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DE MAATSCHAPPELI'KE BETEKENIS DER
NATUURWETENSCHAPPEN.
De,,Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisaties in Nederland" (waartoe al onze grote wetenschappe-

lijke verenigingen en genootschappen behoren) heeft onlangs een boek gepubliceerd, waarin alle institu'"en opgesomd qijn, die zich bervegen op het gebied van de natuurwetenschappen, de medische of de technische wetenschaþpen; bovendien wordt daarin vermeld, wat deze instituten
in de laatste vijf jaren hebben gedaan en wat hun werkprogramma voor de komende periode isl). Dit boek is een
novum; er zijn wel eens algemene overzichten van de
Wetenschappelijke prestatigs in Nederland geschíeven â),

maar een dergelijke volledige catalogus kenden wij tot
nog toe niet.
Dat alle begin moeilijk i-s, erkent het Bestuur der Werkgemeenschap in zijn voorwoord volledig. ,4,1s over vijf
jaren een nieuwe druk verschijnt, zal er zeker meer homogeniteit bereikt worden dan deze eerste maal; het is nieü
eenvoudig zo individualistische mensen als geleerden tot
uniforme samenwerking te brengen 3). Maar het is verheugend, dat deze eerste poging doorgezet is en tot een

betrekkelijk volledig en bruikbaar resultaat heeft geleid.
Het verkregen overzicht van wat er in Nederland ge-

beurt op het gebied van zuivere en toegepaste rietenschap
geeft aanleiding zich er op te bezinnen, wat de maatschappelijke betekenis van dit alles is en zich daarna de
vraag voor te leggen, of aan alle ten deze te stellen eisen
op verantwoordelijke rvijze is voldaan.
De beoefening der zuivere wetenschap is allereerst een
cultuurdaad; het latuurwetenschappelijk denken is sinds
eeuwen een belangrijk element in het begrip der mensheid.
r),,Natuu¡wetenschappelük Onderzoek in Nederland. Een ovorzicht van hetgeen ln de laatste vüf jaren in Nederlanal verllcht ls op

het gebied der natuurwetenschappen, der medische en der technlscho '
lyetenschappen", verzameld en uitgegeven door ,,De Werkgemeenachap van Wetenschaplelijke Organlsaties in Nede¡land", lg(z.
N.V. Noord-Hollandsche Ultgevers Maatschappli, Âmsterdam.
.) Bijv. J. Hulzinga en J, van der Hoeye, ,,Vijfmaal vül eD tìillntlg jaar wetenschap in Nederland", Amsterdam 1941.
') Er zijn intussen een aantal fouten, die toch gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden. Als voorbeeld noem lk het lelt,
dat ongeveer alle Utrechtse adresseD in het geneeskutrdlge deol
loutlel zijn. Voorts mls lk blj Landbouw het In6tltuut der Platrtenzlektekundlge Dietrst en het Centraal InstÍtuut voor Landbouwkundig Onderzoek, beide te Wageningen; bij plantkunde
het Botanlsch Laboratorium van Prol. Konlngsberger en het Can-

tonpa¡k-instituut

te Baarn, enz,

Het ontwikkelt zich meer en meer, tlank zij het onafgebroken onderzoek, dat experimenteel en theoretisch verricht wordt. Het cultuurniveau ener gemeenschap wordt

voerbaar.
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Voor die condensatiebeheersing moest weer teruggegrepen
worden op een andere zuiveré wetenschap, de physische
chemie. Ii het materiaal zo ontdekt, dan moet het vraagstuk der hanteerbaarheid weer opgelost worden, teneinde
uit het materiaal op practische wijze gebruiksvoorwerpen

te maken. De zo gevonden kunstharsen vervangen eboniet,
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harde houtsoorten, hoorn, de doorzichtige types, het glas,
veelal met deugden boven de oude materialen, hetzij in
eigenschappen, hel.zij in prijs.
Het zijn intussen niet alleen nieurve materialen, die de
natuurwetenschappen ons geleverd hebben, zij oefenden
een niet minder diepgaande invloed uit op de voortbrenging
der oude lvaren. Elke industrie is in deze laatste halve
eeuw van snelle ontwikkeling der zuivere en der toegepaste
wetenschap gerevolutionneerd, eìk onderdeel is gerationaliseerd; lvie die ontwikkeling niet gevolgd heeft, is op een
zo hoog kostprijsniveau gebleven, dat de productie niet
lonend meer is. De land- en tuinbourv, de veeteelt en de
zuivelbereiding, ze zijn alle door de uitkomsten der
natnurwefenschappen diepgaand gewijzigd. Het jongste
verleden leert, dat ook in de toekomst hij, die niet tijdig
zichzal aanpassen aan vernieurvde lverkwijzen, het spoedig
zal afleggen tegen zijn gemoderniseerde concurrenten.
,,Research", het doelbewust zoeken naar nieurve pro-

ducten, naar nieule lverkrvijzen of naar nieuw gebruik
van bekende producten, het is dan ook aan de orde van
de dag in elke bedrijfstak, die zich ervan verzekeren lvil
ook in de toel<omst op lonende'rvijze te kunnen produceren.
Want,,rvie niet,,bij" is, ¿s achter en wie geen research
bedrijft, raakt achler". Dit speurwerk wordt in de eerste
plaats door vele ondernemingen ten eigen bate venicht;
het boek der Werkgemeenschap noemt van zulke onderneningsresearcå-instellingen 5) bijv. het laboratorium van
Philips te Eindhoven, van de Bataafsche Petroleum Maatschappij te Amsterdam, van Organon te Oss (merkrvaardigerwijze niet dat van de l(unstzijde te Arnhem). Maar in
vele gevallen is het efficienter, dat een bedrijfstak gezamenlijk research bedrijft; als voorbeelden van l,rtlke geneenschappelijke research vindt men o.a. vermeld: het Station
voor Maalderij en Bakkerij te Wageningen, het Laboratorium van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland, de
Gasstichting te den Haag (rveer niet vermeld is bijv. het
Instituut voor Suiherbietenteelt te Bergen op Zoom). Dit
zijn alle instellingen, die door een groep belanghebbenden
in het leven zijn geroepen en door hen'worden gefinancierd.
En dan is er de openbare research, die niet voor en door één
onderneming of voor en door één bedrijfstak wordt bedreven, maar die voor alle belanghebbenden openbare researclr
verricht. Het oudste voorbeeld daarvan leveren de landbourvproefstations, die door de Staat

in het leven

zijn

geroepen en onderhouden worden ten bate van de landbouwende bevolking. De Regering heeft ook in latere jaren
voor andere takl<en van het bedrijfsleven voorlichtings¡) Ik volg de door mij gebrulkte Denamlngen in mijn rapporl,
yoor dc jongste Efficiencydagen, ,,Organlsatie van Rcseå¡ch en
Voorllchting", Ned. Inst, voor Efficiency, Pub¡lcatiô 213, 194'-.
3-

en researclìdiensten ilìgesteltl, llìaar het is o¡l detl clttul'
gebleken, dat de Staat hiervoor niet liet aangewezen
leidende lichaam is, dat op cleze rvijze de eenheid en de
deskundige leiding ontbraken. Daarom is voor dezeresearch-

vorm door de lvet van 30 October 1930 de Organisatie
voor het Toegepast Natuurrvetenschappeìijk Onderzoek
in het leven geroepen; het heefl, grote moeife gekost dit

lichaam te doen functionneren 6), maal sinds korte tijd is
althans op het gebied van cle nijvelheicl en van het voedingsonderzoek een rvefhende organisatie gerealiseerd. In het
boek der Werkgemeenscìrap vindt men bijv. vermeld het

Rubberinstituut

te

Delf

t, het Centraal Instituut

voor

Materialenonderzoek te Rijsrvijk-DelÎt, het Instituut voor
Grafische Techniek te Amsteldam, het Keramisch Instituut
te Gouda, het Centraal Instituut I'ool' Voeclingsonderzoek

te Utrecht.

Deze opsommingen in het besprohen rverk geven aanleiding ons te verheugen over de veeh'uldigheid van instituten, die de zo dringend nodige voorlichting kunnen
leveren aan de verschillende takken, die onze volkswelvaart be'n'erkstellìgen. Daalvoor is te meer reclen bij hem,
die uit ervaring rveet, dat er in het algemeen ernstig en
met succes in deze instellingen rvorclt gewerkt. Niet dat
het alles,,pour le mieux dans le meilìeur des montles" is,
er ontbreekt zeker nog een en ander: lang niet alle werk-

wijzen en producten hier te lande zijn van de eerste ltÌasse,
noch op landbou'w- noch op nijverheidsgebied, en er ontbreken nog bedrijven, die node gemist rvorden. Lang niet
alle instituten beschikken over de middelen om zich zo te
ontrvikkelen, als wel rvenselijk zou zijn met het oog op de
behoeften; niet alle leiders lveten nog hun rverkprogramma
volledig aan te passen aan de dringende eisen der bedrijven.
tr{aar dat neemt niet'w'eg, dat er goed en vruchtbaar werk
lvordt gedaan en dat het vertrouwen Yan nijverlteid en
landbourv

in

deze instituten is gevestigd.

Intussen zou men zich de vraag hnnnen stellen, of al
deze instellingen, elk met zijn staf van academisch gevormde onderzoekers, zijn hulppersoneel, zijn kostbaar instrumentarium, economisch rvel verantwoord zijn. Dat toegepast natuurrvetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is,
hebben rvij zoëven reeds gezien I'oor de modernisering
van het bedrijf, voor de verlaging der kostprijs, voor de
totstandhoming van nieurve bedrijven. llf aar gaan de aldus
te bereiken voordelen 'rvel uit boven de aan research te
besteden kosten? Dat het anlwoord op deze vraag bevestigend moet luiden, volgt rvel uit dc ervaring onzer industrieën, die een eersterangspositie in de wereÌd innemen,
zoals Philips, de Bataafse, de I{unstzijde; dank zij hun
research fabriceren zij de hoogst geclasseerde producten
") Zie hieroYer de onder
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leiders clier instituten terecht op, clat als men geen research
bedreef, men òf achteraan zou geraken òf een veelvoud
van de thans voor research bestede gelden aan licenties
zou moeten betalen. Alleen daarom dus zijn researchkosten
als assurantiepremies te beschoulven en even redelijk als
die tegen brand, molest of bedrijfsstoornis. lVIaar bovendien
brengt de research met zijn kritische en creatieve geest eel
element van frisheid in het bedrijf, die met geen licenties
te koop is. De voortdurende geestelijke spanning, die de
natuurwetenschappen zo krachtig zich doot ontlrikkelen,
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dringt op deze wijze ook in de bodrijven door en houdt
deze op het hoogste momenteel bereikbare peil.
Intussen, gezien de kostbaarheid van goede resaarch, is
het vraagstuk der efficiente organisatie dringend. Ik heb
daar onlangs uitvoeriger over geschreven ?) en wil hier

rstituut
derzoek

en aanvan in-

slechts volstaan met enkele opmerkingen ten aanzien van
de andere r¡ormen van research dan die ener enkele onderneming. Dat de gemeenschappelijke research door de
samenlerkende partners rvordt bekostigd, spreekt vanzeÌf.
l\(aar men heeft zich vaak op het standpunt gesteld, dat
de overige research door de Staat bestuurd en bekostigd
diencle te rvorden. Nu is er in de algemene research ongotrvijfeld een element van algemeen bolang, dat redelijkerrvijze ten laste van de gemeenschap en daarom van dc
Staat behoort te worden gebracht. l\,Iaar de eerste belanghebbenden zijn de bedrijven, die van de industrie, van de
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landbourv, r'an de visserij, van de mijnbouw. Ifet is dus
lvenselijk, dat in het beheer hun deskundige leiding verlegenwoordigcl is, het is redelijk, dat zij hun aandeel in
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de kosten op zich nemen. De organisatievraag is dus twee-
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ledig, één van beheer der instituten (en hun coördinatie)
en één van financiering. \\/ij beschikken over de organen,
aan wie die functies kunnen worden opgedragen.
Wat het beheer betreft, hebben wij de Organisatie
,,T.N. O. " (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek),
\yaarover boven reeds sprake was; in alle besturen, die
onder deze organisatie werken, zijn steeds de belanghebbenden en de wetenschap vertegenwoordigd en de Overheid
voorzoverre deze er belangstelling voor heeft. Bovendien
is de organisatie zo gebourvd, dat er coördinatie tussen de

instituten is, waardoor doublures worden vermeden

en

arch te

een onderlinge

revesti' indus-

Voõys het,,T.N.O."-systeem bondig geÌrarakteriseerd,

nemen,

zij hun
rclucten

bevruchting van het werk wordt bevordercl.
,,Eenheid en deskundige leiding", zo heeft Prof. I. P. de

I)oor dus alle instituten voor niet louter private research
onder ,,T.N.O." te brengen is een goede organisatie ge-

waarborgd,

7) Zie het rapport onder 5) genoetnd.

De financiering, mede door belanghebbenden, is lnoge-

lijk geworden door de organisatie van het bedrijfsleven
in de trveeërlei vorm, die ik kortelijks met de namen

Woltersom en Louwes Ìran kenmerken. Àangezien alle bedrijven in den lande tot deze organisaties behoren, kunnen
langs deze n'eg cle kosten van research billijk over belanghebbenclen rvorden verdeeld. Of hiertoe een bedrijfsgroep,
een vak- of ondervakgroep, dan tvel een hoofctbedrijfschap
ol een bedrijfschap in aanmerking komt, zal van geval
tot geval moeten lvorden uitgemaakt, maar in deze organisaties ligt de basis voor een redelijke financiering. Een
der grote voordelen, die dan tevens bereikt r¡'orden, is, dat
de betrokken organisatie het station als een eigen instelling
gâat voelen en het contact tussen researchinstelling en
bedrijfsleven, voorlvaarde voor succesvoÌle .werkzaamheid,
levend wordt. Bovendien Ì<an de betrokken organisatie
dan ,,T.N.O." adviseren, u'elke bedrijfsdeskundigen aan

de leiding van het instituut dienen deel te nemen.
Het zal 'n'ellicht hier in Nederland enige moeite kosten
het bedrijfsleven er aan te geu'ennen, dat het zelf de openbare research, die te zijnen behoeve rvordt bedreven, mede
moet financieren. De Staat heeft de mensen hier verwend
door alles voor eigen rekeDing te nemen; op den dnur is
dat te bezy'arend gervorden, de instituten kregen onvoldoende geld- en dus hulpmiddelen, het bedrijfsìeven werd
sceptisch ten aanzien dier instellingen. IlIaar in een aantal
gevallen is thans reeds gebleken, dat men bereid is zijn
deel in leiding en betaling op zich te nemen, rrooral bij
de instellingen, die een vakgroep rechtstreel<s als vakbelang
aanvoelt. Moeilijker lrordt het ten aanzien van algemene

instituten; men zal daar niet

bij

vakgroepen, maar bij

hogere organen moeten aankloppen, Neem bijv. het vraag-

stuk der brandstoffeneconomie, r'r'ie heeft daar eigenlijk
geen belang bij? In zekere gevalÌen zal dus een bedrijfs-

groep, ovontueel een hoofdgroep, de financiering moeten
leiden en als adviesinstantie voor de bestuursvervulling
moeten optreden.
De beoelening d,er zuiçere

wetenschd.p.

Dit

alles gold de toepassíng der wetenschap. Maar het
boek der Werkgemeenschap bevat evenzeer de talrijke
instituten voor de beoefening d.er zu,içere wetenschap, die

voornamelijk aan onze universiteit,en en hogescholen zijn
gevestigd. Laten wij niet vergeten, dat daar de springbron
voor al het andere gelegen is, om tweeërlei reden. In de
derste plaats, omdat de toepassing der .lvetenschap die
wetenschap zelf veronderstelt. Krvijnen de kennis en de
beoefening daarvan, dan kunnen de gevolgen voor de toegopaste rvetenschap en de realisel'ing ervan in het maatschappelijh leven niet uitblijven. En indetweede plaats:
6
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aan onze universiteiten en hogescholen moeten de mannen
opgeleid worden, die straks het werk aan de researchinstellingen moeten leiden en uitvoeren. Hun waarde wordt
voor een groot deel bepaald door die van het miÌieu,

waarin ze hun vorming gekregen hebben.
Nu zal men wellicht menen, dat wij op dit punt gerust
kunnen

zijn: de Nederlandse

natuurwetenschap neemt

ifsgroep,

in de wereld een vooraanstaande positie in, de vele Nobel-
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prijzen in deze eeuril aan Nederlandse natuuronderzoeke¡s
verleend, geven daarvan tot op zekere hoogte getuigenis,
Maar toch meen ik, da" men ten deze niet onbezorgd mag
zijn. De verre ontwikkeling der natuurwetenschappen in
de laatste decenniën stelt voortdurend hogere eisen aan
de hulpmiddelen nodig om verder te komen; toestellen,
rvaarvan de prijs in guldens vier, ja vijf cijfers telt, zijn geen
uitzonderingen. De toestand van 's Rijks Schatkist, die

rijfschap
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plaats:

vrijwel alle universiteits- en hogeschoollaboratoria moet
bekostigen, schiet nu al tekort: in de researchlaboratoria
der grote ondernemingen treft lnen apparaten aan, waaraan
do laboratoria van het Hoger Onderwijs niet kunnen denken. Hulp van particulieren of van Nederlandse onderne-

mingen komt hier practisch niet voor, in tegenstelling tot
de Verenigde Staten, Duit,sland en Engeland, waar zulke

hulp aan de orde van den dag is, ja, van het Amerikaanse Rockefellerfonds is de enige belangrijke steun af-

komstig geweest, die onze universiteiten in de jaren vóór
de oorlog ervaren hebben; de Technische Hogeschool te
Delft was onlangs gelukkiger met een bedrag, dat door
de industrie ter beschihking van het FlogeschooÌlonds werd
gesteìd, teneinde de researchopleiding aan die inrichting
te bevorderen. Ook hier heeft de Staat ons verwend; het
bedrijfsleven voelt het verband tussenwetenschap en maat-

schappij

en zijn financiële consequenties

Jan Pietersz.
Coen schreef

in

1614

onvoldoende.

uit- Indië

aan

de

bestuurders der O.I. Compagnie: ,,Per experientie behoorde den Heeren rvel bekent te u'esen dat in Indien de handel
gedreven ende gemainteneert moet worden onder schuttinge ende faveur van U eygene wapenen; ende dat de
wapenen gevoert moeten worden van de proffyten die met
den handel syn genietende. Invoege dat de handeÌ sonder
d'oorloge, noch d'oorloge sonder den handel niet gemainteneert connen rvorden". Men zou deze vermaning kunnen
toepassen op de verhouding tussen wetenschap en maatschappij: de rnaatschappelijke bloei kan niet gehandhaafd
worden zonder de steun der rvetenschap en de wetenschap
kan niet bìoeien zonder de steun der maatschappij, en het
is juist, deze aan de te behalen ,,proffyten" te ontlenenl
Ten aanzien van de steun aan de zuivere lvetenschap is

het twijfelachtig, rvelk orgaan hier de financiering

zou
moeten verzorgen. \Ä¡ellicht is het goed de in België gekozen

hoewel ook andere

r
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industrie en bankwereld hebben dat bedrag bijeengebracht'

in de naaste, zowel als in verdere toekomst, scheen het de
moeite waard te overwegen, waar de verântlYoordeliikheden op dit telrein liggen.

H. R. KRUYT.

s) Behalr¡e de yeer{.ien jaarverslagen levett het tienjaren-overzlcút van P, Reghin alle informatie over dlt belangrijke lichaam
(Uitgaven van lrét Nat. Fonals, 11 Egmontstlaat, Brussel)'
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