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JYbdedelinsen
Rij ksverdedigingsorganisatie T.N.O.

In ,,T.N.O.-Nieuws" van Januañ Lg4l bericht-
ten wü de totstandkoming van de ,,Nederlandso
Organisatie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek ten behoeve van de Rijksver-
dediging", kortweg aan te duid.en als ,,Rtlks-
o er de di, gi,n g sor g anis atie T.N.O,"

Bjj Koninklijk Besluit van 6 Juni 1947 nr. 26
zijn tot gervoon lid van het bestuur dezer Orga-
nisatie benoemd: Prof . Dr G. J. Si,zoo te Amster-
ùam, Prof. Jhr Dr G. J. El,i,as te Delft, Prol. Ir.
H. I. Waterman te Delft en Prof . Dr G. Holst te
Aalst (N.8.).

Bij hetzelfde K.B. zijn aangewezen:
a) als gedelegeerde van cle .Minister van Oor-

tog bij dit bestuur: Generaal-Majoor fr J.

Goaers(plaatvervanger: Kolbnel L.Ezerman) ;
b) als gedelegeerde va,n de Minister van Ma-

rine: Kapitein ter Zee J. B. Meger (plaats-
vervanger: Luitenant ter Zee eerste klasse
D. J. van Doorninck Azn).

Uit het Bestuur der Rijksverdedigingsorgani-
satie T.N.O. is tot voorzitter gekozen Prol. Dr
G. J. Sizoo voornoemd, die als zodanig ook zit-
ting heeft verkregen in het Dagelfrks Bestuur
der Centrale Organisatie T.N.O.

Met de functie van secretaris der Ríjksverde-
digingsorganisatie T.N.O. is tijdelijk belast:
Ir A. J. der Weiluu;en, directenr van het T.N.O..
Laboratorium Poortlandlaan te Delft.

IIet bureau der Rijksverdedigingsorganisatie
T.N.O. is gevestigd: Koningskade 12 te ,s-Gra-

venhage, tel. 776090. IIet correspond_entie-adres
van het secretariaat is voorlopig: Julianalaan
134 te Delft, te]. 2323.

*

GERARDUS JOHANNES SIZOO, thans voor-
zittw der Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O.
en als zodanig lid van het Dagelijks Bestuur
der Centrale Organisatie T.N.O,, werd 8 Novem-
ber 1900 te Woerden geboren. Na de lagere
school te hebben doorlopen bezocht hjj de Chris-
telijke llogere Burgerschool te Rotterd.am en
behaalde in 1918 het einddiploma.

Van 1918 tot 1920 was de heer Sizoo werkzaam
als assistent aan het natuurkundig laboratorium
der N.V. Philips te Eindhoven. Daarna was hij
van 1920 tot 7927 assistent aan het Kamerlingh-
Onnes-Laboratorium der Rijksuniversiteit te
Leiden. fntussen voltooide hd zrjn universitaire
studie in de wis- en natuurkunde, die bekroond
werd door zijn promotie in 192G op proefschrift
,,Onderzoekingen over den suprageleidenden
toestand van metalen."

fn het jaar L927 keerde Dr Sizoo als weten,
schappelijk medewerker terug naar het natuur-
ku,ndig laboratorium der N.V. philips te Eind-
hoven, waar hij zich in hoofdzaak bezighield
met onderzoekingen op het gebied van ferro-
magnetisme.

In 1930 werd Dr ,Sizoo benoemd tot hoog-
leraar in de natuurkunde aan d.e Vrije Univer-
siteit te Amsterdam, waar hij zich in het bijzon-
der richtte op onderzoekingen over rad.io-acti-
viteit en kernphysica.Prof, Dr G. J. Sizoo
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Op Zatetdag 12 Juli 194? had in het gebouw
van het Koninklijk Instituut van fngenieurs
aan de Prinsessegracht te 's-Gravenhage de in-
stallatie plaats van het Bestuur der Rijksver-
dedigingsorganisatie T.N.O.

Deze installatie geschiedde in een vergadering
van het Bestuur der Centrale Organisatie T.N.O.,
waartoe diverse autoriteiten waren uitgenodigd.
De kapitein E. J. Theunissen was aanwezig
als vertegenwoordiger van Z,K,H. Prins Bern-
hard der Nederlanden, Inspecteur-gêneraal van
de Koninklijke Landmacht. Onder de aanrvezi-
gen bevonden zich voorts de Minister van Oor-
log, Z. Exc. A. I{. J. L. Fiévez; de Luitenants-
Generaal Mr II. J. Kruls en J. J. C. P. Wilson;
de Schouten bij Nacht J. J. C. C. Bennih en Jhr
E. J. van Holthe; de oud-Generaal-Majoor S. J.
van den Bergh.

De installatierede werd uitgesproken door
Prot. Dr H. n. Kruyt, voorzitter van de Cen-
trale Organisatie T.N.O. Verder voerden het
woord de Mínister aan Oorlog,Z4r'e Excellentie
A. H. J. L. X'iévez, en de voorzitter van de.nieu-
we Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O., Prof.
Dr G. J. Sizoo. Wij laten hun redevoeringen
hier volgen.

*

Rede van Prof. Kruyt

Excellenties, mijne heren.
Tot onz¿ spijt is de Prins der Nederlanden

verhinderd, vandaag in ons midden te zlJn. ZtJne
Koninklijke Hoogheid heeft een telegram ge-
zonden van de volgende inhoucl: ,,ben tot grote
spijt nog niet in staat deze vergadering bij te
wonen stop lvens u succesvolle bijeenkomst toe
en veel vruchtdragend werk in de toekomst".

Dat de Prins, ons medelid in het bestuur der
Centrale Organisatie T.N.O., r'erhinderd is, doet
ons leed; wij zijn echter zeer verheugd, dat Zijne
Koninklijke Hoogheid zich heeft willen laten
vertegenwooldigen. Ik heet zijn vertegenrvoordi-
ger, de Kapitein Theunissen, van harte welhom
en verzoek hem onze .wensen voor een spoedig
en volledig herstel van Z4te Koninklijke Hoog-
heid over te brengen; ik spreek de hoop uit, dat

wij Zijne Koninklijke Hoogheid in e¿n der vol-
gende vergaderingen van het bestuur der Cen-
trale Organisatie T.N.O. weer mogen terugzien.

Excellentie, de Ministet van Oorlog, ik heet
IJ van harte rvelkom. Het verheugt mij zeer, dat
U bij deze installatie aanwezig wilt zijn; dit
geeft mij de gelegenheid, U hartelijk dank te
zeggen voor de wijze, waarop U de totstand-
koming van deze Organisatie heb rvillen bevor-
deren. AIIe besprekingen over deze aangelegen-
heid met U en Urv Ambtgenoot van Marine
hebben een vlot en aangenaam verloop gehad,
met het resultaat, dat nu tot stand gokomen is
de Organisatie T.N.O. voor de Rijksverdediging,
waarvan wij het bestuur thans gaan installeren.

Excellenties en mijne heren gonodigden, ik

72i¡bsoerdedigingsorganisotie f. N . O.

Z.K.II. Prins Beruhard
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Bestuursleden van
cle Centrale Organisatie T.N.O. en van de Rijks-
verdedigingsorganisatie T.N.O., ik heet U rvel-
kom in deze vergaderi,ng.

Alvorens over te gaan tot de installatie van
het bestuur der Rijksverdedigingsorganisatie
T.N.O. stel ik er prijs op, enige rvoorden te zeg-
gen ter herinnering aa'n rvat geleid heeft tot
datgene, wat ziclt nu voltrekt.

Dat toegepast-natuurrvetenschappelijk older-
zoek een overal erkende noodzaak is voor.
het verkrijgen bn behoud.en va,n u'elvaart
en zelfstandigheid, zal ik niet uitvoerig
gaan betogen. Ik zout U kunnen begraven
onder citaten van grote mannen op dit en
ander gebied, die hebben uiteengezet, welke
enorme l¡etekenis dit onderzoek heeft. Ook
zou het gemahkelijk zijn, cijfers te geven en te
imponeren met de enorme bedragen, s'elke
andere landen voor zuiver en toegepast onder-
zoek op het gebied der natuurwetenschappen
besteden. Ook dit zaI ïk niet cloen. Ik rvil slechts
wijz¿n op het feit, dat alle landen thans wel vol-
komen overtuigd zijn van de betekenis van
het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
voor welvaart en zelfstandigheid. De wijze,
waarop de landen dit onderzoeh hebben georga-
niseerd, is echter rvel zeet verschillend, in
samenhang met de omstandigheden. Wrj in
Nederland hebben een organisatievorm, clie
karakteristiek is vool ons land.

Ik wil gaarne toegeven, dat het altijd ver-
standig is, zich rekenschap te geven van rvat in
het buitenland gebeurt. Maar het zelfvertrourven
om een eigen weg te gaan moet er óók zijn en
het is er ook in Nederlantl. Wij zijn nu bijna
20 jaar €€n zeer bepaalde \\¡eg op dit gebied ge-
gaan, die eenmaal uitnemend gekarakteriseelrl
is door Prof. de Vooys (heclen als bestuurslid

van de Centrale Organisatie T.N.O. in ons mid-
den), die het in Nederland in te nemen stand-
Dunt op het terrein van het toegepast-natuur-
l'etenschappelijk onderzoek en de'u'ljze, waarop
het geor ganiseerd moet worder¡ in het kort
samenvatte met de rvoorden ,eenheì,d en des-
kunclige lei,di,ng". Dit is de gedachte, waarop de
Centrale Organisatie T.N.O. en haar Bijzondere
Organisaties zljn gebouwd.

\\ranneel rvij vandaag de Rijksverdedigings-
organisatie T.N.O. gaan installeren, dan is ook
dit een organisatie, die geheel ligt in dezelfde
geclachtelijn van eenheid en desku,ndige lei-
cling. De eenheicl bedoelt steeds de samenbunde-
ling van alle krachten op het gebied van het
nattrnrrvetenschapp elij k onderzoek, et zg omvat
zorvel de personen als de hulpmiddelen. De des-
kundige leiding houdt in, rvaar het toegepast-
natuurrvetenschappelijk onderzoek bedoeld is als
toepassing van de 'wetenschap ten nutte va'n de
welvaart en tot versterking der zelfstandigheid,
clat leiding nodig is van vertegen'lvoordigers der
rvetenschap èn van vertegenwoordigers der ge-

bieden, waaraan het onder.zoek ten dienste moet
staan. De wetenschap is hierbij het scheppende
element, doch waar de zuivere wetenschap vrij
is in haar opzet moet de toegepaste wetenschap
steeds het doel, waarop zij gericht is, in het oog
houden. Hiervoor is nodig, dat vertegenwoordi-
gers \¡arÌ de gebieden, waar het doel ligt, mede-
zeggenschap hebben in de leiding. En ook de
Overheid, die haar regelende en verzorgende
taak heeft, moet er bij betrokken zrjn. Bij
onzo nieuwe Organisatie zijn de maatschappe-
lijke element€n, waarmede de'wetenschapsver-
tegenrvoordigers moeten samenwerken: leger en

vloot.
In Nederlancl is dus, om i4 d-e voorwaarden

van eenheid en deskundigheicl te t'ootzien, e€n
eigen weg gevolgd, toen bii de Wet van 30 Octo-
ber 1930 tot stand is gekomen de Organisatie
T.N.O. Deze Organisatie is karakteristiek Neder-
lands. En telkens opnieulv treft mij bij bespre-
kingen met buitenlànders, w¿iarbij opz,€t en
I'erkwijze van or.ze Organisatie ter sprake
komen, hun bewondering voor de voordelen,
rvelhe het hier gekozen systeem biedt. Deze
l'aardering varr het buitenland is mogelijk
groter dan die in het binnenland en dit is te
begrijpen: het systeem is voor hen verrassenC
nieul, zodat de voordelen in het oog springen,
ten¡'ijl door ons niet altijd in de eerste plaats
cle voordelen, maar wel de nadelen worden ge-
zien. De binnenlandse belangstelling is eohter
groeiende. De hier gevolgde eigen weg van vrije
samenr¡'erking tussen de u'etenschap en degenen,
die nut van deze rvetenschap moeten trekken,
zal naat ik geloof ook voor de Rijksverdedi-

Prof. Dr .I{. R. Kruyt

dank U voor Ulv
a¿rnu'czigheid op clezc

plaats. Gij zet daar-
mecle aan deze instal-
latie luister bij en Urv
aans'ezigheid stellen
rvij op hoge rrrijs. Ik
vat haar ooh op als
eer teken, dat de

nodige samenu'elking
van cle nieuwe Orga-
nisatie met de ver-
schillende takken varr
dienst van leger en
vloot vruchtdragend
zal zljt.
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gingsorganisatie T.N.O. consequent moeten wor-
den gevolgd.

Indien ik zou spreken over de noodzaak van
research op het gebied der defensie, zorr ik een
open deur intrappen: de oorlogservaringen heb-
ben dit wel duidelijk gemaakt, zowel ten aanzien
van burgers als van militairen. Van een volk
als het onr,e rr'et zijn g millioen inwoners moet
de ,,manpo'wer" voor de verdediging in samen-
werking met de geallieerden betrekkelijk klein
zijn. Maar wij hebben grote intellectuele moge-
lijkhedon en wij kunnen ook op het gebied der
natuurwetenschap iets bnevenredig groots pres-
teren. Ook daarom is het varr zo groot belang,
dat de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. v&n-
daag haar aanvang neemt.

Inzake het overleg, gepleegd over de organi-
satievorm, zou ik in het bijzonder de namen
willen noemon van drie personen, met wie
T.N.O. vele besprekingen gehad heeft en aan
wie het grote dank verschuldigd is: Generaal
van den Bergh, Kolonel Houtsmuller en Kolonel
Prof. Dr de Boer. Ik stel er prijs op, hun bijzon-
der dank te zeggen voor de voorlichting, die wij
hunnerzijds hebben gehad. Wat uit deze voor-
besprekingen te voorschijn is gekomen, is altijd
weer €on systeem van eenheid en deskundige
leiding. Eenheid is in Nederland meer dan ooit
nodig, omdat wij niet alleen een klein land zijn,
maar thans ook economisch zwaki wij kunnen
ons de luxe van dupliceren in het geheel niet
permitteren, daar wij er noch de mensen noch
de geldmiddelen voor hebben. Zoveel mogelijk
moeten het burgerlijke en het militaire research-
werk gecombineerd worden. T.N.O. heeft al insti-
tuten op het gebied van metalen, hout, kunst-
stoffen, verf, scheepsbouw, luchtvaart, water-
bouwkunde, textiel, l€er, landbouw, voeding,
enz.; voorts tweo algemene instellingen, n.I. de
Technisch-Physische Dienst T.N.O. en T.I{. te
Delft en het Organisch-Chemisch Laboratorium
te Utrecht, die respectievelijk op het terrein der
natuurkunde en op dat der soheikunde werk-
zaam z4n. BovÞndien heeft T.N.O. allerlei con-
tacten met de producerende elementen, industrie
en landbouw, en het heeft ervaring omtrent de
samenwerking hiermetle. Dit alles is ook voor
de Defensie-organisatie noodzakelijk.

Ook het reed.s bestaande innerlijke verband
van de Organisatie T.N.O. zal aan de nieuwe
Organisatie ten goede komen. In het Dagelijks
Bestuur van de Centrale Organisatie T.N.O.
hebben de voorzitters van de Bijzondere Organi-
safies zittin9:' het Dagelijks Bestuur komt weke-
lijks bij elkaar, zodat voortdurend contact be-
staat tussen de Organisaties T.N.O. voor njjver-
heid, landbouw, voeding en nu ook voor de
rijksverdediging. Verder worden maandelijks

directeurenbijeenkomsten gehouden, .waar ge-
meenschappelijke kwesties worden besproken en
wederzijds met ervaringen geholpen. In voorbe-
reiding zijn nu samenkomsten van de weten-
schappelijko werkers der verschillende institu-
ten. Door de karakteristieke vorm van T.N.O. is
een eenheid mogelijk, welke daarbuiten niet
licht gevonden wordt. IIet is een gelukkig el+
ment, dat in o\ze Organisatie wetenschap,
producenten en afnemers tezamen de leiding
hebben; ik geloof, dat de gedachte van eenheid
en deskundige leiding hier op de meest geschikte
wijze tot uiting is gekomen.

Na deze inleidende woord€n, die een algemene
gedachtengang bovatten over de wijze waarop
de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. is ont-
staan, is het mij een vreugdq thans in dez,e ver-
gadering het bestuur van de Rijksverdedigings-
organisatie T.N.O. te installeren.

Mijne heren bestuursleden van deze Organi-
satie, gij vertegenwoordigt eelr zeeÍ veelzijdige
deskundigheid: in Uw bestuur z4n verenigd
vier onderzoekers op het gebied van natuur- "

kundg scheikunde, electrotechniek en de recht-
streekse industriële toepassing daarvan; voorts
twee leden en twee plaatsvervangende leden uit
de afdelingon van leger en marine, die speciaal
de technisch-wetenschappelijke belangen behar-
tigen. Uw opdracht is, leiding te geven. En naar
het mij voorkomt zal Uw eerste taak zr,Jn,
te luisteren naar leger en vloot orh te horen, wat
nodig is en lvaaraan behoefte bestaat. Vervol-
gozrs zult Cij - hetzij zelfstandig of met hulp
Van anderen - wetenschappelijke mogelijkheden
naar voien brengen en suggesties geven, op
welke wijz¿ van de zijde der wetenschap nut kan
komen voor leger en vloot, opdat gemeenschap-
pelijk overleg tot nieuwe en betere resultaten
kan voeren. Voorts hebt U een taak tot coördi-
natie van hetgeen reeds be.staat aan militaire
zijde met de instituten van T.N.O., welke onge-
twijfelcl voor de defensie van dienst kunnen zijn.
Daarbij zult gij moeten aangeven, waar een
tekort bestaat, wat toegevoegd moet worden, en
gij zult ontwikkeling moeten brengen waar gij
ziet, dat ontwikkeling nodig is. Gij hebt impul-
sen te geven tot onderzoek en te zorgen, dat er
veel en opgewekt levén in de iristituten heerst.

Daarnaast zou ik Ù wilen zeggen- (rvat met
het oog op de vacanties misschien pijnlijk treft,
maar toch noodzakeUjk is): kor¡ú, snel, tot een
oordeel - za het een eerste oordeel - hoe gij
de Defensie-organisatie wilt leiden. Er zijn twee
vraagstukken dadelijk op te lossen: de begro-
ting, welke geldmiddelen gij voor 1947-1948
denkt nodig te hebben, en hoe gij U de interne
opbouw van de organisatie denkt; of gij het
bestuur wilt uitbreiden en of eï mogelijk
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behoefte hebt aan Raden van Bijstand. Gij zult
snel moeten ov€rwegen, in welke richting gij
rvilt gaan.'

Als steun wil ik hieraan toevoegen: weest
overtuigd, dat alle hulpmiddelen van T.N.O. U
ten dienste staan; niet alleen de instituten, maar
ook de besturen, waarin een groot aantal be-
kwame mensen uit nijverheid, landbouw enz.,
zitting hebben, die U van dienst zullen willen
zqn. Dat U de steun hebt van het Bureau T.N.O.,
spreekt var'zelf, terwijl U voorts gebruik kunt
maken van de diensten der Algemene Technische
Afdeling T.N.O. en der diverse werkgroepen.
Bovendien kunnen U helpen onze reeds verkre-
gen ervaringen met de producerende industriq,
waarop ook gij zeker een beroep zult moeten doen,
aangezien het verband tussen natuurwetenschap-
pelijk onderzoek en industrie juist in Uw sector
zeer evident is, Een groot voordeel is, dat Uw
opdrachtgevers Leger en Marine z,o

dichtbij zijn. Ik zou U op het hart willen binden,
te zorgen voor perfect contact hiermede, opdat
de wederzijdse beinvloeding en de door U te
geven impulsen zoveel mogelijk tot hun recht
komen en de ontwikkeling van Uw organisatie
snel gaat.

Ik heet U ten z¿erste rvelkom in ons T.N.O.-
milieu, en U, Prof. Sizoo, als voorzitter van harte
rvelkom in het dagelijks bestuur van de Centrale
Organisatie T.N.O. Gij brengt daar een nieurv
geluid en kunt er Zekel van zijn dat de kant,
welke gij representeert, ons zal sterken. Gij hebt
zowel het vertrouwen van Uw mede-bestur,-.¿s-
leden als van d.e Ministeries, welke zo nauw'bìj
Uw Organisatie betrokken zijn. Hartelijk hoop
ik, dat het U g€geven moge zijn de taak, welke
U is opgedragen, tot een goed einde te brengen.
Ik ben nu uitgesproken - 

gij moet aan het werk.
In eerste instantie is dit: de regeling van de
Organisatie. Doch dit is alleen maar het kader,
u'aarin het werk moet gebeuren; uiteindelijk
gaat het om de effectieve resultaten, welke zo
spoedig mogelijk moeten worden bereikt. Ifet is
zo juist, dat het telegram van de Prins eindigt
met dd rvoorden: veel vruchtdragend werk in de
toekomst; wij onderschrijven dit graag. Ik
spreek het vertrouwen uit, dat gij in staat zult
zçn, aant de R ijksverdedigingsorganisatie goede
Ìeiding te geven, haar op'te bouwen met insti-
tuten, bevolkt met bekwame m€nsen, zodat 'lvij
na korte tijd zullen megen z,eggerrl. dit is een
goede zet geweest, wij zijn gelukkig gelveest en
hebben een elem€nt bijgeclragen tot de Neder-
landse welvaart en zelfstandigheid.

En hiermede verklaar ik het bestuur van de
Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. voor geïn-
stalleerd.

{€

Z. F'xc. A, H. J. L. X'iévez

Rede van de Minister van Oorlog
Mijnheer de voorzitter van de Centrale Orga-

nisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek, het doet mij veel genoegen, dat ik
aan IIw uitnodiging om hedenmorgen de instal-
latie van het bestuur der Nederlandse Organi-
satie voor toegepast-natuurwetenschappelijk on-
derzoek ten behoeve van de Rijksverdedieing bjj
te wonen, gevolg heb kunnen geven.

Mijn ambtgenoot van Marine is tot zfrn spijt
verhinderd, hier aanwezig te zijn. Zijne Excel-
lentie heeft mij echter verzocht, ook namens hem
hier enige woorden te spreken om onze oprechte
verheugenis tot uitdrukking te brengen over het
feit, dat thans een vorm gevonden is, waarin alle
natuurwetenschappelijke krashten ten bate van
de rijksverdediging kunnon worden gebundeld.

De natuurwetenschappelijke hulpmiddelen
voor de verdediging zrtr. zulk een belangrijke,
zelfs overwegende rol gaan spelen - ik moge
volstaan met te herinneren aan atoomenergie en
radar-dat elk land,dat prijs stelt op een ver-
dediging op ,de hoogte van zijn tijd, alle be-
schikbare krachten in moet spannen om de evo-
Iutie tr¡ te houden. Voor ons land is daarbij
bovendien nog een extra krachtsinspanning no-
dig, omdat hier zeker sprake is van achterstand.

De maarschalk Montgomery, pur sang mili-
iair bij uitnemendheid, hôeft steeds weer blijk
gegeven, volkomen bewust te zijn van het door-
slaggevende belang van de toepassing der na-
tuurwetenschap voor de defensie. U hebt, mijn-
heer de voorzitter, reeds gezegd, van welk een
betekenis het is voor een klein land met een
klein leger om op dit gebied een rol te spelen,
en hoe dit juist niet afhankelijk is van de
grootte der l¡evolking. Ik zou hièraan willen
toevoegen, dat het meer dan ooit nodig is, die



2 lgnzl T.N.O..NTEUVS 775

rol belangrjjk te doen zijn. Evonals op andere
gebieden, is een klein land op het militaire in
een nadeliger pobitie gekomen dan voorheen.
Maar bij uitstek op het terreinderwetenschap kan
ook een klein land groot zijn. Voor Nederland
kan de Organisatie T.N.O. in het algemeen en de
Rijksverd.edigingsorganisatie T.N.O. in het bij-
zonder de mogelijkheidbieden¡ in militair opzicht
een factor fu zrtn en een bondgenoot van waarde.

Voòr een klein land áls het onze is het nood-
zakelijk daarbij een weg te zoeken, welke zoveel
mogelijk krachtverspilling uitsluit.

Met U zijn wij van mening, dat de Wet op de
T.N.O.-organisatie, met name dank zij de uit-
breiding, d.ie het T.N.O.-werk de laatste jaren
heeft ondergaan, hiervoor een gelegenheid biedt,
die alle waarborgen inhoudt voor een krachtige
ontplooiing der vele researchwerkzaamheden
van geheel verschillende aald, die de moderne
oorlogvoering vereist. In het bljzonder leg ik
hierbij - evenals U dat meer uitvoerig hebt
gedaan - de nadruk op het innige contact, dat
tussen militaire en burgerinstanties langs deze
weg automatisch tot stand kan komen; een con-
tact, dat, gezien het veel omvattende karakter
van de problemen die zich'hierbij voordoen, on-
misbaar en noodzakelük is.

Als Minister van Oorlog doet het mij in het
bijzonder veel genoegen, dat het mij gegeven zal
zijn de laboratoria aa,n het nieuwe bestuur in
beheer over te dragen, die mede dank zij de
vroegere onvermoeide werkzaamheden van de
Generaal-Majoor van den Bergh en van de
Reserve-Kolonel Prof. Dr de Boer zijn tot stand
gekomen.

In het bijzonder wil ik mij nu richten tot het
Bestuur der nieuwe Organisatie en de leden
daarvan om hun dank te zeggerr voor hun be-
reidheid, deze taak in het belang van ons Vader-
land op zich le nemen. Ik ben mij bewust, dat
zij hiervoor een offer brengen.

Aan het nieuwe Bestuur wil ik, ook namens
mijn ambtgenoot van Marine, gaarne de ver-
zekering geven, dat beide MinisterieS alle mede-
werking zullen verlenen, opdat de werkzaam-
heden volgens de door IJ in nauw overleg met
de Ministeries opgestelde plannen zullen kun-
nen verlopen. Ik spreek hierbii het vertrouwen
uit, dat de samenwerking, die hierbii enerzijds
tussen de beide Ministeries en anderzijds met
de grote T.N.O.-organisatie in het algemeen en
met de Rijksverdedigingsorganisatie T.N¡O. in
het bijzondet zal ontstaan, tot een hechte band.
zal mogen leiden en dat allen, die hun mede-
werking geven en nog zullen geven, dit zullen
doen uit hoofde van nationale overwegingen,
in het belang van het Vaderland.

Rede van Prof. Sizoo

Excellenties,
Mijnheer de Voorzitter der Centrale Organisatie
voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onder-
zoek in Nederland,

Dames en ,Ileren.
De eerste officiële daad van de voorzitter d.er

,,Nederlandse Organisatie voor Toegepast Na-
tuurwetenschappelijk Onderzoek ten behoeve der
Rijksverdediging" kan geen andere zijn, dan
namens alle leden van het bestuur eerbiedig
dank te betuigen aan llare Majesteit de Konin-
gin, wie het behaagd heeft hen in deze functie
te benoemen'. Onze dank richt zich evenzeer tot
Ilare Ministers van Marinê en va'u. Oorlog, die
hen voor deze benoeming hebben willen voor-
dragen, en tot het bestuur dor Centrale Orga-
nisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek, dat hen daartoe heeft willen aanbe-
velen.

Bij de aanvaardi'ng onzer benoeming zijn wij
ons het gewicht d.er ons toevertrouwde taak en
de hoge vetantwoordelijkheid daaraan verbon-
d.en zeer wel bewust, Zor..dw ze te overschatten,
staat ons de grote betekenis van het natuur-
wetenschappelijk onderzoek ten dienste der
Rijksverdediging, helder voor ogen.

Zon.de.r ze te overschatten, want het is ons
duidelijk, dat de kracht ener Rijksverdediging
niet alleen en zelfs niet allereerst bepaald wordt
door de pateriëIe hulpmidrlelen, die het natuur-
wet¡nschappelijk onderzoek in haar dienst kan
stellen, maar primair d.oor de factoren van stra-
tegisch i,nzicht en tactisch beleid, van persoor-
Iijke moed en morele discipline, en tenslotte
niet het minst: door nationale eenheid en ver-
bondenheid aan het Vaderland.

Maar anderzijds: wg onderschatten ook het
deel, dat onzerzijds tot d.e opbouw en het in-
standhouden der Rijksverdediging moet worden
bijgedragen, zeer zeker niet. De gesohiedenis,
met name de recente geschiedenis, heeft ons er
diep van doordrongen, dat de mod.erne oorlog-
voering gebruik maakt en steeds meer gebruik
zaI maken van alle mogelijkheden en krachten,
die in de natuur verscholen liggen en slechts
door opzettelijk, moeizaam en systematisch on-
derzoek aan de dag kunnen worden gebracht.
Dit onderzoek te leiden, te bevorderen en te
coördineren, is de belangrijke en omvangrijke
taak die ons werd. toevertrouwd.

De organisatievorm, die daarvoor werd ge-

kozen, achten wij zeer gelukkig. Zij biedt de
mogelijkheid, alle in Nederland aanwezige hulp-
middelen voor dit ond.erzoek op efficiënte wiize
in te schakelen en krachtverspilling te voor-
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komen. fn ons geteisterd en berooide vaderland
is dit zeker een eerste eis, die mag worden g+
steld. Zij kan voorts leiden tot een nauwe en
voortdurende samenwerking tussen militaire en
civiele personen en instanties, die aan de weder-
zijdse verstairdhouding slechts ten goede kan
komen en daarenboven het nationaal karakter
van het gestelde doel slechts kan accentueren.

De Rijksverdedigingsorganisatie zal, als jong-
ste tak van de juist in oorlogstijd zo sterk uit-
gebreide T.N.O.-organisatie, in ruime mate kun-
nen profiteren van haar rijke ervaring, van
haar talrijke relaties, evenzeer als van haar
uitgebreide hulpmiddelen op elk gebied van het
toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek.

Door zeer nauw contact met de militaire in-
stanties zaI de Rijksverdedigingsorganisatie
kennis kunnen nemen va/n de natuurweten-
schappelijke problemen, die verbonden z4n zo-
wel met de oorlogvoering zelf als met de mate-
riële uitrusting en personele verzorging van
land-, zee- en luchtmacht, teneinde het desbe-
treffeude onderzoek op de meest efficiënte wijze
aan de behoeften te doen aanpassen.

A,nderzij ds zaI haar betrekkelijke zelfstandig-
heid in beheer en financiering ten goede kunnen
komen aan de stabiliteit en de continuïteit, die
voor wetensohappelijk onderzoek onmisbaar zijn.

IIet bestuur zal niets liever doen dan zijn taak
zo spoedig mogelijk daadwerkelijk ter hand
nemen en het stelt zich daarom voor, op korte
termijn bij de Ministers van Oorlog en 'va,n

Marine voorstellen in te dienen, die zullen lei-
den tot het overdragen van het beheer van daar-
toe in aanmerking komende laboratoria en on-
derzoekingen, die thans 'nog rechtstreeks onder
die Ministers ressorteren.

OngetwijfeLd zal het daarbij ook moeten komen
met voorstellen tot uitbreiding der bestaande
en vestigi'ng van nieuwe onderzoekings-een-
heden, waarbij op 's lands schatkist een ernstig
beroep zal moeten wordep gedaan.

Het verheugt zích, daarbij te kunnen terug-
grijpen op reeds plaats gehad hebbende be-
sprekingen en reeds aanwezige plannen, die in
principe de goedkeuring der betreffende mi,nis-
teries bleken weg te dragen.

Dat 7'¡ne Koninklijke lloogheid Prins Bern-
hard van zijn hoge belangstelline bij deze in-
stallatie heeft doen blijken, niet alleen door zich
te doen vertegenwoordigen maar ook door het
zenden van een telegram, heeft ons zeeî ge-
troffen,

Excellentie, IJw persoonlijke aanwezigheid,
rvaarbij gij tevens Zijne Excellentie de Minister

van Mari,ne hebt vertegenwoordigd, stellen wij
op hoge prljs. Van Uw toezegging,'dat gij even-
als Uw ambtgenoot Uw medewerking bij de uit-
voering van de aan de Rijksverdedigingsorga-
nisatie toegedachte taak gaarne zalt verlenen,
hebben wij dankbaar kennis genomen en zfr doet
ons deze taak met des te meer vertrouwe[ aar-
vaarden.

Dat wij dit mogen doen onder Uw beproefde
leiding en verzekerd van lhv warme belang-
stelling, mijnheer de voorzitter der Centrale Or-
ganisatie T.N.O., vervult ons met blijdschap.
Nog onervaren in het T.N.O.-verband., zullen wij
op Uw rijpe ervaring en rvijs inzicht vaak een
beroep moeten doen.

Ons werk zal, .ulit hoofde van zijn bijzonder
karakter, met name uit hoofde van de noodzake-
lijke geheimhouding, zich rveliswaar op sommige
punten van het overige f.N.O.-werk onder-
scheiden. Maar het zal rriet minder worden ge-
dragen door de liefde tot ons vaderland. en tot
onze nationale traditie, die ons in de bange tjjd,
die achter ons ligt, sterker dan ooit is bewust
geworden en in de ba,nd aan ons Vorstenhuis
zijn hoogste uitdrukking vindt.

W'anneer wij uit handen van llare Majesteit
de Koni'ngin onze taak aanvaarden, dan doen
wij dit met de vaste wil, d.aarin llaar en het
Vaderland te dienen en indien het ooit nodig
mocht blijken - hetgeen God verhoede - met
alle geoorloofde middelen te helpon verdedigen.

*

Slotwoord van Prof. Kruyt

Alvorens de bijeenkomst te sluiten, sprak Prof.
Kruyt onder algemene instemming nog zijn
vreugde uit over het feit, dat de installatie ook
rverd bijgewoond door de Algemeen Secretaris
en Penningmeester der Centrale Organisatie
T.N.O., Ir A. ile Moog ACzn, die in de voorbe-
reiding der Rijksverdedigingsorganisatie een
belangrijk aandeel heeft gehad, maar de laatste
maanden zijn werkzaamheden om ernstige ge-
zondheidsredenen moest onderbreken.

9nhoud uqn dit J\ummer,
r Blz.
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