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Prof. Ir D. Iresöen. Speurwerk in Àmerika.

§TRJ.JJ) OM :,IN 'iIOOR§PIIONG.

Voor het eerst na de oorlog 1ïeeï Éetls v;at lan;er in de Verenigd.e
Staten verblijvend., vras ik uj.ieraarè benieuwd., te "zien lvelke prob1e-
men zich daar vooróeclen als gevolg van d.e overgang itaar het normale
leven. [oen ik in April 1946t n& een afwezig]ieÍd. van 16 jaat, het
land temgza5s }<reeg ik gecturend.e mijn kort oponthoud d.e ind.ruk, d.at
men over het algemË;erl nog vr'nt bed.uusd. was cloor cle schok, d.ie een
elntie had, gemaakt aan';i,at toen gedurende ongeveer vijf jarenrrnormaalrr
had. gelekën en <iat men nog srlkkeld.e met cie eerste stappen voor een
herorÍëntatie. I{u echter trof ik overal bezinning aan op lrat er zou
moeten gebeuren voor d.e naaste èn voor een verd.er gelegen toekomst.
I{iet alleen bezinning, rnaar ook, op ciie bezinning gegronde, rvelbevruste
maatregelen tot ultvoering van wat noclig vaord.t geacht.

AAP?Cii]"Íïiï'i;Oitjiiit ïLiàDIIIKT .

ÏÍijn taak 1,,'as il.it keer vooral het 1eren kennen van d.e organisatie-
vormen voor het toegepast nat,,iun'retenschappelijk onderzoek, aoa3-s
öit hier te land.e o.8.. (ioor de organisatie T.1d.0. vrorclt behancleld..
Ik haö moeilljk een onder,,rerp }«rnnen uitzoeken, ciat op het ogenblÍk
groter belangotelling geniet in rie krin6en van het Àmerikaanse be-
d.rijfsleven èn in die van d.e Í'etierale regering. Ged.urenrj.e mijn ver-
blijf verscheen het eerste d.ee1 van het rapport, datrrlhe Presidentrs
scientific research board-if aan öe PresÍd.ent van cle \Ierenlgcle §taten
uitbracht oncler d.e gemeenschappel-ijke titell IScience anci public policy.rr
..lat eerste deeL, rtÀ pro;'ram for tb.e natj-onr'r'trÍas in korte tijd. uitver-
kocht (tret iS inmid.d.e1d. herdrr"rkt), ivel een aanvrijzing voor rie belang'-
stelling van öe zijóe van het publiek. Zeer onlangs zijnöe verd.ere o-elen
verschenen, zod.a* het )-d.elige rapport nu volledig is. ïl< veroorloof
mi j, het voJ.gend.e aan te halen uit het vierd-e d.eel, rrlianpower for
research't (i:12. 5):tr:)e reusachtige prestaties gedurende d.e oorlog kond.en slechts 6e1everd.
worden ten koste van het stopzetten viin vrijrrel elke anclere wetenschap-
pelijlce inspanning. I§iet alleen r,ierd"en de opleictingen onderbroken, maar
leraren zowel a1s leerlingen gingen in het le6er of in het oorlog§,lre?k.
ïïetonschapsmsnneïr. lieten fundamentele ond"erzoekingen vaben ten behoeve
van c1e d.lrecte d-oeleind.en voor ae oorlog. §peur,;verk in d.e nijverhi-d.
werd op cie oorlog gericht. ilÍt vras een stulc virn onze nationale totale
mobilisatj-e en onze wetenschappelijke successen in oorlogstijd. zoud.en
op geen anirere wijze bereikt hebben lcunnen 'i'.,ord.en. Voor een groot ge-
d"eelte gaat cleze grote mobllisatie van de natuurrvetenschappenrnod.ig voor
d.e overr,vinning, nog «ioor ten behoeve van d.e toekomstige nationale veilig-
heid.. ïIet natuurriretenschappelijke apparaat is nog niet geheel op d.e
vrede ingestelö; d+ v,,erkers op rilt gebied. en óe hulpmid.d.elen zijn nog
niet zo snel en op zo grote schaal vrijgelaten van het oorlogsvrerk aI-s
d.it geschi.èelcLe met de milítairen en rle ind.ustrie toen het vechten ophield..
Boventiien verschilóe ons beleid van .riat van somrnige andere land.enl toen
vrij ged.urend.e iie oorlog de opieiding van natuurwetenschappelijke krachten
stop zetten. Tervri j1 vi:i- j aaze universiteiten beroofden vern leiders en
studenten op clit gebieil, ver;;rootten anci"ere land.en - vooral Oroot-
Brittannië en d.e §owjet-Unie - op ingrijpend.e manier hun opleidingspro-
grammats voor d.eze krachten.rr
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fot zover het citaat, d.at een lreerspiegeling is van d.e geàachte,
d.ie ik overal aantrof . Eet moet gezegd. word.en, d.at men op het
ogenblik met grote energle er na.ar streeft, het tekort in te haIen,
maar natuurlijk gaat zo iets niet Ín enkele jaren, reed.s d.oord.at
d.e gewone universitaire opleid.ing toch een jaar of vijf eist. De in-
d.ustrie zowel a1s d.e overheid. zijn wakker en zij beseffen öe onaf-
rvijsbare nood.zakelijkheid. van speuryrerk, veel speurr*erk, goed. §peur-
vrerk, helaas ook jcostbaar speurry'Íerk, al valt &!e kosttaarheld. nog
mee, zoaLs verd.erop zal blijken.

Vergelijking van Srnerikaanee toestand.en en method.en met
I{ed.erland.se is altijd vrat gevaarLijk en leid.t lichi tot onjuÍste
gevolgtrekhingen. foch kan zij in d.it geval niet achter$rege blijven,
reed.s omd.at mijn relsi;beoogèe, gegevens te ver}rijgen voor de d.oor
ons te volgen beleÍd"slijnen. Voorzichtigbeid. in acÀt nemend., lffien
zijn voorÖeel d.oen met d.e Amerikaanse enrarirg€Íro laat ik d.an d.acLelÍjk
mogen zeggetlr d.at ook hier te land.e d.e belangstelling groeiend.e is voor
d.e betekenis van toegepast natuurwetenscbappelijk ond.erzoek voor onze
nationale weLvaart. Het op 16 en 1"1 October j.1. in Utrecht gehoud.en
speu::r'rerkcongres (onder auspiciën van d.e Hoofd.groep Industrie en van d.e
§tich.ting voor d.e Í,and.bouw) kan als sSroptoom word.en gezien. 3ij de
behand-eling van èe Bijksbegroting voor 1948 Ln d.e [keed.e Kamer merkte
de heer Posthumus op (ltz. ?38 van d.e Eanclelingenr rr... Ie research is
d.e larrk, '!'/aaroB ons ind.ustrialiserend 1and. zal moeten d.rijven. Iaarom
waag ik bè{i te zeEgen, d.at zelfs d.ie ruím ) millioen, d.ie zijn uÍtge-
trokken, in d.e huid.ige onstand.ighed.en met het oog op d.e toekornst, nog
onvold.oend.e is, omdaL vrij ons in het algameen op d.ie ind.ustrÍalisatie
moetèn voorbereid.en. --Eet is mogelijk, d.at ltrij later moeten betreuren
nu nog niet krachtiger maatregelen genomen te hebb€ït....t|
I'{aar laat ik tot Amerika terTr6keren. ïn het eerste deel van het genoemd.e
rapport rord.en d.e bed.ragen genoemd., d.oor overbeiö en bed.rijfeleven besteed.
aan speuryÍerk. Ilier is het wellicht d.e plaats om cle boven geuite bewering
viraar te maken, d.at cle kostbaarheid. nog meevalt. !e grote beclragen, d.ie
aI jaren lang d.oor d.e particuliere nijverheÍd. word.en besteed. aan natuu:r-
rretenschappelijk on<ierzoek (tret tuaget va:r ue 3e11 Telepb.one alleen is al
30 millioen aollar per jaar) tetiepen in194? pngeveer {}0 miLlioen d.olIar.
Toch is d.it in het algemeen niet mees d.an ongeveer 2lÍ" vart de omzetl slechts
enige fj.rmats gaan tot ongeveer )'1, en zij hebben er geen spijt van!
ïn het eerste d.eel van het rapport r,vordt als leid.raad. gestëId., d.at min:"
sÈens 1;ó van het nationale inkomen beschikbaar lvord"t gesteld. voor speuto-
iverk en d.at d.it getal in ongeveer I à B 3aar r.rord.t bereikt. [ïaar ook word"t
er oi) g,eïÍezerL, d.at d.e beperkend.e factor bij de groei van het speunverk,
d.e |tboitle-necktr, niet is gelegen in de beschikbare ge1d.mid.de1en, öoch
1n het aantal beschikbare 'nerklcrachten. HÍerop sluit d.an het genoemd.e
vierd.e d.ee1 uitvoeriger aan.
l{u is het voor i-nge'r,'ijd.en.,.,'e1 belanprè}ekend., het verschiL op te merken,
dat in het algemeen bestaat tussen een j.n Amerika opgeleid. l'retenschagr
pelijk ond.erzoeker en j-emancl mer een liuropese (t:.jvoortee1d. 1{ed.er1and.se)
opJ.eid.in6. De eerste is veeL meer gespecialiseerè, op een saaller ter.-
rein thuis. Maakt öÍt, tlat onze I'Ied.er1andse krachten soms rrlmapperrt 1ij-
ken, rnen hoed.e zich er voor, te msnen, d.ai; d.e A:nerikanan ons om die reden
niet zullen kunnen vóór blijven. Zij hebben hun organisatíe z6 ingerichte
d.at voor a1le voorkomende richtingen d.e specialisten ter beschikking
staan en Ín een uitstekend geleid.e se^Ben'flerking bereikt r1e ploeg meer d.an
voor d"e knapste enkeling inogelijk zou zí1n, ïit geld.* zovnel in speurrrerk
als in d.e beclrijven.
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RE§PECT I/OOA EUROPA.

Toch weet men in d.e verantwoord.elijke kringen wel rd.at Europa. vroeger een
belangrijke bron voor do wetenschap en voor wetenschappelilke ,,verkerg was.
&Ien Leest in het meergënoëmd.e vierd.e d.eel (Atz. 6)t rtÀmerlkers hlstorischeplaats in d.e natuurvretenschappen d.raagt ook bij tot het tegenwoord.ige te-kort aan werkers op dit gebied. en bemoej.U.jkt d.e organisatie. Amerika ver-
scheen pas laab op het tonell van het natuurwetenschappelijk ond.erzoekl.
Dan volgen een aantal voorbeeld.en van Europees pionierswerk en d.aneilNu Ís er veel van Europa verarmd. en vele laboratoría z:-jn er verni.eld.,
d'e wetenschapsmannen p;ed.ecimeerd. en verstrooid.. ï'r'ij kunnen nlet meer zoprofiteren van d.e Europese wetenschappelijke voróeringen als vroegor r.. r. rriïij moeten zelf onze fundamenten leggen voor d,e toekomstige wetenóchappe1ij-
ke voomj"tgang - en d.at in een tijd.l d.at ons cle I'retenschappelijtre t<racËten
ontbreken vooï d,e zo hoog noclige uitbreid.ing in nÍjverheid. en in d.e militaire
teohniek.....rl
Zoals boven reed.s opgemerkt, ontmoette 1k in öe bed.rijven hetzelfd.e begrip
voor cle noodzaak van speurv-,erk. Ook op d.it punt blijki veel boreld.heid. tot
samenwerking te bestaan; Yíees ik reed.s op d.e practijk van een sarr:enwerkend.e
ploeg (team) völn speuniierkers, ook <ie (tàcir wèr a"górljk met elkaar concur-
rerend.e) bed.rijven verenigèn àich vaak ad. hoc om vool gemeenschappeliJke
rekening gemeenschappell jlce vraagstuicken te laten bestud"eren. tr àft àer
d'rie d.oor mij bezochte typische speurwerkj-nstituten, 11e1lon in littsburgh.,
BattelLe in Columbus en Armour in Chicago, somd.e men mij d.ergelijke gevàlien
op. Op d.o grote tentoonstelling van gereed.schapstrerktuigen vool cle metaal-
bewerking te chi.ca6o (een oppervlaktà besr.aand.é van 120 bÍj 330 m!) tor ir<
verschillend.e fabrikanten en hoofdingenieurs, d.ie ik van vroegere bezoeken
kend.e en Öie mij belangrvekkend.e staaltjes van d.ergelijke sarnenvrerking toe-
vertrouwd.en. l)e resultaten mosen er zijn! Een verzameling eerste klasseiryerk-
tuigen om v&n te watertanden voor onze leeggeroofd.e fabrieken.

YAï{rnRINIGl$0ËI\i Eid II{ACïII{E .

Uiteraard. kan ik in. d.it opstel niet d.iep op technische bijzond.erhed.en irp
geen; men vergeve mij 66n d.étailr ÀIs reactie op d.e bepaling, d.oorgevoerd. d.oor
d.e vakqerenigingen, d.at een metaalber';erker slechts dlén machine mag bedienen,
hebben versohillende ontwerpers rnachines geconstrueerd., d.1e eigenti;t< een
combinatie zijn rran zes of meer, maar zÍch laten aanaien en bed.ienen aLs 6,6n.
Opnieuw vinclt d.e Amerikaanse constructeur van gereed.schapswerktuigen mid.d.elen
uit om ci.e productiekosten te verlagen, niettegenstaand.e d"e hoge 1-onen. ,r'íat d.it
I'aatste betreft, beperk ik mij tot àe vermeld.ing, d.at het uurLoorl voor metaaL-
bewerkers uiteenloopt vein ongeveer $; 0.gO tot ongeveer $; 'l .80, meeÏ afhankelijk
van d.e plaats tl,an van vakbekwaamhej-d.. lJen vergeLljkend. overzicht voor 14
land.en vindt men in het ti jd.schrift ilii'actory'r vail J:uIÍ- 1947 t ten dele overge-
nomen in het weekbl-ad.'ri)e ïngenieurrt van 21 November 1947, b].z. a, QoJ.
Ten slottè nog een opmerking van scbijnbaar geheel andere a&rd.r 0p het menu
varn het restaurant van iret Siemarck-hotal te Ohlcago vond. ik twee opgeplakte
strookjesrvermeld.end.s trNevr importation, orsinal pllsner Urquell (from
czechoslovakla) tr'Iute 30, §tein 5p"r respectievelijkt [New importationsrl{J
r,Íebfratrmllch (bottled in oermany) glass )0, schoppen l), bottle 4.o0.rr 

-

Zo betaal-t het d.rinkend.e Amerj-kaanse publiek een deel van d.e bezetti.ngskosten
rechtstreeks, buiten d.e schatkist om. Maar ook zijn d"it slechts een paar
aanwijzingen te meerr ciat Amerika grote belangstelling heeft voor wat Europa
kan opbren8en aan goed.eren èn aan geesten. Lten weet j.n Anerj-ka, dat EuropJ(o.a. Ned.erland.) gehsen moet worden met Amerikaanse producten. l)e Amerikaanse
nijverheiè wil rlie gaarne leveren en d.Íi«rrrijls op lang cred.iet, mits men d.e
overtuiging heeftr d.at «le Buropese d.ebiteur zich beijvert voor het verbeteren
van d,e prod.uctiviteÍt tn zíjn eigen lanö. j)it kwam o.&r ook tot uiting in d.e
d.oor T:rrman gesterd"e cond.ities voor het kri jgen v&n aand.eel Ín d.e 1?
Lïarshall miIlÍard.en' in oncier d.e zaken waarvoor Àmerika grote
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yrae.rderin6 heeft, worÖt nog steed.s een i:elangrijke plaats ingenomen
door de solied.e Europese vretenschappeliike opleiding en rle toepas-
sing d.aarvan op natuurrnretenschappelijk onderzoelc. Aan onsr te zorgen
voor het beste, d"at lvij op dit gebied }arnnen presteren.


