
aan de Coolsingel te Rotterdam.

Het doel van de Stichting werd: 'het doen van onderzoekingen
op sociaal-economisch- en technologisch gebied ter bevordering
van de welvaart en de maatschappelijke ordening in de provincie
Zuid-Holland'.

In het kader van de hoofdwerkzaamheden, nl. die welke gericht
waren op de economische ontwikkeling van de provincie Zuid-
Holland en die ten behoeve van individuele ondernemingen, wer-
den economisch-geografische onderzoekingen en economisch-
technologische onderzoekingen verricht en werd geadviseerd ten
aanzien van de wederopbouw. Zo werd in 1947 te Rotterdam de
Stichting Industriepark Spaanse Polder opgericht, waarvan het se-
cretariaat en de administratie bij het E.T.I. Zuid-Holland werden
ondergebracht.

In 1948 waren er in Nederland in elke provincie Economisch
Technologische Instituten. De totstandkoming berustte niet op een
of andere wettelijke regeling. Ieder E.T.I, had dan ook zijn eigen
historie, aard en werkwijze. Bij sommige, zoals het E.T.I. Zuid-
Holland, gaat de historie terug tot in de crisistijd van de jaren der-
tig, verscheidene zijn kort na de tweede wereldoorlog gesticht,
vooral om de wederopbouw van onze nationale economie te on-
dersteunen.

Als eerste E.T.I, werd overigens in 1930 het E.T.I.-Limburg
(ETIL) opgericht op instigatie van prof. dr. ir. H.C.J.H. Gelissen,
de latere minister van Economische Zaken. Doel was een begin te
maken met een regionale aanpak van de werkloosheid en wel door
de industrialisatie te bevorderen.

De opgerichte Stichting Economisch Technologisch Instituut
voor Zuid-Holland was de derde of vierde verschijningsvorm in
Zuid-Holland van de ook elders in Nederland werkzame instituten
die, zoals gezegd, aanvankelijk de bevordering van de industriali-
satie in hun vaandel schreven, doch zich daarna geleidelijk ontwik-
kelden tot provinciale onderzoekinstellingen ten dienste van over-
heden (Rijksoverheid, Provinciale/Gewestelijke overheid, Ge-
meentelijke overheden) en bedrijfsleven.

Samenvattend laat zich de volgende tijdtabel opstellen:
— 2 december 1935: oprichting van de Stichting 'Economisch
Technologisch Instituut in Zuid-Holland en Zeeland'
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