onderzoek brand in 
peroxide opslag ICI, bepaling stofexplosie-eigenschappen van bitumenpoeder voor Shell, 
brand/explosiegevaar in silo's, stofexplosiegevaar van monsters afval (AVR), ontploffing kruitopslag 
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de Eendenkooi, chloortransport/productie van AKZO, gevaar stofexplosies Havenschap Delfzijl, 
trotylexplosie in Muiden in 1966, explosie tanker Agua Clara te Schiedam in 1968, advies over los 
gestort octogeen. Er is een grote variëteit in het geheel, en meerdere TNO -instituten zijn betrokken 
bij het onderzoek.  
De overheid, met name de Arbeidsinspectie, maakte zich begin jaren zeventig zorgen over gevaarlijke 
stoffen bij productie, opslag en transport en er kwam een Commissie Preventie van Rampen.  
De vraag over de omvang van de risico’s werd bij TNO neergelegd. Er wordt een dwarsverband TNO 
opgericht, het TNO Bureau voor Industriële Veiligheid, om complexe vraagstukken van de industrie 
en de maatschappij te kunnen oplossen. TNO produceert een aantal handleidingen, o.a. het Gele 
Boek, waarin effecten van brand, explosie en toxische stoffen worden beschreven. Het PML heeft 
hier een belangrijke rol in gespeeld voor wat betreft explosieve en toxische effecten. Het Yellow 
Book werd een begrip in de internationale veiligheidswereld en geldt als een belangrijk standaard-
werk. 
Het PML maakt sinds jaar en dag deel uit van de Nederlandse delegatie bij het VN (Verenigde Naties) 
sub-comité op het gebied van classificatie en transport van gevaarlijke stoffen. Belangrijk hierbij was 
het ontwikkelen, verbeteren en harmoniseren van testmethoden en het opstellen van civiele 
regelgeving voor het omgaan met gevaarlijke stoffen, waaronder het Orange Book van de Verenigde 
Naties waarbij de International Group on Unstable Substances (IGUS) belangrijke bijdragen levert.  
De NAVO en ook de Nederlandse Defensie nemen de methoden voor gevarenclassificatie over ten 
behoeve van munitietransport en –opslag, en voor het vaststellen van veiligheidscirkels en risico 
contouren voor het beoordelen van de externe veiligheid. 
Het PML is in die periode op vier belangrijke gebieden actief: 

• Explosiviteit van vooral ammoniumnitraat en peroxyden (in bulkopslag) 
• Onderzoek Gasexplosies 
• Onderzoek Stofexplosies 
• Gevaarlijkheid vuurwerk 

Er worden allerlei testmethodes ontwikkeld om de explosiviteit van de diverse explosiegevaarlijke 
stoffen te meten/bepalen onder diverse procesomstandigheden, en om hierover veiligheidsadvies te 
geven. 
 

 
 

De explosie in Toulouse 
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Vooral over ammoniumnitraat en over een veilige manier om met deze stof om te gaan, is wereld-
wijd veel kennis opgebouwd. In ons land speelde het PML daarbij een centrale rol. Het bracht in 
opdracht van de Nederlandse kunstmestindustrie de afgelopen decennia de belangrijkste eigen-
schappen van ammoniumnitraat in kaart. 
Op 21 september 2001 vond een enorme explosie plaats bij de chemische fabriek Grande Paroisse, 
aan de rand van de Franse stad Toulouse. Er vielen dertig doden, 2.500 mensen raakten gewond en 
de materiële schade liep in de miljarden euro’s.  
Ongeveer driehonderd ton afgekeurd ammoniumnitraat was ontploft. Het effect was te vergelijken 
met dat van dertig tot veertig ton TNT. Maar hoe kwam de explosie tot stand? PML werd ingehuurd 
door Grande Paroisse voor een deel van het technisch onderzoek. In Rijswijk werd gekeken naar een 
mogelijk chemisch initiatiemechanisme. De conclusie van het officiële onderzoek gaat uit van een 
foutief geëtiketteerd vat van 500 kg natriumdichloorisocyanuraat, waarvan men dacht dat het 
ammoniumnitraat was, dat in het ammoniumnitraat magazijn werd opgeslagen en daar reageerde 
tot het explosieve stikstoftrichloride.  
Voor gaswolkexplosies zijn in combinatie met het experimentele onderzoek in de loop van vele jaren 
ook theoretische en numerieke modellen ontwikkeld die de kracht van gasexplosies redelijk accuraat 
voorspellen, ofschoon pas rond 2018 werd bewezen geacht dat zeer massale gaswolken kunnen 
detoneren wat de schadeafstand sterk vergroot en de modellen nog niet kunnen voorspellen. 
De aandacht voor gasexplosies begon op een mooie zomeravond in 1968: bij relatief windstil weer 
ontplofte een dampwolk ontsnapt uit een vat met afvalproducten (slops tank) in de Pernis 
raffinaderij van Shell. De ravage was groot. De Commissie Preventie van Rampen zat met de vraag 
opgescheept, hoe een exploderende dampwolk zo’n verwoestende werking kon hebben. 
Inmiddels hadden ook in andere landen dit soort rampen met gaswolken plaatsgevonden (o.a. nabij 
Flixborough in Engeland in 1974) en omdat de schaal van opslag, vervoer en verwerking van 
vloeibaar gemaakte gassen (zoals LPG, Liquefied Petroleum Gas en LNG, Liquefied Natural Gas) met 
sprongen steeg, werd het meer en meer urgent uit te zoeken wat het mechanisme van de 
gasexplosie is, welke factoren werkzaam zijn en hoe een explosie is te voorkomen.  
Het PML begon met onderzoek op laboratoriumschaal en men kwam tot het inzicht, dat obstakels in 
een voortschrijdend vlamfront van de gasexplosie zorgen voor turbulentie en daarmee versnelling 
van het vlamfront, excessieve verhoging van de druk en zelfs tot de vorming van een schokgolf.  
Dit werd bevestigd met grootschalige experimenten op het terrein van Dow Chemical in Terneuzen. 
De volgende stap was de ontwikkeling van modellen samen met de afdeling Industriële Veiligheid 
van de hoofdgroep Maatschappelijke Technologie van TNO in Apeldoorn, van de Nijverheids-
organisatie TNO (en later TNO-MEP) om het verloop en de effecten van gasexplosies te kunnen 
berekenen. Allereerst werd de Multi Energy Methode ontwikkeld, een engineering methode die 
internationaal geaccepteerd is. Daarnaast boden Computational Fluid Dynamic (CFD) codes goede 
mogelijkheden om de explosiemechanismen te beschrijven. Door het PML is toen het programma 
ReaGas ontwikkeld. 
In de jaren negentig bleef het onderwerp actueel/op de onderzoekagenda vanwege de grote 
belangen en de ongevallen in de offshore-industrie. In 1988 was er een ongeval met het Piper-Alpha 
off-shore platform, waarbij 167 personen omkwamen en het platform volledig werd verwoest.  
De Europese Unie was dan ook geïnteresseerd en liet twee grote projecten uitvoeren, te weten 
MERGE (Modelling and Experimental Research in Gas Explosions) en het vervolg EMERGE, waarbij 
vooral de belangrijkste rekencodes werden verbeterd. TNO nam deel, was toonaangevend in 
internationaal onderzoek en leverde de internationale projectleider.  
Ook de industrie (12 oliemaatschappijen) liet zich niet onbetuigd en startte het Joint Industry Project 
(JIP) met als leider het Britse Steel Construction Institute. 
Een mock-up van een deel van een off-shore platform werd met gasexplosie (blast)proeven getest op 
het Britse Spadeadam testterrein, waarbij gemeten werd welke overdrukken optraden. De diverse 
rekenprogramma’s van de participerende onderzoeksinstituten moesten een voorspelling doen.  
De CFD codes bleken het bruikbaarst en het programma van TNO ReaGas had de beste voorspelling, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natriumdichloorisocyanuraat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natriumdichloorisocyanuraat
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op de voet gevolgd door FLACS van Gexcon. Het programma ReaGas is toen samen met Century 
Dynamics gecommercialiseerd onder de naam AutoReaGas. Uiteindelijk bleek PML toch continuïteit 
in de financiering te missen om Gexcon ook op de langere termijn partij te kunnen blijven geven.  
De inkomsten van AutoReaGas bleken niet voldoende om het programma constant te verbeteren en 
de Nederlandse overheid was onvoldoende geïnteresseerd. 
 
Veiligheid vuurwerk en explosie Enschede 
 
Veilig omgaan met vuurwerk is altijd een aandachtspunt geweest sinds het massaal werd gebruikt. 
Vuurwerk kwam voor meer dan 90% uit China, waar het in de jaren ’70 en ’80 vaak gefabriceerd 
werd in een huisgezinomgeving.  
Testmethodes werden ontwikkeld om de transportclassificatie te bepalen en ook om met name de 
kwaliteit van het vuurwerk te meten en te verbeteren. Er werd door PML veel voorlichting gegeven 
over de gevaren van vuurwerk, ook op de televisie. Contact met de Chinese overheid leidde ertoe dat 
er in tweede helft van de jaren negentig een delegatie naar Nederland kwam om onze testmethoden, 
gerelateerd aan het Orange Book van de VN, in China te kunnen gebruiken. Daarbij werd ook de 
opleiding verzorgd van de mensen die de testen uitvoerden. Dit was succesvol, echter er was een 
probleem dat zich meer en meer voordeed. Dat was dat het vuurwerk in de loop der tijd zwaarder en 
zwaarder werd, d.w.z. meer zwart buskruit en pyrotechnische mengsels bevatte.  
In 1991 was er een vuurwerkexplosie in een vuurwerkfabriek, MS Vuurwerkfabriek BV, in Culemborg. 
TNO-PML onderzocht de oorzaak van het ongeluk. In het eindrapport werd de vraag geopperd of de 
classificatie van (vooral het zwaardere vuurwerk) wel correct was. Classificatie voor transport wordt 
1 op 1 overgenomen voor opslag. De vraag daarbij is of dat altijd klopt.  
 
Explosie Enschede 
 
Op 13 mei 2000 schudde de stad Enschede op zijn grondvesten door een massale explosie op het 
terrein van de vuurwerkfabriek SE Fireworks BV in de wijk Roombeek. Bij deze ramp kwamen 23 
mensen om het leven en raakten 947 mensen gewond. Als gevolg van brand- en explosieschade 
werden meer dan 400 woningen verwoest en raakte een veelvoud daarvan in meer of mindere mate 
beschadigd. 
De vraag was hoe een brand in een vuurwerkopslag met vergunning kon ontstaan en uiteindelijk tot 
een explosie van zo grote omvang heeft kunnen leiden. Het technische onderzoek werd uitgevoerd 
door het Nederlands Forensisch Instituut samen met TNO-PML, waarbij TNO-PML met name het 
explosieonderzoek voor zijn rekening nam, omdat daar de expertise aanwezig was om deze vraag te 
beantwoorden. Ook heeft TNO een belangrijke rol gespeeld in het vaststellen van de classificatie van 
het vuurwerk op grond waarvan kon worden vastgesteld of de milieuvergunning werd overtreden. 
Het was een buitengewoon gecompliceerde opdracht, niet alleen technisch, maar ook met grote 
maatschappelijke relevantie, waar politieke belangen, regelgeving, menselijk leed, en strafrechtelijke 
consequenties belangrijke elementen waren. 
Er was bij SE Fireworks BV een centrale bewaarplaats met daarnaast vuurwerkopslag in 7 MAVO 
boxen (prefab betonnen garages) en 16 zeecontainers (2 meer dan de vergunning). In het 
voorgedeelte van de centrale bewaarplaats bevond zich een montage- en ompakruimte C2 
geclassificeerd om het vuurwerk te bewerken conform de bezigingsvergunning. En dit alles in een 
dicht bebouwd gebied van de stad. Er was vergunning voor vuurwerk tot een totaal van 158.000 kg 
1.4S of 1.4G equivalent. Transportclassificatie 1.4(S of G) betekent dat stoffen en voorwerpen slechts 
een gering ontploffingsgevaar opleveren indien zij tijdens het vervoer tot ontsteking of inleiding 
komen, dus geen gevaar voor massaexplosie. 
Vooral in het begin van de brand waren veel geïnteresseerde toeschouwers aanwezig. Er zijn diverse 
filmopnames gemaakt. Pas toen helder werd dat de brand veel ernstiger was dan voorzien, met 
explosiegevaar, maakten de mensen zich uit de voeten, maar er is tot de grootste explosie gefilmd. 
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Dit heeft veel informatie opgeleverd voor het onderzoek, vooral m.b.t. het tijdschema en de 
verschijnselen bij de achtereenvolgende explosies. 
Globale tijdsverloop van het ongeval: 
• Even voor 15.00 uur zijn er eerste vuurwerkreacties te zien.  
• Om 15.08 is de eerste brandweereenheid ter plaatse. Het terrein is afgesloten; niemand is 

aanwezig. Ruimte C2 van de centrale bewaarplaats brandt. De deuren van de andere opslag-
ruimten zijn dicht.  

• Kort na 15.15 uur acht de brandweer de brand onder controle.  
• Echter omstreeks 15.35 uur explodeert de hele rij van 7 MAVO-boxen. Dit is de eerste grote 

massaexplosie. 
• Ongeveer 1 minuut na de eerste massaexplosie explodeert de gehele centrale bewaarplaats en 

tevens de vuurwerkopslag in de nog resterende containers. Dit is de tweede, veel zwaardere 
massaexplosie. 

Op de explosieplek was zoals in bijgaande figuur is te zien vrijwel alles vernietigd. Binnen een straal 
van honderden meters zijn meer dan 400 huizen verwoest en meer dan 1000 huizen beschadigd door 
de kracht van de explosies en de branden (die zijn ontstaan door het uitgeworpen vuurwerk). 
Allerlei oorzaken (sabotage, defecten, menselijke factor, zelfontbranding) zijn door het NFI in 
beschouwing genomen, maar over het ontstaan van de brand kon geen definitief uitsluitsel worden 
gegeven. 
De volgende conclusies werden getrokken: 
• Schaalgrootte en opeenvolging van desastreuze gebeurtenissen (massaexplosies) zou niet 

mogelijk zijn geweest als de opgeslagen hoeveelheden vuurwerk en de gevarenklassificatie in 
overeenstemming waren geweest met de vergunning. 

• Cruciaal voor de ontwikkeling van de desastreuze gebeurtenissen: 
• Vuurwerk met massa-explosieve eigenschappen was aanwezig met onjuiste 

gevarenklassificatie. 
• Aanmerkelijk grotere hoeveelheden vuurwerk zwaarder dan 1.4G waren opgeslagen dan 

mocht, de SE Fireworks inrichting was daarvoor niet geschikt. 
• Brandwerendheid van containers was onvoldoende. 

• Aanvullende testen met vuurwerk dat van SE Fireworks afkomstig was, zijn gedaan om aan te 
tonen dat zwaar (professioneel) vuurwerk massaexplosief kan reageren. Aangetoond werd dat bij 
SE Fireworks ongeveer 4-5 ton massaexplosief (1.1G) vuurwerk aanwezig was. 

NB. Een van de consequenties was dat de minister onmiddellijk de veiligheidsafstanden rondom 
netto explosieve massa per opslag van vuurwerk had vergroot. 
Door de overheid werd de Commissie Oosting ingesteld, die de conclusies van NFI/TNO-rapport heeft 
overgenomen. Daarnaast kwam het volgende naar voren:  
• SE Fireworks had de aandacht verlegd naar professioneel vuurwerk, wat veel gevaarlijker is en 

een zwaarder gevarenklassificatie heeft, dus SE Fireworks had moeten/kunnen weten dat dit 
type professioneel vuurwerk niet de gevarenklasse 1.4 was, maar zwaarder. 

• Bij diverse ministeries: geen passende aandacht voor externe veiligheid, versnippering en 
onvoldoende expertise en/of interesse v.w.b. professioneel vuurwerk (geen lessen geleerd van 
Culemborg explosie van 1991, o.a. optreden van brandweer; classificatie van professioneel 
vuurwerk kan zelfs gevarenklasse 1.1 zijn, d.w.z. massa-explosief).  

• Toezicht en handhaving van Gemeente Enschede was onvoldoende, maar is Enschede uniek? 
Het heeft uiteindelijk geleid tot het instellen van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, die sinds 2014 
valt onder de Adviesraad voor Veiligheid, waarin Pasman, oud-directeur PML, zitting had. 
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De plek werd door het NFI in sectoren verdeeld waarvan een aantal eigenschappen  
werden bepaald, zoals fysische, chemische en fysieke (kratervorming) 

 
 
Risicoanalyse munitiecomplexen 
 
De vuurwerkramp was wel aanleiding voor Defensie om het PML opdracht te geven om voor alle 
munitiemagazijncomplexen en vliegbases in NL waar munitieopslag plaatsvond een Quantitative Risk 
Analysis (QRA) uit te voeren m.b.t. Externe Veiligheid. Dit was namelijk al enige tijd niet meer 
gebeurd. Gelukkig was er door Defensie wel geïnvesteerd in het rekenmodel Risk.NL, wat vrijwel 
zonder aanpassingen kon worden gebruikt, zodat PML deze grote klus in relatief korte tijd heeft 
kunnen uitvoeren. Op basis van de QRA-resultaten heeft hier en daar sanering plaatsgevonden i.o.m. 
de plaatselijke overheid.  
 

• Ontwikkeling en fabricage stuwstoffen en explosieven 

 
Initiaalspringstoffen 
 
In 1972 werd het staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen verkocht aan Dynamit Nobel AG. Toentertijd 
heeft Defensie er bij TNO op aangedrongen dat alle essentiële knowhow betreffende de fabricage 
van initiaal springstoffen door het toenmalige RVO-TNO zou worden overgenomen en 
geconserveerd, vanwege het strategische belang voor de Nederlandse Defensie. Deze opdracht heeft 
TNO aangenomen. 
Het betrof niet alleen zilverazide dat voor Philips Usfa werd geproduceerd maar ook loodazide, 
loodstyfnaat en tetraceen. 
Al deze initiaalspringstoffen zijn opnieuw door TNO aangemaakt gebruikmakend van verbeterde 
productietechnieken om zogenaamde free flowing powders te maken, waarmee zonder problemen 
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slagpijpjes konden worden geproduceerd. Dit alles kon worden gerealiseerd door nauwe 
samenwerking met de Engelse defensieonderzoeksinstituten RARDE en ERDE. 
In Nederland maakte o.a. Philips USFA buizen voor ontsteking van artilleriegranaten. Om deze buizen 
te fabriceren was uiteraard een detonatietrein benodigd om de granaat te laten detoneren. Een 
buitengewoon moeilijk onderdeel in deze trein was de initiaalspringstof. Hiervan was zeer weinig 
benodigd, maar het was wel extreem explosief, waardoor er grote beperkingen waren aan het 
productieproces en het vervoer, vooral over de grens. PML heeft vele jaren deze initiaalspringstoffen 
geproduceerd voor Philips USFA. Daarbij werd “avant la lettre” een modern “safety management” 
beleid gevoerd. 
 
Turbinepompstarter en ontstekers voor de ESA 
 
In de jaren tachtig heeft ESA behoefte aan een gasgenerator en ontstekers voor de Ariane 5.  
Het NIVR heeft hier ook budget voor. De hoofdmotor van de Ariane-5 is de HM60-Vulcain die na 
lancering als laatste wordt ontstoken nadat de boosters zijn afgeworpen en dan 100 ton stuwkracht 
levert. De turbine pomp starter (TPS) is een gasgenerator en na ontsteking door een stroom hete 
gassen drijft de TPS gedurende enkele secondes de turbines aan, waarmee zeer koude vloeibare 
waterstof en zuurstof worden verpompt naar de verbrandingskamer. In de verbrandingskamer 
moeten deze met elkaar reageren, maar de reactie moet op gang gebracht worden vanwege de lage 
temperatuur. Daarom is er een ontsteker die korte tijd het zuurstof-waterstof mengsel ontsteekt tot 
de reactie zichzelf in stand houdt. Dit duurt even en gedurende deze korte tijd dient de TPS de 
turbinepompen aan te drijven. Als de reactie eenmaal loopt komen er gassen vrij voor de voort-
stuwing en deze gassen drijven ook vervolgens de turbines aan. Een bijkomende eis is dat de Vulcain 
motor vele malen getest moet worden met de gasgenerator, waarbij de turbinebladen niet mogen 
worden beschadigd. Hierdoor kan b.v. ammoniumperchloraat niet worden gebruikt in de TPS.  
PML ontwikkelt een TPS op basis van zogenaamd gestabiliseerd ammoniumnitraat (wat bij de kristal 
modificatieovergang temperatuur van 32oC niet verbrokkelt), en ontstekers, die eind jaren tachtig 
succesvol worden gekwalificeerd. 
Vervolgens wordt deze in productie genomen door Aerospace Propulsion Products (APP), een firma 
opgericht door TNO en Stork SP. 
 

 
 

Statische lage temperatuurtest van de turbine pomp starter 
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Explosief vormen van metalen 
 
In 1996 wordt een studie gedaan die als conclusie heeft: High Energy HydroForming (Explosive 
Forming) is een waardevolle toevoeging op het gebied van bestaande metaalvormende 
technologieën, met name op het gebied van de z.g. “double curved” producten. In 1999 wordt 
Exploform opgericht door het PML. De activiteiten worden uitgevoerd op het PML achter terrein bij 
het “spring bassin”. Dit bassin werd in vroeger tijden gebruikt om granaten in het water te laten 
springen, waarbij de scherfverdeling werd vastgesteld, maar werd niet meer gebruikt. Een eerste 
uitdaging is om voor het vroegere hoofdkantoor van ING aan de Zuidas in Amsterdam, “de schoen”, 
grote panelen te maken, die gekromd zijn bij de randen. In nevenstaande figuur is dat geïllustreerd. 
Na dit succes werden nieuwe toepassingen gevonden o.a. in de lucht- en ruimtevaart. 
 
 

 

 
 

De voorkant van het gebouw Infinity, de schoen, in 2005  
 

Milieuvriendelijk vuurwerk, onder ander voor een Amerikaans amusementspark 
 
Er was reeds lang bekend dat in vele typen vuurwerk vervelende stoffen zaten voor het milieu en de 
mens. Er is in de loop der jaren veel onderzoek verricht om samenstellingen van vuurwerk in dit 
opzicht te verbeteren.  
Zowel voor Defensie, waar rookgranaten het vervelende hexa-chloorethaan bevatten alsook voor de 
industrie, waarbij met name Disney zeer geïnteresseerd was, omdat er vrijwel elke dag in de Disney 
resorts vuurwerkshows worden gegeven. 
Naast het verminderen van milieuonvriendelijke ingrediënten en verbrandingsproducten is een 
ander belangrijk aspect voor milieuvriendelijk vuurwerk ook het reduceren van rook tijdens het 
gebruik. 
Een mooi voorbeeld van deze ontwikkelingen is het “low-smoke lift system” dat nog niet zo lang 
geleden is ontwikkeld door TNO voor Clearspark en vervolgens daadwerkelijk in gebruik is genomen 
tijdens dagelijkse vuurwerkshows in de USA.  
Hierbij wordt in plaats van zwart buskruit als lanceerlading gebruik gemaakt van een rookloos 
nitrocellulose kruit wat resulteert in een zo goed als rookloze lancering van vuurwerk shells. 
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Vrijwel geen rook is zichtbaar met het nieuwe “low smoke” systeem 
 (links) in vergelijking met een lancering met zwart buskruit. 

 
Ontwikkeling minder toxische rook 
 
Op het gebied van toxiciteit van rookgranaten, met name hexa-chloorethaan granaten is uitgebreid 
onderzoek gedaan bij TNO-PML. Dit heeft ertoe geleid dat een alternatieve rookcompositie, die 
minder toxisch en minder milieubelastend is, is ontwikkeld, waarmee testen worden uitgevoerd om 
de proof of concept (d.w.z. dat de technologie en functionaliteit haalbaar is) aan te tonen. Een en 
ander in samenwerking met de US, met name Edgewood Chemical and Biological Center. Bij de 
testen wordt gebruik gemaakt van een rookhandgranaat met de compositie, waarbij zowel in het 
laboratorium als in het veld wordt gemeten of de rook voldoet aan US en NL eisen van afscherming, 
verminderde toxiciteit en minder nadelige milieu-effecten. 
Als de testen dat proof of concept aantonen, dan kan de nieuwe rookhandgranaat verder worden 
ontwikkeld. De rookcompositie kan dan in principe algemeen worden gebruikt, b.v. ook in mortier- 
en artilleriegranaten. 
 
Technologieontwikkeling productieproces 
 
Begin jaren negentig werd een nieuwe faciliteit, het Laboratorium voor Pyrotechniek, op Ypenburg 
geopend. Hier waren alle mogelijkheden voorhanden om in zwaarbeveiligde cellen te werken met 
zowel batch als continu processen, met name extrusie. Zowel pyrotechniek, explosieven en stuw-
stoffen worden hier veilig geproduceerd voor eigen onderzoek op een schaal die representatief is 
voor haalbaarheidsstudies, zoals de TPS en ontstekers voor de ESA, minder toxische rook en 
pyrotechniek voor milieuvriendelijk vuurwerk. Verder worden hier explosieven geproduceerd voor 
speciale (standaard)testen, die in het laboratorium worden gebruikt. 
Ook werd lange tijd voor de ESA een speciale krachtige stuwstof geëxtrudeerd op HNF-basis, die 
uiteindelijk niet voldoende stabiel bleek.  
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Inmiddels biedt de belangrijke nieuwe technologie van het 3D-printen geheel nieuwe mogelijkheden 
en is er een onderzoek gestart met “munitie uit de printer”. 
Het produceren van munitie is een intensief proces dat de nodige veiligheidsmaatregelen vergt.  
Zo mogen de productie, de opslag noch het transport tot onnodige risico’s voor betrokkenen en 
derden leiden. Daarnaast wordt constant gewerkt aan het verhogen van de prestatie en de 
flexibiliteit. 3D-printen heeft de potentie hierin een grote rol te spelen. Door de vormvrijheid van het 
maakproces zijn betere prestaties mogelijk met minder materiaal en kan flexibiliteit worden 
ingebouwd. Verder is het productieproces veiliger. De focus in het 3D-print onderzoek ligt daarbij op 
het zo hoog mogelijk energetisch maken van een printbaar materiaal.” 
Het idee om expertise rond energetische materialen te koppelen aan expertise rond 3D-printen werd 
geboren bij TNO in Ypenburg. Het was een logische stap om bij TNO-ers elders in het land te gaan 
‘shoppen’ voor kennis van 3D-printen. TNO Industrie is een van de pioniers op dit gebied. Samen met 
AMSYSTEMS Center in Eindhoven en het Brightlands Materials Center in Geleen, die al twintig jaar 
ervaring met 3D-printen hebben, is een nieuw kanonkruit 3D geprint die de juiste voortstuwings-
eigenschappen had. Dit resulteerde uiteindelijk in het met goed resultaat afvuren met een 3D geprint 
kruit. Als eerste op de wereld! Verdere verbeteringen zijn nu in de maak en hopelijk zal dit in een 
vijftal jaren leiden tot een nieuwe industriële productiemogelijkheid. 
 

• Veiligheid en functionering van munitie 
 
Veiligheid en functionering van munitie gaan hand in hand. Immers je kunt munitie heel veilig maken 
door deze niet te laten exploderen, maar dan is het geen munitie meer. Enerzijds wordt er een grote 
inspanning verricht om explosieven en munitie minder gevoelig te maken, maar dat dit niet of 
nauwelijks ten koste mag gaan van de functionering van de munitie, d.w.z. de uitwerking ervan. Dit is 
een zo uitgebreid gebied dat er een special committee Safety and Suitability for Service of Munitions 
and Explosives is binnen de NATO (AC/310) om Standardization Agreements (STANAGs) tot stand te 
brengen. TNO-PML neemt hieraan sinds het begin deel. 
 
Minder kwetsbare munitie 
 
Het ongevoeliger maken van springstoffen dateert al vanaf het begin dat ze werden ontdekt. 
Nitroglycerine is een zeer krachtige maar gevaarlijke springstof die bij de bereiding en het vervoer 
gemakkelijk (en vaak onbedoeld) explodeert. 
Nobel ontdekte in 1866 dat de gevoeligheid van de stof belangrijk kon worden verminderd door het 
te laten opzuigen in diatomeeënaarde/kiezelgoer. De zo verkregen substantie noemde hij dynamiet. 
Doordat dynamiet veel gebruikt werd in oorlogen, kreeg Nobel wroeging over het maken en 
distribueren van de stof. Hij stelde daarom zijn vermogen ter beschikking aan de wetenschap in de 
vorm van Nobelprijzen, die vandaag de dag nog steeds van Nobels geld gefinancierd worden.  
Vele ongelukken gebeuren met explosieven onbedoeld, ook voor nucleaire toepassing.  
Belangrijke initiator om explosieven en munitie minder gevoelig te maken was de US Navy.  
Van 1966 tot 1988 waren er 4 ongevallen met US vliegdekschepen door vuur en explosies. Er waren 
220 doden te betreuren en 700 gewonden. 96 Vliegtuigen gingen verloren. De schepen konden hun 
missie niet vervolgen en moesten zeer grondig worden gerepareerd. Totale geschatte materiële 
schade meer dan 1.3 miljard dollars. 
Verschillende oorzaken zijn aan te wijzen, zoals het exploderen van munitie na langdurige brand, 
waarna een kettingreactie van explosies volgt. Ook het ontstaan van branden in de grote 
hoeveelheden brandstof aan boord door explosies, branden die fataal zijn voor het schip.  
Bv in 1967 in de Vietnamoorlog wordt het vliegdekschip Forrestal zwaar gehavend doordat een 
brandstoftank openscheurt door een (eigen) Zuni raket en in brand raakt. Anderhalve minuut later 
ontploft de eerste bom, die een kettingreactie van explosies en branden in gang zet.  
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Het vliegdekschip moet zeven maanden in reparatie. Ook op de vliegdekschepen Oriskany, Enterprise 
en Nimitz veroorzaakt de eigen munitie ernstige ongelukken. Onderzoek achteraf leidt tot een 
belangrijke aanbeveling: ontwikkel Insensitive Munitions (IM). 
 

 
 

USS Forrestal – Fire on the flight deck  
 

In 1979 stelt de US Navy een operational requirement op voor IM. Ook de US Army en Air Force 
hebben problemen met ongelukken. 
Er worden dan ook grote onderzoeksprogramma’s in de US opgezet op het gebied van IM, zoals b.v. 
op het gebied van plastic bonded explosives (PBX). Een belangrijke factor is dat explosieven een 
gering deel van de kosten vormen bij granaten, bommen en raketten en missiles. Er valt veel te 
winnen tegen relatief geringe kosten. 
Ook de UK kent problemen met munitie aan boord van schepen in de Falklands oorlog in 1982, waar 
2 schepen verloren gingen. 
In 1984 besluit de US om de NATO partners te informeren en geeft een presentatie in AC/310 Group 
on Safety and Suitability for Service of Munitions and Explosives Subgroup 1 Explosive Materials.  
Ook de Fransen scharen zich achter de IM filosofie. Na de nodige discussie wordt in 1988 pilot NIMIC 
(NATO Insensitive Munitions Information Center) opgericht die tot doel heeft om IM informatie 
tussen deelnemende landen te formaliseren en te versnellen. Zes landen nemen deel, waaronder 
Nederland en Matthijs Leeuw van het PML wordt voor 2 jaar gedetacheerd in Washington. 
Na de succesvolle pilot in de US verhuist NIMIC naar het NATO hoofdkwartier in Brussel in 1991 en 
onderhoudt een database op het gebied van IM en “weapon systems safety”. 
Een STANAG wordt opgesteld: NATO Standardization Agreement (STANAG) 4439 beantwoordt de 
vraag wat Minder Kwetsbare Munitie is: “Munitie die betrouwbaar zijn werk doet, die voldoet aan 
gereedheid en operationele eisen, maar die de kans dat ze per ongeluk afgaat als ze is onderworpen 
aan ongewenste stimulansen en de ernst van daaruit voortkomende schade aan wapensystemen, 
logistieke systemen en manschappen minimaliseert.” De definitie sluit uit dat MKM minder effectief 
mag zijn. 
De belangrijkheid van IM wordt in 1991 nog eens onderstreept door een ongeval na de Golfoorlog in 
Camp Doha in Koeweit. Er komt rook uit een geparkeerd M992 voertuig, beladen met acht 
munitietypen. Blussen helpt niet: al snel ontploffen de eerste artilleriegranaten, die bomblets 
uitstrooien over de overige voertuigen en munitieopslagen. Explosies en branden volgen elkaar in 
snel tempo op. Pas de volgende morgen kan de balans worden opgemaakt: 3 doden en 56 
gewonden. Door het ongeluk gaan meer tanks verloren dan door toedoen van het Iraakse leger. 
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Analyse achteraf: met Minder Kwetsbare Munitie zou die schade slechts een fractie daarvan hebben 
bedragen. 
Ook andere landen zien het belang en NIMIC krijgt een goede financiering en goede personele 
bezetting. Later verandert de naam in MSIAC: Munitions Safety Information Analysis Center, waarbij 
de doelstelling ruimer wordt en algemeen munitions safety omvat, maar nog steeds onder NATO 
valt. 
Ieder deelnemend land draagt geld bij, maar ook kennis over MKM door gericht onderzoek te doen. 
Het gebied is zo veel omvattend dat deze gezamenlijkheid een belangrijke factor is om adequaat en 
snel tot resultaat te komen. 
TNO had zich in het begin ook gericht op PBX-en naar voorbeeld van de US. Later richt men zich op: 
• Het verbeteren van de kristalstructuur van explosieven. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan 

naar de kristallisatie van explosieven. Een betere kristalkwaliteit voorkomt dat er holtes tussen 
kristallen blijven en leidt daardoor tot een hogere gemiddelde dichtheid. Een hogere dichtheid 
van slechts een paar promille leidt er al toe, dat een inslaande scherf veertig tot honderd procent 
meer snelheid nodig heeft om directe detonatie te veroorzaken. Explosieven met een verbeterde 
kristalstructuur zijn al gewoon op de defensiemarkt verkrijgbaar. Een voorbeeld is I-RDX als de 
minder kwetsbare variant van het bekende RDX. 

• Het ongevoeliger maken van ontsteeksystemen. Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van 
ongevoelige ontsteeksystemen is de Exploding Foil Initiator. Conventionele ontstekers maken 
gebruik van gevoelige primaire springstoffen. Bij de Exploding Foil Initiator zijn ze afwezig. Hier 
zorgt een condensatorontlading voor een plasma, dat op zijn beurt een folie tot een zodanige 
snelheid versnelt, dat de explosieve lading ontsteekt. TNO heeft een dergelijk alternatief 
ontsteeksysteem ontworpen, de springstof ervoor gekristalliseerd en het functioneren van de 
ontsteker gekarakteriseerd. De ontwikkeling van de Exploding Foil Initiator en de miniaturisering 
daarvan draagt niet alleen bij aan de veiligheid, maar ook aan nieuwe smart munitieconcepten. 
 
 

 
 

Miniaturisatie van de Exploding Foil Initiator 

 
• Het verbeteren van testmethodes. Er zijn vele testmethodes om aan te tonen dat een explosief 

minder kwetsbaar is voor brand, granaatscherven, kogels, holle lading inslag, sympatische 
detonatie. PML ontwikkelt mede een fast cook-off methode die ook uiteindelijk internationaal 
wordt geaccepteerd. Fast cook-off betekent dat als ontstekingsmechanisme een dichtbije 
uitslaande brand die snel hoge temperaturen bereikt wordt gesimuleerd.  
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• Het mitigeren (verzwakken) van kogel- en scherfinslagdreigingen, brand en hittebelasting, en 
sympatische detonatie. Verschillende analytische tools zijn ontwikkeld om de dreiging die uitgaat 
van rondvliegende kogels, en scherven, brand en langzame opwarming, op de eigen munitie te 
kwantificeren. Oplossingen voor specifieke wapenplatform-munitie combinaties worden 
onderzocht om de externe dreiging afdoende te mitigeren.  

 
Inmiddels is aangetoond dat de technologie van MKM volwassen is. De kwetsbaarheid van munitie 
voor snelle opwarming, langzame opwarming, kogelinslag, fragmentinslag en sympathische 
detonatie is aanzienlijk verminderd. Wel is nog duidelijk verbetering nodig bij holle-ladinginslag.  
En MKM wordt dan ook inmiddels op grote schaal toegepast bij allerlei wapenmaterieel. 
 
Functionering van munitie 
 
Veel van de testen werden door de Defensie Commissie van Proefneming, later Materieel 
Beproevings Afdeling gedaan, zoals bv. schok- en trilproeven en ook schietproeven.  
Op laboratoriumschaal heeft PML testmethodes ontwikkeld. Zo wordt de verscherving van granaten 
gemeten. Vroeger gebeurde dit in het springbassin achter op het terrein: onder water werd de 
granaat verscherfd en alle scherven werden verzameld en opgemeten en gewogen. Later kon dit in 
het Laboratorium voor ballistisch onderzoek worden gedaan m.b.v. beeldanalyse van 3D-
röntgenopnames. Dit ging zeer veel sneller. 
Regelmatig komt Defensie en ook de industrie voor trouble shooting bij onverwachte 
gebeurtenissen. 
TNO is actief betrokken bij het opstellen van civiele regelgeving voor het omgaan met gevaarlijke 
stoffen, waaronder het ‘Oranje Boek’ van de Verenigde Naties. De NAVO en ook de Nederlandse 
Defensie nemen deze standaard voor gevarenclassificatie over ten behoeve van munitieopslag en 
voor het vaststellen van veiligheidscirkels. 
In de jaren zeventig ontwikkelt TNO de detonatietrein voor de NINA-nabijheidsbuis van de 
Koninklijke Landmacht. Ook evalueert zij het ontwerp van kruitladingen voor wat betreft mogelijke 
drukgolven. En zij onderzoekt weigeraars, flares (warmtebronnen die infraroodgeleide raketten 
misleiden), levensduur van munitie, en minder gevoelige explosieven. Nationale en internationale 
samenwerking staan hoog op de agenda. Zo heeft TNO al decennialang zitting in het NAVO-panel 
AC/326 dat testmethoden voor munitie standaardiseert. Op deze wijze is het mogelijk om munitie en 
explosieve stoffen in internationaal kader te kwalificeren en Defensie optimaal te adviseren bij de 
kwalificatie van alle nieuwe munitie. 
 

• Milieueffecten van munitie 
 
Dumping van munitie 
 
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog lag er een grote hoeveelheid munitie overal in Nederland. 
Deze munitie bestond voornamelijk uit achtergelaten veldopslagen, maar ook uit munitie die bij 
inslag niet was ontploft (blindgangers). 
In verband met de risico’s voor de bevolking werd besloten om de munitie zo snel mogelijk op te 
ruimen. Munitie die niet kon worden vervoerd werd ter plekke onschadelijk gemaakt door 
ontploffing. De meeste munitie kon echter veilig worden vervoerd en werd onderzocht op 
bruikbaarheid; indien bruikbaar werd het in magazijnen opgeslagen. De meeste munitie werd gereed 
gemaakt voor zee-dumping. Dit was in die tijd een algemeen aanvaarde oplossing om veilig van 
overtollige munitie af te komen. 
Twee Nederlandse dumplocaties lagen in de Noordzee ter hoogte van IJmuiden en Hoek van 
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Holland; een derde locatie bevond zich in de Oosterschelde voor het havenkanaal van Zierikzee.  
Eind jaren negentig spoelden er ontstekers aan op de stranden van de Oosterschelde; de hierdoor 
ontstane onrust onder de bevolking vond zijn neerslag in een brief van de Zeeuwse Commissaris van 
de Koningin aan de minister van Defensie. Hierop werd TNO verzocht deze risico’s te onderzoeken. 
TNO heeft hierover een rapport opgesteld dat werd aangeboden aan het Nederlandse parlement. 
Hierin werd gesteld dat de risico’s voor een massaontploffing zeer onwaarschijnlijk waren gezien de 
verspreiding van de munitie. De ontstekers bleken bij nader onderzoek niet meer te kunnen 
functioneren. Wel werd geadviseerd om de milieu-invloed van de gedumpte munitie nader te 
bestuderen. Uit dit vervolgonderzoek bleek, dat de milieurisico’s door vrijkomen van explosieve stof 
uit munitie te verwaarlozen klein waren. 
Defensie was uitermate tevreden met de rapportage die de onrust onder de bevolking kon 
wegnemen. 
De Commissaris van de Koningin had liever gezien dat alle munitie zou worden opgeruimd, maar TNO 
heeft hem ervan kunnen overtuigen dat het beter was om de munitie te laten liggen en het 
natuurlijke proces van oplossing, ontleding en omzetting naar onschuldige stoffen (niet giftig en niet 
explosief) te laten doorlopen. 
 
 

 
 

In verregaande staat van ontbinding verkerende munitie van de dump 
 
Invloed op schietterreinen 
 
Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft onderzoek gedaan naar de invloed van munitie-
gebruik op het milieu op schietterreinen. Het gaat hier met name om de explosieve stoffen en de 
producten die bij de explosie van deze stoffen vrijkomen, die bij het gebruik van munitie bij 
schietoefeningen het bodemmilieu kunnen belasten. 
Door verdeling van de schietterreinen in belaste, weinig belaste en niet belaste zones en een slimme 
bemonsterings- en analysestrategie toe te passen, kon een goed beeld worden verkregen van deze 
belasting, ook op verschillende diepten in de grond. Deze migratie is afhankelijk van de bodem-
samenstelling (sterkere migratie in zandgronden vergeleken met kleigronden). Bij het onderzoek 
werd samengewerkt met instanties uit Canada en Zweden.  
Er bleek sprake te zijn van een diffuse belasting door explosieve stoffen, wat betekent dat er over 
een groot oppervlak sprake is van relatief lage concentraties. Op enkele locaties was echter sprake 
van hoge puntbelastingen.  
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De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot een aantal aanbevelingen van TNO aan het 
Ministerie van Defensie om de belasting van het bodemmilieu zoveel mogelijk te beperken.  
Het Ministerie van Defensie heeft zijn waardering voor dit onderzoek duidelijk gemaakt door het 
toekennen van een prijs aan de medewerkers van TNO, die dit project hebben uitgevoerd.  
 
 

 
 

Duvalois (links) en van Ham met de aan hen uitgereikte prijs 
 
Opruimen van overtollige munitie 
 
Defensie heeft onderzoek gedaan naar de verschillende technieken voor het opruimen van 
overtollige munitie. Deze situatie deed zich met name voor na de val van de Berlijnse muur in 1989. 
Defensie had interesse om een dergelijke installatie in eigen gebruik te verkrijgen en had er ook 
financiering voor gepland. 
Draaitrommelovens, zoals in de US gebruikt, bleken te grootschalig voor de Nederlandse behoefte; 
bovendien kan met deze ovens alleen klein kaliber munitie (vnl. pistool en geweermunitie) worden 
vernietigd. 
Veel onderzoek is daarna verricht aan het openen van munitie en scheiden in componenten voor 
later hergebruik. Munitie kan worden ontdaan van de explosieve lading door een hogedruk 
waterspuit. De springstof kan worden gedroogd en hergebruikt voor civiele doelen (mijnbouw).  
Als er geen hergebruik mogelijk is kan het springstof / watermengsel worden gebruikt als brandstof 
voor industriële ovens, zoals wervelbedovens en draaitrommelovens. 
TNO heeft onderzoek gedaan naar de gevoeligheid voor explosie van deze mengsels, die werden 
voorzien van hulpstoffen om het mengsel langdurig te kunnen opslaan. Uit dit onderzoek bleek dat 
deze mengsels geen explosieve eigenschappen meer bezitten. 
Defensie heeft de bouw van een installatie voor het opruimen van munitie niet willen doorzetten 
omdat men ook (naast de financiële consequenties) vond dat dit niet behoorde tot het takenpakket 
van het ministerie maar meer iets was voor industriële partijen. 
De TNO-kennis op het gebied van munitie opruimen is ingezet bij missies van de OVSE  
(Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) naar de voormalige Sovjet Republieken 
Moldavië en Tajikistan, waar men een vergelijkbaar probleem had. 
Dankzij deze kennis is het nu mogelijk om overtollige munitie op een veilige, Arbo- en milieu-
vriendelijke wijze op te ruimen. 
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• Kwetsbaarheid platforms 
 
Bij het onderzoek naar kwetsbaarheid van platforms wordt vooral gebruik gemaakt van zeer 
gedetailleerde computermodellen van het platform. De impact van de munitie moet ook worden 
beschreven en hiervoor zijn experimenten noodzakelijk. Statistisch gezien zullen er nooit voldoende 
experimenten op platforms mogelijk zijn. Echter, men kan wel degelijk kritische parameters 
beschouwen. Een belangrijke stimulans voor het onderzoek kwam van de US Army, die het Bradley 
infanterievoertuig wilden introduceren. Dit was een aluminium voertuig en er waren kritische vragen 
of een stalen voertuig niet beter was. Nederland had nog oude stalen AMX infanterievoertuigen en in 
een samenwerking met de US werden proeven gedaan. Voor NL was een belangrijk punt om de 
kwetsbaarheidsmodellen te kalibreren, voor de US was de vergelijking staal-aluminium belangrijk. 
TNO-PML kreeg onder een Data Exchange Agreement (DEA) van de USA de beschikking over 
software, waarmee vele, vele manjaren waren gemoeid: een voertuig modelleren met deze software 
werd een kwestie van weken i.p.v. maanden die het voorheen kostte omdat alles met de hand moest 
worden ingevoerd. In combinatie met de experimenten was er plotseling een enorme vooruitgang 
geboekt en tijdwinst. De hieruit voortgekomen software werd bekend als TARVAC  
(TARget Vulnerability Assessment Code) en werd ook internationaal een begrip. 
Belangrijk was ook dat inzicht werd verkregen in de effectiviteit van verschillende soorten munitie 
tegen diverse doelen. Ook werd van de US op dit gebied veel informatie verkregen. Dit was belangrijk 
voor latere systeemstudies, waar zware wapensystemen in een scenario met elkaar werden 
vergeleken. 
Een belangrijk punt was de evaluatie van het reactief pantser op Russische voertuigen. Van de 
Engelsen werd via de ANNC informatie hierover verkregen, wat uiteindelijk een geweldige impact 
had op onze eigen wapensystemen, want die waren niet in staat dit pantser te doorboren. 
Uiteindelijk werd hier door de US een oplossing voor gevonden. Voor NL Defensie betekende het dat 
het bij de infanterie ingevoerde TOW systeem in feite direct de sprong naar het TOW2 systeem 
moest maken en niet eerst via de Improved-TOW. 
Kwetsbaarheidsstudies en kalibratie met experimenten was ook voor de Marine belangrijk. In de 
Falklands werd het Engelse fregat HMS Sheffield door een Exocet gekelderd en in het Midden Oosten 
werd in 1987 de USS Stark zwaar getroffen door twee Irakese Exocets. Hierdoor steeg de 
belangstelling om naast de laatste verdediging van een kanonsysteem het schip ook dusdanig te 
versterken dat een ontploffing in het schip niet direct fataal zou zijn. Om de kwetsbaarheid van een 
fregat vast te stellen werd een model ontwikkeld, maar was er ook weer een validatie nodig via volle 
schaal testen: de zogenaamde Roofdier proeven op twee schepen van de Wolf klasse.  
Belangrijk onderscheid met US proeven was dat het schip uiteindelijk bleef drijven en de schade aan 
wal kon worden geregistreerd, terwijl de US doorging met proeven totdat het schip zonk. Deze 
proeven leverden een schat aan gegevens op waardoor op het gebied van scheepskwetsbaarheid 
TNO-PML een van de toonaangevende instituten werd. Compartimentering in combinatie met 
tussenschotten die onder druk niet bezweken, zorgden ervoor dat een schip intern grote explosies 
kon weerstaan. Voor dit doel werd een specifieke kwetsbaarheidscode, RESIST, ontworpen. 
Onderstaande foto’s tonen een model van het schip, nadat via simulaties de schade aan het 
achterdek is vastgesteld. In feite is het hele achterdek weggeblazen. De twee volgende foto’s laten 
zien dat dit in werkelijkheid ook is gebeurd. 
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Gesimuleerde schade aan het achterdek 
 

  
 

Werkelijke schade aan het achterdek 
 
Vliegtuigen/helikopters 
 
Ook vliegtuigen werden beproefd, eerst verouderde Starfighters en later niet meer in gebruik zijnde 
F-16 vliegtuigen. Dit gebeurde op testlocaties van zowel industrie (Oerlikon in Zwitserland) als van de 
Engelse overheid. Binnen het reeds genoemde samenwerkingsverband met Groot-Brittannië zijn 
diverse tests uitgevoerd om met name de kwetsbaarheid van vliegtuigen te onderzoeken die steeds 
meer constructieonderdelen krijgen van composiet materiaal, in plaats van metalen onderdelen.  
 

  
 

Test in Engeland van een anti-air missile warhead tegen een F-16 
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Echter bij een vliegtuig is het lastig om het ontwerp te modificeren. Wel kon vastgesteld worden 
welke munitie het meeste effect had (zie ook paragraaf systeemstudies). Dit heeft bijvoorbeeld 
geresulteerd in een modificatie van de oorlogslading van een anti-lucht missile dat de Marine wilde 
aanschaffen. Kwetsbaarheidsstudies met TARVAC toonden aan dat de gemodificeerde versie veel 
effectiever was dan het oorspronkelijke ontwerp. De kwetsbaarheidsstudies werden tevens gebruikt 
om de effectiviteit van eigen luchtdoelmunitie tegen vliegtuigen van het voormalige Oostblok te 
evalueren. 
Bij helicopters werden diverse systemen gemodelleerd die van belang waren voor Defensie i.v.m. het 
oprichten van een luchtmobiele eenheid. Daarnaast werden kwetsbaarheidsstudies uitgevoerd aan 
vliegtuigen en helikopters van de voormalige Warschaupact landen. 
 

• Bescherming van (wapen)systemen 
 
Personeel 
 
Hier is heel veel aandacht naar toe gegaan. Veel onderzoek is verricht in samenwerking met DSM en 
later Ten Cate op het gebied van supersterke beschermende vezelstructuren (Kevlar, Dyneema). 
Testmethodes werden ontwikkeld voor beschermende vesten, die zeer efficiënt werden uitgevoerd. 
Later werden ook keramiek inserts getest. 

 
Voertuigen 
 
De grootste aandacht in de koude oorlogstijd ging uit naar de tanks en de pantserinfanterie 
voertuigen. Er was een wedloop pantser-antipantser, waarbij op het gebied van nieuwe materialen 
zowel pantser als munitie sterk werden verbeterd. 
Voor het infanterievoertuig werd een speciaal net van sterke kunststof ontwikkeld als bescherming 
tegen RPG’s in vredesoperaties. Binnen het voertuig werden ballistisch beschermende panelen bij 
opslagruimtes gebruikt voor extra bescherming na een treffer. Ook werd uiteindelijk voor missies van 
de YPR in Afghanistan deze voorzien van explosive reactive armour voor bescherming tegen antitank 
wapens. Omdat de YPR te zwaar was geworden werd extra vermogen toegevoegd. Voor meer 
vermogen op dit zeer hoog gelegen missiegebied (1400 m) werden de verstuivers aangepast voor 
meer brandstof, let op de pluim in onderstaande figuur. 

 

 
 

Mobiliteitstesten op Kamp Holland met de YPR 
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Een belangrijke verbetering aan het begin van deze eeuw was een extra bescherming van de Leopard 
2 gevechtstank tegen mijnen. Deze modificatie werd in samenwerking met de Duitsers ontwikkeld, 
waarbij later ook Zweden aansloot. Deze modificatie bleek vooral nuttig in out-of-area operaties. 
Echter na de ontwikkeling werd deze niet in NL ingevoerd, maar wel in Duitsland, Zweden en ook in 
Canada. De NL politiek had inmiddels besloten om de gevechtstank af te schaffen. Dat de mijn-
bescherming goed werkte bleek later uit een brief van het Canadese leger, waarin men ons bedankte 
omdat een tankbemanning er bij een vredesoperatie in Afghanistan zonder kleerscheuren was 
afgekomen na een zware mijnexplosie. Zowel de mijnbeschermingsstudie voor de Leopard 2 als ook 
de ‘lessons learned’ in Afghanistan hebben een boost gegeven aan de bescherming van voertuigen 
tegen zowel mijnen als Improvised Explosive Devices (IED). De aandacht is hierbij volledig gericht op 
de bescherming van de inzittenden en wordt gemeten met crash testdummies. Het resultaat hiervan 
is dat Nederland en de andere NATO landen nieuwe voertuigen mét mijn- en IED-bescherming 
aanschaffen en dat de industrie deze bescherming moet ontwikkelen én moeten kwalificeren 
conform de NATO Standardization Agreement (STANAG 4569). 

 

 
 

Crashdummy voor een IED test 

 

 
 

Side-blast explosion naast een vrachtwagen 
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Schepen 
 
Heel veel werk is gedaan aan de compartimentering van een schip in combinatie met tussenschotten 
die niet bezwijken onder overdruk ten gevolge van blast. 
Op dit gebied werd ook samengewerkt met het TNO Centrum voor Mechanische Constructies, waar 
later deze expertise na een reorganisatie werd ondergebracht. Onderstaande foto’s laten beproe-
vingen zien van deze schotten en de implementatie in het luchtverdedigingscommando fregat (LCF) 
van de Koninklijke Marine. 

 

 
 

Blast belaste schotten beproefd in Meppen (links) en implementatie in het LCF (rechts) 
 
Bescherming van compounds 
 
In de tijd van de koude oorlog was de basis van waaruit de NATO militairen opereerden en de 
munitieopslag allemaal van tevoren bekend. Echter na de val van de muur begon een nieuw tijdperk 
voor de NATO, en dus de Nederlandse Defensie, waarbij vredesoperaties en het “out of area 
optreden” steeds belangrijker werden, ofwel bescherming en bevordering van de internationale 
rechtsorde en stabiliteit, en expeditionair optreden. Na de val van de muur kwam de focus van 
Defensie dus meer op de tweede hoofdtaak (bevorderen van de internationale rechtsorde en 
stabiliteit) dan de eerste hoofdtaak (beschermen van het eigen grondgebied en dat van bond-
genoten) te liggen. 
Bij dit nieuwe optreden buiten het NATO gebied werd de militaire compound een steeds belangrijker 
platform waar vanuit gewerkt wordt in de inzetgebieden. De compound heeft enerzijds allerlei 
militaire functionaliteiten maar het is ook van groot belang dat de compound past in het nieuwe 
“Comprehensive Approach (3D-approach) in het militair optreden (Defence, Diplomacy and 
Development), waar de Non-Governmental Organizations (NGO’s) en locals zich betrokken voelden 
bij de missie (civil-military cooperation). En verder de compound zo civiel mogelijk en zo militair als 
nodig is te maken, en een civiele functie kan krijgen nadat de orde en stabiliteit is hersteld. 
Belangrijk in het geheel was dat al deze operaties in internationale samenwerking gebeuren, zodat 
standaardisatie belangrijk is. In 2007 werd een NATO Allied Joint Doctrine for Force Protection van 
kracht. Echter er was nog wel wat onderzoek nodig voor de implementatie. 
Zo waren er voor het inrichten van een dergelijke basis nogal wat uitdagingen: 
Logistiek, beschikbare middelen, flexibiliteit, schaalbaarheid, mobiliteit, klimatologische 
omstandigheden, Safety & Security, grootte en functionaliteiten elke keer anders, de ‘basis’ als 
militair platform statisch / semi-mobiel / mobiel. 
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De bescherming van de basis hangt ook af van vele factoren: 
• het dreigingsniveau, 
• passieve /actieve tegenmaatregelen, 
• bulk opslag van munitie vormt risico voor basis, 
• beheersen maximum credible event,  
• definiëren van adequate maatregelen: gecompartimenteerde opslag, veiligheidsafstanden 

(munitiecontainers onderling en naar kwetsbare basis functies). 
Het belangrijkste document in deze is: NATO Guidelines for the Storage and Transport of 
Ammunition in Missions or Operations other than War (AASTP-5). 
Na deze opstelling van eisen en wensen was de uitdaging om een compound te realiseren.  
Dit gebeurde grotendeels in internationale samenwerking. Voor componenten, zoals overhead 
bescherming werden proeven met 81 mm mortier- en 155 mm artillerie granaten gehouden. Zo werd 
bijv. een direct hit op een overhead bescherming met een sandwich constructie getest. Ook werden 
nieuwe beschermingsmogelijkheden tegen antitankwapens getest.  
Om de nieuwe concepten voor munitieopslag te valideren werd in Australië een aantal volle schaal 
beproevingen opgetuigd. Uitgangspunt hierbij was dat 5000 kg explosieven (donor) geen catastrofale 
gevolgen heeft voor de compound, waarbij vooral beschouwd werd dat andere munitieopslag 
(acceptor) niet mee-explodeert (door sympathische detonatie). Om dit te voorkomen werden diverse 
barrières beproefd die tussen donor en acceptor staan. In onderstaande figuur is in het midden de 
donormunitie met aan 4 zijden eromheen barrières met erachter acceptormunitie te zien. Verder op 
grotere afstand onderkomens, observatieposten, mobiel hospitaal en voertuigen, enz., die in de 
compound aanwezig zijn. Hiervan werd de schade gemeten t.g.v. de explosie. De gegevens zijn 
uiteindelijk verwerkt in een computerprogramma, wat uiteindelijk leidt tot een zo goed mogelijk 
beschermde compound. 
 
 

 
 

Grote schaalproeven in Australië Woomera: de beproevingsopstelling 
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Grote schaalproeven in Australië Woomera: Detonatie van de 5 ton donormunitie 

 
Parallel aan het onderzoek naar veilige munitieopslag tijdens vredesoperaties werd ook gewerkt aan 
een NATO-standaard voor beschermingsconstructies. Op basis van de internationale gegevens kreeg 
STANAG 2280 “Design threat levels and handover procedures for temporary protective structures” 
meer kracht. 
Een dreiging die nog weinig in beschouwing was genomen was het enhanced blast weapon, zowel 
thermobaren als fuel air explosives. Er is een proliferatie van enhanced blast wapens, met name 
“home-made” versies. In samenwerking met Canada werden tegenmaatregelen ontwikkeld om de 
basis adequaat te beschermen. Hiervoor werden rekenmodellen ontwikkeld en beschermings-
constructies verbeterd. Om dit te verifiëren werden volle schaal proeven gehouden, waarbij de 
dreiging voor munitieopslag en voor beschermingsconstructies werd getest. 
Om what-if dreigingsscenario’s te kunnen kwantificeren is het rekenmodel Compound.NL 
ontwikkeld. Het rekenmodel omvat:  
• tooling ter ondersteuning van het ontwerpen van een basis, 
• kwantificeren dreigingsscenario’s en effecten en gevolgen op een compound, 
• vergelijken effectiviteit van Force Protection-maatregelen. 
Op dit moment wordt meer aandacht gericht op het overlevingsvermogen van compounds, waarbij 
o.a. beschouwd wordt de balans tussen passieve (beschermingsconstructies) en actieve (tijdig 
waarnemen van dreiging en deze tijdig kunnen onderscheppen) bescherming. 
 

• Grote systeemstudies 
 
Goalkeeper 
 
In de jaren zeventig ontstaat binnen de NAVO behoefte aan een luchtverdedigingsmiddel voor 
schepen dat in staat is om snelle en laagvliegende anti-schip missiles te bestrijden. Het systeem moet 
in staat zijn om missiles die door de eerste verdedigingslijn komen in korte tijd op voldoende afstand 
van het schip onschadelijk te maken. De NAVO formuleert stafeisen, maar komt niet tot een gemeen-
schappelijke ontwikkeling. Nederland kiest uiteindelijk voor een eigen ontwikkeling: de Goalkeeper. 
De Goalkeeper wordt ontwikkeld door de Koninklijke Marine, Hollandsche Signaalapparaten N.V.  
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(nu Thales Nederland; radar en systeemverantwoordelijkheid), General Electric (kanon) en 
Kruithoorn (munitie). TNO ondersteunt de Marine gedurende de gehele ontwikkeling, van de 
dreigingsanalyse en de formulering van eisen tot en met de evaluatie van het uiteindelijke systeem. 
In het voortraject beschouwt TNO vooral de haalbaarheid van de diverse opties, en bestudeert en 
specificeert zij deze in detail. Na experimenteel en theoretisch voorspellend onderzoek naar de 
benodigde volgnauw-keurigheid en naar de schade aan het anti-schip missile – als functie van 
kaliber, type munitie en vuursnelheid – valt de keuze op het 30 mm-snelvuurkanon, bekend van het 
Amerikaanse aanvalsvliegtuig A-10. Als munitie wordt gekozen voor een sub kaliber met een harde 
kern, een vlakke-baankarakteristiek en een groot penetratievermogen. Bij de bestudering van banen 
van beschadigde anti-schip missiles blijkt dat deze toch nog tot op vrij grote afstand een bedreiging 
vormen. Een allesoverheersende eis voor de ontwikkeling is dan ook dat een warhead kill tot stand 
komt. Dat wil zeggen dat het anti-schip missile op voldoende afstand van het schip ontploft. Om dit 
te bereiken dient de munitie de gehele voorkant van het anti-schip missile te penetreren, waarna 
voldoende energie resteert om de warhead tot ontploffing te brengen. Om aan deze strenge eis te 
kunnen voldoen komt de Marine tot een Data Exchange Agreement met het Amerikaanse Naval 
Surface Warfare Center, waarin essentiële gegevens over ontwerp, testen en evalueren van 
dergelijke munitie worden verkregen. Met deze nieuwe kennis ontwikkelt TNO een standaardtest 
voor de Missile Penetrating Discarding Sabot-munitie. Bovendien komt zij tot modellen om op 
systeemniveau de effectiviteit van de Goalkeeper te testen en evalueren. Deze studiefase duurt tot 
1984, waarna de industrie het systeem door ontwikkelt tot een eindproduct. De Goalkeeper is sinds 
1991 op alle grotere oppervlakteschepen van de Marine geïnstalleerd. Wereldwijd zijn meer dan 
vijftig systemen verkocht. 
 

 
 

Goalkeeper 
 
Via bestudering van de werking van geleide missiles, werd ook kennis opgedaan over geleide 
projectielen voor de artillerie. Hierdoor kon TNO-PML in de tweede helft van de jaren tachtig 
Defensie in diverse projecten ondersteunen bij de evaluatie van voorstellen van industriële consortia 
die dergelijke projectielen ontwikkelden. 
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PABMIX (Pantserbestrijdings Mix) 
 
Halverwege de jaren zeventig moest Defensie een belangrijke beslissing nemen over de opvolging 
van de Centurion tanks. De voorgenomen een-op-een vervanging van de Centurion-tank is aanleiding 
tot de studie PABMIX. Een specifiek aanvalswapen zoals een tank lijkt strijdig met de verdedigende 
taak van de Nederlandse krijgsmacht op de Noord-Duitse laagvlakte. Een deel van de gevechtskracht 
kan ook worden geleverd door een verdedigend wapen: het antitankmissile TOW (tube launched, 
optically tracked, wire command link guided). Minister Vredeling wilde dat ook onderzocht werd of 
een mix van deze verdedigende antitank systemen en tanks ook de verdedigende taak voor het leger 
kan vervullen. Dit was een grote uitdaging voor TNO om het gevraagde te leveren. In een samen-
werking tussen FEL en PML werden allerlei scenario’s doorgerekend, waarbij PML vooral de wapen-
doel interactie op laag niveau (peloton, compagnie) simuleerde m.b.v. COSIMA. Een deel van de 
gevechtskracht kan ook worden geleverd door een verdedigend wapen: de antitankmissile TOW.  
Het uiteindelijk resultaat begin jaren tachtig was dat inderdaad een mix de verdedigende taak kan 
vervullen, vooropgesteld dat het antitank geleide wapen (ATGW) ook onder pantser opereert samen 
met de tanks. 
Met PABMIX brengt TNO de optimale samenstelling van het Eerste Legerkorps binnen het NAVO-
optreden gedetailleerd in kaart. Defensie volgt het advies en besluit tot aanschaf van zowel tanks als 
TOW’s. 
 
 

 
 

YPR765 pantserrups antitank (met TOW missiles) 
 
 
ORSVA (Operations Research Studie Veld Artillerie) 
 
Begin jaren tachtig vraagt ook de veldartillerie van het Eerste Legerkorps om modernisering. In de 
Operations Research Studie Veld Artillerie (ORSVA) bestudeert TNO de effectiviteit van de 
veldartillerie, afgemeten aan de invloed op het manoeuvregevecht. Om deze vraag te beantwoorden 
werd weer een samenwerking FEL en PML georganiseerd. PML was vooral verantwoordelijk voor 
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effectiviteit van artillerie tegen diverse doelen (DAMABA) in verschillende opstellingen zoals “spread 
battery” (EFFABA). Er werd ook in 1981 deelgenomen aan een internationale studie in de US bij 
AMSAA om vooral de uitwerking van het nieuwe Multiple Launch Rocket System (MLRS) te 
beschouwen.  
Uitkomst van de studie is dat grondwapensysteembestrijding hoge prioriteit verdient. Het leidt tot de 
aanschaf van het Amerikaanse Multiple Launch Rocket System, naast de modernisering van de 
artillerievuurmonden. Bovendien worden de infanterie-eenheden standaard versterkt met tanks tot 
pantserinfanterie-eenheden. 

 

 
 

Multiple Launch Rocket System 
 

Precision Munition 
 
In de eerste helft van de jaren tachtig wordt er bij de NATO een procedure ingevoerd om samen-
werking tussen NATO partners te bevorderen bij ontwikkeling van nieuwe materieelsystemen.  
Het idee was om gezamenlijk behoeftes te stellen in een Mission Need Document, waarna een 
Outline NATO Staff Target (ONST) wordt opgesteld. Aan de hand hiervan wordt een prefeasibility 
studie verricht (papieren studie). Daarna wordt een NATO Staff Target (NST) opgesteld, wat leidt tot 
een feasibility study, waar het werkingsprincipe wordt getoond aan de hand van hardware 
ontwikkelingen. 
Aan dr. Hoffmans werd gevraagd om namens het Ministerie van Defensie voorzitter te zijn van een 
internationale groep op het gebied van precisiemunitie voor de 155mm vuurmondartillerie die deze 
procedure zou volgen. Een twaalftal landen participeerde in het begin en er werd een prefeasibility 
study opgesteld aan de hand van de vastgestelde ONST. Deze studie leidde tot een NST, waarmee 
uiteindelijk aan industrieën werd gevraagd om mogelijke oplossingen te presenteren met een 
prijsstelling. Vier consortia presenteerden offertes. Deze dienden door een internationale groep te 
worden beoordeeld, waarbij dr. Hoffmans de technische beoordeling zou voorzitten. Nu deed zich 
een probleem voor, omdat TNO-FEL participeerde in een van de consortia. Defensie deed een 
uitspraak dat TNO geen commerciële belangen had in deze studie en dat PML en FEL twee 
onafhankelijke instituten waren, zodat de deelnemende mensen konden worden gescheiden in 
separate groepen. Zo geschiedde en de evaluatie van de offertes werd in de US succesvol afgesloten. 



59 
 

Hierna werd een projectgroep opgericht die in de US deze feasibility study zou begeleiden.  
Een PML-er werd in de US op het projectbureau gedetacheerd (eind jaren tachtig). Alles liep goed, 
totdat na ca. 2 jaar de US besloot om met een eigen nationale ontwikkeling door te gaan en uit het 
project te stappen en al snel volgden ook andere landen. Echter, Duitsland Frankrijk en Nederland 
besloten de voor dit project gereserveerde gelden te gebruiken om verder te gaan. Van twee 
consortia werden de meest belovende technologieën gecombineerd om op beperkte schaal een 
aantal experimenten uit te voeren. Het betrof een sub munitie die door een 155mm granaat op zeker 
moment tijdens de vlucht werd uitgeworpen om daarna zelfstandig via een sensor en GPS-navigatie 
een doel te treffen. De experimenten bestonden onder andere uit zogenaamde gun-hardening tests 
van de diverse componenten in het projectiel (versnelling die de componenten in de schietbuis 
ondergaan tijdens het afvuren) en een aantal tests waarbij het projectiel onder de vleugel van een 
vliegtuig werd losgelaten om de GPS-technologie binnen een dergelijk projectiel te testen. Daarna is 
het project een zachte dood gestorven mede door de val van de Berlijnse muur, waardoor de 
dreiging en daarmee de NST minder urgent waren geworden. Onderstaande foto’s tonen de sub 
munitie, voordat deze onder het vliegtuig wordt gehangen en nadat deze op de grond is gekomen. 
 
 

  
 

Submunitie voordat het onder het vliegtuig hangt (links) en nadat het door het vliegtuig is 
afgeworpen (rechts) 

 
Helicopters 
 
Halverwege de jaren tachtig kwam de vraag van Defensie over het nut en de mogelijkheden van een 
aanvalshelikopter. Ook hier werd weer een samenwerking tussen FEL en PML tot stand gebracht. 
Nieuwe aanvalshelikopters werden gesimuleerd, waarbij qua kwetsbaarheid de Apache duidelijk de 
beste was. Ook de bewapening werd beschouwd en ook hier kwam de Apache als beste uit de bus, 
met het 30 mm kanon, de Hellfire ATGW (met doelaanwijzing) en multiple rocket launcher, met 
andere woorden een vliegend fort. Deze zijn dan ook aangeschaft voor de Luchtmobiele Brigade en 
hebben hun nut al diverse keren bewezen.  
Tegelijkertijd was Defensie bezig met een keuzeproces voor een transporthelikopter. De daarvoor 
aangewezen kandidaten werden via kwetsbaarheidsstudies met elkaar vergeleken. Naast de 
kwetsbaarheid van de helicopters speelde natuurlijk een veel groter scala aan criteria ook een rol. 
Uiteindelijk kwamen de Chinook en de Cougar als beste kandidaten uit de bus. 
 
Munitieontwikkeling voor de Joint Strike Fighter 
 
In de jaren tachtig ontwikkelde de Duitse firma Rheinmetall een nieuw soort munitie voor de 
luchtverdediging, de zogenaamde frangible munitie. De voornaamste eigenschap van deze munitie is 
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dat het geen explosief bevat (veiliger). De kern van de munitie bestaat uit een speciaal behandelde 
tungsten penetrator die tijdens het treffen van een doel in meerdere stukken breekt. Na penetratie 
breken de stukken vervolgens weer op bij treffen van inwendige componenten. Dit proces herhaalt 
zich totdat de kinetische energie van de brokstukken te laag is voor verdere penetratie. Doordat de 
brokstukken zich in een kegelvorm verwijderen, ontstaat een gat in de breedte en de zwaardere 
brokstukken die door deze gaten vliegen zorgen voor een werking in de diepte. Dit proces is goed te 
zien bij beproeving op een platendoel. Hierbij wordt met de frangible munitie op een rij platen 
geschoten die achter elkaar staan opgesteld. Naarmate de munitie verder door de platen dringt, 
wordt het ontstane gat steeds groter, zoals op onderstaande foto is te zien. 
 
 

 
 

Resultaat van een beschieting op een platendoel met frangible munitie 
 

Via de goede contacten die het ministerie van Defensie met Rheinmetall heeft, kreeg TNO de 
beschikking over de testresultaten, met de vraag of het mogelijk was om het proces in een 
kwetsbaarheidsmodel onder te brengen. Hiermee is TNO heden ten dage nog steeds het enige 
instituut dat een theoretisch model voor deze munitie heeft ontwikkeld. Onderstaande afbeelding 
toont het resultaat van het theoretische model waarbij beschieting op een platendoel wordt 
gesimuleerd. 
 
 

 
 

Simulatie van frangible munitie op een platendoel 
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In dezelfde periode was het Zwitserse bedrijf Oerlikon (thans een onderdeel van Rheinmetall) bezig 
om een frangible munitie te ontwikkelen ten behoeve van de luchtverdediging maar ook als 
boordkanonmunitie voor vliegtuigen. Samen met Oerlikon werden op hun schietterrein proeven met 
frangible munitie gedaan tegen verouderde Starfighters. Dit leverde een schat aan experimentele 
gegevens op, waarmee het kwetsbaarheidsmodel van frangible munitie tegen vliegtuigen verder kon 
worden gevalideerd en verfijnd. Onderstaande foto toont een foto van een dergelijk experiment. 
Hoewel de munitie geen explosief bevat, is toch duidelijk een hevige vuurbal te zien door de hitte die 
vrijkomt tijdens treffen waardoor resterende brandstof vlam vat. 
 
 

 
 

Voorbeeld van een beschieting met frangible munitie op een vliegtuig 
 
Ter vervanging van de F-16 heeft de Nederlandse krijgsmacht besloten te investeren in de 
ontwikkeling van de F-35A Lightning II, ook wel Joint Strike Fighter (JSF) genoemd. Het JSF Program 
Office zocht bij de 8 verschillende partnerlanden naar mogelijkheden voor kostenreductie.  
Een daarvan was kostenreductie van het 25mm boordkanon met bijbehorende munitie. Op basis van 
gesprekken met de gebruikers was de conclusie van TNO dat frangible munitie (25mm FAP, Frangible 
Armour Piercing) de beste oplossing was voor het bestrijden van alle mogelijke doelen.  
Naar aanleiding van de mogelijkheid om frangible munitie te ontwikkelen voor het boordkanon van 
de F-35A is TNO een samenwerking aangegaan met Rheinmetall, zoals gezegd de fabrikant van 
verschillende kalibers frangible munitie. In de eerste fase had TNO een duidelijk trekkende rol.  
Door de ontwikkelde software had TNO de mogelijkheid verschillende 25mm frangible munitie 
concepten te simuleren en de effectiviteit tegen de verschillende doelen te maximaliseren.  
Uiteraard ging dit in nauw verband met Rheinmetall maar ook met de Nederlandse en Amerikaanse 
luchtmacht i.v.m. de operationele inzet van de F-35A. Door het vermijden van uitgebreide trial and 
error testen en gebruik te maken van de simulaties is er een flinke kostenreductie behaald in het 
voorontwerp van de munitie. Na deze ontwikkelingsfase nam Rheinmetall de trekkende rol over.  
Op basis van de simulaties heeft Rheinmetall twee prototypen ontwikkeld waarna in overleg met de 
Nederlandse en Amerikaanse luchtmacht het uiteindelijke ontwerp gekozen is. In deze fase had TNO 
alleen nog een controlerende rol door het laatste ontwerp nogmaals te simuleren om te controleren 
of de gestelde eisen daadwerkelijk gehaald konden worden.  
De Amerikaanse luchtmacht was zeer onder de indruk van de eindballistsiche prestaties van deze 
25mm FAP munitie en heeft daarom besloten de 25mm FAP verder te kwalificeren voor het GAU-22A 
boordkanon van de F-35A en te certificeren voor de F-35A. Daarnaast zijn uitgebreide testen 
uitgevoerd op echte doelen, waarbij de 25mm FAP nog beter presteerde dan ingeschat.  
Inmiddels heeft de Amerikaanse luchtmacht de eerste 25mm FAP munitie gekocht als 
oorlogsvoorraad. 
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Ballistic Missile Defense 
 
Na beëindiging van de eerste Golfoorlog in 1991, operatie Desert Storm, werden binnen de NAVO 
plannen ontwikkeld om personeel en materieel tijdens out of area operaties te beschermen tegen 
ballistische raketten. Hoewel de meeste door Irak gelanceerde SCUD raketten weinig tot geen schade 
veroorzaakten, ontstond veel paniek onder de bevolking en er bleek geen afdoend systeem te 
bestaan om dergelijke raketten tijdens hun vlucht te onderscheppen. Zo ontstond rond het begin van 
deze eeuw binnen de NAVO het idee om industriële consortia uit te nodigen om een haalbaarheids-
studie uit te voeren hoe een afweersysteem tegen ballistische raketten zou moeten worden opgezet 
om troepen, bevolking en materieel tijdens out of area operaties te beschermen. Dit systeem staat 
bekend als Theatre Ballistic Missile Defence. De TNO defensie laboratoria werden uitgenodigd om 
binnen een van de internationale consortia, geleid door het Amerikaanse bedrijf SAIC (Science 
Applications International Corporation), deel te nemen. Mede dankzij de ingevoerde reorganisaties 
binnen TNO in de jaren negentig was het een stuk eenvoudiger geworden om de diverse 
kennisgebieden van de laboratoria binnen één project te integreren. Zodoende kon TNO binnen het 
consortium bijdragen aan bijvoorbeeld scenariostudies (TNO-FEL), opleiding en training (TNO-TM), 
kwetsbaarheidstudies en bescherming tegen biologische en chemische strijdmiddelen (TNO-PML). 
TNO-PML leverde tevens de projectleider voor de aan TNO toegewezen studies. Na afronding van de 
haalbaarheidsstudie schreef NAVO een competitie uit om het afweersysteem in samenwerking met 
NAVO daadwerkelijk te implementeren. Ook nu weer won het SAIC consortium de competitie en 
werd TNO uitgenodigd om deel te nemen. Voor de implementatie werd bij de NAVO in Den Haag 
(buren van TNO-FEL) een integrated testbed opgezet met verbindingen naar de diverse eenheden in 
het veld. Daarnaast werd bij vele oefeningen en tests bij de eenheden zelf door TNO ondersteuning 
verleend. Gelijktijdig met de implementatie schreef NAVO een nieuwe competitie uit, ditmaal voor 
een haalbaarheidsstudie om het totale NAVO grondgebied en hun bevolking te beschermen tegen 
ballistische raketten, als gevolg van politieke ontwikkelingen waarbij de dreiging tegen NAVO-
grondgebied reëel werd geacht. Dit systeem staat bekend als het Ballistic Missile Defence systeem, in 
de volksmond het NAVO rakettenschild systeem genoemd. Weer werd het SAIC consortium de 
winnaar en werd TNO uitgenodigd mee te doen en weer leverde TNO-PML de projectleider, naast de 
expertise op een aantal deelstudies. Al met al heeft TNO binnen internationaal verband circa 15 jaar 
bijgedragen aan de verdediging tegen ballistische raketten. De daarbij opgedane kennis werd ook in 
nationale programma´s voor de Nederlandse Defensie gebruikt. Daarnaast werd TNO-PML gevraagd 
deel te nemen aan een NAVO werkgroep die in beeld moest brengen wat de eventuele 
consequenties op de grond zijn als er een ballistische raket zou worden onderschept en hoe de 
bescherming hiertegen zou moeten zijn. Voor de afronding van deze studie en het schrijven van het 
eindrapport voor de NAVO, trad TNO-PML als projectleider op. Tevens werd de opgedane kennis 
toegepast tijdens cursussen aan NAVO militairen op de NAVO school in Oberammergau. 
Onderstaande figuur toont de hoofdcomponenten van een BMD systeem, het netwerk van sensoren, 
de wapensystemen en het command & control centrum. 
 

 
Principe van het BMD systeem 
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Highlights van de organisatie – Chemische Research 
 
 
Dit hoofdstuk beoogt een overzicht te geven van wat er zoal speelde aan de chemische kant binnen 
het PML vanaf de jaren zeventig. Niet uitputtend en niet historisch geheel verantwoord komen 
diverse aspecten van dit werk aan de orde; de bijzondere rollen alsook de diverse werkgebieden. 
Werkgebieden die vroeger georganiseerd waren in afdelingen, researchgroepen en secties en thans 
(2018) terug gebracht zijn tot een afdeling van ca. 50 fte die naast chemisch ook nog biologisch 
onderzoek naar de dreiging tracht af te dekken. 
 

• Nederland en chemische oorlogsvoering: de rol van het PML  
 
De rol van het PML is maar een episode in de aan chemische oorlogsvoering gerelateerde 
geschiedenis (in aanvallende en verdedigende zin) in Nederland. Veel eerder al was Nederland 
betrokken bij het fenomeen, zowel in de zin van non-proliferatie (verdragen - al voor 1900 - die 
trachtten deze vorm van oorlogsvoering te voorkomen) als in de zin van zich voorbereiden op het zelf 
toepassen van chemische wapens. De datum van 22 april 1915 markeert de eerste grootschalige 
inzet van chemische wapens aan het front in Vlaanderen in vorm van een grote wolk chloor 
gegenereerd door de Duitsers. Dat had net zo goed ook een andere speler op het slagveld kunnen 
zijn, want elk land was op zijn manier aan het nadenken over het concept chemische oorlogsvoering 
dat overigens al een lange historie kende.  
Zo dacht ook het neutrale Nederland in de Eerste Wereldoorlog na over chemische oorlogsvoering.  
In 1917 beschikte het gemobiliseerde Nederlandse leger over een voorraad strijdgassen. Ook had het 
de middelen om deze in te zetten. De voorbereidingen waren in 1915 begonnen. Dit was slechts 
enkele weken nadat chemische strijdmiddelen voor het eerst op grote schaal waren ingezet. En na 
een grote sprong in de tijd vestigde in 1997, 80 jaar later, het hoofdkwartier van de Organisation for 
the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), de organisatie die toeziet op de naleving van het 
Chemisch Wapenverdrag, zich in Den Haag. Daartussen en daarna zit een lange geschiedenis waar 
het PML deel van uitmaakt. 
In 2008 openbaarde de journalist Mark Traa in HP-De Tijd in een artikelenserie over Nederland in de 
Koude Oorlog iets wat bijna iedereen was vergeten: Nederland (lees: ook TNO) had in de jaren vijftig, 
samen met Frankrijk, in de Sahara grootschalige experimenten gedaan met de verspreiding van 
zenuwgas. Traa had dit uit het Defensie-archief gevist, waar ook delen van het PML-archief waren 
gestationeerd. TNO kwam er pas heel laat achter dat Traa zoiets wilde publiceren en had op dat 
moment geen idee hoe het imago van TNO in zo’n artikel naar voren zou komen. Voor Nederland 
waren de experimenten defensief bedoeld: het beantwoorden van de vraag hoe zenuwgas zich na 
een bombardement verspreidt. Daarmee begint elke vorm van verdediging (detectie, bescherming) 
tegen deze dreiging. Frankrijk, in tegenstelling tot Nederland destijds nog een land met offensieve 
mogelijkheden op het gebied van chemische wapens, keek op twee manieren naar deze 
experimenten. Enerzijds met dezelfde blik als Nederland: hoeveel komt er vrij en hoe richt ik mijn 
verdediging in? Anderzijds geven dezelfde experimenten inzicht in hoe goed je de middelen kunt 
verspreiden op het beoogde doel en hoe de effecten vervolgens zouden kunnen zijn, zeker als daar 
ook nog proefdieren aan te pas komen. Op dat moment was er schrik, zowel bij Defensie die zich 
realiseerde dat ze wel heel gemakkelijk het archief hadden opengesteld als bij TNO dat daar nog 
weer later van hoorde. Uiteindelijk viel het mee. Het artikel van Traa was evenwichtig, hier en daar 
anekdotisch en was achteraf niet schadelijk voor het imago van Defensie noch voor dat van TNO.  
Gebaseerd op de “affaire Traa” heeft Defensie het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
(NIMH) aan het werk gezet om, geholpen door TNO, de gehele geschiedenis van 1915 tot heden in 
kaart te brengen: alle bemoeienissen van Nederland (en dus ook PML) met chemische oorlogsvoering 
in offensieve (vooral voor de Tweede Wereldoorlog; Defensie zelf) en defensieve (daarbij kwam TNO 



64 
 

in beeld na de oprichting van de Rijksverdedigingsorganisatie) zin. Na minimaal twee manjaren werk 
van een paar academici in deze uitvoerige historische snuffelklus te hebben gestoken ontstond een 
geheim rapport, dat in eerste instantie belandde bij de ambtelijke en politieke top van het 
departement. Het verhaal gaat dat al lezende bij de toenmalige minister van Defensie Van 
Middelkoop de vraag rees of dit nu wel echt een geheim rapport moest zijn. In zijn ogen zou 
Nederland zijn rol (ook de offensieve die vrijwel elk land had in de tijd tot de Tweede Wereldoorlog) 
door de jaren heen het beste transparant en in samenhang moeten presenteren om vervolgaffaires, 
zoals die even dreigden met de publicatie van het artikel van Mark Traa, te voorkomen en om bij 
opkomende vragen simpelweg naar deze studie te kunnen verwijzen. Aldus geschiedde: de auteurs 
Herman Roozenbeek en Jeoffrey van Woensel mochten hun rapport omwerken tot een boek  
De geest in de fles, dat in april 2010 door dezelfde minister Van Middelkoop ten doop is gehouden. 
Het omvat de jaren 1915-1997, van de gasinzet in Vlaanderen tot de OPCW. 
De geschiedenis van Nederland en chemische wapens is meer dan de geschiedenis van het 
chemische deel van het PML, maar het laatste zit wel mooi in het boek gevlochten. Reden om in de 
teksten hieronder niet uitputtend en zeer gedetailleerd op de historie te hoeven ingaan. 
 
 

 
 

Het boek De geest in de fles van het NIMH 
 
 

• Toxicologie 
 
Toxicokinetiek van strijdmiddelen 

 
Tot het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw werd aangenomen dat het zenuwgas soman 
zo reactief was dat het na binnenkomst in het lichaam vrijwel momentaan zou verdwijnen door 
binding aan het toxicologische doelwit acetylcholinesterase, door binding aan andere componenten 
in bloed en weefsels, en door enzymatische afbraak. In 1978 bleek echter dat ratten die in eerste 
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instantie succesvol behandeld leken te zijn tegen een vergiftiging met dit zenuwgas, na een aantal 
uren een terugval kregen en alsnog stierven onder het beeld van een zenuwgasvergiftiging.  
Dit suggereerde dat er enkele uren na toediening nog intact soman in deze ratten circuleerde . 
Indirect bewijs hiervoor werd geleverd toen bleek dat exogeen acetylcholinesterase dat werd 
toegediend aan ratten die drie uren daarvoor waren vergiftigd met soman en schijnbaar succesvol 
waren behandeld, volledig werd geremd, hetgeen duidde op aanwezigheid van intact zenuwgas. 
Inmiddels waren de analysemethoden zodanig verbeterd dat zeer lage concentraties soman in het 
bloed van de proef-dieren konden worden aangetoond. Soman bleek veel meer persistent in het 
lichaam van proef-dieren dan gedacht, en indien dit in de mens ook het geval zou zijn, zou dat 
belangrijke implicaties hebben voor de behandeling en nazorg van mensen die aan dit zenuwgas zijn 
blootgesteld. Grondig inzicht in opname, verdeling, metabolisme en uitscheiding, tezamen 
‘toxicokinetiek’ genoemd, van soman was daarom gewenst. Een complicerende factor was dat 
soman bestaat uit een mengsel van 4 stereoisomeren, die dezelfde chemische formule en volgorde 
van atomen hebben, maar met een andere ruimtelijke structuur. Twee van deze stereo-isomeren 
passen ruimtelijk beter in het actieve centrum van acetylcholinesterase en zijn daardoor bijna  
1000-10.000 maal meer toxisch dan de andere 2 stereoisomeren. Het onderlinge verschil in toxiciteit 
van de twee meest giftige stereo-isomeren is een factor van 2 à 3. Er werd een methode ontwikkeld 
om de 4 stereoisomeren van soman naast elkaar te meten in bloed en weefselmonsters met 
voldoende gevoeligheid, d.w.z. lager dan de concentraties die toxische effecten kunnen veroorzaken.  
De toxicokinetiek van de stereoisomeren van soman is uitvoerig onderzocht door dr. Henk Benschop 
en dr. Leo de Jong en hun medewerkers, in meerdere diersoorten, voor diverse blootstellingsroutes -
waaronder de meest relevante inhalatoire route- , en meerdere doseringen van het zenuwgas. 
Terwijl de weinig toxische stereoisomeren zeer snel uit het lichaam verdwijnen, blijven de meer 
toxische stereoisomeren lang aanwezig, zeker na relatief hoge doseringen van soman. Aangezien de 
antidoten vrij snel het lichaam verlaten, was daarmee verklaard waarom ratten na een initiële 
verbetering na een aantal uren alsnog overleden.  
Omdat het uiteindelijke doel was om de mens (en niet de rat) betere kansen te bieden om een 
vergiftiging door soman te laten overleven moesten de bevindingen in proefdieren worden vertaald 
naar de betekenis voor de mens. In samenwerking met collega’s van het U.S. Army Medical Research 
Institute for Chemical Defense is een computermodel ontwikkeld waarmee de toxicokinetiek van de 
stereoisomeren van soman in diverse diersoorten, waaronder de mens, kan worden voorspeld, een 
zogeheten ‘fysiologisch-gebaseerd toxicokinetisch model’. In dit model worden de fysiologische 
parameters van de betreffende soorten gebruikt, en de gegevens van de interacties tussen de 
stereoisomeren en de weefsels van de betreffende soorten, die in vitro met homogenaten van de 
weefsels zijn gemeten. Voor de proefdiersoorten zijn de voorspellingen van het model gevalideerd 
met metingen. De voorspellingen van het model voor de mens kunnen uiteraard niet worden 
gevalideerd, maar omdat het werkingsmechanisme van de soman stereoisomeren voor alle soorten 
hetzelfde is, en het model voor meerdere diersoorten kon worden gevalideerd, lijkt de aanname 
gerechtvaardigd dat het model ook voor de mens bruikbare voorspellingen geeft. Door het 
toxicokinetische model te combineren met een model voor opname, verdeling, metabolisme en 
uitscheiding van de antidoten, dat wel met metingen in mensen kan worden gevalideerd, kan 
worden beredeneerd wat de optimale dosering en timing daarvan is voor behandeling van een 
vergiftiging door soman. 
Toxicokinetisch onderzoek is tot op de dag van vandaag één van de sterkste, onderscheidende 
technologieën van TNO locatie Rijswijk, waarmee op wereldniveau wordt geacteerd. 
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Gaschromatogram van soman stereoisomeren 

 
Operationele toxicologie 
 
Historisch gezien was het toxicologische onderzoek in militaire context toegespitst op de gezond-
heidseffecten van chemische strijdmiddelen. Toen zo’n twee jaar na operatie Desert Shield/Desert 
Storm uit 1991 het zogenoemde ‘Golfoorlogsyndroom’ onder de aandacht kwam, ging men zich 
echter realiseren dat blootstelling aan minder exotische chemische stoffen, zoals brandstoffen en 
verbrandingsproducten, fijnstof, pesticiden, emissies van afvalverbranding onder militair-
operationele omstandigheden ook tot gezondheidseffecten op korte of langere termijn kunnen 
leiden. Het Ministerie van Defensie en TNO hebben gezamenlijk het onderwerp ‘operationele 
toxicologie’ op de kaart gezet binnen de Science & Technology organisatie (STO) van de NATO en 
meerdere doelfinancieringsprogramma vormgegeven. In deze programma’s is kennis opgebouwd om 
het Ministerie van Defensie te helpen de risico’s van met name langdurige/herhaalde blootstelling 
aan relatief lage concentraties militair-relevante chemische stoffen beter te beheersen.  
Hoewel veel van de betreffende stoffen ook in de civiele wereld worden gebruikt zijn de grens-
waarden die zijn afgeleid voor blootstelling op de civiele werkplek, niet als zodanig toepasbaar op de 
militaire situatie, voornamelijk omdat de blootstellingsomstandigheden anders zijn, bijvoorbeeld  
24 uur per dag gedurende 6 maanden tijdens uitzendingen, welke meerdere malen worden herhaald, 
tegenover 8 uur per dag, 5 dagen per week, een arbeidsleven lang in de civiele context.  
Het omzetten van civiele werkplek grenswaarden naar militair-operationele omstandigheden is niet 
rechttoe rechtaan en vergt een bijzondere benadering. Voor de meeste militair-specifieke stoffen zijn 
geen civiele grenswaarden beschikbaar en moeten deze worden afgeleid. Het ontbreken van 
toxiciteitsgegevens van deze stoffen bemoeilijkt een dergelijke afleiding. Hiervoor is een systematiek 
ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van gelijkende stoffen waar wel toxiciteitsgegevens van 
bestaan.  
Het identificeren en kwantificeren van stoffen aanwezig in de militaire werkomgeving, en van de 
mate van blootstelling daaraan, is essentieel voor het kunnen schatten van de gezondheidsrisico’s. 
Aan het Ministerie van Defensie zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot technologieën en/of 
apparaten die geschikt zijn om een vrijwel volledig beeld te kunnen verkrijgen van de stoffen 
aanwezig in de werkomgeving, zowel voorafgaand aan als tijdens de missie. Daarnaast is een tool 
ontwikkeld om de totale blootstelling van militair personeel aan de diverse potentieel gezondheids-
bedreigende stoffen tijdens de diverse dagelijkse activiteiten te bepalen. Deze geschatte bloot-
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stellingen kunnen worden vergeleken met de corresponderende, afgeleide grenswaarden voor de 
betreffende blootstellingsomstandigheden om te bepalen of er een potentieel gezondheidsrisico 
aanwezig is. 
Een bijzonder aspect van operationele toxicologie is ‘munitietoxicologie’, die zich richt op mogelijke 
gezondheidseffecten van blootstelling aan intacte munitie-gerelateerde stoffen en – vooral - de 
verbrandingsproducten daarvan. Lange tijd heeft men zich uitsluitend zorgen gemaakt over de 
risico’s van de fysieke uitwerking bij het afvuren van munitie. Inmiddels is zowel bij het Ministerie 
van Defensie als de Politie de bewustwording gegroeid dat blootstelling aan munitie-gerelateerde 
stoffen gezondheidsrisico’s met zich kan meebrengen. Onder operationele omstandigheden kunnen 
dergelijke risico’s acceptabel zijn in relatie tot het belang van de missie, in geval van training dient 
blootstelling zoveel mogelijk te worden voorkomen. Huidige trend is de ontwikkeling van ‘groene’ 
trainingsmunitie, waarbij doorgaans lood is vervangen door een ander metaal, dat mogelijk minder 
milieubelastend is, maar niet per definitie minder schadelijk is voor de gebruiker. 
 

• Detectie van strijdmiddelen: de ontwikkeling van DEZI en ACAL  
 
De chemische strijdmiddelen werden in de geschiedenis alsmaar toxischer en al snel, eigenlijk al 
gedurende de Eerste Wereldoorlog, werd het duidelijk dat het ruiken ervan als alarmerings-
mechanisme onvoldoende zou zijn om mensen op tijd van bescherming te voorzien (als die er al was) 
omdat de gevaarlijke concentraties soms ver onder de reukgrens lagen waar nog bijkwam dat alle 
andere chemicaliën in de lucht de aanwezigheid van strijdmiddelen goed konden maskeren. Dit geldt 
nog steeds voor de rond de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde zenuwgassen. Uiterst lage, dodelijk 
concentraties konden niet opgemerkt worden door de menselijke reukorganen en bovendien 
schijnen (wie het rook zou het amper na kunnen vertellen) deze stoffen nog lekker (fruitachtig) te 
ruiken ook. 
Detectie van zenuwgassen is gedurende het bestaan van het PML steeds een belangrijk aandachts-
punt geweest, ook in de vorm van eigen technologische ontwikkelingen. Het gebied detectie valt 
uiteen in verschillende deelgebieden: alarmering en monitoring. Hieronder gaat het met name over 
aanwezigheid in de lucht met de longen, en wellicht de ogen, als doelorgaan. Alarmering dient dan 
om te waarschuwen dat er zenuwgas aanwezig is om zo tot een tijdige bescherming (niet te vroeg en 
niet te laat) te kunnen komen. Monitoring dient om vast te stellen of het gas niet meer aanwezig is 
en het dus veilig is de bescherming af te nemen.  
Bij het PML zijn op beide fronten (alarmering en monitoring) technologische ontwikkelingen geweest 
die op elegante wijze gebaseerd waren op de specifieke eigenschappen van zenuwgassen, het 
toxisch werkingsmechanisme (zoals boven in het hoofdstuk toxicokinetiek beschreven). Het enzym 
acetylcholinesterase dient om de neurotransmitter acetylcholine te de-acetyleren, de acetyl-groep 
eraf te halen. En wanneer dat door de aanwezigheid van een zenuwgas niet lukt gaat, gaat het mis. 
Datzelfde enzym kan als het ware gefopt worden door bij een kleurstof die ook een acetylgroep 
bevat deze er ook af te halen . Chemische veranderingen leiden bij een kleurstof vaak tot kleur-
veranderingen. Het PML gebruikte de kleurverandering van rood naar blauw als gevolg van het 
deacetyleren van 2,6-dichloroindophenylacetaat (ook wel DIBIA genoemd). Blauw is veilig, rood is 
onveilig. 
Als monitor werd een zogenaamde gasdetectieknoop ontwikkeld; de DEZI (Detector Enzymatisch 
Zenuwgassen Individueel). Het detectortje bevatte twee papierstrips, een met het enzym 
cholinesterase en een met de rode kleurstof alsmede een sachetje met vloeistof en een prikkertje. 
Het apparaat werd op de inlaat van een gasmasker aangebracht en door inademen werd de al of niet 
besmette lucht door de papiertjes geleid en adsorbeerde het al of niet aanwezige zenuwgas, oftewel 
de longen werden als pomp gebruikt. Na enige tijd werd de DEZI (ook wel gasdetectieknoop 
genoemd) ingedrukt. Daardoor prikte de prikker het sachetje open en werden de papiertjes 
bevochtigd met na enige tijd een verandering van rood naar blauw (positieve) of geen verandering 
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(negatieve detectie). Na een lange ontwikkeling werd het middel door Defensie in gebruik genomen; 
de firma’s Duphar en Rijling zorgden voor de productie. 
 

 
 

Detector Enzymatisch Zenuwgassen Individueel 
 
Het inzetten van de DEZI vereist dat men is beschermd en weet dat er zenuwgas in de lucht zou 
kunnen zijn. Onder normale (veilige) omstandigheden is het onmogelijk om bij wijze van spreken elke 
minuut zo’n detectie te plegen: het moet continu en bij voorkeur automatisch. Aldus ontstond de 
ontwikkeling van de ACAL (Alarminstallatie Chemisch Automatisch Lokaal). Het werkingsprincipe is 
vrijwel hetzelfde als dat van de DEZI, maar een bewegende tape, waardoor al of niet besmette lucht 
wordt geleid vervangt de papiertjes. Een cassette met twee vloeistoffen kan gedurende 24 uur 
zelfstandig de detectiereactie uitvoeren. De eventuele kleurverandering werd uitgelezen met een 
fotometrische cel. Aldus ontstond een alarmeringsapparaat dat 24 uur “stand alone” kon detecteren. 
Waar een oude bandrecorder door de detectiemedewerker Joop Schimmel tot prototype in elkaar 
werd gesleuteld, eindigde de ontwikkeling in de handen van Oldelft, de optische instrumenten 
industrie in Delft. Het is uiteindelijk tot een aantal productieprototypes beperkt gebleven.  
Oldelft kwam rond de Golfoorlog een tijdje op de zwarte lijst van Defensie te staan en de 
ontwikkeling stagneerde. In die tijd werd de elegante ACAL qua hanteerbaarheid ingehaald door 
andere detectietechnologie en is productie er nooit meer van gekomen.  
 

 
 

Het vroegste prototype en het productie prototype van de ACAL 

http://xref.tno.nl/web/views/WEB/ShowRecord.aspx?hit=37
http://xref.tno.nl/web/views/WEB/ShowRecord.aspx?hit=37
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• Adembescherming 
 
Dit stukje geschiedschrijving over de researchgroep AL (Ademhalings- en Luchtbescherming) betreft 
de periode van 1970-2000. De onderzoeksgebieden zijn organisatorisch niet steeds in deze groep 
aanwezig geweest maar worden hier wel voor de hele periode samengenomen. 
Behalve de lokale wijzigingen in de organisatie heeft zich één fundamentele TNO-brede verandering 
voorgedaan in deze periode, namelijk de gedaanteverandering van een veelal gesubsidieerd instituut 
in de richting van een marktgedreven eenheid. Dit heeft uiteraard ook doorgewerkt in dit 
werkgebied. Was rond 1970 de sfeer in zekere zin academisch van aard, vanaf midden jaren zeventig 
is langzaam maar zeker een meer bedrijfsmatige werkwijze de norm geworden. De strakkere, 
bedrijfsmatige aanpak heeft zich op alle niveaus gemanifesteerd. Opmerkelijk daarbij is dat de 
onderzoeksobjecten voor een wezenlijk deel onveranderd zijn gebleven, zij het dat de stem van de 
belangrijkste belanghebbende (Ministerie van Defensie) in de totstandkoming van het beleid steeds 
directer aanwezig was. 
De kernproblematiek van de researchgroep is steeds geweest de adembescherming van de militair 
tegen de gevaren van chemische strijdmiddelen in de atmosfeer. Dit werd geconcretiseerd in drie 
meer specifieke onderzoekslijnen: feitelijk niveau van de beschermende werking van gasmaskers, 
optimalisatie van gasadsorptie en optimalisatie van aerosolfiltratie. Beide laatste processen worden 
zowel in gasmaskers toegepast als in filterinstallaties voor collectieve protectie. Collectieve protectie 
heeft zeker geen verwaarloosbare plaats ingenomen in het onderzoeksprogramma, maar kreeg wel 
duidelijk minder aandacht dan individuele protectie. Adsorptie en filtratie waren een constituerend 
onderdeel van zowel individuele protectie als collectieve protectie. 
Praktische testen van individuele en collectieve protectie-uitrusting hebben zich steeds in het ruim 
bemeten gebouw 89 van het PML afgespeeld. Ten gevolge van dit aparte onderkomen heeft de 
personele equipe in de periode van 1970 (tot 2000 steeds een wat gesepareerde positie ingenomen 
ten opzichte van de rest van de researchgroep. De noodzaak van de handhaving van gebouw 89 werd 
ingegeven door de eis dat ook grotere filterbussen getest moesten kunnen worden, hetgeen een 
lange meetsectie voor het luchtdebiet nodig maakte. Ook moesten grotere aantallen maskers 
verwerkt kunnen worden, hetgeen ook veel ruimte vergde. 
 
Protectiefactor van het gasmasker 
 
Een belangrijke ontwikkeling in de testmethodologie van gasmaskers werd ingegeven door de wens 
om het protectieniveau te kunnen meten op een wijze die steeds beter beantwoordde aan de 
praktijksituatie. Ook in het civiele domein van adembescherming werd deze wens bij het formuleren 
van internationale testmethoden steeds sterker. Een proefpersoon verricht (weliswaar nog onder 
laboratoriumcondities) een gedefinieerde hoeveelheid arbeid op een fietsergometer, terwijl de 
concentratie van het testgas in het masker ten opzichte van die in de proefkamer wordt gemeten.  
De proefpersoon verricht in de ruimte tijdens metingen ook een gedefinieerd protocol van 
bewegingen. De concentratie van het testgas in de ruimte en die in het masker worden gemeten.  
De verhouding geeft aan welke beschermingsgraad het masker op deze proefpersoon onder de 
gegeven condities biedt. 
Aanzienlijk realistischer is de uitrusting waarmee een proefpersoon in het veld militair relevante 
acties kan verrichten, terwijl de concentratiereductie van natuurlijk in de atmosfeer voorkomende 
aerosoldeeltjes, wordt geregistreerd. 
De uitrusting voor de meting van de protectiefactor te velde is ontworpen om een aantal gegevens 
over de momentane bescherming alsmede over druk- en bewegingscondities van het masker 
draadloos over te zenden naar een ontvangststation. De Portacount is een aerosoldeeltjesteller die 
beurtelings de concentratie buiten en binnen het masker meet. Het HEPA-filter verzekert dat alleen 
aerosoldeeltjes die langs de gelaatsafsluiting binnen lekken, gemeten worden. 
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De protectiefactor-te-velde test 
 
De eerste methode is o.a. toegepast bij de evaluatie van de kandidaat-opvolgers van het C3-masker. 
De experimentele evaluatie vormde voor de researchgroep een zeer omvangrijk project. Dit project 
was deel van een veelzijdig defensie-aanschaffingsproject, waaraan meerdere TNO-instituten 
deelnamen. Vooral op grond van zijn beschermende eigenschappen is de keuze uit de oorspronke-
lijke 12 typen gasmaskers op het Britse FM12 masker gevallen. 
Veel van de genoemde kennis is ook toegepast in andere betaalde militaire en civiele projecten.  
Deze laatste zijn in de loop van de tijd een steeds grotere fractie van het werkprogramma gaan 
vormen, hetgeen in lijn was met de geleidelijke maar onmiskenbare ontwikkeling naar een 
bedrijfsmatiger werkende omgeving. 

 
Optimalisering van het adsorptieproces 
 
Eén van de essentiële functies van een gasmasker is het zuiveren van in te ademen lucht. In de hier 
beschreven periode is er een continue onderzoekslijn geweest om het adsorptieproces dat zich in de 
gasmaskerfilterbus afspeelt, te optimaliseren. Alle resultaten waren en zijn ook bruikbaar voor de 
grotere filterinstallaties bestemd voor collectieve protectie.  
Een optimaal functionerende gasmaskerfilterbus heeft de meest gunstige combinatie van protectie 
enerzijds en het onvermijdelijke discomfort ten gevolge van ademweerstand anderzijds. Op het PML, 
en bij alle collega-instituten van bondgenoten, was rond 1970 veel bekend over de mogelijkheden 
om gasvormige chemische strijdmiddelen uit atmosferische lucht te verwijderen. Deze kennis was 
voor een deel gebaseerd op bestaande adsorptie-theorie, maar er bestond geen inzicht, althans 
onvoldoende inzicht, in de kinetiek van het totale proces in het actieve-koolbed binnen de filterbus. 
De kennis was hoofdzakelijk empirisch van aard. Bij TNO zijn rond het jaar 1972 reeds pogingen 
gedaan om door middel van mathematische modellering van het complete adsorptieproces de 
adsorptiesnelheid in de filterbus in de vorm van de zogenaamde doorbraakcurve te beschrijven.  
De ontoereikende mogelijkheden tot numerieke oplossing noopte tot vereenvoudigingen in het 
model die de bruikbaarheid voor optimalisering sterk beperkte.  
In de loop der daaropvolgende jaren is gewerkt aan de verdere uitbouw van het model van het 
gehele adsorptieproces, waarin opeenvolgende en parallelle stoftransportstappen van een 
gasvormige verontreiniging vanuit atmosferische lucht naar de adsorptieplaatsen in de actieve 
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koolkorrels zijn gedefinieerd. Dit veeljarige programma is voor een groot deel uitgevoerd door 
academische gedetacheerden (later ROAG 's geheten).  
Belangrijk in de beginperiode van de nieuwe aanpak was samenwerking met Zwitserse collega's, 
waarbij door ons een werkend computerprogramma werd verworven dat de zogenaamde 
doorbraakcurve van het filter onder gegeven bekende condities kon simuleren. Uitgaande daarvan 
zijn later (tot en met het proefschrift van Marco Linders in 1999) de belangrijke stappen die 
gezamenlijk het totale adsorptieproces bepalen, gekwantificeerd. Dit geheel werd in een 
mathematisch, numeriek oplosbaar, model opgenomen. Samenwerking met de TU Delft (professors 
Moulijn en Kapteyn) was hierbij van doorslaggevend belang. 
Het streven naar inzicht in het complete adsorptieproces had belangrijk resultaat. Zeer concrete 
aanknopingspunten tot optimalisering werden gevonden. Zo werd duidelijk hoe de geometrische 
vorm van het filter verbeterd kan worden met als resultaat dat bij gelijke praktische adsorptie-
capaciteit een lagere ademweerstand en een hogere totale bescherming kunnen worden bereikt. 
Ook werd het reeds tientallen jaren bestaande onbegrepen gegeven dat een pulserende luchtstroom 
ongunstiger was dan een continue luchtstroom, opgelost. Een publicatie hierover in de AIHA Journal 
(2003) ontving een eervolle onderscheiding. 
Een andere uitwerking van dit onderzoeksprogramma was dat er een sturende invloed van uitging op 
de rest van het onderzoeksprogramma. Sommige afzonderlijke stappen van het proces konden 
experimenteel worden gekwantificeerd: adsorptie-isothermen van gasvormige verontreinigingen, 
poriënstructuur van de actieve kool, dispersie in afhankelijkheid van de korrelgrootte van de 
toegepaste actieve kool. Ook waterdampadsorptie is voor deze toepassing (het sorptieproces werkt 
met atmosferische lucht) van groot praktisch belang. Onder andere door middel van in de groep 
ontwikkelde sorptie microcalorimetrie is waterdampadsorptie nauwkeurig gemeten. Met de 
verdiscontering van co-adsorptie van organische dampen en water is in het simulatiemodel in 1999 
een begin gemaakt. Voorts waren nauwkeurige metingen van doorbraakcurven van wezenlijk belang; 
een hogere stabiliteit en gevoeligheid van de curve werden vereist dan de normale doorbraakcurven 
ten behoeve van capaciteitsbepalingen.  
De meting van de afzonderlijke eigenschappen van het adsorptieproces vonden in het algemeen 
plaats in gebouw 137 waar vanouds ook het pure karakteriseringswerk van adsorbentia in het 
algemeen en van actieve kool in het bijzonder geschiedde. Dit type werk werd reeds beschreven 
door Jan van Aken in zijn proefschrift in 1968. Diens promotor was professor J.H. de Boer, die aan de 
wieg van het CL had gestaan. 
Het instrumentarium, met name stikstofadsorptie-apparatuur, is ook veel gebruikt voor de 
karakterisering van poreuze materialen van civiele opdrachtgevers. 
 
Aerosolfiltratie 
 
In 1995 is in de RG-AL een begin gemaakt met aerosolfiltratie als belangrijk onderzoeksobject. 
Weliswaar zijn in de gehele periode gestandaardiseerde aerosolfiltertesten uitgevoerd, maar het 
streven naar optimalisering van het filtratieproces was een nieuw facet. Een verhoogde dreiging van 
bioagentia was het motief voor deze stap.  
De opzet van het onderzoek was allereerst om experimentele methoden beschikbaar te krijgen om 
de efficiency van filters tegen bioagentia überhaupt te kunnen meten. Er werd een benadering 
gekozen om niet-pathogene levende simulantia te gebruiken en deze, zo mogelijk, op hun beurt te 
simuleren door fysische aerosolen. Daarbij werden de vorm van de deeltjes en hun grootteverdeling 
als maatstaf genomen. Mede dankzij de inbreng uit andere groepen van het PML kon het 
experimentele instrumentarium in enkele jaren worden opgezet. In analogie met het onderzoek van 
gasadsorptieprocessen werd in het theoretische vlak ingezoomd op de eigenlijke werking van het 
aerosolfiltratieproces. In het licht van de nieuwe bio-dreiging moest rekening gehouden worden met 
veel kleinere deeltjes dan bij aerosolen van chemische strijdmiddelen, waarop militaire gasmaskers 
in het algemeen ontworpen zijn. Met de hulp van een Computational Fluid Dynamics reken-
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programma was het mogelijk om na te gaan in hoeverre de luchtstroming door het filter gelijkmatig 
is. Ook werd een begin gemaakt met het operationeel krijgen van in de literatuur bestaande 
rekenmodellen van aerosolfiltratie. Deze aanpak werd geacht de beste te zijn om eventuele opties 
voor het verhelpen van tekortkomingen te kunnen formuleren. 

 

• Huidbescherming 

 
Huidbescherming bestaande uit een pak, laarzen en handschoenen is naast adembescherming een 
onderdeel van fysieke bescherming. In het midden van de jaren zeventig ontstond bij de Nederlandse 
Krijgsmacht de operationele behoefte om de in gebruik zijnde NBC-kleding te vervangen. Omdat de 
aanschaf van het gasmasker enige jaren eerder niet vlekkeloos verlopen was, werd besloten de 
operationele behoefte extra zorgvuldig in te vullen. Als onderdeel van de aanschafprocedure werd 
besloten het toenmalige Chemisch Laboratorium RVO-TNO vanaf het allereerste begin in te 
schakelen. Hierdoor werd gewaarborgd dat de te maken keuzes ook onderbouwd werden op grond 
van de meest recente technisch-wetenschappelijke inzichten. 
Dit was het begin van een programma waarbinnen testmethoden ontwikkeld werden om de 
performance van NBC-kleding te evalueren. Dit programma loopt tot op de dag van vandaag door. 
NBC-kleding (tegenwoordig: CBRN-kleding) moet onder meer beschermen tegen chemische wapens 
in vloeibare en dampvorm en in de ontwikkelde testmethoden wordt zoveel mogelijk een realistisch 
scenario gesimuleerd. Om bijvoorbeeld een on-target aanval van mosterdgasdruppels te simuleren, 
werden door TNO twee druppelvaltorens gebouwd. Deze apparatuur is uniek in de wereld. Vanaf een 
hoogte van 2.7 of 8 m vallen druppels op het kledingmateriaal. Naast deze apparatuur werden ook 
verschillende testopstellingen gebouwd om de andere vormen van vloeistof- en dampbesmetting te 
kunnen nabootsen met verschillende chemische strijdmiddelen.  
Door intensieve samenwerking tussen verschillende researchgroepen binnen het PML werd 
Nederland in het midden van de jaren negentig het eerste NATO land dat de beschikking had over 
een objectieve mosterdgasdosimeter: een uitdrukkelijke eis uit de NAVO-NBC kleding-triptych die in 
die tijd opgesteld was. Deze dosimeter is gebaseerd op het detecteren van DNA-schade in de oren 
van geslachte varkens (varkenshuid is qua penetratievermogen goed te vergelijken met 
mensenhuid). 
In de jaren negentig was er ook veel aandacht om de thermofysiologische belasting van de CBRN-
kleding te verminderen. Dit vloeide voort uit de veranderde inzet van de krijgsmacht. In de zg. “out of 
area gebieden” waar de temperaturen vaak veel hoger waren dan waaraan men gewend was 
geweest in Europa. Waar mogelijk werden daarom luchtondoorlaatbare materialen vervangen door 
semipermeabele materialen of luchtdoorlatende materialen. Deze materialen kunnen wel lager 
presteren op het gebied van bescherming en daarom moest worden gezocht naar een goede balans 
tussen bescherming en warmtebelasting. De beste kleding is dan ook een compromis tussen 
bescherming en comfort. Eind jaren tachtig werd in de VS het concept van de ‘Soldaat als Systeem’ 
ontwikkeld. In dit concept probeert men de – soms tegenstrijdige - eisen die uit de verschillende 
functies van de soldaat voortkomen tegen elkaar af te wegen om tot een optimale effectiviteit van 
de soldaat te komen. Een voorbeeld van die tegenstrijdige eisen is het bovengenoemde compromis 
tussen bescherming en comfort. Om dit compromis op systeemniveau te beoordelen is de zgn. 
Whole System Test ontwikkeld. Begin van deze eeuw is deze test geïmplementeerd op het PML, 
waarbij voortgebouwd werd op de test zoals die bij collega-instituut Porton Down in het VK is 
ontwikkeld. In deze test wordt een pop in een NBC-pak blootgesteld aan damp van een 
mosterdgassimulant. Onder de kleding zijn over de pop verspreid een groot aantal meetbuisjes 
geplaatst waarin de gepenetreerde damp wordt geadsorbeerd. Hierdoor wordt dus een beeld 
gekregen van de bescherming die een compleet pak biedt. Vanaf ongeveer 2005 werd de Whole 
System Test geschikt gemaakt om met proefpersonen te kunnen testen, in plaats van de bewegende 
pop. Inmiddels zijn in de Whole System Testkamer een kleine 1000 testen uitgevoerd, voornamelijk 
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voor producenten van beschermende kleding, maar ook voor eindgebruikers, zoals het Nederlandse 
Ministerie van Defensie. 
 

 
 

De Whole System Test 
 
De kennis en kunde die door TNO voor de Nederlandse Defensie ontwikkeld werd, bleek ook 
interessant voor de civiele klanten van TNO. In het begin van de jaren zeventig begint het Chemische 
Laboratorium dan ook te werken voor niet-militaire opdrachtgevers. In eerste instantie zijn dat 
opdrachten uit de milieuhoek waarbij de ontwikkelde analytische technieken worden ingezet.  
Echter ook de ontwikkelde kledingtesten trekken de aandacht. Op 22 januari 1971 brengt na een 
telefonisch verzoek van het Duitse Ministerie van Defensie een delegatie van de firma Blücher uit 
Duitsland een bezoek aan het Chemisch Laboratorium. Het bezoek is het begin van een bijzondere 
relatie tussen TNO en Blücher die tot op de dag van vandaag bestaat. Blücher heeft een 
ontwikkelingsopdracht gekregen voor impermeabele materialen voor NBC-kleding en wil de 
testmethoden van TNO gebruiken om de bescherming die deze materialen geven in kaart te brengen. 
In de jaren die volgden, werkte Blücher verder aan het ontwikkelen van beschermende 
kledingmaterialen, waarbij het uitgangspunt een lucht doorlaatbaar materiaal is, dat is gelamineerd 
met adsorberende kool. Eind jaren tachtig slaagde Blücher erin haar zogenaamde Saratoga 
kledingmateriaal te verkopen aan het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Een voorwaarde voor de 
levering van het materiaal was dat in het kader van de kwaliteitscontrole materiaalmonsters getest 
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moesten worden. Op basis van de reeds bestaande goede relatie heeft Blücher het PML als 
testlaboratorium in de arm genomen. Vanaf eind van de jaren tachtig heeft Blücher wereldwijd zo’n 
11.5 miljoen pakken geleverd. Het moge dan ook duidelijk zijn, dat het testprogramma voor Blücher 
veel voordeel voor TNO heeft geleverd.  
 
ProQares 
 
In 2010 werd door TNO besloten, op basis van een goed onderbouwd business plan, om de test-
activiteiten van huidbeschermende en adembeschermende middelen onder te brengen in een BV, 
waarvan TNO Bedrijven BV 100% van de aandelen had.  
Hiermee werd invulling gegeven aan het beleid dat werk met een “repeterend karakter” thuishoort 
in een private onderneming. De onderwerpen met betrekking tot huid- en adembeschermende 
middelen die R&D-gerelateerd zijn, bleven logischerwijs binnen de publieke TNO-organisatie. 
Het bedrijf kreeg de naam ProQares B.V., wat een samenvoeging is van de woorden “Protectie” en 
“Ares” (de Griekse god van de oorlog), gekoppeld door een Q die staat voor “Quality”.  
De testactiviteiten werden voortgezet op de locatie aan de Lange Kleiweg en de testapparatuur en 
betrokken medewerkers gingen over naar ProQares. Naast het uitvoeren van testen voor de reeds 
bestaande markt, zijn markten met meer civiele toepassingen op het gebied van bescherming tegen 
Toxische Industrie Chemicaliën (TICs) ontwikkeld.  
De mogelijkheden om te opereren vanuit zelfstandigheid heeft geleid tot een stabiele groei in omzet 
en rendement. In de markt worden het hoge kennisniveau (uiteraard in hoge mate opgebouwd in de 
TNO periode), de geleverde kwaliteit en snelheid van leveren zeer goed gewaardeerd. 
Vele partijen, zowel producenten als eindgebruikers, van over de hele wereld zijn klant gebleven of 
hebben hun weg naar ProQares gevonden om (CBRN) beschermende kleding en adembeschermende 
middelen te testen. 
 

• Waterzuivering: de MDI 
 
Door het PML werd in opdracht van de Koninklijke Landmacht een mobiele installatie ontwikkeld 
voor de bereiding van betrouwbaar drinkwater uit willekeurig verontreinigd oppervlaktewater, zelfs 
bij aanwezigheid van hoog toxische componenten ten gevolge van een NBC oorlogsvoering. Na een 
in bedrijf name en voorproductie van ca. 30 minuten produceerde het geautomatiseerde systeem 3,5 
m3 drinkwater per uur, onafhankelijk van de kwaliteit en temperatuur van het oppervlaktewater. 
Additioneel onderzoek heeft aangetoond dat ook andere voedingsbronnen zoals grondwater en 
zeewater kunnen worden toegepast, waardoor het zuiveringssysteem tevens kan worden 
aangewend voor de civiele nooddrinkwatervoorziening in oorlogssituaties, bij natuurrampen en 
industriële calamiteiten.  
 
Onderzoek en ontwikkeling 
 
Het onderzoeksproject werd gestart in 1978. Doel van het onderzoek was de ontwikkeling van een 
vervanging van de uit 1955 stammende Patersoninstallatie. Behalve de geringe inzetbaarheid was 
ook de betrouwbaarheid van het door deze installatie geproduceerde drinkwater onvoldoende.  
De grootste boosdoener hierbij was de enorm toegenomen vervuiling van het oppervlaktewater met 
toxische verbindingen die door het zuiveringssysteem bestaande uit een combinatie van coagulatie, 
sedimentatie, filtratie en desinfectie niet of onvoldoende verwijderd worden.  
De nieuwe zuiveringsprocedure moest universeel zijn en algemeen betrouwbaar. Daarom werd 
gekozen voor processen die elkaar overlappen, hetgeen betekent dat een bepaalde verontreiniging 
door meerdere processen onschadelijk wordt gemaakt. Een universele zuiveringsprocedure houdt in 
dat onafhankelijk van het type verontreinigd voedingswater het geproduceerde drinkwater steeds 
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voldoet aan de eisen gesteld door de Inspectie Geneeskundige Dienst van de Koninklijke Landmacht. 
Algemene betrouwbaarheid betekent dat sterke fluctuaties in de samenstelling van de waterbron de 
kwaliteit van het eindproduct niet mogen beïnvloeden. Deze eis werd gesteld omdat inspectie van de 
bron vóóraf en controle van het drinkwater achteraf niet of nauwelijks kan plaatsvinden.  
Het project werd gestart met een haalbaarheidsstudie die ten doel had een zuiveringssysteem te 
selecteren dat zoveel mogelijk aan de kwaliteitseisen en operationele eisen voldeed. Als resultaat 
van deze studie werd gekozen voor een combinatie gebaseerd op omgekeerde osmose als het 
centrale proces, ultrafiltratie als voorbehandeling en actieve koolfiltratie als nabehandeling.  
Ook werd bij deze studie aangegeven welk onderzoek van de deelprocessen nog moest worden 
uitgevoerd.  
Het proces omvatte de volgende stappen: 
Omgekeerde osmose of hyperfiltratie, een fysisch scheidingsproces dat oorspronkelijk werd 
ontwikkeld voor de verwijdering van zouten uit water door middel van een semipermeabel 
membraan. Behalve verbetering van de ontzoutingseigenschappen zijn veel nieuwe membranen in 
staat andere soorten opgeloste stoffen tegen te houden. Ook is de weerstand tegen agressieve 
chemicaliën en bacteriologische verontreinigingen toegenomen. Onderzoek bij het PML werd 
toegespitst op de verwijdering van toxische stoffen, zoals zware metalen, fenolachtige verbindingen, 
pesticiden, chemische strijdmiddelen en radioactieve stoffen door verschillende synthetische 
membranen in een aantal configuraties en bij variabele procescondities. Tenslotte werd gekozen 
voor een holle-vezelconfiguratie van een aromatisch polyamide membraan. Bij dit systeem wordt 
gebruik gemaakt van honderdduizenden holle vezels met een uitwendige diameter van slechts 85 tot 
100 micron die tezamen in een drukbestendige behuizing worden geplaatst.  
Een oplossing voor het vervuilingsprobleem kan slechts worden bereikt door een ander membraan-
proces bekendstaand onder de naam ultrafiltratie. Hierbij worden membranen toegepast met 
grotere poriën dan bij omgekeerde osmose (5 - 50 nanometer). Evenals bij conventionele filters 
treedt hierdoor slechts zeeffiltratie op. De poriën zijn klein genoeg om alle gesuspendeerde en 
colloïdale onopgeloste deeltjes, bacteriën en virussen en zelfs grote opgeloste polymeermoleculen 
tegen te houden. Elektrolyten en kleinere organische moleculen worden echter deels of geheel 
doorgelaten. Er werd gekozen voor een buisvormig ultrafiltratie-systeem waarbij het principe van 
cross-flow filtratie wordt toegepast. Hierbij is het membraan met steunlaag aangebracht aan de 
binnenzijde van een drukbestendige buis voorzien van perforaties voor afvoer van het productwater 
loodrecht op de stromingsrichting. Wat betreft het bedieningscomfort is het ultrafiltratie proces veel 
minder arbeidsintensief dan conventionele filtersystemen. Het biedt als voordeel dat toxische en 
radioactieve vaste stoffen niet accumuleren doch direct worden afgevoerd met de vuilwaterstroom. 
Het onderzoek bij het PML bestond uit het testen van verschillende buisvormige ultrafiltratie-
systemen ten opzichte van zeer vuil oppervlaktewater, de reiniging met sponsballetjes en 
optimalisatie van de procescondities.  
Omgekeerde osmose membranen zijn in staat om de meeste anorganische en organische opgeloste 
stoffen tegen te houden, vaak in de orde van 60-99,9%. Hoewel dit voor de meeste verontreinigingen 
voldoende is, dienen restconcentraties van hoog-toxische verbindingen extra te worden verwijderd. 
Bijvoorbeeld sommige chemische strijdmiddelen, fenolachtige verbindingen en laagmoleculaire 
gechloreerde koolwaterstoffen vereisen een aanvullende behandeling. Hiervoor is adsorptie aan 
actieve kool bij uitstek geschikt. Praktische toepassing in een continu proces kan plaatsvinden door 
kolomfiltratie. Adsorptie-experimenten werden bij het PML uitgevoerd voor een aantal hoog-
toxische verbindingen en vervolgens vond selectie plaats van de meest geschikte actieve korrelkool. 
Met behulp van doorslagexperimenten werden vervolgens de dimensies bepaald voor een koolkolom 
met de gewenste contacttijd en gebruiksduur.  
Het zuiveringssysteem werd gecompleteerd met drie processtappen. Grof filtratie van het 
voedingswater. Dosering van een geringe hoeveelheid zogenaamd anti-scalant vloeistof na het 
ultrafiltratie proces om te voorkomen dat weinig oplosbare calcium- en magnesiumzouten door 
concentratiepolarisatie neerslaan op de omgekeerde osmose membranen en verstoppingen 
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veroorzaken. Tenslotte werd direct voor de afgifte van het geproduceerde drinkwater een zeer lage 
concentratie actief chloor gedoseerd om te voorkomen dat tijdens opslag, transport en distributie 
een bacteriologische besmetting zou optreden.  
Het zuiveringssysteem werd ondergebracht in een standaard container van de Koninklijke Landmacht 
en gemonteerd op een militair voertuig. De elektrische energie wordt geleverd door twee standaard 
20 kW generatoren. In bedrijf name en productie vergen ca. 30 minuten, waarna 3,5 m3 drinkwater 
per uur kan worden geproduceerd, onafhankelijk van de kwaliteit en temperatuur van het 
voedingswater. Voor de bediening en onderhoud van het zuiveringssysteem, de generatoren en het 
voertuig, kan worden volstaan met de inzet van twee man militair personeel.  
 
Prototype 
 
Gebaseerd op de onderzoeksresultaten werd een industrieel prototype op ware grootte ontworpen 
en gebouwd in samenwerking met Promac B.V. te Zaltbommel. Met behulp van een "PLC besturing" 
werd volledig automatisch geproduceerd. Het industrieel prototype werd na levering aan een 
uitgebreide technische beproeving onderworpen. Pompen, meet- en regelapparatuur alsmede 
automatische bediening en het functioneren onder noodomstandigheden werden getest gedurende 
ca. 1200 draaiuren. De elektrische voeding naar het zuiveringssysteem werd zodanig verdeeld dat bij 
het uitvallen van één generator toch nog ca. 2 m3 drinkwater per uur kan worden geproduceerd.  
Ook onder extreme omstandigheden waarbij zeer hoge concentraties onopgeloste bestanddelen in 
het voedingswater voorkomen kan deze productie nog worden bereikt.  
In samenwerking met de Inspectie Geneeskundige Dienst van de Koninklijke Landmacht werden 
duurproeven uitgevoerd ter controle van de drinkwaterkwaliteit en met verder als doel het 
zuiveringssysteem te certificeren. Onderzoek werd uitgevoerd op het PML naar de verwijdering van 
zouten, zware metalen, organische verontreinigingen en radioactieve verbindingen. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van kunstmatig vervuild water: leidingwater gemengd met bekende hoge 
concentraties verontreinigingen zoals voorgeschreven door de Inspectie Geneeskundige Dienst van 
de Koninklijke Landmacht. Eind 1985 werd een laatste proefserie uitgevoerd in samenwerking met de 
Wehrwissenschaftliche Dienststelle der Bundeswehr für ABC Schutz in Munster in Duitsland.  
Hierbij werden chemische strijdmiddelen aan het voedingswater toegevoegd in relatief hoge 
concentraties gedurende in totaal 150 productie-uren. Ook bij dit onderzoek bleek dat het 
drinkwater ruimschoots voldeed aan de militaire eisen.  
Dankzij de gunstige resultaten van het onderzoeksproject werd door de Koninklijke Landmacht 
besloten tot aanschaffing. In 1987 werd een eerste serie geleverd door de firma Promac. Additioneel 
onderzoek in opdracht van de Civiele Verdediging heeft aangetoond dat, zij het in gemodificeerde 
uitvoering, tevens gebruik kan worden gemaakt van grondwater en zeewater als voedingsbron.  
Dit impliceert dat het zuiveringssysteem tevens kan worden toegepast voor de civiele 
nooddrinkwatervoorziening in oorlogssituaties, bij natuurrampen en industriële calamiteiten. 
Aan het eind van de rit bleek de Nederlandse ontwikkeling prima en leek het product een 
internationale markt te kunnen vinden. Echter in die tijd kozen met name de grote landen hun eigen 
oplossing. Ondanks proefnemingen in Duitsland waarbij bleek dat het systeem voldeed wilde ook dit 
land zijn eigen systeem. En dat betekende dat de Promac die de MDI ontwikkelde en in de markt 
trachtte te zetten alleen de Nederlandse markt kon bedienen. Pas veel later is de gedachte gekomen 
om niet alles zelf te willen ontwikkelen omdat dit uiteindelijk erg kostbaar is. 
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Het testen van de MDI 
 

• Analytische chemie bij het PML 

 
Aanschaf van analytische apparatuur 
 
Het in 1948 gevormde Chemisch Laboratorium TNO te Rijswijk heeft in haar jonge jaren ingezien dat 
zonder analytische apparatuur het uitgevoerde onderzoek beperkt zou blijven tot het roeren in 
potjes, hoewel dat natuurlijk ook nuttige resultaten kan opleveren. Wanneer organisch-chemische 
verbindingen echter ondubbelzinnig geïdentificeerd dienen te worden zijn spectrometrische 
technieken onontbeerlijk. Moeten die verbindingen ook kwantitatief worden bepaald in mengsels 
dan is chromatografie de aangewezen techniek. Commerciële analyseapparatuur kwam vanaf het 
begin van de jaren zestig beschikbaar op de markt en werd geleidelijk door het laboratorium 
aangekocht. Dat ging niet vanzelf en zeker voor de duurdere instrumenten moest jarenlang worden 
gespaard en uitvoerig overleg gepleegd. Ook met andere TNO-instituten. Bottom-line was echter 
altijd dat het laboratorium er zelf over diende te beschikken omdat zwaar toxische stoffen als 
chemische wapens ermee moesten worden geanalyseerd. Stoffen die men liever niet naar buiten 
bracht en waar andere instituten met analytische faciliteiten niet graag mee wilden worden 
geconfronteerd.  
In de jaren zestig werd begonnen met de aanschaf van apparatuur voor gaschromatografie (GC) en 
infraroodspectrometrie (IR). Apparatuur die qua omvang nog op een gewone labtafel kon worden 
geplaatst maar wel leidde tot specialisatie. Een laborant werd een chromatografist of spectrometrist 
en werkte in de daarvoor organisatorisch gevormde werkeenheden.  
Na IR volgde snel kernspinresonantiespectrometrie (NMR) om meer informatie uit organische 
moleculen te verkrijgen. Door absorptie van straling uit een IR-bron worden met IR de functionele 
groepen in een molecuul in kaart gebracht. Bij NMR worden stoffen in een oplossing in een sterk 
uitwendig magnetisch veld geplaatst en bestraald met radiogolven. Met proton NMR kunnen op die 
manier de posities van de waterstofatomen in een molecuul worden nagegaan. Technieken 
evalueren evenwel en bezitten dan ook meer mogelijkheden. De prijs ging wel navenant omhoog. 
Het eerste aangeschafte NMR-apparaat uit de jaren zestig werkte nog met een elektromagneet en 
een frequentie van 60 MHz. Het werd vervangen door een 100 MHz instrument en uiteindelijk door 
een 400 MHz instrument met een supergeleidende magneet die moest worden gekoeld met 
vloeibare helium. Daar hing wel een prijskaartje van toentertijd meer dan een miljoen gulden aan.  
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In 1971 werd de eerste massaspectrometer (MS) via een raam de eerste verdieping van het 
laboratoriumgebouw binnen getakeld naar een ruimte waar voor die tijd de instrumentele 
werkplaats was gevestigd. Want de introductie van grote, gevoelige analytische instrumenten 
vereiste geschikte locaties met stevige vloeren. En bovendien verbouwingen en de aanleg van 
speciale voorzieningen als airconditioning.  
In een klassieke massaspectrometer (MS) uit de jaren zeventig worden moleculen door een 
elektronenbombardement geïoniseerd en gefragmenteerd waarna de massa’s van de brokstukken 
worden gemeten met een analysator. Uit de brokstukken kan dan de oorspronkelijke structuur 
worden afgeleid. De MS-ontwikkelingen volgen elkaar echter razendsnel op. Koppeling met de 
scheidingstechniek gaschromatografie maakt de analyse van complexe mengsels mogelijk. 
Hybridisatie werd het toverwoord, iets wat met IR en NMR niet of slechts moeizaam kan worden 
bewerkstelligd. GC-MS is daarmee de krachtigste analysetechniek geworden voor mengsels van te 
vervluchtigen stoffen. Naast identificatie werd GC-MS daarmee ook een kwantitatieve analyse-
methode. In 1978 werd de eerste GC-MS combinatie met bijbehorend datasysteem op het 
laboratorium geïnstalleerd. Die werd in 1988 vervangen door een nog sneller en gevoeliger apparaat. 
De noodzaak om steeds gevoeliger te willen meten is altijd een drijfveer geweest om weer een nieuw 
apparaat aan te schaffen.  
De ontwikkeling ging echter ook verder in de reductie van de omvang. Van zaalvullende apparatuur 
naar kleine benchtop-apparaten die niet uitsluitend door specialisten hoefden te worden bediend. 
Ook daarin investeerde het laboratorium.  
De MS-apparatuur ontwikkelde zich tevens in verschillende richtingen, met andere ionisatie-
methoden zoals elektrospray (ES) en de koppeling met vloeistofchromatografie (LC-MS).  
Daarmee konden grote en sterk polaire verbindingen zoals peptiden in waterige mengsels worden 
geanalyseerd. Voor elke toepassing kwam feitelijk een specifiek apparaat beschikbaar. Zo kwam er 
een speciale techniek, ‘matrix assisted laser desorption ionisation’ (MALDI), om grote moleculen als 
eiwitten te meten. Want ook de natuurstof ricine, met een molecuulmassa van meer dan 60.000 
Dalton, wordt tegenwoordig als een chemisch wapen beschouwd. 
Anno 2000 kon het laboratorium een breed scala van al dan niet toxische verbindingen en mengsels 
zowel kwalitatief als kwantitatief analyseren. Van gassen tot vaste stoffen, inclusief biologisch 
belangrijke verbindingen als nucleïnezuren en peptiden. Daarbij kwam het accent op de 
massaspectrometrie te liggen in combinatie met de twee chromatografische (GC en LC) technieken.  
 

 
 

De eerste in 1971 aangeschafte massaspectrometer in de takels 
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Het laboratorium beschikte toen over de volgende apparatuur: 
• GC en LC met verschillende specifieke detectoren voor het bepalen van onder meer fosfor- en 

zwavelverbindingen, 
• GC-MS met twee ionisatiemethoden (elektron impact en chemische ionisatie), 
• LC-MS in combinatie met elektrospray (ES), 
• MALDI-MS, 
• 400 MHz NMR om verschillende kernen te meten (1H, 13C, 31P en 19F), 
• IR-spectrometer met een microscoop accessoire. 

 

 
 

De in 1988 aangeschafte VG-2050S massaspectrometer met GC-MS koppeling 
 
Verzameling van analytische gegevens van chemische wapens 
 
Begin jaren zeventig, in de periode van de Koude Oorlog, was een aanval met chemische wapens op 
NATO-grondgebied niet uit te sluiten. De toenmalige Sovjet-Unie beschikte over een grote voorraad 
chemische wapens en tevens over de specialistische troepen om die wapens daadwerkelijk te 
gebruiken. De eventuele inzet van die wapens zou ongetwijfeld een reactie uitlokken van NATO-zijde 
en dan niet alleen politiek. Maar hoe weet men nu of er inderdaad chemische wapens zijn ingezet in 
een conflict. Dat kan niet worden gebaseerd op zoiets als een verkleuring van een detectiepapiertje 
maar kan alleen gebaseerd zijn op gedegen laboratoriumonderzoek. Het bewijs van gebruik moet zo 
snel mogelijk worden geleverd maar wel ondubbelzinnig zijn om op gepaste wijze militair en politiek 
te reageren. Dit vormde de reden om in 1971 binnen de NATO de werkgroep ‘Sampling and 
Identification of Chemical Agents (SICA)’ op te richten. Het Chemische Laboratorium TNO werd door 
de Nederlandse Defensie gevraagd hieraan deel te nemen. Haar directeur dr. A.J.J. Ooms zat de 
eerste vergadering voor om daarna de hamer over te dragen aan dr. H.L. Boter, hoofd van de 
toenmalige afdeling Analytische Chemie. Het was de start van de dominante Nederlandse rol in de 
SICA-groep, die vanaf de jaren negentig werd uitgebreid met biologische (SIBCA) en radiologische 
(SIBCRA) agentia.  
Door de introductie van IR, NMR en MS in het Chemisch Laboratorium in de jaren zestig en zeventig 
vormden deze drie spectrometrische technieken de basis voor de snelle identificatie. Ze produceren 
alle drie van een chemische verbinding een vingerafdruk, maar die is in sommige gevallen toch niet 
altijd eenduidig. Daarom wordt het gebruik van twee analytische technieken als voorwaarde van de 
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ondubbelzinnige identificatie gehanteerd. Naast de spectrometrische technieken werd gaschroma-
tografie ingezet voor meting van de zogenoemde retentie-indices (GC-RI). De retentietijd van een 
verbinding in een chromatografische kolom wordt daarbij gerelateerd aan die van standaard-
verbindingen als n-alkanen. De informatie is beperkt tot een getal, maar de index is nuttig om 
mogelijkheden uit te sluiten als de gemeten RI-waarde niet klopt met die in een verzameling 
(negatieve identificatie).  
In principe kan uit de verkregen spectra de identiteit van een chemisch wapen worden bepaald door 
het spectrum te interpreteren. Maar dat kan een tijdrovend proces zijn met nogal wat gepieker en de 
identificatie moet niet alleen grondig maar ook snel gaan. Men heeft dus referentiegegevens nodig 
waarmee vergeleken kan worden. Binnen de SICA-groep nam het Chemisch Laboratorium de taak op 
zich om die gegevens in de vorm van een atlas te produceren voor het te maken ‘Handbook for 
Sampling and Identification of Chemical Agents’. Een niet gering karwei waaraan enkele jaren werd 
gewerkt. Meer dan 70 potentiële of in het verleden gebruikte chemische wapens werden op kleine 
schaal gesynthetiseerd. De analytische gegevens werden vervolgens opgenomen met de toen 
beschikbare apparatuur zonder aangesloten computers. Dat impliceerde dat de papieren IR- en 
NMR-spectra moesten worden gefotografeerd en de MS-spectra moesten worden overgetekend 
voor de fotografische verkleining en publicatie in boekvorm. De toenmalige fotografische afdeling 
had hieraan handenvol werk. 
In 1974 verscheen de eerste editie van het SICA Handbook als ‘Allied Engineering Publication’  
(AEP-10). In de delen 1 en 2 werden de monstername- en identificatieprocedures beschreven en deel 
3 bestond uit de atlas met de analytische gegevens. Een boek waarover alle NATO-laboratoria 
konden beschikken en daar zeer tevreden over waren. Vele chemische wapens zoals de zenuwgassen 
zijn echter niet stabiel in het milieu en ontleden snel. Er was dan ook behoefte aan analytische 
gegevens van de ontledingsproducten. En ook aan gegevens over de soms wel stabiele 
uitgangsstoffen en stabilisatoren die als verontreiniging in chemische wapens voorkomen.  
Het project werd dan ook voortgezet en in 1978 verscheen de tweede editie van het AEP-10 
Handbook met een atlas van chemische wapens en hun ontledingsproducten en verontreinigingen 
van die wapens.  
De NATO vond toen dat de SICA haar werk had gedaan en de groep werd opgeheven. Maar de 
chemische dreiging stopte niet. Er verschenen berichten over het gebruik van potentiele nieuwe 
chemische wapens zoals de trichothecenen en andere toxische stoffen van natuurlijke oorsprong.  
In 1984 werd de SICA-groep nieuw leven ingeblazen en het PML nam de taak weer op om de 
analytische gegevens van die nieuwe stoffen te produceren. De eerste generatie analyseapparatuur 
op het laboratorium was inmiddels vervangen en de nieuwe generatie was uitgerust met 
computerverwerking hetgeen het maken van een nieuwe atlas aanzienlijk vergemakkelijkte. In 1988 
kwam de derde editie van het AEP-10 Handbook uit. Ook waren inmiddels de massaspectra in een 
elektronische database gestopt.  
In januari 1993 werd het Chemisch Wapenverdrag in Parijs getekend, maar daarvoor begon al het 
diplomatieke spel waar de zetel van de organisatie moest komen. Het bezit van de grote hoeveelheid 
analytische gegevens van het PML vormde een onderdeel van het Nederlands aanbod om de OPCW 
in Nederland te vestigen. In 1993 begon het voorbereidend werk van de OPCW in Den Haag en het 
opzetten van een database met analytische gegevens kwam vrijwel direct ter sprake. Het woord 
‘chemisch wapen’ werd aangepast aan de OPCW-terminologie en werd ‘lijstverbinding’ zoals 
beschreven in het Chemisch Wapenverdrag. In 1994 startte een werkgroep binnen het ‘Provisional 
Technical Secretariat (PTS)’ van de OPCW met het verzamelen en evalueren van analytische gegevens 
van de lijstverbindingen. Een tiental landen nam actief deel aan deze werkgroep onder het 
Nederlands voorzitterschap tot 2006. De beschikbare gegevens van het PML werden ook ingestuurd. 
In 1998 werd de eerste versie van de ‘OPCW Central Analytical Database (OCAD)’ uitgebracht. Net als 
het NATO AEP-10 Handbook nog in een papieren versie in enkele ordners die tegenwoordig in een 
laboratorium waarschijnlijk niet meer te vinden zullen zijn. Het werk aan de OCAD loopt door tot de 
dag vandaag binnen de zogenoemde ‘Validation Group’ van de OPCW. Het aantal deelnemende 
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landen is toegenomen, de hoeveelheid analytische gegevens enorm uitgebreid en de database wordt 
al jaren alleen maar op DVD uitgebracht. In januari 2018 werd versie 20 beschikbaar gesteld aan de 
deelnemende landen aan de OPCW. 
Het concept is echter sinds de jaren zeventig hetzelfde gebleven. Analyseapparatuur is essentieel om 
de gegevens te verkrijgen maar alleen met een database kan snel worden geïdentificeerd. Mits de 
gegevens van de verbinding erin aanwezig zijn natuurlijk. En die van onder meer ricine staan er nog 
niet in, er blijft dus werk aan de winkel. 
 
 

 
 

OPCW centrale database 

 

• Het PML en het Chemisch Wapenverdrag 

 
Koos Ooms 
 
In september 1992 konden de internationale delegaties in Genève het na bijna 25 jaar onder-
handelen eindelijk definitief eens worden over het Chemisch Wapenverdrag. In januari 1993 volgde 
de plechtige ondertekening van het verdrag in Parijs waarna het wachten begon op voldoende 
ratificaties door de nationale parlementen. Die kwamen er en in april 1997 kon de ‘Organisation for 
the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)’ daadwerkelijk aan de slag. Er was in 1996 al begonnen 
met de bouw van een hoofdkwartier, gelegen langs de Johan De Wittlaan in Den Haag, dat in mei 
1998 officieel werd geopend door koningin Beatrix.  
De voornaamste vergaderzaal in het OPCW-gebouw is de Ieperzaal verwijzend naar het eerste 
grootschalige gebruik van chemische wapens op 22 april 1915 tijdens de strijd om Ieper in de Eerste 
Wereldoorlog. Het gebouw telt echter meer zalen en zaaltjes want vergaderen en onderhandelen 
door delegaties is na 1997 niet gestopt, al mag er uiteraard niet worden getornd aan de 
verdragstekst. Die zalen dragen nummers maar de belangrijkste zaal na de Ieperzaal is sinds april 
2006 vernoemd naar dr. Arie Jacobus Johannes Ooms (1925-1999), de voormalige directeur van het 
Chemisch Laboratorium van 1965-1978 en later van het Prins Maurits Laboratorium tot 1988.  
Koos Ooms voor de Nederlanders, Jack Ooms voor de Angelsaksen. Bij de ingang van de Ooms-zaal 
hangt zijn portret en dat is uitzonderlijk in het OPCW-gebouw. 
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Over een verbod op chemische wapens werd al onderhandeld sinds 1899 toen de Eerste 
Vredesconferentie in Den Haag werd gehouden waarbij werd afgesproken geen giftige stoffen te 
gebruiken in oorlogstijd. Na de Eerste Wereldoorlog volgde in 1925 het zogenoemde Protocol van 
Genève dat het gebruik van chemische wapens verbood maar niet de productie noch het bezit ervan. 
In 1967 werd Egypte ervan beschuldigd chemische wapens te hebben ingezet tegen Jemen.  
Dit vormde de trigger voor de Verenigde Naties om in Genève te gaan onderhandelen over een 
nieuw verdrag dat niet alleen het gebruik van chemische wapens maar ook de productie verbood en 
waarvan de naleving werd gecontroleerd met een verificatieregime. De Nederlandse regering 
steunde dit streven en Ooms werd in 1969 als expert toegevoegd aan de Nederlandse delegatie.  
Hij werkte al sinds de oprichting in 1948 bij het Chemisch Laboratorium en promoveerde in 1961 op 
het proefschrift ‘De reactiviteit van organische fosforverbindingen t.o.v. een aantal esterases’. 
Onderzoek dat op het laboratorium was uitgevoerd met zenuwgassen, na de Tweede Wereldoorlog 
beschouwd als de gevaarlijkste chemische wapens.  
Het laboratorium draaide goed en kon haar directeur wel enkele maanden per jaar missen. Op de 
jaarlijkse nieuwsjaarbijeenkomsten werd het personeel door hem bijgepraat over wat er gaande was 
en over de problemen bij de onderhandelingen in Genève. Ooms groeide in zijn rol als 
ontwapeningsonderhandelaar, verzamelde kennis over dit onderwerp, sprak zijn talen en was 
aanspreekbaar ook voor de niet-westerse delegaties. En hij was er vanaf het begin bij in tegenstelling 
tot de diplomaten die na enkele jaren vertrokken om weer een andere positie te bekleden.  
Ooms vormde op die manier het werkgeheugen van de jarenlange onderhandelingen waarin pas 
vanaf 1985, na het aantreden van Michail Gorbatsjov in de Sovjet-Unie, duidelijk schot kwam. Maar 
Ooms deed het niet alleen, hij schakelde ook zijn laboratorium in. 
 
Verificatieonderzoek op het PML 
 
De kern van het Chemisch Wapenverdrag vormt het verificatiemechanisme. Het is gemakkelijk te 
beweren dan er geen wapenproductie is, maar hoe dat te controleren. En op welke chemische 
stoffen. ‘Trust, but verify’ is een beroemde uitspraak van de voormalige Amerikaanse president 
Ronald Reagan. Gedaan tijdens onderhandelingen over kernwapens, maar even goed geldend voor 
chemische wapens. Met commercieel beschikbare GC-MS analyseapparatuur kan van alles worden 
geïdentificeerd maar ook zaken die buiten het verdrag vallen. Hoe verifieer je of een chemische 
industrie naast zijn gangbare producten niet clandestien zenuwgassen maakt zonder dat de legitieme 
productieprocessen zichtbaar worden door de uitgevoerde analyses. Een heikel punt waarover 
jarenlang werd gesproken. 
Naast de bekende zenuwgassen als sarin en soman zijn vele homologen te bedenken met een andere 
alkylketen dan isopropyl of pinacolyl. Het aantal varianten is heel groot en dat is gevangen in een 
Nederlands voorstel om een meer generieke structuur in te voeren, wat in het Chemisch 
Wapenverdrag is doorgevoerd. Voor de vele varianten op basis van de zenuwgassen sarin, tabun en 
VX werd zo’n algemene formulering opgesteld.  
De Nederlandse Defensie ondersteunde het laboratorium eveneens met een onderzoeksproject naar 
niet-intrusieve verificatiemethoden. Zenuwgassen als sarin, soman en VX zullen in water 
hydrolyseren tot het stabiele methylfosfonzuur. De P-methyl band onderscheidt de zenuwgassen van 
commerciële fosforpesticides die hydrolyseren tot fosforzuur. Bij het lozen van afvalwater op een 
rivier zullen deze ontledingsproducten op lage schaal terug te vinden zijn. Er werd een gevoelige 
analysemethode ontwikkeld door methylfosfonzuur in afvalwater te bepalen. De resultaten werden 
gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science van mei 1979. Tevens werd de methode 
getest met het afvalwater van een chemische fabriek die fosforpesticides produceerde. Het is geen 
100% verificatiemethode maar wel één waarmee slechts naar de mogelijkheid van de productie van 
zenuwgassen wordt gezocht zonder commerciële geheimen te kunnen onthullen. Niet-intrusieve 
verificatie was dus mogelijk gebleken en dit vormde weer een bijdrage aan de onderhandelingen in 
Genève.  
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Analysemethoden evolueren echter en uiteindelijk werd vanaf 1993 door de OPCW gekozen voor de 
inzet van mobiele GC-MS apparatuur die wordt gebruikt in de zogenoemde ‘blinded mode’. Er wordt 
daarbij alleen geanalyseerd op de lijstverbindingen in het Chemisch Wapenverdrag waarvan 
massaspectra zijn opgenomen in de OPCW analytische database. De inspecteur ziet dan alleen een 
resultaat als er een match is.  
 
De komst van de OCPW naar Den Haag 
 
Toen het duidelijk werd dat het Chemisch Wapenverdrag er inderdaad ging komen, begon eind jaren 
tachtig de dans om de locatie van het OPCW-hoofdkwartier. Zo toonden Genève en Wenen 
duidelijke interesse. In 1990 deed Nederland een aanbod om de OPCW naar Den Haag te halen.  
Het ministerie van Defensie was zelfs bereid om eenmalig 35 miljoen gulden bij te dragen gevoegd bij 
de bedragen die de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en de stad Den Haag 
beschikbaar stelden. Het PML werd nadrukkelijk in het Nederlandse aanbod betrokken. Het had een 
internationale reputatie op het gebied van de chemische defensie en garandeerde dat er in 
Nederland meer dan voldoende kennis op dat terrein was. Een ander onderdeel van het Nederlandse 
bod was dat het PML een trainingscursus voor de op te leiden OPCW-inspecteurs ging verzorgen.  
Als onderdeel van het lobby-proces werden de onderhandelaars uit Genève in augustus 1991 naar 
Den Haag overgevlogen. Zij brachten ook een bezoek aan het PML waar ze met eigen ogen konden 
zien wat de mogelijkheden en faciliteiten van het laboratorium waren. Van dat bezoek werd een foto 
genomen die in het uiteindelijke Nederlandse Bid Book is opgenomen. In juni 1992 werd uiteindelijk 
de knoop doorgehakt en werd in het Chemisch Wapenverdrag opgenomen dat ‘The seat of the 
headquarters of the organisation shall be The Hague, The Kingdom of the Netherlands’.  
 

 
 

Chemisch Wapenverdrag onderhandelaars op bezoek bij het PML in augustus 1991 
 
Vanaf 1993 begon een drukke tijd voor een paar PML-medewerkers die participeerden in de  
‘Expert Groups’ die in Den Haag vergaderden over de precieze details en verdere uitwerking van het 
Chemisch Wapenverdrag. Dr. H.L. Boter, dr.ir. J.M. Medema en ir. E.R.J. Wils namen deel aan de 
vergaderingen van de groepen over training van de inspecteurs, inspectieprocedures, analytische 
procedures en de aanschaf van de inspectie-apparatuur. En zaten vergaderingen voor van  
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‘Task Forces’ die het werk van de ‘Expert Groups’ moesten voorbereiden. Ze moesten daarbij ervaren 
dat het woord ‘Expert Group’ niet zonder meer hetzelfde was als een groep van experts.  
Als navolgers van Ooms kregen ze nu ook inzicht in de vertragingstactieken van sommige delegaties. 
Vanaf 1996 begon het hoofdkarwei voor het PML: het geven van een zes weken durende basis-
training voor ongeveer 150 OPCW-inspecteurs in opleiding die afkomstig waren uit alle hoeken van 
de wereld. Er werd een cursusboek gemaakt onder leiding van Medema en dr. L.P.A. de Jong en een 
trainingsschema opgesteld. De training zelf vond plaats in twee groepen. In 1997 werd de eerste 
groep getraind in het Instituut Defensie Leergangen te Ypenburg en begin 1998 de tweede groep op 
de vliegbasis Woensdrecht. Een belangrijk deel van de staf van het PML werd daarvoor ingeschakeld 
om enkele uren of zelfs dagen les te geven over hun expertise van bescherming tegen chemische 
wapens tot aan inspectieprocedures.  
Na de inwerkingtreding van het Chemisch Wapenverdrag diende ook het PML zich aan te melden als 
een faciliteit die moest worden geïnspecteerd. Gekozen werd voor wat in de verdragstekst 
omschreven staat als een ‘Other facility for protective purpose’. Het instituut werd vervolgens 
bezocht door enkele door het PML opgeleide inspecteurs. 
Na 1998 werd het echter duidelijk dat de OPCW geen al te groot beroep meer op het PML ging doen. 
Er was een eigen laboratorium ingericht in Rijswijk dat zich geleidelijk uitbreidde. De beginjaren 
negentig gegroeide verwachting dat het PML zich tot een testfaciliteit voor de OPCW zou 
ontwikkelen is niet bewaarheid geworden. Wel is op het gebied van de chemische analyse een 
blijvende band ontstaan. 
 
Het PML als OPCW Designated Laboratory 
 
Het Chemisch Wapenverdrag kent een onderdeel over het verzamelen, behandelen en analyseren 
van monsters genomen tijdens een inspectie door OPCW-inspecteurs. De analyse zal primair ter 
plekke op de te inspecteren faciliteit dienen te worden uitgevoerd met gecertificeerde apparatuur 
die door het inspectieteam wordt meegebracht zoals een mobiel GC-MS apparaat. Het inspectieteam 
kan echter besluiten de monsters nader te laten analyseren in ten minste twee daarvoor door de 
OPCW geaccrediteerde laboratoria (OPCW Designated Laboratories). Dit gebeurt onder de 
coördinatie van het OPCW-laboratorium te Rijswijk. 

 

 
 

TNO als OPCW designated laboratory 
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Om een OPCW Designated Laboratory te worden is een speciaal programma opgesteld dat zijn 
oorsprong vindt in de ‘Robin Round Verification Test’ die voor het eerst in 1989 werd gehouden.  
Het VERIFIN laboratorium uit Finland was de initiator van deze testen. Een laboratorium maakt 
monsters aan met een aantal relevante verbindingen, stuurt die naar de deelnemende laboratoria, 
die een zekere tijd krijgen om die monsters te analyseren en te rapporteren naar een coördinerend 
laboratorium. Dit laatste evalueert vervolgens de analyseresultaten. Met steun van de Nederlandse 
Defensie nam het PML vanaf 1989 deel aan die vrijblijvende laboratoriumtesten en behaalde de 
maximale resultaten.  
In 1995 werd door de OPCW de volgende stap gezet naar ‘OPCW Proficiency Tests’. Het principe is 
hetzelfde gebleven maar de regels zijn fors aangescherpt. De rapportage moet binnen twee weken 
na monsterontvangst volgen en moet uitermate strikt zijn. Een foutje in de rapportage en het 
resultaat wordt afgekeurd. Als uitkomst van een test wordt een score opgesteld waarbij alles goed 
geïdentificeerd een ‘A-score’ oplevert en een enkele fout tot een ‘B-score’ leidt. Na drie testen wordt 
men dan een OPCW Designated Laboratory indien een totale score van ‘AAA’ of ‘AAB’ is behaald.  
Om een OPCW Designated Laboratory te blijven moet jaarlijks met een positief resultaat aan een test 
worden meegedaan. Het PML behoorde tot de eerste zeven laboratoria die in 1998 deze status 
verwierven en heeft die status sindsdien kunnen behouden.  
 
Nobelprijs voor de OPCW 
 
In 2013 is aan de OPCW gevestigd in Den Haag de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. De OPCW is 
aan de Verenigde Naties gelieerd. Waarom gevestigd in Den Haag? Dat heeft veel met TNO te 
maken. Want het was dr. A.A.J. Ooms van TNO die zich zijn leven lang heeft ingezet om zo’n 
organisatie in het leven te roepen. Jarenlang reisde hij voor lange periodes naar de 
Ontwapeningscommissie in Genève. In 1988 had Nederland zich bij de Verenigde Naties al kandidaat 
gesteld voor de zetel van de organisatie die voor de uitvoering van het chemisch wapenverdrag 
verantwoordelijk zou worden. In 1991 werd TNO aangemeld als laboratorium waar de verboden 
stoffen in zeer kleine hoeveelheden voor onderzoeksdoeleinden aanwezig waren. In 1993 werd het 
Chemisch Wapenverdrag voor ondertekening opengesteld. Een van de laatste punten van 
onderhandeling was de toekomstige locatie van de OPCW. Er volgde een wervingscampagne. In 1991 
ontvingen Buitenlandse Zaken, de gemeente Den Haag en TNO 39 ambassadeurs bij de Geneefse 
Ontwapeningscommissie. In 1992 werd een symposium georganiseerd: ‘OPCW, the First Five years’. 
Enkele weken later wees de Geneefse Ontwapeningscommissie Den Haag aan als zetel.  
 

 
 

Het hoofdkwartier van de OPCW in Den Haag 
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De kennis en expertise van TNO in Rijswijk was een belangrijk argument om de zetel van de OPCW in 
Den Haag te vestigen. Sinds 1974 hield het laboratorium zich bezig met het ontwikkelen van 
verificatiemethoden voor de Geneefse commissie. Bovendien stond het op de lijst van laboratoria die 
door de VN voor onderzoek naar chemische strijdmiddelen konden worden ingeschakeld. Om ervoor 
te zorgen dat de OPCW onmiddellijk na inwerkingtreden van het verdrag met haar controletaken zou 
kunnen starten verzorgde het PML in 1993 de opleiding van 150 inspecteurs. TNO medewerkers zijn 
nog steeds betrokken bij de werkzaamheden van de OPCW. 
 

• Operatie Obong - De verbranding van mosterdgas in Indonesië 
 
In 1975 hoorde de Nederlandse overheid van een oud-medewerker van het ministerie van Koloniën 
dat er op een artillerieschietterrein bij het dorpje Batujajar, bij de Javaanse stad Bandung, een 
voorraad mosterdgas zou kunnen liggen. Deze voorraad was in de jaren 1940-1941 gesynthetiseerd 
en opgeslagen in ondergrondse tanks. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd die daarop volgde, was dit gewoonweg in de vergetelheid 
geraakt. 
De Indonesische overheid werd gewaarschuwd en de NBC-dienst van het Indonesische leger voerde 
in 1977 ter plaatse onderzoek uit. Er werden inderdaad vijf ondergrondse opslagtanks van elk circa 
10 m3 inhoud ontdekt; vier tanks waren nog in goede staat en bleken mosterdgas te bevatten.  
De vijfde tank was in slechte staat en bevatte geen mosterdgas.  
Ook werden in de bodem resten gevonden van een chemisch laboratorium. Bij de inval van de 
Japanners in 1941 werd de vrijwel complete inventaris van het laboratorium van de fabriek in de 
grond begraven. Dit was inclusief een aantal 50 liter drukcilinders die chloorgas bevatten, nodig voor 
de productie van mosterdgas. Dit verklaarde de mysterieuze gebeurtenissen die sinds begin jaren 
zeventig op het artillerieterrein plaatsvonden. Af en toe werd een ontploffing gehoord en bleek rond 
de plek vegetatie en dierlijk leven over een afstand van 50 à 100 m vernietigd te zijn. De cilinders 
waren na tientallen jaren opslag doorgeroest. 
Door Indonesië werd aan de Nederlandse autoriteiten om assistentie gevraagd voor de vernietiging 
van het gevonden mosterdgas. Hierop werd door Nederland positief gereageerd en werd het PML 
begin 1978 ingeschakeld. Er werd een oriëntatiereis gemaakt door M. van Zelm in april 1978.  
Naar aanleiding van zijn bevindingen en rapportage werd op 9 juni 1978 door het Ministerie van 
Defensie opdracht gegeven voor: 
• het uitwerken van de onderzoeksresultaten m.b.t. de oriëntatiereis tot aanbevelingen voor de 

meest verantwoorde maatregelen, 
• het voorbereiden en zo nodig begeleiden van werkzaamheden bedoeld om het onderzochte 

terrein te zuiveren van chemische laboratoriumresten en cilinders, 
• het verlenen van actieve medewerking aan de voorbereiding en uitvoering van maatregelen 

m.b.t. de opruiming van de aangetroffen voorraden. 
 
Voorbereiding en plannen 
 
Binnen het PML werd een projectteam geformeerd van medewerkers met specifieke deskundigheid 
die zich bereid moesten verklaren eventueel voor langere tijd naar Indonesië te gaan voor dit top-
secret project. Vanwege deze classificatie was het op straffe van ontslag verboden er met collega’s 
over te praten; zelfs de eigen partners en kinderen mochten er niets van weten.  
Het projectteam bestond uit Marius van Zelm, Cor de Borst, Ton Barendsz, Ger Moes, Jaap van Nes, 
Piet Baak, Gerard Bosman, Leo Steenweg en Paul Wittgen. De laatste is uiteindelijk niet naar 
Indonesië geweest (hij werd vader in de betreffende periode) maar heeft als liaison gediend tussen 
het team en TNO. 
Vanaf het verstrekken van de opdracht in juni 1978 tot het einde van het project is er door dit team 
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bijna full time aan dit project gewerkt. 
Allereerst werd uitgezocht wat de beste manier was om het mosterdgas te vernietigen, ook werd 
bepaald welke apparatuur er voor nodig was. Er werd besloten om het mosterdgas in twee ovens te 
verbranden bij een dusdanig hoge temperatuur dat volledige verbranding op zou treden.  
De verbranding zou gebeuren door met een pomp olie te vernevelen via een nozzle en dit in de 
ovens te spuiten. Als de oven op temperatuur zou zijn werd de olie vervangen door mosterdgas dat 
ongeveer dezelfde calorische waarde heeft als dieselolie. Overigens verklaart de verbranding de 
codenaam die het project kreeg: Obong is het Indonesische woord voor verbranding.  
Op het artillerieschietterrein zou een geschikte oven met schoorsteen worden opgesteld op een 
plaats die ca. 4,5 km van de militaire bebouwingen en de plaats van de opslagtanks was verwijderd. 
De rookgassen uit de schoorsteen (waaronder de corrosieve gassen zwaveldioxide en zoutzuurgas) 
zouden niet gezuiverd worden; de afgassen zouden direct in de atmosfeer geloosd worden.  
De rookgasconcentraties werden volgens dit plan in de schoorsteen continu bemonsterd; voor de 
veiligheid zouden ook in een cirkel van 4 km rond de verbrandingsplaats zeer regelmatig detectie-
metingen verricht worden.  
Transport van het mosterdgas van de opslagtanks naar de verbrandingsoven zou gebeuren met twee 
tankwagens. De inhoud van de eerste tank zou worden verbrand terwijl de tweede tank zou worden 
gevuld vanuit de opslagtank met behulp van een pompeenheid. 
Voor het opstoken van de oven en voor het onderhouden van de juiste temperatuur zou 
huisbrandolie gebruikt worden. 
Ook bevatte het plan van aanpak naast vele berekeningen, tabellen en grafieken een groot aantal 
werk- en veiligheidsprocedures, uitgebreide overzichten van apparatuur die gebruikt zou worden en 
een tijdsplanning. 
 

 
 

De verbrandingsoven en het transport  
 

In deze planning werd uitgegaan van het werken in 3 shifts van 8 uur gedurende 7 dagen per week. 
De totale periode van verbranding werd, rekening houdend met tegenslagen, geschat op 20 dagen. 
Achteraf bleek dit veel te optimistisch: het werden er 36. 
Het plan van aanpak werd in oktober 1978 door de Indonesische en Nederlandse overheden 
goedgekeurd. Er werd toen ook beslist dat de NBC-afdeling van het Indonesische leger uitgebreid 
ondersteuning zou bieden zoals een mobiele kraan voor de opbouw van de installatie, beschik-
baarstelling van olie-opslagtanks en de benodigde olie, de watervoorziening, douches, 
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ontsmettingsmiddelen, het egaliseren en verbeteren van de wegen op het terrein, e.d. Ook de 
beveiliging, medische verzorging in het algemeen en bij eventuele mosterdgasaandoeningen in het 
bijzonder, transportmiddelen, huisvesting en verzorging van de leden van het Nederlandse team, etc. 
Uiteindelijk bleek het om bijna 200 militairen te gaan. Voorts werd afgesproken dat aan het 
Nederlandse team een drietal officieren van PUS NUBIKA zou worden toegevoegd in het kader van 
training, opleiding en als liaison.  
In oktober 1978 werd door het projectteam gestart met de aanschaf van heel veel apparatuur en het 
daarmee vertrouwd raken. Veiligheidsmiddelen moesten in grote aantallen worden besteld en er 
moest mee worden getraind, het verder aanscherpen van procedures, het opstellen van 
werkvoorschriften voor het Indonesisch team dat zou helpen, etc. Ook werd een portacabin ingericht 
van waaruit de gehele installatie, maar ook alle detectoren, veiligheidskleppen en andere 
randapparatuur konden worden bediend. 
Dit alles moest geschieden onder strenge geheimhouding; het gebeurde onder de ogen van PML-
collega’s die niet mochten weten waar het over ging, waarvoor ze nou net dit apparaat moesten 
maken of waarom ze allerlei vreemde vragen moesten beantwoorden. De beslotenheid van gebouw 
89 is het projectteam toen goed van pas gekomen. 
In februari 1979 werd door het team bij het Centraal Technisch Instituut TNO in Apeldoorn, de 
bouwers van de ovens en toebehoren, een intensief trainingsprogramma gevolgd, waarna de 
apparatuur kon worden ingepakt en verscheept.  
 
De activiteiten in Indonesië 
 
Het toeval wilde dat het Marine-bevoorradingsschip “de Poolster” juist in deze periode als onderdeel 
van een klein Nederlands eskader naar Indonesië zou vertrekken. De uitrusting, met een volume van 
ruim 100 m3 en een gewicht van bijna 23 ton, is dan ook met dit schip vervoerd. Na een tocht van 
bijna 50 dagen kwam de uitrusting op 28 april 1979 in Yogjakarta aan, welkom geheten door een deel 
van het team dat voor de eerste opbouw zou zorgen. Op 2 mei werd begonnen met de opbouw van 
de apparatuur. Vooraf was gepland dat deze periode ca. 3 weken zou duren; dit klopte uitstekend. 
Op 18 mei arriveerde de rest van het team waarna tot 26 mei verder werd gebouwd en getraind. 
Met de ervaring die qua weer, fysieke belasting en veiligheid was opgedaan, werd ook in deze 
periode besloten om het verbranden van mosterdgas alleen bij daglicht uit te voeren.  
Concreet betekende dit dat er gewerkt werd van 6 uur in de ochtend tot 18 uur in de avond. 
Gedurende de nacht werden de ovens op temperatuur gehouden door het overschakelen van 
mosterdgas op olieverbranding. Iedere nacht was er een teamlid aanwezig op de verbrandingsplaats, 
die de dag daarna dan vrij was om te rusten. 
Op 28 mei werd de eerste tankwagen gevuld en naar de oven gereden. Vlak voordat de klep van het 
mosterdgas open gedraaid zou worden gaf echter een van de twee elektriciteitsgeneratoren de 
geest. Het bleek dat enkele bevestigingsbouten waren losgetrild. In principe kon de installatie op 
slechts één generator draaien maar dit werd niet verantwoord geacht. Na aanschaf van een nieuwe 
generator op diezelfde dag bleek trouwens dat ook de tweede generator losgetrilde bouten had.  
Dus werd een tweede generator gekocht en de start van het verbranden uitgesteld tot 1 juni. 
Die dag werd ruim 800 liter mosterdgas verbrand. Metingen van de luchtkwaliteit in de omgeving 
gaven geen aantoonbare concentraties schadelijke stoffen aan. Tijdens alle dagen waarop verbrand 
werd, is slecht eenmaal een lage, niet schadelijke concentratie zwaveldioxide aangetoond.  
In de periode tot 23 juni werd per dag een hoeveelheid van 800 tot 1600 liter mosterdgas per dag 
verbrand. Maar er waren veel verschillende problemen. Zo bleek al na een paar dagen dat de 
mosterdgaspompen soms vastliepen en langzamer of helemaal niet gingen draaien. Zo’n besmette 
pomp moest dan worden vervangen door een reserve-exemplaar, een klusje van ruim een uur in 
gaspak, masker en handschoenen. Daarna draaide de pomp dan weer voor een paar dagen.  
De kapotte exemplaren bleken overigens vrij eenvoudig te ontsmetten en te reviseren. Ook raakte af 
en toe een nozzle verstopt, wat resulteerde in het druipen van mosterdgas uit de ovendeur.  
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Met kunst en vliegwerk werd dan een kleine oliebrander voor het gat in de deur geplaatst (om de 
oven op temperatuur te houden) en de nozzle schoongemaakt. Ook bleek er water in het mosterdgas 
aanwezig te zijn, dat uitzakte naar de bodem van de transporttank. Toen dit water werd aangezogen 
en in de nozzle terecht kwam gingen alle alarmen af omdat de vlam spontaan doofde.  
Daarna werden de tanks niet meer tot op de bodem geleegd maar per dag opnieuw gevuld.  
Met vallen en opstaan werden op deze manier drie van de vier tanks geleegd.  
Op 24 juni werd voor het eerst uit opslagtank 4, de laatste tank, mosterdgas gepompt. Via het 
peilglas kon worden gecontroleerd hoe hoog het vloeistofniveau in de transporttank was. Het bleek 
dat dit mosterdgas diep donkerbruin van kleur was. Het mosterdgas uit de eerste drie tanks was 
lichtgeel van kleur geweest. In de loop van die dag bleek de rook uit de schoorsteen, die tot dan toe 
een witte kleur had, een rode kleur te krijgen. Ook liep de druk van het mosterdgas terug. De dag 
erna sloegen beide ovens uit, er bleek een bruine koek in de buurt van de nozzle te zitten.  
Uit analyses bleek het mosterdgas uit tank vier zeer grote hoeveelheden ijzer te bevatten. Dit ijzer 
was de bron van alle ellende. Met veel puzzelen, proberen, vervangen en improviseren werd tot 3 juli 
per dag mosterdgas verbrand. In het tempo waarin de verbranding ging, zou het proces echter nog 
weken kunnen gaan duren. Op 4 juli werd daarom besloten dat het zo niet langer kon, de circa 4000 
liter resterend mosterdgas zou op een andere manier vernietigd moeten worden. Die dag werd dan 
ook alle apparatuur uitgeschakeld. De stilte die daarop volgde was tekenend voor de sfeer die er bij 
het team heerste. Het resterende mosterdgas is uiteindelijk door de Indonesische NBC eenheid 
vernietigd door het te mengen met natronloog en middels luchtpompen gedurende lange tijd te 
hydrolyseren. 
Op 7 juli werd het project met een plechtigheid beëindigd. Het team vertrok naar Djakarta, daar 
werden de leden op de Nederlandse ambassade ontvangen door Z.K.H. Prins Bernard, die voor 
werkzaamheden in Indonesië was. Na een vakantie van 7 dagen op Java en Bali, aangeboden door de 
Indonesische regering, vertrok het team op 17 juli weer naar Nederland. 
 
Nasleep 
 
Enige jaren later haalde het project Obong toch de pers en kon Van Zelm als teamleider de wereld 
vertellen over deze succesvolle operatie. Samen met Indonesië werd door Nederland een document 
opgesteld en naar de chemische ontwapeningsconferentie in Genève gestuurd. En dat document 
heeft een rol gespeeld bij het opstellen van een onderdeel van het Chemisch Wapenverdrag over 
‘Old and abandoned chemical weapons’. Nederland had zijn oude chemische wapens opgeruimd en 
het was aan andere landen om dat ook te gaan doen. 
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Bijzondere zaken 
 

• Het muurreliëf: Maurits en Stevin 
 
Jarenlang hield Frits Benschop zich bezig met het personeelsblad “Bericht in Zicht”. Ook buiten het 
werk was hij breed geïnteresseerd en schreef hij artikelen over velerlei onderwerpen. Hieronder een 
citaat uit een artikel van Frits, waarin hij uitgebreid leven en werken van Henk Etienne (1895-1968) 
beschrijft, de maker van het muurreliëf in de hal van het PML gebouw. 
 

 
 

Muurreliëf uit het PML-gebouw ontworpen door prof. L.O. Wenckebach en H.J. Etienne 
 
Uit Delfia Batavorum, historisch jaarboek voor Delft (2000) door Frits Benschop: “De speurtocht naar 
de levensloop en het werk van de Delftse beeldhouwer H.J. Etienne verliep niet volgens een 
weloverwogen plan maar berustte louter op toeval. Voor mij als redacteur van het instituutsblad van 
het Prins Maurits Laboratorium TNO in Rijswijk was het voor de hand liggend om een aantal korte 
bijdragen aan de naamgever van het laboratorium te wijden. Op het Prins Maurits Laboratorium 
wordt toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de landsverdediging 
uitgevoerd. Door de naam van de prins aan het laboratorium te verbinden wordt de staatsman 
geëerd die in de strijd tegen de Spanjaarden als eerste de hulp inriep van een natuurvorser in de 
persoon van Simon Stevin (1548-1620). In de hal van het laboratorium bevindt zich een plaquette met 
daarop prins Maurits en Stevin, omgeven door diens baanbrekende uitvindingen. Nadat een aantal 
artikeltjes over prins Maurits geschreven waren, diende het herdenkingsjaar van Simon Stevin zich 
aan. Een ideale gelegenheid om aan deze veelzijdige Nederlander aandacht te schenken. Ook werd de 
interesse gewekt om meer over de vervaardiger van de plaquette te weten te komen. 
In het herdenkingsboek, uitgegeven bij het 15-jarig bestaan van de RijksverdedigingsorganisatieTNO 
in 1962, staat vermeld dat op 4 oktober 1957 in de hal van het Prins Maurits Gebouw te Rijswijk een 
muurreliëf onthuld is, ontworpen door Prof. L.O. Wenckebach en H.J. Etienne en vervaardigd door de 
'Koninklijke Aardewerk-fabriek De Porceleyne Fles' te Delft. De beide ontwerpers zijn thans overleden 
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en we moeten bovendien bedenken dat in die tijd veel zaken alleen mondeling geregeld werden.  
Tot onze verrassing werd bij de 'Porceleyne Fles' de notitie gevonden waaruit bleek dat de bijdrage 
van dit bedrijf aan het vervaardigen van dit kunstwerk bestaan heeft uit het bakken van de klei en de 
glazuurlagen. Een tweede verrassing was dat de zoon van H J. Etienne jarenlang als wetenschappelijk 
medewerker bij TNO heeft gewerkt en thans genietend van zijn pensioen mij veel over de loopbaan 
van zijn vader kon vertellen. 
Een vluchtige blik in de woning van ir. C.F. Etienne in de omgeving van Apeldoorn maakt duidelijk dat 
veel kleinschalig beeldhouwwerk van de vader dankbaar familiebezit geworden is. Als zoon van de 
ontwerper van het muurreliëf schat hij met redelijke zekerheid in dat de gang van zaken met 
betrekking tot de plaquette destijds als volgt is verlopen. In 1956 vond de eigenaar van het Prins 
Mauritsgebouw het passend om in de hal de samenwerking tussen defensie en natuurwetenschap bij 
de landsverdediging zichtbaar vast te leggen. Voor de hand liggend werd gekozen voor de 
samenwerking tussen prins Maurits en Simon Stevin. Stevin was de eerste door de stadhouder voor 
landsverdediging ingeschakelde natuurwetenschapper. 
In 1956 had H.J. Etienne in Delft al vele opdrachten tot het vervaardigen van beeldhouwwerken 
uitgevoerd en hij genoot een ruime bekendheid. Het was dan ook heel voor de hand liggend dat hij via 
zijn 'baas' L.O. Wenckebach de opdracht kreeg. Waarschijnlijk is men met het idee om de 
samenwerking tussen Prins Maurits en Simon Stevin vast te leggen naar Wenckebach gegaan en 
heeft deze vervolgens in de bibliotheek de wapenfeiten van Stevin in tekst en prent verzameld en de 
verdere uitwerking aan zijn assistent Etienne overgedragen. Wetend dat zijn vader veel aandacht 
schonk aan het eindresultaat is het vrijwel zeker dat er veel proefmonsters naar de Porceleyne Fles 
gegaan zijn. Immers de opgebrachte verflaag ondergaat ten gevolge van verhitting tijdens het 
glazuren een kleurverandering die nooit helemaal te voorspellen is. “ 
 

• Een bijzonder mens Erik Mugge  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam presenteerde in januari 1953 een plan 
voor wederopbouw van de Nieuwmarktbuurt. De buurt zou naar een hoger niveau getild worden, de 
zogeheten ‘cityvorming’. Dit zou betekenen dat er veel kantoren en andere bedrijven de 
Nieuwmarktbuurt binnen zouden trekken. Daarnaast zou de bouw van de IJ-tunnel, die ten oosten 
van de buurt uit de grond zou komen, ervoor zorgen dat er veel meer verkeer door de wijk zou gaan 
rijden. Voor deze toename in verkeer moest een oplossing gezocht worden. B & W vond deze 
oplossing in de aanleg van een vierbaansweg en een metrolijn dwars door de Nieuwmarktbuurt.  
Na dit besluit werd er begonnen met het onteigenen van de panden, de sloop van deze panden liet 
echter op zich wachten. Door het aanhoudende woningtekort in Amsterdam werden deze panden al 
snel gekraakt.  
De IJ-tunnel werd in 1968 geopend. Er werd echter tussen 1967 en 1975 geijverd voor het behoud 
van het monumentale Huis De Pinto, dat moest wijken voor de vierbaansweg. De krakers en de in 
1971 opgerichte Stichting De Pinto wisten het pand uiteindelijk te behouden. De Stichting liet het 
zwaar verwaarloosde huis in 1974-'75 restaureren. Met het behoud van dit strategisch gelegen huis, 
werd de aanleg geblokkeerd van de omstreden brede vierbaansweg door de Nieuwmarktbuurt, die 
onderdeel was van dit 'Wederopbouwplan' uit 1953. Echter de metrolijn bleef een heikel punt omdat 
huizen verdwenen voor hoogbouw en kantoren. De aanleiding tot de Nieuwmarktrellen op 24 maart 
en 8 april 1975, onder het motto "Geen buizen maar huizen", was de sloop van nog in goede staat 
verkerende woningen op het tracé van de aanleg van de Oostlijn van de Amsterdamse metro, die 
moesten wijken voor de tunnelbouw. Uiteindelijk zal de gemeente toegeven en komt er definitief 
een plan voor de bouw en renovatie van huizen, waarmee het karakter van de buurt behouden blijft.  
In deze woelige periode was Johannes Baank actief als rechtsradicaal en werd hij bekend doordat hij 
in 1975 een bom plaatste bij een metrostation in de Bijlmer om de linkse actievoerders van de 
Nieuwmarktbuurt in diskrediet te brengen. 
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Een stroman, de Amsterdamse koopman Lewin, is degene die de actievoerders aan zal geven. 
Omstreeks 10 februari 1975 belt hij een ANP-verslaggever en deelt mede: “Op 15 februari 
organiseert links een anti-metro demonstratie op de Nieuwmarkt. Ter gelegenheid daarvan gaat er 
aan de Nieuwmarkt iets gebeuren, meer zeg ik niet”. Echter Lewins telefoon wordt afgeluisterd door 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Deze waarschuwt de Amsterdamse politie die opdracht krijgt het 
gehele metro-tracé dag en nacht scherp te bewaken. Op vrijdag 14 februari om 01.00 uur is het 
zover. Een bewoner van flatgebouw Daalwijk in de Bijlmer meldt bij de politie dat hij op de 
parkeerplaats enkele verdachte figuren uit een auto heeft zien stappen. Om 01.10 uur is de speciale 
eenheid van politie ter plaatse, waarbij ze constateren dat enkele onduidelijke figuren het veld 
ingaan ter hoogte van de Venserpolder nabij een metrostation in aanbouw. Om 01.30 uur arresteren 
ze Baank en 2 handlangers. Maar waar alles om draait: er wordt 7 kilogram explosieven gevonden 
met ontstekingsapparatuur en een kookwekker, welke kan worden afgesteld tot 60 minuten.  
De bom wordt voor onderzoek naar het Gerechtelijk Laboratorium -nu het Nederlands Forensisch 
Instituut gebracht. TNO wordt die vrijdagmiddag verzocht daar aanwezig te zijn voor het uitvoeren 
van onderzoek aan de explosieve stoffen van de bom. 
Van TNO namen van Ham, van Gool en Mugge deel aan deze bijeenkomst. Afgesproken werd dat 
Mugge de notulen van deze bijeenkomst zou schrijven. 
Na afloop van de vergadering kregen de TNO-medewerkers de bom in ontvangst om deze op het 
Prins Maurits Laboratorium (PML) verdeeld naar specialisme verder te onderzoeken: Mugge kreeg als 
hoofd van de Analyse-afdeling een stukje van de springstof mee voor chemische analyse; dit nadat hij 
had aangedrongen de hele bom wel mee te nemen naar zijn afdeling. Echter Van Gool borg de bom 
op de afdeling Pyrotechniek op, waar dat ook volgens de regels van de springstofopslag hoorde. 
Van Ham is zelf nog even langs de toenmalige directeur Hans Pasman gelopen om te vertellen dat er 
nu in Nederland ter sprake was van een bommenmaker die verstand van zaken had. 
Dat weekeinde werd er gedreigd met een bomaanslag op een groot gebouw in de Randstad als de 
arrestanten in Amsterdam niet werden vrijgelaten. Inmiddels was de politie na verhoor van de 
arrestanten erachter gekomen dat de bom was teruggegeven aan de vermoedelijke maker ervan: 
Erik Mugge, zodat alle seinen op rood stonden. In de nacht van zaterdag op zondag werd Pasman van 
zijn bed gelicht en meegenomen naar het PML, waar men via de zij-ingang aan de Vliet binnenkwam. 
Daar aangekomen meende Pasman in het donker op ca. 150 m afstand het silhouet te herkennen van 
een landrover type auto, waarin Mugge elke dag naar het Lab kwam. De aanwezige rechercheurs 
zeiden dat hij daarom beter maar alleen naar de portier moest gaan omdat die misschien al zou 
worden gegijzeld. Bij aanbellen werd het hek normaal opengedaan, de 150 m werd alleen en met 
enige schroom afgelegd, maar de portier bleek niet gegijzeld, dus dat was gelukkig loos alarm. Op het 
Analytisch lab kon Pasman echter de bom niet vinden. De auto die door hem als verdacht aangezien 
was, bleek er één die onlangs voor diensten op het terrein was aangeschaft. 
Toen van Ham maandagochtend op het PML arriveerde was het eerste wat hij van de portier te 
horen kreeg: onmiddellijk melden bij de directeur. Daar aangekomen zei Pasman: Je had gelijk, hij 
had verstand van bommen maken, ze hebben Erik Mugge gearresteerd. Daarna is Mugge niet meer 
terug geweest op het PML. 
Toen er nogmaals naar de notulen van de vergadering van vrijdag werd keken viel op dat het 
handschrift er verkrampt uit zag; alsof het was geschreven door een kind dat net had geleerd om te 
schrijven.  
Baank en ook Mugge werden veroordeeld en kregen gevangenisstraf. Maar bij Mugge kroop het 
bloed waar het niet kon gaan en hij startte later een bedrijf in explosief vervormen van metaalplaat. 
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• Penny wise, pound foolish 
 
Gedestilleerd water 
 
Het TL had een installatie om gedestilleerd water te maken. Dat water werd ook verkocht aan CL en 
MBL. MBL was de grootste afnemer en kwam tot de conclusie dat een eigen installatie goedkoper 
was. TL hield vast aan de prijs, MBL kocht een eigen apparaat en het TL apparaat stond grotendeels 
werkeloos. 
 
Boekhouders 
 
TL kende als vroeger bedrijfslaboratorium al vroeg de tijdschrijverij. Twee boekhouders, van Eijk en 
van Zoest, hadden daar veel werk aan. De directeur Lindeijer maakte eens een afspraak voor een 
onderzoek voor Hoogovens voor fl 100.000. Daar werd aan gewerkt en de tijdschrijverij leverde een 
kostenresultaat op van ca. fl 200.000. Dat kon toch niet. Van Zoest en van Eijk manipuleerden de 
cijfers zodanig dat er tot groot genoegen van de directeur een bedrag van ca fl 100.000 uitkwam. 
Hoogovens was heel tevreden, de opdracht werd enige malen herhaald. Lindeijer heeft nooit van de 
verschillen geweten. 
 
A4 papier 
 
1968. Het TL bediende de stencilmachine. Speciaal daarvoor bestelde de afdeling inkoop papier dat 
aan beide zijden een centimeter groter was dan A4. Dat kon alleen in hoeveelheden van meer dan 25 
ton. Wat was de oorzaak? De directeur van het TL Lindeijer was een zuinig man en had de typiste 
verordonneerd de stencils tot aan de uiterste rand te gebruiken. Bij A4 papier kon er dan bij inbinden 
niet meer afgesneden worden. Dus werd er het grotere formaat papier besteld. Inkoop overlegde 
met zijn baas en die gekke order werd afgeschaft. 
 

• MBL en (in) PML 

 
Ondanks dat het MBL buiten de scope van dit boek valt, kan niet om de relatie met deze “buren” 
heen gegaan worden. Allereerst hield het MBL zich deels bezig met defensieonderzoek en voorts 
kwam, na het uiteenvallen van het MBL (zowel fysiek als organiek), een groepje MBL-ers te werken in 
het chemische deel van het PML; de researchgroep Farmacologie. 
Naast wat er inhoudelijk over deze overgang valt te zeggen, mede in de zin van de later gebleken 
slechte levensvatbaarheid van dit werkgebied, ook in de handen van het PML, was er op dat moment 
ook een merkbaar (al bij velen bekend) cultuurverschil tussen de ex-MBL-ers en PML-ers waarvan 
onderstaand stukje van de hand van een oer-MBL-er Ton van der Laaken getuigt: 
“Jarenlang kom je het terrein op met fiets of auto, jarenlang ga je naar de kantine, jarenlang zie je 
mensen voorbij komen die je niet of nauwelijks kent. 
Jarenlang zit je in een beschermde omgeving van het MBL, historische gebouwen, historische mensen, 
lang leve de lol, maar wel heel hard werken. 
Natuurlijk weet je wel dat er veranderingen op komst zijn, natuurlijk word je voorgelicht over de 
mogelijkheden van een verhuizing: wordt het Zeist, wordt het Leiden, of blijft het defensiegedeelte 
gewoon onder de PML vlag? 
Voor een losgeslagen MBL-er was de laatste optie niet voor te stellen. We hadden nl. een gang in het 
PML, de zgn. nieuwbouw, die al bewoond was door MBL-ers. Om daar te komen moest je door het 
toenmalige CL of TL. Vreemd maar mijn tred was voor die overbruggende 50 meter altijd wat sneller. 
Het uitgebreid en wat luidruchtig groeten, zoals wij gewend waren nauwelijks 50 meter verderop, 
was op deze gangen uit den boze. In de kantine zomaar ergens gaan zitten was verboden, het kaf 
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werd van het koren gescheiden. De wetenschappers en de analisten zaten natuurlijk niet aan 1 tafel. 
O, wat een cultuurschok. Liepen wij bij iedere gelegenheid met een echte boerenkapel door het MBL-
gebouw heen, bij het PML moest je oppassen dat je geen schrift (ja die waren er toen nog) naar je 
hoofd kreeg. De rust werd immers verstoord. 
Zou dat een optie zijn, de collega worden van een boze man, die altijd zijn handen in zijn nek had? 
Maanden gingen voorbij en ineens was het zover, de kogel was door de kerk. De defensietak van het 
MBL ging over naar…..het PML. Met een lach verhuisde je naar een van de gangen die je altijd 
vervloekt hebt. Ineens zit je in de kantine naast die boze man met zijn handen in zijn nek.  
Mooi is dan dat blijkt dat we allemaal mensen zijn en plooibaar. Eigenlijk bleek dat de inbreng van 
meer vrouwen in de mannengemeenschap van het PML zijn of haar voordelen had. Iedereen groeide 
naar elkaar toe, ineens waren er geen dure groepen meer aan de tafels in de kantine, overal zaten 
vrienden. Ineens sta je samen op de dansvloer, ineens is er een nieuwe beschermde omgeving, ineens 
heb je hele nieuwe enthousiaste collega’s, ineens merk je dat er meer was dan het MBL.  
De vrijgevochten bende van het MBL, zoals we denigrerend werden genoemd, moest ineens in het 
gareel lopen. Ineens hadden we werktijden van 9 tot 5, ineens stond je tussen dringende mensen bij 
een prikklok. De flexibele tijden bij het MBL waren voorbij. In de weekenden terugkomen, lang 
doorwerken overdag, om vervolgens een week lang een feest voor te bereiden, dat was het MBL. 
Is het een beter dan het ander, nee helemaal niet, het is anders, maar na jaren op het PML ben ik 
gewoon dankbaar dat we liefdevol zijn opgenomen in een nieuwe gemeenschap. En wat zo mooi is, 
we zijn gewoon naar elkaar toegegroeid, geven en nemen, zo kan het ook. Klasse! Al zou ik nog wel 
eens met de boerenkapel de boel op stelten willen zetten, schreeuwend door de gang gaan, gewoon 
de belhamel uithangen, ja die losgeslagen MBL-er……..”. 
 

• Een aap van van Bekkum 
 
Bij het RBI waren enige apen als proefdieren. Op enig moment ontsnapte er een. Hij kwam te zitten 
in een van de patrijspoorten twee hoog tussen het MBL en de ingang van het magazijn. Het plein 
voor de kantine was een mooie arena waar de medewerkers royaal zicht hadden op het toneel dat 
zich afspeelde. De aap was vast besloten zich niet te laten vangen en alle pogingen daartoe mislukten 
dan ook deerlijk. 
Tenslotte werd met een geweer een injectiespuit met een verdoving op hem afgevuurd, De eerste  
keer trok de aap de spuit er met een boos gezicht uit, groot applaus van het publiek. De tweede keer 
was een beter schot, de aap viel in het brandweerzeil, onder ach en wee van de omstanders. Op welk 
nummer de medewerkers die kijkuren hebben geboekt is onbekend gebleven. 

 

• Emmertje met actieve kool 

 
Tot de ingebruikname van het Toxlab in 1992 was het een bijna dagelijks tafereel in de gangen van 
het PML gebouw waarin werd gewerkt met chemische strijdmiddelen. Twee personen in een witte 
jas, veiligheidsbril op en handschoenen aan, lopen serieus kijkend van de zaal aan het uiteinde van de 
gang beneden naar elders. In die benedenzaal zat een kluis waar de chemische strijdmiddelen waren 
opgeslagen en de uitgifte ervan werd geregeld voor het uitvoeren van proeven en metingen in 
andere zalen. Een van die twee personen draagt een emmertje en zijn begeleider houdt altijd netjes 
de deuren open zodat het emmertje veilig in een zuurkast van de meetlocatie kan worden neergezet. 
Het emmertje was vroeger van wit plastic met een deksel, in latere jaren is het van metaal en 
voorzien van een sluiting met klem. Het emmertje bevat een potje met een kleine hoeveelheid van 
het levensgevaarlijke goedje. Maar altijd is het emmertje ook halfvol met actieve kool. Mocht er iets 
gebeuren dat zouden die mysterieuze, zwarte, ronde staafjes met dat grote inwendige oppervlak 
alles adsorberen. Het zit soms in de details en zonder dat emmertje met actieve kool geen 
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onderzoek. Wanneer het PML gebouw na ruim zestig jaar wordt verlaten, is de kans aanwezig dat 
ergens in een verlaten hoekje nog enkele van die zwarte staafjes tevoorschijn komen. Die zouden als 
relikwieën moeten worden gekoesterd. 
 

• De Concorde 
 
Hans Pasman had veel verplichtingen, in Nederland, in Europa en overzee. Er waren twee 
bijeenkomsten in Europa en de USA die erg dicht op elkaar lagen. Het reisbureau van TNO bleek niet 
in staat Pasman bij beide bijeenkomsten te kunnen invliegen. Piet van der Stoep bekeek opnieuw de 
reisroutes en kwam tot een slimme oplossing. Pasman kon naar beide bijeenkomsten. Maar de Raad 
van Bestuur moest er aan te pas komen voor een speciale toestemming want de reis gebeurde deels 
per Concorde van New York naar Parijs. Het vermoeden bestaat dat Hans Pasman de enige TNO-er is 
die ooit met een Concorde heeft gevlogen. Hij heeft er een oorkonde aan overgehouden. 
 

• Rotte vis 
 
In de jaren zeventig werden de ballistische experimenten op het achterterrein in Rijswijk uitgevoerd 
(TNO op Ypenburg bestond nog niet). Er was o.a. een waterbassin in een springput om munitie te 
laten springen, waarna de hoeveelheid en massa van de scherven konden worden bepaald. Op een 
zeker moment moesten er proeven worden gedaan met projectielen, die een maatje te groot waren 
voor de springput. De proeven werden daarom, samen met de Marine in het IJsselmeer uitgevoerd. 
Na voltooiing van de proeven werden de scherven meegenomen naar het PML, om deze te tellen en 
te wegen.  
Dit gebeurde in een klein hokje op de beneden gang (kamer 288). Helaas waren bij de proeven ook 
vele vissen omgekomen. Toen de scherven werden geteld, was al na één dag de gehele beneden 
gang vergeven van de lucht van rottende vis en dit terwijl het hele proces van tellen en wegen twee 
weken duurde. De diverse medewerkers op die gang hebben met tape hun deuren verzegeld tegen 
de stank en de arme medewerker die met het tellen en wegen was belast, werd een tijdlang met 
scheve ogen aangekeken. 
 

• Het luik 
 
In de gangmuur op de eerste verdieping aan de voorkant van gebouw 137 zit een luik. Waarom, wat 
is dat? Tot eind 1967 of eind 1968 werden de salarissen maandelijks cash uitbetaald vanuit dat loket. 
Piet van der Stoep speelde in zijn jonge jaren dan een dag voor kassier. Vanaf januari 1968 of 1969 
werden de salarissen per giro vanuit het PML betaald, enige jaren later werd dat initiatief 
overgenomen door TNO als geheel. Er werd een koppeling gemaakt tussen de salarisadministratie en 
de financiële administratie en zo loopt het nu nog. Dat draaide wel de geldstromen in TNO om, denk 
daar maar eens over na. 

 

• ROAGs 

 
ROAG (Reserve Officier Academisch Gevormd) vaandrigs waren afgestudeerde academici die na hun 
studie de dienstplicht moesten vervullen. Zij werden door Defensie geregeld gedetacheerd bij de 
Defensielaboratoria, omdat ze het benodigde kennisniveau hadden voor werken bij een laboratorium 
en relatief goedkope krachten waren. De vaandrigs zelf vonden het ook plezierig, omdat ze op deze 
wijze met hun vak bezig konden blijven gedurende hun militaire diensttijd. 
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Zij brachten enerzijds steeds verse kennis mee van de universiteit of hogeschool, maar hadden wel 
een relatief lange fractie van hun diensttijd nodig om zich in te werken. Voor de stemming was het 
niet slecht dat zich ongeveer elk jaar nieuw jong bloed aandiende. 
Een belangrijk voordeel was dat er toch vaak ROAG vaandrigs na hun militaire diensttijd in dienst van 
TNO traden. Met de afschaffing van de dienstplicht verdween dit fenomeen. 



97 
 

• CL Kroniek 

 

Op “onverwachte tijden” verschijnen er bij het PML krantjes, genaamde “C.L. Kroniek” die als lokale 
periodiek het nieuws van de organisatie weergeven. Uit het bezit van ene van der Wal kwam de  
14e jaargang nr. 1 uit 1968 boven water, dat geheel gaat over 20 jaar Chemisch Laboratorium RVO-
TNO. Aldus een illustratie die zich kenmerkt als “geschiedenis in geschiedenis”.  
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