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DEFENSIE OVER TNO
IR. C. STAF

Minister oan Oorlog en van Marine

Defensie zal zichb:.4haar appreciatie van TNo uiteraard in de eerste plaats
richten op de Rijksverdedigingsorganisatie, waarmede zij van alle bij-
zondere organisaties rNo de nauwste contacten onderhoudt. Dit neemt niet
weg, dat de Rijksverdedigingsorganisatie ruo slechts in staar is haar taak
uit te voeren dank ztl de hulp en samenwerking die van de zusterorganisa-
ties worden verkregen.
Het is thans een algemeen aarryaatde opvatting, dat research ten behoeve
van de defensie een onderwerp van staatszorg dient te zijn. De vraag is
echter, hoever deze staatszorg zich moet uitstrekken. Dient de militaire
research geheel in handen van de defensie te zijn, of is een andere wrlze
van 'bedrijfsvoering' aaflgewezen, die in nauw verband met, doch zelfstandig
naast de krijgsmacht arbeidt? Zoals bekend, is in Nederland de laatstge-
noemde vorm gekozen, waarbij ik op de gedetailleerde organisatievorm
niet nader inga. Naar mijn mening is de door Nederland gekozen opzet de
juiste, omdat er een groot verschil bestaat tussen de organisatie en de werk-
wrlze van de militaire samenleving en die van de wetenschappelijke samen-

leving. De organisatie van de krijgsmacht is opgebouwd op het principe
van de centrale autoriteit; een dergelijke stringente centrale commando-
voering is voor wetenschappelijk onderzoek niet aanvaardbaar. De praktijk
heeft uitgewezen, dat researchwerkers het vruchtbaarst kunnen werken,
wanneer zij in onafhankelijke kleine groepen arbeiden en daarbij een zekere
mate van vrijheid en zelfstandigheid bezitten, derhalve nietuitsluitendlangs
aangegeven lijnen op grond van omschreven opdrachten werkzaam zi1n.

FIet bestaansrecht van een instelling voor research is voorts niet alleen
gebaseerd op bepaalde als noodzakelijk gevoelde behoeften, waarvoor door
middel van research c.q. ontwikkeling een oplossing moet worden gezocht,
doch mede - en niet in de laatste plaats - op de noodzaak van vrije
research, opdat niet alleen een bijdrage kan worden geleverd aan de steeds

voortschrijdende technische ontwikkeling, doch door het exploreren van
nieuwe gebieden ook het wetenschappelijke apparaat op peil blijft en zln
functie van het produceren van beschikbaarheidsnuttigheid kan vervullen.



Uit het vorenstaande moet echter niet de gevolgtrekking worden gemaakt,

dat de krijgsmacht zell niet bij research c.q. ontwikkeling zou zijn betrok-

ken. Alleen al het feit, dat research ten behoeve van de defensie onvrucht-

baar zgg zijn zonder nauw contact met de krijgsmacht, die de behoeften

vaststelt en de verkregen resultaten moet toePassen, wijst er op, dat de

krijgsmacht zelf over deskundigen dient te beschikken. Derhalve zíjn ver-

schillende contactcommissies ingesteld, al naar zich op bepaalde gebieden

de behoefte daaraan voordeed, terwijl de drie wetenschappelijke bureaux

van de krijgsmachtsdelen het hunne tot een oplossing van de vele proble-

men bijdragen, ook door eigen wetenschaPPelijk onderzoek, aangezien er

steeds vragen zullen blijven, die uit hoofde van verschillende oorzaken

beter in eigen organisatie kunnen vrorden bezien en beantwoord. In het

bijzonder kan hier nog worden vermeld het laboratorium elektronische

ontwikkeling lroor de krijgsmacht. In dit verband dient er mede op te
worden gewezen) dat ook met de industrie, die in vele gevallen de ontwikke-
ling na afloop van de research overneemt, samenwerking dient te bestaan.

In het voorgaande noemde ik reeds enige eisen, waaraan naar mijn mening

een researchorganisatie ten behoeve van de defensie zou moeten voldoen,

zoals o.m. zelfstandigheid van werken en nauw oyerleg met de krijgsmacht

en de industrie. Immers, om een waardering te kunnen uitspreken dient

men te weten aan welke voorwaarden het object, waarover men oordeelt,

moet voldoen.
Een andere eis, waaraan moet worden voldaan is die der continuïteit ir-r

de research in verband met de lange duur van onderzoek, waaraan bijna

alle projecten onderhevig zïjn. Deze eis van continuïteit houdt onder meer

in, dat de financiële bestaansyoorwaarden Yan een research-organisatie

hecht gefundeerd moeten zijn. In Nederland wordt aan deze voorwaarde

mijns inziens voldaan; hier te lande is het juiste midden gevonden tussen

een financieel verantwoorde uitoefening van de research en een selectie van

de activiteiten op dit gebied, waartoe een klein land zich genoodzaakt ziet.

Ook in de sector van de krijgsmacht dient de economische keuzehandeling

steeds te worden yerricht, n.l. het toepassen van de beperkte middelen in
die richtingen, die de meeste opbrengst beloven te geven. Nadat besioten

is, welk deel van de voor de krijgsmacht beschikbare fondsen aan research

za| worden besteed, dient ditzelfde economische principe wederom te wor-
den toegepast op de keuze van de aan te vatten projecten. FIet bestuur

van de Rvo-TNo, waarvan gedelegeerden van de minister van oorlog en
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van de minister van marine lid zijn en dat ik als 'permanent research-

council' zou willen kentekenen, dient hier het beleid aarl te geven, waarbii
uit de braakliggende research- en ontwikkelingsmogelijkheden diè moeten

worden gekozen, welke de meeste kansen op een vruchtbaar resultaat

bieden. Hierbij is uit financieel oogpunt mede van belang, dat in het proces

van research en ontwikkeling met betrekking tot bepaalde apParatuur, de

constructie van een prototype de hoogste kosten vergt, zodat fouten, be-

gaan in de stadia voorafgaand aan het prototype-stadium, zich dan in
veelvoud wreken.
Ook de research kampt met een tekort aan wetenschappelijk onderlegd
personeel. In dit verband acht ik het van gewicht, dat degenen die research

bedrijven, ook een deel van hun krachten wijden aan de opleiding van
toekomstige deskundigen. In het huidige tijdsgewricht dient hier nog meer

de nadruk op te worden gelegd dan in het verleden ooit het geval was.

Het hoogleraarschap van verschillende researchwerkers vormt een hechte

basis niet alleen voor deze opleiding, doch ook voor de noodzakelijke en

vruchtbare contacten met universiteiten en hogescholen.

Evenmin als de defensie kan de research in de tegenwoordige tijd als een

zuiver nationale zaak worden beschouwd. Vandaar dat wetenschappelijke
contacten en - yoorzover realiseerbaar - samenwerking met buitenlandse
defensiepartners (ik denk hier in het bijzonder aan o\ze medeleden van

de Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie c.q. van de \írest-Europese
Unie) van groot belang moet worden geacht.

Dit belang zie ik niet alleen in de uitwisseling van gegevens, ervaringen en

wellicht ook individuele onderzoekers, doch ook bergt dit de mogelijkheid
in zich van een zekere taakverdeling, zodat duplicering wordt voorkomen
en - wat nog belangrijker is - een groter gebied van onderzoekingen kan
worden bestreken. Voor een klein land als Nederland komt daar nog bij,
dat in samenwerking met andere landen grotere researchobjecten kunnen
worden aangevat dan het geval zou zijn bij een zuiver nationale aanpak.

Na voorgaande globale opsomming van algemene voorwaarden waaraan,

volgens uit de praktijk gebleken ervaring, een researchorganisatie zou
moeten voldoen, volgt thans logisch de vraag, of dit ten aanzien van de

onderwerpelijke researchinstelling het geval is? Naar mijn mening voldoet
de Rijksverdedigingsorganisatie TNo aan de behoeften van de krijgsmacht
en kan Nederland uit defensie-oogpunt slechts dankbaar z\n dat beschikt
wordt over een researchinstelling, die - met beperkte middelen opgebouwd



en instandgehouden - in internationaal opzicht een zo uitnemende naam
heeft veroverd. In dit verband mag ik niet nalaten erop te wrjzen, dat de

Amerikaanse regering eind tgS+ het oog op de nvo-rNo heefr laten vallen
voor het vestigen in Vest-Europa van een researchinstelling te behoeve van
sHA?E, het hoofdkwartier der Nero-strijdkrachten in Vest-Europa'r-. Dat de

keuze daarbij op de Nederlandse Rvo-TNo viel, is niet alleen te danken aan
de internationale reputatie van deze researchorganisatie en haar weten-
schappelijke leiders, doch ook aan haar organisatievorm, die het midden
houdt tussen een zuivere overheidsinstelling en een particulier laboratorium
op commerciële basis.

Ook op andere wijze is het werk van de RVo-rNo ingeschakeld bij de

internationale defensie: ik denk hierbij in het bijzonder aan de deelneming
van individuele researchwerkers aan internationaal overleg in neto- en

wnu-verband, dat velerlei gebieden van militaire samenwerking bestrijkt.

Tenslotte zou ik er nog op willen wqzen - hoewel dit geen direct verband
houdt met enige appreciatie door de defensie van de Rijksverdedigings-
organisatie rNo, doch in het kader van de verhouding tussen het militaire en

niet-militaire gedeelte van de maatschappij niet moet worden vergeten -
dat de kennis, energie en geldsommen, die aan militaire research worden
besteed, niet uitsluitend ten bate van de krijgsmacht resultaten opleveren.
Het overgrote aantal van de projecten werpt in een vroeger of later
stadium direct of indirect nut af voor de civiele research, ontwikkeling en

industrie, kortom voor het gehele civiele leven.

* Het SHAPE Air DeÍense Technical Center.
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TNO TEN DIENSTE VAN DE RUKSVERDEDIGING
PROF. DR. G. J. SrZOO

V oorzitter oan de R$ kNterde digings organisatie T N O

Door het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek verwerft de samen-

leving zich middelen om zich te handhaven in de strijd om het economisch
bestaan. Het valt te verwachten, dat z\ díezelfde middelen niet ongebruikt
zal laten in de strijd om de macht of in de verdediging van het nationaal
bestaan. De methoden en middelen voor oorlogvoering en verdediging
zijn dan ook in elke fase van de culturele ontwikkeling gecorreleerd met
de stand van de techniek ten dienste van maatschappelijke doeleinden.

Vóór de eerste w'ereldoorlog had de technisch-industriële ontwikkeling
voor het maatschappelijke leven de massaproduktie, de mechanische

precisiefabricage en de inwendige verbrandingsmotor opgeleverd. Voor de

oorlogvoering resulteerden daaruit de mechanisering en de motorisering
van de strijdmiddelen.
Technisch gezien sluit het begin van de tweede wereldoorlog aan bij het
einde van de eerste. Tank, vliegtuig, onderzeeboot, machinegeweer, tor-
pedo, radiocommunicatie waren de strijdmiddelen, waarmede de oorlog
werd ingezet; wel verder ontwikkeld, maar zï1 waren niettemin reeds aan

het einde van de eerste wereldoorlog voorhanden. Dat ook nu de krijgs-
kunde weer een beroep zou doen op techniek en industrie om nieuwe
middelen voor afweer en aanval te leveren, viel te voorzien. Maar ditmaal
drong het beroep verder door, nl. tot het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek zelf.
Niet alleen de volledige industriële capaciteit, inclusief die van haar ont-
wikkelingslaboratoria, maar ook het wetenschappelijke speurwerk zelf
werd, met name aan geallieerde zijde, voor de oorlogsinspanning opgeëist

en het resultaat was, dat de oorlog veelszins door andere wapenen werd
beslist dan waarmede hij werd begonnen. Recent onmloten gebieden der
natuurkunde - electronica, atoomfysica en kernfysica - werden daarbij in
ongekend hoog tempo getechnificeerd en met reeds voorhanden of alsnog
verder ontwikkelde mechanische, elektrische, chemische en thermische
technieken gecombineerd en vervlochten.



Scheikunde en bacteriologie werden niet alleen betrokken in de voorbe-

reiding op een mogelijke, gelukkig nooit uitgebroken chemische en biologi-

sche oorlogvoering, maaf eveÍtzeer ingezet voor de talloze problemen van

materieel en personeel. Hetzelfde was het geval met het medisch-biologi-

sche en farmacologische speurwerk. Er ontstond een nieuwe vorm van

research, de z.g. 'operations research' waarby wetenschappelijke teams,

:vaak van zeer verscheiden samenstelling, aan de troeP werden toegevoegd

om overal te Speuren naar situaties en vraagstukken, die voor weten§chaP-

pelijke behandeling in aanmerking komen. Viskundigen en elektronische

rekenmachines werden bij de oplossing van die problemen ingeschakeld.

Fysiologie en psychologie verleenden haar hulp bij de selectie en training
van personeel en bij de aanpassing van de machine aan de menselijke ver-

mogens.

Deze volledige inschakeling van het natuurwetenschaPPelijk speurwerk in
de oorlogsinspanning moest djdens de oorlog veelal geschieden door ad

hoc geconstrueerde vormen van organisatie. Na de oorlog was echter aller-

wegen het besef levendig, dat hier geen sprake was van een tijdelijke

aangelegenheid. Juist door de geschetste ontwikkeling is een moderne

krijgsmacht in aL haar onderdelen zodanig doorvlochten met natuurweten-

schappelijke hulpmiddelen en methoden, dat het in stand en op peil houden

ervan niet meer mogelijk is zonder het bezit van een afzonderlijke sector

soor militaire research. F{et vraagstuk van de meest aangewezen organi-

satievorm lroor deze sector verkreeg dan ook in vele landen grote aandacht.

Toen bij de heropbouw der rijksverdediging na de bevrijding dit vraagsruk

ook in Nederland aan de orde kwam, richtte de aandacht zich als vanzelf.

op de Centrale Organisatie TNo, die immers bij de Vet was aangewezen om

het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze

dienstbaar te maken aan het algemeen belang, waaronder zeker ook de

rijksverdediging te rekenen valt.

Reeds vóór de tweede wereldoorlog was kwantitatief bescheiden maar

kwalitatief belangrijk militair speurwerk verricht, nl. in het in 1927 opge-

richte Physisch Laboratorium van het Ministerie van Oorlog, dat onder

auspiciën van de Commissie voor Physische Strijdmiddelen stond, en in het

in 1939 opgerichte Centraal Laboratorium van het Algemeen Hoofdkwar-
tier van de Generale Staf, staande onder de leiding van de Commissie

nopens Chemische en Aanverwante Strijdmiddelen. Bij de bezetting van

Nederland was het eerste 'ondergedoken' in het Laboratorium der PTT in
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Den FIaag, het tweede uitgeweken naar Engeland. Behalve de rudimenten

van deze beide laboratoria was bij de bevrijding bovendien nog aanwezig
de kern van het Scheikundig Bedrijfslaboratorium der Artillerie-Inrichtin-
gen, dat tijdens de bezetting onder de naam 'Laboratorium Poortlandlaan'
in de ruo-organisatie een gecamoufleerd bestaan had gevoerd. Kon dus

enerzijds worden aangesloten bij het reeds bestaande, anderzijds was duide-
lijk, dat de voortgeschreden ontwikkeling een bredere en meer omvattende
organisatievorm noodzakelijk maakte.
Het terzake met het dagelijks bestuur der Centrale Organisatie rNo ge-

voerde overleg, waarin met name de secretaris van de Commissie voor
Physische Strijdmiddelen, LtKol. S. J. van den Bergh, een voortvarende
rol speelde, leidde dit bestuur ertoe, in een brief van L maart L946 aan

Z,Exc. Ir. \7. Schermerhorn, yoorzitter van de Ministerraad tevens belast

met de algemene oorlogvoering .vaÍL het Koninkrijk, in overweging te

geven voor het natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de

rijksverdediging een Bijzondere Organisatie tuo in het leven te roepen.

Aan deze gedachte werd gewillig gehoor verleend met het gevolg, dat de

bedoelde Rijksverdedigingsorganisatie rNo b4 gezamenlijke beschikking
van de Ministers van Oorlog en rran Marine van 6 juli 1946 tot stand
kwam. De daarbij vastgestelde statuten werden goedgekeurd bij K.B. van
18 oktober t946. Op 12 juli 1947 werd het Bestuur, waarvan de leden

inmiddels door H.M. de Koningin waren benoemd, door de Minister van

Oorlog Z.Exc. A. H. J. L. Fiévez, mede namens zijn ambtgenoot van

Marine, geïnstalleerd, waarna de eigenlijke werkzaamheden een aanyang
konden nemen.
Zy verkreeg daarbij onmiddellijk bemoeienis met het nogbestaandePhysisch
Laboratorium van het Ministerie van Oorlog en het Centraal Labora-
torium van het Algemeen Hoofdkwartier van de Generale Staf, welke
laboratoria met ingang van I januari 1948 resp. onder de namen Physisch

Laboratorium Rvo-TNo en Chemisch Laboratorium Rvo-TNo officieel aan

TNo werden overgedragen. Per 1 januari 1949 kwam eyeneens het voor-
malige scheikundig laboratorium van de Artillerie-Inrichtingen onder
beheer der nvo-TNo, dat daarbij de naam Technologisch Laboratorium
Rvo-TNo verkreeg. In het jaar, waarin de Centrale Organisatie haar vijf-
entwintigjarig jubileum viert, kan de nvo-rxo dus op een tienjarige ar-
beidsperiode terugzien.

In vergelijking met de situatie in andere landen mag de in Nederland
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gekozen organisatievorm voor het militaire speurwerk uniek worden ge-

noemd in die zin, dat de Rvo-TNo noch deel uitmaakt van de ambtelijke
organisatie van het Ministerie, noch van de militaire organisatie van de

krijgsmacht. Als rechtspersoon met een publiekrechtelijk karakter neemt
zij tegenover beide een zelfstandige positie in, terwijl zij niettemin door de

structuur van haar organisatie met beide ten nauwste verbonden is en

krachtens haar doelstelling aan beide in haar gehele omvang volledig ten
dienste staat. Door haar samenhang met de Centrale Organisatie TNo is
voorts het contact met de maatschappelijke sectoren van het toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek ten volle verzekerd. Na een tienjarige
ervaring mag geconcludeerd worden, d.at aar, deze unieke organisatievorm
grote voordelen zijn verbonden. Enerzijds bieden de relatieve zelfstandig-
heid en de civiele structuur gelegenheid, de sfeer te scheppen waarin het
speurwerk het beste gedijt, waarin samenwerking op basis van vrijwillige
nevenschikking prevaleert boven rang in de formatie, waar het vrije
initiatief en de wetenschappelijke vindingskracht zich het vruchtbaarst
kunnen ontplooien en w'aar de continuïteit van het onderzoek niet te zeer
wordt verbroken door wisselingen in het militaire bedrijf en door mutaties
in de personeelsbezetting. Anderzijds vormen de in de structuur vastgelegde
contacten de waarborgen, dat het speurwerk geen wegen inslaat die het
zouden verwijderen van de eigenlijke doelstelling, de behartiging van de
belangen van de krijgsmacht.
Deze contacten zrln allereerst vastgelegd in het Bestuur, waarin naast de
vier niet-militaire'gewone leden' zitting hebben de twee gedelegeerden van
de Ministers van Oorlog en van Marine. Tezamen mer de voorzitter, één

der gewone leden, vormen deze gedelegeerden teyens het Dagelijks Bestuur.
Enerzijds verantwoordelijk tegenoyer de Minister voor de uitvoering van
het door hem vastgestelde researchbeleid en voor de besteding der rijks-
gelden, is het anderzijds krachtens hun militaire functie hun taak, de voor
onderzoek in aanmerking komende militaire problemen in de nvo-rNo te
introduceren en de belangen der drie krijgsmachten in gelijke mate te be-
hartigen. Toen in de praktijk bleek, dat deze taak door het uiteenlopende
karakter der problemen en belangen voor twee functionarissen te omvang-
rijk en te gedifferentieerd was, werd hierin door de Ministers voorzien
door de benoeming van vier plaatsvervangende gedelegeerden, die op gelijke
voet als de gedelegeerden aan alle werkzaamheden van Bestuur en Dagelijks
Bestuur deelnemen. Thans is de situatie zo, daÍ door deze zes functiona-
rissen zowel de Stafzijde als de Materieelzijde van elk der drie krijgsmach-
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ten op evenwichtigewize in de nvo-rNo hun invloed kunnen doen gelden.
Ten aanzíen van het researchbeleid geldt, dat dit wordt vastgesteld door
de Minister voor Defensie op voorstel van het Bestuur der nvo-rNo, welk
voorstel jaarlijks, in overleg met het Comité Verenigde Chefs van Staven
en nadat terzake de Materieelraad is gehoord, bij de Minister in de vorm
van het werkprogramma wordt ingediend.
Zíjn zo in de hogere leiding de waarborgen geschapen voor een evenwich-
tige behartiging en coördinatie van de belangen der drie onderdelen van
de krijgsmacht, ook ten aanzien van het onderzoek zelf is dit principe
nader uitgewerkt door de instelling van onderscheidene contact-commissies,
waarin vertegenwoordigers van'de belanghebbende krijgsmachtonderdelen
zijn opgenomen. FIet is de taak van deze commissies, de gang der onder-
zoekingen te volgen, deze met de militaire belangen en problemen te
confronteren en het Bestuur over de richting van het onderzoek te ad-
viseren.
Voor de onderzoekingen, die de nvo-rNo,hetzij op eigen initiatief hetzijin
specifieke opdracht van de krijgsmacht, onderneemt, staan haar allereerst
een vijftal eigen instellingen ten dienste, nl. 1. het Physisch Laboratorium
Rvo-TNo; 2. het Medisch-Biologisch Laboratorium Rvo-TNo; 3. het Che-
misch Laboratorium Rvo-TNo; 4. het Technologisch Laboratorium nvo-
rr.ro; 5. het Instituut voor Zintuigfysiologie nvo-rNo.
Het werkgebied van het Physisch Laboratorium ligt hoofdzakelijk op
fysisch-technisch gebied, waarbíj de electronica een dominerende rol speelt.

Het sluit in het bijzonder aan bij de behoeften der krijgsmacht wat
betreft detectie en communicatie en omvat dan ook, naast op deze proble-
men gericht fundamenteel fysisch speurwerk, onderzoekingen en ontwik-
kelingen ten aanzíen van radar, asdic, beeldcommunicatie, elektronisch
rekenen enz.

Het Medisch-Biologisch Laboratorium richt zich op de problemen, samen-

hangende met de bescherming tegen en de behandeling van de gevolgen

van radioactieve, chemische en biologische strijdmiddelen. Het werkgebied
omvat dan ook radio-biologische, biochemische, farmacologische en bacte-

riologische onderzoekingen. De combinatie en vervlechting van deze

onderscheidene werkterreinen gerren aan dit laboratorium in vergelijking
met overigens in Nederland aanwezige medisch-biologische onderzoekings-
centra een uniek karakter.
Her Chemisch Laboratorium richt zich, in aansluiting aan zyn oorspron-
kelijke karakter, hoofdzakelijk op de problemen van materiële aard,
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samenhangend met de verdediging en bescherming tegen chemische strijd-
middelen.
FIet Technologisch Laboratorium, eveneens aansluitend bij z\n origine,
verricht speurwerk op het gebied van buskruit en explosieve stoffen en

fungeert daarnaast op onderscheidene gebieden als keurings- en ontwikke-
lingslaboratorium voor de krijgsmacht.
Het Instituut voor Zintuigfysiologie, aanvankelijk begonnen als \7erk-
groep Vaarneming, houdt zich bezig met zintuig-fysiologische en waar-
nemings-psychologische onderzoekingen en in het algemeen met die
vraagstukken, welke samenhangen met de confrontatie van de mens met
zijn technische omgeving; een confrontatie, die juist in het militaire bedrijf
in allerlei verband een uiterst pregnant en precair karakter krijgt. Door
de samenstelling van zijn wetenschappelijke staf, waartoe fysici, inge-
nieurs, medische specialisten en een psycholoog behoren, neemt ook dit
instituut in het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek een unieke
plaats in.
De noodzaak van het bezitten van eigen researchinstellingen vloeit voor
de nvo-rNo voort uit de overweging, dat bepaalde onderzoekingen uit
hoofde van de eis der geheimhouding niet elders kunnen worden uitbesteed
en dat andere vanwege hun specifiek militair karakter geen aansluiting
vinden bij werk, dat in de civiele sector wordt verricht. Er zrln echter ook
tal van vraagstukken, b.v. op het gebied van voeding, kleding, onderhoud
van materieel, werktuigkundige constructies etz., waar.yoor deze over-
weging niet of althans niet in die mate geldt. Met betrekking tot dit soort
vraagstukken doet zich het voordeel gelden, dat de Rvo-TNo deel uitmaakt
van de Centrale Organisatie rNo, die in haar verschillende onderdelen ook
voor deze gebieden speurwerkcapaciteit bezit. In deze gevallen verleent de

Rvo-TNo opdrachten aan de instellingen van haar zusterorganisaties, welke
opdrachten soms een algemeen en doorlopend karakter dragen, soms van
incidentele aard zï1n. Op deze wijze staat in principe het gehele 'ryo-
apparaat ten dienste van de krijgsmacht, terwijl niettemin door de kanali-
satie van alle contacten via de nvo-rNo de coördinatie der belangen

behouden blljÍt. Zo nodig wendt de nvo-tNo zich ook tot de universitaire
of industriële instellingen voor het verkrijgenvan samenwerking,,assistentie

of adviezen Door op deze wijze van de in Nederland beschikbare speur-

werkcapaciteit een doelmatig gebruik te maken, streeft het Bestuur er naar,
zijn functie van centrale Delence Research Cowncil ten behoeve van
Ministerie en Krijgsmacht zo efficiënt mogelijk te vervullen.
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Speurwerk ten behoeve van de verdediging is wel steeds specifiek op ver-
dedigingsbelangen gericht, maar het belang der bereikte resultaten is daar-
om nog niet tot dat der verdediging beperkt. Men denke slechts aar, de

maatschappelijke betekenis, die radar, asdic, penicilline en D.D.T., alle
produkten van verdedigingsresearch, hebben verkregen ten aanzien van
scheepvaart- en luchtvaartbeveiliging, visvangst, therapie en hygiëne.

Voorbeelden van gelijke strekking, zi1 het minder spectaculair, zijn ook
reeds aan de Nederlandse ervaring te ontlenen.
Een oorspronkelijk voor de Kon. Marine ontwikkelde'zeerampvictualie'
van extreem hoge voedingsdichtheid vindt ook op de reddingsvlotten der

burgerscheepvaart in bilnen- en buitenland ruime toepassing. \flanneer
voor de Kon. Landmacht op wetenschappelijke basis opgestelde verfspeci-
ficaties het aantal toegepaste verfsoorten tot ongeveer de helft reduceren,

dan ligt daarin niet alleen een economisch voordeel voor de krijgsmacht,
maar dart blijft de daarby verworyen kennis en ervaring ook voor de verf-
industrie behouden. Het fundamentele onderzoek betreffende de invloed
van radioactieve straling op het levend organisme heeft voor de nvo-rNo
specifiek ten doel, profylactische en therapeutische middelen te vinden
tegen acute stralingsbeschadiging in oorlogstijd. Dat hieruit ook resul-
taten kunnen voortvloeien, die voor de medische kliniek in vredestijd
van belang zijn,kan niet alleen theoretisch worden verwacht, maar is ook
in feite gebleken. Vraagstukken van waarneming en perceptie, van aan-
passing van het technische apparaat aan de mens die het bedienen moet,
zijn in het militaire bedrijf wel specifiek van aard, maar vinden in allerlei
maatschappelijk verband hun analogie, zodat de in militair verband be-

reikte oplossingen ook maatschappelijk van waarde zijn.
Deze voorbeelden zouden met andere kunnen worden aangevuld. Overal
waar het belang van 's lands defensie dit niet verbood, heeft de nvo-tNo
dan ook gestreefd naar samenwerking en uitwisseling van gegevens met
het wetenschappelijk onderzoek in de civiele sectoren. Dit moge ook blijken
uit het feit, dat in een aanzienlijk aantal publikaties resultaten van ver-
kregen onderzoekingen konden worden medegedeeld, terwijl verscheidene

medewerkers op in Rvo-TNo-verband verrichte onderzoekingen hun doc-
torstitel verwierven. De interesse, die in verschillende gevallen voor deze

publikaties in wetenschappelijke kring ook buiten de grenzen aan de dag

trad, is mede een toets voor de kwaliteit van het werk en het belang der
verkregen resultaten.
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§Tanneer de nvo-tNo, bij het terugzien op haar tienjarige arbeidsperiode,

deelt in de vreugde over het vijfentwintigjarig rlro-jubileum, dan is de

eefite oorzark ,àr, haar dankbaarheid zeker gelegen in het feit, dat de

noodzaak der militaire verdediging van ons nationaal bestaan, aan de

paraatheid waartar- zij voor haar deel gepoogd heeft mede te werken, in

àie ri.r, jaar niet is opgetreden. Daarnaast strekt het haar tot voldoening,

dathaar speurwerk, zijhet dal op een meer indirecte wï1ze dan voor haar

moeder- en zusterorganisaties geldt, ook voor het maa*chaPPelijk bestel

in vredestijd niet van belang ontbloot is geweest.
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Secretaris
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RESEARCHINSTELTINGEN
DER RVO.TNO

PHYSISCH

Adres

Telefoon
Directeur
Plaatsvervangend directeur
Onderdirecteur

LABORATORIUM RVO-TNO

Vlakte van \flaalsdorp,'s-Gravenlage
01700-77794016

Ir. IJ. Boxma
Ir, S. Gratama
Ir. M. §/. van Batenburg

Adres

Telefoon
Directeur
Onderdirecteur

Adres

Telefoon
Directeur
Onderdirecreur

Adres

Telefoon
Directeur
Onderdirecteur

MEDISCH-BIOLOGISCH I,ABORATORruM RVO-TNO

Lange Kleiweg 739, Rijswijk Z-H.
01730-20330/4

Prof. Dr. J. A. Cohen

Dr. C. van der Meer

CHEMISCH LABORÀTORIUM RVO-TNO

Lange Kleiweg 137, Rijswijk Z-H.
01730-20330/4

Drs. J. van Ormondt
Dr. P. A. Jonquière

TECHNOLOGISCH LÀBORATORIUM RVO-TNO

Lange Kleiweg 137, Rijswijk Z-H,
01730-2033014

Ir. A. J. der \fleduwen
Dr. E. \[. Lindeijer



Adres
Telefoon
Directeur

Adres

Telefoon
Leider

INSTITUUT VOOR ZINTTIIGFYSIOLOGIE RVO-TNO

Kampweg 5, Soesterberg

03403-444

Dr. M. A. Bouman

\TERKGROEP OPTIEK RVO-TNO

Kanaalstraat 12, Delft
0t730-24950
Prof. Dr. A. C. S. van Heel



GE§TEZEN FUN CTI ONARI S SE N

GEDELEGEERDEN VAN DE MINI§TER VÀN MARINE

Schout bijNacht J. B. Meyer
Vice-Admiraal J. J. C. C. Bennik
Vice-Admiraal b.d. A. S. Pinke
Commandeur A. M. Valkenburg

GEDELEGEERDEN VÀN DE MINISTER VAN OORLOG

Generaal-Majoor Ir. J. Govers

Generaal-Majoor L. Ezerman
Kolonel Ir. P. H. van der Trappen
Kolonel Ir. J. C. Kok
Kolonel Ir. C. A. Bijlaard*
Generaal-Majoor Ir. M. Brinkgreve

Kolonel L.Ezerman
Kolonel Prof. Dr. Ir. G. Otten
Generaal-Majoor b.d. Prof. Dr. Ir. G. Otten
Commodore C. §1. A. Oyens
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Prof. Jhr. Dr. G. J. Elias

Prof. Dr. G. Holst

^'Ziebij plv. gedelegeerden op pag.17.
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1955-1956

1947-1950

t950-1951
L951-1952

1952-1955
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PLÀATSVERVANGEND GEDELEGEERDEN VAN DE MINISTEB. VAN MÀRINE

Ltz.7e kl. K. H. R. D. J. van Doornick A.Czn L947-1948

Ltz.tekl. L. Stam 1948-1951

PLAATSVERVANGEND GEDELEGEERDEN VAN DE MINISTER VAN OORLOG

1947-t950
1950-1953

t953-1956
1956-t957

1947-t951
1947-L949
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Prof. Dr. H. R. Kruyt

Ir. A. de MooijA.Czn.

Ir. A. J. der Veduwen

Prof. Ir. J. L. van Soest

Ir. J. Piket

Voorzitter van de

Centrale Organisatie rNo
Algemeen Penningmeester van de

Cencrale Organisatie rNo
tevens Penningmeesler van de Rijks-
verdedigingsorganisatie rNo
lVnd. Secretaris van de Rijksverdedi-

gingsorganisatie rNo
Directeur Physisch Laboratorium der

Rijksverdedi gingsorganisatie rNo
Onderdirecteur Physisch Laborato-

rium der Rijksverdedigingsorganisatie

TNO

t947-1953

t947 -7952

1947 -1948

t948-1957

1948-7955



DATA UIT DE GESCHIEDENIS
DER RIIKSVERDEDIGINGSORGANISATIE TNO

1946 - 6 juli
Gezamenlijke Beschikking van de Ministers van Oorlog en van Marine, waarbrl
de Rijksverdedigingsorganisatie rNo §/ordt opgericht en waarbij als datum van
deze,oprichting 1 juli 1946 wordr. bepaald.

1946 -
Koninklijk Besluit No. 58, waarbij de

rno worden goedgekeurd en waarbij
besluit 6 juli 1946 wordt bepaald.

18 ohtober

Statuten der Rijksverdedigingsorganisatie
als datum van inwerkingtreden van dit

1947 - 12 juli
Vergadering van het bestuur der Centrale Organisatie tNo, onder voorzitterschap
van Prof. Dr. H. R. Kruyt, waarin de installatie van het bestuur der Rijksver-
dedigingsorganisatie rNo geschiedde en waarbij door de Minister van Oorlog,
Zijne Excellentie A. H. J. L. Fiévez, mede namens zijn ambtgenoot van Marine,
Zijne Excellentie J. J. A. Schagen van Leeuwen het woord werd gevoerd.

1947 - 1 ohtober

Oprichting van het Medisch-Biologisch Instituut Rvo-rNo, gevestigd in het Phar-
macologisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te Leiden.

1948 - 22 mei

Besluit van het bestuur van de Centrale Organisatie rNo, waarbij het ri.lo-
Laboratorium Poortlandlaan wordt overgedragen aan de Rijksverdedigingsorga-

nisatie rNo, en waarbij als datum van deze overdracht wordt bepaald 1 januari

1949. F{et laboratorium, dat gevestigd is in het gebouw van de Technische Hoge-
school, Julianalaan 134, Delft, verkrijgt daarbij de naam Technologisch Labora-
torium Rvo-TNo,

1948 - 9 jwni

Beschikking van de Minister van Oorlog, No. 298, waarbij het Cenraal Labo-
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ratorium van het voormalig Algemeen Hoofdkwartier in beheer wordt overge-

dragen aan de Rijksverdedigingsorganisatie ruo met ingang van l ianuari 1948.

Het laboratorium, gevestigd in het gebouw der Technische Hogeschool, Juliana-

laar- 134, Delft, verkrijgt de naam Chemisch Laboratorium Rvo-TNo.

1948,5 aagí,t§tus

Beschikking van de Minister van Oo,rlog No. 297, waarbij het Physisch Labora-

rorium van het Ministerie van Oorlog in beheer wordt overgedragen aan de

Rijksverdedigingsorganisatie rNo met ingang Yan 1 idnttdri 1945. Het laborato-

rium, gevesrigd op de Ylakte van \flaalsdorp, verkrijgt de naam Physisch Labo-

ratorium Rvo-TNO.

1949 - 15 mei

oprichting van de \fierkgroep \flaarneming Rvo-rNo, gevesrigd in het Natuur-

kundig Laboratorium der Rijksuniversiteit te Utrecht.

1951 - 16 mei

Verplaatsing van de §íerkgroep §íaarneming Rvo-TNo naar het Sebou§/ van het

Nationaal Luchtvaart-Geneeskunclig Centrum te Soesterberg.

1951 - 7 juli

Officiële opening van de uitbreiding van het gebou§/ van het Physisch Labo'ra-

rorium Rvo-TNo op de Vlakte van Vaalsdorp door de voorzitter der nvo-tNo,

in aanwezigheid van de Staatssecretaris van Oorlog, Zíjne Excellentie Mr. F. J'

Kranenburg.

1953 - 1 mei

Het Medisch-Biologisch Instituut Rvo-TNo wordt verplaatst naar het 'nieuwe

laboratoriumgebouw gelegen aan de Lange Kleiweg, Rijswijk.

1954 - 1 januari

Het Medisch-Biologisch Instituut Rvo-rNo te Rijswijk, verkrijgt de naam

Medisch-Biologisch Laboratorium Rvo-rNo.

1954 - 29 januari

Officiële opening door Z.K.H. Prins Bernhard van de voor het Medisch-Biolo-

gisch Laboratorium Rvo-TNo bestemde vleugel van hft laboratoriumgebouw te

Rijswijk.
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1954 - 14 december

Overeenkomst tussen de Nederlandse en de Amerikaanse Regering en centraal

tussen de Amerikaanse Regering en de Rijksverdedigingsorganisatie rNo, waarbij
de nvo-ruo de oprichting en instandhouding van het Shape Air Defense Techni-
cal Center wordt opgedragen.

1956 - 1 rnei

De Verkgroep \flaarneming verkrijgt de status van instituut met de naam

Instituut voor Zintuigfysiologie Rvo-TNo.

1956 - 6 jali
Verplaatsing van het Technologisch Laboratorium nvo-TNo naar het nieuwe

laboratoriumgebouw aan de Lange Kleiweg te Rijswijk.

1957 - I februari
Verplaatsing van het Chemisch Laboratorium Rvo-TNo naar het nieuwe laborato-
riumgebouw aan de Lange Kleiweg te Rijswijk.

1957 - 17 april
Officiële opening door de Minister voor Defensi e, Zï1ne Excellentie Ir. C. Staf
van het volledige laboratoriumcomplex aan de Lange Kleiweg te Rijswijk, waarin
het Medisch-Biologisch, het Chemisch en het Technologisch Laboratorium zijn
gehuisvest. Het gebouw verkrijgt daarbij de naam Prins Mauritsgebouw.

1957 - 2 mei.

Samenkomst van het gehele personeel der Rijksverdedigingsorganisatie rNo in het
gebouw Amicitia te Den Haag ter herdenking van hft Z5-jarig jubileum der

Organisatie rNo en de 1O-jarige werkzaamheid der rvo-ruo.

ERRATUM
Op pagina. 21, 2e regel het woord ,,cenrraal"

te vervangen doof ,,contfact".
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BESTUUR RVO-TNO MATERIEELRAAD 

Wetenschappelijke Adviseurs Speciale Opdrachten TNO Lab. en Industrie 

Organisatie-schema 
TOEGEPAST- NATUURWETE VAN DE RIJKSVERDEDIGING 

MINISTER VO• R DEFENSIE 

(MARINE 	OORLOG) 

Chef Marinestaf 	 Vlagoff. Materieel plv. Vlagoff. Materieel Ged. Min, van Marine 

Chef Luchtmacht Staf 	 Dir. Materieel Luchtmacht 

Plv. Ged. Min. van Marine 

Voorzitter 

3 Gewone Leden 

Commissaris voor 
Physische Research 

Contact Commissies Krijgsmacht-
RVO-TNO o.a. voor 

Medisch Biologisch en Chemisch 
Onderzoek — Verpakkings Onderzoek 

Perceptie Onderzoek—Voedings Onderzoek 

Spannings en Trillings Onderzoek 

Physisch Laboratorium RVO-TNO 

Contact personen 
aangewezen voor bepaalde projecten 

Instituut voor Zintuigfysiologie RVO -TNO 

Algemene Opdrachten TNO Lab. 
(verpakking, verf, textiel enz.) 

Functies verbonden door een dubbele lijn, worden door eenzelfde persoon bekleed. 

Het Bureau W.O. Luchtmacht ressorteert organiek onder de DIR. MAT. LUCHTMACHT en heeft tevens 
rechtstreeks contact met de CHEF LUCHTMACHTSTAF. 

Chef Generale Staf Dir. Materieel Landmacht 

Medisch Biologisch Lab. RVO-TNO 

Chemisch Laboratorium RVO -TNO 

Technologisch Lab. RVO-TNO 

BELANGHEBBENDE 

ONDERDELEN 

DER KRIJGSMACHT 

Werkgroep Optiek RVO-TNO 



PUBTICATIES
UIT DE TABORATORIA DER

RUKSVERDEDI GIN GSORGANISATIE TNO



PHYSISCH LÀBORATORIUM RVO.TNO

1. Enige aspecten der moderne rekenmachines.

Boxma, IJ.

De Ingenieur 60 (1948) no. 3, 0.9-10.

2. Ultrasonic reverberation measurements in liquids.
Mulders, C. E.

Appl. sci. res. B 1 (1948) L49-67.

3. Het electrische en thermische gedrag van statisch belaste Temcoweerstanden.

Yerster, J. L.

De Ingenieur 60 (1948) Ío.24,0.62-7.
4. Speurwerk, van luistertoestel tot radar.

Soest, J. L. van.

Voordrachten Kon. Inst. v. Ingrs. 1 (1949) no. 1,38-43
5. Besturing van raketten.

Symposium over raketten, deel V.
Boxma, IJ.
Voordrachten Kon. Inst. v. Ingrs. 1 (1949) rc. 6, 887-94.

6. Schermen en opnametechniek.
Piket, J.
Vacantieleergang 1949, deel VII.
De Ingenieur 6l (1949) no. 45, 8.123-9.

7. Ultrasonic absorption in water in the region of 1 mc/s.

Mulders, C. E.

Nature (Londen) 164 (1949) 347-8.

8. Ultrasonic reverberation measurements in liquids II.
Mulders, C. E.

Appl. sci. res B 1 (1950) 341-57.

9. Reverberation measurements in liquids.
Mulders, C. E.

Nuovo cimento 59,7 (1950) supplemento no.

10. Photo-electriciteit, recente ontwikkelingen.
Pikeq J.
Natuurkundige voordrachten (Diligentia),
91-101.

1 1. Moderne rekenmachines.

Boxma, IJ.
rNo-Nieuws 5 (1950) 84-6.

reeks no. 29 (19+9-1950)
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12. De onderwateracoustiek en haar toepassingen.

Batenburg, M. §[. van.

Natuurkundige voordrachten (Diligentia), nieuwe reeks no, 29 {1949-1950').
13. Electronische rekenapparatenl mathematische grondslagen.

Boxma, IJ.
Tijdschr. Ned. Radio Genootsch. 15 (1950) 299-311.

14. Sound field and boundary condition in ordinary liquids.
Mulders, C. E.

Colloquium over ultrasonore uillingen (1950) 146-52.

15. Gedrukte kringen (in de zwakstroomtechniek).
Lagerwey, J.
De Ingenieur 63 (1951) no. 13, 0.9-13.

16. Ontwerp en constructie van holle-ruimte golfmeters voor cm-golven.
Toppinga, M. L.
Tijdschr. Ned. Radio Genootsch. 16 (1951) L85-207.

17. Informatie theorie.

Soest, J. L. van

Natuurkundige voordrachten (Diligentia), nieuwe reeks no. 30 (L951-L952)

49-57.

18. Het gebruik van richtingskoppelingen bij antenne-aanpassingsproblemen.

Gratama, S.

Tijdschr. Ned. Radio Genootsch. 17 (1952) 85-102.

19. Symposium over ruis: historische inleiding.
Soest, J. L. van.
Tijdschr. Ned. Radio Genootsch. 17 (1952) 197-8.

20. Symposium over ruis: ruis in ontvangers en versterkers.

Gratama, S.

Tijdschr. Ned. Radio Genootsch. 17 (1952) 207-47.

2L. }Iet element germanium.

Plas, Th. van der.

Chemisch weekbl. 48 (1952) 137-45.

22. Spectroscopie met microgolven.
Plas, Th. van der.

Chemisch weekbl. 49 (1953) 357-64.

23.The effective dielectric conscant of solid mixtures.
Poley, J. Ph.

Physica t9 (1953) 298-300.



24. Note on the dielectric relaxation in glycenne.
Poley, J. Ph.

Physica t9 (1953) 300-2.
25,}J,et synthetische element in de informatietheorie.

Soest, J. L. van.
Verhand. 33e Ned. natuur- en geneesk. congres (1953) 97-8.

26. Onderzoek aan niet-reciproke vierpolen in het cm-golvengebied.

Trier, A. A. Th. M. van.

Tijdschr. Ned. Radio Genootsch.l8 (1953) 211-29.

2T.Experiments on the Faraday rotation of guided waves.

Trier, A. A. Th. M. van.
Appl. sci. res. B 3 (1953) L42-4.

28. Guided electromagnetic waves in anisotropic media.

Trier, A. A. Th. M. van.

Appl. sci. res. B 3 (1953) 305-71. (zie ook dissertatie Delft 1953).

29. Method of obtaining information on the internal dielectric constant oÍ
mixtures.
Loor, G. P. de.

Appl. sci. res. B 3 (1953) 479-81.

30. Het slijpen van ferriet staafjes.

Leemans, P.

Polyu tijdschr.9 (195\ no. L9120, 405a-7a.

31. De radiocommunicatie.
Poley, J. Ph.

Gebroken dijken; Goeree-Overflahkee en de ramp van 1 febr. 1953.

Middelharnis 1954, 84-7.

32. Problemen van de koppeling van het magnetron aan een golfprip.
Toppinga, M. L. en Schuytemaker, J.
Tijdschr. Ned. Radio Genootsch. 19 (\954) 157-79.

33. Reaction of Li Al Hn with organic selenium and tellurium halogenides.

Langen, J. O. M. and Plas, Th. van der.

Research 7 (1954) 512.

34. Ellipsoidal molecular shape and dielectric relaxation analysis.

Poley, J. Ph.

Journ. chemical physics 22 (L954) 1466.
35. Photoconductivity in cadmiumselenide.

Dirksen, H. J. and Memelink, O. \f.
Appl. sci. res. B 4 (1954) 205-16
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36. An introduction to scientific information.
Soest, J, L. van.

Synthese 9 (1954) 177-81.

37. A contribution of information to sociology,

Soest, J. L. van.

Synthese 9 (1954) 265-73.

38. The computation of the complex dielectric constant

dance measurements.

Poley, J. Ph.

Appl. sci. res. B 4 (1954) 173-6.

39. Dielectric properties of tellurite glasses.

Poley, J. Ph.

Nature, London, 774 (1954) 268.

40. Microwave dispersion of mono substituted benzenes;

resonance absorption.
Poley, J. Ph.

Journ. Chem. physics 23 (1955) 405-6.

41. Microwave dispersion of some polar liquids.

from microwave impe-

evidence for molecular

Poley, J. Ph.
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