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DISCUSSIEDOSSIER 

Naar aanleiding van Ernst Homburg, Speuren op 
de tast. Een historische kijk op industriëh' en uni
versitaire resecircli (Maastricht: Universiteit Maas
tricht 2003). Inaugurele rede Universiteit van 
Maastricht, 31 oktober 2003. 76 pp., ISBN 90 5681 
1924-

Op 31 oktober 2003 hield Ernst Homburg zijn 
inaugurele rede als hoogleraar geschiedenis van 
wetenschap en techniek en hun onderlinge 
samenhang, een leerstoel ingesteld aan de Uni
versiteit Maastricht door de Stichting Historie 
der Techniek. Van deze oratie is inmiddels een 
uitvoerig geannoteerde uitgave verschenen. Nu 
bestaat binnen de Faculteit Cultuurwetenschap
pen in Maastricht de gewoonte om oraties van 
collega's kritisch te bespreken binnen één van de 
wekelijkse onderzoekscolloquia. Op 24 maart 
2004 werd de oratie van Homburg zodoende 
besproken door Geert Somsen en Louk de la Rive 
Box. Dit gaf aanleiding tot een levendige discus
sie over deels fundamentele punten, die ook voor 
een groter in de geschiedschrijving van weten
schap en techniek geïnteresseerd publiek geacht 
kan worden interessant te zijn. Dit deed de 
gedachte ontstaan om de commentaren en reac
tie schriftelijk vast te leggen, een initiatief waar 
de redactie van Gewina gaarne haar medewer
king aan verleende. Om het geheel niet te doen 
ontaarden in een Maastrichts onderonsje hebben 
wij ook een bespreking gevraagd door de Twentse 
hoogleraar Arie Rip. Dit bood tevens de gelegen
heid de oratie tot beter begrip van de discussie nog 
eens kort samen te vatten. Voor wie het geheel nog 
eens zorgvuldig wil nalezen, is de oratie van 
Ernst Homburg ook te vinden op de website van 
Gewina: ivww.gewina.nl/dutch/nieuws.html 

1. Arie Rip 

Oreren op de tast 

In de slotzin van het inhoudelijke deel van de 
oratie wordt Ernst Homburgs visie op de wereld 
zichtbaar,' althans de wereld van industriële rese
arch en de verhouding wetenschap-industrie: 'De 
geblinddoekte polonaise gaat (...) onverminderd 
voort.' Het is geblinddoekt, omdat men vaak niet 
weet, of niet kan weten, wat de goede beleidsbe
slissingen zijn - men speurt op de tast. Het is een 
polonaise omdat men elkaar napraat (al dan niet 

1 Met het toevoegen van de voornaam volg ik Ernsts 
zijn personages steeds introduceert met voornaam 
(directeur Philips Nat.Lab.) Henk genoemd werd. 

vanwege concurrentiedruk), gevangen zit in 
kwestieuze denkbeelden, en niet goed uit het 
patroon kan stappen. Desondanks, en paradoxa-
lerwijze voor wie in rationalisering gelooft, 
gebeurt er veel goeds. De grootste zorg van Ernst 
Homburg is dat fraai wetenschappelijk onder
zoek in de industrie met grote opbrengsten voor 
de industrie en voor de wetenschap, zoals in de 
jaren dertig en vijftig, nu haast onmogelijk 
gemaakt wordt - althans in de chemie. Uit dat 
patroon zou hij de industrie graag zien stappen. 

De geschreven versie van de oratie biedt drie 
dingen tegelijk. Ten eerste, een overzicht van de 
ontwikkeling van Nederlandse industriële rese-
archlaboratoria, de wis.selwerking met de univer
siteiten, en de omstandigheden die een rol 
speelden in de verschillende fitsen van de ontwik
keling. Veel van de gegevens zijn door Ernst 
Homburg zelf, al dan niet samen met anderen, 
verzameld en geanalyseerd en het is goed dat zijn 
werk nu op deze handzame wijze ontsloten is. 
Ten tweede, het punt van 'speuren op de tast'. 
Drie belangrijke overgangen in de ontwikkeling 
van industriële researchlaboratoria worden zo 
gekarakteriseerd. Ik kom daar nog op terug. Ten 
derde, het thema van R&D-netwerken of kennis
netwerken. |R&D: Research and Development, ofte
wel onderzoek en ontwikkeling.] Met kracht van 
voorbeelden laat Ernst Homburg zien hoeveel pro
fessionele mobiliteit er was tussen bedrijven en 
tussen bedrijven en universiteiten (inclusief de 
technische hogescholen). Naar zijn mening is dat 
een succesfactor geweest voor de bloei van de 
Nederlandse wetenschap en de industriële re
search. 

Industriële researchlaboratoria in de nadruk
kelijke zin, nl. relatief onafhankelijke research
laboratoria met een eigen taakstelling, komen in 
Nederland op in de periode 1909-1929, te begin
nen met BPM (nu Shell) - daar was het een 
samenloop van omstandigheden - en Philips -
geïnitieerd van bovenaf. De Eerste Wereldoorlog 
was een duidelijke impuls, en vervolgens de ster
kere internationale concurrentie en het belang 
van productdifferentiatie (o.a. bij Philips). Eind 
jaren twintig zijn researchlaboratoria een geac
cepteerd en groeiend onderdeel van het land
schap. Een 'enigszins modieuze ontwikkeling' die 
tot 'me too' reacties leidt, zoals Ernst Homburg 
laat zien voor Staatsmijnen en Scholten in de 

voorbeeld omdat hij (op enkele uitzonderingen na) 
en achternaam. Zo leerde ik dat Hendrik Casimir 
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jaren dertig. Daar, en bij de eerste, haast toevallig 
ontstane laboratoria, ziet hij 'beleid op de tast'. 
In de tweede fase van industriële researchlabora
toria (beginnend in de jaren dertig en doorlo
pend tot in de jaren zestig) staat het belang van 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, ook 
en juist binnen de industrie, voorop. Inhoudelijk 
speelt de omstandigheid dat nieuwe interdiscipli
naire gebieden als katalyse en materiaalkunde 
aanvankelijk in de universiteiten niet tot hun 
recht komen. Als er universitaire leerstoelen op 
dergelijke gebieden komen in de jaren zestig 
worden deze bezet door onderzoekers uit de in
dustriële laboratoria. Structureel en in termen 
van beleidsargumenten probeert Ernst Homburg 
te laten zien dat fundamenteel onderzoek al in 
de jaren dertig een plaats krijgt, voordat de Bush 
doctrine (in het rapport Science, The Endless 
Frontier van 1945) dit tot algemene ideologie ver
heft. Hoe dat gebeurde was echter 'beleid op de 
tast', zoals DuPonts beslissing om in fundamen
teel onderzoek te investeren achteraf succesvol 
bleek dank zij de vondst van nylon, wat vervol
gens ook elders als een mantra gebruikt werd om 
het doen van fundamenteel onderzoek te recht
vaardigen (p. 31). 

In deze fase verandert het R&D netwerk van 
aard: naast de kennisstroom van universiteit naar 
industrie komt nu ook een sterke kennisstroom 
van industrie naar universiteit, allerlei dwarsver
banden (waartoe de bijzondere omstandigheden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog ook bijdroegen -
een relatief onbekend stukje geschiedenis!) en 
een toenemende rol van woordvoerders uit de 
industrie in universiteitsbesturen en advies
commissies. Interessant is de Commissie Casimir 
(1957-1958) die versterking van het universitaire 
onderzoek aanbeveelt, welke aanbevelingen in 
hoog tempo opgevolgd worden (dit is een effect 
van de Sputnik-schok in de Westerse wereld, voeg 
ik toe). 

Fasen 3 en 4 vormen eigenlijk een doorlopende 
periode, waarin de 'tucht van de markt' domi
nant wordt o.a. vanwege verzadiging en sterkere 
concurrentie, en de laboratoria niet meer groeien 
of zelfs ingekrompen worden. De overgang is in 
de tijd te localiseren: 1966-1974. Daarna zet de 
overall trend van inkrimping door, zeker in de 
chemie. Ernst Homburg betoogt dat de verande
rende omstandigheden inderdaad een reactie 
vergden, maar dat de vorm, nl. matrix-organisa-
tie en afbouw van fundamenteel onderzoek, een 
gevolg is van het tanende geloof in de Bush-doc-
trine in de nieuw opkomende interactie- en over-
legcircuits over industriële research, zonder dat 
er overtuigende analyses zijn. Een derde geval 
van 'beleid op de tast' dus. Ernst Homburg signa

leert zorg om uitholling van de kennisinfrastruc
tuur, binnen de bedrijven en in Nederland in het 
algemeen, die echter niet tot structurele verande
ringen leidt. Hij noemt wel overheidsinitiatieven 
als Technologische Top Instituten, maar analy
seert niet systematisch hoe publieke financiering 
van strategisch onderzoek, met agenda's die sterk 
door de industrie bepaald worden, toeneemt 
vanaf de jaren tachtig. Het beeld van deze perio
de is voor hem nog te verwarrend (p. 57), al is hij 
wel bereid te benadrukken hoe moeilijk het zal 
zijn om de trend (van afbouw) alsnog te keren. 
Zijns inziens is deze afbouw een volgend geval 
van 'beleid op de tast', maar nu niet produktief. 

Een intrigerend aspect van de oratie is hoe dia
gnoses als het ware oprijzen uit gedetailleerde 
historische studies en dan tastend neergezet wor
den. Oreren op de tast dus, maar met interessante 
resultaten. De orator begint zijn rede met een 
terugblik op hoe vanaf begin jaren zeventig stu
denten (waaronder hijzelf) en staf zich gingen 
bezighouden met diagnoses en studies (in die 
volgorde) van industriële research. Ze waren 
kinderen van hun tijd, en gevangen in te simpele 
beelden van wetenschap en industrie, die in
middels achterhaald zijn. De gelijktijdigheid met 
de 1966-1974 overgang in industriële research trof 
me: in beide gevallen wordt om meer relevantie 
van wetenschap gevraagd, al is de invulling van 
die relevantie verschillend (en mogelijk sim
plistisch). 

Evenzeer intrigerend is de reflexieve vraag in 
hoeverre een historicus zoals Ernst Hoinburg, die 
bereid is diagnoses te leveren, in zijn latere werk 
volledig kan uitstijgen boven het kind van zijn 
tijd zijn. Een mogelijke route zou zijn om het 
idee dat nationaal systeem van innovatie, en bre
dere ontwikkelingen in het algemeen waarvan hij 
zegt dat ze gezien moeten worden 'als iets dat 
heel concreet voortkomt uit het handelen van 
mensen' (p. 35) niet beperkt moet blijven tot het 
(selectieve) beschrijven van dat handelen en de 
interacties, maar ook moet laten zien hoe dat tot 
uitkomsten en patronen leidt. Een andere route, 
eveneens impliciet in de huidige tekst, is om de 
verhouding tussen internationale ontwikkelingen 
en specifiek Nederlandse omstandigheden en 
patronen verder uit te werken. In het notenappa
raat wordt al relevante literatuur gegeven. Ik zou 
in elk geval graag willen weten of het 'speuren op 
de tast' ook kenmerkend is voor Duitsland en de 
Verenigde Staten, en dus iets zegt over industriële 
research in het algemeen, of dat het alleen die 
rare Nederlanders zijn die tastend voortgang 
boeken. 
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