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ITAL MEMORIAL SYMPOSIUM 

January 30th, 1986 

25 YEARS OF EUROPEAN COLLABORATION IN BIOLOGY, AND THEREAFTER 

A Dutch view on European research and on the Association 

A. Rorsch 

Rather early in the development of the European Conununity, joint efforts 

in research among the member-states emerged, especially on subjects of 

connnercial importance. The philosophy behind these initiatives almost 

speaks for itself. For a good understanding of my line of thought on the 

subject of international collaboration it seems worthwhile though to 

recollect a few arguments why the EC should foster research. 

Very much underlying that philosophy, is of course the fact that since 

World War II European research has been lagging behind the research of, in 

particular our main "liberator", the United States. All together, the 

European nations should, by joining efforts, be able to meet the high 

standard of scientific knowledge in the US. This knowledge was acquired 

during that War which acted as a great stimulus, and in fact ended up a 

race between the combatants to acquire applicable . technology in time. 

It is not surprising that one of the first subjects to be taken up i.n the 

European collaboration was the peaceful use of nuclear energy. The European 

facilities at ISPRA and PETTEN were established. 

This brings us quickly to the second criterion for international 

collaboration namely that the Member States should join efforts in fields 

of research which require a very high level of investment that any 

Member-State cannot afford by itself. 

I must say that I have never appreciated that criterion very much. We must 

realize that behind it was still the attitude of : "each Member-State for 

itself". Let us put it this way : collaboration was tolerated if we had to. 

In my view Europe is also a cultural entity and collaboration in research 

is contributing to the unification of the Member-States. As a matter of 

fact, apart from being economically important, science in itself is also a 

cultural activity. I am even prepared to defend that the technological 

development which is very much behind the economic aspect,is a cultural 

element of our society. 

Considering the history of the development of research fostered by the 

Conunission, I'm therefore very satisfied to note that, apart from major 

research projects of great economic potential, afso minor ones, asking for 

smaller investments, came into being. Examples are : the radiation 

protection programme, the non-nuclear-energy programme and, later on, 

genetic engineering. 
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We all know how difficult it sometimes was to convince all the 

Member-States that in such fields "associations" should be set up. 

Nevertheless we succeeded. Not in all cases to the degree we really wanted, 

but at least much progress has been made. 

Therefore, I look back on the "associations" developed, not only as useful 

sources of additional money for research, but also as important 

contributors to the cultural development of Europe, i.e. as contributors to 

the cultural unification of our continent. 

What has been achieved in this respect in 25 years ? The results are still 

meagre. Those who share my personal feelings as a European are still very 

much disappointed after each recent summit meeting of Heads of States or 

Ministers of Foreign Affairs, when insufficient agreement has been reached 

on points of crucial importance. My feeling is, however, that, if one looks 

carefully, more progress is now being made than many daily newspapers 

would make us believe. I think we are on the treshold of a new period of 

increased co-operation. I want to avail this opportunity to make a 

suggestion as to how the scientific community could make a further 

contribution to establishing the United States of Europe. 

Before doing so, I would like to tell you where I got my inspiration. 

With respect to Europe's unification, I notice as a Dutchman : "L'histoire 

se rep~te." This European unification process shows great similarity with 

the process by which the State of the· Netherlands came into being. 

Our Kingdom started - strange enough - as a republic in the 16th century. 

Not really a republic, but rather a federation of countries, or counties to 

be more exact. This Federation i.e., the Republic of the Seven Provinces, 

was established by a treaty, the Tre~ty of Utrecht, just like our treaty of 

Rome. 

Just like our present EEC, it was a very loose federation because each 

member-county st i ll kept a lot of independence, being free to regulate its 

own domestic affairs. There was a common governing body in The Hague, the 

Council of States. In these States-General each county had its seat(s) 

(like the Commission) and decisions could also be made by unanimous vote 

only (like in the EC Council of Ministers). 

As a result decision-making was an extremely painstaking and lengthy 

process, very much to the annoyance of potential allies, such as France and 

England, which were governed by royalty and which seldom came to business 

with the Federation. It is in fact surprising that this undecisive 

Federation could lead to one State of the Netherlands. Th i s gives some 

hope for Europe . 

We know quite a bit about the quarrels among the member-counties owing to 

the recordings of a criminal action against the Secretary of the 

States-General, the lawyer Van Oldebarnevelt, who was sentenced for high 

treason, Prince Maurits of Orange being the main accuser. 
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The main cause for this trial was a difference of opinion on the 

development of state judicial affairs between Maurits and 

Van Oldebarnevelt. The former was in favour of decreasing the independence 

of the member-counties, Maurits was a "Netherlander avant la lettre". 

Van Oldebarnevelt on the other hand still wanted to continue to delegate 

all governing power to the individual counties. Maurits won, however, on 

many a false accusation and Van Oldebarnevelt was executed. This was really 

a shame, a violation of the laws and until today lawyers have been 

requesting rehabilitation for Van Oldebarnevelt. 

But, all considered we must be happy with Maurits' victory, which helped 

establish a central governing power. If not for this victory, we must have 

great doubts about the Republic having survived, with all its internal 

quarrels and the continuous threat of war with neighbouring countries. 

It is this very external threat that really made the seven counties join 

forces. If the Treaty of Utrecht was the result of our war against Spain, 

the threat and actual wars with England consolidated the Republic of the 

Seven Provinces. 

Lets come back to the current state of affairs in the EEC. We suffer again 

from an external threat. I am not referring to contrasts between East and 

West, which, by the way, makes us also join forces in NATO, but I refer to 

an economic threat from one of these NATO-partners, the US. In the field of 

agriculture this threat is rapidly increasing. 

As a result of drastic improvements in the production methods - a 

combination of up-grading, breeding, pest control, fertilization and 

improvement of technical processing - the outputs in Europe (and the US) 

have highly increased after World War II. In the EC in the nineteen 

seventies the "butter mountain" and the "wine lake" came about. In this 

period the EC was still nett-importing as regards grain, but in 1980 here, 

too, the "break-even point" was reached. 
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Sugar, (pig-) meat, horticultural produce and olive oil are now also 

surplus-produced. 
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For the sake of maintaining employment in the agrarian sector the European 

Commission has now taken protectionist measures, i.a. the guaranteeing of 

minimum sale prices within the community. 

Rexen and Munck (1984) calculated that when the policy remains unchanged, 

the result will be a surplus grain production between 25 and 50% in the 

year 2000. The prospect of a corresponding trend, caused by the increase in 

yield per ha, must also be held out for other agricultural and cattle~ 

breeding sectors. 

The world market, of course, is an important outlet for these surpluses, 

but it is evident that here (in a free market) exclusively those prices can 

be asked for the products ·that are determined by a demand having great 

purchasing-power, the extent of the supply also being highly determinative 

for the price to be made. The large EC supply, in particular of sugar and 

starch, has reduced the world market price such that the other large 

producer, the US, has made known the intention that it is going to subsidy 

the export of these products. This fight for the world market is known as 

the spaghetti war. 

I hope that I am not misunderstood in the sense that I would welcome this 

economic war as a means of helping realize my ideal : the foundation of the 

United States of Europe. On the contrary, I wish we could find a peaceful 

solution, also in the economic way. Not only do the argricultural surpluses 

cause the relation with the US to worsen, they also have a large negative 

effect on the member states' mutual understanding and on the development of 

the industry that processes agricultural produce. At the current EC policy 

the large producer (the farmer who works most efficiently) benefits more 

from the subsidy than the small producer. The result is that the former 

will once more get more opportunities to improve his production methods (by 

investments, e.g. by the introduction of information technologies) than the 

latter. 

Consequently, the contrasts within Europe are increasing, e.g. those 

between Ireland and Italy on the one hand and the Netherlands and Denmark 

on the other. 

In the industry that processes agricultural produce, - in particular the 

fermentation industry -, the peculiar situation prevails that this industry 

must within the EC, where the surpluses are generated, pay higher prices 

for the raw materials than outside of it, even for raw materials of one 

and the same European origin. 

This has two effects : 

- European industry shows a tendency of settling outside the EC (e.g. in 

Austria or Finland), which has negative results for the employment within 

the EC; 

- The development of new biotechnological methods will be stimulated higher 

outside the EC than within. Knowledge that is produced within the EC, is 

threatened to be applied only outside the Community. 
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To turn this unfavourable development the following political starting 

points seem desirable in particular. 

For each EC member state the first question is whether each enters this 

"spaghetti-war" of its own accord or whether they will continue to close 

the ranks. 

The result of the Milan summit conference (June 1985) of heads of state has 

probably been less negative than many daily newspapers would make us 

believe. The remarkable outcome of this summit conference is that the "old 

six" of the EC show a considerably greater willingness to conduct a common 

political policy, than do the "newly arrived". Consequently, it is assumed 

that in Europe at least a core of the Common Market will remain intact; a 

core which will aim at the formation of a political union, but which is not 

sure whether it will consist of 6, 10 or 12 European nations. 

For the national research institutions in the Member States that form part 

of the political union, this assumption will imply that more than ever 

before it will be necessary to aim at a common research policy, each Member 

State having to show a certain understanding for the needs and wishes of 

the others. A common setting of priorities for research will, however, in 

our economic climate not extend to private research institutions, such as 

the laboratories of large private industries. It may be taken for granted a 

priori that these laboratories to a higher degree organize their research 

efforts according to market needs. 

Indirectly, the political union has after all a great influence on this 

market-oriented research via the tax system and the policy with respect to 

guaranteed prices for raw materials, as has been explained earlier. It is 

expected, however, that also under the pressure of the spaghetti-war, the 

(European) government policy will also have to open up free market-oriented 

approaches. 

But this does not mean that for the time being the (government) subsidy 

system for research can be dropped. This is conceivable in the long run, 

indeed. As soon as a modification in the subsidy system for raw materials 

is going to be enacted and production will more and more take place in a 

market-oriented way, it will be increasingly possible to finance research 

out of a private purchasing-power demand. 

Another important political starting point is the drafting of uniform 

regulations for the entire political union, e.g. with respect to the 

environment working conditions and (which is in particular of importance to 

the agro-technology) with respect to the use of non-conventional genetic 

methods and the planting of crops and the breeding of agricultural domestic 

animals that have been obtained in this way. 

The point I want to make today is in particular : how can the scientific 

community in Europe make a contribution to joining forces in the field 

of agricultural research ? 

EARY2ba 
850123 



- 8 -

One of the most remarkable and organizational initiatives that have been 

taken in Europe in the last few years, is the institution of the European 

Federation of Biotechnological Societies. The scope of this federation is 

far beyond (that of) agro-technology. Nevertheless, this federation has 

gathered much "know-how", which has already been an important source of 

inspiration for e.g. the European FAST. This federation, after all 

particularly biotechnologically oriented, has as yet no direct link with 

the great pains the E.C. member states are taking with respect to special 

agricultural research efforts. 

Those efforts have hardly or not all been bundled in Europe. They are 

(mostly) nationally paid for and/or coordinated by means of the agricultural 

"research councils". And, for another very moderate part, internationally 

via the EC (DG VI). 

When we refer to the desirability previously dealt with to come at this 

moment to an integrated European research policy, it seems in the first 

instance a managerial problem to come to a dialogue between the already 

existing organizational structures. Each of the three organizations 

mentioned above has its own characteristics and might render its own 

contribution to a discussion on the integration to be aimed at. 

The biotechnological federation is then mainly a scientific source of 

inspiration. 

the "research councils" represent the national research interests; DG VI 

(and DG VII and FAST) in Brussels the international vision. 

So as to improve the communication between these three important bodies, it 

would be desirable for the national agricultural "research councils" to 

form a European platform according to the model of the European Medical 

Research Council. 

To summarize : A European Agricultural Research Council should be 

established, to assist the Directorate-General in Brussels to formulate a 

common agricultural research policy, a corrnnunity policy. 

Here I can announce that the Dutch National Council for Agricultural 

Research, NRLO, is taking the initiative to bring the councils from other 

member-states together. 

It is, of course, not an easy task to bring about through these councils, 

such a corrnnon research policy; after all each council still has to reckon 

with its own national interests. 

We feel, however, that owing to its rather peculiar structure our Dutch 

Council has a particular experience in bringing diverging interests 

together. 

Unlike e.g. the British Council, the NRLO in itself is not a government 

funding organization. It is in essence a collaboration of four 

independently funded research organizations with government officials and 

industry as sparring partners. In historical terms I had rather speak of 
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the NRLO as a federation, in the sense of our former Republic of the Seven 

Provinces. I did show some doubt about the effectiveness of that Republic, 

but at least I can say that we all know about the difficulties encountered 

in making a federation work. 

I believe that the success of agricultural research in The Netherlands is 

sufficient proof that we are well capable of handling the delicate matters 

arising within a federation. 

As I said, we do not have the illusion that we can really establish very 

easily and quickly through a corrnnon agricultural research policy a European 

Agricultural Research Council. I must point out, however, that even in the 

United States of America the federal policy is very poor and that 

consequently, on this organizational level our main competitor should be 

easy to beat. 

My keynote-message is : after 25 years of experience with association in 

Europe, let us strive for federation and let the scientific corrnnunity set 

an example for the politicians . 

EARY2ba 
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DE TOEPASSING VAI{ INFORMATIE- EN BIO.TECHNOLOGIE IN DE LAI{DBOIIÍ{ :

NIEI]T.IE IíAPENS IN DE SPAGIIETTI-OOR],OG

A. Rörsch

Dies-college RijksuniversiÈeit Leiden, 8 februari 1986

Inleiding
Alvorens mijn beÈoog aan Ee vangen wil ik graag memoreren daE voor wat

betrefÈ het feitenoateriaat over het landbouwgebeuren in Europa, dic is
ontleend aan studies van FAST, het EG-studiecenErum voor ForcasEing and

Assessment in Science and Technology, waar begin deze week (3 en 4

februari) de volgende rapport,en ler discussie werden gesteld :

- Ítre impacÈ of Eechnology on Ehe alÈernaÈive use of land.

J. Lee, Ireland;
- The role of bioEechnology in assessing fuEure land use within I'Iestern

Europe. C. Lewis & B. KrisÈiansen, Glasgow, llK;

- New crops for gemi arid regions of mediEerranean European countries.
GaLli & Albrizio, ItaLy;

- Algernative uee for land and che new farmworker / segregaÈion versus

integration. J. Conrad, Berlin;
- ProepecEs for non-food land use in Europe.

E. Koukios, Greece;

- The end of farmworkers.
P. Courmins & J. Higgins, Ireland.

Eerder werd over de problematiek te Brusset reeds gedelibereerd in een

sym.posir:m over 'rThe problem of §riculÈure Surplusses in Europe (25 - 27

Juni 1985) in een aanEal panels :

- chemistry of glucids;
- fuel producEs and addiCives;

- chemisEry of protein and lipids;
- alternative land use;

- new crops for Èhe future.

Ook naEionaal besEeden we er de nodige aandachE aan, in werkgroePen van de

NaÈionale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO), t.!í. :

- Courerciële onÈwikkelingen op het gebied van de planLenbioÈechnologie;

- Energiegerrassen in Nederland;

- IndusÈriële Eoepassingen van landbouwgrondsEoffen;

- OnEwikkelingen in heÈ moleculair biologisch onderzoek Een behoeve van de

dierlijke produkÈie;

- Biotechnologie en de verwerking van landbouwprodukEen;

- InformaEica in de landbouw.

BffiTABd
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Ik zaL nieE Ee diep op hec feitenmateriaal ingaan en vooral de nadruk leg-
gen op de sÈrategische en EacEische bijdragen die heÈ natuur!íetenschappe-

lijk onderzoek aan de spaghetEi-oorlog kunnen leveren in heÈ politiek-
economisch klimaat waarin deze zíct. afspeelt.

De spagheEti-oorlog
Door drastische verbeEeringen in de produkiemethoden, - een combinatie van

veredeling, fokkerij, plaagbestrijding, bemesting en verbetering van de

technische verwerking - zijn de opbrengsÈen in Europa (en de VS) na de

Tweede l{ereldoorlog sterk Èoegenomen. In de zevenÈiger jaren onEstonden in
de EG de 'boÈerbergt en de twijnvijverr. In deze periode was de EG voor líat

bet,refÈ granen nog netto-inporterend, maar in 1980 werd ook hier heC

rbreak-even-point t bereikÈ.
r75

r50

to
r965 r970 1975 t960 1985

Ook suiker, (varkens-)vlees, tuinbouwprodukten en olijfolie worden nu in
overnaaÈ geproduceerd.

Onwille van het handhaven van de werkgelegenheid in de agrarische sector
heeft de Europese Coumissie proEecÈionistische maaEregelen genomen, rraer-

onder heË garanderen van rninimum-afzeEprijzen binnen de gemeenschap.

Rexen en Munck (1984) hebben berekend daÈ bij ongewijzigd beleid in het
jaar 2000 Eussen 25 ed 502 van de graan-produktie in overschoÈEen zal
resulteren. Een overeenkomsEige trend, veroorzaakE door de Eoenemende op-

brengsÈ per ha moeE ook in andere landbouw- en veeEeelEsectoren in het

vooruiÈzicht worden gesteld.

De wereldmarkE is uiteraard een belangrijke uiulaaÈ voor deze overschoEEen;

maar hier kunnen (op een vrije markE) natuurlijk uitsluitend prijzen voor
de produkten worden gevraagd die door een koopkrachEige vraag worden be-
paald, waarbij de omvang van heE aanbod tevens sEerk bepalend voor de te
maken prijs is.
IIet groEe aanbod van de EG, met name van suiker en zeÈmeel, heeft de prijs
op de wereldmarkt. zo sEerk verlaagd dat de grote andere producenE, de VS

heE voornemen heeft kenbaar gemaakt de exporE van deze produkten Ee gaan

subsidiëren. Deze sErijd om de wereldmarkÈ wordt de rspaghetEi-oorlogt

genoemd.
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De nieuwe Èechnologiën

De toepassing van in het bijzonder Èwee nieuwe Eechnologiën worden algemeen

geachE ons EoekonsEig economisch besEel drastisch te beïnvloeden :

- de inforrnatica/robotica en de

- bioÈechnologie.
Ík zal nu eerst enige algemene karakÈeristieken van deze nieuwe technolo-
giën bespreken Èeneinde duidelijk te maken naaron juist deze in principe
belangrijke veranderingen kunnen veroorzaken, oru vervolgens ook op hun

beperkingen in te gaan.

IIoe snel de informaEica en roboc,ica onze samenleving È.hans verandert, kan

iedereen om zich heen waarnemen. 0m in een paar sleutelwoorden de belang-
rijkste karakÈ,erisEieken van de informatica weer t,e geven :

* versnelling en verruiming van

- daEa-opslag;

- data-verwerking en

- data-presenÈatie i
,k inÈensivering en uitbreiding van de cormrunicaEie;
* diversificauie van de produktie

De eerste Ewee behoeven waerschijnlijk nauwelijks enige Èoelichcing; de

diversificatie wellicht wel en bovendien is deze het meest karakt,eristiek
voor de informatietechnologie. I{erd de eerste industriële revolutie vooral
gekenmerkÈ door vergroEing van de massaprodukÈie, de fabricage van vele
'idenLieke produkt,en (auÈots, radiors) rraardoor de kosEprijs per stuk laag

werd, de tweede revoluÈ,ie die r*e nu meemaken maakc het mogelijk in die
produkÈie meer variaÈie aan Èe brengen : meer op besÈell.ing een produkt op

maaE Ee maken.

In de kanÈoor-automatisering is heÈ foto-kopieer-apparaaE nog Eypisch een

produkE van de eersEe industriële revolutie; de teksÈverwerker van de

Èweede.

Voor de landbouw, in heE bijzonder de Europese landbouw in de concurren-
EiesErijd met de Arnerikaanse, wordt de diversificaÈie waarschijnlijk van

doorslaggevende beEekenis. Inrurers, de landbouw in de USA kreeg op de Euro-
pese in het nidden van dit, decennium een grote voorsprong, door het groÈe

land-areaal dat daar beschikbaar is en dat door groËe landbouwmachines, de

combined harveeter, een geweldige maseaprodukÈie rnogelijk maakte, waardoor

Europa, met zijn veel kleinschaliger landbouw-eenheden moeilijk kon con-

curreren. Onder deze druk zijn ook in Europa veel kleinschalige landbouw-

bedrijven er onder doorgegaan.

Door de diversificaÈie, die de infornatica mogelijk gaaE maken, krijgE de

kleinschalige produkEie echËer neer nieuwe kansen en de mogelijke conse-

quenEies daarvan voor onze agro-Lechnologie zal ik straks uiEeenzeÈt.en.

§68TEBd
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Maar eersE nu enige karakÈerisLieken van de moderne bioÈechnologie.

BIOITECHNOLOGIE, het is in wezen, zoals ze in mijn geboorÈeplaats RotLerdam

zeggen, zo oud als de weg naar Kralingen. HeE is de indusÈriële produkËie,

op basis van omzett,ingen, die door Levende organismen, in heÈ bijzonder
micro-organismen, Èe weeg worden gebrachÈ. Bier, wijn en kaas zijn de klas-
sieke produkten. De grooEste bioEechnologische industrie in de wereld qua

produkÈie staat hier vlakbij in ZoeEerrsoude. Maar daaraan ontleent Leiden

niet zijn faam. I{ant als we vandaag de dag over bioÈechnologie spreken,

bedoelen we nieE de produktie van genoemde klassieke voedings- en genotmid-

delen door middel van in de naEuur voorkomende levende organismen. Biologen

en landbourr-rÍetenschappers zijn als eeuwen lang gewend om deze 'rnatuur-
lijke'r organismen Ee veredelen, met a1s belangrijkste doelstelling het

rendemenÈ van de processen te verhogen.

Die veredeling heeft nu zo'n vijftien jaar geleden een nieuwe dimensie

gekregen, doordaE nieuwe genetische Eechnieken werden ontwikkeld, die
kruisingen rnogelijk maken, waarvan men daarvoor nieÈ had gedroomd.

Veredeling is in essenEie, het bij elkaar brengen van voor de produkEie

rneesc gunsEige erfelijke eigenschappen. Dat gebeurt, op de klassieke
manier, door kruising. 0p de klassieke manier zijn aLleen kruisingen moge-

lijk Èussen mannelijke en vrouwelijke individuen van eenzelfde soort. De

ene tulp met de andere Eulp leidt bijv. ÈoÈ een die mooier is, maar ook

meer resisEenE Eegen infecLies dan één van de ouders. Maar het lukt op de

klassieke manier niet ou bijv. een tulp BeÈ een narcis te kruisen.
Er besEaaÈ, zoals we in de klassieke geneÈica zeiden, zoiets als een

soort-barrière, die het onnogelijk maakE om erfelijke eigenschappen van het
ene soorË op de andere soorE over Ee brengen. Met de nieuwe geneLica 1ukÈ

daE nu echÈer wel. I{e hebben de soorË,-barrière doorbroken. De t,echnische

deÈ.ails, daarvan zal ik U besparen. LaaÈ me volsEaan met de opmerking dat

het, thans in principe mogelijk is elke genet,ische eigenschap van enig
organisme van een bepaalde soort,, naar enig ander organisme van een geheel

andere soorE over Ee brengen. I{e noemen diE GeneÈic Engineering.

Ík zeí wel, merk op ,!3-psljgig,, wanE de Eechniek sÈaaÈ in wezen nog in de

kinderschoenen. Toch voorzien we, over een periode van een kwarE eeuw, daE

deze Genecic Engineering een revoluÈie in de indusErië1e produktie te weeg

zal brengen, vergeLijkbaar meÈ de revoluEie die de onEwikkelingen in de

micro-elekEronica (meÈ de chip) Èhans Èe weeg brengt.
On U een indruk Èe geven van de potentiële mogelijkheden, die vooral in hec

medische vlak liggen : insuline is een eiwit daE suiker-paÈiënÈen uissen.
Deze worden in leven gehouden door ze insuline, gerronnen uiE slachÈdieren,

"Ëoe Ee dienen. DaE is echter niet, precies dezelfde insuline als de mens

maakt. IIeÈ is duidelijk daE men de menselijke insuline nieE uiE rrslachË-

mensen" kan winnen. IleE is inniddels gelukt de genet,ische eigenschap,

menselijke insuline naar bacteriën over te brengen, die thans veel grotere
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en echt Eenselijke hoeveelheden insuline produceren, dan ooit uit slachË-
dieren nogelijk is. Een ander voorbeeld dat nog nieÈ is gerealiseerd, U

kenÈ a1len uit ervaring het gebruik van pijnstillers, van asperine tot
morfine, die echÈer bij de mens vaak onplezierige bijwerkingen verLonen
(norfine bijv. verslaving). De mens zelf produceerE echEer ook zelf pijnstil-
1ers, maar wel in hele kleine hoeveelheden, die niec in enige hoeveelheden

voor EherapeuÈische doeleinden zijn Ee winnen. Overbrengin! van de erfe-
lijke eigenschappen die de produkEie van deze naÈuurlijke, meneelijke
pijnsEillers regelen, naar gernakkelijk te kweken micro-organismen, zal diE

wel mogelijk uaken.

Behalve deze genetische heeft de moderne bioÈechnologie ook een Eechnolo-
gische kant die naar verrilachÈing op tangere teruijn belangrijk kan worden.

Ta1 van omzeÈÈingen van sÈoffen verlopen sponEaan zeer Eraag. De proces-
technoloog sÈaan in principe drie trucs Èer beschikking ou deze te ver-
snellen : Eemperatuurverhoging, drukverhoging en het. gebruik van een kaÈa-

lysator.
De eerste Ewee zijn energievreters, de derde helpE chemische omzeEÈingen

verlopen bij ninder exErene temperaturen en drukken. Niettenin wordÈ Eoch

menig chemisch proces uitgevoerd bij enige honderden graden en enige tien-
Èa1len atmosfeer druk.

De levende naEuur verschaft ons echÈer een heel bijzonder soort katalysa-
tor : het enzJm, een eiwit'oolecuul dat bij normaLe druk en bij een ten-
peraÈuur tussen de 20 en 40 graden de meest gecompticeerde omzett,ingen kan

bewerkstelligen en waÈ zeker zo belangrijk is, zonder bijprodukten te
leveren.
Maar een.procestechnologie, gebaseerd op enzynen als katalysator, heefE ook

nadelen : de enzlnnen zijn labiel, verliezen relac.ief snel hun activiteit en

bovendien buiÈen de levende ce1 zijn we bij hun gebruik vrijwel sEeeds

aange\íezen op Èoepassing in verdunde waterige oplossingen.
!íaÈer, hoe essenEieel het is voor de levende naEuur, zo hinderlijk is het
in de procesindusErie vanwege zijn onplezierige, sÈeeds energie
verslindende eigenschappen bij verwerking.
Er is aan deze rrdraw-back§" wel waE Ee doen. De GeneEic Engineering kan

meer stabielere enzytren opleveren dan de natuur doeE. Nieuwe, zogenaamde

"uniE operaEions" in de procesindust,rie, waarin verdunde waterige
oplossingen worden verwerkt, worden snel onÈwikkeld, zoals ultra-fi1Èratie
en krietallisatie. Deze Bechnologische componenÈ van de bioc,echnologie is
zeker zo belangrijk als de genetische.
PoÈenEieel, (in theorie) zijn de nieuwe nogelijkheden, die de biotechno-
logie biedt, er zeker, maar heE zal nog wel een aanÈal decennia duren voor

ze volledig geëxploiteerd kunnen worden.
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Dat is dan misschien een wat minder opEimisÈisch geluid dan U gewend benÈ

van de hedendaagse bioËechnologische onderzoekers te horen. I)e reden voor
mijn Eerughoudendheid komÈ níeÈ zozeer voort uit twijfel of het wet,enschap-

pelijk onderzoek wel snet genoeg kan vorderen, maar de Eijd noet ook rijp
zijn om de Eoepassing ervan nogelijk Ee maken.

Beperkingen
Veronderstel dat Leonardo da Vinci net zijn grote kennis en gevoel voor

aerodlmanica in staaE geweest zou zíjn in zijn tijd een soorÈ Boeing 747 te
bouwen. Een fanÈasEische veronderstelling natuurlijk, iumers in de 15de

eeu!í ríaa daarvoor niet de meÈalturgische kennis aanvezíg, noch die van

rakeEEen en hun brandsEoffen, noch die van compuËers die zorn machine

moeEen sEuren. Maar laÈen we Eoch maar eens zien waÈ voor funcEie zorn

machine'nu zou hebben kunnen vervullen ? Zouden er in die tijd 1000 passa-

giers per dag gevonden kunnen worden om bijv. van Rome naar Amsterdam Ee

reizen ? Zou het geld voor de invesÈering, zowel in heÈ vliegtuig als in de

etarEbanen die het nodig heeft, gevonden zijn ?

Dat een tijd rijp noeÈ zijn om een nieuwe technologie te accepEeren, blijkt
ook uit de verkeerde onÈwikkelingshulp die ne de arme derde wereld soms

bieden. Het heefE geen zin een compuÈer Ee plaatsen in een land met een

onbet,rouwbare elekÈriciteitsvoorziening of een combined harvester Èe zenden

waar men nieE mee weet om te gaan.

De tijd is nog niet geheel rijp voor brede biotechnoLogische toepassingen,
omdat

(a) andere Eechnologieën, coupeÈatief met de biotechnologische, ook nog

steeds verder onrwikkeld worden;
(b) innovatie niet altijd een eigenbelang van onze hedendaagse groot-

indusËrie isr. die heÈ merendeel van de research-nogelijkheden beheerst.

Voorbeelden van (a): De produktie van alcohol door fermenEaEieve verwerking
van onze landbouwoverschott,en leek een aardig idee, maar de produktie uii
fossiele brandstof laaE zich de eerste 25 jaar niet uiE de uarkt dringen.
De Èrend is voorlopig nog EegengesteLd: veel naÈuurprodukten zullen,
- in navolging van heE anÈibioticum chloramfenicol en de kunstzijde - in de

toekomsE eerder synEheÈisch dan lang biologische/biochemische weg worden

vervaardigd.
Voorbeelden van (b) komen zo dadelijk vanzelf aan de orde.
IIeÈ effecË van de oorlog
De wereldoorlogen hebben als belangrijk neven-effecE gehad, daE vele Èech-

nologische vernieuwingen werden versneld. Heeft de economische-spagheËti-
oorlog ook daE effect? Ik zou mijn voordracht niet de Eitel gegeven hebben,

als ik heb gedaan, indien ik die mening nieÈ was toegedaan.

Ííaar heÈ in essenEie echÉer om gaat is, hoe zeEEen lre strategisch heE besÈe

deze wapens in, of met andere woorden, waar leggen we de research-priori-
EeiEen en we1 heE voorgaande in aanmerking nemend, daE ze hec meest effec-
Eief kunnen worden toegepast.
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Daarvoor is hec allereerst noodzakelijk dat we de oorzaken en gevolgen van

de spaghetEi-oorlog verder uitdiepen. Ter gerusEsÈel1ing van hen die de

schrik om heE harE is geslagen, daE wij onze NAVO-bondgenoot de VS de oor-
log verklaren, de spaghetti-oorlog is feitelijk ook een Europese burger-
oorlog.

Tegenstellingen binnen de EG

De landbouwoverschoEEen doen niet alleen de versEandhouding net de VS

verslechterenr maar hebben ook binnen Europa een grooÈ negatief effect op

de onderlinge verstandhouding ven de lidstaten en op de onEwikkeling van de

industrie die agrarische produkten verwerkE.

Bij heÈ huidige beleid van de EG profiteerE de groÈe producenE (de meesE

efficiënt werkende boer) meer van de subsidies dan de kleine producenÈ, met

als gevolg dat de eerste andermaal meer gelegenheid krijgt on zijn produk-

tiemethoden verder Èe verbeÈeren (door invesÈ.eringen, o.m. door invoering
van informaEica-Èechnologieën) dan de Eneede. De Legenstellingen binnen

Europa worden hierdoor steeds groter, bijv. Èuasen lerland en Italië ener-

zijds, en Nedertand en Denemarken anderzijds.

In de industrie die agrarische produkEen verwerkt, - met name de fermenta-
tie industrie -, doeE zich de merkwaardige situatie voor daE deze binnen de

EG, waar de overschoEt,en worden gegenereerd, hogere prijzen voor de grond-

sLoffen moeË betalen dan daar buiten, zelfs voor grondstoffen van de zelf.de

Europese herkomst.
Dit heefÈ Èwee effecÈen :

- Europese indusÈrieën vertonen de Eendens zich buiten de EG te vestigen
(bijv. in Oostenrijk en Finland), rneE negatieve gevolgen voor de werkge-

legenheid b'innen de EG;

- de ont,wikkeling van nieuwe bioeechnologische methoden wordE buiÈen de EG

sterker gestimuleerd dan daarbinnen. Kennis die binnen de EG wordÈ gege-

nereerd, dreigt slechEs daarbuiLen Eoepassing Èe vinden.

PoliEieke uiEwegen

De generatie van overschoEEen is nieÈ ueer beperkt toE de grote producen-

ten, Europa en de VS. Ook zich onEwikkelende naEies, zoaLe bijv. India ruor-

den hiermede geconfronEeerd. DesalnieÈEeruin zijn er in de wereld nog steeds

gebieden rdaar sprake is van een ernsEig voedseltekort. DiE zijn vooral
delen van Afrika en Zuid-Anerika. Dit schrijnende verschijnsel is niet een-
voudig op Eg lossen door (goedkope) leveranÈies vanuiE de overproducerende

landen. Onder ogen moeÈ lrorden gezien dat onze lokale hoge produktie moge-

lijk is gemaakt door de invoering van kapitaal-inEensieve ueEhoden en lraÈ

er aan mankrachE aan wordt besteed moeE vanríege ons welvaarEspeil ook duur

worden betaald. Zogenaamde rarmer landen kunnen zich de prijzen die de

overproducerende landen moeEen berekenen, nieÈ veroorloven. De hoge ver-
voerskosÈen leggen bovendien een extra druk op diE prijspeil.
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Ilet probleem van de tarmet hongerende landen kan slechEs worden opgelosÈ

door verbetering van hun produkÈiemeEhoden ter plaatse (zoals een s'G' van

de VN heÈ eens uiÈdrukEe, men helpt de arme visser nieÈ door hem vis Ee

geven, doch wel door hem ce helpen zijn vangsEnethoden te verbeteren).
Aldus moeÈ worden geconstateerd daE de onvotdoende voedsel-producerende

landen slechts in zeer beperkte Eete een uirlaaÈ kunnen .zijn voor de over-
produkÈie van de rijke landen.

Ook voor de sErijd om de wereldmarkt Èussen de overproducerende landen

onderling is, bij heE ontbreken van een wereldrechEsorde, geen eenvoudige

oplossing.
OpgemerkE kan worden daE de 'arme' landen ook nieE gebgaE zijn bij prijs-
afspraken. De EG moet zich voorbereiden op een langdurige economische oor-
log meÈ de VS

Binnen de EG liggen de zaken ook verre van eenvoudig. Enerzijds vraagt de

agrarische industrie om de verrekening van reële grondstofprijzen, zodaÈ

zij concurrerend kan zijn net die buiÈen de EG; anderzijds vragen de boeren

om garanÈieprijzen om de werkgelegenheid in de agrarische secÈor t,e hand-

haven. Intern bezien is heÈ Europese agrarische dilenma r.íeB zozeer een

kwesEie van landbouwoverschoEten, als van een arbeidsoverschot.
MeE de inEroductie van de inforrnatica-technologie moet in heÈ algemeen

rekening worden gehouden met een vermindering van de werkgelegenheid in een

geïeoleerde sector. De landbouw zal hierop geen uiEzondering vormen. IIet

agrarisch'dileurma zal uitsluitend in ernsÈ kunnen Èoenenen. Uit politiek
oogpunÈ is dus de cruciale vraag waar nieuwe werkgeLegenheid kan worden

geschapen

De hoop is dan vooral gevestigd op de industriële sector en op.Eechnische

innovaEies die nieuwe markÈen openen. Die hoop is zeker gerechÈvaardigd

rranÈ naast de klassieke fermenEatie-indusErie en voedingsmiddelenverwerking

beginE zich op de grens van heE boerenbedrijf en de verwerkings-indusErie,
als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de bioEechnologie, een nieuwe acti-
viteic t,e onÈplooien die we kunnen aanduiden als tagri-Èechnologier.

De wecenschappelijke posiEie van Nederland in Europa

Nederland neemÈ op landbouwgebied een zeer sEerke posicie in omdaE al meer

dan 100 jaar een zeer bewusE landbouwbeleid wordt gevoerd. Die sterke posi-
Lie werd versorven door :

- goede scholing en bijscholing van de werkers in de agrarische secEor;

- een zeer bewusE gevoerd, en krachÈig onderzoekbqleid;

- een uitstekende kennisoverdrachE uit de weEenschappelijke wereld naar de

prakEijk, van laboratorium, via proefsÈaEion en landbouwconsulenË naar de

boe r.
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IIet sysEeem kenÈ zijn weerga elders eigenlijk niet. Daar komt ook nog bij
dat wij, Nederlanders, goede handelslui zijn, ons nieE beperken Èot produ-

ceren uaar ook alcijd zeer actief op de inEernaEionale markt zíin.
Vrijwel alle andere landen van Europa zijn daardoor jaloers op ons en poli-
Èiek ondervinden we daar in EG-verband een Eerugslag van. Vanuit one eigen
sÈandpunÈ gezíen, is de rest van Europa eigenlijk een blok aan ona been,

ware het niet daE we die rest we1 nodig hebben als afzeEgebied.

Ilet een en ander blijkÈ duidelijk als we de hedendaagse discussie over de

verrrerking van de landbouw-overschoÈten volgen, zoals deze bijv. begin
deze week in Brussel werd gevoerd.

Een aanpak om de overschoEten rteg te nemen,

Èie te nemen en at te gemakkelijk wordt dan

ducenÈen per ha heÈ eerst.

Maar heE is natuurlijk onlogisch orn juist die gebieden, de goede gronden,

af Èe sEoten om de slechEe in stand te houden. Dat is een beleid, verge-
lijkbaar met wat we naÈionaal met RSV hebben gevoerd, een beLeid dat vooral
door de werkgelegenheidsaspecten wordÈ ingegeven.

Het beleid is ook onredelijk, want als men kijkÈ naar nu juist in Nederland

de economische groei op landbouwgebied plaaÈs vindE, dan is dat zeker nieÈ

alleen in de bedrijven die over goede landbouwgronden beschikken. Eet is
juist de bo1len- en bloemen-export die heÈ laatsEe decennium enorm ie toe-
genomen en die gewassen sEaan op tamelijk schrale gronden

De idee de agri-technologie, de toepassing van de biotechnologie in de

landbouw en de landbouwprodukten-verwerkende industrie Èe bevorderen, is
voor een niet onaanzienlijk deel buiten Nederland geboren. Maar de idee

slaaE bij ons heE eerste aan omdaE onze landbouw in feite al in belangrijke
Bate tgeïndustrialiseerdt is. De wijze rraarop wij onze tornaten kweken is
EoÈaa1 onvergelijkbaar met de IEaliaanse.
I{e hebben dus een goede uiÈgangsposicie, maar waar leggen ne de prioritei-
Èen ? Gaan we proberen de soja die we van andere conÈinenEen in grote hoe-

veelheden voor de veevoeders imporÈeren, zelf verbouwen door het gewas aan

ons klimaaÈ aan Ee passen ? Daar is wel iet,s voor Ee zeggen, maar het is
nieÈ bevorderlijk voor heE handelsverkeer en voor onze exporL moeten we

andere parEijen Eoch Ee vrind houden. Dit geldt nog sÈerker voor import van

onze lidstaten binnen de EG. Moeten we werkelijk proberen zelf gewassen als
maÍs en brouwgerst Ee gaan verbouwen, Èerwijl anderen daE beter kunnen ?

Enige economische uiEgangspunÈen

IIet lijkt rnij verstandig de sEraÈegie met een rrat wijdere blik uic ce zet-
Een door eersE enige gezonde econouische uiEgangspunEen Ee formuleren, die
vervolgens als kader voor het bioÈechnologisch onderzoek kunnen dienen.

is landbouwgronden uit produk-
gesteld, bij de grooEste pro-
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We zoeken naar alÈernaÈief gebruik van onze landbouwgrond. Zoals eerder

reeds gezegd, één benadering is, eenvoudig gronden uic de produkEie te
nemen, deze bijv. Èe gebruiken om er parken van Ee maken, een benadering

die de nilieubeschermers zeker aanspreekE. Líaar diÈ is ín strijd Eet een

'first principler in de economie, dat zegÈ daÈ onze welvaarÈ uiEeindelijk
Eoch steeds wordt, bepaaLd door de efficiëntie waarmede we van onze naEuur-

lijke hulpbronnen gebruik maken. Na - en wellichÈ zelfs voor - aardgas, is
onze landbouwgrond, waarover de zon als energiebron kosteloos schijnÈr onze

belangrijkste natuurlijke hulpbron, lraar we zo efficiënt rnogelijk gebruik
van Eoeten maken.

Evenzo is het'dus principieel onjuist om ook nieE te proberen die effi-
ciënCie nog verder op te voeren. In bijv. GrooË,-BriÈtanië kijkt men daar

anders tegenaan. GeconsËateerd hebbende daÈ de huidige overschotEen juist
zijn ontsÈaan door de efficíënEie-verbetering die weÈenschappetijk onder-

zoek heeft aangedragen, vermindert men daar nu de agrarische research.

Dat lijkt nij uitersE korEzichEig, maar wel, ik herhaal het weer, Boeten we

de prioriEeiuen in het onderzoek wat anders gaan leggen. De aandachE kan

bijv. meer kouen te liggen op heÈ maken van andere produkten, waar dan

bovendien een goede markEverwachcing voor is en minder op heÈ verder vervol-
maken van reeds besÈaande, ríaarmee de markÈ a1 overvoerd is.
Andere elssenEiële uitgangspunEen

Met een puur economische benadering alleen komen we er echEer, in het bij-
zonder in ons land, ook niet. Onze landbouw en veeÈeelE is niet alleen een

grote bijdrager in ons BNP, maar ook in onze nilieuvervuiling. En dan is er

naturirlijk het werkgelegenheidsaspect. Toch zijn ook deze zaken in econo-

mische Eernen Ee verÈalen.
Een gezond uitgangspunÈ is in de landbouÍí en veeteelE Ee gaan sÈreven naar

produkÈiemeÈhoden waarbij zo weinig nogelijk waardeloze bijprodukÈen worden

gevormd.

Ilier komE de basisgedachte van de agri-Eechnologie uiÈ voorE, ríaarvoor men

dan ook wel de tenu agri-raffinaderij gebruikÈ, in navolging van de produk-

Eieprocessen die in de aardolie-industrie worden gebruikc, waarbij uiÈ

vrijwel elke fracEie van de ruwe olie iets nuEEigs wordE geproduceerd.

Vele onderdelen van de ge!íassen die zon en grond nu voor ons produceren
gooien \re !reg. In Engeland wordE van het graan, alle stro verbrand. Hier te
landen maken ríe er wel een nuttig gebruik van, zijn we meE de agri-
raffinaderij dus al een eindje op de goede weg. Maar waL doen we meE heE

loof van onze aardappelen en suikerbieEen ?

D,e conclusie is duidelijk: we moeEen ons bij verdere veredeling van onze

geríassen, nieÈ alleen richt,en op de rvruchEenr die we er van gebruiken,
maar ook op heÈ beEer bruikbaar maken van de rbijprodukÈenr.

In de veeÈee1E kan enerzijds gezochE worden naar meEhoden om de mesÈ-over-

schoEEen t.e beperken (door het uet.abolisme van de landbouwhuisdieren te
veranderen), anderzijds naar nuEEige verwerking er van, bijv. in biogas-
insÈallaties, die als lokale energiebron diensÈ kunnen doen.
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De bijdrage van de bioÈechnologie
Eier ligt een belangrijk EoepaesingsEerrein voor de bioÈechnologie, zowel

in de veredeling ureE behulp van onconvenEionele geneEische meÈhoden, aLs in
de onÈwikkeling van de rwaterige'proceskunde die ik eerder reede heb ge-

noemd.

Een geheel open veld is nacuurtijk de onEwikkeling van geheel nieuwe pro-
dukEen van biologische oorsprong.
IteE is beErekkelijk eenvoudig die op papier te bedenken, voor de onderzoe-

ker zelfs zeer verleidelijk o,m zijn fantasie de vrije loop Ee laÈen. Maar

de economische facEor legÈ ons Eoch snel een beperking op. Er moeÈ voor een

nieuw produkt nel een redelijke marktverwachÈing zijn, zeg bijv. een omzeE

van $ 10 miljoen dollar per jaar, wil men daarin kunnen invesEeren met dure

research.
Vooralsnog vindt de biotechnologische research vooral Eoepassing bij de

vervaardiging van hoogwaardige produkten, waarin geen grote omzeE is.
De snijlijnen van "economisch rendabelrr en "technologisch nogelijktt laten
vooralsnog een marge voor maar een zeer beperkt aanÈaI produkten.

De bijdrage van informatica en robotica
Hier komen de nieuwe onEwikkelingen in de informatie-technologie ons Èe

huIp, vaolrege de eerder genoemde divereificaEie en kleinschalige produktie
die zij wellichÈ nogelijk gaan maken.Deze gedachEengang ondersteunÈ mijn
stelling dat de werkelijk spectaculaire veranderingeh tengevolge van de

ontwikkelingen in de biotechnologie, zich pas zullen gaan manifesEeren, na

de veranderingen die infonnatica en roboÈica ons brengen.

Ik wil hiermede geenszins zeggei dat het fundamenÈeeI biotechnologisch
onderzoek voorlopig maar moeE worden opgeschorÈ, in t.egendeel a1s we daE

Ehans nieÈ meÈ krachc Eer hand nemen, zijn we sÈraks, a1s de eijd voor
Eoepaesing rijp is, wellichc Ee laaË. Maar we1 zeg ík, daE we qua toepas-
singsmogelijkheden onze huidige marEkverwachtingen niet te hoog mogen

sPannen.

Ilet dileruua van de groot-industrie
De marÈkverwachEing is voor vele inEeressanEe produkten Ehans ook gering
omdat de besÈaande indusEriële ondernemingen die grooEschalig werken, er
weinig 'brood' in zien. Ilun rwinst' ligt kwanÈicatief voorLopig elders.
Het op gang brengen van een kleinschalige economisch rendabele produkÈie

brengt poÈenÈiële concurrenLen in heÈ beeld, zodaÈ van groot-industriële
zíjde feiÈelijk geen sÈeun voor deze ont.wikkeling ruag worden verwachÈ.

De huidige markcverwachEing is dus nieE zonder meer een maaEsEaf voor

onderzoek-prioriteiEen en dac is een dilemua ríaarvoor de weÈenschappelijk

onderzoeker die werkelijk vernieuwingen te weeg wi1 brengen, zich vaak

voor gesteld ziet. Net zo goed a1s de teigenwijzet ondernemer die tegen

besEaande Erends in gaat en daarbij relatief grooE risico neemt, zo moeÈ

ook de onderzoeker een zekere durf aan de dag leggen heE 'ongebruikelijket
Ee doen.
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Eet Europese dilema
Zeker zo'n grooc dileruna is : stellen we ons bij het uicscippelen van een

onderzoek beleid nu Europees of naEionalistisch op ?

De voorlopige sÈrategische verkenningen ven ïNO leiden tot de conclusie dat

beide alEernatieven EoE zeer verachillende prioriteiEen leiden.
Ik denk daE we ons uiEeindelijk toch Europees moeÈen opstellen, omdaÈ de

overige EG-landen belangrijke afnemers voor onze produkÈen zullen zijn, een

handreiking dus op zijn plaats is on Èe voorkomen daÈ de grenzen (weer)

voor onze produkten worden gesloÈen.

Onze verhouding t,ot de VS is vooralsnog een andere, die níet, zozeer op onze

produkEen zit te wachten, als wel op onze kennis, ríaar we dus besÈ, een

beeÈje zuinig op mogen zijn. De VS heefc op het, gebied van managemenÈ ook

nieEs van ons te leren en daE heefÈ de Europese landbouwwereld wel.
Onze belangrijkste bijdrage aan de europese gemeenschap is wellicht minder

de overdrachË van weEenschappelijke kennis, als wel de overdrachÈ van one

sysÈeem, de meEhoden die we voor kennisoverdrachÈ van laboratorium naar

boer gebruiken.
De verbetering van heÈ landbouw-managemenË in andere lidstaEen leidt
uiteraard ook EoÈ verbetering van hun concurrenÈie-posiÈie, ook jegens onÍt

maar ik geloof daE we daar nieE al Èe bang voor hoeven te zijn, gezien de

voorsprong die we hebben. Bovendien, a1s we ernsE maken met een werkelijk
Europese gemeenschap, dan is een sÈatenbond van economisch gelijkwaardige
parEners verre Èe verkiezen, boven één van ongelijkwaardige. Ze zouden in
Zuid-Ita1ië op de arme landbouwgronden nieÈ zo ziEEen Ee kniezen, ats ze

zich daar dezelfde management-principes zouden hebben eigen gemaakt, als
bijv. onze tuinders in heL l{estland. Een feit is, een enkele llollandse
Euinder vesÈigt zich a1 in Spanje, omdaE hij hier geen kassen meer mag

bijbouwen en daar gaaÈ vasE nu al een goede lokale uiEstraling van uiÈ.
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Symposium "Wordt science fiction ? Medisch Wetenschappelijk 0nderzoek, nu
en in de toekomstr'.
Vrijdag 28 februari 1986 AMC, Amsterdam.

Vraag van de maatschappij (kwantiteit,/kwaliteit) aan medisch
wetenschappeli jke onderzoekers.

A.Rörsch, Iid Raad van Bestuur ïN0

SAMENVATÏING.

Hoewe] er tot voor kort geen speeiale opleiding voor bestond, is de vraag
naar specifiek medisch biologische onderzoekers, niet van vandaag of
gisteren. Het onderzoek werd verricht door medici, biologen, veterinairen
en biochemici. De behoefte een nieuw en afzonderlijk specialisme te
creëren, komt maar gedeeltelijk uit de I'maatschappijrr zelf voort. Voor
zover die behoefte bestaat, heeft zij vooral betrekking op de combinatie
J.eeftijd van de afgestudeerde en specifiek kennis-niveau.
In meer algemene zin is er behoefte aan een nieuw type wetenschappelijk
onderzoekerr - dus niet alleen medisch biologische - a1s gevolg van orga-
nisatorische veranderingen die zich in de research-instellingen aan
het voltrekken zijn. Die veranderingen hebben betrekking oP :

- toenemende flexibiliteit van de organisatie;
- sterkere marktgerichtheid;
- de noodzaak op bedrijfs-economische grondslag te functioneren.
Hierdoor ontstaat een behoefte aan versterking van het research-management.
Dit heeft consequenties voor de onderzoekers in de research-instellingen en
hun opleiding. De kwaliteiten van de medisch wetenschappelijke onderzoekers
zullen niet alleen meer worden afgemeten naar hun kennisniveau, motivatie
voor eigen werk en getoonde ereativiteit in dat werk, maar ook naar hun
vermogens flexibiliteit en marktgericht-denken en het absorberen van
moderne management-opvattingen. Hiermede is nog niet gezegd dat de onder-
zoekers zelf allen 'managers-opleidingent zouden moeten volgen. Tussen
wetenschapsbeoefening en (research)management bestaat een natuurlijk
spanningsveld dat in stand gehouden mag (wellicht zelfs moet) wordèn.

Welke consequenties moderne management-opvattingen wèI zullen hebben, de
eisen, die aan individuele wetenschappelijke onderzoekers gesteld moeten
worden zullen aan de hand van enkele specifieke aspecten van research-
management worden toegelicht.

De kwantj.tatieye behoefte aan afgestudeerden in een specifiek vak is altijd
buitengewoon moeilijk ik te schatten. De ervaring leert dat de grootte van
de vraag altijd lang op de grootte van het aanbod, zowel in positieve als
in negatieve zin, na-ijlt. Naar verwachting za1 nà de informatica-revolutie
een grote expansie in de biotechnologie plaats vinden en dit werkterrein
zal een groot aantaL mediseh bioJ.ogisch onderzoekers kunnen gaan absorbe-
ren. Gezien het multidiciplinaire karakter van dit werkterrein, en gezien
de vraag naar een meer flexibele instelling van de onderzoekers, is het
niet erg zinvol voor één afzonderlijke discipline een nauwkeurige toekomst-
verwachting ten aanzien van werkgelegenheid op te stellen.
Zeker zo belangrijk is het om te bezien, hoe ten gevolge van prioriteiten
in het gezondheidsonderzoek, de werkgelegenheid in onderdelen van dit
onderzoàkgebied zal veranderen. Aan de mechanismen 6fJ?ÏE-pïioriteit-
stelling wordt derhalve veel aandacht besteed. Door het ontbreken van
concensus over de concepties die aan onze gezondheidszorg in meer algemene
zin ten grondslag zouden moeten liggen, zal het echter nog gruime tijd
duren voor er sprake kan zijn van in een brede kring aanvaardbare
prioriteitstelling en zal de onzekerheid over de werkgelegenheid in
onderdelen van het geneeskundig onderzoek blijven bestaan.
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VRAAG vAN DE MAAÍSCHAPPIJ (KWANTITEIT/KWALITEIT) NNru

MEDISCH WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS

A. Rörsch, lid Raad van Bestuur TNO

Inleiding
In mijn betoog zal ik achtereenvolgens aandacht schenken aan de volgende
punten :
1 . Het algemene thema "Wordt science fiction ?", waarbij ik enige kantteke-

ningen zal plaatsen die voor de rest van mijn beschouwing als uitgangs-
punt dienen;
De vraag vanuit de maatschappij, in brede zin : wat zijn de gevoelens
inzake gezondheidsonderzoek van de samenleving a1s geheel ?

De vraag gezien vanuit werkgevers-standpunt;
De kwantificering van de vraag;
De verlangde kwaliteit van de medisch wetenschappelijk onderzoeker in
de toekomst :

- wetenschappelijk;
- andere kwaliteiten.

1. Het algemene thema
Uit de titel die de organisatoren voor dit symposium hebben gekozen,
spreekt een zekere verontrusting. Bij het voorbereiden van deze voor-
dracht kon ik slechts raden naar de achtergrond hiervan.
Is het de zorg voor de afnemende financiële middelen die voor medisch
wetenschappelijk onderzoek beschikbaar worden gesteld ? Die zorg deel
ik, gezien de reductie in geldmiddelen van de overheid ten behoeve van
TN0-onderzoek. Ik vrees dat de reductie bij andere medische research-instel-
lingen nog groter is of kan worden. Ik hoop enige steekhoudende argumen-
ten naar voren te kunnen brengen waarom deze trend, zij het niet onge-
conditioneerd, qekeerd moet worden.
Kwam het thema voort uit zorg dat de priori.teiten binnen het gezond-
heidsonderzoek verkeerd worden gesteld ? Gezien de storm die ruim een
jaar geleden opstak toen de RAWB het waagde een advies uit te brengen
over "Prioriteiten in het gezondheidsonderzoekn en het gemopper dat mij
bereikt over prioriteitstelling binnen ïN0, zou mij dat niet verwonde-
ren.
De eventuele prioriteitstelling is van groot belang omdat hierdoor de
werkgelegènheid in onderdelen van het gezondheidsonderzoek sterk kan
veranderen en ik zal aan die prioriteitstelling meer aandacht schenken
dan U waarschijnlijk verwachtte. Zu1ks te meer omdat mijn zorg vooral
is, dat het thema van dit symposium is ingegeven door vrees dat medisch
wetenschappelijke onderzoekers zich beperkt zien in hun zogenaamde vrij-
heid van onderzoek, mede ten gevolge van genoemde interne prioriteiten.

2. De vraag van de maatschappij naar gezondheidsonderzoek
De maatschappij, de samenleving a1s geheel, geeft de hoogst mogelijke
prioriteit aan gezondheidsonderzoek. Het is onlangs weer eens gebleken
uit een enquète die de New Scientist onder een breed publiek heeft ge-
houden. Het medisch onderzoek staat eenzaam bovenaan de lijst; dan komst
er een hele tijd niets en dan volgen (betrekkelijk ex equo) de andere
momenteel populaire wetenschapsgebieden van maatschappelijke betekenis,
zoals zorg voor het milieu, de energievoorziening, e.d.
0f het medisch onderzoek bij een enquète onder het grote publiek ook zo
hoog op de prioriteitenlijst blijft staan, aLs onder de aandacht wordt
gebracht dat voor dat onderzoek miljoenen proefdieren nodig zijn, valt
te betwijfelen. Ik hoef U, in dit gezelschap, dit waarschijnlijk niet
toe te lichten, waarom deze vraag mij de laatste maanden in het bij-
zonder heeft beziggehouden. Achteraf bfijkt - voor TNO gelukkig, maar in
wezen is het een diep droevig verschijnsel - dat het bij het zogenaamde
Zwartboek over enkele TN0-instituten inzake het gebruik van proefdieren,
om een onbehoorlijke manipulatie van de publieke opinie'ging.

3.
4.
5.
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Het verschijnen van het Zwartboek vraagÈ onzerzijds echter toch om een
zekere bezinning of de voorlichting over het hoe en waarom van het ge-
bruik van proefdieren aan het grote publiek wel adequaat is. Wij nemen
thans maatregelen om die voorLichting te verbeteren, al koesteren we

weinig hoop àat we daarmee ook de opinies van een extreme minderheid
kunnen beinvloeden. Ik wil vandaag onze recente ervaringen in deze in
een breder kader plaatsen met de vraag : "Is ilberhaupt de voorlichting
over de betekenis van het medisch onderzoek wel voldoende systematisch
aangepakt ?" Zoals gezegd, er is bij het grote publiek een hele grote
natuurlijke waardering voor medisch onderzoek (want de gezondheid raakt
iedereen) maar de vraag is of daar vanuit de medische onderzoekwereld
wel adequaat bij potentieel belangrijke beleidsinstanties als bijv. de
ziekenfondsen, de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, op wordt
ingespeeld.
De vraag naar medisch onderzoek uit de maatschappij is namelijk niet
zonder meer een directe, koopkrachtige vraag. Gezondheidszorg is een
onderwerp van staatszorg en in het verlengde daarvan ook het gezond-
heidsonderzoek, waarbij de overheid tot op heden als intermediair voor
de middelen-verschaffing optreedt.
Daar zit momenteel een ernstig knelpunt want met de
kan op dit moment een Minister van Volksgezondheid
wensen die hem vanuit de onderzoekwereld bereiken.
Zijn probleem is dat het merendeel van zijn budget

b.st%trvan de wereld
niet voldoen aan de

muurvast zit in de
uitgebreide gezondheidszorg zelve, die wij ons in onze welvaartsstaat
veroorloven.
Gezondheidszorg wordt gezien als een sociale voorziening : iedereen
heeft recht op gezondheid en geneeskundige behandeling, ongeacht inko-
men. In het kielzog van de beperkingen die de algemene socia.le voor-
zieningen worden opgelegd, moet de gezondheidszorg mee. Maar moet dan
ook het medisch onderzoek financiële beperkingen worden opgelegd ?
Er zijn tenminste twee argumenten aan te voeren om zulks juist niet te
doen. Het is weliswaar een natuurlijke reactie van het bedrijfsleven en
van de overheid om, als de besteedbare middelen verminderen, ook op de
onderzoeksector te bezuinigen.
Maar zo langzamerhand breekt toch het gezonde economische besef door dat
men in feite in deze beter doet een zogenaamd anti-cyclisph beleid te
voeren. Dat wi1 zeggen, als het eeonomisch sleEhter gaaFEu men juist
meer in onderzoek moeten investeren, omdat het keren van de economische
trend tenminste voor een deel van de innovati.e afhankelijk is.
Maar gaat die theorie over het anti-cycliseh beleid ook op voor het ge-
zondheidsbedrijf ? Voor de medische industrie, bijv. de farmaceutische,
wel, maar - ik speeL advocaat van de duivel - voor het staatsbedrijf
niet zonder meer, omdat dit bedrijf vooral geld uit geeft en medische
innovatie niet bij voorbaat geld opbrengt. Men vreest zelfs dat deze de
gezondheidszorg nog duurder zal maken. Tenzij men het onderzoek speci-
fiek richt op de beperking van de kosten van de hedendaagse gezondheids-
zorg, een onderzoekbeleid dat WVC al geruime tijd propageert.
De bedrijfstak rgezondheidszorgr is niet zondermeer als een industrie te
beschouwen omdat er ook culturele waarden aan zijn verbonden.
Dit leidt tot een belangrijke prioriteitstelling onder het motto :

'rVoorkomen is beter dan genezen". l,{VC schreeuwt het aI enige jaren van
de daken, vooruitlopend op zijn nota I'Gezondheidszorg 2000", er moet
een verschuiving komen van onderzoek naar curatief handelen naar pre-
ventief onderzoek. Ik kom hier zo dadelijk op terug met het oog op mo-
gelijke verschuivingen in de werkgelegenheid.
Een tweede argument om de middelen voor medisch onderzoek niet te beper-
ken is, dat wat er op het ogenblik aan wordt besteed, weinig is in ver-
gelijking tot de omzet in de gezondheidszorg. Het zou niet onredeJ.ijk
zijn indien een vastgestelde fractie van wat de samenleving a1s geheel
aan gezondheidszorg uitgeeft, aan medisch onderzoek werd besteed bijv.
door het onderzoekbudget aan de omzet van de ziekenfondsen te relateren.
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Maar wie stelt die fractie, op grond van welke argumenten op welke
hoogte, dan vast ?
Een dergelijke discussie met de overheid wordt al spoedig gepareerd met
een vraag van geheel andere orde : "Kan het onderzoek-circuit aantonen
dat wat thans aan medisch onderzoek wordt besteed ook goed wordt be-
steed ?
Er heerst dienaangaande bij de overheid een groot wantrouwen - de Minis-
ter van 0nderwijs en Wetenschappen heeft mij drie weken geleden bij een
bespreking van het Strategisch Plan van ïN0 heel duidelijk voor gehouden

- en dat komt, denk ik - voornamelijk voort uit het verschijnsel dat het
het medisch onderzoek-circuit met de thans beschikbare middelen niet
Iukt, overeenstemming te bereiken over een prioriteitstelling.

3. De vraag gezien vanuit werkgevers-standpunt
0m onder onderzoekers zelve overeenstemming over een prioriteitstelling
te verkrijgen, is natuurlijk een moeilijke zaak. Dat geldt ook voor
andere wetensehapsgebieden, maar in de medische sector wel bijzonder
traag. Ik durf daarover te oordelen omdat ik vanuit mijn positie in TNO

zeer uiteenlopende wetenschapsgebieden overzie.
Ik meen voor de traagheid waarmede prioriteitstelling in de medische
sector tot stand komt twee oorzaken te kunnen aanwijzen :

a. er is, minder duidelijk dan in andere onderzoeksgebieden, sprake van
een externe koopkrachtige vraag, waaraan de inspanning in onderdelen
kan worden gerelateerd. De medische specialisten weten zelf, of menen' zd-f het beste te weten, waar de prioriteiten moeten liggen;

b. en bij etke medische specialist Iigt de prioriteit steeds onvermijde-
lijk bij zijn eigen vakgebied. Ook is zulks sterker het geval in het
medische circuit dan in onderzoekterreinen daarbuiten. Dit ió denk
ik, als volgt te verklaren. 0nderzoek in de meeste gezondheidssec-
toren vergt een hoge specialisatiegraad, die veelal Pas na jaren
wordt bereikt. Het gevolg hiervan is dat elke onderzoeker een sterke
affÍniteit tot zijn specifieke onderzoekgebied heeft. Die motivatie
is bewonderenswaardig, maar staat een effectuering van een priori-
teitstelling wel in de weg.

Althans een wijziging in de prioriteitstelling onder de conditie van
besluitvorming waar de meeste stemmen gelden. De reeds het sterkst ver-
tegenwoordigde groepering conserveert zo lang mogelijk een bestaande
middelenverdeli n g.
Het gevolg hiervan is dat prioriteitstelling niet meer aan het medisch
circuit zelf zaL worden overgelaten, de overheid, verantwoordelijk voor
75o,(' van de financiering, gaat zelf de prioriteiten stellen, sehept als
het ware een markt voor bepaalde onderzoekgebieden. en voor andere niet.
WVC, voor TNO een belangrijke geldschieter, heeft a1s prioriteit :

,minder eenzijdige aandacht voor experimenteeL medisch biologisch onder-
zoek, meer voor omgevings- en gedragsfactoren die de gezondheidstoestand
van de bevolking bepalen.
Een tweede belangrijk prioriteitsgebied is natuurlijk de gerontologie,
gezien de veranderende leeftijdsopbouw in onze samenleving.
Wij denken bij omqevingsfactoren niet alleen aan langdurige blootstel-
ling aan kleine concentraties chemicaliën, de invloed van voeding -
zoals de mode een beetje is - maar toch ook nog steeds aan de virus-
ziekten, waarvan AIDS momenteel de meest spectaculaire is. Hoe denkt men
deze bedreiging uit de omgeving af te wenden zonder experimenteel
medisch biologisch onderzoek ? Zou WVC de gedragsfactor "promiscuïteit"
nog eens aan een nader onderzoek willen onderwerpen ? Er is iets voor te
zeggen om bij de opleiding van artsen het lezen van Cassanova en
Emanuella Arsan verplicht te steIlen, maar dat er nog zoveel onderzoek
naar de gedragsfactor 'rpromiscuïteit" nodig is lijkt mij onwaarschijn-
fijk. De strijd tegen AIDS is een strijd tegen de tijd, die in het
laboratorium wordt uit gevochten.
Andere prioriteitsgebieden voor ons zijn de invaliderende ziekten zoals
rheuma, waaraan in ons land relatief weinig aandaeht wordt besteed.
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Kwantificering van de vraag
Ik kan in de mi.i ter beschikking stadnde tijd niet verder op onze prio-
riteitstelling ingaan en volsta met verwijzing naar het strategisch plan
van TNg, waarvan voor belangstellenden exemplaren ter beschikking staan.
Ik heb [en principale de prioriteitstelling genoemd, omdat deze bepalend
is voor verschuivingen in werkgelegenheid in de verschillende sectoren
van het medisch onderzoek. Het ware te wensen dat ook andere instanties
strategische plannen produceren. Dat is geen gemakkelijke opgave en ik
wil heÈ TNo-strategisch plan ook zeker niet idealiseren omdat het bui-
tengewoon moeilijk is een onderzoek-strategie uit te zetten als men het
ovei de grondslagen van de gezondheidszorq niet eens is.
De totalé vraag naar de toekomstige behoefLe aan afstuderende onderzoe-
kers is daarom moeilijk te kwantificeren. Dr'ze is sterk afhankelijk van
potitieke beslissingen. Ik hoop dat de volgende spreker (Hamaker, Macro-
eeonomische benade"íng u"n de werkgelegenheid door de rijksoverheid)
zijn nek durft uit te steken.
Ik beperk mij tot mogelijke verschuivingen in werkgelegenheid binnen de

gezondheidssèctor en durf dan te stellen dat ik denk dat de nieuwe
[eidse opleiding waarover Noach heeft gerapporteerd, in een behoefte zaI
voorzien, een groeiende behoefte, zelfs als de overheid de daLende

financieringstiend niet ombuigt, omdat er een expanderende werkgelegen-
heid in de industrie zal zijn als de moderne biotechnologie werkelijk
van de grond komt. Die ontwikkelingen zullen vooràI een moleculaire en

celbiologische benadering vragen.
Wetenschappelijke kwaliteiten
Toch wil it< teÀ aanzien van de nieuwe Leidse opleiding een kritisch 9-
Iuid laten horen. Het TN0-medisch onderzoek is bij uitstek experimenteel
en het gevolg daarvan is dat het voor het merendeel aan proefdieren wor-
dt verricht. De kritiek uit de omgeving is dat hierdoor de onderzoekers'
het contact met de kliniek dreigen te verliezen. Mijn vraag aan de

Leidse opleiders is geweest, of in het curriculum wel voldoende klinisch
werk is ingebouwd.
Veel meer wiL it thans over de gewenste wetenschappelijke kwaliteiten,
vanuit TNO gezien, niet zeggen. Van Bekkum kan dat later op de dag,

'omdat hij dichter bij de werkvloer staat, wellieht beter doen.
Ten aanzien van eerder genoemde kritiek is hij echter een slecht voor-
beeld, omdat hij een goed voorbeeld is : door de intensieve samenwerking
met het Regionale Kankercentrum in Rotterdam heeft hij ook vanuit de

Plaspoelpolder in Rijswijk goede contacten met de kliniek weten te
onderhouden.

6. Andere kwaliteiten
Vandaag wil ik in verband met wat ik hiervoor over prioriteitstelling
heb gezegd, vooral naar voren brengen, de andere eisen dan de weten-
seha[pe1ijke, die in de toekomst aan de medische onderzoekers zullen

. worden gesteld. Andere eisen dan voorheen als gevolg van organisato-
rische veranderingen die zich in research-instellingen aan het voltrek-
ken zijn of, naar het voorbeeld van TNO' worden gepropageerd.
Ik wijó U in deze op een rapport van de Overheidscommissie "Wolfson",
ouer àe gewenste, toekomstige financieringsstructuur voor financieel van

de overhóid afhankelijke research-instellingen, waarvoor TNO in niet
onbelangrijke mate model heeft qestaan. Dat rapport heet officieel
"Rekenschap van creativiteit'r.
De gewenste veranderingen hebben betrekking oP :

- toenemende flexibiliteit van de organisatie;
- sterkere marktgerichtheid;
- de noodzaak op bedrijfseconomische grondslag te functioneren.
over het gemis aan flexibiliteit in het medisch onderzoek-circuit heb ik
reeds gesfroken, alsmede over de introductie van "marktmechanismen".

5.
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Hiërarchie, het betekent in de moderne organisatiekunde vooral dat dui-
delijk is : wie aan wie in de organisatie over zijn werk verantwoording
afJ.egt, zoals gezegd, volgens vooraf bepaalde spelreqels.
Maar in de moderne organisatiekunde is inmiddels ook doorgedrongen dat
die spelregels onmogelijk regels kunnen zijn, die nooit overtreden kun-
nen worden. Innovatie, ook in het zakenleven, maar in het onderzoek bij
uitstek, is en blijft het resultaat van individuele ereativiteit, die
zich niet door regels laat leiden.
Maar de zaak kan niet worden omgedraaid, te stellen dat het niet stellen
van hiërarchische spelregels zonder meer de innovatie bevordert, is in
zijn algemeenheid onjuist !

Ik heb te weinig tijd om op de spelregels zelf dieper in te gaan, maar
de belangrijkste is, dat in grote organisaties een zeer bewust perso-
neelsbeleid wordt gevoerd. Carrièreplanning en management-development
zijn de sleutelwoorden.
Er is inmiddels in ons land één l-eerstoel voor onderzoek-management (te
Delft) Per jaar worden er zo'n vijf symposia over het onderwerp gehou-
den. In navoJ-ging van de grote bedrijven geven de grote niet-universi-
taire research-instellingen hun medewerkers speciale managementcursus-
sen. De internationale literatuur over research-management neemt expo-
nentieel toe.
Er verschijnen nu normbladen in Nederland voor zogenaamd Good

Laboratory Practice. In het bijzonder in de para-medische sector, in
navolging van de overheidsvoorschriften, die in de USA aI een decennium
worden gehanteerd en waarin ook duidelijke voorschriften voor de mana-
gement-structuur worden gegeven. Ih verband met onze buitenlandse op-
drachten krijgen wij bij ïN0 internationale visitatiecommissies op be-
zoek, die onze naleving van de regels voor Good Laboratory Practice,
inclusief het management, controleren.
We stellen zelf zogenaamde management-audits in om de kwaliteit van het
management te beheersen.
Wanneer uit de toelichting op het thema van dit symposium enige zorg
sprak over de positie van de pnderzoeker in de researeh-organisatie van
de toekomst, dan kan mijn antwoord, vanuit mijn themarrvraag van de
maatschappij" niet anders zijn, dat van die onderzoekers nog steeds de
grootst mogelijke creativiteit wordt verwacht, dat de nieuwe management-
kaders waarbinnen hij zal werken ook gerieht moeten zijn op het bevor-
deren van die creativiteit, maar dat de selectie van het werkterrein
waarop die creativiteit ontplooid gaat worden, niet alleen een kwestie
van zijn aanbod is, maar dat die wordt afgewogen tegen een vraag die de
werkgevers hem stellen, hetzij met winstooEnerk, hetzij om een maat-
schappelijk belang te dienen.
Wij zutlen ons als werkgever in vooral laatst genoemde sector, moeten
bezinnen hoe op langere termijn dit maatschappelijk belang het beste
gediend kan worden. Ik vrees dat de besluitvorming daarover niet alleen
meer kan stoelen op het schetsen van de 'perspectieven vanuit het me-
disch wetenschappelijk onderzoekr. Aan de orde is vooral.: hoe halen we

de nationale bedrijfstak 'Gezondheidszorgr als geheel uit het slop? Ik
vrees dat niemand op die vraag aI het overtuigende antwoord heeft, dat
de huidige strijd van de Staatsecretaris Volskgezondheid met de medische
specialisten nog slechts een voorpostengevecht is, waarin het strijdpunt
van de honorering slechts van ondergeschikte betekenis is. Het is een
voorpostengevecht over de inrichting van onze nationale
gezondheidàzorg die belang;ïJÏe gevolgen kan hebben voor de
prioriteitstelling in het onderzoek.

EARY2bh
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Het laatste punt heeft vooral betrekking op de methoden voor het finan-
eieel-teehniseh verantwoorden van de middelen die aan onderzoek worden
besteed.
Het functioneren van een organisatie wordt volledig bepaald door de

instelling van de mensen die in die organisatie werken.
Daarom, zullen de kwaliteiten van de medisch wetenschappelijke onderzoe-
kers in de toekomst niet alleen worden afgemeten aan hun kennisniveaut
hun motivatie voor een specifiek werkterrein, maar ook aan hun flexibi-
liteit van onderzoekgebied te veranderen, het vermogen tot marktgericht
denken - in de bedrijfstak gezondheidszorg is dat vooral een bezinning
op de grondslagen - en het absorberen van moderne management-opvattin-
gen. Dà zeergeleerde, zelfs hooggeleerde onderzoeker zal zich moeten
leren handhaven in een onderzoekklimaat dat mede wordt beheerst door

"OmgevingsanalySett, 
rrmarketingtt, ttaccount management", ttcorporate plan-

nin!", "Àtrategie-ontwikkeling",'rmanagement-informatie-systeem", om

illaar een paar moeilijke woorden te gebruiken, die in het vakjargon van

de hedendaagse onderzoeker nog nauwelijks voorkomen.
Menig hedendaags onderzoeker maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en

vreeàt een voortschrijdende bureaucratisering. Dat is begrijpelijk en

niet geheel onterecht. Toch deel ik deze zotg niet, omdat die angst vaak
op eeÀ vooroordeel lijkt te berusten en op een gebrek aan kennis van de

evolutie die de organisatiekunde in het algemeen heeft doorgemaakt.

Toen de organisatiekunde aan het begin van deze eeuw als afzonderlijk
vak opkwam, ning dat samen met het ontstaan van zeer grote organisaties
(toen vooral bedrijven); waarin de bestuursprocessen steeds moeilijker
te beheersen waren. Die vroege organisatiekunde heeft elementen overge-
nomen van een aI enige eeuwen bestaande gnote organisatie : het mili-
taire apparaat.
Doch in de jaren dertig werd het in het bedrijfsleven al duidelijk dat
de "eommandó-toon" niet de beste methode is om van je medewerkers iets
gedaan te krijgen. Een toenemende liberalisering was het gevolg, die
Àiet werd ingegeven door democratisch idealisme, maar uitsluitend door
overwegingen-vàn efficiëntie. Een belangrijk bestuursprincipe werd :

"Zoveel mógelijk beslissingen moeten oP een zo laag mogelijk niveau
worden genómen." Delegatie werd het motto. Men }ate de medewerkers op de

werkvloàr zoveel mogelijk vrijheid hun creativiteit tot uitdrukking te
brengen. Met één beperking echter, over de daden wordt wel in hiërar-
chische lijn verantwoording afgelegd, volgens van te voren afgesproken
spelregels.
Bezien we nu de ontwikkeling van het wetenschapsbedrijf, die veel later
groot begon te gnoeien, dan constateren we dit bedrijf reeds zo'n
iOOg Saar universitaire traditie achter de rug heeft, waarin een extreme
,orm u"n delegatie, onder de vlag "vrijheid van onderzoek", de boventoon
voerde.
Helaas, na het groot-groeien van de research-organisaties, kwam er toeh
een beperkende factor in het spel ten aanzien van die vrijheid : geld.
Er waren meer onderzoekers met initiatieven, dan er financiëIe middelen
beschikbaar waren, dus was een prioriteitstelling noodzakelijk. De wetenschap-
pelijke wereld wist daar geen weg mee en is nu voor de organisatiekunde
een àchrijnend voorbeeld dat er een grens is aan wat tot op de werkvloer
gedelegeerd kan worden.
Mijn inschatting is dat 80 jaar ervaring met management in het. bedrijfs-
leven voldoende heeft aangetoond dat een uitsluitend door bevelvoering
gekarakteriseerde hiërarchie, geen kans meer maakt.
Naar mijn inschatting is ook dat de invoering van enige hiërarchie in
het wetenschapsbedrijf eveneens onvermijdelijk zal zijn.
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NIVE-direcÈiekanerbespreking, 13 maart 1986

ItrLEIDING OP EET GET'NIFICEERD I.íANAGEUENT-CONCEPT

Ronde Eafel bespreking naar aanleiding van bijdrage aan 'tspectrum van de
ÈoekougErr (xive jubileuu-uiEgave 1985) : ConvergenÈie en divergenÈie in
managemenË opvaEÈingen; een evolut,ionaire benadering.

À.Rörsch

Natuurverschijnselen hebben meÈ eociale verschijnselen (waaronder ik hier
voorat ver§Ea heÈ funcÈioneren van werkgemeenschappen) een grote complexi-
Eeit gemeen.

Aan de beoefening van de naÈuurweÈenschappen in de westerse wereld uet het
doel natuurverschijnselen Ee doorgronden (en in heÈ verlengde daarvan om er
een nuttig gebruik van te naken) ligt een belangrijke, algemeen aanvaarde,
benaderingswijze Een grondslag.
De verschijnselen terug Ee voeren op zo weinig mogelijk rfirst principlest
om daaruit alle andere verschijnselen t,e verklaren (vergelijk in de wis-
kunde het axioma, versus de scellingen die tbewezent kunnen worden, in de
natuurkunde de weËEen van de Ehermodynamica).
UiE de geschiedenis van de verschillende natuurwetenschappen blijkt, dag

zodra heE gelukÈe die tfirsÈ principlesf te achterhalenr,de snelheid van de

onEwikkeling van zorn naEuurwet,enschappelijk gebied in een enonue stroom-
versnelling kwam.

Aldus gaaE iemand zoals ik, met, een natuurweEenschappelijke achÈergrond,
maar een leek op het gebied van de sociale weterischappen, maar wel met
enige PrakEijkervaring in heÈ besÈuur vàn werkgemeenschappenr op zoek naar
algemeen geldende tfirsE principlesrin zulke organisaËies. En wel door een
vergelijkend onderzoek van de meest, uiEeenlopende werkgemeenschappen.
Dat is nieË zorn heel nieulre benadering, i'r'mers McKinseyrs benadering van
de zogenaamde excellenEe ondernemingen Eet heÈ 7S sysÈeem, is op het zelfde
idee gebaseerd. I{e1 nieuw is dat ik het 75 sysEeem nadat, her op onderne-
mingen met winstoogmerk was losgelaEen, dit nu ook heb gedaan op werkgemeen-
schappen als onderzoek-organisaÈies (zie Science FricÈion 1984). Iloe verder
de werkgemeenschappen bij zo'n vergelijking uiÈeen liggen, des Ee fundamen-
Eeler zullen de Èe herkennen gemeenschappelijke waarden zijd. rk heb er
zelfs over gedacht niet alleen werkgemeenschappen bij het onderzoek Èe

beErekken maar ook teefgemdenschappen, maar daE leverÈ niet veel bruik-
baars op. De ootzaak daarvan lijkÈ rnij dat in onze Europese staEen een een
belangrijk (Napoleonuisch) 'first principler wordt aangehangen, daE van de
scheiding van de drie machEen, terwijl in een werkgemeenschap ieder in de
lijn-hiërarchie zowel weE- of liever regel-gevend is, en rechter speelE, en
soms als poliEie-agenÈ moet opEreden.
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Maar terug nu naar de vergelijking van de uiteenlopende werkgemeenschappen,
waÈ leidt E.oÈ heÈ geunificeerde management-concepE. De achE regels ervan
zie ik als hun 'firsÈ principlesr.
Ook de visie neergelegd in rConvergertEie en divergentie in menagement-
opvatEingenr komÈ vootrE uit nijn naEuurwetenschappelijke achÈergrond, de

ervaringen uiÈ onderzoek naar de biologische evoluEie, waaraan ik zorn
zeven jaar heb gewerkt. Aan die biologische evolutie liggen Eaar twee firsÈ
principles Èen grondslag : de Èheorie van de sponEane variaÈie en de Eheo-
rie van de naÈuurlijke selecÈie. Die Èwee simpele principes leiden ÈoÈ een
verklaring voor de miljoenen-verscheidenheid aan biologische soorEen in de

levende natuur. Ik meen daÈ dezelfde t,nee principes ook aan de evolutie van
werkgemeenschappen Een grondslag liggen.
In de biologie heeft men overigens veel moeite gehad oB Èe accepteren dat
in levende sysÈemen ook dezelfde natuurwetÈen gelden als in de niet-levende
naÈ,uur, bijv. de hoofdwetÈen van de thermodlmaruica, die voorschrijven dat
elk gesloEen sysËeem naar de grooEst mogelijke chaos screefË. Dat is zeer
begrijpelijk want elk levend organisme munÈ juisc uiE door een exEreeu hoge
organisatiegraad. Maar heÈ uitgangspunE bleek fout : geen enkel levend
wezen is een gesloÈen chermodynamisch systeem. ELk levend systeem is een
open thermodynamisch syst.eem, opererend ver van heE Ehernodynamisch even-
wichÈ en recenÈe onEwikkelingen in de organ-isaÈiekunde nopen ons werkge-
meenschapPen eveneens als zulke open, levende sysEemen Ee gaan bezien, die
voorÈ,durend uit de omgeving rneÈ impulsen worden gevoed.

Ile tmoleculent van de werkgemeenschap zijn de mensen. NeÈ zoals we de wer-
king van biologische sysEemen proberen te begrijpen door de eigenschappen
van de moleculen Ee besËudere,n, en de wíjze waarop die met elkaar omgaan,
krijgen we, denk ik, pae wezenlijk begrip voor het functioneren van werk-
gemeenschaPPen, als we heË gedrag van de mensen besEuderen, de víjze waarop
die met elkaar omgaan. Regel (a) tot en mec (d) van het geunificeerde con-
cepE hebben daar beÈrekking op.

De laaEsÈe tijd heb ik rnij in dir verband ook beziggehouden met de vraag of
Ite voor ons funcÈioneren in een hiërarchische 1ijn, niet een speciale be-
sEuurs-ethiek zouden kunnen opschrijven. HeÈ is maar een zijlijn, waaraan
ik in heÈ kader van deze bijeenkomsÈ niet a1 te veel aandachÈ wil besÈ,eden,
maar ik maak er t.och even nelding van omdaE naEuurlijk de eÈhiek de basis
is voor de wijze ríaarop wij in de leefgemeenschap meÈ elkaar omgaan. Som-
nige professies, bijv. de nedische houden er zotn speciale eÈhiek op na.
In die professies voelE men een specifieke veranEwoordelijkheid voor heE

wel en wee van de medemens. Langs die lijn redenerend en bedenkend dat de
manager zeker een zo groEe invloed kan hebben op het weI en wee van zijn
medemens, is er voor een afzonderlijke besÈuurs-ethiek wel wat Ee zeggen.
Toch denk ik dac we die nieË nodig hebben, daÈ de heersende eÈhiek in onze
leefgemeenschap voldoende regels stelE om mensen ook ia een hiërarchische
lijn fatsoenlijk mer elkaar Ee laÈen omgaan.

Eà6T?IN
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I{aE is nu de zin van heL formuleren van een geunificeerd concepL voor
managemenÈ ? Kun je er ook ieÈs bruikbaars mee doen ?

Ik ben er Eoe gekomen omdat nogal wat werkgemeenschappen in de onderzoek-
wereld menen iets heel bijzonders Ee zijn en daarom aanspraak È,e kunnen
maken op bijzondere besÈuurgvormen. Ik heb d,aÈ zorn 15 jaar lang besEreden,
vooral Een aaanzien van die werkgemeenschappen die menen uit principe niet
bestuurbaar te zíjd. Ik heb heu rconcepE' gebruikt on diÈ aan È,e Èonen.

Daatmede wil ik in heE geheel niet zeggen dat elke werkgemeenschap op pre-
cies dezelfde wijze besÈuurd moeE worden.

Maar er zijn wel rfirst principles'. Eet belangrijkste is nijns inziens
die, die de cornmunicaÈie in de hiërarchische lijn beÈreffen en dan vooral
die, die heC afleggen van veranÈwoordelijkheid raken.
Ik vesEig in discussies over management, in ons land sEeeds de aandachÈ

hierop, omdaÈ diÈ begrip 'rveranÈwoordelijkheid" in onze besÈuurscultuur
nijns inziens nogal eens verkeerd wordt. geïnEerpreEeerd.
A1s een Nederlandse besEuursfuncÈionaris zegt : "DiÈ is uijn veranÈwoorde-
lijkheid.'r, bedoelÈ hij meesEal 'rbemoei je er nieE mee, diË is nijn auEho-
riteit". DiE is fundanent,eel onjuisÈ : veranËlroordelijkheid heeft alleen
beEekenis als er rrveranÈwoord" wordE, daÈ wil zeggen er verantwoordelijk-
heid wordÈ afgelegd.
Er zít achEer de authoritaire houding van de Nederlandse besEuursfunctio-
naris een lange geschiedenis, die'van de IIollandse calvinisË,ische regent.
Lezenswaard is in diE opzichÈ de onlangs verschenen Leidse disserÈatie
I'GezeEen burgersrr, waarin heE functioneren van de Leidse Vroedschap in de

l8e eèuw wordE beschreven.
TensloÈEe wil ik nog proberen kort de essenÈie van mijn NIVE-bijdrage over

"ConvergenÈie en divergenÈie" samen t.e. vatEen en de Eoegevoegde stellingen
en conclusies.

Onze discussie zou zíc}:. wellichE kunnen t,oespiteen op de argumenÈ.en waarom
bepaalde managemenEvormen in de toekomst wel en andere niet zullen over-
leven (als voorbeeld van de laatsÈe bijv. de huidige universiEaire
besÈuurssEructuur) .

SÈellingen

1. De organisaÈie-sÈructuren van werkgemeenschappen zijn steeds aan veran-
deringen onderhevig. Zíj evolueren.

2. Nieuwe vormen onÈstaan uiË rèeds best,aande door heE opEreden van natuur-
lijke variaÈies die worden opgewekE door de mensen die in de organisaÈie
werken.

3. Onder de druk van inEerne, maar vooral, exÈerne selectiekrachEen over-
leven sonr-ige nieuwe varianten wel, andere niet.
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Conclusies
l. Een studie als ttln search of excellencett heeft ats recepÈ, voor een

ideale organisaEie-structuur sl-echÈs een beperkt.e waarde, omdat ze is
gebaseerd op een tijd-opname van een specifieke habitat.

2. De sEudie is we1 zinvol als basis om nieurre varianÈ-voimen te genereren,
die in de praktijk op hun degelijkheid kunnen worden getoeÈst.

3. HeÈ ge-unificeerde management-concepÈ ie nieC meer dan een skeleÈ dat
overblijft a1s men de evaLuatie beziet die de organisatievormen en

EanagemenÈ-opvatÈingen sinds het begin van deze eeuw hebben doorgemaakt.
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COMMENTS ON CODEST-STIMULATION ACTION 1983-84 
A.Rorsch, march 1986 

The biology part 

Out of 21 contracts 16 condensed results, provided by the secretariat 
were studied. There can be little doubt that the quality of the work 
as such is good. The laboratories involved are well known 
institutions, and so are the leading scientists. The question, whether 
indeed important break-throughs were realized, is not a fair one, 
considering the time lapse of the current programme of two years only. 
The impression is that most of the projects subsidized, are long term 
projects.The scientific priority ranking of these projects is non 
disputable; they have probably figured for considerable time on the 
research progrannnmes of the institutes involved. The support by CODEST 
was in this respect a sound investment. Keeping to the rule to support 
cross-border activities only, the basic aim of the stimulation 
programme, i.e. to increase European collaboration, has also been 
fulfilled well. 
If the conclusion is right that especially the European 'scientific 
establisment'has profited, one may ask how many opportunties CODEST 
has offered to new fields of research, or one may wonder whether more 
top~down initiatives should have been taken. 
Let us first state that serving the 'establisment' is not a bad thing 
at all; it became established because of its (scientific) reputation. 
Sometimes,however,the reputation of an institute proliferates longer 
than justified, if critical inputs diminish.In this sense the European 
collaboration between institutes, (e.g. in the twinning programme) is 
not only of importance for the exchange of scientifics ideas, but also 
for maintaining a critical atmosphere throughout Europe. 

This leaves us with the question whether a programme on CODEST
Stimulation should also invest outside the well-known establishment or 
should leave this to national initiatives or EC-programmes with the 
aim to stimulate a single field.(e.g. Energy, Biotechnology, Radiation 
Biology). In other words, was the council decision a good one to 
mention particular fields for the Stimulation programme e.g. Optics, 
Pharmacobiology. 
It seems that the 'optics' programme was a success. With respect to 
biology, however, CODEST has not followed its terms of references. 
The 16 contracts in biology can be subdivided as follows: *) 
1. pharmacobiology 3 
2. physiology/biochemistry 7 
3. molecular biology (human) 5 
4 molecular biology of plants 1 

Although I do not understand the preference given in the council 
decision to pharmacobiology, I am certainly not prepared to critize 
CODEST in this respect. If far better proposals reached the committee 
in human and molecular biology than in pharmacobiology, and it is 
agreed that a bottom-up approach is the right one for a body like 
CODEST, the discussion is closed. 

*) This subdivision was made by a referee, unbiased by the information 
that the heading of the programme was pharmacobiology.Three projects 
under physiology (in neurobiology) could be considered to belong also 
to group (1) 
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But I can imagine a useful, more active approach to selecting fields 
through CODEST, especially to new or so far neglected areas of 
research. A more active approach is needed in such fields, because the 
number of good scientists in those fields is limited and consequently 
the number of spontaneously arising appli.cations meriting 
consideration is small. 

A European programme like CODEST-stimulation could play an important 
role in bringing those small numbers of scientists in such fields in 
various countries together, to make them join forces. 

In the field of medicine/physiology I can easily think of two 
examples. 
a. 
For obvious reasons a great deal of medical research is being 
performed outside the clinics, in laboratories using animals. This 
experimental biology has assumed enormous proportions and became a 
research field in its self. We feel that (at least i .n the Netherlands) 
there is also a danger coupled with this development, namely that 
those experimentalists are loosing contact with the clinic and 
alienate themselves from the patient. And this, despite the fact that 
nowadays modern technology and new micro-technics, allow much better 
clinical experimentation than in the past. As a result of the success 
of experimental biology, clinical research has come to be less 
respected and is now in a poor state, suffering from lack of quality·, 
and showing impotence to attract good young scientists. This tendency 

. - strong emphasis on animal or in vitro experimentation - also shows 
up in the reports of the Codest-stimulation progranune. Despite titles 
of contracts which suggest medical importance, all work reported is on 
cells, yeasts or organs derived from rats and rabbits. Not a single 
clinical experiment is mentioned. 
b. 
Preventive medicine and public health research suffer from a similar 
lack of attention and appreciation from experimentalists.These 
subjects are nevertheless high on the priority list of governments. 
Again we notice a lack of overall quality of the investigators. The 
majority of the workers in this field publish in national journals in 
their own language only. 
It is clear that if a European dimension were added to these 
research fields, by selecting critically the highly qualified 
researchers and bringing them together, a nucleus could be formed, 
from which an improved scientific 'tradition',striving for quality 
could spread. 

This requires a more active involvement of CODEST. My impression is 
that the committee has played such a role with respect to e.g. Optics, 
but not in Biology. 

I want to stress the point that I have mentioned the fields (a) and 
(b) only as examples. In these fields an EC-action, next to national 
efforts can really add value that the national authorities cannot, 
even if they would double their research budgets.(a) and (b) are in 
this respect interesting examples because national governments spend 
already considerable funds in clinical and public health re search. The 
locally existing funding organizations seem nevertheless not to be in 
a position to improve the quality. Here lies a task for the EC to 
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. 
contribute by facilitating cross-border contacts, which not only imply 
the exchange of new ideas but also an international peer review 
system. 
In a similar way EMBO has served in its early days the development of 
European Molecular Biology (whether the EMBO-lab was a good initiative 
is another question;anyway it was established ten years too late to 
serve its purpose well). Another example is the (already 25 years old) 
EURATOM research programme on radiation protection. It was operated on 
a more modest scale but through its selective funding of Europe-wide 
collaborating institutions helped the formation of centres of 
excellence which could succesfully compete with the US. 

Does molecular biology in Europe still deserve or need the special 
attention Codest has given it ? 
I think it does, in order to maintain its competitive position in the 
world. 
The molecular approach has changed our views in many subdisciplines in 
biology dramatically and it will continue to do so for the next 25 
years. And certainly more than any other approach. It has also a 
strong impact in clinical treatment (think of inborn errors) and no 
doubt will also influence strongly our views on preventive medicine 
(think of arteroscleroses and cancer). Foreseeable is also a new 
impact on environmental research and on problems of nature 
conservation if we think of the molecular approach in biological 
evolution. The molecular biologists are on the threshold of 
influencing the course of natural evolution to an extent the classical 
plant artd animal breeders have not dreamed of before. 

However, Molecular biology as such is not soul saving and is not 
solving all our problems. It needs counterparts in other biological 
subdisciplines to be also succesful in its applications. 
Several of these subdisciplines do suffer from the success of 
molecular biology because they cannot compete for the (limited number 
of) good scientists. Those disciplines (I have already mentioned a 
few: clinical research, preventive medicine, environmental research, 
ecology, evolution biology) deserve stimulation on a moderate scale 
by a governing body. 

It seems that CODEST has neglected this, probably leaving this type 
of governing to national authorities, while it was in its European 
setting in a particularly good and unique position to make the scarce 
talents join forces. 

The industrial participation in the progrannne 

The spontaneous involvement of Industry in the Stimulation programme 
has been disappointing. That is the conclusion of the conunittee 
itself. 
Honestly I would have been very surprised if Industry would have 
abandoned its well-known reservations to participate in any Joint 
venture, just because several million ecus would become available 
through Codest. 
It seems worthwhile to mention here some fundamental reasons why most 
industries are solitarians. ( I am speaking now from my five years of 
experience on the board of management of a research organization 
(TNO), that earns a 100 million ecus a year doing contract 
research). 

ARY2bp 
s6o4oa 



- 36 -

Industry is interested in science and technology for the development 
of new products and new production methods. It is in principle 
interested in those products only which the competitor will (can)not 
make. The development phase of a new product is in the order of 5 to 
10 years, during which secrecy must be guaranteed. It is extremely 
difficult (though it is the main task of the industrial research 
manager) to make an educated guess as to which results of fundamental 
research might be exploited in the near future. As a result the 
industries keep a close eye on each other to see which choices are 
being made by their competitors. And therefore, already showing a 
genuine interest in a certain development, (e.g. by sending to or 
attracting from a university a guest worker) is almost equal to giving 
an industrial secret away. Nevertheless, industries go to 
universities, but as a rule they listen more than they speak. 
One could imagine that some industries might be interested in an 
exchange progrannne in a promising field for the far future. But why 
send a scientist of your own on an exchange programme in such an early 
phase, if you can hire a scientist in the field when the time 
is really ripe ? 
Inhibitory for industry, (and even for TNO in many cases) is also 
that, if you send a scientist away to do a study elsewehere, his place 
has to be taken by somebody else. His own place in the industrial 
research laboratory is appr. worth five to tentimes his salary, if not 
he would have been fired. If one expects industrial scientists to go 
to work elsewhere for some time, one must expect (almost by 
definition) they will be second rate and on a waiting list for 
outplacement. 

One has to be realistic about this. After many a disappointing 
experience, we believe that the only efficient way to stimulate the 
transfer of knowledge from the scientific world to industry, is to 
transfer people from the former to the latter, without · the 
expectation that they will ever return. 

Nevertheless there are several fields of research, which are of 
interest to more than one industry and in with competition is of minor 
importance. We call them 'multi client' projects. 
Such projects can be taken up if a branch of industry has developed 
already its own infrastructure for cooperation . To a limited extent, 
such networks of small and mediLDn sized companies do already exist on 
a national scale and to a very limited extent on a European scale 
(we have a single example only). 
Comparatively these networks are reasonably well developed in the 
Netherlands and probably also in France and Germany. The best approach 
to internationalizing this structures is through the existing 
national networks itselves and therefore I do not see a role for 
CODEST. 

The limitations of EC cooperation and stimulation 

In my fifteen years of experience with the Brussels science 
administration I came across widely differing approaches of the member 
states, which also have changed quite a bit along with each national 
election. Nevertheless a few consistent patterns seem to have emerged. 

Still an attitude prevails, especially among the larger member states, 
of "why should we manage things through Brussels, if we can do it 
(better) nationally ?" I never appreciated that attitude because of 
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the nationalistic approach that it showed. But in principle, from 
the point of view of modern management concepts, there is much to say 
in favour of delegation of authority. 
Great Britain has been most consistent in this respect: research money 
spent on European collaboration, is substracted from the national 
research budget (a policy, usely not very much appreciated by the 
British scientists themselves). That made Britain a very headstrong 
negotiator in European cooperation, but in principle this view must be 
appreciated, though it is a little extreme under the present 
conditions in which we try to make a United Europe. But is it not so, 
that once we have achieved that goal, we still will favour delegation 
of as much authority to local governing bodies as possible ? 

The most important starting point for considering EC involvement in 
science administration is how action from Brussels can add value to 
national policies. 
I have tried to explain why a scientist exchange programme on a 
European scale contributes to improving the qualitative standard of 
research. In this respect Codest has fulfilled its task extremely 
well, by maintaining a very strong selection mechanism. 

Support for the less fashionable subjects 

I have also tried to explain where Codest has neglected to fill a 
gap in the (research management) market. 
It is not so difficult to designate certain fields of research as . 
being of high priority and to decide they need special support. It 
is far more difficult to decide on less fashionable subjects, that 
still need a moderate but adequate support. 
I have explained the situation in biology: the importance of 
maintaining maximum support for modern molecular and cell biology, 
next to moderate support for others. I am sure a similar situation 
exists in other disciplines. In the Netherlands for example, with all 
the interest focussed on micro electronics, informatics, robotics, it 
became almost impossible to find qualified process engineers. What do 
we do with the most sophisticated control circuits, if process 
engineering itself is lagging behind ? 
Another example is rheology, in which we are very poor. In this 
subject Italy has still great expertise. It took some time, but now 
we are hiring Italians. On the other hand we have always been 
'exporters' of astronomers and we could also be exporters of 
agricultural research workers, . even in classical breeding. 

I repeat, there is certainly a need to join forces in Europe in less 
fashionable subjects, bringing together the few good scientists, to 
the benefit of all. 

This will require a thorough investigation of the quality of all 
natural sciences in all our member states. Such an inquiry could also 
have another effect, that will not cost (European) money and even 
might spare (national) currency. The inquiry will also result in an 
opinion as to in which field each country is performing badly, which 
might result in an advice to limit support for that field, until 
quality has improved. 
I think there is a need for setting up (under EC authority) evaluation 
committees (similar to OECD-examiners) that can be requested by 
national governments to investigate their country's performance in 
various research fields. Here CODEST could take an initative. 



-38-

OpenÍngstoespraak Prof.dr.lr. A. Rörsch, Raad van Bestuur TNO,

TNo-Synpoeium tHet vervoer van gevaarlÍJke stoffen over de wegt,

23 aprÍI 1986' RAI Aneterdam.

Danes eu Eeren,

Iloewel dle gebeurtenls a1 weer zotn vijf weken geleden plaats vond,

I1gt de explosle van een LPG-tank, lngebouwd 1n een Personenauto die

geparkeerd stond 1n een garage 1n Prlnsenbeek, toch nog vers in het

geheugen. Nu glng het daarblJ orn een relatief gerlnge hoeveelheid

gas, maar de schade was zdal-s bekend aanzlenlljk. I,Ie werden Eet ééo

klap net de mogellJke rlsLcots van deze stof geconfrouteerd.

IIet ongeluk Ín Prinsenbeek 1s te wÍJteo gelÍeest aan een combinatíe

van factoren, en de kans dat een dergelljk lncÍdent zl'ch oader

dezelfde omstandigheden herhaalt, Ís m{sschien k1ein. Toch moeten we

niet vergeteu dat er dagellJks vele, zeer vele Potentlële
rPrinsenbeeksr ondemeg zijn op het Nederlaadse rÍegennet. Dat betreft
nÍet alleen tanlctragens Bet LPG - ook ta1 vau'andere gasvormige,

vloeibare en vaste stoffen kunnen, a1s de omstandigheden daarvoor -
tussen aanhalÍngstekens - tgunstÍgt zíjrt, tot calamiteÍteo aanLeidlng

geveÍr. U1Èeraard vor:mt niet alleen het vrachtverkeer wat dat betreft
een risÍco - ook kruit- en chemisehe fabrÍekea, opslagtanks en

graansilots w1ll-en zoaLs bekend nog wel eens ontploffen. Tot op

zekere hoogte Ís het echter mogeliJk dÍe rLslco-fact,oren door een

navenant planologí.sch beleid voldoende te lsoleren. Ten aanzlen van

het wegvervoer 1s zulks echter veel moeiJ.lJker te realiseren: verder

dan de speclale bewegwijzerde routes voor het velrroer van gevaarlÍJke

stoffen komt het 1n de praktl3k haast nieÈ.

In ons land zljn er enkele cruciale factoren die een rol spelen blJ
Lar 116*16^, r'^n aarraarl { {laa ctaf fon arroy ,le t eq. I-I kUnt Ze ZeLf.!b-- o- 
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genakkell.Jk bedenken, 11aar volledigheÍdshalve noem Lk ze nog naar
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even: 1n de eerste plaats 1s daar de cheurische lndustrie dle een

belangrtjke piJler van onze econoule vorat. In de tweede plaats heeft

ons dlchÈ-bevolkte land een zeer fiJnnazJ-g en lntensÍef gebrulkt

!Íegennet. De 1n de chenlsche í.nduetrie geproduceerde stoffen ziJn

vaak niet van gevaar ontbloot, Daar Eoeten toch over dat wegennet

worden venroerd. Gaat er met zorn transport wat mis, dan heeft dat

door dle conblnatle van omstandlgheden biJna altlJd vèrstrekkende

gevolgen voor de ougevlng.

Voordat lk de lndruk wek lemand of lets de zwarte plet toe te spelen,

w1l lk benadrukken dat er eÍgenl1Jk sprake ls van potentÍële risÍcors
- echt grote rampen met ouvangrlJke schade en veel slachtoffers zÍJn

er 1n deze sector Ín ons land gelukkig nog ní.et geweest. IIet vele

onderzoek dat, er op dlt terrein plaats vÍndt, Det name door de

OrganÍsatíe TNO, heeft dan ook vooral een preventÍef karakter. Ilet

onderzoek, .met,enkele onderdelen waanran u vanochtend nader ktrnt

kennÍs maken, levert aldus een bijdrage aan de voorkdming van

ernstige ongelukken. NatuurllJk betekeot dat geenszins dat er
lnderdaad nooÍt dergellJke rampen zullen gebeuren, en vandaar dat TNO

zich ook beztg houdt met de vraag !Íat er allenaaL kan en moet

gebeuren wanneer er toch zotn ongeluk heeft plaats gevonden.

U hebt 1n het progranna gezien dat er, na een ÍnleidÍng door de heer

Bloen van het l,ÍlnisterÍe van Verkeer en l.Iaterstaat, dÍe za1 lngaan op

het overheidsbeleld ten aanzien van de reglementering van het vetrroer

van gevaarlijke stoffen, aandacht zal worden besteed aan een drietal
relevant,e onderzoekvelden van TNO. Orrer dÍe onderwerpen wll lk nÍet
verder ultweiden, aangezÍen de betreffende sprekers u daaromtrent

ongetwijfeld afdoende zullen lnforueren.

IIet 1s echter goed erop te wijzen, dat dÍt nog lang niet alles 1s wat

TNO op het betreffende terreln doet. Laat me u een aantal andere

voorbeelden noegren.

- Door TNO wordt blJvoorbeeld een bijdrage geleverd aan de

ciassLflcaile varr stoffea te; bchccïc ïa;: dc door dc zcjuist genceBde

wetgeving gehanteerde lndeling in categorÍeën. Met andere woorden: we
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klJken naar de elgenschappen van een verbinding teneÍnde de

rÍslco-categorÍe te kunnen lnschatten waarin de betreffende gtof moet

worden ondergebracht.

- GevaarllJke stoffen worden ook bestudeerd met het oog op de

nogellJk schadellJke effecten voor mens en mÍ11eu. Eet ls lÍnnere nÍet
alLeen van belang otn te weten of Je een brandende tankauto nu JuÍst
we1 of nlet uet !íater mag blussen, Baar ook wat de toxÍcologische

rlsÍcots voor de blJ de rampbestrljding betrokkenen zí.jn.

- Nauw net het voorgaande hangt samen dat het van belang 1s te líeteÍl

hoe gevaarlÍjke stoffen zlch ln geval van eeo calamÍteit versPreiden.

In eerste lnst,antie gaat het daarbij natuurlljk vooral om de

verspreidlng vla de lucht, hetgeen bestudeerd wordt ln de wlndtunnels

dle fi.IO ter beschikking heeft. Ons wÍndtunnelonderzoek heeft

lnternatÍonaal reeds sterk de aandacht getrokken - een constateriag.

waannee lk ln dit korte overzlcht w11 volstaan err rÍaarvan 1k aanneem

dat u er zelf lrel de conclusl.e ult kunt trekken.

- Naast de verspreiding van vrÍJgekomen gevaarlÍjke stoffen door de

lucht votrt ook het binnendringen Ín rÍater.en bodeu een ondemerP vaa

studie bij TNO. Iíanneer er Eet het transport van gevaarllJke stoffen
over de weg iets mls gaat, dan kuunen daardoor lumers ook deze

nilleuconpartlmenten worden aangetast met rnllleuverontreinÍglng toÈ

gevolg.

- Een ander aspekt dat ik u wÍl noemen heeft r.let zozeer betrekking

op het dlrekt tegengaan van, of het optiuaal reagerer oP ongelukken,

maar op het bevorderen van een goede doorstromÍng van gevaarlijke

transporten. Zoals bekend vormen tunnels uÍt veiLigheÍdsoverwegingen

ten aanzien van het verrroer van gevaarlÍ.jke stoffàn over de weg

ernstige bottlenecks. TNO verrÍchtte onderzoek teneÍnde te komen tot
brandwerende voorzieningen op de tunnelwanden. Er wordt thans hard

gewerkt aan het aanbrengen van dergelljke voorzienlngen, waardoor een

ongestoord en ve111g transport mogellJk wordt. Bovendien wordt aldus

voorkomen dat gevaarllJke transporten zich moelzaam een andera líe$r

urlsschlen wel dlchter langs of zelfs door een woonwijk moeten zoeken.

- Nög een andere lnvalshoek van het vanochtend te behandelen

vraagstuk wll lk u nlet onthouden, aangezien daaraan eveneens blnnen

TNO aandacht wordt besteed. DaarbiJ gaat het om het lnschatten van
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rleicore, anders gezegd het lrantlflceren van de uogellJkheden voor

rlsÍco-aversie. IIet Ís lmters de ervarlng dat ongelukken 1n veel

gevallen niet door uitsluÍtend externe, biJvoorbeeld

fyslech-cheuÍsche Proce§sen, worden veroorzaakt, uaar dat vaak de

uens blJ het ontstaan van ranPen een eruclale ro1 apeelt. TNO heeft

tal-I:oze ongevalJ.en geanalyeeerd. t{1J stuitten daarblJ telkena weer oP

een hele keten van deel-oorzaken en deel-gevolgen die zlch kon

ontwikkelen doordat de betrokken Elensen op dle deel-processen nlet

adequaat konden reageren danwel het deel-rÍsico verkeerd inschattea.

Met andere woorden: hoe vermlJd je dat bepaalde dingen die mÍs gaaa

van potentieel tot daadwerkelijk rlsÍco worden? Een nÍeÈ te

onderschatten vraagstuk, 66k waar de problematÍek van het' vervoer van

gevaarltJke stoffen over de weg ter sprake komt 
r

- Als laatste w1l |k u de databauk FACTS noepen, waartree u bulten

d,eze zaa]- kuat kennis maken. De hierÍn verzamelde en voortdurend

geactuallseerde lnformatle over lncÍdenten en alle omstaadlgheden die

een ro1 speelden biJ een calanlteit, vormt een belangriJke bron van

praktlsche kennÍs biJ de beetriJdlng vaa toekoastÍge raEPen.

Ik wil het overzicht van de actÍvitelten van TNO op het betreffende

terrela hierbÍJ laten. Ik wil daaraan echter nog eeÍr tweetal

bevlndl.ngen.toevoegen die 1n het ÏNo-onderzoek naar boven zljn
gekomen, en lraarvan het niJ de moeite waard lijkt lndien daaromtreot

nader onderzoek zou worden geëntameerd.

In de eerste plaats Ís er geconstateerd in een studle vaE de Afdellng

Industrlële Velllgheid van ÏNo dat blj dè ongelukken Det

vrachtverkeer het kantelen van tankwagens een veel voorkouend

verschlJnsel Ís. Men zou zlch waÈ daÈ betreft dan ook niet ten

onrechte zol-gen kurinen maken over het steeds meer ln o[wang toenegen

van het ver:roer van vloeistoffen Per container, de zogeheten

ttanktainerst - contalners ziJn lumers nog een stuk hoger dan een

tankwagen. IIet lljkt derhalve aanbevelenswaard tndlen een onderzoek

zou worden opgezet dat tot doel heeft te komen tot stablelere

vrachtautocombÍnatles, met name voor het containervenoer. Overigens

lljkt dat ook van belang voor de verkeersvelllgheld ln het algemeen'

dus ook waar het nlet het vervoer van gevaarliJke stoffen betreft'
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In de tweede plaats zou Ík aandacht wlllen vragen voor de !Íet- en

regelgevlng ten aanzÍen van het vervoer van gevaarllJke et,offen over

de weg. Die regela werpen duldellJk hun vruchten afz zoala 1k feede

Ín het begin van nlJn toespraak heb gezegd, zlJn er ln ons land blJ
het wegtran8port van gevaarllJke stoffea nog niet of nauwelÍJks

calanitelten vaÍr grote osrvaug geweest. De wet- en regelgevlng wordt

echter eteeds lngewikkelder, en daardoor ontoegankeliJker voor zoweL

de mensen die zÍch aan de voorschrÍften uoeten houden (bijvoorbeel-d

transportonderneruers), alsook voor de hulpverleners dle 1n actle
moeten komen nadat zlch onverhoopt toch een ongeluk heeft voorgedaan.

Er moet, met andere woorden, voor worden gewaakt dat de wet- en

regelgeving z6 Íngewlkkeld wordt dat deze 1n de praktl3k en 1n geval

van nood nlet adequaat kan worden toegepast. Eet 1s, tussen haakjes,
duidellJk dat hLerbÍj ook de factor tmeÍls' Ín het ontstaar van

eventuele raupen rreer om de hoek kont kÍJken: kunnea dlegenen dÍe iu
zorn gituatÍe handelend Doeten optredeo, door de bomen nog we1 het

bos zlen? Er worden op verschllLende plaaÈsen welÍswaar wel gegevens

verzameld over bepaalde deel-aspekten, Eaar een Lntegrale en globale

data-bank waarln-a1 deze kennÍs ls gebundeld en algemeen toegankelÍJk
gemaakt, ontbreekt nog.

Ik zou derhalve willen pleitea voor het opzetten van -

informatÍe-systeuen waarln op een gebruÍkers-vrÍendellJke wiJze

lnformatÍe toegankelljk wordt genaakt omtreat het omgaatr met

getaarlÍjke stoffen. Overheid èn bedrljfsleven zouden hiervoor de

benodÍgde gegevens en data Boeten aanleveren. Met behul-p van zulke

lnfor:natie-systemen zouden tnenseo die met gevaarlÍjke stoffen Doeten

otrgaan en ook bÍJvoorbeeJ.d hulpverleners zeer snel, en zonder dat dat

voor meer dan 6én uitleg vatbaar 1s, kunnen vaststellen aan welke

regels men zich.ln een bepaalde slÈuatie Èe houden heeft. Zott
systeen zou mÍsschlen net zo'n opze,t Boeten krlJgen a1s het

landelijke alarmtelefoonnummer lÍaarover reeds té lang wordt

uagedacht, alleen zou het sneller troeten worden gerealÍseerd.

Damens en heren,

Iiet zal duldeiijl, zijrr dai het zoJuist door n1J geschetste onderzoek

èn het nog noodzakelÍjk geachte onderzoek ten aanzien van het vervoer
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van gevaarllJke etoffen over de weg nlet alleen ln het kader van de

beura Intertraffic van grote betekenis 1s, maar ook 1n relatie tot de

op dit Doment eveneens ln het R1ll-coaplex plaats vÍndende ARBO-beure,

1rr,-ers zowel ten aanzÍen van het voorkóne[ van rauPen ale Ook bÍJ de

bestrÍJding er:van staat de vetmÍnderlng van rlsÍcots voor de uens

centraal. De oene dÍe vanuÍt zU11 arbeidsaltuatle, hetzlJ als

chauffeur, hetzlJ als ramPenbestrljder' uet gevaarllJke transporten

wordt geconfronteerd, í.s daarbiJ van even zo groot belang als de

burger dle 1n de buurt van de plaats des oohells tíoont. Ik meen dat

TNO, ea als TNQ-bestuurder zeg Lk dat niet zonder trots, aLdus een

belaagrljke lnvuIlÍng geeft aan zljn wettelljke opdracht het

natuurnÍetenschappellJk onderzoek dlenstbaar te maken aan de

BaatschapPlj.

Dat u vanEorgen la zo groten getale uaar dÍt syaposluu beat gekomen

om daarvan kennis te neDen' stemt ons dan ook tot voldoenlng. De

verplLchting die door deze Ínteresse èn door de ernst van het

vraagstuk wordt oPge1egd, nanelljk om ouderzoekresultaten van hoge

krlrrallteit te producereÍI, Ís een ultdaglng dle wÍJ gaarue aanuemen'

Ik hoop dao ook dat dlt voor u eeo nuttlg en lnÈeressant s3imPoslum

zal zlJn, dat 1k hiennede voor geopend verklaar.

Ik dank u voor uw aandacht.
a
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HET I^TMRBORGEN VAN GENETiSCUT DIVERSITEIT
EN

HET urrsrERVEN vAI{ sooRTrn r)
Inleiding EoÈ heÈ debat meE Prof.Dr. D.J. Kuenen 21 mei 1986, naar aanlei-
ding van heÈ Jaaradvies Raad voor heE Milieu- en Natuuronderzoek 1985

A. Rörsch

I.Iij zijn al1en gealarmeerd door Eekenen die erop wijzen dac de mens door
slordig oE te springen neÈ zijn naÈuurlijke hulpbronnen, roofbouw aan het,
plegen is, die hem laÈer duur te sÈaan kan komen.
Eén van die Èekenen is de vermindering van heE aantal species die ons in de
vrije naEuur omringen. De één is wat meer dan de ander gealarmeerd. Bepaal-
de uitspraken mijnerzijds hebben wellicht de indruk gevestigd dat ik tot
de minder verontrusÈen behoor. Dat is maar in bepaalde opzichten heË geval,
zoaLs ik uit.een zaL zetlen, ríant ook ik schaar mij ongecondicioneerd in
de rijen van de doem-denkers die verondersÈellen dat door continuering van
de vergiftiging (nec industrieel en dierlijk afval) van onze estuaria en
conÈinentale platten en door heÈ kappen van het. tropisch regenwoud, heÈ
voort.besÈ.aan van alle leven op aarde daÈ zuurstof als substraat gebruikt -
heÈ leven van de obligaac aeroben dus - ernsÈig in gevaar wordÈ gebrachÈ.
Ik ben echÈer niet zo gealarmeerd over bijv. het eventueel verdwijnen van
een honderdÈaI weidebloemen in diE deel van de wereld. Ik weiger hiervan
wakker te liggen, omdat het mijns inziens naief is te veronderst.ellen daE
achE niljard mensen, die voor het jaar 2000 een hoge levenssÈandaard na-
sEreven, dit kunnen doen zonder de hen omringende naÈuur ongerepc. Ee 1aten,
zonder andere species uiE hun habitat Èe verdrijven.
Begrijpt U nijn realiteitszin niec verkeerd. Ík zag ook de nenselijke
wereldbevolking liever beperkt ÈoÈ achE miljoen in plaats van achÈ miljard,
wanE dan zouden we de rest van de ons omringende natuur groÈendeels wel
ongerepE kunnen laten. Van a1le krankzinnige dingen die rre als mensheid
doen, is mijns inziens na oorlogvoeren, de meesÈ krankzinnige dat we de
groei van de wereldbevolking nieE beheersen.
We zouden misschien ook met. waÈ minder welvaart en dus met minder indus-
trië1e produktie kunnen 1even. Maar wie houdt het eerste op met heÈ zeuren
om loonsverhoging ?

I.le zouden ook onze natuurlijke hulpbronnen, waaronder de levende naÈuur,
tíaÈ verstandiger kunnen benutÈen. Met die overweging komen we al waÈ dich-
t.er tot de kern van de vandaag Èe bespreken zaak en keren rre Eerug ËoE het
ongeluk dat onze weidebloemen overkomÈ.
IIeE is een grondbeginsel in de economie; uiteindelijk is onze rijkdom Èerug
t,e voeren op efficiënE gebruik van natuurlijke hulpbronneil. I,Iij gebruiken
in diE deel van de wereld de levende naÈuur niet erg efficiënÈ. Jazeker, we
hebben de hoogste melkprodukEie, de hoogsEe graanprodukËie van de wereld
per ha, maar niet dankzij de naEuurlijke hulpbron. De essenÈie van die
hulpbron is het lichE. Voor nieEs gaaÈ de zon op. Maar als we de energie-
inpuÈ, van onze Nederlandse landbourí en landbouwprodukten-verwerkende indus-
crie bekijken, is slechÈs een fracEie van de zon afkonstig. Eigenlijk zou-
den we bij de huidige sÈand van de Eechniek nieE meer van landbou!, mogen
spreken. HeÈ is industriële (agrarische) produktie. En voor onze economie
een heel belangrijke, goed voor f 500 miljard op de handelsbalans. Dat is
ongeveer evenveel als heE aardgas uiE Groningen. Een derde van de werkgele-
genheid in ons land in het nidden- en kleinbedrijf is terug Èe voeren op
het verwerken of verhandelen van agrarische produkten. En dat gaat dus ten
kosEe van de weidebloemen.

Voor de ttstellingentt,
eerdere uiEspraken van

zoals deze door heE ITAL vóór heE debat aan
de inleiders \raren onËleend, zie bijlage.
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Een goede vraag is natuurlijk of dat noodzakelijk is. Of yte ze toch niet in
bescherming kunnen nemen door waÈ minder agressieve landbouwmeEhoden Eoe Ee
passen. Maar heÈ is eveneens een goede vraag, of heE zo er.g is dat er in
diÈ land honderd of zelfs t,ienduizend soorten uit hun habicaÈ worden ver-
dreven.
De naÈuurliefhebbet zegE naEuurlijk volmondig JA. Hij beÈoogt, en EerechÈ,
daÈ natuurbehoud een onderdeel van onze culEuur behoorÈ te zíjn. Maar daE

was niet de strekking van heÈ RMNo-advies, inzake de dreigende vermindering
van diversiteit in onze vrije naÈuur, alEhans niet het deel waar tegen ik
een krit,isch geluid heb laÈen horen.
Een debat over natuurbehoud a1s cultuurgoed is van een geheel andere orde
dan ik met de RMNO heb proberen aan te zwengelen.
I{anE ook de "oplossing" die de RMNO aandraagt daE voor heE handhaven van de
diversiÈeit van (onze) flora en fauna, ca. 57" van het landoppervlak Èot
reservaaE zou moeÈen worden verklaard (dat is rrtt 2Z), wi1 ik graag in prin-
cipe onderschrijven, maar dan uitsluitend uit het oogpunÈ van natuurbehoud
als culËuurgoed, wanÈ ik onderschrijf niet de stelling dat zo'n lokaal na-
Èuurreservaat als geneEisch reservoir een reële bijdrage kan leveren aan
heÈ eventueel afwenden van caEasÈrofale oogsÈverliezen.

"Viervijfde deel van de wereldvoedselprodukÈie konE voor rekening van een
twee dozijn planten en dieren, die vaak in monoculÈuren worden gehouden en
in genetisch opzichÈ zeer homogeen zijn", stelt de RMNO. Dat is juist en
naÈuurlijk ook de waarschuwing die daaruit voortvloeic Eoch vooral enige
diversiEeiE aan Ee houden, om weersEand Èe bieden Eegen eventuele aanvallen
vanuiÈ de genadeloze ons omringende vrije naÈuur op die cultuurgelrassen en
landbouwhuisdieren. Menige boer in Nederland zou heE eerder diE jaar heel
waE waard zijn geweesE varkens in huis Èe hebben die van nature resisÈent
zijn Eegen de Afrikaanse varkenspest, zelfs aLs ze wat minder ham produ-
ceerden dan hun gevoelige familieleden.
Maar als die wereldvoedselprodukEie kan sÈeunen op slechEs twee dozijn
planten en dieren, dan hoeven we toch ook nieE meer dan uitsluitend de
variant.en van die 24 ít reserve Ee houden ?

DenkE de RMNO die dan in ons lokale 5Z-reservaat onder Ee brengen ? Dat kan
heel wat. goedkoper in genen- en zaadbanken en vooral veiliger. Hardon
(CenÈrum voor Genetische Hulpbronnen Nederland) s'chreef nij vorig jaar daE

"I{ageningent' 1.300 soorten sla, 6.000 soorËen tarwe in de genenbank heeft,
heÈ Rice Research InsÈituEe op de Filippijnen 70.000 rijstsoorten.
Een veel gehoorde stelling is : in de vrije naÈuur komen vasE nog wel een
hele boel planten (en dieren) voor die we nog nieÈ in culÈuur hebben ge-
bracht, rdaar we in de toekomst nog wel eens .nuEEig gebruik van kunnen
maken.
Is dac werkelijk zo ? Nu we in de wereld geconfronEeerd zijn meÈ een groot
(economisch) voedseloverschoE, is de discussie over diversificàtie van de
landbouwproduktie aan de orde van de dag. EIke maand is er wel ergena een
conferenEie over het mogelijk in culEuur nemen van nieuwe gewassen. Maar
ieEs wezenlijks nieuws wordt. Eoch niet bedachE, men komE nieE verder dan de
Jerusaleu Artichok of Sorghum. Voor de voedselprodukÈie lijkt heÈ ook niet,
nodig om heÈ aanEal soorEen culÈuurgewassen en landbouwhuisdieren uiE Ee
breiden.
Maar dan misschien wel voor meer t'sophisticatedrr produkten, geneesmiddelen
bijv. ? De 'rkruiden" zijn natuurlijk nog steeds een belangrijke bron van
inspiratie, maar dan moeE Eoch wel worden gelrezen op de beperkËe mogelijk-
heid van exploraÈie die Eot nieulre Eoepassingen kunnen leiden. HeÈ is in
principe wel aardig om de vrije naEuur, bijv. zoals die zich in het tro-
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pisch regenwoud manifesteert, Ee karakÈeriseren als een schaÈkamer, maar
die heeft als bron alleen beEekenis als je 'rer bij kan komen". Er zijn
t.hans zes miljoen.soorÈen beschreven. Men verondersÈelE daE er nog een-
zelfde aanÈa1 niet beschreven is. Mec het huidige potenÈieel aan Laxono-
mist,en worden jaarlijks 10.000 nieuwe species beschreven. Ilet kosE dus nog
600 jaar voor !íe door die rest onbekende soorÈen heen zijn.
Maar van 9O"A van de beschreven, zogenaamde bekende soorÈen, is eigenlijk
nieÈ meer bekend dan de naam en enkele diagnostische eigenschappen. tíaE doe
je met die kennis ? Ileel weinig EoË niets.
!{aar heÈ de onderzoeker die nieuwe, hogere plant,en en dieren wil exploite-
ren, aan onËbreekÈ, is goede selectiemeÈhoden om uiÈ het'rmer a boiret'van
soorÈen de gewensÈe Ee vissen. Ila nicrobioloog is hier in heÈ voordeel. Ik
denk dan ook dat in de microbiële wereld inderdaad nog een schaÈ aan syn-
EheEische capaciteiE voor exoEische produkÈen voorhanden is, die we verder
kunnen exploreren, maar ook daar valt heÈ niet mee om iets nieuws Èe vin-
den. Ik kan daarvan de nodige nislukkingen rapporteren. Ik heb in Dlo-kring
navraeg gedaan naar we1 succesvolle exÈracties uit de deze schaÈkamer en
geen bevredigend antwoord gekregen.

Niettemin wil ik echE nieL uitsluiEen dat er slimme mensen zíjn, die wel
succesvol nog ergens uiE heÈ natuurlijk biologisch reservoir eens een pro-
dukt weEen te extraheren, dat economisch inEeressanÈ kan zijn. Iíaar is het
van essentieel belang voor heÈ voorÈbesEaan van de mensheid ?

Die indruk heefÈ de RMNO meÈ zijn verhaal over de dreigende extinctie van
soorÈen wel proberen te wekken. Ik denk dat dat nisleidend is.
Als we de essentiële voorwaarden voor de overleving van achÈ niljard Eensen
op een rijtje zetÈen : voldoende aanvoer van koolhydraÈen, veÈEen, eiwiÈten
en een handjevol laag-moleculaire stoffen, dan wordÈ die niet in gevaar
gebrachE door decimering van heÈ EoÈaal aant.al aanwezige soorten.

Zoals ik reeds heb gezegd, er is één uiÈzondering (eigenlijk twee) voor wat
beErefE de voor de mens noodzakelijke substraten waarbij van een bedreiging
sprake is : zuurstof . De tweede is,geen substraaE-,voor -on§, maar voor de
planEenwereld z CO2. De produktie van zuurstof wordt grotendeels verzorgd
door heÈ biotoop op de oceaangrenzen en waarschijnlijk voor een klein ge-
deelt.e in-het tropisch oerwoud. DaÈ zijn uicersE ingewikkelde eco-syste-
men, rraarin we de interacEies van de soorten nog maar zeer gebrekkig ken-
nen.
Een ingewikkeld stelsel heeft zijn kwetsbare en minder kweEsbare plekken.
Neem de Eens, een schaafwond doeE hem weinig, een schoE door het hart is
gewoonlijk afdoende. Omdac we nog zo weinig van de biologische inEeracties
in heÈ zuurstof-producerende sEe1se1.,als geheel weÈen, zijn we genoodzaakt
heE gehele sÈelsel Ee conserveren. z)
Maar deze rrbescherming" heeft niets te maken meË oogsÈverliezen of genen-
verlies, omdat er in bijv. onze weiden planÈjes verdwijnen.

Toch is heÈ duidelijk dar zo'n kreet als "in de ons omringende vrije natuur
sEerven de soorÈen uittt, heÈ volk wel aanspreekE, zelfs de AnsEerdamrer die
in principe Íraar Ewee soorten vogels kenÈ : vliegsijsies en drijfsijsies en
de vraag is of je van deze emotionele beleving dan Eoch geen gebruik moec
maken oE ÈoE natuurbehoud op Èe wekken.
Mijn bezwaar daartegen is, daÈ de I'behoud-r'deskundigen in de RMNO zelf in
die kreeE lijken Ee geloven en daÈ zulks EoE verkeerde prioriteitsÈellingen
in heÈ naLuurbeheer kan leiden.

Naar schatEing komen in die essenEiële bioÈopen 9OZ van alle op aarde
aanwezige soortea voor. Door deze biotopen in t'becheruingtt t,e nemen,
beschermen we dus automatisch 902 van de species.
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Zoals ik al zei, heÈ SZ-reservaaE is op zich, uit cultureel oogpunÈ een
goede gedachte. De niddelen die we er voor over kunnen hebben, liggen dan
wel in dezelfde orde van grootEe als de niddelen die we over hebben voor
schone kunsten of het in stand houden van rtusea. Cultureel gezien is heE
5Z-reservaaÈ nog het, meesE met deze laaÈste vergelijkbaar. Overigens is
nieE uiE te sluiÈen dat, als het 1ukE, het subsidiebeleid van de EEG on te
Lurnen, ne ona uisschien wel een 21?-tesewaaE kunnen veroorloven. Maar
dan verdienE Èoch ook de aandacht of zoveel onze akkers en weiden omrin-
gende vrije naEuur, ook nieÈ een bedreiging vornt voor onze culEuurgewas-
sen. In die vrije natuur geldc de regel van de rrsurvival of the fiÈEestrr ea
in relatie toÈ die vrije naEuur behoren onze cultuurgeríassen zeker nieÈ ÈoÈ
de 'rfiEEesE'r (dat is een "understaEementrt).
fuidere prioriteiÈen ? Welke dan ?

De belangrijkste en zuiver prakÈische zíjn, dat het mij nuttiger lijkt geld
te invesÈeren in hec in sEand houden van de Eropische regenwouden, dan hier
Ee lande naÈuurreservaten in Le richEen, alsmede dat de bioÈopen aan onze
oceaangrenzen meE krachÈ Eegen vergiftiging worden beschermd.
Een prioriteic van neer wetenschappelijk karakter is daÈ de evoluEie-
biologie in relaÈie Eot populatie-dynamica, in relaÈie Eot exË,incÈie en
speciaÈie, alle aandacht krijgc en vooral daE de onderzoeken op diÈ gebied,
op moleculaire basis en die in het vrije veld, verder meÈ elkaar worden
geintegreerd. Daarover wil ik Eenslotte heÈ een en ander zeggen.

Om È,e beginnen vechÈ ik dus aan daE de Ehans waargenomen, of liever veron-
derstelde exÈinctie van soorËen in recente tijden in specifieke habiÈats.
als de onze of in de USA, werkelijk voor de r!r," ""r, 

bàdreiging rorroen 3).
TegensÈanders van die visie dragen waslijsten qan van recentelijk uitge-
sÈorven zoogdieren en vogels : de oeros, de dodo, zeekoe, Erekduif.
Komen ze werkelijk voorEijdig aan hun eind ? IIoe lang besÈaan die eoorten
al ? IIoe snel sÈierven soorten uiE in de periode daE de uens in het geheel
nog nieE op aarde was ? WeLke bijdrage levert diens indusEriële activi-
teic ?

Er blijken grote variaties t,e zit.Een in de overlevingskansen van soorEen.
Ruwweg blijken planÈensoorten in heÈ verre verleden een bestaansrecht, te
hebben gehad van 80 miljoen jaar, de diersoorÈen van 8 niljoen jaar. Kurten
heeft voor zoogdieren een levensduur van I uiljoen jaar (uit de fossielen-
record) uitgerekend. Dat komt rurmeg overeen meE heÈ uiEsterven van één
soort per 250 jaar. Mijn collega ParmenÈier heeft een aantal aangedragen
daÈ na de ijsÈijd in 1000 jaar wel 100 groÈe zoogdiersoorten zijn uitge-
storven, dus I per 10 jaar.
Is die fracEie over de laaEst,e honderd jaar werkelijk groter ? Of beÈrefÈ
heÈ soorEen die hun naÈuurlijke besEaansrechEÈijd reeds ruimschoots hebben
overschreden ?

En waÈ beÈekenE dat nu voor genenverlies ? Ik ben van mening dat recente
uiÈkomsÈen (van de laatst,e l0 jaar) van heE moleculair evoluÈie-onderzoek
daar een geheel nieuw lichc op werpen.
Op uoleculair niveau blijkt er binnen elke soort een gigantische genet.ische
variaEie op Ee Èreden, veroorzaiÏffior een samenspel vàn muEatie en mei-
oÈisch rouletÈespel (het is deze variaÈie waar de kweker en fokker vooral
gebruik van maken). feti3ten we echÈer gemiddelde verschillen in aLlelen-

HeÈ RMNo-rapporÈ baseert, zijn verwachEingen dienaangaande op. de Ame-
rikaanse sEudie "Global 2000rr, die onlangs in de New ScienEisÈ (15 Uay,
1986) door J.L. Simon ernstig werd bekritiseerd. Er is volgens Simon in
deze "studiett op onverant.rroorde wijze geëxËrapoleerd, doch ernsEiger is
nog daÈ'de "studie[ deze aanduiding nieÈ. verdient, orudaE deze slechÈs
meningen zou weergeven en geen gebruik maakt van waarnemingen die de
Eoecs der (weÈenschappelijke) kritiek kunnen doorsÈaan.
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opbouw Eussen verschillende soorÈen, dan zijn die verschillen in heE geheel
nieE zo groot. Voor waÈ beÈ,reff structurele genen, zijn tussen verríante
soorEen in heÈ geheel geen verschillen waarneembaar. Tussen mens en aap
bijv. zíjn ze niet, gevonden. Wel zijn er verschillen in hoeveelheden pro-
dukten die worden gemaakÈ. Verschillen, althans tussen verrranÈe soorten
zijn meer kwanÈitacief dan kwaliEaEief van aard, een kwesÈie van regeling
van de produktie.
Een Eweede inÈeressant gegeven is de waarneuing dat in fylogenetische
stambomen, in bepaalde soorten zich muÈant-a1lelen blijken op Èe hopen,
zonder daÈ. daarrnede een waarneembare selectiedruk gepaard gaaÈ. Dit heeft
aanvankelijk tot een rrare anti-Darwinistische hausse onder de moleculaire
evoluËie-onderzoekers aanleiding gegeven. Maar de verklaring is, in Dar-
winisÈische termen Èoch eenvoudig en eleganÈ : de selecÈiedruk 1igÈ kenne-
lijk elders en wel meer op de regelsystemen in levende organismen en wat.
minder op structurele genen.
Een derde inEeressanÈ gegeven leveren de Èhermodynamische beschouwing van
de evoluËie door Manfred Eigen op. ttij t,oonde aan dat evoluÈie van regel-
systemen een noodzakelijk "kwaad" is onder condiEies van variaEie en selec-
tie en niet a priori een doel dient.
Species-verlies is mijns inziens vooral verlies aan regelsysÈemen en of daÈ
nu voor de mens, gezien uit het oogpunE van genenverlies, een onoverkome-
lijk verlies is, is zeer EwijfelachEig omdaE we voor onze kwanÈiÈatieve
produkÈie Eoch vooral gebruik maken van maar een klein geselecteerd aantal
species.
Tenslotte nog iets over recent,e vorderingen van de populatie-dynanica in
relaÈie toÈ nilieu-invloeden.
HeÈ is evident daÈ in het fysisch milieu veranderingen meÈ groÈere snelheid
kunnen plaatsvinden dan de biologische evoluÈie zich kan aanpassen. In het
verre verleden waren heE wellichÈ vulkanische uiEbarscingen of inslagen
van groEe ueÈeorieÈen, die slachEpartijen onder de geëvolueerde soorten
aanbrachÈen in een korE cijdsbesEek, waarna het waarschijnlijk weer enige
miljoenen jaren duurde voor de diversiÈeit zich kon hersÈetlen.
De grooÈ.sÈe "rauprr op'.aarde hebben wàarschijnlijk de zuurstof-producerende
algen bij hun ontstaan teweeg gebracht, waarbij heE merendeel van de obli-
gaaÈ anaeroben ríezens werden uiÈgemoord.
De vraag dringÈ zich op of de mens met zijn groÈe produkËie aan indust.rieel
afval, momenÈeel niet bezíg is een overeenkousÈige ranp over de aarde Ee
brengen. De verspreiding van zríare meEalen, van onverteerbare st,offen a1s
DDT, wordÈ als zodanig aLs bedreiging erkend. Zonder deze Èe bagaEelli-
seren denk ik Eoch daE de grooÈste bedreiging zit in de overmaÈige produk-
t.ie van CO2 door verbranding van fossiele brandsEof, die ook bij orlze ge-
koesterde cultuurgelf,assen een z\{are aanslag doen op hun aanpassingsvermo-
8en.
Er zijn echEer ook nog andere bedreigers die op korÈere cermijn werken.
Verstoringen in de onderlinge verhoudingen van de species in een habitat,
Ereden vooral op als daarin een nieuw organisme wordt geparachuÈeerd uiE
een andere habitat. Meer algemeen gesÈeld, de vermenging van habirats is
nieÈ bevorderlijk voor de biologische diversieeit, omdat natuurlijke vij-
anden, op naÈuurlijke vríjze van elkaar gescheiden, bij elkaar worden ge-
brachÈ
De drifc der cont.inenEen is een heel belangrijk elemenÈ in onze evaluaEie
van heE verloop van de biologische evoluÈie in heE. verre verleden geworden.
Men dient zich te realiseren daE de mens bezig is a1le toE voor korÈ ge-
scheiden habitats, met elkaar in conEacE te brengen, door zelf wereldwijd
zeer inlensief Èe reizen.
Zonder nu direcË de KLM of enige andere luchEvaartrnaaEschappij in de be-
klaagdenbank te willen zetten - zij doen ook nieÈ meer dan voorzien in een
markEbehoefte van heE grote publiek - wil ik er toch op wijzen dat het
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ooveroijdelijk is dat de natuurlijke soort-diversiEeit ook door deze ogen-
schijnlijk onschuldige menselijke activiEeiÈ, het, reizen, worden aangeEast.
De MENS is de natuurlijke vijand van vele andere soorÈen op aarde, in de
eerste plaaEs vanwege de omvang die zijn populatie heeft aangenomen en in
de Èweede plaacs door het Eype activiteiten die hij op aarde heeft ont-
plooid. Laten ne daar nu geen hypocrieÈe doekjes omwinden.
Voor ons voortbestaan als soort, is heÈ van grooÈ belang daE we t eten ltan-
neer rre in eigen vLees snijden, als we onze prooi al Èe snel verslinden.

Maar 1aaÈ ona nu niet a1 te senEimenÈeel doen over heÈ verdwijnen van zelfs
honderderr soorten in onze habitat Nederland, waar al lang geen sprake meer
is van een ongerepÈe naEuur. Dat is onpraktisch, wanÈ 992 var. de biolo-
gische diversiteit zit elders en 902 daarvan in ca. l0Z van heÈ aard- en
zee-oppervlak. Van Nederland kunnen ríe hoogstens nog een aardig tuin- en
parklandschap maken, ter lering en de vermaak.
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IIET IYAARBORGEN VAN GENETISCHE DIVERSITEIT

Enlge ultspraken van de RIINO en van Prof. Rörsch (curslef)

Eéu van de belangrlJkste problernen op het
de langere terniJn bezlen 1e bet verlles
aan genetlsche dlvereltelt.
De eoolutie oad met name regelsAstemen is
1)an ua"iatie en seleetie, Eet bestaan van
daamtan en dient niet a prior'í enig doel.

gebled vaa natuurbehoud en beheer op
van soorteu en varlëtelten, het verlles

een noodzakelíjk l<tnad onder condities
uerschillende soo?ten ís een geuolg

De ln de V.S. ultgevoerde gtudle "G1obal 2000'r bad als alarmerende ultkonst, dat
onstreeks het jaar 2000 tussen de 500.000 en 2 nllJoen plant- en dlergoorten
zullen zlJn ultgegtorven.
Is uerkelíjk aangetoond dat enige soort tlnns ooottijdi4 aan zijn eind komt?

Voor Nederland 1s ln de Beleldsgerlchte Toekouetverkenning van de WetenschappetlJke
Baad voor bet Begerlngsbeleid (WRR 1983) voorgerekend dat er ln 1975 nog circa
500-600 goorten plaaten ln bet Nederlands grasland over waren, terwlJl voor het
Jaar 2000 ln het perspectief van de zogenaaude vrlJe outwlkkellng een verdere
reductle tot clrca 100 eoorten wordt verwacht op grond van verdere lutenslverÍng
van de laudbouw en landbouwkuadlge lngrepen 1n landscbap en waterhulshoudlng.

Itat in onze ?egío unameernbaar is, is dat de onoang oan de populatie uan een groot
aantal soonten dtaetisch afneemt, I,laav dat betekent nog geen uitroeiing. Gaat het
om L0-ooudige, 700-uou&íge of 1.000-uoudige afnane? De oríje natuur uerkt ín zíin
dynanísch eoenulbht nog uel met grotere faktoren.

VlerviJfde deel vau de sereldvoedeelproductle komt voor rekenlng van een twee
dozlJn planten en dleren dle vaak.in moaoculturen worden gehouden en ln genetlsch
opzlcht zeer bomogeen zlJn.
tet zou mij niet oem.,tonderen als spoedíg zou blijken dat een nTnndje 1)oL" uiteen-
Lopende uilde p'lanten- en dieysoorten ooldoende zullen zijn om aLLe genetische
grondstoffen aafl de genetic engineer te Leoeren om aLLe geuenste oeranderíngen
in cultuutgelnssen en LandbouwTwísdieren aan te brengen.

Voor het haadbaven van de dlversltelt van flora ea fauna zou clrca 5% van het
laadoppervlak tot reeervaat uoeten worden verklaard (dat ls nu circa 2%).

Enige tienàtizenden, uelLicht hondendàuizenden soorten beoatten aLLe genetische
inforrrutie die op aarde beetaat en mogeliik zelfs ooit bestaan heeft.
Iliertoe zijn geen nriLjoenen soorten nodig. De oraag is zelfs of aLLe reeds
bestaande genenbanken ge?,amenlijk alles dat tot dusoer ooit in DNA doot' de naturtt
aan infornatie geschteDen is, aL niet ltebben opgeslagen.

De vermlnderlag van de geuetlsche dlvergltelt en verklelulDg vËD het genetlsch
reservolr kan op den duur lelden tot verboogd rlsico van catastrofale oogst-
verllezen door lnsecteuplageu en plaatenzlekten.

SpeciesuerLíes is niet hetzelfde als genentserlies.
0m uan genenoerlies te larnnen spreken moeten unarschíjnlijk hele biologische
klassen ulorden uitgeroeid.

Voor de achtergrond en wljdere betekenls van de bovenvermelde citaten verwiJzen wij
naar het BMNO Jaaradvles, naar Prof. Rörsch en Prof. Kuenen en 1n 't blJzonder naar
het debat op 21 nel 1986 ln Wagènlngen.
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ONDERZOEK EN DOCTORAAT; IEEI.íA BELICET VAI{UIT TNO

Jaarvergadering recEoren college 28 nei 1986

A.Rörsch

Verechillende invalehoeken

Als TNOter kan ik het Ehema 'ronderzoek en docÈoraaÈtr vanuit, drie verschil-
lende invalshoeken belichÈen :

1. a1s oud-promovendus die zijn proefschrift in een TNO-inetiEuut heeft
bewerkt;

2. als huidig best.uursfuncÈionaris van de TNo-organisaEie; en voorË,s

3. als voornalig ge!íoon hoogleraar biochemie, die zotn derEig gepromo-

veerden heefE afgeleverd.

Ik denk dac ik noch vanwege de eerste, noch voor de derde invalshoek ben

gevraagd een bijdrage aan deze conferentie Ee Leveren. Mijn concepties op

die gebieden zijn bovendien waarschijnlijk verouderd en ne worden geachÈ

naar de toekomsE te kijken. Ik ben evenwel van mening dat waE ouderwets is
niet, persé slechÈ is; bovendien heb ik nog een andere reden om enige aan-
dachÈ te wijden aan de invalshoeken I en 3 : namelijk dat bij invalshoek 2

een eigenbelang meespeelt van TNO en ik vandaag niet heÈ odir:m op rne wil
laden geen oog Èe hebben voor het belang van heE onderwerp doctoraaÈ voor
het wetenschappelijk onderwijs (WO).

De derde invalehoek: de hoogleraar

Ik begin meE de derde invatshoek, die van de hoogleraar en ik begin dan

meE de constatering daÈ de begeleiding van promovendi Eoch in wezen de

krenE in de pap van het hoogleraarsbestaan rras. Althans in de opEiek van

mijn generaÈie, eind jaren '60. Wij kwamen Èoch vooral uit de maatschappij
naar de universiÈeiE (ik spreek niet van de wetenschappelijke ambÈenaar die
heE Eot schaal 154) brachc, omdaE we gemoÈiveerd waren om onderzoek te
doen. OmdaÈ we de universit.eiÈ als eldorado zagei waarin rre onze weÈenschap-

pelijke nieuwsgierigheid konden bevredigen. DaE mocht toen nog, en ik hoop

daE heE ook in de toekousE nog zal mogen.

Onderwijs, guÈ ja, daE moesE ook. I{ie er geen aanleg voor had, leverde heÈ

een onverwachÈe belasÈing op, maar wie er maar een klein beetje aanleg voor
had en die verder wisÈ Ee onEwikkelen, merkEe ÈoE zijn verrassing dac ook
aan heÈ onderwijs van jongere-jaars studenten besE genoegen !ías Ee beleven.
Ik heb in ieder geval altijd meE plezier aan eersÈe jaars biologen en het
andere exEreem, vijfde jaars chemiesEudenten, biochemie gegeven, de reeds
best.aande kennis en opvaÈtingen overgedragen. Maar de krenE in de pap rÉs

Eoch vooral de promovendus. En vooral die jonge man of vrouw, nog nieÈ
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belast meE al Èe veel voorkennis van zaken, die durfde de soms al E.e

gevestigde opvaÈtingen van de professor te rreersÈreven. En die daÈ ook in
het publiek, bijv. bij een werkvergadering van een ZWo-werkgemeen-

schap hardop durfde zeggen.
Met die liberale opsÈelLing heb ik in ieder geval desEijds rnijn anbc aan-

vaard. In die opstelling zag ik echter ook een missie want voor nijn be-
noeming had zich bij mij een soorE vooroordeel Èen aanzien van collega-
hoogleraren gevestigd, in heE bijzonder t,en aanzien van afsÈudeer-
EijdgenoÈen die een volledige universiEaire carrière hadden gevolgd, een

vooroordeel dat ze feiEelijk wel erg doguacisch ríaren. Na een paar jaar
ontdekt,e ik hoe daE kwam omdat ik zelf minder liberaal werd in mijn onder-
zoek-visie. Dat schreef ik toe aan het feit daE heE curriculum steeds

strakker werd, dezelfde scof in sÈeeds korEere cijd noesË worden behandeld,
rraÈ Eot een presentatie leidde die weinig discussie toelieE. Je werd tegen
wil en dank schoolmeesÈer, die de wijsheid in pachÈ had.

Misschien lag het niet a1leen aan heÈ verstrakkend curriculum. ÍJel1ichÈ is
heË bij herhaling moeÈen presenteren van de zelfde collegestof meE heÈ

grooEsÈ nogelijke, 'hooggeleerde' gezag al voldoende qa een meer dogma-

tische instelling Ee krijgen en niet alleen in de weÈenschapsbeoefening

maar ook in de omgangsvormen; ook 10 jaar eerder lras ik daar op

gesLuit. Ik kon daarmede vanzelf op mijn

Eerste invalshoek : de exÈerne (ftO-)pronovendug

en begin met een anecdot,e Èer illusÈraÈie van heÈ voorgaande. Na nijn
afsEuderen in 1957 bewerkÈe ik in het Medisch Biologisch Laboratorium TNO

een proefschrift op het gebied van de moleculaire radiobiologie, een vak
daE aan de universieeit (nog) niet bestond en nijn conÈacEen met alma mater
rraren Eot op heE momenÈ !íaarop de promoÈie zou plaats vinden, vrijwel
nihil. MeÈ mijn manuscript onder de arm toog ik naar heÈ faculÈeiEsbureau
aan het, Rapenburg te Leiden on mij over de ceremoniën Ee doen informeren en

vroeg of heE niet beleefd zou zijn als ik nij aan de tleden van de comis-
sie uic de Senaat, t zou gaan voorstellen. De toenmalige rector overhoorde
deze conversaÈie en zei op zeer strenge toon, een wijze die ik buiten de

universiteiE toÈaal ontgroeid was, dat zulks volstrekt Èegen de regels was;

dat ik niet. geachc werd mijn opponenÈen van Ee voren Ee kennen.

Ik was van mijn sÈuk gebracht en zei : 'rNu ja ik hoef niet te Leiden Èe

promoveren, ik ga we1 naar Delfu, mijn echÈe alma maEer, en sEapÈe de deur
uit. Op heÈ Rapenburg werd ik echter achEerhaald door de faculEeiÈsambte-
naar die rnij uitlegde dat Kuenen - wanE dat was de reclor - het niet zo had

bedoeld. Dat. bleek laÈer ook wel : ik rrnocht, van Ee voren met mijn opponen-
Èen kennis maken, de discuesie Eijdens de promoÈie was een uiEerst vrij-
moedige en later heb ik Don Kuenen ook leren kennen als een allerminsE
dogmatisch en formalistisch mens. Maar E,och, de sLijl waarruede ik binnen de

universiEeiE werd geconfronEeerd, rras toch een toÈaal andere dan waaraan

ik daarbuit.en gewend was geraakE.
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Ik heb U ieÈs van mijn levensverhaalr. van mijn indrukken van het universi-
tair gebeuren a1s Eoch beÈrekkelijke buiÈensËaander, verteld om aan te
geven dat de sfeer waarin aan de universiËeiÈ wordt. gewerkE, niet in alle
opzichten opEimaal is om de jonge onderzoeker op zijn EoekomsÈig func-
Èioneren in de maaÈschappij voor te bereiden.
BegrijpE U mij goed, er is heel veel in heÈ universicaire bestel dat ik wel
uiÈermate heb leren waarderen, uiaar t.oenerkend naar een behandeling vanuiE
nijn Èweede invalshoek wil ik over daÈ besEel Eoch eersÈ nog ríat kritische
geluiden laEen horen.

De universitaire cultuur
lfijn aarzeling om geheel ongecondiEioneerd elke geprouoveerde als Eoe-

komstig medewerker bij ons bedrijf binnen Èe halen komE nieE zozeer voort
uit aarzeling over weÈenschappelijke kwaliteiten, uit een waarde-oordeel
over het a1 dan nieÈ bereiken van de hoogste universitaire graad, maar

hangL samen met de tijd die de studerende in de universiEaire culÈuur
doorbrengt. Ik wil hiermede in heE geheel niec zegpen daÈ de sfeer aan de

universiÈeiÈ niet deugt,; ik zit beslisc nieÈ op de toer waarbij de univer-
siteit hobbyisrne of inteelE wordÈ verveten. Ik zeg alleen dat de sfeer een

andere is dan in menig research-instiÈuut daarbuiÈen met andere management-

stijl en daÈ de oversÈap van de ene in de andere sfeer niet. een al te ge-
nakkelijke is en ik breng tot uiEdrukking daE we ook diE in aanmerking
moeÈen nemen als we als outsiders onze visie geven, op de beEekenis van
het universiEaire promoEie-onderzoek.

Ik heb me in mijn inleiding waÈ los willen maken van temporaire klaagzangen
.zoals of AIOrs we1 voldoende-wetenschappelijke achÈergrond hebben om te
promoveren, of er wel genoeg plaaEsen voor zija, of ze we1 voldoende be-
Èaald worden.

I{ij, buiten-universiEaire gebruikers van Uw gepromoveerden, willen U best
sÈeunen om opEimale condiEies voor heE promoÈ,ie-onderzoek te verkrijgen,
maar in elk vakgebied zullen die condiÈies anders zijn en ze lenen zich
nieE voor inEegrale behandeling in deze korEe verhandeling.
In plaats van vandaag die lobby aan Ee gaan, wil ik ueÈ U bezien of er
geen andere wegen zijn on de verschillende sferen rraarvan ik heb gesproken,
beÈer op elkaar te doen aansluiten.
Ilet sleuÈelwoord is uijns inziens : samenrrerking. Daadwerkelijke sarnen-

werking op de werkvloer zodat de universiEaire parÈners vroegÈijdig in
conÈacÈ kunnen komen meÈ de werksfeer zoals die in een insÈelling als TNO

heerst.

Eet uitgangspunt : Samenwerking TNG-I{O

TNO zoekÈ in Èoenemende maE.e de samenwerking met onderdelen van de insÈel-
lingen voor Ïíetenschappelijk Onderwijs, om :
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- de doorsÈroom van fundamenÈe1e kennis naar Eoep'assingsgebieden Èe bevor-
deren;

- Eot Eaakverdeling te komen op heE grensgebied tussen verkennend en

Èoegepast onderzoek;

- neÈwerken op t.e bouwen voor het recruteren van goede jonge onderzoekers.

TNO heeft reeds de nodige ervaring meÈ zulke samenwerkingsverbanden en we1

van zeer uiÈeenlopende soorten :

I. het model Technisch Physische DiensÈ TNO-TII, waarbij een TNO-instituuÈ
mede de ro1 van universitair-instiEuuE vervult, (naar dit nodel zijn er
Ehans drie geëffectueerd);

2. (raam)overeenkomgÈen met universiE,aire insEellingen (er zijn er thans
E!íee geëffectueerd en er zijn er nog Ëwee in de naak);

3. ad hoc samenwerkingsverbanden waarbij gezamenlijk een specifiek onder-
werp wordt bewerkt voor een beperkEe Eijd (dit aantal loopt in de vele
honderden);

4. samenwerkingen middels personele unies, doordat, enerzijds universit,aire
adviseurs bij TNo-werkzaantreden zijn betrokken (ca. 100), anderzijds
TNO-medewerkers als buiÈengelroon of bijzonder hoogl.eraar zijn aangesÈeld
(ca. 35), en ryeÈenschappelijke medewerkers resp. ïNO-mederrerkers die in
TNO-insÈiEuten resp. universiÈaire instellingen onder gezamenlijke super-
visie promotie-onderzoek verrichÈen (enige tienÈallen).

Elk samennerkingsmodel heeft zijn voor- en. nadelen, zowel voor de WO-

instellingen als voor TNO die hier niet in extenso worden behandeld doch

twee algemene conclusies uit de ervaringen verdienen de aandachÈ :

a. verschillen in managemenÈ-sEructuur tuggen TNO en líO leiden toE probte-
men in het zakelijke v1ak, waardoor TNO frequenÈ de behoefte voelt
stringenÈe rbureaucraÈischet voorzorgen Èe nemen;

b. voor het onderhouden ven een duurzame samenwerking op een bepaald aan-
dachÈsgebied bieden 'papierent overeenkomgEen weinig waarborg en zijn
personele unies zoals genoemd onder (4) het meesE effectief gebleken.

Bij heÈ Èot sÈand brengen van genoemde personele unies, door niddel van het
aansÈe11en van ïNo-medewerkers als buicengelroon of bijzonder hoogleraar,
heeft TNO tot op heden, in heE algemeen een passieve ro1 gespeeld. Ilet
initiatief lag vooral bij de onderscheidene faculteicen. Opmerkelijk is dat
in bepaalde aandachEsgebieden (bijv. gezondheidsonderzoek) veel personele
unies zijn ontstaan, terwijl deze in andere (bijv. milieu-onderzoek)
schaars zijn. Dit kan nieÈ alleen een kweslie van kwaliEeiE van TNO-mede-

werkers zijn wanc op laatst genoemd aandachcsgebied heeft heÈ I{O kwanÈi-
taÈief en TNO kwaliEaÈief veel te bieden. I{aarschijnlijk is daar waar een-
maal een brede samenwerking was onÈsÈaan, deze Èot. een eigen srmenwer-
kings-cultuur uiEgegroeid, terwijl waar zulks nieÈ heÈ geval was, deze

kennelijk nieÈ goed van de grond komÈ.
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IIeÈ onlangs uitgebrachEe SEraEegisch Plan van TNO schept meer dan in het
verleden heE geval was, duidelijkheid wetke richtingen van onderzoek

de organisat,ie lrensÈ Ee bevorderen en in dit kader past ook een doel-
bewustere selectie van heÈ zoeken van aanenwerkingsverbanden uiddels de

genoemde personele unies.
Die doelbelruste selectie willen wij gaan maken door rniddel van een aparte
sÈichEing a1s intermediair, heE Lorentz-Van lterson Fonds, een Boort
naEionaal universiEeit.sfonds daÈ analoog zal opereren aan de reeds be-
sÈaande lokale universiteitsfondsen die bijzondere hoogleraren aanstellen.
Dat fonds zal worden besEuurd door een orgaan naarvan de helft van de

leden uic de Raad-van-BesEuursleden-TNO bestaat en voor de andere helft
uiÈ universiËaire besÈuurders van heÈ niveau College van BesÈuur. IIet zal
opereren Bet een adviesraad geheel samengesEeld uic hooggeleerde vertegen-
woordigers van de universiEeiÈen en krijgÈ als Eaak Èe bevorderen dat TNO-

medewerkers die aan de gebruikelijke naatsÈaven voldoen, als bijzonder of
buiÈengewoon hoogleraar aan I{O-instellingen worden aangesteld.

De relatie yan heÈ foude tot lokale univergiteitsfondgen

HeÈ is geenszins de bedoeling dat heE TNo-fonds op enigerlei wijze een

lokaal universiEeiÈsfonds voor de voet.en gaat lopen; insÈel1ing van

bijzondere leerstoelen zal steeds geschieden in en na overleg meÈ een

desbeÈreffend lokaal universiteitsfonds (in de prakrijk zal dit sÈeeds

tripartiÈe overleg zijn : TNO-fonds, lokaal-fonds en faculteit). ntt
iniCiatief, evenEueel genomen door het TNO-fonds, daE door een lokaal fonds

wordÈ overgenomen, zal dankbaar worden aanvaard. De invulling van de doel-
sÈelling-van het INO fonds onderscheidt zich echÈer in één belangrijk
opzicht van een lokaal-fonds : heefÈ de laaÈste vooral in het vaandel sEaan

de bloei van de eigen universiteit, bij TNO speelE een zeker eigenbelang
nee - dat mag niet. worden ontkend - maar daarnaast richt het TNO-fonds zich
mede op de bloei van heÈ WO alg geheel, (wat overigens ook een TNO-

belang inhoudt). In de uiEvoering is TNO elke universiteit in principe even

'lief'maar heE beleid van heÈ TNo-fonds zal niet gericht zijn op verde-
lende rechEvaardigheid. TNO wil niddels het fonds tevens bijdragen Eot de

vorming van'cenEres of excellence' aan de instellingen van I.IO op de hoofd-
aandacht,sgebieden die voor TNO strategisch van belang zijn.
HeÈ TNo-fonds wil voorÈs bevorderen daE de aan Ee sÈellen bijzondere en
buitengewone hoogleraren exEra ondersEeuning krijgen bij de uiÈoefening van

hun universiEaire funcEie, bijv. door de toewijzing van promoÈieplaatsen,
die hetzij via de middelen van het, fonds worden bekostigd (in heE geval een

algemeen TNo-belang overríeegr), hetzij via de budgetÈen van TNo-hoofd-
groepen die daarbij een direct belang hebben, heÈzij uit andere middelen.

De functie Yan het bestuur

NaasE de gebruikelijke funcÈies van het besEuur zoals die in de sÈichtings-
acÈe zijn vastgelegd, heefE het fondsbestuur vooral de t,aak de wederzijdse
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belangen van TNO en de tr{O-instellingen als toÈaal, Eegen elkaar af t,e ríegen

en Ee bewaken. UitgangspunE hierbij ruoeÈ zijn dar vooral een gezérmenlijk
belang wordt. gediend, !íanE slechts dan kan de beoogde samemrerking van
duurzame aard zijn
De wederzijdee belangen

IIeE belang voor TNO is, denk ik, we1 duidelijk. I{ij willen door duurzame

personele unies uiu de universiteiten gevoed worden ueË fundamentele kennis
en verkennend onderzoek die wij nodig hebben om ons Èoegepaste onderzoek op

Ee grondvesÈen.

WaE is heE l{O-belang ? I{el heE I{O krijgÈ er ook enige kennis voor Èerug en

we zijn een bescheiden sponsor in onderdelen van ÍIO-instellingen. Ik denk

echEer daË het belang voor het, I{O uitgaat boven deze deelbelangetjes.
AllereersÈ, als we door goede samenwerking, goede resultaÈen krijgen, de

aandachE daarop ríeten Èe vesÈigen, zal ons dat beiden, WO en TNO, geen

windeieren leggen. In markeEing van resultaten heefE TNO inniddels een

behoorlijke repuÈatie opgebouwd.

IIet I{O wordt geachE kritisch te zijn met wie uit welk TN0-onderdeel heÈ een

personele unie wil aangaan of niet, wil aangaan. Indien het ï{O een door
ons gepropageerde samenwerking met een TNo-onderdeel afwijst, zal zulks ons

zeker ÈoE nadenken sÈerunen of ne meÈ daÈ onderdeel wel op de goede weg

zíja. I{ij hebben de laaEste vijf jaar geÈoond in staaË Ee zijn zwaar in
eigen vlees Èe snijden door insLiÈqten op te heffen of Èe saneren, !íaarvan
de prestaÈies de ÈoeEs der kriCiek niet konden doorstaan.
A1s wij een door het I{O gepropageerde samenwerking afwijzen, is heE aan het
I{O zelf om daÈ al dan niet als een vingerwijzing op Èe- vaÈEen. In ieder
geval zal- er achÈer e1k initiaEief'om een personele unie aan te gaan,
voortaan orrzetzíjds een doelbewusÈere keuze ziEÈen, dan tot op heden het
geval was.

l.Íaar nu

Terug naar heÈ promotie-onderzoek

MeE alle respecÈ voor het hoogwaardige promot.ie-onderzoek daE in heÈ

algemeen aan de Wo-instellingen wordE, verrichÈ, nij hebben Èoch zo onze

Ewijfels over de waarde ervan voor de promovendus zelve die een carrière
buiÈen de universiteit ambieert. Hij komÈ wel Zeergeleerd na de ceremonie
uit de senaatskamer, maar heeft hij ook de instelling rueegekregen om zich
Ee handhaven in een wereld waar het onderzoekklinaaE mede wordE beheerst,
door tmarket.ingt, raccount-managementr, tcorporate planningr, tstrategie-
onÈwikkelingt, tmanagemenE-informaEie-systemenr 

?

Ik hou er geen pleidooi voor om deze tvakkenr in het Alo-curriculum op Èe

nemen, - de nieuwe werkgever, geeft daÈ cursorisch onderwijs liever zel-f -
maar wel daE de jonge zeergeleerde heer of dame beseft dat het academisch

onderzoekklimaaE niet zaligmakend voor andere onderzoekinstellingen is.
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Ik kan onze problenat.iek ook als volgt presenÈeren :

De minisÈer maakÈ Ehans, vooral uit financiële overwegingen, bij de AIOts
onderscheid tussen de :

- onderzoekers-opleiding en de

- beroepsopleiding,
maar daar zit ook een funcÈioneel onderscheid in. Voor ons aIs onderzoek-
instelling zít daar in de conplicatie dat de onderzoekers-opleiding feiÈe-
lijk ook een specifieke beroepsopleiding met EanagemenË-componenten en

speciale mentale instelling is, die de universiÈeit zich niet eigen heefÈ
gemaakt en waarvan ik ook beÈwijfel of ze díe zich ook eigen moet maken.

Ik denk ook nieÈ dat de universiteit als geheel daÈ kan, zonder schade aan

de brengen aan duizend jaar oude waarden die we aan de civiÈas academia

coeschrijven.
In de laaÈsEe vijf jaar is de bedrijfscultuur in TNO, onder de druk ueer
marktgericht Ee BoeÈen gaan werken, drasÈisch veranderd. Dat, is heel doeL-
bewust gebeurd, doelbewust zijn veel managemenÈ-systemen veranderd of
nieuwe ingevoerd. Aanmerkelijk minder doelbewust zijn de mensen die in die
sysEemen werken, vervangen maar als we nu achEeraf de balans opmaken dan

blijkt dat 752 van heÈ huidige topruanagemenE in vijf jaar tijd is vervan-
gen, en/of van positie is veranderd.

Zo iets zie ik aan de tlo-instelling niec zo gatrv gebeuren.
Maar binnen TNO zijn we toch culÈureel geen eenheidssoep, bestaan er nog

steeds subculturen; ríe zijn niet zo rcorporaÈe' als LB['í.

De universiueit heefc een andere culEuur, meÈ ook zijn subculturen (de

uedici voelen zich nog alÈiid.-iets bijzonders). Er zijn Èussen die Èwee

cutEuren Eoch al bruggen geslagen, rnaar zoals Kuenen enige tijd geleden
opmerkte, welke funcEie heeft een brug als men de opricten vergeeÈ te
maken ? Het Lorentz-Van Itergon Fonds wil opric zijn bij die bruggen, die
zinvolle verbindingen maken en !íaarover een druk verkeer ge!ÍensE is.
NieÈ zorn brug a1s in Berlijn, waar alleen zo nu en dan spionnen worden

uitgewisseld.

EARY2bg
860310
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STRATEGIE EN BELEID VAI{ TNO OP HET GEBIED VAN DE BIOTECIINOLOGIE

VoordrachE HW colloquium 2 juni 1986
A. Rörsch

De straÈegie van TNO dienaangaande is weergegeven in heE SÈrat.egisch Plan,
regel 8 pag. 2L: "De biot.echnologische acËiviteiten zullen meE kracht
worden voorgezeE.tt
De lezer zoekt verder vruchEeloos naar een verdere invulling van die sÈel-
lingname in het SP; hiermede zou ik dus mijn voordracht kunnen besluiEen en
het woord geven aan de volgende spreker wiens voordracht de tit.el draagt :
ttEn hoe er binnen de HW invulling aan wordt gegeven".
Ik kan natuurlijk toch wel iets rneer zeggen, hoe rrij als RvB en met onze
CenErale SEafafdeling Corporate Planning over de biotechnologie denken.
Toch zic ik wat diL beÈreft wel in een wat uoeilijk parkeÈ want de ontwik-
keling van het. beleid op dit gebied is opgedragen aan heE DwarsverbandttBiotechnologiett, daÈ ons reeds een maand geleden een nieuwe BeleidsnoÈa
voor de komende jaren heefE Eoegezegd, lnaar die ons nog nieÈ officieel
heeft bereikÈ, laaE staan daË de RvB er een oordeel over kan hebben gege-
ven.
Maar heÈ is ook een feit dat de RvB voor TNO a1 vijf jaar een doelbewusË
beleid op diE werkterrein nasEreefÈ en daÈ de kans gering is dat nu heE
roer geheel zou worden omgegooid.
Toch wil i.k inhoudelijk over het. werkprogramna niet. aI Ee veel zeggen omdat
de ontwikkeling daarvan noodzakelijkerwijs een boEton-up procedure is en
het dus geh,enst is daE de werkvloer zich a1s eersEe uiÈspreekE.
I,Ie1 kan ik, denk ik, op voorhand iets zinnigs zeg3erl over randvoorwaarden,
over algemene principes die wij hanteren, zoals de sterktefzwak:e analyse,
de beschouwi.ng van kansen en bedreigingen voor TNO, onderwerpen \{aarover rde
bij het opstellen van I'reÈ SErategisch Plan uitvoerig hebben nagedachË, maar
nieE in het openbare SP hebben opgeschreven, omdat een sÈrategie nu eenmaal
veel van zijn waarden verLiest a1s je evenEuele concurrenEen in deze, al Èe
uitgebreid in je eigen keuken laat kijken.
)Íijn betoog krijgt daardoor vooral een beleids-organisatorisch karakter en
ik zal het concentrere.n'rond de vraag: -Hoe organiseren we in TNO de beoefe-
ning van de bioEechnologie ? Daarneven wil ik nog wel iets meer doen, en
een visie geven op mogelijk nieuwe ontwikkelingen in heÈ vakgebied op lan-
gere termijn maar zorn visie kan niet anders dan een persoonlijk karakter
d ragen.
Terzake dan.
Zoals zoveel andere ooderzoekÈerreinen van TNO, kunnen we de biotechnologie
beschouwen vanuic de produktkanE en vanuiÈ de proceskanE. Het merendeel van
de research-managers zal er sËeeds voor pleiten daE beide typen onderzoek
toch geïntegreerd plaats vinden. In zijn algemeenheid is deze stellingname'
wel juist: heL ontwikkelen van een nieuw produkÈ vraagÈ altijd ook om aan-
passingen aan de proceskanÈ; menig nieuw int.eressanÈ produkt haalt de markE
nieE, omdaE het procestechnologisch onvoldoende is doordacht.
Toch denk ik daE de siEuatie in de biotechnologie in deze wel iets anders
is dan in bijv. de chemische technologie.
De produkt,-kanÈ van de moderne biotechnologie is, heel kort. gezegd :
Genet.ic Engineering. De proceskant : fermentaLie-Èechnologie gevolgd door
voor biologisch maËeriaal specifieke opwerkingsmeEhoden.
De geneEic engineer werkE in de praktijk met slechÈs een beperkt aantal
micro-organismen of ander celmateriaal : bacÈeriën, gisten, schiunels,
dierlijke of planEaardige ce1len. Voor de procestechnoloog maakE heE wel
degelijk uit, welke van deze organismen hij moeÈ verwerken, maar relatief
is heÈ niet. zo erg belangrijk of hij nu de ene of de andere bacÈerie, de
ene of de andere gist. moet verwerken.
?rodukÈ- en procestechnologie (in de biotechnologie) is niet, of nog nieÈ
of nauwelijks met elkaar geinÈegreerd.
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Op zich ze1-f zou het eigenlijk best aanErekkelijk zijn om daE wel Èe doen,
bijvoorbeeld door één TNO-insÈiEuut voor Biotechnologie op Ee richten,
waarin aI ons onderzoek op dat gebied zou kunnen worden samengebracht. Dit
heeft zekere voordelen - ik noemde er al één in heÈ. voorgaande - daaraan
zou nog een propagandistisch kunnen worden Èoegevoegd.
HeE nadeel ervan is echter dat de genetic engineers van hun eigen achterban
worden afgesneden, een achEerban bijv. die gevorod wordE door de medici,
die vooral voor het creëren van nieuwe ideeën erg belangrijk is. Om die re-
den is het C-ïII laboraÈorium niet in ZeisE, maar naast het MBL in Rijswijk
gezet.
Te overwege \rare echter, indien wij ook een niet medisch georiënteerde
geneÈic engineering van de grond gaan brengen, deze dan Èoch maar in Zeist
te plaaEsen en daE is een beleidslijn die wij in principe wel hebben uitge-
sÈippeld Baar we zijn nog niet aan implemenÈaEie t.oe.
Want, voor de ontwikkeling van de niet rnedisch georiënteerde geneÈic engin-
eering is nog zoveel verkennend, fundamenteel onderzoek nodig, dat we die
toch nog voornamelijk aan Wo-instellingen overlaÈen, mede omdaE we er niet
gemakkelijk exÈerne financiering voor vinden.
Laten \re er geen doekjes omwinden, de rijd is nog nieE geheel rijp voor
brede biotechnologische Eoepassingen omdat :
(a) andere technologien, competaÈief meE de biotechnologische, ook nog

sEeeds verder worden ontwikkeld;
(b) innovacie niet altijd een eigen belang is van de, het veld beheersende,

indu st rie .

I^Ie zijn gedwongen een voorzichtig beleid te voeren.
In Zeist, UErechÈ en Apeldoorn zijn zoríel concentraÈies voor wat, beErefÈ de
produkt-kennis als de proces-kennis. Te overwegen rrare deze dan toch uaar
nu reeds meer te gaan integreren en in feite is het deze overweging die
geleid heeft toc heÈ beleid IfI-UErecht op heE cerrein hier in Zeist Èe
vestigen. Mo,:ten de parÈners MT en HW daarna ook verder integreren, door
bijvoorbeeld één instiruut voor biotechnologie te vormen? Zover zijn we
zeker nieÈ en ik denk dat het in heË moderne TNO ook nieE nodig is om een
geirrtegreerde bewerking van de biotechnologie toÈ stand te brengen.
Voorlopig rooet het. genoeg zíjn daE werkers van beide hoofdgroepen van één
cantine gebruik maken want mijn eigen ervaring is daE de cantine één van de
belangrijkste broedplaatsen voor nieuwe ideeën in een laboratorium kan
zijn.
Niettemin kan ik mij voorstellen dat, wanneer MT zijn behuizing hier
betrekt, dit aanleiding kan zijn tot. een resuffle, zowel tussen MT en IIW
a1s misschien ook tussen onderdelen van HW-instiEuten. Ik wil daar zeker
niet op vooruiË1open. De gewenste sarnenwerking Eussen verschillende
disciplines moet in ons TNO ook op andere ,aijze t.oE stand gebracht kunnen
worden.
Potentieel is heE een sterkte van TNO dat uiteindelijk alle hierarchische
lijnen naar één punÈ lopen. DaÈ ÈoÈ stand Èe brengen, was de belangrijkste
doelstelling van de herstructurering TNO die we de laaEste 5-6 jaar hebben
verwezenlijkt.Hierdoor kunnen wij niet-vrijblijvende samenwerkingen toÈ
st.and brengen, die vele van onze concurrenÈen nieE presEeren.
Een HVVer kan de tegenwerping maken dat de tendens hier in deze hoofdgroep
juisc tegengesËeld is geweest. Eén CIVO instituut werd opgedeeld in drie.
Ik geef toe, misschien moeÈen we rreer terug naar trree, rnaar heel erg
belangrijk vind ik dar nieE. Het gaaE nieE zozeer om de indeling zelf, als
om de mentaliteif daE we ons al1en Èot één TNO behorende -voelen. De
sEructuren die we kiezen worden nu in mindere mate bepaald door
overwegingen om bepaalde disciplines of markt segmenEen sarnen Èe brengen
doch in meerdere mate door tthe maximum span of conËrolt van de
functionarissen in de hierarchische lijn. HeE feiË dat er nu weer één OR is
voor CIVO-Zeist, wijsÈ er op daE de corporate insÈelling hier leefc.

Sterkten, zwakEen, kansen en bedreigingen, ik had beloofd daar dieper op in
te gaan. Ik heb er al een paar genoemd toen ik de bioÈechnologie nog niet
rijp noemde voor brede toepassing. Het gevolg is dat er nog steeds veel
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subsidie voor heÈ onderzoek nodig is. Hoe komen we daaraan? Door middelen
vrij Èe makën door andere onderzoekgebieden af Ee stoÈen? Dat is een proces
daE continue bezig is dat tenminste één maal per jaar intensief plaats
vindÈ bij het opsEellen van heE MLïP. Veel mogelijkheden biedc heÈ helaas'
nieE. Extra niddelen van de overheid? Het houdt nog sÈeeds niet. over, waÈ
de overheid ext.ra invesÈeert. Landelijk minder dan in één venËure capital
onderneuing in de VS. Bovendien, omdaE heE onderzoek nog sEeeds
betrekkelijk fundamenÈeel van karakter is, gaaE het merendeel van de exEra
overheidsgelden richeing I{O. We moeEen ons conEinu bezinnen hoe we de
middelen kunnen genereren om voor eigen verantwoordelijkheid innovatief
onderzoek Èe sÈimuleren.
I{e zijn voorzicht.ig aan het experimenEeren door samen met heÈ bedrijfsleven
in venture-capiÈal onderneuingen deel te nemen. In de biotechnologie zijn
er nu Èwee voorbeelden: Itolland BioEechnology HBT, een B.V. van TNO, RUL en
enige banken, en OTNO een B.V. van TNO en Organon-Technica. Beide opereren
echEer vooral in het medische vlak en op het gebied van de
producÈ-Èechnologie.
l.Ie volgen met argusogen de onEwikkelingen ia de voedingsmiddelen industrie.
Wat gaan de LH en DLO doen? En de RABO-bank? Iíe hopen dat heE 1ukÈ iemand
van de Raad van Bestuur van deze bank in onze nieuwe Raad van ToezichÈ Ee
krij gen.
Voor we geld bij elkaar kunnen kríjgen, moeten rre naÈuurlijk eerst een goed
idee voor een nieuw product of proces hebben.
De bioEechnologie openÈ ongekende mogelijkheden, horen we vaak. Voor de
onderzoeker is er alle aanleiding on zijn fantasie de vrije loop Ee Iaten.
Maar de economische factor legt ons t.och vaak snel een beperking op. Er
moeÈ voor een nieuw product \del een redelijke marktverwachting zijn, zeg
bijvoorbeeld een o*ràt van g l0 miljo"n p"i jaar, wil oen aaaiin kunnen
investeren met dure research. Vooralsnog vindE de biot.echnologische
research vooral toepassing bij de vervaardiging van hoogwaardige product.en,
waarin geen groEe omzet is. De snijlijnen van'economisch rendabel'enttechnologisch mogelijkr laEen vooralsnog een marge voor uraar een zeer
beperkt aantal producÈen.
Een nieuwe demensie heeft de problemaEiek gekregen door heE nadenken over
de verwerking van de landbouwoverschot.ten. Moiaenteel wordÈ er wel eens per
naand ergens in Europa'een conferentie gehouden over heE alternatief ge-
bruik van laodbouwproducten. AlÈernatief in de zin, dat ze voor andere
doeleinden dan voedingsmiddelen zouden kunnen worden benut. DaÈ gaaE dan
Eoch buiten de scope van de HVV, ligE meer binnen de scope van de proces-
t.echnologie van IIMT maar die van HVV kan toch, gezien de aard van de
grondstof nieÈ gemisE worden. Vandaar daf wij zo sterk er aan hechten dat
er echt een hele goede en inEensieve samenwerking Èussen HW en IIMT, hier
op de locaÈie Zeist toE stand wordÈ. gebracht.
Nog een ander aspecÈ is, stellen \re ons in deze naEionaal op, of doen we
het meer europees ? Als we de aard van de landbouwoverschotten en de
verschillende aard van de producten van de EEG-landen naasE elkaar zetEen,
lijkt het er op daÈ we ÈoÈ zeer verschillende prioriteiEstellingen komen.
Mijn persoonlijke mening is dat we er nieÈ aan ontkomen daE we ons meer
europees dan in het verleden heË. geval was, gaan opstellen en dat we er
verstandig aan doen ons voor Èe bereiden op een bewerking van een europese
markË
Zie híer zo enige overwegingen waar we vooralsnog niet meer dan mee spelen.
De Hoofddirecteur IIVV en die van HMT maken zo nu en dan een reisje naar dd
Bank LamberÈ in Brussel1' ze smoezen geregeld met de commissaris in de EG
en ik met de DG-wetenschappen Èe Brussel. Op ons niveau kunnen we nieÈ meer
doen dan als een bok op de haverkist ziccen in de hoop daÈ wanneer die
opengaaÈ, ezelt.je strekje enig goud opleverÈ. Op heÈ niveau van de
werkvloer vragen we vooral om de onÈwikkeling van nieuwe ideeën. Ideeën die
in een mulcidisciplinair veld als de biotechnologie vooral ÈoÈ stand komen
door ook mulEidisciplinair te brainstormen, vandaar dat. we zo gesEeld zijn,
ik herhaal het nog een keer, op heE. tot. stand brengen van nieuwe
inÈeracties t,ussen HW en I{MT, waarvoor we dan ook 12 miljoen investering
in nieuwbouw hebben overgehad.
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A.Rörsch
14 oktober 1986

I{ELKOMSTI,IOORD SYMPOSIUM "GER0NTOLOGIE NADER ONDERZOCIII", 16 oktober 1986,
ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. C. Hollander van ïN0

Da^mes en Heren,

Hartelijk welkom op dit symposir.m ter gelegenheid van het afscheid van
Hollander van zijn land en in het bijzonder van TNO.
tlij respecteren zijn beslissing, hoezeer het ook te betreuren valt dat een
eminent deskundige, waarvan rde er in Nederland niet zoveel hebben, weg'
gaet.
Hij laat een belangrijke erfenis achter, een geïnvesteerd kapitaal, rraarvan
wij weten dat hij het graag nog groter had gezien. Dat is inpliciet wel-
licht mede een reden voor zijn vertrek. Dat is, nader gepreciseerd, onvrede
rnet het feit dat de beschikbaarheid aan middelen voor gerontologie, geen
gelijke tred heeft gehouden met de mate van vergríjzíng van de bevolking.
Maar ik herhaal, de erfenis die Hollander achter 1aat, is toch aanzienlijk,
zeker kwalitatief beschouwd. De vraag die wij ons bij dit symposium feite-
lijk moeten ste11en, luidt t'wat gaan we doen met wat Hollander voor ons
heeft opgebouwd ?r'
Gaat de eerste spreker, de Heer Van Londen, ons enige hoop geven, dat de
overheid toch iets meer dan in het verleden het geval was, in de geronto-
logie zal investeren ?

In mijn voordracht hoop ik tenminste aan te geven dat TNO zijn capaciteit
op het werktterrein tenminste in stand za1 houden.
De titel van de voordracht van de Heer Van den Heuvel, wekt de indruk dat
hij aanzienlijk roinder optimistisch is ten aanzien van de universitaire
gerontologie, want hij vraagt : "IIoe lang nog ?" Een begrÍjpelijke vraag
want de unÍversitaire wereld heeft de gerontologie altijd in een krap jasje
gehouden. Gezien het feit dat Hollander behalve de functie van directeur
MG, ook Èwee extraordinariaten aan universiteiten bekleedde, zou ik, in
de financiëIe termen waarín ik eerder sprak, kunnen zeggen, dat het er
eigenlijk niet op lijkt dat de universiteiten zelf veel in de gerontologie
hebben geïnvesteerd, maar feitelijk van de rente van het TNo-kapitaal
hebben geleefd. Terwijl het in de normale verhouding TNo-universiteit
feitelijk andersom zou moeten zijn. Maar in de hoofdgroep Gezondheidsonder-
zoek van TNO, zetten ze de zaken wel vaker net op zijn kop. Dat is voor
directie en bestuur soms wel een beetje moeilijk, maar ook boeiend en ik
ben benieuwd wat de opvolger van Hollander, de heer Knook in de laatste
voordracht ons voor rheldere blikr daarop zal gunnen.

Maar nu eerst het woord aan de heer Van Londen, met zijn bijdrage onder de
titel : Overheid en gerontologisch onderzoek.
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T1tlO en de VERGRIJZING

Oud zijn is niet langer "out". De vergrijzing is in.
Vooral de laatste maanden is er zeer veel belangstelling voor de problema-
tiek van het ouder worden, de vergrijzing en de gerontologie.
Enkele voorbeelden van deze belangstelling :
- tijdens de recente Kabinetsformatie stond het onderrrerp vergrijzing (als

punt 7) op de agenda van Informateur De Koning;
- de AVR0-televisie verzorgde op 30 september jl. een gehele dag over het

thema veroudering onder de titeL rr0p leeftijd". Tijdens deze uitzending
werd bijna een half uur gewijd aan het.gerontologisch onderzoek zoals
dat op het TNO Instituut voor Experimentele Gerontologie plaatsvindt;

- bijna dagelijks wordt in de dagbladen aandacht besteed aan de sociale,
economische en medische aspecten van het probleen van de vergrijzing.

(nia t : Kop uit NRC : De vergrijzing word,t onderschat. )
Ondanks de genoemde belangstelling worden toch volgens velen de gevolgen
van de vergrijzing nog steeds onderschat, zoals deze dia laat zien.
De vergrijzing is niet onderschat door TNO. A1 geruirne tljd geleden werd
binnen TNO het belang van de gerontologie en van gerontologisch onderzoek
ingezien. Reeds in 1966 werd door de toenmalige Gezondheidsorganisatie eenrrExperimentele gerontologische eenheid" opgericht onder leiding van Hollan-
der. Oorspronkelijk was deze gehuisvest ín Amsterdam, verhuisde |n 1968
naar Ríjswijk. Werd in 1971 officieel het Instituut voor Experimentele
Gerontologie TNO (MG) en Hollander werd benoemd tot dírecteur. De oor-
spronkelijke bezetting bestond uit 3 academici en enkele analisten. De
laatste jaren Iraren ongeveer 45 tot 50 TNO-medewerkers op het Instituut
werkzaam.

Door welke factoren wordt nu de sterk toegenomen publieke belangstelling
voor de gerontologie veroorzaakt ? en hoe speelt TNo daar verder op in.
(Oia Z : Vergrijzing en kosten gezondheid,szorg. )
De gemiddelde levensduur is de laatste decennia sterk gestegen. I.Iellicht is
bekend dat deze thans :
bijna 73 (72,9) jaar voor mannen en
bijna 80 (79,6) jaar voor vrouríen bedraagt.
rn 1,900 waren dat nog maar resp. 51 en 53 jaar. Het verschijnsel van de
stijging van de levensduur is vooral aardig te zien aan de explosieve groei
van het aantal Nederlanders van honderd jaar en ouder : in 1970 :165.
Thans, dat wi1 zeggen 1 januari 1986 : 607.
Een tweede factor van belang die op de dia wordt vertoond is de daling van
het aantal jongeren.
rn 1900 z 452 van de bevolking behoorde tot jongeren van 0-r9 jaar.
In 1960 : 382.
Nu nog maar : 282.-

Beide factoren, stijging gerniddelde levensduur en afname aantal jongeren
leidt tot een verhoudingsgewíjze sterke toename van het aantal ouderen van
65 jaar en ouder, en wel tot 1,7 miljoen. Deze stijging zet door tot 2,1
miljoen in het jaar 2000.
Met name is ook van belang de zeer sterke groei in het aantal zeer ouderen,
de leeftijdsgroep van 85 jaar en ouder. Deze veelal verzorgingsbehoeftige
bevolkingsgroep zal tussen nu en het jaar 2000 een toename van 502 vertonen
(nu 155.000, in het jaar 2000 z 225.000 personen).
l'Ie worden geconfronteerd met de paradox van het medisch kennen en kunnen,

dat wi1 zeggerl preventie en curatie op jeugdige leeftijd hebben tot
gevolg dat er steeds meer ouderen komen met deels chronisch-degenera-
tieve ziekten. Het chronisch ziek zijn neemt, met de aan veroudering
gerelateerde ziekten, absoluut gezien een groter deel van het leven in.
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ZoaLs de dia laat zien nemen als gevolg van deze factoren de kosten van de
rnedische zorg in verband met de vergrijzing sterk toe.
(Oia : : Kosten van het gebruik door de leeftijdsgroepen van 65 jaar en

ouder van een vljftal gezondheidsvoorzieningen : )

Met de op de dia vermelde voorzieningen, te weten specialist, huisarts,
ziekenhuis, verpleeghuis en wijkverpleging was in 1984 bijna f 10 miljard
G 9.236 miljard) gernoeid.
Dit bedrag van / 10 miljard is ongeveer 1/3 deel van de totale kosten van
de gezondheldszorg in Nederland. Alleen al op basis van deze harde econo-
mische cÍjfers, díe maar een deel van de kosten voor ouderen betreffen, is
de toegenomen belangstelling voor de ouderen en de gerontologie te verkla-
ren. Deze eijfers illustreren tevens het enorme belang van het gerontolo-
gisch onderzoek.

(Oia a : Wereldbolletjes NRC. )

Deze dia laat een ander aspect van de soci.aal-economi.sche gevolgen van de
vergrijzíng zien. TNO is echter met nane geïnteresseerd in de gezondheids-
kundige en de medisch-wetenschappelijke problenatiek van de vergrijzing.
l.íelke initiatieven heeft TNO nu op dit gebied ontplooid ?

Recent heeft de Raad van Bestuur besloten om de s'anenwerking binnen de
Hoofdgroep Gezondheidsonderzoek op het gebied van medisch-biologisch
onderzoek naar het verouderingsproces, het onderzoek naar met veroudering
gerelateerde ziektebeelden en het onderzoek naar zorgsystemen voor ouderen,
te concentreren en te stimuleren.
Het Instituut voor Experimentele Gerontologie zal binen enkele jaren worden
overgeplaatst naar Leiden en daar samen met het Gaubius Instituut 1N0 en de
Medisch Technologische Dienst TNO een nieuw gebouw betrekken in de directe
ongeVing van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
(NIPG), de Medische Faculteit Leiden en de Sylvius LaboratorÍa.
(Oia S : IVEG naar Leidse TN0-lokatiè : )

De doelstellingen van deze overplaatsíng behelsen met name verbreding van
de basis van het gerontologisch onderpoek en de versterking van de centrale
funetie die het IVEG op dit gebied reeds binnen Nederland inneemt.
Deze doelstellingen zullen gerealiseerd kunnen worden door de samenwerking
binnen de HG0-instituten op de Leidse lokatie te intensiveren en de reeds
bestaande samenwerking met de Rijksuniversiteit Leiden uit te breiden.
Daarnaast zal het IVEG met andere nationale onderzoekinstituten, zoals het
Nederlands Hersen Instituut te Amsterda'n en met andere universiteiten dan
de Leidse blijven samenwerken.

(Oia O : Gerontologisch onderzoek ïNO lokatie Leiden : )
De dÍa laat zien dat samenwerking tussen IVEG en Gaubius Instituut een
verbreding van de,gerontologisehe onderzoeksbasis za1 bewerkstelligen op
het gebied van met veroudering gerelateerde ziekten : atherosclerose en
thrombose.

De samenwerking met het NIPG zal vooral gezoeht worden op het gebied van
zorgsystemen en vroege detectie van verschillende soorten dementie.
De samenwerking houdt ook in een versterking en aanvulling van de gerontolo-
gische expertise binnen TNO. Op de dia worden de volgende gebieden ge-
noemd :
- leveronderzoek, met name onderzoek naar de werkÍng en verhrerking van

geneesmiddelen door ouderen;
- onderzoek op het gebied van de moleculaire biologie van het verouderings-

proces en verouderingsziekten;
- onderzoek op het gebied van de irrmunologie, de pathologie, met narne de

proefdierpathologie en
- het sociaal gezondheidskundig en epidemiologisch onderzoeksgebied.
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0p de wetenschappelijke sanpnwerking tussen het IVEG en de Leidse Universi-
teit, met name de Medische Faculteit, za1 Knook in ziJn voordracht nader
ingaan.

Ik wi1 vooral aandacht besteden aan de verschillende mogelijkheden die wij
zien om de samenwerking tussen TNO en Leidse universiteit ook daadwerkelijk
verder uit te bouwen.

(Oia Z : Versterking samenwerking INO-RIIL ; )
Deze samenwerking tussen TNO en RUL zal een wisseluerking moeten zijn,
zoals deze dia ook aangeeft.
Enerzijds
- zullen AIO en promotieplaatsen bij lNO door studenten van de Leidse

universiteit bezet kunnen worden,
- zu1len klinici en medisch-wetenschappelijke onderzoekers part-time

aanstellingen bij TNO kunnen krijgen om research op het gebied van de
gerontologie en geriatrie uit te voeren, ondersteund door de uitgebreide
en aailíezige infrastructuur binnen TNO (proefdierkolonie, uitgebreide
know-how op het gebied van de pathologie, moleculair-biologische onder-
zoeksgroep, imunologische onderzoeksgroep, onderzoek naar geneesmidde-
len-metabolisme, enz. )

- Ook kan worden gedacht aan het tijdelijk detacheren van tijdelíjke
unlversitaire medewerkers bij TNO.

Anderzijds zaL de universiteit dienen te streven naar verdere ultbreidlng
van de partieípatie van TNO-medewerkers in het universitaire reilen en
zeilen. Gedacht kan worden aan
- part-time docenten,
- adviseurs,
- eonsulten-posities en
- detacheringen.

Behalve uit eigen rniddelen van TNO en universiteit zal deze wisselwerking
met name ook door gemeenschappelijke contracten en door subsidies uit 2e en
3e geldstroom kunneh worden gerealiseerd.
Vanuit TNO zien we de toekomst voor de gerontologie in I..eiden optimistisch
tegemoet. Leiden heeft per slot van rekening a1 eeuwenlang belangstelling
voor de gerontologie zoals de laatste dia laat zien.
(Oia a : Schilderij met ouderdomstrap uit Annahofje te Leiden" )
l,íij rekenen er op dat de overheid ook zijn oorspronkelijk enthousiasme van
voor de Kabinetsformatie voor het samenwerkingsplan TNO-RUL tot uitdrukking
wil brengen door mede te investeren in nieuwbouw in de Leeuwenhoek. Wie
zíet, hoe Gaubius Instituut en IVEG beiden sinds bijna twee decennia zijn
gehuisvest,
(Pta g en 10)

begrijpt dat hier feitelijk geen sprake is van een nieuwe investeríng, maar
het inlossen van een zeer oude schuld.
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RECEPTIE.TOESPRAAK

Dames en Heren,

Bij het afscheid van een TNO-medewerker is de Personeelsdienst behulpzaam
door inzage te verlenen in het dossíer van de betrokkene, zodat enige
relevante gegevens uit de loopbaan kunnen worden gememoreerd.
Ik vind dat toch ook altijd een beetje genant en maak van die gegevens
slechts een spaarzaam gebruík. l,lel wi1 ik vaststellen dat Care1 Hollander
na korte tijd werkzaam te zijn geweest bij de Pathologie te Leiden en het
Antoni van Leeuwenhoekhuís te Amsterdam, op de l1e van de lle 1965 de
arbeidsovereenkomst met TNO tekende en dus bijna de 2L-jarige TtlO-leeftijd
heeft bereikt.
Hij is dus zelf nog lang geen grijsaard, eigenlijk maar net volwassen, maar
in ieder geval oud genoeg orn het ouderlijk huis te verlaten. Eén genant
detaíl uit het personeelsdossier wil ik U toch niet onthouden : er blijkt
niet uit dat hij tot directeur van het IVEG is benoemd. 0p I novernber 1970
werd hem de titel van persoonlijk dÍrecteur verleend, wat impliceerde (ik
citeer uit de benoemingsbrief) : 'rdat op het beheerstechnische vlak geen
consequenties aan genoemde titel zijn verbonden.tr IIet gaf we1 het recht de
periodieke bijeenkomsten van Go-directeuren bij te lronen.

Dat Carel sindsdien tevreden geweest zort zíja met deze titel van ere-
directeur en zích bescheiden temidden van de echte directeuren zou opstel-
len, dat valt te betwijfelen. I,lellicht verklaart dat zijn honger naar
bijzondere en buitengewone hoogleraarsehappen, maar dat geloof 1k niet.
Eerder zie ik in die nevenfuncties het bewijs dat hij zijn schouders zette
onder de NATIONALE gerontologle, net zo hard a1s onder het IVEG.

Ik herhaal wat ik bij de opening van het symposir.m heb gezegd : Je vertrek
uit Nederland is te betreuren omdat we hiermede een groot nationaal deskun-
dige op het gebied van de gerontologie verliezen.rr We proberen niettenin je
erfenis, meer krralitatief dan kwantitatief van aard, goed te beheren. l,Ie

rekenen erop in Dick Knook een goed Seheerder van je erfenis te hebben
gevonden, waarbij ik dan wel moet opmerken, meneer de nieuwe directeur IVEG
- voor U geen persoonlijke titel - dat die benoeming wèl beheerstechnische
consequenties heeft.
Gedurende de paar rnaanden dat de Hoofddirecteur en ik met U hebben gewerkt,
hebben wij inrniddels de indruk gekregen dat U met dat bureaucratisch facet
van Uw nieuwe taak, ook heel goed uit de voeten kunt.

Maar terug naar Carel, ik wil graag ook nog je grote inspanningen ín
EEG-verband memoreren. Je was niet alleen een nationale gerontoloog maar
ook een overtuigd Europeaan. Het is dus niet zorn grote strop voor je om

als Hollander in Frankrijk te gaan werken. Misschien wel, dat het bij een
Amerikaanse firma is. Misschien zien we je nog weI eens terug als directeur
van een ttventure" dochterondernening in de internationale Leeuwenhoek in
Leiden. Maar ik wil je die eindbesterming niet opdringen. Het ga je goed in
Frankrijk.
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Technologie, management en co[rnunicatÍe.

A. Rörsch en G.A. van de Schootbrugge

Gorcum, Juniorkamer, 27 oktober 1986

Dames en heren,

Dit. zaL niet een brede akademísche beschouwing worden over het thema

dat in de titel wordt verwoord dan wel een verhandeling die gebaseerd

is op wat ik als manager bij TNO meemaak, zíe gebeuren en tot op

zekere hoogte meehelp sturen. fk realiseer me dat TNO als research-

organisatie in zekete opzichten afwijkt van de geniddelde onderneming.

Dat is echter minder belangrijk dan het lijkt. Ik maak u er op attent
dat TNO geacht wordt ín belangrijke mate zijn eigen inkomsten te
verhrerven in concurrentie met andere, Nederlandse zowel als buiten-
landse, organisaties die toegepast onderzoek als dienst aanbieden. Dat

betekent onder meer dat wiJ in veel opzichten a1s een bedrijf opere-

ren, ja moeten opereren, en dat bij voorbeeld zaken a1s marketing, PR,

en in- en externe comrnunicatie ook bij TNO veel aandacht krijgen. IIet
aardige van TNO voor dit verhaal is, denk ik, dat wij met veel van de

nieuwe technologie, die hier vandaag aan.-de orde is, op- de.zelfde wíjze
te maken krijgen al.s iedere andere onderneming naar dat die technolo-
gie bovendien vaak een belangrijke rol speelt in onze onderzoekpro-

gramtar s.

Laat ik beginnen met een korte karakterisering van de technologische

ontwikkeling die voor dit betoog van belang is. De volgende spreker

zaL daar ongetwijfeld nader op ingaan, zodat ik me kan beperken tot
enkele hoofdlijnen. De technologie die hoort bij management en conmu-

nicatie is in de allereerste plaats informatietechnologie. Managers

zijn voor alles spinnen in informatienetwerken, die signalen afgeven

ten einde bepaalde doelstellingen te bereiken. Corrmunicatie met

anderen, binnen zowel als buiten het bedrijf, is daarbij van essen-

tieel belang. tíelke rol speelt de nieuwe technologie daarbij ?

De nieuwe technologie bezit in principe de potentie om over meer

relevante informatie sneller en beter geordend te beschikken, de

nieuwe technologie maakt de analyse mogelijk van meer complexe

informatiestructuren en schept daardoor de mogelijkheid om als bedrijf
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sneIler, adequater en flexibeler te reageren op interne en externe

inpulsen. Dit geldt in principe voor alle geledingen van de onderne-

ming. Kijken we naar de produktiekant van een bedrijf dan is de kreet
die hier opgeld doet Computer Integrated Manufacturing. Dit begrip

slaat níet alleen op de werkvloer, waar geavanceerde, computer

gestuurde, automaten worden ingeschakeld bij de produktie, maar ook op

het management dat daarmee verbonden is zoals planning en

werkvoorbereiding. Hoe íngrijpend en alomvattend de invloed van de

nieuwe informatietechnologie kan worden, leert ons het voorbeeld van

de automobielindustrie. Sinds Henry Fords lopende band heeft deze

bedrijfstak steeds een pioniersrol gespeeld op het gebied van de

automatísering. De eerste generatie robots, ín feite progrÍumeerbare

automaten, vonden er uitgebreid emplooi, met name voor het laswerk. En

ook de tweede generatie, voorzien van sensoren en daardoor iets minder

afhankelijk van vaste randcondities, kan op èen wartq onthaal rekenen

van de automobielfabrikanten en zal op grote schaal worden ingezet

voor een toenemend aantal taken. Maar met alleen automaten in de

produktiesfeer zijn we er.niet. Waar het heen zou kunnen gaan, leren

ons de plannen van General Motors. Dit bedrijf streeft ernaar een

directe verbindlng tot stand te brengen tussen consument en produ-

cent. De consument zal in de toekomst a1s het ware zijn eigen auto

kunnen ontwerpen met behulp varr speciale progr:umtatuur, uraarna de zo

verkregen informatie min of meer direct wordt doorgeleid naar de

produktie-afdelin! waar coördinerende computersystemen de flexibele
automaten voeden met de vereiste informatie. Dergelijke faciliteiten
verej-sen uiteraard een geheel nieuwe ttíjze van cormunicatie tussen

producent en consument. Het is overigens interessant om te constateren

dat deze enorme flexibiliteit alleen maar mogelijk is bij de gratÍe
van een zeer ver doorgevoerde standaardisatie. Dit geldt zowel voor de

toe te passen bouwstenen als voor de mogelijkheid dat alle onderdelen

van het produktÍeproces met elkaar on ttspeaking terms" zijn waar het

de gecomputeriseerde corununicatie betreft. Dit gaat zover dat General

Motors van al zijn toeleveranciers heeft geëist dat ze overschakelen

op computersystemen die compatibel zijn met die van het moederbedrijf.

Dit is een voorbeeld van een overal opduikende schijnbare paradox. De

computer die op bepaalde plaatsen flexibiliteit biedt ten koste van

flexibiliteit elders. Wel meer variatie maar toch elders meer

standaardisatie.
Managers zullen bij het overregen van deze nieuwe technologie beide

aspecten moeten meerdegen.



-68-

Gezien de thenatiek van deze bijeenkomst zaL ik mij nu beperken tot
die aspecten van de informatietechnologíe die direct betrekking hebben

op comÍnunicatieprocessen. De rol van de computer bij de produktie laat
ik hier verder onbesproken.

De manager heeft in het algemeen Èe maken met een groot aantal
cormunicatielijnen die zich grofweg laten s:rmenvoegen in de twee

categorieën : de interne coumunicatie, die zich afspeelt binnen de

eigen onderneming, en de externe corununicatie, waarbíj de

infornatiestromen de denkbeeldige grenzen van de onderneming

overschríjden. We zullen beide wat nader bekijken, daarbij vooral
lettend op de betekenis van de nieuwe technologie. Vooraf geef ik
enkele belangrijke voorbeelden van de nieuwe hulpníddelen die de

laatste jaren beschikbaar zíjn gekomen dan we1 er aan staan te komen.

Hoofdelementen van de nieuwe technologie

Centraal in de revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van de

informatietechnologie staat uiteraard de courputer of op een meer

fundamenteel niveau de chiptechnologie. Het vermogen om steeds meer

elektronische.functies in een steeds kleinere ruimte onder te brengen

heeft geleid tot een fenomenale ontwikkeling van de .prijs/prestatie-
verhouding van informatieverwerkende apparatuur. Het resultaat is een

explosíeve verspréiding van deze apparatuur, die de bezitter een groot

aantal bruikbare en een nog veel groter aantal onbruikbare, of beter
gezegd ongebruikte', hulpmiddelen verschaft. Microcomputer en personal

computer zijn de grootste blikvangers in deze ontwikkeling. Zonder

software zouden ze echter geen enkele waarde hebben. Een tweede

minstens zo spectaculaire ontwíkkeling heeft een nj-euwe technologie
tot leven gewekt. De opkomst van een geheel nieuwe economische activi-
teit : de produktie van prograrmatuur door vele duizenden nieuwe

bedrijven en vooral bedrijfjes. Een derde essentiële en spectaculaÍre

ontwikkeling voltrekt zich op het gebied van de invoer, de opslag en

de uitvoer van informatie. Invoer via het toetsenbord maar ook met

muizen en lichtpennen. Spraakherkenning wordt in toenemende mate

belangrijk, ook aL zíjn de beschikbare systemen nog erg duur, hetzelf-
de geldt voor het automatisch uitlezen van documenten, tekeningen en

ander beeldmateriaal. Een verhaal apart is de opslag van informatie.
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Ooit begonnen met ponskaarten en PapertaPe nu vooral in de vorm van

magnetísche dragers, zoals magnetische tape, diskette, harde schijf,
etc., met een voortdurend toenemende opslagcapaciteit per oppervlakte-

eenheid. En de nieuwe technologie staat aI voor de deur. De beeldplaat

met een zeer veel grotere opslagcapaciteit. Een complete encyclopedie

op een klein schijfje. Eenheden die aIleen afleesbaar zíjn, zijn al
beschikbaar. Het wachten is op de beeldplaten die ook te beschrijven

zijn en waarvan de basisprincipes reeds ontwikkeld zijn. Binnen

afzienbare tijd zullen deze nieuwe technologieën ons een enorme

opslagcapaciteit bezorgen. Men spreekt zelfs al van gigabytes, dat

betekent een factor duizend meer dan de huidige high.density floppies.

Overigens dreigen de schier onbegrensde mogelijkheden van de technolo-

gie hier ook voor aanzienlijke ongemakken te kunnen zorgen. Men dient

zich voortdurend bewust te zijn van het feit dat de met veel moeite

verzamelde informatie snel ontoegankelijk kan worden als nieuwe

generaties apparatuur de verouderde opslagmedia niet meer kunnen

aflezen. Men zal steeds tijdig voor omzetting van de informatie moeten

zorgen of laten zorgen. Ook dit gat in de markt is natuurlijk niet
onopgemerkt gebleven. Er zijn al bedrijven die zich specifiek toelegen

op het breken van codes bij overschakeling op nieuwe programmatuur.

Dat wat betreft de statísche opslagmogelijkheden. Ook de zogenoemde

dynamische geheugentechnologie in de computet zelf verkeert nog steeds

in een snelle ontwikkeling. Ik herinner u aan het grote gevecht tussen

Japan en de combinatie Philips/Siemens om de markt van de nieuwste

generatie geheugenchips met opslagcapaciteiten boven de megabyte.

Voorzien van een dergelijke geheugencapaciteit en van nieuwe

supersnelle processors zullen de nieuwe generaties personal computers

nog geavanceerdere programmatuur kunnen verwerken. Sormige zullen

wellicht stellen dat we nu al nauwelijks in staat zijn deze duivelse

truccendozen optimaal te benutten en dat is ongetwijfeld juist. Dat is
echter voor een belangrijk deel het gevolg van de nog steeds zeer

matige gebruikersvriendelijkheid van de meeste software. De verplichte
literatuur, die bij de meeste pakketten wordt meegeleverd, vult al
snel hele boekenplanken. IIet voh.rme van de handleidingen die met mijn

modernste PC meekwamen, is 2x zo groot als de PC zel-f. En ook de

ervaring die wordt opgedaan tijdens cursussen is meestal te beperkt om

een geavanceerd pakket optimaal te benutten. Nieuwe zeer krachtige
PCrs bieden extra mogelijkheden om juist aan die gebruikersvriende-

lijkheid iets te doen. De computer moet veel meer begrip leren op te
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brengen voor die arme bediener, die van de hardware weinig bènul

heeft, en die in het algemeen ook van de opzet en werking van de

software slechts weinig zal begrijpen. Het werken met de computer zaL

steeds meer een srmenspraak worden tussen mens en computer. Steeds

meer softwarepakketten zullen trekjes krijgen van wat nu nog heet :

een expertsysteem.

Nu nog een enkele opmerking over de uitvoer of presentatie van de door

de computer bewerkte en gegenereerde informatie. De belangrijkste
vaststelling is misschien wel dat computers steeds meer informatie
zullen uitwisselen met andere computers. Dat betekent dat zowel aan de

ingang als aan de uitgang koppelingen bestaan of tot stand gebracht

kunnen worden met andere computers. Binnen bedrijven groeien netwerken

en de PTT zorgt voor verbinding met de rest van de wereld. Ook op dit
gebied van de koppeling van informatica en telecomunicatie, het

gebied van de telematica, zíjn de ontwikkelingen adembenenend. Denk

aan de glasvezel- en satellietcornmunicatie, aan kabeltelevisie en

viditel, teleshopping, telebanking, teleconfereneing, computercontact-

advertenties, aan de ro1 van internationale databases op alle moge-

lijke gebieden, etc.. Andere uitvoerzaken die de aandacht trekken zijn
onder meer de onweerstaanbare opkomst van de laserprinter, die op

termijn we1'eens een'concurrent kan gaan worden van het kopieerappa-

raat en de huisdrukkerij, en electronic publishing. Dit hele elektro-
nische informatiecircus, waarin mensen op afstand met.elkaar kunnen

corununiceren van scherm tot scherm, waarbij het invoeren en opnemen

van de boodschap in de toekomst zelfs in gesproken vorm kan plaats-
vínden, leidt onherroepelijk tot de vraag welke ro1 er nog zaL zíjn
weggelegd voor geschreven en gedrukte informatier Ik zal daar aan het

eind van mijn betoog een enkele persoonlijke opmerking over maken.

fk keer nu terug naar de titel van míjn verhaal om te constateren dat

ik het een en ander heb gezegd over de nieuwe informatietechnologie,
meer in het bijzonder ook over de couununicatietechnologie, maar dat

het thena management en comunicatie nog nauwelijks aan de orde is
geweest. l,lat is de betekenis van deze revolutionaíre ontwikkelingen

voor de manager ? Voor zijn eÍgen functioneren en voor het functio-
neren van zijn medewerkers ? In 1984 publiceerde het tijdschrift
ttlnternational Management" de resultaten van een enquete onder een

groot aantal senior managers uit 20 landen. Op de vraag wat de groot-

ste problemen zouden zijn voor het managementteam in de tweede helft
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van de jaren r80 werd het meest genoemd het bijhouden van de technolo-

gische ontwikkelingen, met name op het gebied van de informatíetechno-

logie. Het verdrong daarmee op de toptien probleemlijst, het in 1980

nog a1s eerst genoemde probleem van de inflatie. Een duidelijk bewijs

voor de bijna overrompelende en verwarring zaaiende ontwikkelíngen ven

de laatste jaren. Anderzijds gaf men te kennen dat de nieuwe technolo-

gie ook geheel nieuwe kansen bood. Als grootste lnvloed op hun eigen

functioneren gaven de topmanagers aan dat de kantoorautomatisering de

mogelijkheid om tactisch te reageren zou kunnen versnellen en meer

controleínstrumenten zou kunnnen bieden. Anderzijds vreesde men een

ontwikkeling naar een minder persoonlijk management. Ik meen dat- deze

vrees niet erg gerechtvaardigd is. Ook daar kom ik op terug.

Naast deze drie effecten verwachtte 752 van de respondenten dat de

kantoorautomatisering het werken in teamverband zou versterken, 737"

verwachtte een reductie van de reiskosten, terwijL 702 een verbeterÍng

van het strategisch denken verwachtte, 562. verwachtte een verbetering

van de effÍciëncy in het bedrijf, 502 een reductie van de papierber-

gen, 422 zag zíjn gezag stijgen, 382 geloofde dat veel beslissingen op

lagere niveaurs genomen zouden gaan worden. Eenzelfde percentage

echter vreesde meer lastig gevallen te gaan worden met details en 342

zag ín de nieuwe technologie een middel om de beslissingen van het

topmànagement ter diseussie te stellen.
En tenslotte de in mijn ogen meest opmerkelijke uitkornst ian het hele

onderzoek. Zeggen en schrijven 1,42, dus vrijwel niemand, verwachtte

van de nieuwe technologie een produktiviteitverhogend effect. Aange-

zien men wel een verhoging van de efficiëncy vootzag, zolJ je hier uit
kunnen afleiden dat men verwachtte dat de nieuwe technologie ons

vooral ook werkgelegenheid gaat kosten.

Het is interessant om naast deze statistieken ook de gegeven meningen

naar land van herkomst te differentiëren. Zo verwachtten Zwitserse en

Spaanse managers positieve effecten op de efficiëncy van hun bedrijf,
ín veel ontwlkkelingslanden had men in dit opzicht echter groÈe

reserves. Japanners hadden in het algemeen veel vertrouwen in de

nieuwe technologie, de Britten daarentegen hadden vele bedenkingen.

Managementbeslissingen worden niet genomen terwijl je naar een beeld-

scherm zít te turen, aldus een van hen. Ook Nederlandse managers

toonden een zekere scepsis, zoals mag blijken uit de klacht dat het er

op leek dat marketing meer geleid lijkt te worden door gevoel voor de

computer dan door gevoel voor zaken.
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Zo heeft iedereen zijn eigen gedachten over het functioneren van de

manager in het informaticatiJdperk. Sonmigen realiseren zich dat ze op

het hoogste niveau te maken hebben met een generatie die nog niet erg

bekwaam is in het invoeren van commandors via een toetsenbord. Een

oplossing is dan een beeldscherm dat reageert op aanraking en waarop

de verschillende con:mandors in de vorm van iconen staan aangegeven.

Die comnandors roepen dan bij voorbeeld allerlei grafische facilitei-
ten op, besturen de telefoon en digitale dicteerapparatuur. Het schenn

staat in directe verbinding met het werkstation van de secretaresse,
die op haar rechter scherm de activiteiten van de baas kan volgen en

op haar linker haar eigen activiteiten kan uitvoeren, zoals tekstver-
werking, etc.. De simpele aanraking van een plaatje met de afbeelding
van een ladenkast geeft onze manager toegang tot informatiebestanden
en als hij informatie wil toevoegen, veranderen of doorsturen spreekt
hij dat in in zijn dictafoon, waarna zijn boodschap direct in dígitale
vorm wordt opgeslagen en eventueel door de secretaresse op haar

tekstverwerker verder wordt venrerkt. Penzias, onderdirecteur research
van het befaamde BelI Laboratories, ziet nog mooiere tijden komen. Het

bureau van de manager wordt een geïntegreerd ínformatiesysteem. Komt

hij ergens een belangwekkende passage tegen in een tijdschrift dan

volstaat het omcirkelen ervan om de infonnatie direct in het
computergeheugen te plaatsen. Op dezelfde wijze kan ook een belangrijk
telefoongesprek direct worden vastgelegd.

En dan de praktijk van vandaag. l.Iat we in veel bedrijven, ook bÍj TNO,

zien gebeuren is het op allerlei plaatsen aan de basis verschijnen ven

personal computers vaak van verschillende leveranciers. De relatief
lage prijs leidt ertoe dat de beslissíng tot aanschaf meestal op een

laag níveau genomen kan worden. Het is een bepaalde categorie pioniers
die de trend zetten en andere groepen en afdelingen in hun kielzog
meenemen. Er onÈstaafl zo clusters van apparatuur die niet zonder meer

met elkaar kunnen communiceren. Zolang de stations als rrstand alone"
apparaten functioneren is daar nog niet zoveel op tegen, maar vroeg of
laat gaat zich de behoefte ontwikkelen om informatie onderling uÍt te
wisselen. Er ontstaat dan vaak een fase dat het nanagement zich
genoodzaakt ziet om met een meer integrale benadering van de bedrijfs.-
automatisering te komen. De problemen die dan opdoemen zijn legio.
Iedere onderneming blijkt dan een zeer complexe informatiestructuur te
bezitten, veel complexer dan met tot op dat moment besefte. Het
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vastleggen daarvan en het vertaalproces in termen van de moderne

infornatietechnologie is in het algemeen een zeer ingewikkelde opgave,

waarbij raad van buiten altijd duur is en lang niet altijd goed, omdat

de buitenstaander subtiele elementen in het groepsgedrag van de

medewerkers ontgaat. Een complicerende factor daarbij is de voortdu-
rende stroom van nieuwe opties op het gebied van hard- en software.
Hoe de beslissingen ook uitvallen, steeds za1 men rekening moeten

houden met ongeríoon korte afschrijftermijnen. IIet up to date houden

van verouderde voorzieningen is in het algemeen economisch niet
verantwoord. Waar de manager in ieder geval ook rekening mee moet

houden is dat de grootschalige introductie van deze nieuwe teehnologie
een onmiskenbaar stempel zal drukken op het veranderen van het
functioneren van de ondernerning en van de medewerkers. De onderneming

zaL zíeh in meer of minder sterke mate gaan herformeren rond de nieuwe

faciliteiten. Zo kan de eerder genoemde noodzaak tot standaardisering
van allerlei activiteiten ingrijpende gevolgen hebben voor bepaalde

groepen medewerkers. Bepaalde taken zullen overbodig worden terwijl
behoefte zal ontstaan aan nieuwe kundigheden. Men zal rekening moeten

houden met aanpassingen van de werkomgeving en er zal voldoende ruimte
gecreëerd moeten worden voor voortdurende bijscholing. Sommige activi-
teÍten zullen minder sterk gebonden raken aan centrale administratieve
eenheden. De computer maakt niet alleen thuiswerk mogelijk maar

vervaagt ook de grenzen tussen werken en vrije tijd. Allerlei aetivi-
teiten kunnen thuis in de avonduren of in het weekend worden uitge-
voerd.

De nieuwe.technologie geeft de manager en de ondernemíng nieuwe

comnunicatiemogelijkheden. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden om de

medewerkers te informeren over hun bedrijf en de markt te voorzien van

op maat gesneden informatie die vaak ook nog op een meer indringende
manier dan op papier gepresenteerd kan worden. Dat zijn belangrijke
extra hulpmiddelen die naar mijn mening echter nooit in de plaats
zullen komen van de direkte intermenselijke kontakten. En juist deze

zul1en voor de manager van essentieel belang blijven. Sterker nog, het
belang ervan zou wel eens kunnen toenemen. Ik denk dan aan een van de

megatrends van Naisbitt, die hij omschrijft met de stelling "high
tech, high touch". Naarmate de mens zieh omringt met meer hoogwaardige

technologie, zal de behoefte aan een niet-technologisch tegenwicht
toenemen. In een situatie waarin het bedrijfsleven de nieuwe technolo-
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gische hulpmiddelen op grote schaal heeft weten in te passen en heeft
leren te benutten, zullen het uiteindelijk weer de intermenselijke
contakten, de zakelijke intuïtie, de menselijke creativiteit en de

menselijke bezieling zijn die het verschil zullen uitmaken tussen

slagen en mislukken. De omgevíng, waarin deze factoren hun invloed
zullen doen gelden zal echter totaal verschillen van wat we tot nu toe
gewend zíjn. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de nieuwe technologie
zal selecteren op den nieuw soort creativiteit en probleemoplossend

vermogen. Sonunige onderzoekers menen bij de jeugd reeds aanwijzingen

te zien voor het verschíjnen van een vorm van intelligent gedrag die
geënt lijkt te zijn op het vermogen om video-achtige informatie te
verwerken die als het ware paralleL wordt aangeboden ter ondersehei-

ding van de seriële ververking waarin de meesten van ons zijn ge-

traind.

Wat is nu de toekomstige betekenis van de gedrukte informatie nog ? l.íe

moeten, lijkt me, aannemen dat met de komst van de nieuwe, zeer

krachtige, informatiedragers die betekenis zal afnemen. We moeten ons

daarbij niet te zeer blindstaren op de onstuimige groei van de papier-
massa die computer en tekstverwerker momenteel nog uitspugen. We

zitten heel duidelijk in een overgangsfase waarÍn nog geen adequate

vervangers beschikbaar zijn voor het bedrukte papier. Uiteíndelijk
moeten we de huidige generaÈie beeldschermen als een gebrekkige en

ergonomisch onvriendelijke tussenoplossing beschouwen. Dat scherm is
natuurlijk in de eerste plaats een voorziening die geleend is van de

televisie. Nieuwe elektronische technieken zullen een aantal bezwaren

opheffen. In eombinatie met gesproken output zai- díL een geheel nieuwe

situatie scheppen. AIs we in de toekomst op iedere willekeurige plaats
op aarde een contakt tot stand kunnen brengen met a1le openbare

informatiesystemen die beschikbaar zijn om ons vervolgens op een

aangenÉrme en geheel individueel te sturen tríjze te laten informeren,

waarbij mogelíjk een groot aantal zintuigen geactiveerd wordt, zullen
tijdschrift en boek hun langste tijd gehad hebben. Lang daarvoor zal
een deel van het drukwerk verdwenen zijn. Misschien stemt dit beeld

sommigen wat triest, maar het zou voor het nilieu zeker van positieve
betekenis zíjn, want de papierfabricage kunnen we nog steeds niet
rekenen tot de schone technologie. Toch denk ik niet dat de ttpersoon-

lijkerr brief geheel zal verdwijnen. Daarvoor is de brief teveel een
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uiting van onze cultuur. Ook de fotografie heeft de schílderskwast
niet verdrongen. Maar ik observeer dat mijn dochter van 8 jaar, die
inrniddels aL zeer bedreven is in het gebruik van mijn PC, die opgroeít
tussen de beeldschermen van de TV, mijn PC en die van mijn vrouw en de

daarbij behorende "floppy disks", toch nog steeds naar de pen grijpt
om vrienden en vriendinnen haar ontboezemingen op papier te zenden.

Ik dank u voor uw aandacht.
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Strategie in de biotechnologie
Prof.Dr.Ir. A. Rörsch, Raad van Bestuur TNO

SAI'{EI,MTTING van de voordracht Kekulé-sympositrm

Antwerpen, 19 november 1986

In de biotechnologie dienen een korte- en lange-termijn beleíd te worden

onderscheiden.

Vele hedendaagse biotechnologieën zijn technisch zeer veel belovend, maar

vaak niet economisch rendabel in vergelijking met andere (ehenische)

technologieën.

Een overzicht wordt gegeven van de terreinen van onderzoek waarop TNO zich
beweegt (zie hiervoor ook de poster-sessie), waaruit blijkt welke 'rkrenten
nu reeds uit de paprr zíjn te halen.
Het uit te stippelen lange-termijn-beleid is in hoge mate afhankelÍJk van

de invoering van de ínformatietechnologÍe en de robotica in de

bedrijfsvoering omdat hierdoor waarschijnlijk met name kleinschalige
processen rendabel kunnen worden gemaakt, die dat thans nog niet zíjn, Als
voorbeeld wordt de agritechnologie behandeld, waarbij een toekomst-scenario
wordt geschetst, waarin aan de landbouner een ro1 in de produktie van

grondstof,fen wordt toebedacht die.groter is-dan de- hedendaagse.
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STRATEGIE IN DE BIOiECHNOLOGIE

Kekulé-symposium, Antwerpen, 19 november 1986

A. Rörsch en H.J. Grande

De te ontwikkelen strategieën in de biotechnologie dient te rusten op een

twee-sporenbeleid, één voor de korte en één voor de lange termijn.
Elke ondernemer zal hierop reageren met de opmerking dat ik daarmee ttweinig

nieuws onder de zontt breng. Moet de ondernemer irmers nieÈ altijd een veel-

sporenbeleid ontwikkelen ? Eén voor de korte en één voor de middellange en

één voor de lange termijn en de nogelijkheden open houden om vloeiend van

de ene vorm van beleid naar de andere over te stappen, als veranderingen in
de ongeving daartoe aanleiding geven.

Ja, zo is het, maar in dit betoog voer ik deze simplificatie met twee spo-

ren in, om een zeker onderscheid te accentueren tussen wat op korte termijn
de verwachtingen zijn in de biotechnologie - welke krenten er ry uit de pap

zijn te halen - en hoe over 20 jaren de biotechnologie het aanzien van onze

samenleving kan veranderen, want ook dat is een verwachting die men veel

hoort uitspreken. Men denkt dan in de eerste plàats aan nieuwe technolo-

gieën in de genetica en celbiologie die het mogelijk gaan maken on het

nageslacht van de I'ÍENS drastisch te beinvloeden. Dit wlI ik in dit ge-

zelschap van chemici en technologen echter vandaag onbesproken laten en

míjzelf de beperking opleggen, vooral de bedrijfstechnologische en econo-

nische .aspecten te belichten.

De biotechnologie heeft zich aanzienlijk minder snel ontwikkeld, .dan wij
zorn tÍen jaar geleden voorzagen.

Een andere technologie, die destijds even snel op kwam, die van de informa-

tica, heeft daarentegen wel snel en waarschijnlijk sneller dan we verwacht-

ten, opgang genaakt. Ik constateer dit niet met de bedoeling de oorzaken

van dit verschil in ontwikkelingssnelheid te bespreken, maar omdat de ont-

wikkelingen in de lnformatietechnologie, die nu duidelíjk vooruit gaat 1o-

p€Íl, waarschijnlijk grote invloed gaan uitoefenen op de economi.sche haal-

baarheid van onconvent ionele biotechnologische produktie-methoden.

Alvorens dit toe te lichten, zal ik enige beperkingen bespreken zoals we

die heden ten dage ervaren, van de brede toepassing van de biotechnologie.

Ogenschijnlijk brengen de nieuwe onconventionele genetische en celbiolo-
gische processen nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van geheel

nieuwe produkten van biologische oorsprong.

Het is betrekkelijk eenvoudig die op papier te bedenken, voor de onderzoe-

ker zelfs zeer verleidelijk om zijn fantasie de vrije loop te laten. Maar

de economie legt ons toeh snel een beperking op. Er moet voor een nieuw
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produkt wel een redelijke marktverwachting zíjn, bijv. een omzet van $ 10

miljoen per jaar, wi1 men daarin kunnen ínvesteren met dure researeh.
Vooralsnog vindt de biotechnologische produkt-research vooral toepassing
bij de vervaardiging van hoogwaardige produkten, waarin geen grote omzet

is. De snijlijn voor rreconomisch rendabeltt en "technologisch mogelijk"
laten vooralsnog een marge voor maar een beperkt aantal produkten.

De tijd is nog niet geheel rijp voor brede biotechnologische toepassingen

omdat :

a. andere technologieën, competatief met de biotechnologische, ook nog

steeds verder worden ontwikkeld;
b. innovatie niet altijd een eigen belang van onze hedendaagse gevestigde

groot-industrie is, die het merendeel van de researchmogelijkheden be-

heerst.
Voorbeelden van (a) : de produktie van alcohol door fermentatieve verryer-

king van onze landbouwoverschotten leek een aardig idee, maar de produktie
van fossiele brandstof laat zíc}:. de eerste tientallen jaren niet uit de

markt drukken. De trend is voorlopig nog tegengesteld : veel natuurproduk-

ten zulIen - in navolging van het antibioticum chloranphenío1 en het garen

kunstzíjde - in de toekomst eerder synthetiseh dan langs biologisch/bio-
chenisch nog worden vervaardigd.
Wat het belang van de groot-industrie betreft, ik noemde aI het algemene

streven nÍ!ar'grote omzetten, uiteraard een gezond economisch principe, maar

waardoor toch heel bijzondere produkten in grote bedrijven niet veel kans

maken. Kleine bedrijven kunnen zich vaak met veel minder grote omzetten

tevreden stellen, maar die beschikken gewoonlijk niet over de faciliteiten
voor geavanceerd onderzoek, wat de ontwikkeling van de biotechnologie nodig
heeft. We zijn in Nederland erg gesteld op de kleine ondernemer en om die
met research te bedíenen, is er in ons land een TNO; zo eenvoudig ligt dat.
Een heel bijzondere kleine ondernemer is de landbouwer, de boer. Nu is deze

in ons land, in vergelijking tot vele andere Europese landen, ook weer niet
zo klein, maar onder de ondernemers hoort hij toch tot het KMO (kleine en

niddelgrote onderneming). Ik noem de Nederlandse boer nadrukkelijk een

ondernemer omdat zíjn moderne bedrijf ook relatief grote investeringen
vergt. Ik noem hem bijzonder omdat in deze bedrijfstak de werkers zich in
korte tijd allerhand technologische kundigheden hebben moeten eigen maken

om t'bij te blijven", voor wat betreft produktie. Menige boer is al een

werktuigbouwkundig ingenieur en vandaag aan de dag is hij zich ook al snel
aan het inwerken in de informatietechnologie.
Ik kom bij mijn overwegingen (exemplarisch) bij de boer uit :

- omdat hij van nature dicht bij de biotechnologie staat;
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- omdat hij een "renewable" natuurlijke hulpbron (ae zonne-energie)

exploiteert, wat een gezond economisch principe is:
- maar vooral omdat hij niettemin lijdt onder een EG-politiek van protec-

tie, wat een ongezond economisch principe is.
Als er één categorie ondernemers is, die naar nieuwe alternatieve produkten

en innovatieve produktieprocessen moet zoeken, dan zijn het de Europese

landbouwers.

En aldus praat men in deze kring, terecht en begrijpelijk, veel over de

toekomst van de biotechnologie, maar meer nog over die van de informatica.
Nogmaals, ik behandel híer de landbouwtechnologie, tegenwoordig ook wel

aangeduid als agritechnologie, vooral exemplarisch; ook in andere bedrijfs-
takken zullen overeenkornstige overwegingen te geven zíjn, als ik in het
navolgende voor het boerenbedrijf doe.

De informatica-revolutie gaat aan de biotechnolgische revolutie vooraf.
líai. zíjn de kenmerken van de infornatica-revolutie ? Natuurlijk, verhoogde

snelheíd van dataverrrerking, vergroting van data-opslag, versnelling van de

conmunicatie (gegevens-uitwerking), en in combinatie met de ontwikkelingen
in. de robotica, diversificatie van de produktie. Ik spreek over robots in
de wijdste betekenis van het woord. In de tuinbouw onder glas is het al
gewoon dat eli< gewasplantje individueel wordt gevoed en verzorgd, zodat

het op het meest geríenste moment zijn beste produkt aflevert. De robotica/
informatica-ontwikkeling hangt op dit moment vooral op de ontwikkeling van

gry, de kunstmatige zintuigen, waarmede de robot tot itdenken" wordt

aangezet om zeer "diversett taken op het juiste moment te kunnen uitvoeren.
l,laar ik met mijn betoog naar toe wil, is naar de vraag '. zaL deze nieuwe

robotica een diversificatie van de produktie mogelijk maken, die ook een

kleinschalige produktie economisch rendabel maakt ?

Is er voor bijv. het landbouwbedrijf een nieuwe toekomst weggelegd, door

niet alleen meer produkten als tarwe, gerst, kool te leveren, maar ook meer
Itsophísticated'r produkten als eiwit, vet, polysacharÍden, maar ook meer

bijzondere als alkaloïden, steroiden, wassen ?

De beperking van de primaire landbouwproduktie, die vanlrege de gegenereerde

overschotten noodzakelijk is, hoeft mijns inziens niet noodzakelijkerwijs
te leiden tot een verdere ontvolking van het platteland. Het is zeer wel

mogelijk dat ter plekke nieuwe technologische activiteiten ontstaan, zulks
me.de onder de sociale druk dat irgroottr niet altijd ttmooi en leukil is (hou

het k1ein, zeí Schunacher al 10 jaar geleden), maar vooral door de gelegen-

heid die de verdere automatisering van de produktie, ook op kleine schaal,
biedt.
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Deze ontwikkeling is niet in het eigen belang van de gevestigde groot-
industrie en daarom durfde ik deze eerder als een 'rbelenrmeringrr voor de

ontwikkeling van de biotechnologie te noemen. Toch is het mijns inziens een

ontwikkeling, waarmede zij bij de lange terrnijn strategie voor de biotech-
nologie rekening moeten houden. In meer algemene termen gesteld : de

informatica-revolutie kan dusdanige veranderingen in de produktienethoden

bewerkstelligen, dat biotechnologische processen die nu economisch niet
haalbaar blijken, dat in de toekonst toch zulIen worden.

Maar op korte termijn brengt dat voor ons : research-organisatíe en kennis-
handelaar TNO, geen brood op de plank. Daarom terug naar de realiteit van

vandaag en daarbij wil ik U dan een overzicht geven ons huidige research-
progrrÍnma en dienste ven het bedrijfsleven.

TNO

5000 people in many fields
140 people active in Biotechnology

in Health, Food and Technology

Health - rDNA Aspergillus tactobacillus
- vaccins
- MCArs & DNA-probes

Wat zíjn de resultaten en planhen van TNO in de biotechnologie ?

In de medische sector is duidelijk de biotechnologie het snelst doorgedron-

gen en het eerste "biotechnologische " vaccin is al op de markt. Binnen TNO

wordt ook hard gewerkt aan zogenaamde rDNA-vaccins. Vooral voor virusziek-
ten is het vaak onmogelijk om met dood virus te werken, omdat nu eenmaal

een virus altijd RNA bevat. IIet leek simpel om de code van het nanteleiwit
van virussen over te zetten in bacteriën en vervolgens dit door bacteriën
geproduceerde eiwit, dat natuurlijk RNA-vrij is, als uitgangspunt voor

vaccins te kiezen. Helaas was deze gedachtengang te simpel. Gewenst is dat

een vaccin aanzet tot een hoge produktie van specifieke antilichamen. IIet
virus structureert het eiwit en dit blijkt essentieel om een goede

antibody-reactie op te wekken. Op dit moment is er daarom een strategie
ontwikkeld, waarbij stukken van het manteleiwit geïncorporeerd worden in
andere grotere eiwitten. Dit heeft onlangs t'ot succes geleid bij een door

TNO op deze wíjze bereid mond- en klauwzeervaccin.. In caviars werd een

goede bescherming verkregen tegen infectie met mond- en klauwzeervirus,
nadat deze dieren van tevoren met een geconstrueerd eiwit waren ingespoten.

Een andere zeer veelbelovende methode, het zogenaamde hybride vaccin, rÍaar-

bij verschillende virusantigenen worden ingebouwd in een onschuldig
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dragervirus. De rDNA-techniek wordt binnen TNO veel breder toegepast dan

alleen voor vaccins.
A1 verseheidene jaren wordt gewerkt aan gastheervectorsystemen, waarvan die
van Aspergillus niger grotendeels zelfstandig is ontwikkeld.
0p dit terrein zijn verschillende samenwerkingsverbanden met de industrie
(osM, Gb, unilever).
Vanwege het grote belang van lactobacilli voor de voedingsmiddelenindustrie
is TNO onlangs ook daar net het zoeken naar g/v-systemen begonnen.

Technology

- frnrnobilization teehniques

- Biocatalysis in organíc solvents
- Biosensors

- Fermentation/Fungi
- Environmental Biotechnology

Dan de technologische sector.
Op het gebied van de biokatalyse houdt TNO zich vooral bezig met het
gebruíken van enzymen en micro-organismen in organisehe oplosmiddelen. Voor

synthetische toepassing in de chemische en farmaceutische industrie is deze

uitbreiding noodzakelijk.
Om de mogelijkheden te kunnen illustreren is de oxydatie van cholesterol
als voorbeeld gekozen. In dit geval moet behalye naar de stabiliteit van

het enzym, ook worden gekeken naar cofac.torregeneratie en produktseparatie.

Het blijkt mogelijk met hele organismen in een vrij droog oplosmiddel een

zeer grote stabiliteit te verkrijgen. Tevens kan onder continue afscheiding
een 957. conversie worden bereikt bij concentraties van cholesterol die veel
hoger zijn dan mogelijk in water.

Dit systeem ís in principe bruikbaar voor allerlei oxydatie- en reductie-
reacties in organisch milieu en zal door TNO worden gebruíkt voor co[mer-

cieel interessante omzettingen.
Technologisch is het vaak aantrekkelijker om in heterogene systemen te wer-

ken. Het is ook noodzakelijk om enzymen of mícro-organisme te imobilise-
ren. TNO heeft hier verschillende methoden ontwikkeld in samenwerking met

de industrie.
Eén van de sinpelste en goedkoopste methoden is absorptie van actieve kool.
Het blijkt dat door een goede keuze van kool, enzynen zeer goed en bijna
irreversible hechten aan kool, terwijl zoals bekend een actieve kool goede

mechanische eigenschappen heeft.
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Een andere goedkope imobilisatiemethode is gebaseerd op insluitlng in een

zetmeelmatrix. Ook hier zíjr. zeer goede resultaten mee bereikt.
Gericht op een andere toepassing zíjn irunobilisatienethoden ontwikkeld voor

urease. TNO is er in geslaagd een methode te vinden, waarbij het

geïrurobiliseerd urease neer dan 1 jaar actief blijft. Met een dergelijke
levensduut zíjn comerciële !!ry te ontwikkelen.

ïNO is ook reeds lang actief in de nilieutechnologie.
Ook hier is de biotechnologie van toeneoende betekenis. Een nieuwe

ontwikkelíng hier voor de zuivering van lucht is een biofilter. In dit
geval breken micro-organismen het organisch materiaal af dat uit de lucht
wordt geabsorbeerd.

In de waterzuivering heeft TNO zich van oudsher vooral bezíg gehouden met

aerobe zuivering. De oorspronkeliJke Pasveersloot, de eerste aerobe water-

zuivering, is een ïNo-vindíng. Recentelijk is men erin geslaagd om actief
slib op een drager te binden en vast te houden. Ilierdoor wordt het mogelijk

om ook aerobe installaties efficiënter te maken. Dit lras gelukt voor

anaeroob slib, maar voor aeroob slib is dit veel moeílijker, omdat dit zích

vermeerdert en aan een veel grotere shear blootgesteld wordt.

Ook op het gebied van de roicrobíële bodemzuivering is TNO actief.

Food

- Startercultures for sausage

- Detection of Biotoxins and bacteria
with MCAIs and DNA-probes

- Products from Lactobacillus
- Animal Food constituents

Met de derde sector voedir,rg kom ik weer terug op mijn oorspronkelijke voor-

beeld : de landbouw en de mogelijkheden van schaalverkleining.
In de eerste plaats is natuurlijk de landbouw een zeer geavanceerde vorm

van biotechnologie. Startend van gras wordt er melk gemaakt, dat een zeer

complex mengsel is met een conversie díe niet simpel chemisch of nicrobieel
tot stand kan worden gebraeht.

Zou het mogelíjk zijir een koe ook andere produkten in hoge efficiency te
laten maken, dan is dit misschien de uiteindelijke bioreactor.
Een ander aspect in de landbouw is de controle. In feite wil men liefst zo

vroeg mogelijk, dus bij de boer, bepalen of voedsel gecontamineerd is.
Zo ís melk soms gecontamineerd met antibiotica, kunnen groenten pesticiden

bevatten en zíiu er soms te veel nitraat in kuilvoer. Voor dit soort

doeleinden is het nuttig tests te ontwikkelen die ter plaatse op de
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boerderij kunnen worden uitgevoerd, voordat menging met de aanvoer van

andere boeren heeft plaatsgevonden.

In het verlengde hiervan is het ook noodzakelijk om te kijken of in het
veevoer aI toxinen of dat er enterotoxinen of microtoxinen voorkomen in
kaas of worst.
Ook hiervoor worden bij TNO tests ontwikkeld, die zijn gebaseerd op

monoclonale antilichanen.
Monoclonale antilichamen producerende hybridonars tegen Staphylococcus-

ureus enterotoxinen zijn recentelijk geïsoleerd.

Behalve de detectie van toxinen is het ook mogelijk de mícro-organismen te
identifíceren, die deze toxinen produceren. Iliervoot zíjn klassieke langdu-

rige tests in gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.
Met behulp van MCArs en DNA-probes is het echter mogelijk om veel sneller
en specifieker de werkelijk gevaarlijke stanmen te onderscheiden van de

niet-virulente starmen. Ook hier is recentelijk succes behaald met het ont-
wikkelen van een specifieke DNÀ-probe tegen Shigel1a.

In het kader van de kleinschaligheid kan wellicht nog een voorbeeld van

produktie worden gegeven.

Vroeger werd olie uit zaden door de boer zelf gerÍonnen en voornamelijk ge-

bruikt als lampenolie, nu op grote schaal industrieel gewonnen door extrac-
tie met hexaan.

Veel milieuvriendelijker kunnen zaden echter ook ontsloten worden met bel

hulp van enzymen als cellulase-en.pectínase. Het is dan mogelijk om olie in
zuivere vorm te isoleren zonder gebruik te maken van hexaan. Het lijkt
mogelijk om deze door TNO ontvikkelde methode ook kleinschalig toe te
passen en zo de olieproduktie ríeer bij de boer te brengen, maar

concurrerend, omdat met deze methode een behoorlijke opbrengst van een

goede kwaliteit oIle verkregen kan worden.

De dia (13) laat een taapzaad zien in een eenvoudig geroerd vat, !íaaraan

cellulase is toegevoegd on de celwand af te breken.

Het is natuurlijk mogelijk nog vele andere voorbeelden aan te halen van

biotechnologische research bij TNO. Ik wiI volstaan met deze krenten uit de

pap en U verder verwijzen naar de posterpresentatie in de hal.
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DE MOGELIJKHEDEN VAN HET,VERBETEREN VAI.I BROIII.IGERST DOOR

RECOMBINANT -DNA- OI\IDERZOEK

A. Rörsch en I.D.C. Duijnhouwer

Brouwersdag 20 november 1986 te Maastrícht

Reeds enige jaren oefent de heer Klopper druk op mij uit voor U een voor-

dracht te houden over het in het programn:r genoemde onderwerp. Ik heb daar

de nodíge weerstand tegen geboden, omdat ik zelf geen enkele experimentele

ervaring heb met de monocotyl GERST.

Ik heb wel een zekere n3am gekregen in de Reconbinant-DNA-wereld :

- ondat ik (vanaf 1960) aan de wieg heb gestaan van de ontwikkeling van

procedures voor genetische manipulaties (in die tijd vooral met bacte-

riën);
- mij daarna experimenteel heb bezíg gehouden met onconventionele

genetische technieken zowel in de planten- als in de dierenwereld,
DIA TTGERLÏLLIA

doch in de plantenwereld uitsluitend met de dicotyl Nicotiana en diens

parasiet Agrobactenium die de tumor gro!ín call veroorzaakt

DIA GAL

en dat alles, experimenteel tot 1979, het moment waarop ik rnijn full tine
managementfunctie bij TNO aanvaardde.

I,laarom kiest de DNA-nanípulator nu bij voorkeur micro-organismen, dierlijke
organísmen en

DIA DNA-CONTENT

DNA CONTENT ug/cell x 106

HOMO SAPIENS

MOUSE

EEL

SEA IIRCHIN

9.4

6.0

1"9

0.9

PINUS RESINOSÀ 138.6

VICTA FABA 65.5

PISI]M SATTVUH IL.7
NTCOTIA!{A 2.5

I seccunourcrs 0.046 ESCHERICHIA 0.027 I

bij de planten, Nicotiana als studie-object ?

Daarvoor zijn twee redenen aan te voeren :

1. DNA is in de eerste plaats een infornatiedrager. Hoe meer er van dit
materiaal per cel is, des te gecompliceerderr en daardoor moeilijker
wordt het onderzoek. (Onder de planten is Nicotiana voor wat dit betreft
een "gunstige'r uitzondering; planten bevatten over het algemeen veel
DNA, vaak zelfs meer dan de mens.)
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2. van dit organisme dat men bestudeert moet in principe van het metabolis-
me veel bekend zíjn. Het heeft weÍnig zin genetische infornatie te mani-
puleren, als men niet weet hoe deze cytoplasmatÍsch tot uitdrukking
kont;

3. bÍj de eventuele overstap van de rrgenetic engineerrt ven dicotyl naar

monocotyl, doet zich daarbij de additionele moeilijkheid voor dat bij
vele vertegenwoordigers van de eerste, in vitro gekweekte cellen, zich
in het algemeen redelijk tot een gewas laten opkweken en bij vertegen-
woordigers van de tweede niet.

l,Iaarom laat de manager zich uiteindelijk toch overhalen on zich te verdie-
pen in de nogelijkheden van het verbeteren van brouwgerst door Recombinant-

DNA-onderzoek ? Dat is natuurlijk omdat het een economisch belangrijke
soort betreft. Ondat TNO het brouwen en mouten van gerst hoog in het vaan-

del had staan en omdat ik als voorzitter van het bestuur van de Stichting
ITAL.nog steeds nauw betrokken ben bij de oneonventionele veredeling van

planten.

Maar hierbij stellen Iíe dus aI a priori vast, dat er vooralsnog een grote
ttklooftt is tussen wat wetenschappelijk haalbaar is en economisch interes-
sant.
U mag er dan ook vandaag niet op rekenen, dat ik het verlossende woord zal
spreken over het onderwerp dat nij is opgedrongen.

Toch ben ik over de manipulatie-mogelijkheden met gerst níet bij voorbaat
negatief, want er is van dit gewas biochenisch en genetisch het nodige be-

kend.

Veel van die kennis is opgebouwd in het Carlsberg-laboratorium in Kopen-

hagen en daarom zijn de heer Duijnhouwer, medewerker CfVO Zeist en ik daar

eerst eens een kijkje gaan nemen en hebben met de onderzoekleiders aldaar
intensief gediscussieerd over de technische mogelijkheden onconventionele
genetische en celbiologische technieken op brouwgerst los te laten.
Over die discussies zat- ik hier dan vandaag rapporteren. Maar daarnaast

drongen zich bij deze oriëntatie bij míj ook de vragen op :

- lrlaarom zou je eigenlijk die onconventionele teehnieken toepassen als er
zo goed uitgewerkte conventíonele zíjn ?

- En dan, wie zou het dan eventueel moeten doen ? Hieruit spreekt al enige
twijfel mijnerzijds of er een taak voor TNO 1igt.

- En tenslotte, wie zou dit onderzoek moeten financieren ?

Ook aan deze vragen wil ik wat aandacht schenken, omdat ze zeker ook vallen
onder de titel : "De mogelijkheden tot verbetering van Brouwgerstrt, zulks
dan wel op het gevaar af daarmede de gehele Nederlandse landbouwonderzoek-



-86-

structuur ter discussie te stellen (wat mijns inzlens in Uw kring wel hard

nodig is).
Maar eerst nu onze visie op de technische nogelijkheden.

Zíjn er bij gerst eigenschappen die zich mogelijk lenen voor het toepassen

van genetische rnanipulatie ? De medewerkers van het Carlsberg Research

Center zijn intensief bezíg net het ontwikkelen van proanthocyanogeen vrije
gerst, gerst met een laag p-glucaan gehalte en gerst met een verhoogd aan-

deel aan limiterende essentiële aminozuren voor de varkensvoeding.

In de, dit voorjaar uitgekomen, laatste NlB&{-mededeling : Knelpunten bij
de produktie, afzet en verwerking van inlandse gerst voor de brouwindustrie

worden de volgende itens genoemd. Het verbeteren van de opbrengst aan

biomassa en een verhoging van het oogstbare deel van het gewas, onderzoek

naar het optreden van doorwas, verbeteren van de resistentie tegen de sehirn-

melziekte meeldauw, het oplossen van de problenatiek rond de kiemvertraging

en het ontwikkelen van toetsmethodieken met betrekking tot de bepaling van

brouwkwaliteit. Mogelijk kunnen de nieuwe genetische manipulatie technieken

worden gebruikt om deze knelpunten op te lossen.

In het kort zal nu eerst een beeld worden geschetst van de mogelijkheden om

nieuwe genetische nanipulatietechnieken toe te passen. Vervolgens wordt. aan

de hand van onderzoek bij Carlsberg nader ingegaan op de conplexitej.t van

de problematiek.

Er zijn een aantal manieren lraarop genetische manipulatie kan worden toege-

past om de veredelaar van nieuwe bronnen van variatie te voorzien. Er be-

staat een duidelijk verschil tussen het werken op celniveau en het werken

op plantniveau bij het aanwenden van genetische manipulatietechnieken.

Met behulp van recombinant-DNA-technieken zijn inmiddels vele genen en ande-

re DNÀ-segmenten gezuiverd en in detail geanalyseerd. Dit geldt zowel voor

materiaal uit de celkern als voor materiaal uit de mitochondriën en de

chloroplasten. De mogelijkheid bestaat om gewenste DNA-delen te vermeerde-

ren (te kloneren) om deze in te bouwen in een vector (bacterie, gist) die

een plantencel kan binnendringen. Teneinde penetratie van de vector moge-

lijk te maken dient de cel eerst van zijn moeilijk doordringbare celwand te
worden ontdaan. Dit is te realiseren met behulp van celwandafbrekende enzy-

men. De naakte cel die nu resteert, de protoplast, moet echter wel in staat

zÍjn een nieuwe celwand te vormen en zích daarna te delen. Als vector wordt

er veelal gebruik genaakt van een voor vele planten natuurlijke infector
namelijk de bacterie Agrobaeteriun tumefaciens, de eerder genoemde veroor-

zaker van Crown ga1l. Ilelaas zijn de granen geen waardplant van deze bacte-

rie en is het tot op heden niet gelukt recombinant-DNA middels deze vector

in te bouwen.
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frrriaa"f" zijn er andere manieren ontwikkeld om genen in plantencellen te
ineorporeren. Een alternatief is de vorming van een nieuwe cel uit twee

oudercellen door middel van protoplastfusie. Er wordt dan gesproken van

somatische hybridisatie. Een variant hierop is de zogenaamde cybridisatie.
Ilierbij wordt een normale protoplast versmolten met een protoplast waaruít

de kern is verwijderd. Met deze technieken wordt onder andere op het ITAL

intensief onderzoek verricht aan het gellas aardappel.

Transplantatie van organellen middels nicro-injectie of door gebruik te
maken van polyethyleenglycol is een andere nogelijkheid. Dit is een zeer

gerichte manier van werken maar de opnamefrequentie van het nieuwe materi-
aal ligt nog zeer laag.

Ook kan worden gewerkt met een antherencultuur. dit is het gebruik maken

van de meeldraden van de plant waarin de mannelijke zaden, de poIlen, zijn
gelokaliseerd. Een groot voordeel van deze techniek is dat er wordt gewerkt

net haploïd materiaal waardoor er geen eigenschappen kunnen worden gemas-

keerd door optreden van dominantie.

Hierdoor kan een forse tijdwinst worden behaald in de kruÍsingsprogranrnars

van de kwekers. een merkwaardig verschijnsel dat zich voordoet bij de gra-

nen is het optreden van een hoge frequentie van planten zonder bladgroen.

Het stuifmeel kan ook dírect worden genanipuleerd. Er wordt gesproken van

pollencultuur.
Op biochenisch niveau kan worden geselecteerd op afwijkende individuen. Dit
wordt zeer veel toegepast voor een groot aantal geríassen om ander andere

herbiciden tolerantie, resistentie tegen fytotoxinen en dergelijke te
onderzoeken.

IIet opwekken van mutaties door bestraling of gebruiknaking van mutagene

stoffen is een veelgebruikte techniek. Muteren door gebruik te maken van

natriumazide (NaN3) is een techniek die veelvuldig wordt toegepast op het

Carlsberg Research Center te Kopenhagen. Deze mutaties zijn willekeurig
zodat een omvangrijke screening achteraf noodzakelijk is. Middels deze tech-

niek heeft men de proanthocyanidine vrije en lage p-glucaan mutanten ver-
kregen.

I ou ovERzrcHT ToEGErASTE TEcHNTEKIN I

Een overzicht van de hier beschreven mogelijkheden zijn in deze dia nog

eens samengevat.

Protoplasten zijn nodig om te kunnen manipuleren. Veel planten bezitten de

eigensehap om vanuit een willekeurigé cel een nieuwe plant te kunnen voort-
brengen. Dít wordt totipotentie genoemd. Bij de monocotylen, waartoe ook de
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granen behoren, is deze regeneratie alleen mogelijk vanuit meristeeuweef-

sel. Dit is nog ongedifferentieerd weefsel dat zich op groeiende plaatsen

in de plant bevindt. Tot voor kort was het alleen nog naar gelukt voor het

tropische graan Millet om een volledige plant te regenereren uit een proto-
plast. Zeet recent is echter melding gemaakt van geslaagde regeneratie bij
het belangrijke gewas rijst. Mogelijk is hier sprake van een belangrijke
doorbraak. Een tussenfase in de regeneratie is de zogenaande caLlusvorning.
Dit is het uitgroeien van de protoplast tot een nog niet gedifferentieerd
klompje cellen. bij gerst is het op het moment zo dat dít callusweefsel wel

wordt gevormd, celwandvorming en deling vinden dus wel plaats, naar dit
callusrreefsel differentieerd nog niet tot een plant.

Op plantniveau kan men naast bíochemische selectie en nnrtatie ook gebruik

maken van het kruisen van haploïden en natuurlijk ook door toepassing van

de klassieke mendeliaanse genetica.

Bij aI deze vormen van overdracht of verandering van erfelijke eigenschap-

pen is het van belang dat het desbetreffende genetische materiaal ook daad-

werkelijk tot expressie komt.

Lukt het een van de hiervoor genoemde technieken met succes toe te passen

dan kan men in princÍpe de gewenste individuen uitselecteren. Selectie na

mutaties of transfo:maties zijn vaak echter zeer moeizaag gezíen de lage

frequentie waarin de gewenste veranderingen optreden. Het voorhanden zijn
van goede en snelle screeningstechnieken is daarom noodzakelijk. Ook hier-
aan wordt op het Carlsberg Research Center het nodige werk verricht. Er

zijn diverse nieuwe technieken ontwikkeld om door middel van labe1ing, met

kleurstoffen of fluorescerende stoffen, de screening te verbeteren.

Na selectie moet het materiaal in een dusdanige staat zíjn c.q. gebracht

kunnen worden dat het volwaardig kan meedraaien in het klassieke verede-

lingsprogrrmna van de veredelaar.

Op het moment is er nog maar weinig van de beschreven technieken toepasbaar

op de granen en dus ook op gerst. Dit is toe te rekenen aan het gebrek aan

kennis over de te veranderen genetische systemen. Daarnaast zijn de technie-

ken van cel- en weefselcultures maar op een beperkt aantal gewassen toepas-

baar. 0m het gerras gerst niddels nieuwe genetische nanipulatie-technieken
zoals recombinant-DNA gebruik te veranderen zal aan de volgende voornaarden

voldaan moeten worden.

De verlangde variatie moet eerst worden verkregen, rlaarna deze moet kunnen

worden geïntroduceerd in een gerstprotoplast. Ilieruit moet een gerstplant
kunnen worden geregenereerd waarin de verandering tot expressie kont zodat
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er selectie plaats kan vinden. Ilierna dient de ontwikkelde gerstplant in
het progrrmína van de kweker ten aanzien van verdere beproeving te ktrnnen

worden opgenomen. Alleen op deze wijze kan de kweker komen tot een agrono-

misch acceptabel gewas.

Om U een idee te geven hoe complex en omvangrijk deze materie is volgt hier

een en ander uit het onderzoek dat op het Carlsberg Research Center aan

gerst wordt verricht.

Proanthocyanidinen in gerstkorrels.bestaan uit di- en trimeren van cate-

chíne en gallocatechine eenheden. Deze kleurstoffen worden ook wel antho-

cyanogenen genoemd daar ze onder invloed van zuur de rode anthocyanidinen

en de kleurloze catechinen vormen. Gedurende het vermouten

van de gerst blijven deze stoffen in de korrel aanwezig. Tijdens het

maischen lossen deze stoffen echter op in de wort. In het bier slaan deze

proanthocyanidinen de daarin aanwezige eiwitten neer, wat een ongewenste

troebeling te zien geeft. In tarwe en maïs zíjn deze proanthocyanidinen

niet aanwezig wat illustreert dat deze stoffen niet noodzakelijk zijn voor

het voortbestaan van de P1ant.
De produktie van anthocyaninen en proanthocyanidinen kan door het optreden

van mutaties op een groot aantal plaatsen in de syntheseweg worden geblok-

keerd.

I om "pATHIdAy" pHE[nÀut{rNE-PRoA}lrEocYAlIrDrNE 
I

Door blokkering van een enzymatische omzetting in de syntheseweg zal er in
meer of mindere mate ophoping van de laatst gevormde stof voor de blokkade

plaatsvinden. dit is een extra complicatie daar verhoging van de concentra-

tie van die stof weer van invloed kan zijn op andere onzettingen en/of op

de hoedanigheid van het eindprodukt, in dit geval het bier. Carlsberg heeft

echter met gebruik van tanninen vrije hop en proanthocyanogeen vrij mout

zeer stabíele bieren geproduceerd die door proefpanels niet werden onder-

scheiden van het controle bier.
Het gebruik van genrnutaties blijkt een uitstekend gereedschap om bepaalde

stoffen in gerstkorrels te elimineren ríaardoor hun bijdrage tot de stabili-
teit en de smaak van het bier kan worden bestudeerd. In plaats van te wer-

ken met mutaties kan ook worden gedaeht aan het middels recombinant-DNA-

techniek blokkeren van de synthese van een bepaalde component. Dit zou

direct toepasbaar zíjn op het op dat moment landbouwkundig beste ras. Bij
mutatie-veredeling moet men nu nog een vrij lang weg van terugkruisen bewan-

delen om andere eigenschappen die ook gemuteerd zijn weer te verwijderen.

Zo gaf het eerste proanthocyanogene ras een korrelopbrengstderving van 25

procent en een verhoogde gevoeligheid voor meeldauw te zien.
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Onder de naam Galant is nu een proanthocyanídinen vriJ ras beschikbaar dat

landbouwkundig goed genoeg is on redelijk net de gangbare rassen te concur-

reren. Von Wettstein stelt, dat mits gebruik wordt gernaakt van een proantho-

cyanidinen vrije hop de brouwer tot 50 procent proanthocyanidinen houdende

gerst in zijn mout kan opnemen en toch een bewaartijd van het bier realise-

ren overeenkomstlg de huidige standaarden.

In het onderzoek naar de verbetering van de gËggg5lg van gerst heeft

nen niddels kruisingen en mutatíes de aminozuren-samenstelling kunnen wi.izí-

gen. Met name verhoging van de hoeveelheid van het essentiëIe aminozuur

lysine in gerst bestemd voor varkensvoer is zeer succesvol $ebleken. Wi1

men dit middels recombinant-DNA-techniek bereiken dan dient men goed op de

hoogte te zijn van de chemische opbouw van de eiwitten in de gerst. Gevon-

den is dat de belangrijkste opslag-eiwitten, de lysine difficiënte,
hordeine D, C en B, zíjn gecodeerd in drie complexe loci op chromosoom 5.

De complete structuur van twee fror-2 genen is nu bekend. De prinaire struc-

tuur en de afgeleide aminozuur-volgorde van één van deze genen is weergege-

ven op de volgende día.

I om AlírNozIrIJRsEQuElITrE I

Dit gen codeert een 27L aminozuren lang polypeptide behorende tot de

C-hordeïnen. Het gaat hier om in verhouding eenvoudig eíwit. Voor de kweker

is het van het grootste belang de structuur van de'eerder genoende complexe'

loci geheel te kennen om zinvol en doelgericht recombinant-DNA-technieken

te kunnen toepassen.

La,ten we deze nog eens afwegen tegen de klassieke genetische methoden.

Gerst bevat een paar miljoen genen, die elk in veel verschillende allele-
vormen circuleren. Het aantal nogelijke combinaties is daardoor vrijwel
onbegrensd en in de praktijk zíjn daardoor nog maar een relatief beperkt

aantal conbinaties getest.

Er is dus zeker ook nog een grote toekomst voor de toepassing van de conven-

tionele kruisingsmethoden. De beperkende factor is veelaL de tijd die veld-

testen vragen. Wanneer we echter de biochenische kennis van het celmetabo-

lisne in de diverse plantencel-typen zo hoog zouden krutnen opvoeren, dat we

ondubbelzinnig kunnen voorspellen hoe een gewas zich in een veldtest zal

gedragen

en ríe zouden in staat zijn uit Recombinant-DNÀ-genen-banken, heel benrst

bepaalde genetische informatie aan in vitro gekveekte somatische gerstcel-

len (of pollen) toe te voegen
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en we zouden in staat zijn uit die genanipuleerde cellen planten te genere-

ren, dan zou de tijd-barrière doorbroken worden.

Hieruit volgt ook direct welke rrbottle-necks" et zíjn en hoe die gepasseerd

kunnen worden, ik herhaal :

- uitbreiding fundamenteel biochernische kennis:

- het opzetten van een genenbank, waarbij kleine aantallen genen in zoge-

naamde vectoren (Ui5v. geïnactiveerde planten-virussen) zijn geïncorpo-

reerd;
- het uitwerken van celbiologische technieken, zoals vooral het toeganke-

lijk naken van de cellen voor geïsoleerd DNA en het genereren van plan-

ten uit deze ceIlen.
Het is duidelijk dat dit een zeer omvangrijk researchprogramma zou inhou-

den, dat zich nog over vele jaren (zeg 7) met enige tientallen medewerkers

(zeg 20) zou uitstrekken. Totale kosten zeg í 20 niljoen en dat dan vóór

dat doelgericht naar een toepassing kan worden gezocht.

Dit rqept de vraag op, zouden we toch aI niet rnet de huidige, nog gebrek-

kige fundamentele kennis, enkele krenten uit de pap kunnen halen ?

Dat is zeker te overwegen maar de tijd die we voor zorn project nodlg zou-

den hebben, is beslíst nog niet conpetitief met de toepassing van uitslui-
tend klassieke methoden.

De grootste i'bottle-neck" is de ontwikkeling van eerdergenoemde cel-biolo-

gische technieken, die voor mijn gevoel toch nog we1 enkele jaren zou

vergen.

Het maken van de genenbank, zonder dat we precies al1es weten van wat Iíe er

ín opslaan, is technisch wellicht sneller te realiseren. Met dit ínstrument

komt tenminste een interessante analytische benadering boven de horizon,

zeker indien deze met imrrnologische technieken die reeds voor handen zijn
zouden worden gecombineerd. Iliermede kom ik feitelijk op het terrein van de

volgende spreker. Ik volsta hier derhalve met de constatering dat de

Recombinant-DNA-techniek op korte ternijn níet zozeer belangrijk wordt als

manipulatie-instrument om nieuwe genen-combinaties, en deze sneller, te
maken maar als analytisch hulpniddel voor de kweker die in een vroeg sta-

digm van de ontwikkeling van de plant de aanwezigheid van bepaalde genen-

combinaties wi1 vaststellen. Maar ik blijf níettemin bij nijn stelling dat

voor een doelgerichte genen-manipulatie verdere uitbreiding van de bioche-

mische kennis gewenst is. Van het basaal ruetabolisme, van speeifieke
ilpathwaystt, andere dan de proanthocyanidinen, maar ook van genetische en

biochenische functies als ionen-transport.
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Wie zou die moeten verwerven ? Hierbij korn ik dan tot de twee laatste vra-
gen die ik aan het begin heb gesteld.
Wie zou het moeten doen, dit soort onderzoek en wie betaalt het ?

CM-TNO is daarvoor niet de eerst aangewezene, hoewel als er genoeg geld
voor een grondige aanpak zoru zíjn, zouden wij het wel graag doen. Maar onze

TNo-ondernerning is een aantal jaren geleden wat men noemt geherstructureerd
en een belangrijk aspect daarvan is dat wij de opdracht kregen ons meer op

directe vragen uit de markt te richten.
De meer fundanentele kennis die zoals ik hopenlijk heb aangetoond, nog moet

worden verzameld, moeten wij in principe van anderen betrekken.
IIet ÏNo-voorbeeld van marktgericht denken krijgt echter op dit moment in
Nederland iets te veel navolging.
De Landbouwuniversiteit Wageningen is natuurlijk de eerst aangewezene om

fundarnenteel landbouwkundig onderzoek te verrichten en ik ben van mening

dat zulks ook wel degelijk tot de taak van menig DlO-instituut gerekend mag

blijven. Natuurlijk, íets meer zich richten op wat de praktijk vraagt, kan

in deze kríngen geen kwaad. Maar wij nemen nu vooral een dreiging waar dat
DLO zich probeert te vestigen op markten voor toegepast wetenschappelijk
onderzoek die TNO al lang bewerkt. Dit leidt enerzijds tot een onnodige

concurrentie, maar anderzijds en dat is veel belangrijker, tot een

verschraling van het onderzoek van het type dat ik vandaag heb behandeld en

dat het best kan worden gekarakteríseerd, als het verkennend onderzoek, dat
nodig is om fundamentele kennis toepassings-r:-ijp .te maken.

Er is nog een lange weg te gaan voor de onconventionele genetische methoden

ad libiturn kunnen worden toegepast, maar zij hebben die potentie wel. Als
DLO met alle potenties die het daarvoor heeft dat tussengebied tussen ener-
zijds fundarnenteel onderzoek aan DNA en het gebruik van onconventionele
genetische en celbiologische technieken, en anderzijds de directe toepas-
sing, braak laat liggen, is zulks niet in het belang van de landbouw en de

landbouwprodukten -verwerkende industr ie .

Deze drie, met nog een zíjlak van de DlO-instituten naar hun proefstations
zouden een mooie integrale keten (een nieuw modewoord van Landbouw en

Visserij) kunnen vormen van fundamenteel onderzoek naar landbouw en indus-
trie.
Daarom, Brouwers en Mouters, verhef Uw stem zelve, wat U van respectieve-
lijk Landbouwuniversiteit, DLO en TNO verwacht.

DIA SCHEMÀ

PROEFSTATTONS LANDBOT]W

T.INIVERSTTEIT _ DLO
/

\
TNO 

- 

VERWERKENDE INDUSTRIE
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DE VERANTI{OORDELIJKTIEID VAI.I DE WETE.ISCHAPPELIJKE OI{DERZOEI(ER

A. RÖRSCE, 29 NoVEIíBER 1986

5de Elisabethslmposium te Amersfoort : "De verantwoordelijkheid van de

arts, toegespitst op de verantwoordelijkheden op het terrein van de

verloskunde en de gynaecologie.

Sinds de atoombom op Hiroshina viel, nu ruin 40 jaar geleden, is de verant-

woordelijkheid van de natuur:vetenschappelijk onderzoeker wereldwijd onder-

werp van heftige discussíe. Een nogal uitzichtloze discussie, ondat de on-

derzoeker zelf geen greep heeft op het gebruik dat van zijn vorrdsten wordt

gemaakt. Men kan natuurlljk de beschuldigende vinger opheffen naar de fysi-
ci die wel doelberrtrst de atoombom ontwikkelden, maar iedereen weet dat de

zaken die aan het einde van de trreede wereldoorlog speelden, níet zo simpel

kunnen worden afgedaan.

De biologische en medische onderzoekers werden bij de ethische discussie

betrokken, toen ttree nleuwe vornen van oorlogvoeren, met biologische en

chernische strijdroiddelen, in de jaren vijftigde aandacht begonnen te
trekken. Deze nieuwe strijdrniddelen werden ontwikkeld op basis van weten-

schappelijke kennls, die veelal met een geheel ander en goed doel was ver-
worven. De discussie die losbrandde toen in het begin van de jaren zeventig

de moleculaire genetici technieken ontwikkelden, die in principe de poten-

tie hebben de krraliteit van het menselijk nageslacht te beinvloeden, kwam

geheel los te staan van Ëet fenomeen toorlogr

Als een rode draad door deze veertigjarige discussie loopt de waarnerning

dat elke natuun etenschappelijke vínding zowel ten goede aIs ten kwade kan

worden aangewend, en zoals reeds gezegd, de onderzoeker zelf daar geen

enkele Breep op heeft.
Twee benaderingswijzen zíjr. beproefd om die greep toch te verstevigen. De

eerste is de poging, ook natuunretenschappelijke onderzoekers een eed te
doen afleSgen, naar het.model van de artsen-eed.. De tweede is de poging een

wereldwijd embargo op bepaalde experimenten af te kondigen. Dit laatste is
een keer toegepast (in tqZ: op het gebied van de moleculaire biologie),
Beide benaderingswijzen hebben geen noemenswaard succes gehad. De vraag is
ovetigens of zíl ten principale wel juist zíjn. Een feit is dat genoemd

embargo op bepaalde genetische experÍnenten met micro-organismen de voort-
gang vërn onderzoek dat ten goede kan worden gebruikt, vele jaren heeft ver-
traagd en in retrospect moet worden geconstateerd dat het ten onrechte werd

afgekondigd, omdat de moleculair biologen onvoldoende epideníologisch lraren

geschoold.
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In dit nedisch nilieu verbaast het U wellicht dat ik twlJfels uit aan de

waarde van een eed. IIet lijkt zo sirnpel : als elke onderzoeker zodra hij
tot de kaste der geleerden is toegelaten, belooft dat hij geen onderzoek

zal doen waarvan trij tan vermoeden dat het ten krade kan worden gebruikt,

is er toch in ieder geval een ren op potentieel rnisbruik van kennis.

liaar zo sinpel is het niet om rten kwader te definiëren. Tussen uitvinding,

wetenschappelijke vondst, en de toepassing daarvan ligt steeds geruiroe

tijd, soms 5, soms 50 jaar, en wat heden ten dage als een kwaad wordt ge-

zLen, is in een s€rmenleving die in beweging is over die spanne tijds weI-

licht in een rgoedt veranderd en omgekeerd.

Ik heb nog wel andere bezwaren tegen een eed, uaaroP ik later in rnijn be-

toog zal terugkomen als ik nijn opvatting over het begrip rverantwoorde-

lijkheid' iets verder heb uitgediept. Eerst wil ik de begripPen rgoedr en

rkwaadt nader belichten en het is nuttig dat we ons daarbij dus realiseren

dat ne daarbij van een aantal dogmars uitgaan, die niet noodzakelijkerwijs

onveranderlijk zíjn, dogmars die in zeer verschillende culturen ook nu

reeds zeer verschillende naarden hebben.

Nemen ne als voorbeeld ten eerste de abortus provocatus, dan kan genrakke-

lijk worden geconstateerii dat "de dogmatische houding dienaangaande de

laatste tuinÈig jaar sterk is veranderd. Een belangrijk element hierin was

de loskoppeling van de sexuele genieting van het voortplantingsgebeuren.

Waarom roept echter momenteel nog wel een babyfabriek zoals in Huxleyrs

Brave New Uorld wordt beschreven, bij ons grote weerstand op ?'Ik meen dat

de belangrijkste reden is dat het gezin van nan en vrouw de meest elemen-

taire bouwsteen van onze sanenleving is. Haar dienaangaande zijn de opvat-

tingen reeds sterk aan het veranderen. Een ongehuwde moeder die haar kind

zelfstandig opvoedt, is reeds een vertrourrd beeld in onze samenleving en

twee persoonsgezinnen waarin de homofiele relatie de belangrijkste is,.even-

eens. Kan de volgende stap in deze ontwikkeling onmogelijk zijn dat wlj

ttee mannen of twee vrouwen met zotn relatie ook niet de vreugde van nakone-

Iingschap gunnen, indien verder onderzoek van de celfusie in vitro, gevolgd

door wat door Huxley werd genoemd, het Bokanofsky-procédé, dit nogelijk kan

maken ?

Een omgekeerde gang van zaken, waarbij een vroeger volledig geaccepteerde

handelwijze steeds meer in een kwade reuk kont te staan, nenen we waar bij
het gebruik van proefdieren voor medische experimenten. Ik zal daar, van-

wege de tijd, nu niet verder op ingaan, maar volsta met de oproerking dat de

wetenschappelijke onderzoeker in toenemende mate verantrroording za1 moeten

afleggen, hoe hij ook met lagere proefdieren dan de mens, omgaat.
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rn nijn boek, "Genetische Hanipuratie, waarom wer ? rraaron niet ?'r van

zeven jaar geleden heb ik de doguars geformuleerd die ik zelf ars
experimentator de daaraan voorafgaande jaren heb gehanteerd. Ik za! ze hier
niet herhalen, want zo bijzonder zíjn ze niet, maar volsta kortheidshalve
met de aanduiding dat het geen religieuze dogmats zijn, maar stellingnamen
waaruit resPect voor de medemens spreekt, en voor de opvattingen van andere
mensen. In onze pluríforme samenleving proberen we een beetje orde te hou-
den door een zekere waarde te hechten aan waÈ de meerderheid van iets
vindt. t{ij leven in een denocratie.
lrlaar we het in wezen over hebben bij het wetenschappelijk onderzoek, is de

controle op de praktische toepassÍng ervan. Dat is in onze srmenleving dus

een denocratische controle.
I'Ii1 die redelijkerwijs kunnen worden uitgeoefend, dan moeÈen de volksver-
tegenwoordigers, die bij die controle een belangrijke ro1 spelen, de verant-
woordelijke ministers en het grote publiek, goed worden voorgelicht. De

hedendaagse wetenschappelijke onderzoeker heeft daarin ook een belangrijke
taak, neen, de plicht om ook voor een lekenpubliek duidelijk te maken waar

hij mee bezig is. Wetenschapsvoorlichting noetnen nij dat en de laatste 20

jaren is er in deze in ons land veel ten goede veranderd. Toch is nenige
onderzoeker'nog verre van tevreden over de wijze waarop zijn goedbedoelde
boodschappen het publiek bereiken. De pers en andere media verrnrllen daar-
bij een vecÈor-functie en veel van de fouten díe bij wetenschapsvoorlich-
ting worden. gemaakt, zÍjn terug te voeren op onvermogen van de wetenschap-
per om op de juiste wíjze met de media om te gaan. Toch kan ik constateren
dat in dezen, juist de laatste jaren zeer veer ten goede is veranderd,,
doordat er een nieuwe generatie wetenschapsjournalisten is gevorurd, die
hun medeverantwoordelijkheid voor de conmunicatie goed beseffen en die de

onderzoekers met het genoemde onverrnogen behulpzaam kunnen zijn om de

boodschap op correcte wijze over te brengen.

Maar het merendeel van het "nieuws" uit de wetenschappelijke wereld, bereikt
het publiek niet via deze wetenschapsjournalisten, maar via nieuwsgaarders
die andere meatsteven dan "goede voorlichting" aanleggen, waarbij bÍjv. uit
hun verband gerukte, smaakmakende uitspraken in de kranÈenkoppen verschij-
nen. Zo haalde ik bijv. net bovengenoemde uitspraak over het eventueel gun-
nen van nageslacht aan lesbiënnes, gedaan in een wetenschappelijk symposium

voor sociologen te Tilburg, opgenomen door een VPRO-radiomedewerker, na uit
zijn verband te zijn gerukt, de wereldpers. ;

Een aardig voorbeeld van selectieve vernerkíng door de media, vertelde mij
onlangs de president van een grote nultinational in de voedingsindustrie.
Híj gaf een PersconferenÈie over zíjn jaarverslag, die net 22 journalisten
goed werd bezocht, en het verslag werd vijf dagen van te voren onder embar-
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go toegezonden. In dit verslag stond een foto van geslachte, in het Verre

Oosten hei.Iige koeien en de directie bedacht tijdig dat deze foto nu niet

de meest gelukkige was als die op de Verre Oosten-markt werd verspreid. Bij

de persconferentie lichtte de president. dit toe en reikte de journalisten

de vervangende foto uit. Geen der aanwezLgen reageerde daarop ter plaatse,

zodat men verder ging met het toellchten van het jaarverslag' l{at verscheen

er de volgende dag in de krant ? U raadt het al, geen inhoudelijk noord

over het jaarverslag, maar wel een afdruk van de teruggenonen' geríraakte

foto.
Zonder dit foto-incidenÈ was er misschien helernaal niets over deze perscon-

ferentie in de krant verschenen, omdat er geen ander ttnieuwstt uitkwan.

Een beetje handige PR-afdeling van een bedrijf, of een uetenschapper wordt

er hierdoor toe verleid om oP deze houdíng van de pers juist in te spelen

en gaat zelf "incidentenrr bedenken om de krant te halen'

Dat is ook de tacÈiek van vele actiegroepen, die, a|s ze inhoudelijk weinig

of niets meer aan eerder ingenomen standpunten hebben toe te voegen, toch

maar weer een rel bedenken om de aandacht op zich gevestigd te houden'

Menige wetenschappelijke onderzoeker, in het bijzonder in de medische

sfeer, bijv. zij die net proefdieren werken, wordt hierdoor in toenenende

mate het slachtoffer van negatieve publiciteit, die hij niet verdient'

Ik denk dat we in onze sanenleving zó niet net elkaar moeten oElgaan. Enige

jaren geleden begonnen we te spreken van een "Nieuw Industrieel Elan".

Minister Brinkman voerde kort Beleden het begrip "Nieuw'Sociaal Elanil in'

Ik denk dat er ook behoefte is aan een "Nieuw Journalistiek Elan", waarbij

wat minder nadruk komt te liggen op smaaknakende uitspraken en incidenten

en rdat meer op de gerntegreerde informaÈie die wordt verstrekt. Als dat

niet gebeurt, vrees ik dat de wetenschappers zich weer in hun schulp Èerug-

trekken, de nedia uit de lreg gaan, terwijl het toch juist hun taak is de

grootst mogelijke openheid over hun werkzaanheden teà toon te spreíden'

On misverstanden te voorkomen, ik herhaal, binnen de kring van wetenschaps-

journalísten is dit nieuwe elan al aardig aanweziS, maar het merendeel van

de krantenredacties brengt er nog niet veel begrip voor oP.

Maar terug nu naar de denocratische controle en het begrip "verantwoorde-

lijkheidt' van de onderzoeker. Voor nijn gevoel bestaan over dit laatste

begrip de nodige misverstanden a1s gevolg van restanten regenteske

bestuursopvattingen, die' in ons land uit de 18e eeuw stameí' Het dragen

van verantwoordelijkheid houdt noodzakelijkerwijs in, dat oP een bepaald

tijdstip verantwoording wordt afgelegd aan een Persoon of instantie over
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verrichte daden. Het dragen van verantwoordelijkheid verliest zijn beteke-

nis als dit niet gebeurt. Maar vele Nederlandse bestuurders, als zij op hun

strepen gaan staan, en zeggen : I'Dat is mi'in verantwoordelijkheid.",
bedoelen vaak juist het tegenovergestelde, narnelijk : "Bemoei je niet net
nijn zaken." Dat was tot voor kort ook de standaard-houding van menige

wetenschappelijke onderzoeker van biJv. het niveau van hoogleraar. Die

houding kwan mede voort uit een overtrokken, egocentrische ínterpretatie
van het begrip "Vrijheid van Onderzoek".

De vrijheid van onderzoek is onze rresterse wetenschappelijke wereld onge-

twijfeld een hoog goed. Het betekent dat de wetenschapsbeoefening niet ge-

stuurd wordt vanuit bij voorbaat vastliggende, ideologische opvattingen. Nu

is niemand daar geheel vrij van, maar niettemin blijft de praktijk van de

'rVrijheid van Onderzoekrr dat uitkonsten van onderzoek die in strijd zijn
met heersende dogmars, niet onder tafel mogen worden gewerkt.

De essentie van onze westerse wetenschapsbeoefening is in het bijzonder
door de filosofen Popper en Kuhn, als volgt veruoord : Ile vetenschap gaat

steeds uit van beparilde arionars, zogenrqmde paradi8lars, raeruit bepaalde

voorspellingen voortlmn (Uijv. : If,{À is de drager van de erfelijle eigen-

schappen). Die paradigoars staanr echter voortdureode bloot aan kritisch
oaderzoel en aIs nietrse uaarneai'rgen in strijd bliJlen ret de voorspellia'
gen die uit een heersend paradiSna voortlom, rlan dient dat paradi8oa te
rorden herzien (Ui5v. de ontdelling van [M-vfunrssen : ooL Rt{A Lan drager

zijn van erfelijke eigenschappen).

De "vrijheid van onderzoekrt slaat in-de wetenschap dus op de vrijheid heer-

sende paradiguat" op wetenschappelijk verantwoorde wíjze steeds te blijven
Itaantastent'. De uesterse wetenschapper is een geboren twijfelaar en vraagt
zich voortdurend af : "Zi5n de dingen we1 zo, als ze ogenschijnlijk lij-
ken ?" Orn dat te toetsen, dat is in essentie zijn "vrijheid van onderzoek".

En het is dus níet een vrijheid om maar gewoon zijn gang te gaan; ook de

wetenschapper legt in onze democratie verantwoording af over zijn daden

(= onderzoek) aan, zijn opdrachtgever en zulks niet in het minst ondat de

financiële middelen, waarmede hij dat onderzoek verricht, van die opdracht-
gever afkomstig zíjn. Althans in het zuiver wetenschappelijk onderzoek is
die opdrachtgever in het algemeen uiteindelijk de overheid.
Er is inmiddels in onze organisatie van het wetenschappelijk onderzoek een

systeem ontstaan waarbij onderzoekprograuffrrs vóór deze worden uitgevoerd
ter beoordeling worden voorgelegd aan de financierende instànties. Ook over

de resultaten van dat onderzoek wordt aan die instanties verantwoording-



-98-

afgelegd. Hoewel er nog steeds onder de wetenschappers individualisten zijn
die zich hiertegen verzetten, onder het mom dat hun rrvrijheid" híerdoor

wordt aangetast, is er nu toch snel, om weer in de eerder gebruikte termino-

logie te spreken, een nieuw wetenschappelijk elan aan het ontstaan waarin

het besef van de verantwoordingsplicht de belangrijkste venrorvenheid is.
Ik kon nu terug op de idee dat een wetenschapper een eed zou krurnen afleg-
gen, op grond rraarvan hij opdrachten van zijn opdrachtgever, die als on-

ethisch in onze samenleving worden beschouwd, zou kunnen weigeren.

Ik ben daar tegen en ik denk ook niet dat zorn eed nodig is on bepaalde,

ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. Zotn eed is mijns inziens niet
nodig omdat in onze hedendaagse managnent-opvattingen, de lijn-hiërarchie
volgens welke opdrachten tot de werkers komen, niet meer de militaire orga-

nisatie is met als basis "Befehl ist Befehl".
Inspraak, werkoverleg (ook in de hiërarchische lijn) en beroepsnogelijkhe-

den op hogere echelons, die thans wezenlijk deel uitmaken van onze organisa-

tie-struèturen, bieden waarborgen dat werkers, waar ook in de lijn ge-

plaatst, niet in gerrretensProblemen geraken.

Ik ben zelfs tegen de eed, omdat degenen dle hen afleggen, zíct: zelf daar-

bij lijken te verheffen tot een bepaalde kaste, die zich aan eerder genoem-

de lijn-verantwoordelijkheid wenst te onttrekken.

Ik waag het in dezen in dit medisch gezelschap zelfs enige twijfel te uiten
over de betekenis die men sons aan de artsen-eed geeft. Er is denk'ik
daarentegen toch wel één goede reden te noemen waarom die eed wel bij de

uitoefening van het beroep van arts zijn nut heeft : de medicus staat in
zijn relatie tot zijn patiënt soms voor de verplichting beslissingen te

nemen met zeer grote risicors'ten aanzien van de levensveruachting, zonder

dat hij in de gelegenheid is collegae of opdrachtgever te raadplegen. Dan

is de eed een belangrijk referentiepunt, een hulpmiddel, om in eenzaarntreid

tot de meest gerrenste beslissing te komen. Als de eed daarna echter wordt

gebruikt om zích aan het afleggen van verantwoordelijkheid te onttrekken,

dan zeg ik, dat is niet meer van deze tijd.
Aangezien de situatie zoals hier geschetst bíj het nedisch handelen zich

zelden of nooit voordoet bij het wetenschappelijk onderzoek, ben ik van

mening dat de artsen-eed niet nodel kan staan voor de beheersing van het

handelen van de onderzoeker.

Om tenslotte dan terug te komen op het thema van dit slmposium "De verant-

woordelijkheid van arts en onderzoeker, toegespitst op het terrein van de

verloskunde en de gynaeeologie'r, controversionele onderwerpen die daarbij
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rnomentsel ter discussie staan, hebben een enorne inpact op onze samenleving

en zijn derhalve zeer terecht ondenrerp van brede maatschappelijke dlscus-

sie.
Arts en medisch onderzoeker hebben in deze discussie vooral de plicht,
vanwege de specifieke expertise die zíj hebben, om adequate voorlíchting
aan de sarnenleving te geven, aan het grote publiek, Daa! vooral aan andere

'rspecialisten[ zoals sociologen, juristen, econonen en niet in de laatste
plaats aan politici.
Te beslissen over "goed" en "kwaad[ is niet de eigen verantwoordelijkheid
van de nedici en de onderzoekers, als U begrijpt wat ik bedoel, in het

licht van mijn voorgaande betoog.
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STELLINGEN HOOGLEMRENLIINCH MEDISCI{E FACULïEIT Vt], 1 december 1986
A.Rörsch

OVER DE UNTVERSITETT.
1. De huidige Nederlandse universiteit is onbestuurbaar.

2. Dit wordt veroorzaakt doordat
(a) de universitaire gemeenschap zich meer als een leefgemeenschap

(openbaar lichaarn) gedraagt dan als een werk- of doelgemeenschap;
(b) de individuele (wetenschappelijke) nedewerker zich meer laat leiden

door ersoonlijke ambitie dan rcorporater gedrag;
(c) een te nauwe interpretatie van de z.g.n. rvrijheid van onderzoekr.

3. Omdat de (wetenschappelijke) rnedewerkers op wetenschappelijke
(ondervijskundige) capaciteiten worden geselecteerd en niet op management-
ervaring, is er een scheiding tussen tbestuurr en beheer geïntroduceerd.
Dit draagt niet bij tot de bestuurbaarheid.

4. De overheid die niettemin de wetenschapsbeoefening wil sturen, is daarom
aangewezen op het gebruik van een belonings- en bestraffings-dressuur
(oorrnerking d.m.v. specifieke fondsen; bezuinigingsnaatregelen).

5. On deze een legaal aanzien te geven worden rproceduresr bedacht die het
bestuur weer niet bepaald vereenvoudigen. .

OVER HEDEhIDAAGS MANAGE}ÍET.IT

A. Er zíj een eenvoudig gestructureerde lijnorganisatie, waarin voor iedereen
duidelíjk is wie aan wie rapporteert (verantwoording aflegt).

B. In de lijn wordt zoveel roogelijk naar beneden gedelegeerd waarbij de
medewerkers zoveel nogelijk vrijheid wordt gelaten, initiatieven te
ontwikkelen.

C. Dit onverminderd de plicht over het handelen verantwoording af te leggen.

D. Er zijn in de organisatie vastgestelde procedures, maar deze mogen nooit
een keurslijf wotden.

E. Researchmanagement = personeelsmanagement.
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VERSLAG VAN EEN POSTKOETSENMCE.

Leidse Kring, Kerstvertelling 1986
A.Rörsch

Het is iets.meer dan een jaar geleden dat ik voor dit illustere gezelschap
een uíterst seríeus verhaal heb gehouden over de eerste en de tweede
industrieële revolutie en de rol die het fenomeen postkoets daarin vervul-
de, resp. zotJ vervullen. Het betoog lras zo serieus dat onze beroeps-histo-
rica Tony Luyendijk er bijna in ging geloven. Tot de aap uit de mouw kwam.
We hadden nog een paar sponsors a t 25.000 voor het project nodig en er \Ías
een kleine hoop dat ook een echt Leids bedrijf, hier wellicht vertegenwoor-
digd, op het laatste moment te overtuigen zou zijn om in de onderneming te
participeren.
Dat is niet gebeurd. De ondernemers onder U díe deelneming wellicht wel
hebben overwogen, maar die f 25.000 een te hoog bedrag vonden, mogen zich
nu gelukkig príjzen dat ze niet hebben meegedaan. De grote postkoetsenraee
heeft uiteindelijk anderhalf miljoen gulden gekost en dat is opgebracht
door 11 sponsors en U kunt zelf we1 uitrekenen wat de gemiddelde bijdrage
per sponsor ongeveer geteest moet zijn.
Een financieel volledig uit de hand gelopen onderneming dus. Niet voor de
3 October-Vereeniging overigens. Dankzij een stringente budgetbewaking zijn
we er nog met een klein positief resultaat uitgesprongen. De extra kosten
zaten hem voornamelijk in de nevenactiviteiten die 6 van de 11 sponsors
ontwikkelden en die veel meer gingen kosten dan men oorspronkelijk had
gedaeht omdat de publieke belangstelling a1le verwachtingen overtrof. De
PTT heeft duizenden model-postkoetsen verkocht en honderdduizenden speciale
briefkaarten. Met de porti zal de PTT een niet onaanzienlijk deel van zijn
ínvesteringen hebben terugverdiend. Douwe Egberts begrootte dat ze tijdens
de acht dagen durende race zorn duizend liter thee zou uitschenken. Het
werd duizend liter per dag. Gist-brocades heeft vele duizenden haringen met
witte brood meer uitgereikt dan oorspronkelijk voorzien. En met liefde.
Hier ter stede zat echter een gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling te
kniezen over een paar duizend gulden te veel die de burgemeester in 1985
aan de internationale haringactie zou hebben besteed. Je vraagt je in dit
perspectief dan wel af, waar hebben we het allemaal voor gedaan, die 11

bedrijven ter meerdere glorie van rLeiden Promotionr, zoveel, anderhalf
miljoen, te laten schokken.
Dat hebben ze natuurlijk a1leen maar gedaan omdat ze er zelf ook baat bij
hadden. 13 Octoberi zij hebben het mij vele malen verzekerd, het is een
gouden gegeven voor de rfree publicityt. De sponsors, ze hebben mij laten
weten, a1s jullie het over vijf jaar weer zouden organiseren, laat het ons
dan tijdig horen. We steken er dan geen anderhalf maar twee miljoen in. En
dat is het mooiste conpliinent dat we hebben gekregen. Inrners, het krijgen
van een sponsor is niet zoin grote kunst; hem houden, wel.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om U nog iets te vertellen van de
bijzondere relatie die wij met onze 11 sponsors hebben opgebouwd. Die was
bijzonder omdat ve ze heel veel inspraak, ook in de ontwikkeling van het
prograrnma hebben gegeven. In de voorbereidingsfase hebben we een jaar lang
elke maand met a1le sponsors tezamen vergaderd. In het begin ging dat wat
moeizaam, tenslotte waren ze allen, bij het verkrijgen van de rrfree
publicity" ook concurrenten van elkaar, die elkaar beloerden, maar nadat
wij met een bus met hen een twee-daagse expeditie langs aIle pleisterplaat-
sen hadden gehouden, ontstond er een goed "esprit de corpsil en onverwachte
samenwerkingen tussen de PR-afdelingen van de sPonsors.
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Het geven van die ruime inspraak herbergde ook een gevaar in zich van
machtsovername door de professionele PR-mensen. Maar, heel opvallend, de
sponsors zijn steeds de centrale plaats die de 3 October-Vereeniging in het
geheel innam, blijven respecteren.
Bijv., Sikkens liet een herdenkingspenning slaan, die aan alle burgemees-
ters in pleisterplaatsen werden aangeboden en daar stond nadrukkelijk "100
jaar 3 October-Vereeniging" op.
U zult ook straks op de fiLn zien, dat op de koets die elke sponsor had
geadopteerd, de firmanaam was vermeLd, maar dat het verder geen reclame-
caravaan is geworden, zoals we van de t'Tour de Francerr kennen.
De reclane werd door de sponsors ver van de eigenlijke race gehouden en \ías
geconcentreerd op het Evenementenplein dat door hen in vele pleisterplaat-
sen was ingericht.
Voor de omroepen echter was de reclame, zoals U die straks in de film zult
zíen, toch nog teveel. Geen van de omroepen, heeft de filn durven uitzen-
den. Dat is natuurlijk heel jarmer, rnaar voor de toekomst niet erg rele-
vant, want de vigerende reclameregels zijn op den duur natuurlijk volstrekt
onhoudbaar en als er iemand over 5 jaren het inítiatief neemt om de race te
houden, zaL dít probleem waarschijnlijk niet meer bestaan.

Tenslotte nog dít.
Als vroeger een edelman met zijn reiswagen een herberg bezocht, dan liet
hij zijn wapenschild als herinnering voor de herbergier achter. Zo hebben
ook wij in alle pleisterplaatsen, herbergen, stadhuizen, PTT-kantoren een
schildje met het Írapen van Leiden achtergelaten.
Deze Herberg De Hooiberg, beschouw ik als de allerlaatste pleisterplaats
yan de GÏOïE B&SïKOETSHIRACE 1986 en gaarne wil ik de manager als dank voor
het aangenaÍrm verpozen, het laatste schildje uitreiken.
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