
Eoezeer men er j.n wetenschappelijke kringen
van overtuigd. is èat voor verd.ere - ook economisohe -
vooruitgang goed.e organisatle en sa,menverklng

nooclzakellJk ztjn, bleek tijèens de jaarvergattering

va,n de Verelnlgung v.è. Kooperatieve I'orschungs-
inetitute d.er Gewerbliohen ïflrtsoha,ft Oeterreiobes.
Eet bleek tevens ult de toesBraak van Prof. Dr. 8.1[.

Julius, voorzitter ran de Nederla^nd.se Centrale
Organl s at ie vo or loe gepaet-Natuurwe t ens chappe Li jk
0nd.erzoek (8.N.0. ).

Prof. Julius begon met een algemeen bekentle

incl.el.ing van de wetensobappenr èe exaotel natrnr-
fiLosofisobe vakken (natuur- en echeikunrte, bÍ.oIogie,
technisohe wetenschappen), èe trhumanionatt (rechts-
en taalwetensahappen bl jv. ) ea als èertle groeB d.e

eooiale wetensohappen zoaLs economÍe en psyohologie.
Anclerzijd,s is er èe mens èie in èe beoefening

van weteasohep organisatle wiL en moet brengen.
ïn Netler],and. groeièe in d,e loop der tijtlen d.eze

vorns d.e universiteiten ziJn de bron van kenni.s,
zÍJ leid.en mensen op àie in volleèige vrijheitl. en

ond.er eigen vera,ntwoorèeIi jkheiè wetens ohappeLi jk
onèerzoek verrichten.

De universiteiten zijn evenwel tevens gaa,n

vold.oen aan eisen tlie èe na,atechappij stelt tra.vr
deze wetensohapsbeo*"8ffi? men wiI resultaten van de

wetensohapsbeoefening in de praktijk gebracht zj.en.
Ond,er anèere om d.eze red.enen ontstond. ln d.e dertiger
jaren in Ned.erlanè d.e Organisatie waarvan Prof.
Ju1ius voorzitter is en die bij een wet werd opge-
richt. In d.eze wet werd. vastge).egè d.at het cle taak van
d.e Centrale Organisatie T.N.O. igr te bevorderen d.at

het natuurretensohappel.ijk onderzoek op d.e meest

d.oelmatige wi-jze word.t d,ienstbaar gemaakt aan het
aLgemeen belang. In cle wet staat ook èat d"oor een

minister bijzond.ere T.N.O.-orga.ni.saties in het leven
kunnen word.en geroepen - momenteeJ. zijn er vierl
d.e ItIl jverheid.sorganisatie f .N.O.7 de Voeclingsorganisa-
ti.e T.N.0., (Le Rijksvercledigingsorga.nisatie f.I{.0. en

d.e Gezond.heid.sorga^nisatie Í[.N.0. -
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OverkoepeLenè is tLe Centrale Organisatie l[.N.0.1 dle

overleg pleegt met èe Overhei.d., ond"er andere over èe

financiële bijdragen Ya,n èe Overheide het subsièie

verdee3.t, een aantal inEtltuten beheert die voor

geheel T.I{.0. va.n bela"ng zijn en d.le verèer stinuleert
en coörd.ineert lf,aar dat noèig en mogeLijk is.
ïnstituten - het zijn d.e oentra waar het eigenli jke

sper:rwerk word.t verricht en d.ie groepsgewijs oncl'er èe

bi jzonder€ [.§.0.-organisatieE'ressorteren. In totaal
zijn er ciroa 50 instltuten net 3000 med.ewerkers

(van w'ie 500 aoademicl). Sud.get voor ll6ll rulm

,àË* ööè"ft+ 20 miljoen gu1èen voor nieuwbouw.

Uit èe bestuursvorll spreekt d.e organisatie van lI.N.0.

het ttuid.elijkst; het algemeen bestuur va.n d.e CentraLe

Orgenieatie T.N.0. heeft op het ogenblik bijna
veertig getleelteli jk tijd.eLi jkel gedeeltell jk permanen-

te Ieden. Z.K.E. Prins Bernhard is een va,n hen en weI

tijèeIijk }id. Deze beetuursletlen zijn afkomstig uit
regerlngskringen, uit het maatsahappelijk levenr d-an

wel uit d.e sfeer van de wetensobap. 0p d.ie wijze reent

men in Neèerland dat d.e taak dle T.N.0. bii d.e wet werd

toebed.eeld, het best tot zLjn recht komt.

Prof. Julius noemèe ook enkele voorbeeld.en van §p€tlr-

werk waarmee T.N.0. bemoelenis heeft gehadl het ont-
wiklcelen van een metbod,e voor het ontzouten van zee-

of brakwaterí het meewerken aan ontwikkeling en toe-
passing van kungtstoffen; het vereenvouëigen van de

nethod.e om vatr vlas linnen te nakenl het verkrijgen
va.n belangri jke besparingen in het looiproces van 1eer.
Dit alles beeft te maken met ond.erzoek voor het be-

d.rijfslevèo. lI€ noemen zijn echter ook: ond.erzoek over

akoestiek in woniagen en gebouwen; d.e behand.elÍng va.n

afvalwateri van verontreinigde buitenlucht, om slechts
een enhele greep te doen.
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