
Aan den Heer
{t, t ^t ''

/' ExcelLentle,

Ingevolge d.e uondolfþrge opdraoht, dle lk o¡l 2 November i .1 ,

van û ontvlngr heb lk de eer L, hlerby over te leggen een nota ôver het

srttkel GDe r¡atlor:sle orgarrf.satlie van wotenechappelyk teohnlsoh werkf 88-

eob,reven door Ðr.G.J.vìân Nter¡weúburg ln het f$henlsch Weekblad.t van 14,

- Febnrar"l L9P0. .î-

îtroaøLe ln de nota uitvoeri.g ts betoogd¡ ben ik nog sterker d.an Dr. .

van Nler¡rentnrg overtulgd van d.e urgentie eenor botere r¡atloualo organl- '

, setle van d"e eamentrerklng tusaohen wetensohap en technlsche voortbrenSf.ng,rt
1

,
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ook 4e ta¿k op daartesen ln tq gaan,.

Þfet het door Ðr.v,slouwerfburg ontwlkkelde plan kan lk my eqhter n5.ot

z.t¡¡àaa 'ea*^asl6- ::d.g UltWg'.- 
-1-.

klng hobben ale dle r welke de ontwerper zioh vooretelt, omd.at hell d.en ln-
tellectueelen arbeld no.s) meer z'ou versnipporen aLs thans het geval ls.
,¡f.et òoor r¡l-euwe instelLLr¡gen en cornmleslee¡ nå&f, gleohts doon ver=,leu-

-f k+Æ en BêaelTlÍoegl4g van tret beøtaande, han d.e ooncentratle van onze vô,.*/ê
b¡okheld'e weteneolrappolyke voorllohtings-onganigat!.e vorkrogen wo¡¿en.
Er 1e 1n ons larrd' reed.e voel ged,aan en er zyn talryko lnstelrlngen en
coumlesies aanwezlí, werkzaam onder de leldirlg ?en versahillerd.e d.e¡nr-
tenenten van alge&een bestuur. Door tets nleuws daartaaet te st,ellen ka.n
nleüe and'ers dan verwarring en verzwa,kking ontst¿an. orQ lets tot stand.
te bnengonr d-at eerùreid. en grooter offoq t zar verkryge4door de rogi.sche
en nstioneere samerrrerklng vrin aIle nat!-onare krachton, zoo uit d.e zul,ve,+
re en de technleohe wetenscha,p els u1t de techr¡iekr moet ult d.e beetaårrd6
losse org&nen, d.le voon alLerlel afzond.erLyke d.oelelrdef bestemd. l¿ylrt, eøll
grooter geheel EÊIneneeÞouwd'rord.en. Het te veel en veol moellyker de.n
lete r¡leuws op to riohten, maax' þg-t--i,e &!--egqige rnld.del on tot bet ge*
weneohte doel te geraken. Sleohts d.an, warureer te voren d.e s&EerÐerlcLng 

iv¿n a'LLee, wat werkzeam ls oP het tenreln der v¡etenectreppelybe voorl!.eh- i
Ittng nq'n d'e technlsche voortbrenglæ8, verzekerd la, le,n eeno besLlssir¡g i
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gon@slr rorüen oveT bet gebnrtk ðer besclrLkhre nlddeLen en over d,e I

tutete an ðoelusttrge letdLrg van het geheeL. '

Zoeels ln de nota ultvoer{gor le utteongeset rqeerl lk t}we rrkoellerr-

tlo te uogen üooretellen on vo€r dlt hoo6cd..'Ueto4gryke ôoel- het l.d.tla,*

tlef te nmenr tenelrde net Ïhve ambtgenooten van l.e,nd.bourrr' Arbeld.¡ Ðefel¡;

afe, Wetoretaetr KolonlËn en Elnanel.ên ee,ne klolne oonmLssle ln to stel,*

len¡ d,lo d.e bed,oelde samerilErklng heeft te beetudeonan en \roor te bergl*

d,on. Deae eonmlspiç z;a.L zteb rokenechÊB hebben te geven van de w¡orklDg

der veLe þeeta,erd.e overbeld.Eorgaræn en v&n wet er lu r't bulterrLarÉ oD

dtt gebled beståBt. Zy zsl d.asrdoor 1n etset Eyrl ortr aan de regøerl g

voorstellen t,e öoon¡ dLe eeu, grootaoh werÈ tsr¡nnsn ontrol¡nn en wol nÊer

Eyns overtulgl'ng door eon soer bolangrytse bes¡ar{,r6 vcn geld. err arbeld. "

Waar het bela,rü van het ondern€rp neobreoht ¡ d¿t 1n de nota r¡ltvse* i

r'l.ger op ordetdeolen werd tngegaanr v€rþorloofde lk ny de voorsaa,mste ;

e,onoh¿slo ln dlt begeletcterd' sobzyven Ba,Een te vattenc

üst de ver*etser'lngr rlat tlwe Erssllentte ny staodE bereld. za,l vlnd,ea¡

Il van rlad,er ad,vles te dl.enen, tnålen E zultse ¡nscht wenschen, teeken lk

llf dr. d.ar.

( get . ) Is .P.de VooYs '

WeekþIsd,.
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¡l . Eet erttrtsal" van Drevan $ier¡wenbnng la geøohreven !.n g or¡iterd.eelen, dLe ;
;l

üot fuBølneehe oyf,ere zyn aøngedutd. D€ volgend.c Þoe¡rekf ¡rg sel ølcb Þy j
ôeug ver{eeLtng aanslultea an hst aptlkel due op den voet voLgou. Sit, ,ii

I.bn üoe te geækkeJ.ykerr oæcéet d.e inü.eoltng Julat en ].ogtgsh f.s opgOaot¡.,;.

€m lt¡ tt vo,lgenü aohæa þrr vorqùøn Ðoengog€vsfr,

I. tlrgerntte. yerx hEt od"orrsqp.

II . P¡aeoleeor"f.ng vsn het omd,ønerp.

IItr. Be stsst van saken en z¡rn bezverõtr¡

fV. Algeraeene beteoksnl.E vagr l t mrt @enetr or.ganLeatle.

T* Errarlagen i,n ü¡ttEoE¡I¡mdo ,

V'I. EtrrsrLügen !.n U&geled (en SFe,nkrykÌ,
tE[$ * ffiverLnggqú.a Sootrll.AnerLE+,

YIIX .Fôoretellen tot oentrt*L:Leett € ð€r f"aetltutern.

fE. Tooretollen tot o€ntnallsstle der Letd.i.'4g.

Iþ u¡o van het artfkel tosnt earrlge oüaulveÉald fn het Þegætp valr Tret

gdorreqþ. Tat toeb l.ø to orgarrLøooreift Be tltol^ ge6ft aün¡ fweteneoÈcp*

Pae!ü üe€ffite€b T€!'t'il In XI ro¡¡Étt eoht€!. orml,dd.el,lyÈ de vol.gorü6 öoç
e

¡oOædlcm orogehoord, etc ov6q6espnenge$, o¡r teehnlsoh-'retenechappelykn zoud,s¡l

d*t de ecbn¡¡von øen ond,erscbotd ee&ynt ta gevoolen¡ mkb le bet eaÄon-

sohold, v¡n þateekenls.

Sqt s.erEto 1s teohr¡û,Eah EeFhr drr¡s. bet behoort tot bot grüectr, ran
ün il€rhs{t¡0hod.on, d.le ecu pra*àlaoU doel Eet teoþËtg@b€ ul'ööoten n¿Etre*

t@c Xle ssndulGlns wetensoheffi)elyk É:p voor hn alleen beteøkenen, da,t d,o

ûtsdt dcr re¡lhse*uÌredon ûvolreemhmÈ not di.o va,ril eoD geleer€e by orpsfl.ua¡*.

tbôl rtltr b.v. bet notea gn.berekeuetr ven tæBe$tunen, kreobfen¡ €tB.

FE tecbnleohp TeÈ hau ep eoh'ton d,et bulten.

SeshüLo€Þ rot€üsobpplyk rsr& tq sohteo ,(6, a1lee retenøohefnrel.th

ûfficl,d' Dô ssrduldf,ug tsghnl.ecbÊ glart trier aùEt o¡l het rcrotür Enc!!" olf üe

suort m*a råtgnËohßÞr dte godletd. çoÉt. tot stsst þulten bst teelrd.Eehq

f6Sü.

De geørahte onðereobeldtltsg te nLet çpltcvord.tg¡ doeh hwt rn ét

Woe* oTsr rpn hnlrlosar.E oASasIsÀtfIE Tan

gprolrrevetr door Dr.8 rJ ¡wrn FleuranÞtrqg,

sebn¡aJ"l Lg?,A.
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tyk steede tot ultlng. T¡fetensclrappelyk-technieoh werk kan uen b.v. noe-

men het bepalen van het sulkergeh¿Lto den zend.ingen van beetwortelen nÊer

een sUlkerfabriekr of het analyeeeren vELn grondstoffen op fìet gohalte aan

eenlg bestandd.ooL, wrùar d.it ond.erzoek een echs,kol vormt 1n de volgord'e

der bewerkingen. fechrrlseh..wetenscha,ppeLyk d.a,arentegen zyn a1Le orderzoe-

klngen, dLo d.en gang van eenlg technisoh prooes moeten ophelderen of ver-
beteron.

Yoor beld.e eoort werk zyn wetensotrappelyk opgelolde pertsonen nood!.g.

Het eersto leent zl-clr- ech.ter voor reoeptætige routlneuitvoerd-ng¡ d.oor

afntchtlng va,t: arrdoren. Het twéed.o vergt \roortd.urorrd wetensoheppelyke

krltLek en ovorleg.

Slechte d.e organlaatie van teoh¡Ésclr-'r¡retonsohappelyk werts, kan Ïret

onde¡verp zyn van algeneen belang. T{etenecTrappelyk*technLsch work ks,n

bulten beschouwlng blyvent het te aan elk bed.ryf afzorderlyk¡ ale een

. lntegreerend d.ee1 en¡a.n, over te lateno !

I.. [t8ËE}IqrE VAN Ëqq oSÐERv,rEBp.

De echryver zegt tereoht van d.e vele moet lyHredenr d1e d.e gelreele

Lnduetrle doormaakte, rrog aooåaatt en te wachten hoeft - erì hy kon dtt-
zelfd.e Eeggen r¡an de alge?reele veruorglng d.or rnaatsohappelyke behoeften:
t

raed h¡rrr¡en,sottÊffen1 .. Dlt is vol-konen Ju[et, doch het ts nrttlg d.e be-

teehorrle varf d.eze ultspra,ak nog op een anrdere wyze ln het LLoht te etel-

Er bestaat n.l. altyd. een sanenwerklrrg en wlseelwerklng tuesohen

' ipraotyki d.1e lk llever;teotrnleki noenn en d.e technische wetenscÌrsB. Deza

. teohnlsohe wetenechap ontleent tr¿re kracht en Trare ontwi.kkeHqg'aan d.e

teehnLek of aan d.e praotyk, en kan d.ue grooter vïuoht nemen naarnete de

practyk t¡¿ar mee.r stof voor ha,ar ondorzoek geeft, (De voor het or¡lerzoek

noodlge ¡nldd.eton kornen d.an van zelf) . In wleeelwerklng zal d.e praotyk of
de teshniek nrlmte en zekertreld. verkrygen om zicïr a¿n te ¡*"".r a¿n ha,ar

naatsohappelyke taakr lrrdlen d.e teohnleche weteriechap nlet ln gobreke

lyft om b¿ar d.o voorliohtlng te geyen tn den vorn dle zy behoeft. 
,

Zood.ra d.e maatscha,ppelyke teak d.er technlek sterk zlch wyzlgt t zeo-

. *e1, ruat de omvang ale wat d.e aard. betroft, le een voo¡tdurord.e voorllcb-
tf,ng urgênt. Dat le tTrans het geval, en nf et ulnder als ln d.en oorlegs*

Jule

:'.. .. .

te voorltohting ls eohter slechts Eogeryk, irrllen d.e practyk
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zioh sret aI zyn gegevens en mooilyklreden open stelt voor d.€ technlsche

wot€nsehaP. WaBr het op eankont ls derhp.lvo beter" lrrnlger en vooral

Julst geooõrdlneerde semenTrerklng tuseohen practyk en teohr¡lsche weten-

sebap. Met dlo gelukklg gekozen uitdn¡kHngr word.t tsch &ar,rgegeven, d.at

beld.e zlch by huwte sener¡vrerklng bewuet moeten zyn van elgenaard, en d.e

grenzen hun¡¡er beteekenis .

Zeer tereoTrt ls ook door Dr.v&n Nieulrenbn¡rg gezegd., dat d.e teçhr¡Í*

eehe wetenschap voor deze sanenwerlclng moet etaan: Úgp breed.en basigr.

. Fe þeteokenls va,n d.eze woorden komt stra,ks onder II ter eprake.

Dè ur^gentfe ven het gesteld.e probleem benret hlerop¡ da,t:

Lo. de teohnleohe behoeften-verzorglrrg (produotÍe en d.lstrlbutfe) ln d,e-

zen tyd. zv¡'are en nJ.euse ei.schen steltr ter wolker voorzlenifìg voor-'
l1chllng noodlg ls, zoowel voor d.e leld.ers ele voor d-e overlreid..

26. d.e Julsto voorllchtlng ulteluiterrd en al1een te verkrygen ie cloor

een goed. overlegde samenwerklng van teohnlok en teoTrr¡lsche woten-

sctraP.

5e. voor dLe eamenvrerldng een organlsatle gevonden en opgebouwd. ¡noet'wof-

den.

4e. het tnelelegen d.aarvan groote waard.e za\ hebben voor het behor¡d. van

den welstarrdr Brt door d.oze yoor d.e r¡aatschappelyke ord.e.

ferecht, zøgt D¡r.va,n Nleuwenburg dat het verstard.l.g ls rhet begrd.pr

Fetoneohap¡le1yk-teeh:nlsch werk scherp te omlynen.n Ey neent, d.at aan het

wegdoezelen van eon sohorpe d.eflnltle de onvoldoendo sta,at van zakon on-

d.er meer te wyten ls' Deze uiteprue,k rochtva¿röi6t, det øyn to'rolyr¡lngt

nnuwkeur:lg worllt onderzocht. Onder d.e o¡merlclng b) ls d.aerïneôe reeds be-

gonnen. Aøngenomen tnag eclrter wortlen¡ d.at Ðr.v&lÈ Nlor¡¡nenburg teclurisoh-

wetenscba,ppelyk wenk op lt oog kreeft, d.aar hy ook vord.er steed.s d.ezen

ter"l¿ gebnrlkt. '

lPerocht neo¡nt hy als grorrdslag: d.e vertroud.lng tusschen zr¡lvere en

teclurlectre wetenechaB. Niet alIeon echter het ord.erecheid¡ doch ook de

overeenkonst tueeohen clie belde ¡noet 1n tt oog gehouden worden. OnJulst

Le echter, d.at Dr.van }Il-euwenburg het ord.erseTrold. gaerrre wlL loggen ln
het aesentlëeL*technlsebe eLenent, dat by oueohryft ale: het doglbewuete

streven na.ar +eld.e1fk voorÌleol. Daa¡uede tooh wordt het eesentiðeIe der

teab¡lek of d.er praotyk - o$ ook nog nJ.et eenÊ volledlg ó toegerezen s,an
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de teoh¡ieolre wetenecha.pr en claamede Tret orrdereeheid. tueeahon d.oze bel*
d.e wegged.oezeld,. Ett Trot gevolg ts, dat zyraa oolroluslsË een vonkeoz€.oa

gronûelag ga,an vorraen voor de beoord.eellng d.er i julete eoör.d.lnatle van

practyk en technisehe woteneoh¿B op breed.e..baels.!

De praotyk of de teeh¡3.ek ls wel ln zeer vele gevallen gekeruerkt

door een d.oelbewust streven naar geld.elyk voorrleel ¡ d.oob volst,rekt niet
altyd. Ma¿tschappelyke nrttigheid. ie h.et breed,ere doel, dat d.llorryls gel.-

d.olyke belooiÉr,g vindtr naar ook r¡let zeld.en daarbuiten blyft. Voorkomlng

van levenÊgevaa.r¡ bevorrderlng va.rr gezondheld, beøt,rydlqg d.er verontrelrrl*
glng van luoht en wat,er, en ln r t algearoon het ¡:astreven van algemoene

belangen door d.e overheid of door lnsteIl1ngen van algeÐeen rart, eleoht

oen prèotyk of tecÌ¡niek¡ dle geen winstbeJag kent. Ðoch ook ta,kken der

teohnlek d.le geen oruniddellyk gelde3-yk voordeel kr¡nrren berelken¡ €rr voor*

a1 van wogo toekomst-ürogelykbeden beoefend worden, vallen er tn¡lten. Ðr

kr:nnen ook and.ere nevendoeleinder:, zyti., b.v. voor vliegteoh¡iekr ooplggs-

tochrrlek, draedlooze telefoon. Lettend.e op d.e voortA#SLW, d.ie we1 op '

wlnst uit ie¡ kan het eehter toch niet Julst uÍrrr d.at het d.e tech¡,rlsoh.e

wetensoba,B 1s, d.Íe d.e praotyk La"Uy wetenscf¡å,ppelyken stsu¡x verLeent..

Onder wetensohap 1Ë namelyk ln het, verbend d.ezer bespreking te verstaan¡

natr¡uryetensoTrap¡ chemier pTrysikar geologle, botarrle ¡ EW. nêt den methe-

rnatleohen ond.e,rgrorrct, dle erby behoort,

De voortUeæedging, clle m6er wlnst Þeoogt,zal zLclt eehtor rroor allea
bebben te weÍden tot de tecbnleehe ekonomlo-. Deze i¡e bet¡ d.1e oud.er:zoeken

e¡r aerlq!¡øen kan op woLke oderd.eelen der teoh¡rf.ek verh¡yistlng ie tegen te

gøa,tr, e rkrygen teneind.e d,en kostptyo varì een prúø;r.l y'ra

ffi" oogeren verkoopsprrs te bedi',gen.

In elk goval te het d.o practyk zel.ver d.f.e, P d.an niet geoteurd d,oor

een teob¡rleche ekonomle, de problemen opspoort en aanryetr wtor oplosslnþ

gowenøoh.t vyond,t.

Fae rvs,nrteer d.at geechled ls¡ komt de teoh¡dsehe wetensobå.p aa,n d.e

þeurt on wel om d.e bulten Ï¡aar geeteld.e problemen ter hand. te nemeir. Ooh

al le daarby bekend¡ d.at de technt ek voord.eeL zoekt t zoo blyft tocTr voor

do toohnlsohe weteneohap geen ar¡rler dool dan een haar gogeven obJeot te

ord.erzoeken, En d.lt ie van geen anderen aard d"en wanneer @r goen wlrrst-

voorrrltzichten zyin. ?oen nagegêan eoeot wo¡¡den d.e oorzaek der afsohutvlng

van den spoomegd,yk by T[@esp, of d.e oorzaak van een exoepttoneel troogen

watefi¡Loed. van d.e rivleren, of wel d.e nadlo-telegrafleghe verbirlill4g van

Á

þ
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$ed.er:La.nd ep Ird'Xä t zat er so;hter cte o¡rôoøetng d.eser prOblemen ge6¡ getr¡'

úelyB voer€esl, *at b.v. trel tt geval ffi.6 lvf lt otd.crsoek vqn oen alEr¡r
t_/'

Þro@odè van yøerbefetd.:Lng ult de ertøen, erd,ere den dosr hoegovene.

E@t eÊEsntl€ele Yan d,e teohr¡leçhe wot@sobp, ¡na¿r€oor zy ziolr on,
d.o!"sohe!dÈ van de zuivere retensohp, ts nt ot bet, al d¿n r¡lot beml,tsbeng

geld.elyke vsolrleel. Uet zu:lver wetensohåppelyÈ o -'lerzosts þn ookzord.er

een dorgolyts voonritzleht plaatevird.ea¡ b.y, het ¡lhneenod.erzoek een yzey

bot hrnatw,tf.g ¡nakon ven dl*ma¡ttr eirrrc

Ëet dool nag r$.et'venra¡iL word"on met een nsterLëel gevolg. fiet doel

van de Èeoh¡rleobe evena,Is nea d.e zuÍvere, zooale tror¡wons va'n elho wetesË

aobøpr le bet opsporen en o¡lheldonen tan bet oorzakelyk verba¡d. t¡rseahoNl

de rreareem,bsre verøoh¡rnsef.en, SLet het

d.o ruruurnersoÞy'rseron¡ -" r::#;:J:oEÞsehsP vld't lnar obJeot ln d.o rutuurnersoÞytÌse].on¡ ðe tecTüleel¡e we 
.

cühÅD beltôFtst, fiaêr 6a6et%o€k tot de vereohynset en vôn h6t techntseh nell¡*;',

heu, M claar d,eze ook ¡gtrnrrverøoh¡rnøelon Efu¡ on aan d,e ratnrunrettcn

ønðeffiorPørr¡ lc de øulvore retgnaobep de algmeene$e erâ sverihoereobenda

þ6v6@ de epeo{alLeeonenile teohniacbe weteneoh,ap. DeEe hsn h¿ra obJeeten

nl,et vqtr grïrpen @rr zølf uåtkteøsnr us&:l noet door d.e ¡raotyk, dst le åoorF

üc ¿gghtr{ekr geholpeR rrordon strn de stof voor hsa.n ord.erzoek"

Ulù deae baaohør¡sf,nç volgl, dßt de'luÍeto¡ d.et te de logleahe

üã6f¡.teo n@ffi.tnatÍe alûrrs 5.s op te þttoo,
e

Bo ntl?otyts of toobnf.eb¡ df.e vlrÉlngrjrk en eoheppemd optreeclt ou d,e

þebocftæupvorøorglng d.er nønsoÏfteld te vetrþeteronr afirít danrby op ta1r¡r*
üe F¡oble$eur df.e ay net behrlp van d,e teebulsaho ebor¡omÍ.e, lrpar 6¡9k b,v.
uet bob¿Ip van d,e tesh¡tiscbe hygl.6nø eloeIberyr¡st tËeht te eto].len on te
fsrut¡leer€fr.

Yoon fraü o$helderen on oploøs€n ôezcr ¡roblenon Þelroo,tt zy d.e teeh-

d,soùo veteuaobp¡ evepels deeä nf,et bsatqra en zleh nl.et ontrlkkeLea 'ts*a

zøoÄer dle probleeùrvereofrafiflk¡¡g d.oor ee prO,otyk. . ¡

Err voor dit uork d.er tEsh¡rlsshe wetensohÊÞ le uy eon 6ee¡rcøl.a1fsectü
!

1i"& Y4¡3 d,e a¡ivere w@tensohap, toege¡nst op eôn sng omgrensd. gebteûr. floob

eøn ltrd.¡ døt door efscbel,dir¡g û€ X.eved,s verbl,¡d.Xry va.n btroedeoutgop.en

oømuirn uou vcrJ.lqzea. Bået al"Le'en all.a nå.Euçere f.aalehtonr theoz{"oõD ga

byFstJ¡e¡our æar voorral oots ello uLer¡lrerø s$d,erzoold.qgs*B6thodür d,er øul,-

tolqa *c'tdßsshßp hrunon eu uoeten de teohnle.øb w,eteneehåp trr.aobtlg eu



vtx¡såt¿reg@d nøkent d.oord¿t zy erult gvetueernt rat zy han 6ebnrltsðn.

A*n høt alduc oæeebreren verbÐnd. wordt nf.ets vE:¡ar,derd. d,sor T¡st

fe!.ßr ðat de taak¡re¡d.oollag vû.r¡t Le teebJalekr 3e tec?lnl.soho ekor,rø{e of

hy8l.êAÊ, õe teçhtotEE¡s en *e øufyero Eetenigdg,p tra de wertselytsholdt der

technl.esho on *e¿sn6slreppelyke p€rÐônên slet eoherp votrtroEhea ls. Do

teohgloug nggt ctltswyls tegelyk teehxleoTl-okouoml-ecb en teohuf eohøeteu- t

echep¡nlyk zyn. De eaner¡¡rertrlng tueeohen d.J.e d.rte ksn ln een enkele penr,

aoonlybheld. goeobled.en' Deartegenov€r Fteat, daü de beoefenasr d.er zulre¿

re ret,eneeha¡r eLEshte zeld.en d.e teoh¡nLsche wotenschap beoefent sn nog " '

ui.nder teehnf.ek of teob¡tjleohe ekor¡mle. Dlt felt reshtvscntlgt rri.et,

daù Dr.vrelr Sleuvenburg ean,,o4pve.rþrJ¡ßÞÊqq kloof slet tuseo}rsn tee rrleohef
qa ar¡lvere wetoneobaB. Hoogstene kan mon uoggsn, dat de efetard' tneeohelr

teob¡nlscibe eksnepl.e en zulvers wetensshep Eoo groot ter ðot zy e].beÐr . ,

zoüd.er bet msdlï&Ê van teehnlek en teohtt sehe wetenao,be¡l ntet kr¡slsn vrr- i
gt¿en.

Eoezear völr€nøteerriLe þeEehowrlngen uoodlg ïarelr, en oôÈ l-ater ter 
"

ûeoorld.eellqg yan Ar.ven Hf eunEnb¡rrgt s pl,arorøn vsn þ€teekenl a ayÊ' ls het

Eerhraf,.rd.f.g¡ dot ds tryee oonclusles d.le by tn II opetelt Ln geen erbel

OttEù@ht @Y€roô4tgbaar z¡ra æet hot dOor ny as'ngegeven Yerbêrd. Zy lu1den

vðrk@rùs

sl , FÉoþIaûb-ç6¿"usohaplmlyh od'ensoek gecohied{e ond.er Letûtng vaa

tÞeüd"ðøb aangoXegele pefÐoænr De goleerðe ¡elr sr4g Lo hoog g€ arùö

dseud *a$l.ro*".

bl , Eat ts gercnsohür d.at teobnlsoh roteneehappelyB rerb worde gele!"el

ðoor Þertoffinr relBe oots dø eoæ!ôrøl.0ctre øyüe van het bed.r$ f.a

kçetlo ln da ÞrectyË hobben leeron ketn¡fia.

Fællde eonclusles zyn aldrrs ult te leggonl dlç teahnl.sebe ekønoom

stelt on oneohr¡rft d,en eerd €n oüvang dor od.orøoeki,n6en rs,nrrt t de þe*

bgcften d,er preot$4 Eot or¡ÉlorzoeÈ geeollieôt d"oon ôen teohnLsaÈ."retffii-

sohepltol.ykon.e¡rcelallteltr (d.Le dft al'Leen ben zyÃt als Ìry teoþntsoh a¡,*

gel.ogs l,sr d ortz, lrr Etaat om d.E tesh¡¡Lek te begrypon oß te gevoelsn).

' $ø guÍ,vero geleerrde ordersteuns Õit oderzoek ult d.e vot.heldl Ên zyn ke¡s

s&a en er¡rcrlnenteele emar{.4g,

De etaaÇvan satsen der orgenf.satt o væn tøeDnL"aohÇ.wetensehrplþlyk

Tolpt Ðtæt Þn.van $leuwsúufg voor ðe ebeuf.sobe luåuetzÌt e voar{Ð van Þe,-.



3/

vr€d.lgerrd.. Ik zou voel v€rd.er wlllen gaan. De eteat van zaken is op elk
gebffi van ntrn¡erheld. een voorbeeld. van voreplinteriqg.en ve¡rbrokkolf¡g.

,En 1n rt byzorrder is de organieatie van techni soh..ryotensoheppeLyk werk

Ìra,&r dlt ultgaat van d.e overheld., gekemerS d.oor een züoht naar afzon-

derlng. Nlet alleen gel.dt dlt troor d.e de¡nrtemenÈen ven algomeon Destuur,

d.oqh aok voon afdeellngen ra,n d.ie d.epartementon. Iodere d.lenstr die oB

een of andere wyze techrrlsoTr-wêtenschappelyk ond.erzoek noodJ-g heeftr or*

ganieeert d.le geheel. voor zlobzelve¡ Julst op d.e wyze zooals Dr.Tan

Hieumenburg d.lt aa.ngeeft yoor d.e j-ncluetrle en met gelyksoortlge gevol-

gen. Er worrlt een laboratorium geetiohtr e€n leld.er aangewezen met hulp-
peraoaeel en gewoo¡.Lyk wordt oene comnleele van ad.vlee of voorllchtlng
benoemdr v&rr een dilar¡yls vry toevalllge eamenetelllng. De d.oor Dr.v&Ít

Hi-eu¡:wonþurg &angegeven gevolgen van d.1t ongeorgerrlseerd.e on onvold.oer-rd

overlegde o¡rtreden zyn Ln algomeenen ztn veqhwlPt_lng van ee1d. en van

. Ðlt schynt ln stryd te zyn net

de folten. Het ruttlge effeot van çlk dler lnetellingen ls tooh nlet go-

lyk nul. Integendoel. Ðe bet,eekenÍs der tectrnleche-metenschappelyke voor-

llchtlng ls zoo groot' d-at zelfs de gebrekkigste vorm elr¡an nog nut o¡*
Leve¡rt. Eene nny bekende ververyr dle eorr zoe¡r nid.d.elmatlg on net het be-

dryf vr¡rlrel onbekend. chomlcue aanstelde, berelkts reed s ln hot eerete

Jaar een beeparlng op ma,terlalenr d.le het tlenvoudLge was van de kosten

voor salart s en laboratorlum. En orn een and.er voorbeeld te noemen, be-
ç

rel.H,e esn technLsch hoogetaard, bed.ryf¡ a1e d.at der Staatem¡rnen buiten-
gêwone regultatenr d.oor een speclegl d.asrtoe a,angestelden Jor¡gen lnge-

nt eur een teoht¿s9þ.i'Trotensctra,ppelyke etud,le te laten rnaken van haar

stook-bedryf , Zoo zou ik ult myne ervarlng tallooze voorbeeld.en kr¡¡men

ÍIO9I!gf,l.

Ðoor eLk d.er klslne en verþrokhelde vormen van teohnlech-weteneoha¡>

pelyke voorllqhtlng, za! d.an ook krachtlg eene beeoTruldlslng van yerH.g-

tf,ng ln¡nnen word.en tenrggewezen, Met tal van felten zal e.angetpord worqr

d.on, welke vele en grooto bos¡nrlngen en welk groot n¡t reede ls besezetr.

Tooh blyft het, feit begtaanr d.at het nuütlg effeot voel h.ooger kan zyn

en d.aarom ook behoort te zyn, lnd1en er een d.oelbewuete en weloverlegd,e

orga,nlsatle wor"dt tot etand gebraoht.

Vlerd.erlel gebreken noemt Dr.van NleúE'onburg van den tegenwoord.igen

staat rran za,ken. En deze gelclen zoowel voor Imrtloullere, als voor over-

held.slnstelllngen. Ejr ls noolt vold,oend.e geld.¡ @r ls noolt een vold.oerld,e
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[lnge aansporlng, de goede sfeerr or¡t-

broektr ett ook een contlrnre-medir¡¡l tugschen de verschlll-end,e lndustrieën.

Ik voeg d-aa,raan toer d.at voor de chemische industrte d.e aanraklng tus-
eqhen d.e zulvere wetenschap en de tecÌrr¡lel<, þy onderzoek en voorllchtÛ€,
Lang niet zoo gobrekkig ls¡ als voor d.e ¡neohahlsche teohnLok.

De scheiding van nechanlsche en cherntsche beworlrlngen valt ina(,e

hoog ontwikkelde nyverhej-d. neor en neer wogÇ Ilen lnnlge vernaÞfiging tus-
schen de beid.e treedt opr die ectrter by het teoh:nlsch-wetenschappelyk

onderzoek nog zeer onvoldoende tot uittng gekomen ie,

IV. ALG]IMII3.:NE BETEEI{JNIS VAN IT ÑUT EENER OROANISATTE.

Is een hoogere orgarJ"satler d.le d.eze gebreken opheftrnogelyk, vraagt

zloh Ðr.van }lleuwenburg afr orr hy boantwoordt dle vraag orud.il.dellyk beves*

tlgend.. en Zeer terecht. I{y wyst er echter op, dat d.e oonsurrentievrees

der Nederlandsctre lnclustrc.e een sterke belermerlng zal zyn voon sanengrer-
û

I mng. Een nog eterhere belemmerk¡g is ectrter¡ dat de overheld. het v€R-
II kee¡Oe voorbeold. geeft van d.o verbrokkellng. WanïIeer versehtLlende af-

deelingen van tret Ðeparte¡rent rran Oorlog en van L{arinel waruloer ook d.e

afdeellngen Land.boun en He.ndel van eenzelfde Eepartemontr haar eigen weg

&an en Trunne Lnetelllngen sober¡l afgezoncLerd. houden, ontbroekt voor d.o

nyverheld bet voorbeeld van eera grootere aanenmêrklrrg met cle uttstokend.e

resultaton¡ die er door te bereikon zyn. Recht d.aartegen ingaande ls
tooh de bewefdtg, aat rroffilete henderwyze ls oma gleehts 'op een beperkt

doel te lettÍen, en uitslultend. d.aar¡¡oor iete paseend.e tot stard te bren ,

gen.

En toob zW o? voorbeelden. Îk noem slechts a1les rrat op dlt gebled.

ond.er d.e dlreotie van den landbou¡r reseorteert en daaron tot eenheid. on

samenwerkf.n¡g ged.wor€en vtrasr waand"oor voor den lïederlandschen lardbor¡:w

een conplete en vrtrchtd.r-agende organJ.eatie ie tot stard gekomen van

agrarlsch-wetenechappelyke voorlichtlng, dle oots een ooÆ ls ?En d.e

technLsob.e wetenschap, of althans volkoflTlon ¡n,ra11el er rnede zLaÏa ver-
houdt. '[-rlanneer Dr¡vât] Nleu'rvenbtrrg zloh afVraagt welke vo¡:n van orÂanlsa-

tle voor ons lard de meest Êewensctrte le r werdt hy zich tot het bulten-
land... IJeze veel gebnrikelyke hand.elwyze r dle een elgenaerd,lge uækte

toont ln ons rationaal gevoel van zelfbewuethetd., is op zloh zeLf ffrtuur-
lyk niet te veroordeelen. ga.nneer Tret gaat orr een gewiohtlge en dlloryle

kostbare regollng, kan d.e ont'w'erper nlmmer zi.aln te veel op d6 b.oogte ete1.

/o
l
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len van erverlrrgenr ütB olil.enÊ zyn opg@daen. Ëat vsrlhsordo orrteto^tù lng

daDr ¡,Ér¡ureer rrlet'oegrogen wond.t, d.at kon¡¡lc van d.e natiomtre oo,ateaÉlg;'

bedeu en verlrourtlrrgen voorsf noet geen aan het olÉ.oen vsn tn¡ltenl¿rlleEhe

err*rlng" Het vÊrkescd.e ls dltr dat lsmnrd. þ br¡ltorrlandeehe regellrrgen¡

wetten of ln¡rlohtl-ngen boetudsertr en ,ilsn öaaruf.t lets :Êeøtlll,eer"tr orl

¡et vqlr oüa lsr¡d aan te bovelen, øo'dEr n*der or,¡lerzoek van de hler a'erÞ
.t 7-'

'',j ï'

wezlgÊ æterlalen en grod"eJ.ag€no Ee:rst noet gekerd worrien¡ troe het net

de teoffieolr..ryetensef¡epÏlglyke voorll"oTltlrqg Ln o'ns lerd staat¡ d.T.E. ln .

wel.tse o6fo"o zy voorlcont, Dat 1s b,et neterl¿aI, ra*,nrtt dle nlouwe orga-

r¡lsstle ¡noet voontkornen. S¿tr¡ur1yk le het getsÊktselytser oen ø¡úkepllnten 
ì

¡¡Lor¡we lnsteillng tê grorrlveeten. En dât gaotn 1nÅLen er op d"at gebled ,l

nog rrløts hoogenaand aar:rezlg 1s. Zooðrra er esht,er voLe, deoTr vorbrokkel+

der kle!.þstro en grootere lnsteLlingen net, meer of nld,elrr B&&F üoch alle

uet levenakra.oht Eansroztg øyn¡ d,an bseft de voetlgLng van letE nieuws d.e

beteokonlc TEa bestr.¡rdJ.ng ven |t besteezs.gr van øonol¡fiPontle etl d.erhÊlvo

ven aùg vetd.ore veraPllnterlng.
hþt"úL'

fien wdfliglyke orgar:leatle.el.echt, dat Tret bostaeude tot øanrennorkLn6
/

elr tot hooger effoct ¡rodt gobraobt. Slet alleen door Esûerrroeging en 
.

onÉlsro¡rd,ening. Ef zym ddx Erderer fsdsretlsve¡ ôP autonornl.e bofr¿eteud'e¡ ;

v€r¡1pe¡¡ De vnaag J,e d.a,er@ þovemlr boe koflt msn tot Esmerwofkfngr orr

welþe vornptr uoetøn d.aølroor gehosen rsrd'e*¡t Do ls¡tete vraeg f.s ovolÌre-

gend.
I

ïa.¡dns€r oen yorß gevorden no¡rtt, dlo estt ilo bestaarde lnstel1lUgen/$

de voord,eoloa vûrl ôor¡ tegemoordlgøn stsot van saÊen btedt on d,e n&dee-*

len sfipft I d.oer r#,erøydcsho lnrlp on door þnee¿ef€ ordergteulrl4g¡ vaa

uÀt de sulvEre seteneotn,p En de tcol¡uLekr clan sal. ele recretâ.d tegen de

oeneurerH.qg geækkeLyker ongezèt kr¡nnen wo¡dçn 1u egn lrv€Ììeu d-aarnroor¡

den lrrd.åon er angøt beEtaat voor ove*heersclrlng en ond.er6stttl?kl ng of

î*r.eos voûr verlLlee van selfstaudi,@etdl en vcïrhelú van beweglll8.

De voæu vs.¡t Bsuonwerkl,4g le d.t¡e vð,n groote bet-eeken3.s en de stuû!.o

ðer bulterrland.sob,e ersrartng uotd.t, uraald.Evolr lrdlEn zy daarover lete

blr treotre¡r.

De eame1per$,n6 noet echte¡r te vorea nador geanal¡eeärt wotden, o¡¡dt¡f

ge¡êten roãilô rEt asn dle bqfte,nland.Eobe er:uarlng te toatcen le- Þt trr"

Tetl tleuw€nburg den hleløoôr uttgodru$ten gedse?rtet¡gtlts heeft vetrw¡oa't¡r

IoosÅr ma,kt¡ dat zyne Þee¡reklq6 ran d.e werlcrr¡rze f.n tt þt¡lteu.larul çeeg
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en vol tegens¡rraak le. Eet wo¡Ë,t noeÌ.lyk CaErrls eetÞ l¡nr te vtdeut
ua,af, een dui.èel.yË doel voorb. Ðlt le trm¡wena de grooÈe naoetl.yltrold

elkea b,ervoralrçearÐe1d en va,n elk str€¡on uaar boogere organlsotls.

gomekkelyË te b.et d,e gebreken te zleno e? 
-.-n?, 

pleLten voor høt betoror

![o€|lyker woffi.t hot voor dat betore een r-toTrtl4g asn te geveno Þen eob*

tor beglr¡t pas.het groote en uçara werk nan den opboun. Dtrn han het xúet

blyven þy eohetoen on luohtkagteel,.enr aßar noqt var¡,¡lt don grord op het

voeü¿Bôen rnatertra¿l worðen sa,rle'r€evoegü. en d.oera¿n vollt gsgerqn¡

d"l.g

vln
þy

fr*-t--,'l

In deze trnregrafen Etolt Dn,Tan Sleuwenburg o6rto vergeLyklng o¡l tue*

sshen Frrttsehland., Enge].erd en Anerd,la rEa¡rul.t by ooncludeertr dat' hqt i

øyetew ya,n organJ'satte ln En€e1ard. beter-te ele ln ÐtiLtaohtr"Br¡dr üo@'h tlq
u{et soo doel.netl.g ale in A¡nerlka. Eet komt ny yoor¡ d¿t de feltenn d,le

Drs.nan Slet¡woab¡rrg aarrroert¡ v.ytaø osnoluslea ln geerr snkol o¡mloht wettl,-

g€ïro 3n elts gøvel øyn dlo feltån roor tret breeöere gebi,ed van tesh¡f,lf,oü'r,

wetpneshÊ,¡peJ.yk onderøoets tn¡lten d.o øutvem

hen!.eohe ird.ustrf.e aeer on¡¡olled.1g en onsyeteaatiøcbr b.et

[s TrLer vooæf.n d,ot z1ob rreekt, d,at Dr.van SLorrwenburg ge6n dluldclyk

ouôoraet¡e:ld naalr¿e tussche!, üechrd.ek en tech¡Lteohe wetenschsp¡ Elaêr d,eae

Þøt üe 'øamcrciltte en te6ouover dle zulvetse wetenscha,p eteld.o r WêflrrrÐor EGD

aleþ eøhterr eeu duldelyk beeld ¡asaH vsa .e Iloettl.e der teahnleohe reten¡

øcbrp, ðan noeten de tulte¡lard.eohe feltea gebeel an¿ars wolden geal,en,
L

Dtt boel" tosþ le el"Étus;. d.e technleehe wetPgeghsp (¡rct d.en klemtoon op

tt loatete woorrÉl) etaet aan de eenê øyd.e ln verblnè1ng net de volle teçb'

6'et (¡nmetytsl fn be¿n sehe¡rytn¡gsd,rangr doçh aad ëe erd.ere øyd.e not ôe

rui,vere retengclÉp tn haar rq¡stelooa zoeken rnat verkla,rlrlgen. zåo Ue-

heør"ü het t,e zyt, , êeer eldus üe tech¡rlsebe retenschap ðe tsloof overbrqgt

en d.e m¿¡clte d.er zulvers wetsnsobaÞ ovÊrd.paa,gt op do teeh,ulekj (nfet ioI.
ôca Esk vtudt ðe sr¡lvene retenscÈlp eennporLrgeo 1n ðs proþlenen der

ùsch54[Eohe reteneobgpr d.o,ob d.f,t kan hfer bulten Þeepnekfag bl,yrvea| ' Dc

tecbrilaotre wetensohàp is Jul,st daerots rog ln velø opølohten orrvold.oemùe¡

66i|¡,t het verb¿nfl naer de eenp of nsar d,o ardere zyôe te wensotren ove¡qÞ

Isrt . Df t ts eehtar geÊn rrd.en¡ ø met aoqr n orroldoed. verbanü vlruûc te

MO6¡ on bst boetaan ven d,en s@hÉk61 d,cr toob¡ti,eohs *etene@h,p tÊ offii*
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kennen of te negeeren. Het ts sleclrts een red.en om te trachten het ver-
band te verbeteren on claard.oor d"e techaÌsoTre setenschåp tot hoogere o¡it-
wikkellng te brengen. ilet organisatieéprobleem w'aarover Dr.van !{leuwen-.

burg schireefr behoort Julst geheel en aI tot z:u1.tr etrevon.

Naer dit inzicht 1s het oord.eel van Ðr.vârr Nieuwenbì¡rg over Dulteoh-

Iand rnoeilyk te begryp€rle Eier toch is het land, waar de tectrnlsctre we- ¡

t,enschap werd. goborenr zLa}: hoog ontv¡ikkeloe en ook hare triomfen vle¡.de.

In Engeland en ook in Amerlka was cle techniok etellig niet d.e mirrd.ere,

maar eerd-er d.e oud-erÉ en rneerclere van de Duitschel Scheppingsverrûogen,

bouwbekwearoheldr energlek aanpakken, zyn a,an het /rngelsaksisohe ras el-
genÒ Ook de zuivere wetensch"ap werd ln Engelarrd. en in Aneritrca kraohtlg
en met succes beoofer:d t zy tt ook d.at cie organleatio van wetensohappelyke

samenlyerktng rriot, net d.e Dultsche kon wod.yveren.

De technisclre v¡gtensoll&e is eohter zoowel ln Ungeland aIs in A¡ner:lka

zeer achterlyk, zood.at nen zelfs zLclt kan af\¡ragen, of zy er we1 bestaat,

Dlt veroorzaakte in Llngeland een ird.erd.aad groo{:e kloof tusschen teoh¡:lek

en zulvere weteneelu,p t zotndêr dat daan¡it nog een afzord.erlyke teehrîl.sche

wetenscha.p ontstond.

Het bewys van d.eze bewerlng zie ik vooral in de tecbnieoh-wetenêcb¿Þ*

pelyke litteratuurr dle zooweL in,^Amerilcar a1s ln Engelarrd zoet pover ls,
-?t

en voor een groot deel d.oor vertaùing le ontleencl aan d.e Ðultsche. W.at

Engeland. betreft ¡ kan ik r¡an. ei-gen enraring spreken d-oor een bezoek,

d.at 1k ln fgfg þracht aan <ie tochnlsche scbolen van îvî&ncheeter, rìrad.ford.¡

Llüerpool, çlasgow en Belfast-.

I{et Duitsch.e voorboeld. eener ontwlkl.:e1ing van d.e toohnischo weteÞ

sohap, orrd vooral navolging

ln Ooetenrykr Zwltserl,and en ons land. 
"

Ofschoon d.eze nota zloh daartloor uLtbreicltr is het toch niet te ont*
gaanr dat over d.e ontwlkkellng der tochr:lsche wetensoTrap nog lets meer

gezegd. worrlåt zl het ook beknoptr ondat dit ter beapreElng d.er, d.rie paraE

grafen onvertyd.eLyk is. lFenale by elke wetenschap is er ook by de teoh-

rrlsoh,erwetenschap en d-e eigerrlyke beoefening ervan, door orrd.erzoek. Er le
een verbarrd, dat 1n d.e natuur d-er za,aE ligt. T!'et€nsohe,p ls niet iete ln-
d.ivldueele. -TTetengobapsbeoefening ç1scht s¡aaonsrerking¡ Erê¿¡D ook voortaet-
tlng. De geleerrle heeft nlet alleen nood.ig een werkpLaate en med.ewerkers,

!Éùar ook een sohoolr oû in do leerlingen d.e voortzetting zyrrer enrarlugen

en reeultaten te waarbosgôtìr Er le eohter ook tegelyk eene tegenstelltnf,lr

L
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omd.at de echool, dat is de opleld.ing van leerltn6çen reumend. en Ïrind.ererd

]can werken op het onderzoekr en te meerr Trr&âp een groot deel der leerlùn-
gen nle{; voor de ontwlkkollng dor wetenechapr rn&&r voor d.e ultoofening
vA n-
d.erzoek ontetonden. Maar otemegerrd. 1s toch de eamerrkoppellng.

By de Jonge technlsche wetenschappen - want er is niet een, ma,ar .etr

zyn reede meerdere teohnlsohe wetensch.a,ppen door epeolalleatie ontetaan -
ls de school een uitgangs- en verzamelplaate geweest voor eerf aa,rlvaukel¡¡k

zser verspreid. en versnlpperd. onderzoek, De schoolsche opleldlng van

technlolr elsotrte zooweL een teohnisch ord.errloht a1s een studle den wo-

tenech,aprwaardoorverband'en€¡amenIFerk1ngmoeetontstaan.Dedocerrt

noeet traohten een weteneoheppelyke verklaring der technlek a"a,n zyrre

leerllngen te geven, en d.e tecTrnicl hebben ultteraar.d by hun beete leer-
meestere hulp gezooht¡ vr&rrn6@? zy later in d.e practyk gp noeilitrneaen

zyn gestul-t.

Daarin ligt de verklarlng, waarorn het EamerÌgaan van teohnlsch-or:d.êr",-

wys en teohr¡lsoh-wetenoohappelyk orråerzoek d.aar het krachtlgst opürad. , #
raar d.e teohrrleche wetensch"a,p ået zulveret tot ontwlkkellrqg k¡ram, Eet a&rr-

geduiÖe verbard. was eclrter nergens voor d.e techr,lek voldoend.e. Ook þujlten

hot ond.emys moeet het techr¡lsch-vretenschappelyk onderzooir op ultgebrel-
den sch.aal geschleden. Zoo¡reL d.e larrd.bou'Fr, boschbouw, vieschepJl enz. als
de ontgi.nrring van d.elfetoffen, en niet, in ////tneZ ¡rlnst d.e irduetrle, ln
tt kort elke(bed.ryfstak had behooften aan onlerzoekü¡gen, d.le door d.e

teohnlsotre soholen niet voldoerrde en niet snel genoeg kond.en gesohleden.

Dat die in ûuitschland nlet zouden beetaan en we1 ln Engeland en In
A¡lerika¡ ilo€rì ik Ðr.vBrI Nieuwenburg met etelllgheld te mogen tegenspreken.

Duitsohlar¡å heeft een Geologlsche Lar¡clesanËta1t, dle in geen errkel opzloht

d.e mlndere ls van U.S. Ooologloal Sunrey. Uaar bovend.len heeft Dultschlard

instltuten voor kolenonJ.etzaek eb. voor onderzoek van yzer en etaal, die

zoolqel wat de inriohting ale wat d.e berelkto resultaten betreft, nergene

ter wereld geêver:aard. worden.

AI d.e door Dr.van Nleuwenburg opgeEoude tReeearcb Aesoolatlonei, dle

ÞÌngeland in d.en oorloget,yd vornad.e, bernoeien zLct":. met lnluetrleën, waatrroor

ln Drtritsclrland. reed.s larlù orderzoekingsinstituten, on met suoo6Ê, werkten.

Het eenlge en groote ve$schil ls, d.at er ln Dultsctrjl,ilüô een st,erke rAnglle,

derungr þegtond aan het teoTrnlsch ondemys, voor zoover de lrrdustrlo'én

zío}r nlet door zelfetanùÍge of g{_gnblneerd.e lnsteLlingen hadd.en geho3.¡ren.



r/osr Eagelad, wss d.oze rog afgeslotenr çeat aI warçn cr door d.en k*oh-
tLgen lr¡v].ged çan Konlr$ Eü¡aril YII ea van ãeld,ane, eao¡Te somßen be-

steed. aan d.e oprlohtlng ren ord,ertr¡rst netçI1l,ngen, zoo warêu ðese Earr

¿1 üo veel tnetelllngen van teeh¡nleohe opl@ding geÞleven, wear d,e

teebrrleohe $etenechøp r¡lotr of sÏEerz€,am ged.oceerd. en boosfed. çerd.. ,

Do groote vnaag 1sr of dle eanentsoppeltrrg van toohnlsoh ond.epr¡4s

Det teolÌDùssl¡-wetengcbaglþlyk ond,erzoek la t€ y@r-oord'eelen of aans te
YeIen.

Dr,van l{leurentn¡rg Bpre€kt zi.eh, hf.oroyer @rüåubb€lzlnnlg ult. Ef Vqrü

sond.eelt d,o c¡nqewoeglng ten eterkete r en voorel, oruðat h¡r daento rtst.
een na.ðeeI voor hEt ondorryør tEß&T ookn oryüet laynß lnzteng de aøh@Bn .,

d.e eesentieel-teohalaohe "vatkeminü.r:,
Þ8@fi$vør. Ik zle geon goede 6n vll[r@hü,.

l 'qulorwye ¡ ld'ien het uitgeeoÞÊkot¿ '

,øOl¡'-çetenseha¡lpely'k od.es:øoek. Hã.t Lf

re op:Leld1'ng., rlet ls eor¡ bes@br*ylttrn¡ß',

van d.e teohnf.sohe praotyhr of ¡eI. sulver wetoneøt¡applÊ e,nderrr¡r.ør êot

i.s &ue zul,vere ohemle, ¡¡ryølhar ríehrd.e, otc. De dogrd.nlrlstng van bet 
'

û€n ln hgt ar¡ùer¡ d.oor d.e weguttc d.er auf.vere r'etens@hf,t' te doen Ess@ -
Lers veør d,e teeïr¡rlsghe ¡nractyk¡ lø no6 eteod,s een d,oo1 çarrtra¡r geøüreef

soåt rosüen. Ftet ErNGpIs,Ed en ÂnsÉ,BB¡ EBôr voqrrol &rltee,hl¿nl le Aû..cn-

veof øolr v@orbeeld.. X)ô ktashtr dÐt tealurlscho str¡d.enton te veel getraôl€r. u-r

b81d, wsr{,t bygebre,oht, kaa uen mer El te veel }¿oonen.

YêIT

bet

Eat oonlgo atdd,el øn lret genoemd,e doel te beneLken, le bet s6sl6r-

oet de doord.rd.ngS.ng v-atr tsohrrlek en wetenscbp, ðf.e plactøvlndt by

orrd,c¡zoetsen en oplosøen van teohntEche ¡urobleuen.

Dr.van lsi.eurenÞur¡E Eoentr ôat de did,aoÈlseh€ wqard.€ elrÍsn rÉ.et

groot lar omôat het utt den aanel. d.or øqats Ee6r vergrand. oSne!.el1seêrt.

T.oor de zutvere wetsnEohsp u'oga d1t, o¡lgana¡ eeTrter r¡let voor d.e tecb,
nl.eohe ü6tenseb8p. Een etud,entr dXe teohnÍsche kenrd.s en wetEnsehaÞpely-

ke Èowtl,g o1e geecheld.en van etrlraa¡. heeft opgeðaaar gevoolt of bet een

of het ¿sôer overbod.lg. $lechte d.snr ranneer Try &oslên hoeft, hoo o¡t

ssn zesr speol"esl gabted tueøohen beld.e Ìrot ooateot onteta*ü, yaå¡{Lo(lr

etrrr rornasoend verba¡d., hetøy ter vertslarf,qg¡ hetzy ter berolhf'Ag

ært eùeh opåoetr z&1 hy gøen v¿n bsldl,e Ee6r als bel1aet gevoolen.

eon ord.erçys: zso&lE Dr.Ttn ñler¡wenþnrrg bet, ee'hetEtr aet d.ooenteu,

vtll

Dssn

c,l'e

l,s-



/6

allereerst op zui-ver wetenechappelyke en ¡raed.agogleoTre talenten gekozen

zytlt word.t nimmer berolktr dat de teotrnleche student loldlng kr'¡ygt f-n

technlsob-wetenschappolyk work¡ wa&pdoor b'y d.e vemorrren kennle vnrcht-

baar kan naken voor zyn lngenleure-bekwarunheden.

Ðooh naar nyn oordeel za1 niet alleen Ïrot technleot¿..'riletenechaBpelyk

ord'emys v¡innen by d.eelna,me aan het georganiseerd. 6rd.erzoek, boverdlen

kan dit ord.erzoek er n1eÈ þulten. En we1 om vorschlllende red.enen,

Allereerst vomt het techrrtsch.-onderrrys ¡ w&rrnêêr lret eenoraal ale

Ieger1 midd.elbaar en hooger in goed. ord.erllng verbard. ls opgebourrdr err

zLah. naar de eiechen d.er practyk treoft lngertcht, een zôo groote orgarrL-

satle ln ?ret 1and, ilat het verkwleterd. zou zytL, d.e beklraamlroden en d.e

kerrnlg d.er leorkraohten break te laten llggen, voor een d.oeL, d.at aan 
,

dat vakonderrrys zoo eng verbord.on ts ¡ r1.1 . d.e yerbetlrlng d.er behoefterr* , ìi'

verzorglng ln de maatsoÏrappy door 'meerd.ere en hoogere bokwam.Ìreld..

Då,t onderwye treeft evenzeer als het ond.erzoek behoefte aan Jen fn- 
,

nlg verband. zoo'uet de techrrlek¡ als met d.e zulvere wetens@hap. $eieo*

leerd zou het vereuffen ln d.ood.soho sch.oo1schheld..

In d.e tweedo plaats konen'uit dat ond.emys voort, alle praotlol en

technlcl, d.le voor het techntech-wetenschappelyk orrd.erzoek den ord.er-

grond moeten verscbÊ,ffen van belangstellltig, technlsoho voorlichtlng, a&rþ

brenglng van problemen, ondersteuning van Ïret ond.erzoek. IIoe eer en hoe

lnrrlger zy d.o beteekenis er¡ran leeren zLett¡ hoe neer kans er Is , ûat Ey

later net yÉr zullen medeworken.

Tenslotte noet dat, wat Dr.v&rl Nieuwenburg door een org&nlsatle van

techr¡lseh-wotenschø,ppe}yk onderzoek wi1 þereikonr tr.l. een Êoed.e efeorr

on oen contlnr¡e med.ir¡m tusschen d.e vérechl1lenf,e lnùugtrleËn ( lees ult-
gebreid.er: bed.ryfstaktcen) oon centlr¡m vlnd.enr d.at door allen gezocht

wordt. En leert niet overal d.e ervaring, d.at dit 1s d.e sctroolr Rr&BP ken-

nls en karakterontwlkkellng 1e begonnen en te sterker naaruate d.le eehool

Beer lreeft gegevant Voor d.e a1ma mater 1e vereerlng en gerlegenTreld te

vLnd.en, dle concentroererd werkt r !e88r ardere mld.d.elen daartoei zoud.en

ontbreken. Met d.it allee ls echtor niet B6zegd., d.at do technLsche onler-

wyslnetltuten d.e eenige dragers mocten zyn van technlech-wetenech^appelyk

w'erk. Dit. kan niet en het zou nlet goed. zytt. De et:varlng in ons lard en

eLdere, leert, d.at er talryke ¡nrticullere en openbare lnstelllngen reeds

zW, maar ook, dat het zeer goed. mogelyk ls naast en nJ.et 1g de technl-

eobo ecbool, lnetltuten te maken, zelf sterdlg d.ooh samenwerkerd ten bate
tó



od.e ¡16 en o!É.or:EOêE'

Erorml,n f.e gezegd r dat

lpf4,!ns M@et hebben vên eell

Tsrtr d,soh utteluiter¡ir dat

/Í

het teeh¡nleoh ond.er¡sys þ.T. de t.E.S. dô

organl ee tl o yoor t eohnl. sstr-.se terrEeha ppo I yts

hot la dle orga:rlaatle moet wsrilen iugesoTraa

{i

keLd en nl,et er u1t6eeloten. Eet belroort tot de orga¡1en, d.le met reoht #/

gec!Ì Sr&.

De toúnls.*

een Þeetuur¡

hn{ eoib.motenEchappetryk werk verri.oh.töu.

Dlp.van Hler¡renburg etelt ver.<lsr het Technteeh-orderurys gelyk ln ayry

ultelutttng net d.e urriverelt,el.ten; en noent ook vezd.6r d.e Kon. enedenio,'ìi

yan ç.*"neohappen. Ðeze vergelytrlng ls gobeeL onJulet en werkt ln rt, 
:'v;

dsre betoog verr¡r¿r"röd. ñog eterËer d.oet d1t zyn eolrerp oordeoL oter I

gerl4ge sutoegr r der Wotensohap¡relyke Ooilnmlesl€ va,n Àd.vles

tn rt ÞetrArg v"en VoltsgmelVa¿ft On $9tÞ¡Iraar.lräqrrnl'ro{Á -

8et sou te v6r ro€ren, hletrcp ut

rÊi genoeuåe comnleEt e ln ßesr ko¡ltøu

rLohù. üit het oog ueg toch nlet rond

verrÉ,chüe ode¡røge& en van d,e Begev€n Bdv16z6tr afht rrg ven do Fjrzo n 'mean-*:; 
I

op de regoêrtng srsr&n gobrrrltsmaakLe. mrtroor goud en dl.ananteü tu zee I

g€çOrI¡ôD +vo$enr verllezeyl zy hute waarrle nietr ê1 hebben zy

tooh 1ø bet noodlg eenlgo ontlrløthed.øn vøet ts stelLan.

El.e 'stord r¡let oruTer leldtag van ôe Krn. AEade¡af.e, maË vaËr

al' lmd de Kon. Á,bd@tufe Ðen do instelllng der omLeale eorÌ groot aßÞ

éeol g6had. In d.e tçeede ¡*cate ærattc de cæløaie mest geleerrüen X*¡r

üngr øok vete teohnlot I¡rr Ealrt en þeoofenÊarã der teøl¡gle@be wetôe-

eehÊ¡tnloa.

In de d.e¡rilo p.Laats uerd. ean de oouqnúeaie geeÐ plôets boven en z,eLfs

d.et aa¡at d,e velo advleE-orgellen voon-d.e regeerf.rrg lngenrful. De enÄq!'c,

de¡pntcuenten il¿n d.st ven Blruenlarxtsehs Zaken bebÞen zLelr. aL beol rrof.*

ntg oan d.e ewlseie geS.egen laten liggen.

In de vlerqiLe plaets wargn tyd, en or¡etardlgheden eøn gþsolute yerhlrr

üerlu6,¡ óet de oorm¡leele zl.ch d.oor hasr elgen geasgr naoht, Blaate an lnr
ylo€ê ver$rlerf, d,ló haar orgenteatorf.soh r¡tot Espen toe8ekend..

En tea elotte * Ieat not le*et - ls er ln het geJan.g 6n d,o onnrsü

ðcr þren l9LT en 1,91"8 ¡úrnmer voldoend.o otnrrer:seheLd gemakt tueeolren

tech$Xse}¡+ekoruøteohe en tecÌurtaeb-ryetoasoheþpelyke.problemea. Yoor dc

ecrst€ rrs cle sorrmlssle ulttera¿rd ntndtor beroegdr @fi toch wcrd,en ye.rÈ-

eolrllled,e kreetúeg yarr hoofêzckelyk teobrrtech-skono@d.s#hffr escfd. Etü

bnn¡r voorgetregü,. Ilesord,Ontss ls e¡ Ln de eæÊeEí6 oen goeêe en p¡¿tlgp



ß
.öFvöBùDg o16odsatr over de noodEekolytso mnemerÈ.ng turewäen dc dlrü,e

ü*ùagørte$a gareoÍ¡Ðnr dts Btooðs þy ôonË organleaùlc ven þe! tqshlrrgçlu

çeteÐøshappslyE ord.erøook botrrorrlen zr¡llen Ef,rIr

De eownLaaLe heeft d¿nook ln heer l,aatgte rapX¡ort duâdelyh r¡ùtgc-

a¡lrohent

ls. ô¿t hø¿n werk nrttlg en nood,lg lsr
8e. ðet eene reorgarrieatle rosd¡e&eIyk 1ø¡

Só. dat øy beretd ls d,aarvoor vrorstellen te d.oenr dooh hi,erby to

runzelfe Bnekeude voorrasnd.e, dat hø¿r het work door de regeølrf¡Fb

gemaakt noet wotd.en,

Ðe voorgùeIlen, wsartoe Ðr.van Xler¡renbr¡rg koart¡ betreffen ln deesi

tsrprlgrÐTf allereerst de l.nstelll.ngen of, lrwtf.tuten vôor teolrrrt

cobap¡olyÈ onflorao€hr on wel d.e oprlohtlnÈ ran ü.etE aLe het Saertl

tell"on*lnstltì¡ut r f,rÐar fuduatrleo1en onde¡"2s6kf.ngon ten

u¡rverhetd tsu¡men doen verrlobternr ðoor e!,gon âq$gôç6s6n

nearnr¡ot øou oen centna¿]. Is,þtrgfurlrm te Pêlft nooten

behoeve lnme,C,

otd.eraoekgltE:. , rï

komon, zelfetsa*''i
.

dlg m,n d€ T.H"S, doch pLaetsalyts emeð6 VerÞoÍd.6n. 'l

' tegen d,eze,bef.d.e vooretol-leu heb lts geen andene þeararen, dan det .,i

bsful.o kpstbrar syrr en toqb hot geetel.d.s probleen r¡l.et üot oploetl"ng

Þrcn6sa' Er ie n"Ir g6€rr rÉgrborg" éet equ õ6øFt HeLlon-f.nstltur¡t de oem'.

tlbll,set!.e ft,n all.e of d.e mooate od,erzoeH.ngen vool' ae lnfduetr!.e øgtl

bgrrorksa.

De ervanl4g" opgod.aan met do gedachte dor n¡nrerhelcl.glaborantenr ctÍ.e

d.oor do !Av. y&rr Hyverbotrd, te ollgegornÞn en doer eltre trr¡lvorsttelteu eD . '

d,oor üe T.E,S . F€rrd. geøteud ¡ Leer.rte r deù rct tn Aærlb e@n susoss 6¡Þ

t'*verú,e r Þy aDÊ g€en lngeag vold..

Êlr¿ wet betreft een etsatal¿bsratori.uu te De¡.ft, ts na&r ByÍÀe æøeatn6,

oon d.ergelyke cantnÉliE¡tie yoor a1le rykelaboretoria noch trltv@srbeer,

æsh gqr€nscTrt. Zorr.lar hst geÏreel ven aIle laboratorìL¿, or"""furerenûe

oder do versobLl,Lende doportenenten te kt¡Jn¡nÐlr ovs¡røl"ean eehyut hct ny

aarrvanlelyk, d,at eene d.@Gontre,I1sstte ln Ee€? ¡rrlne mste z¿1 neostea btr¡r-

vËlr best¿êDr wat eoh.ter een åmlger sètsemrorkl"ng en gedeeltelytso oerot"feÉ,

l!,sctt.s ge¡nard. gaorde met een doelnotlgor taatsverÉeol.Lu6 geenaalns rrlt+
gtrui..t. De proefeta,ttor¡o voor den l¡ndbør¡r Beron dsar*osr eouú.gøz!.Ee eem

t'telyslDg . Áar¡rsnkelyt gedeeentr*Itr resË ln vorsobtllendo tra d"etruüen,



*.,'
ff 14ùor een tsntrral,Xeotte d,ootgevoerd. zoodauLg.r d,ot 6En soorü offiienzoCI-
'Utt6ao voor tt geheelo tand Ln Sen laboretorluæ gosohied,en¡ es ðat elk
stotlo¡r een elgen or¡derzoeklrrgeta,ak heeft.

E6t kout uy rgof¡ 
,,

r @rt da,t er geôn rller.¡wc uttgaven

úyrtr', lrdlsn çloebta van bet besto¿d.e een doelsatt.S on goed georgnnLËeð+.*,

gebnrtk genakt sorcÉlt. Dea¡uede ze1 te berøltspn ¡;:ytr., dot o6n Eôe¡r

ryke taôE aod.qr beswÐar syet,emstl¡eh en groótseh ol,goqct ken wold.an¡

dqr dst ôaanoor groote geldutditelein erodlg ûyr,..

va¡ alle
.voætohten

1ei,df.g6. r

Le. d.e a*¡ser,ding van de eh¿f¡nerende, verrÉ,arlooede of verkoerqð

d.e Yetuogerre, d.le in stq,at zyn weteoeclraB en teots.ek tot, g@rif 
I

versterldng te brengeu. '

8ê' treø¡nrlng v.sr.r veel tyd en veel energle van d.e beEte intel.leetr¡eelE 
,:.,

.br¡etrten u1ù oüs volhr d.Le thsna ln t¿llooze eon*nleelee E4vies gôtd,

D¡r. van Nleuwentrurg begryptr dat een goede ,canerwerkf'ng

geecüelyfe Ìir¿ehten¡ dle teeh¡isoT¡,-weteneohappeLyk outer.soek

en Eu¡¡non vorrlchten nlet mo8olyk le, dan door oonoentreÈle

Slt ls ven het allergrootete belang. EÍ.ez"i.u.n ha4gt afl

oont#le uitoðfenen, zo¡d.er daarby zelve voLd.eerrlug t€ vlr¡ten.
$q. hot r¡¡tt16er gebl"rú.k, der van ctaqtErrtgo g@yorndç ntd.delen voor Þøt

o@eruoeü, daer thans leder ueer oX¡ zleh zËlf r daa op de

ventrourt en ale gevolg fle mlddolen, dLe voor rt ef.gen orrllerzoets te+ï
beeob!,1¿lçr.ng øtaanrale oen vrek bghoert.

Dr.ten SleuwenÞr*ng vireagt oü e€n üGentrale CornnLsale

þ' geeft ôn+msn 6ert6 omeohr¡.rtng, die In ft kort altua f.e 6ßneq ts Ët$,
I

teB. X)€ kern d.er cosnr*{.egle (het beetuur} moet gevoma wo¡d,e¡n deor rpe

uonæot by ult,stets toohnigcben aanf,egi . lfvee vleugele ¡ dle sdvtaeored.

nlot beøIlgeend zyr,, vonnoxr eenorzyôt de zulvçno gelee¡lileb'r eud,crzyü,o

ü$lsLeêXc e¡roOlalttettene Ey wyat olt d6 Zçecd.sehe rK6lr. ¿o¿Aerlo t 
" 

ao* i

gûtrtg$re¡.wetensoha¡r¡nlrr,r, dle votrgcros hæ letE öergolyko ln grootsohca,r
"c

vo¡en Eéilr ye¡lFeøenX.yken. Ik a,cbt d.lt laatste e€n nsd.er ond"erzoek çae*il ep
É:

þetryfôI het; De pmeeéeobe i.nsteIl,lng

{,å boett&¡rølnriroh.tln¡gr van bet Koa. I
deell$çenr el le d.lt, pertlot¡Iler en tr1et offt.ot eel,

ì

j's
{

var¡ Âdvl"",, Þ

Þe groote Þeteek€nte, d,le Eo@ln'ìoentreX"c oeuoi,acÍe sost lreþben

* Ðr &,.ùrj *
r'
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de organl-eat1e van technisotr*wotensctrappelyk work ma¿kt Tret noodlg, dlt
vooretçI nauwkeurtg te analyeeeFen¡ Alleneeret, blykt, dat Dr.van Nleercen-

burg - blykenê z,yrt aanwyzing d.er finantieele speciaLlteiten - by tech-

rrleoT!-wotensohappelyk werk ook d.enkt aan technleelr-eoononische odergen-

penr of ln olk geval aan de eoonomleehe ka,nt van het 4pEI r aat teohr¡lsoh-

wetenschappelyk work heeft.

Ord.e,nke het felt, d.at techniech-wetenechoppelyk werk byna altyd een

dconomlsohe (ooa aoolale) beteokerrls heeft en daardoor ook beÍnvloed

worot door ekononleche (eociale) motieven, ken voor een zulvere en reolr-

te oplosslng van d.e geøteld.o problemen, het ordereohelô tuseohen: teolr-

ntecho-eoono¡nie - technlek - teohn:LÊcb.e-wetensohap en zulvere wetenechep:

tìlr¡mer eoherp genoeg genaakt word.on. IIoe þeter en hoe meer men er ln
alaagt dlt orderscheld i.n eenig praotteoh probleem door te voeren, des

te meer ultzlcht le er om de oordeelen der deelqrnd.lgen te d.oen ËanengeÊrl'

tot d.efi-nltleve. en d.irect brtrikþare beslissingen. Eoe mf.nd.er d1t ge-

echl-edt¡ d.ee te grooter is het gevear van d.llettantleme, ondat de zulve-

Èe geloerd.e over technlok en d¡ wetenechappelyke technloue oyer eoonôml-

aohe (oonmercloele of sociele) fetton een orrd.eelnrrdlge meerrLng ale d.ee-

kulndlg laat gelden.

l[anneor een centra,le con¡aigeie voor teohnleoh-wetenechappelyk ad.vles

schappelyk ond.erzoek met d.e l¡esohikbare nlddelen tot het hoogate effeot
?zal organiederen, d.ogr te bewerken ide Julet - geeotir'd.lneerd.e sanenwer-

lclng tugechen de rpraotykt en d.e op breede basle staand.è techrrlsotre we-

tenschapi, d.an noet r¡let alleon gelet wozrlen op d.e eamonste1llngr doch

ook op d.o taak d.le aan de coru¡lssle zal word.en toegewezetr. Zooale de

geeet of het karakter kan volgen ult d.e samenstelllr¡S; zoo moet d"eze afge-

Ield worrlen ult d.e geetelde taak¡ dat ls d.e gegeven o¡dracht. Elerop kont

trot allereeret â&rI.

Dle teak le rrlet ad.vlezon te geven na¿et de vele and.ere ad.vlozen,

d.le aI gegeven word.en, ook aL zouden d.e ad.viezen we11lcht beter zyn. Dle

taak le qok 41e! orq leld.1rtg te geven aan een nieuw instltuutr lndfen

d.aar¡aast a1le ardere instelJ.i-ng€n oruler elgen letdlng blyven beetaan.

Zoorn taak alg b.v. de Aretenschap¡mlyke Goullssle håd., noet vesvarrend.

en vereplllend. werken.

De taak le ook nlet oen teohniesh-edonomlBch oorrleel te geven over



It*gÞd,e$þg ¡mobloaen¡ r&arlr&n de tqclrzrtgob¡*stenÊohap¡retrytse k¡at 1e e!f*
'gebetd,ctd^. Døa¡rosr noeten teoh¡tct - orr eooúonsn (wentueoì. ooweneLeel'c

en filna¡ntleele epeolelltelten, ea wellloht ook polltlot] eennengean.

' De ùa¿k 1e voor alles cloor het êoen sjT$engaan van alle techþlecb*

vetensobappelyk rerkr een r¡l.euwe baslts voor kraehttge Eltþryel4lng, en 
''î:

*prs-terld,Fq te ech.eppen. Id.ien æen zloTr dlt dutd.elyk voor oogen et,ol.tr'.j

dan bsn de øanenstell.ing 6oner oenttale organløeererrde co¡roísslu *"ç..l
wlllekèurLg zyn. tlltgegean noet çorrelen van alle personen, df.e zloh slE ,.

1eid.prsrwot9nachappeIykemed.ererhereenadv1seursvaEvo?soh1I1end.c

tnEtelllngen met testrnteab-¡retgnscheppeLyk werk bezlghoud,en. Om hen tot t,

sa,måmerH.ng tô 1.elden, ¡noet nen hen eerst te eamenbrengen en hun

booren,

Zoo groot le het voordeel eerier þetere organleetl€
:
d.et us¡ vry zeker han zyn van een vr¡rrilJ.ige bereldh.eld.

toevlusht ul,et beb.oeft te nemEnr

tot dwang

Eot ze1 kr¡nnon blffþu, dat d.e krln¡g óezer perso¡x€n veLe Leenton

tsont, met na¡rn wet de lndustrie betref,tr zoodat eene aarrytrlllug noodlg

18. Haar aen d.le aarngevtrtrd.e byeou-ko¡ast as,l een ¡úan voorgelogd. raooten
¡taldl :

rordLen, d,at degelyÈ en rB neuwkeurlg onðorzook ls opge{åËE-, tenclrde

oÇD orgaÂ:¡ te eche¡rynnr waarrran Leld.i.ng Toor eon betere organleatle han ,

uttgaan.

Op dte wyeø gal - nlet ouå¿ute¡ fiEtaf Julet door ean ].angerêrr rrÍeg +r

(:
d,e esaormerkirrg eonsr Oeatral.e 0sarnXeslg ¿an tu,sr öoel krrropn beanùroon* ',

d,tn. l

Dr.van Nierwenbn¡rg werpt ook de vnaag op¡ wâar ean dergelykc emm16-

Ele ondergebraoht zal kunnen worråenr oÍr hy verwerpt daarvoor d.e Korrr Aoe;

dmle Yan Tfoteneohappen. -'['

i

ü¿ar n¡rne meèniqg le dLt onJrrist. {leçloh.tlger vlrrt 1ts allereeret d,E ;

vraegr onder wolk d.epartonent zoof n eentrale eosnlsele zal noeten r@ËgorcÈ.

teeres. De seerÉrrg zor¡ veratleiligd tsr¡nnen wonr[en, cl.at het Deln'rtomeat veÐ

Lendbor¡rr Eandell ou ñ¡rverheld. d.aarryeor ls aß.lrgetr€zear Dlt zou er eohter l

ùse lelêen, det de lnstelllngetl ultgaarrl.e varr ite andore Dolartenenton

(¿noetar FLnanciEa, ordenrys, Kolorrlên, oo116g on trûeÍÉ.nel zLsl- or nl.¡dsr'.
\

thrl,egevoeld.en. 
i

Julst voor een ha^nnonleelp eamenrcrkln6 schlnt ny bøt Do¡nrteneut v*Ë.1

OoÄcrye &&ngs¡reuear

UBer ook prtnolpl'éeI, waut, het gaat trt et alLereeret €E tos}uqLek 6û. .¡i

en

en

i-

-s+-ai 
5-Ê-+-; _- 

-<-..?d



't -.i

gdh*Ð 6ô9û vafra,Ê¡rtrooslsg

øa dc rïÐùeir¡schßp, r8¿t6y

verqclltnÈ."

lata va¡c g@tensehpppèn¡ steeds ¡no6t wordon oBs€vêt atrs to z¡ru,
:iys?*. rsten¡ishøpD€lr alleen met ultelui.ttng vèD d.e teehni.sobe.

wsT1uosr Dr.va,n Sieuwenþurg i.n de inetelllng eenef zueterlnstetling
voo¡r d.e tsohülsslre wetenssha,ppen zlet, d.at d,eze tde volkeuen gelylcrrean-

d.lghold lïronolleeerti t z!ê 1k d,sertn eleebte een onJulste en eohad.olyke

tegeuetelllüg en afseholdtng. De gelykwa,endlg!¡etd. worqlt hçt beste ergend,,

door @FBeEìe d,er technlsohe wete¡xssÌleppen (ntet d,or tocrmrak) 1s dcn l

krtng d.er weteneohappon.

fiOt vomen oenrer nofd.eelirrgr of ie€ctieË ooþpmt ny veol þ1eter 6ür

vn¡eÞËüragerd.er.

nÊdut fn h.ot voorgaard.e de besehouslngen van Ðr.v&n Nieuwenburg ;i

ultvoerlg 6u op don voet Bfn gevol&tr kan tereøht gevraagd. wordenn Èet

rolhe ooue'trrls!"e ê1t betoog 1e1¿1i. DXÊ eousluE:Le ls d.eae¡ d.¿t aan elhe

6rêÞü¿eeti.a, betøy rn^ar het, ¡rlan r¿n Dr.v4n Sleurl¡ribr;rng¡ betzy a,le roo¡r-
pl&lsatl,o der SíotoúcstreBpelyko Corqral,aele tLorontgto lets an¿ore noet,

voorafgesar en wel, een ond.erzoek rÞs,tr de BerBôrùFelÂkfreg tugschon aL].e ln-
øtelLLqSsa voor teoh¡nlÊeh-wetonroheppelyk orrd.orzoaE. Ðit goldt zooçê1

Yos? d.e luøüetg'lngenn d,1o van d,e negoerf.ug uitgaan¡ &Ie d,Le van prlvaüo

Í.nstlÈr¡toa G¡r FartlsuLiersn.
Illlt erderzoek moet vogr alles ten d.oe1 T,leþþen oB sa,sr@rl t,e brengon

en o$o¡'ltg¡gen steu¡l en vereterlctng te zseEen.

Se eønsluele kan d,an ook san€ngevat wornrúten Ln eon Voqrgle1 o¡r op

tr¡f.tisttøf vsn den Ui¡¡ååter var¡ CIrrd,oftys en in o*r*."klng net zyn a¡abti
geueoÈoa rgn Lar.dbourr Arbei.d.r Bluanpl6n, Kolonlëa¡ Oorlog en Harine,
8el?€ Klclaô 0omlsete to benoeuen. Deze eoumlsel.e.æoet klein zylr't b.v.
van E boogetOros S perEonenr ondot zy uj.t elgen oq$en noeton "i"n, en dOotrl

elgea euvoring zLeh, oon oor$.eol beøft to yorlß€tx oyer de bestaa¡de en r@r-
s¡lro,de iust'oll1qgen van teoh,d,ec,hË.wetenoohs.¡r¡mlyk orrlerzoek. De aa,nge-

wiô8@n, advlEeura voor d.eze ûorrn¡rlsete ayn d.e beEtaaud.e leld.ors, d.te d¿ar.toe

oe.hËer ¡rJ.et deel þohoøvea uit te nEken va¡l d.e 0oøuåeøie ¡ doøh baar ùaek,

Þetay e]'t a,lleen¡ hetay te sÊ,¡m.or¡ger@eponr o$d.erst6un6n.

So ø¡dranb't mn d'o Oæteelo zeu b,vr aJ.ôuE geforgnlce¡d hrþffi4r rs¡rìà

',b.r,.1 ...1t-_*. -

En nar,æer dtt le ultgonßakür dan ts het de vrarig í @f d.e K.oa. Ao*drl

d.e zul-

'.'';'!. .i,'
'cù!ç¡¡1y2g1r.'¡:



Þ sn$f.rzoeksa door ¡otrka naotncgolen

r¡!.ach¡me¡¡neohappolyE ondeFzoek hter te larde f,n hoogere matE d*oüø
L, ,'--hen rordâ$ geneekt aan het algemeen belang.- *¿h¿*,/,d¿¡,,

ne- ae¡senetell,tqg dlor go¡nr¡!.eøie aal Lr¡¡rnen goeohleöen uit er¡Iel,o

{.-_kt- fu-:"Íy:-:*:,_
on J,n rrelks ?om6n h.

( get . ) r e ,p .de \fooys .

lrøoyøtë'arde man¡ron¡ waêr"T&n oen d.e zu'iYere wetenssÌra'r een'de t,eøhÉeeh*

p¡tonsohøp en een d.e technlek repreeenteert.

88 Sovesb€r I9Ð0.

B¡hl¡othe¿k Floofdlrantoor TNO
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