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DISCUSSIEDOSSIER 

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

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

1. Arie Rip 

Oreren op de tast 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Op zoek naar richting en doel 

Oraties zijn er in soorten en maten en dit is er 
een die er wezen mag. Wat Ernst Homburg aan 
gegevens bijeen heeft gebracht over de ontwikke
ling van de industriële research in Nederland, is 
werkelijk verbluffend. Het wordt nog indrukwek
kender voor wie beseft dat die gegevens voor 
minstens de helft uit eigen onderzoek zijn voort
gekomen; DSM, Shell, Akzo, Quest - Homburg 
heeft bij allemaal het archief doorgespit. Keken 
sommige van zijn Maastrichtse collega's wel eens 
met verbazing naar de tientallen archieflvasten op 
zijn werkkamer, het zal hun nu volstrekt duide
lijk zijn waar die vandaan komen. Het resultaat 
van het verzamelwerk is echter geenszins een 
omgevallen kaartenbak. Integendeel: de oratie 
biedt een zeer helder overzicht van een eeuw 
industrieel wetenschappelijk onderzoek, waarbij 
de grote lijnen duidelijk uit het materiaal naar 
voren komen en de voorbeelden steeds dienen 
om algemene ontwikkelingen treffend te illustre
ren. En om zulke rake voorbeelden te kunnen uit
kiezen, moet je er aardig wat in voorraad hebben. 

Zo is een historisch beeld neergezet van een 
ontwikkeling die een volle eeuw en een heel land 
omspant, en waarover zo'n tien jaar geleden vrij
wel niets bekend was. Een terra incognita heeft 
binnen no time plaatsgemaakt voor een eerste 
synthetisch overzicht. Eén van de interessante 
constateringen die hieruit voortkomen, is dat 
industrieleiders die chemisch onderzoek organi
seerden vaak nauwelijks wisten hoe dat zou moe
ten en wat ze ervan konden verwachten, en zich 
in hun overwegingen niet zelden lieten leiden 
door intuïtie, mode of grillen van aandeelhou
ders. Zo blijkt het toonbeeld van de verweten
schappelijking van maatschappelijke activiteiten, 
de industriële research, zelf nauwelijks gebaseerd 
te zijn op wetenschappelijke inzichten of ratione
le keuzes. Rationalisering, constateert Homburg, 
ging paradoxalervvijze via 'speuren op de tast'. 

Veel lof dus, maar niet niets dan lof, want de 
bedoeling van deze reactie is een kritische be
spreking. Ik heb twee algemene punten van com
mentaar c.q. vragen, waarvan ik de tweede wat 
meer wil toespitsen. 

Ten eerste: precies datgene wat het werk zo 
bewonderenswaardig maakt, roept ook belangrij
ke vragen op. Het is een overzicht, en in die zin 
primair beschrijvend van aard: de feiten zijn op 
een rij gezet, de gebeurtenissen weergegeven 
zoals ze waren. Dat overwegend descriptieve 
karakter blijkt expliciet uit zinswendingen in de 
trant van 'het verleden laat zien dat.. . ' en 'als 
men deze ontwikkeling bekijkt, dan blijkt...' 

Impliciet blijkt het uit de periodisering, die als 
vanzelf uit het feitenmateriaal naar voren lijkt te 
komen, zonder tussenkomst van de auteur en zijn 
invalshoek. Homburg schijnt primair het terrein 
in kaart te willen brengen, om vervolgens alge
menere conclusies te kunnen trekken. Dat is op 
zich een logische volgorde, maar het wordt een 
puur positivistische aanpak als de eerste fase (het 
verzamelen van feiten) als onproblematisch ver
ondersteld wordt. Ongetwijfeld is dat niet het 
geval, maar het blijft onduidelijk vanuit welk 
perspectief het materiaal verzameld en geordend 
is, anders dan de zeer algemene vraag 'Wat was de 
ontwikkeling van de industriële research?' Anders 
gezegd: het onderzoek ontbeert een expliciete pro
bleemstelling, en dat is misschien ook de reden 
waarom een uitgewerkte conclusie ontbreekt. 

Wat we om dezelfde reden missen is een expli
ciet antwoord op de vraag waarom deze geschie
denis interessant is, welke issues erin naar voren 
komen, aan welke problemen de geschetste ont
wikkelingen raken. Dat kunnen kwesties zijn van 
historiografische aard (hoe moeten we de ont
wikkeling van industriële research begrijpen? 
bedrijfshistorisch? vanuit macro-economisch 
perspectief? binnen de wetenschapsgeschiede
nis?) of meer wetenschapstheoretische vragen 
(wat is toegepaste wetenschap? wat gebeurt er in 
de confrontatie van academische kennis met 
industriële praktijk?). Homburg is een gedreven 
onderzoeker en ik zou graag willen horen wat 
hem nu primair drijft, welke kwesties zijn hart 
gestolen hebben, kortom: what makes Ernst tick? 

Het tweede punt. Impliciet heeft Homburg in 
zijn werk natuurlijk wel degelijk keuzes gemaakt 
en volgt hij zeker een bepaalde benadering. De 
aanpak die ik uit de oratie opmaak zou een 'soci
ale geschiedenis van research' genoemd kunnen 
worden - niet in de zin van 'social history of 
Science' (want dat betekent doorgaans constructi
vistische geschiedschrijving) maar in de gangbare 
betekenis van sociale geschiedenis. Dit verhaal is 
een geschiedenis van mensen en menselijke ver
houdingen, op een grote schaal en over een lange 
periode, met de nodige statistieken omkleed. Dat 
is een alleszins legitieme keuze, maar ook een die 
een aantal zaken uitsluit. Het is vooral een studie 
op macroniveau geworden, waardoor een weer
gave van de kleinere aangelegenheden ontbreekt. 
Wat werd er nu precies onderzocht in die 
industriële research? Hoe ging men daarbij te 
werk? Hoe keek men in de fabrieken aan tegen al 
die academici? En hoe werd hun kennis eigenlijk 
in praktijk gebracht? Homburg noemt het voor
beeld van de fasenleer, die aan de Nederlandse 
universiteiten goed ontwikkeld was en die in de 
productie van DSM en Shell vruchtbaar bleek. 
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Hoe eigenlijk? Zulke gevallen lijken interessante 
casus voor deelstudies, die zich dan niet zouden 
moeten richten op het niveau van het research-
beleid, maar op dat van de werkvloer. 

Eén categorie van vragen wil ik daar graag uit
lichten, omdat die me bijzonder boeiend lijkt en 
aansluit bij meer algemene kwesties uit de weten
schapsstudies. Ik denk hierbij aan vragen als wat 
er precies gebeurt in de toepassing van weten
schap. Hoe kom je van abstracte kennis tot 
concrete producten? Wat is eigenlijk toepassing? 
In een naïef-empirisch wetenschapsbeeld, dat 
kennis ziet als een regelrechte weergave van de 
werkelijkheid, is die vraag eenvoudig te beant
woorden. Wie weet wat cellulosevezels in wer
kelijkheid zijn, weet ook hoe hij ze beter kan 
produceren. Maar voor wie dit naïeve beeld 
verlaat, wordt de vraag een probleem. Want als 
wetenschappelijke kennis niet door de werkelijk
heid gedicteerd wordt, maar het resultaat is van 
menselijk handelen en onderhandelen (de con
structivistische opvatting), dan is het niet meteen 
duidelijk waarom die kennis in die werkelijkheid 
toch werkt. Als een theorie het resultaat is van 
consensus tussen onderzoekers, hoe kan het dan 
dat die theorie toegepast op dode materie ook 
daadwerkelijk wat oplevert? 

Mijn eigen voorlopige antwoord, gebaseerd op 
niet veel meer dan vage intuïtie en wat kennis 
van de ontwikkeling van nylon, zou ten eerste 
zijn dat dat laatste maar zelden het geval is. 
Wanneer een theorie die voortkomt uit aca
demisch onderzoek wordt toegepast op een in
dustriële situatie, dan werkt die vaak helemaal 
niet. Op zijn minst is er een hoop nieuw onder
zoek voor nodig (nieuwe kennis, nieuwe theorieën 
in feite) om die theorie te laten werken, maar 
daardoor wordt er uiteindelijk ook een hoop 
meer toegepast dan alleen de oorspronkelijke 
theorie. (Om deze reden is het proces van op-
schaling uit de chemische industrie ook zo inte
ressant.) Ten tweede is het niet een feit, maar een 
beoordeling of een theorie 'werkt' of niet, of een 
toepassing geslaagd is. Met andere woorden: niet 
alleen de kennis, maar ook de toepassing is het 
resultaat van consensus. Ten derde gok ik dat ook 
het omgekeerde wel eens het geval is, namelijk 
dat het product aan de kennis voorafgaat. De 
succesvolle productie van nylon bijvoorbeeld 
heeft er veel aan bijgedragen dat de theorie van 
macromoleculen van een wilde speculatie tot 
geaccepteerde kennis werd. In zulke gevallen 
maakt de kennis niet de toepassing, maar maakt 
de toepassing de kennis. 

Deze opmerkingen zelf zijn een hoop alge
meen gespeculeer, dat om empirisch tegenwicht 
vraagt. Maar het komt mij voor dat de geschiede

nis van de industriële re.search uitstekend kan die
nen om zulke empirische substantiëring (of bijstel
ling) te leveren. Het chemisch onderzoek kan hier 
bij uitstek voor dienen, omdat de chemie de unieke 
eigenschap bezit, in vergelijking met vakken als 
fysica, biologie en wiskunde, dat zij niet alleen 
kennis produceert maar ook stoffen, materialen, 
producten. Nader historisch onderzoek naar speci
fieke ontwikkelingen in de chemisch-industriële 
research (onderzoek dus, met een microfocus) zou 
prachtig het genoemde soort vragen kunnen 
beantwoorden. En als Homburg het positivisme 
werkelijk achter zich wil laten, dan moet hij dat 
onderzoek ook eigenlijk wel gaan doen. 

3. Louk Box 

Op het spoor van de tast? 
Een sociologische kijk op E. Homburgs oratie 

Laat ik beginnen met mijn conclusie: dit is een 
prachtige beschrijving van de mensen die het 
industrieel onderzoek maakten in Nederland, 
maar welke ontwikkelingsgang valt te bespeuren? 
Welk spoor valt er te trekken door de veelheid 
van gegevens, als ik een weg probeer te vinden op 
de tast? W^aarschijnlijk is het voor een deel het 
oude debat tussen de beschrijvende historicus en 
de analytische socioloog: de eerste laat de bron
nen spreken, de tweede vraagt om een betoog. Ik 
wil dit duidelijk maken aan de hand van de vol
gende stellingen. 
1 Het begrip 'kennisnetwerken' staat centraal in 

de analyse van de vierde fase van de ontwikke
lingsgang, maar ontbreekt in de drie voorgaan
de. Het komt uit de lucht vallen maar verklaart 
weinig. 

2 De kern van het betoog is gericht op funda
menteel versus toegepast onderzoek. Een defi
nitie van deze begrippen ontbreekt. 

3 Er blijkt sprake van een ontwikkelingsgang van 
het industrieel onderzoek in Nederland waarin 
de chemie een dominante rol speelt. Na de 
Tweede Wereldoorlog ontstond de dominantie 
van de fysica en daarna van de biologie. De 
oratie blijft echter een 'chemisch verhaal' en 
geeft niet aan hoe de relaties tussen fundamen
teel en toegepast onderzoek, als wel de kennis
netwerken die daar bij betrokken waren, 
veranderden. 

Mijn eerste punt: de plaats van kennisnetwerken 
in het betoog. Zoals gezegd, deze verschijnen 
plots in de vierde fase. 'Reden om ... van een 
nieuwe fase te spreken vormt het groeiende 
belang dat aan kennisnetwerken en aan samen
werking met universiteiten wordt toegekend.' Het 
belang van samenwerking met universiteiten is 
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op zichzelf niet nieuw. Dat bestond ook al in de 
eerste fase, waarin immers de bedrijven op diver
se manieren afhankelijk waren van universiteiten. 
Het belang van kennisnetwerken is echter wel 
nieuw, want die kwamen nog niet voor in het 
betoog. 
Maar wat zijn kennisnetwerken? Zijn dat de door 
computers verbonden wetenschappers? Of is het 
iets meer? Kennisnetwerken worden in de socio
logische literatuur veel algemener omschreven en 
zijn opgebouwd uit ketens of strengen van inter
actie en communicatie tussen actoren die zich 
bezig houden met de verwerving, evaluatie en 
verspreiding van kennis. Die kennisnetwerken 
omvatten dus alle betrokken actores, dus mensen 
in het bedrijfsleven, bij universiteiten en alle 
anderen. Die derde categorie vind ik niet terug. 

Het lijkt alsof het industrieel onderzoek zuiver 
een zaak was van universiteit en bedrijf. Ik be
twijfel dat. Neem Philips. In de jaren dertig was 
daar het NatLab, maar er waren ook de duizen
den radioamateurs die zorgden voor de ontwik
keling van de buizen en weerstanden, nieuwe 
schakelingen en overige technologische ontwik
kelingen. Philips bevorderde dit, zoals het later 
met BASF, Grundig en anderen de geluidsjacht 
bevorderde. Deze geschiedenis moet nog worden 
geschreven. Het is niet de geschiedenis van de 
Holsten en de Casimirs, maar in de praktijk lijkt 
hij mij zeker belangrijk. Een zorgvuldige histori
sche analyse van patenten moet daar uitsluitsel 
over kunnen geven. 

Maar de implicatie van deze opmerking gaat 
verder. Indien het begrip kennisnetwerken inder
daad zo belangrijk is in de vierde fase, waarom 
het dan niet gebruikt in de beschrijving van de 
overige fasen? Dan ware het mogelijk geweest om 
de ontwikkelingsgang in termen van algemene 
begrippen te beschrijven en aan te sluiten bij 
sociologische en economische literatuur. In feite 
wordt dan de genese van het industrieel onderzoek 
in Nederland nog boeiender, door de betrokken
heid van een beperkt aantal founding fathers. 

Mijn tweede punt sluit hierbij aan: het onder
scheid tussen fundamenteel en toegepast on
derzoek. Wat onderscheidt die twee eigenlijk? 
Waarin zit het verschil in de diverse fasen die 
worden beschreven? Is fundamenteel onderzoek 
wel hetzelfde in fase i als in fase 4? Of leven we met 
een begrip van de jaren '40, dat meer verwarring 
heeft geschapen dan helderheid: Basic Science, in 
de vertolking van Vanevar Bush in 1945? 

Ik ben nooit overtuigd geraakt van de waarde 
van dat begrip voor het deel van de wetenschap 
dat ik beter ken, de landbouwwetenschappen. 
Het is ongelooflijk moeilijk om te bepalen wan

neer iets 'basic' is en wanneer 'applied'. De 
betrokkenen zelf kunnen het vaak al niet, en bui
tenstaanders vinden het helemaal moeilijk. Is het 
ontstaan van de landbouwwetenschap in Duits
land vanuit fundamenteel of vanuit toegepast 
gericht onderzoek geschied? Toegepast, want het 
hing samen met de agrochemie, met kunstmest. 
Wanneer werd het dan fundamenteel? Toen de 
algemene chemie begon te overwegen? Toen de 
biofysica belangrijk werd? En hoe kan je dat dan 
precies bespeuren in de praktijk van het onder
zoek? Niet bij de oudere plantenveredelaars, want 
die 'rotzooiden maar wat aan', om de woorden 
van Appel te gebruiken over de schepping van 
een kunstwerk. 

Het begrippenpaar 'fundamenteel' versus 'toe
gepast' is een tijdgebonden begrip dat mogelijk 
meer zegt over Vanevar Bush dan over de aard 
van het wetenschappelijke werk of de aard van de 
relaties in de betrokken kennisnetwerken. Het 
beleid dat erop gebaseerd is, lijkt me daarmee 
even kwetsbaar. Met alle respect die ik heb voor 
het werk van Holst bij Philips, is het daarom de 
vraag of het onderzoeksbeleid van zijn opvolger 
Casimir wel zo stevig gebaseerd was als Homburg 
meent. Immers, hij maakt een onderscheid tussen 
'beleid op de tast' en de 'grondige wetenschappe
lijke aanpak' van Holst. 

Het fundamenteel onderzoeksbeleid van 
Casimir in de jaren zeventig was, mijns inziens, 
gebaseerd op de fictie van Basic Science. Doordat 
de universiteiten daarmee geïdentificeerd werden, 
kon in Wageningen een steeds grotere afstand 
ontstaan tot het minderwaardig geachte toege
paste onderzoek. Daarmee ontstond een afstand 
tot het bedrijfsleven, met als gevolg dat tegen
woordig vanuit het landbouwbedrijfsleven (de 
plantenveredeling) steen en been wordt geklaagd 
over de irrelevantie van Wageningen. 

Hechtere kennisnetwerken in fase 4 tussen 
Nederlandse universiteiten en bedrijfsleven? Ik 
help het Homburg hopen. Natuurlijk is dit 
anders in de VS, waar Silicon Valley ontstond bij 
de gratie van Stanford en andere universiteiten. 
Maar in Nederland? Hoeveel samenwerking be
staat er nu echt tussen Maastricht en DSM? 

Mijn derde en laatste punt: de chemie bias. 
Homburg is vooral geïnteresseerd in de ontstaans
geschiedenis van het Nederlandse industrieel 
onderzoek. Indien zijn betoog zich had beperkt 
tot de periode van de Tweede Wereldoorlog had 
hij er terecht van uit kunnen gaan dat de chemie 
dominant was. Maar zelfs voor die tijd was al 
sprake van onderzoek in andere disciplines (zoals 
de fysica) en dat gold zeker voor de periode erna. 
Mijns inziens is het betoog, gezien deze omstan-
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digheden, te zeer op chemische leest geschoeid. 
De vraag is nu juist hoe de verandering van de 
chemiedominantie naar de fysicadominantie (en 
nu de biologische dominantie) zich vertaalt in 
verschillende relaties binnen de kennisnetwerken 
en hoe de door Homburg gestelde verhouding 
tussen fundamenteel en toegepast onderzoek, 
tussen universiteit en bedrijfsleven, daardoor 
wordt getransformeerd. Want het gaat om die 
relaties binnen de kennisnetwerken. 

Als er op dit moment sprake is van een irrele
vantie van het werk van de universiteiten, dan is 
dat mijns inziens omdat er een fundamentele 
fout gemaakt is toen universiteiten zich op een 
vermeend fundamenteel onderzoek gingen richten. 
Maar daarmee kom ik op een terrein dat met 
beleid te maken heeft en met de ellende van de 
universiteiten. Wel is aan Ernst Homburg de eer 
dat hij ons daarover laat denken. Maar, en daar 
komt dan de oude socioloog weer tevoorschijn: het 
had wel met wat duidelijker begrippen gemogen, 
want anders wordt het spoorzoeken op de tast. 

4. Ernst Homburg 

Patroonherkenning op de tast? Een reactie op 
de commentaren van Arie Rip, Louk Box 
en Geert Somsen 

De commentaren van Rip, Box en Somsen vullen 
elkaar goed aan en helpen me verder bij het 
nadenken over mijn onderzoek naar de ontwik
keling van industriële research en universiteit
industrie-relaties in Nederland, en daarbuiten. Ze 
leggen, elk op hun eigen manier, genadeloos de 
vinger op zwakke plekken in mijn betoog en 
laten mij en anderen de grenzen van mijn verhaal 
zien. Ze maakten mij ook duidelijk welke van 
hun adviezen ik zeker niet zou willen overnemen. 
Hieronder ga ik op de hoofdlijnen van de gegeven 
commentaren in en begin met een explicitering 
van het plan dat aan mijn oratie ten grondslag lag 
en van de methode die ik daarbij heb gevolgd. 

Toen ik mijn oratie voorbereidde, stonden mij 
twee zaken voor ogen. Ik wilde een synthetische 
schets geven van mijn vijfentwintigjarig onder
zoek naar de geschiedenis van de industriële re

search. Tevens wilde ik op basis daarvan vragen 
oproepen, open plekken laten zien en problema
tische zaken aankaarten, en zo een agenda schet
sen voor mijn onderzoek in de toekomst. De 
methode die ik volgde bij het maken van die syn
thetische schets - die inderdaad als zodanig in de 
oratie niet wordt geëxpliciteerd - bestond uit een 
combinatie van retorische analyse en 'een collec
tieve "biografie" van instituten' (in dit geval 
R&D-laboratoria). Mij interesseren niet zozeer de 
geschiedenissen van de afzonderlijke instituten, 
zoals het Philips NatLab, of het Centraal Labo
ratorium van DSM, maar de ontwikkeling die het 
ensemble van industriële laboratoria als geheel 
doormaakte. Welke overeenkomstige patronen 
zijn er te ontdekken als we de ontwikkelingen 
binnen verschillende bedrijven met elkaar verge
lijken? Welke verschillen zijn er? Veranderingen 
in de institutionele structuren kunnen daarbij als 
indicator dienen, maar tevens is het van belang te 
letten op het optreden van nieuwe begrippen -
zoals 'fundamenteel onderzoek', 'zuiver-weten
schappelijk onderzoek', 'matrix-organisatie' - en 
op nieuwe legitimaties. 

Die methode heb ik ook in mijn proefschrift 
gevolgd toen ik op basis van onderzoek van de 
'collectieve biografie' van zo'n twintig Duitse 
polytechnische scholen, en de retorica van de 
betrokken bestuurders, industriëlen en hooglera
ren, ontwikkelingsfasen probeerde te ontdekken 
die inzicht gaven in het ontstaan van een arbeids
markt voor industriële chemici.- Vergelijkbare 
pogingen tot patroonherkenning liggen ten 
grondslag aan mijn onderzoek naar de Neder
landse garancine-industrie, waarvoor ik deze 
aanpak voor het eerst ontwikkelde, naar het ont
staan van researchlaboratoria in de Duitse kleur
stofindustrie, naar de ontwikkeling van de 
techniek van de loodwitfabricage tussen 1600 en 
1870, en naar de ontwikkeling van het coloristen-
beroep binnen de zeventiende- en achttiende-
eeuwse katoendrukkerijen.' 

De commentaren op mijn oratie laten zien dat 
datgene waar je goed in bent - in dit geval het 
overzichtelijk ordenen van grote hoeveelheden 
empirisch materiaal - ook een bron van zwakte 

2 E. Homburg, Van beroep 'Chemiker': De opkomst van de industriële chemicus en het polytechnische onder
wijs in Duitsland (ijgo-iSso) (Delft: Delftse Universitaire Pers 1993) (proefschrift Nijmegen, 21 januari 
1993). 

3 E. Homburg en J.W. Schot, 'Innoverend ondernemerschap in het midden van de 19e eeuw: een onderzoek 
naar de oprichters van de Nederlandse garancine industrie'. Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en 
Techniek 5 (1988), 86-101; E. Homburg, 'The emergence of research laboratories in the dycstuffs industry, 
1870-1900', British Journal for the History of Science 25 (1992), 91-111; |.H. de Vlieger en E. Homburg, 
'Technische vernieuwing in een oude trafiek. De Nederlandse loodwitindustrie, 1600-1870', Jaarboek voor 
de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 9 (1992), 9-68; E. Homburg, 'From colour maker to chemist: 
Episodes from the rise of the colourist, 1670-1800', in: R. Fox en A. Nieto-Galan ed., Natural Dyestufjs and 
Industrial Culture in Europe, i7$o-i88o (Nantucket, MA: Watson Publ. Int. 1999) 219-257. 
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kan zijn. Dit wellicht uit de ontwikkelingspsy
chologie bekende gegeven, is inderdaad op mijn 
oratie van toepassing in de zin dat het leeuwen
deel van de energie tijdens het vooronderzoek 
aan de 'patroonherkenning' is besteed, waardoor 
het aangeven van doel en richting van mijn 
onderzoek wellicht minder uit de verf zijn geko
men. De achterliggende probleemstelling voor 
mijn onderzoek heb ik in de de eerste pagina's 
van mijn oratie, waarin ik mijn eigen ontwikke
lingsgeschiedenis binnen de context van de 
'Wetenschap & Samenleving (W&S)'-beweging 
schetste, wel degelijk aan de orde gesteld, maar 
Geert Somsen heeft gelijk als hij stelt dat dit te 
weinig expliciet gebeurde. Bovendien kwam ik er 
aan het einde van de oratie niet meer op terug. 

De nu geboden kans op repliek biedt de gele
genheid mijn inzet alsnog te expliciteren. Deze is 
in laatste instantie - dat wil zeggen abstraherend 
van wetenschappelijke nieuwsgierigheid - poli
tiek. Het centrale achterliggende thema van mijn 
onderzoek is 'macht'; financiële en economische 
macht, politieke macht, maar ook macht op basis 
van kennis. Terwijl andere W&S-collega's vooral 
een stem wilden geven aan de onderliggende 
groepen in de samenleving, heb ik altijd de 'cor
ridors of power' opgezocht met het doel om meer 
inzicht te krijgen in de processen die zich daar 
afspelen en die inzichten vervolgens openbaar te 
maken.t Daarbij speelt enerzijds een algemeen 
Verlichtingsideaal een rol - het vergroten van de 
mondigheid van burgers door middel van het 
vergroten van het inzicht in hun eigen situatie -
en anderzijds, als erfenis van mijn W&S-ver-
leden, de drijfveer om met name wetenschaps
mensen een groter besef bij te brengen van de 
machtsverhoudingen waarbinnen zij functione
ren, Beide drijfveren liggen in eikaars verlengde, 
maar er kan een spanningsveld tussen beide 
onstaan als de identificatie met wetenschappers 
en hun relatief gepriviligeerde positie te groot 
wordt. De, bijna terloopse, opmerking van Arie 
Rip dat mijn grootste zorg zou zijn 'dat fraai 
wetenschappelijk onderzoek ... haast onmogelijk 
gemaakt wordt' wijst erop dat ik in mijn oratie 
niet geheel aan dat gevaar ben ontsnapt. Hij heeft 
gelijk: het afstoten van het fundamentele onder
zoek door de industrie heb ik in onvoldoende 
afstandelijke termen geschetst. 

In Somsens typering dat mijn aanpak 'sociale 
geschiedenis van research' genoemd kan worden, 
kan ik mij goed vinden; veel minder echter in 
zijn suggestie dat deze aanpak naar een 'puur 
positivisme' zou tenderen. Mijn aanpak heeft 

4 Vgl. M. Fenncma, 'Politikologisch onderzoek naar 
Politieke Ekonomie 5(1) (sept. 1981) 65-85, aldaar p. ( 

inderdaad een sterk empirische inslag, maar noch 
de verzamelde feiten, noch de geschetste pa
tronen worden door mij als onproblematisch 
gezien. Van de rol van betrokkenen ('actoren' in 
meer sociologisch jargon) en het geconstrueerde 
karakter van de door hen gehanteerde concepten 
en gevormde instituties ben ik mij zeer wel 
bewust. De geponeerde indeling in vier fasen is 
bovendien niet het eindpunt van mijn onder
zoek, maar juist een hulpmiddel om vervolgvra
gen op te roepen, om perioden te identificeren 
die extra aandacht verdienen, om, kortom, een 
agenda te genereren voor diepgaander onderzoek 
naar het gedrag van direct betrokkenen, naar hun 
begrippenapparaat en naar de van belang zijnde 
instituties tijdens cruciale momenten in de 
geschiedenis van R&D in Nederland en elders. 
Het leidt geen twijfel dat dat vervolgonderzoek 
het nu in grove pennestreken geschetste patroon 
op essentiële punten zal bijstellen en daarnaast 
een diepgaander inzicht zal geven in bet ge-
constructueerde en politieke karakter van bij
voorbeeld begrippen als 'matrix-organisatie' en 
'fundamenteel onderzoek'. De nadruk die ik in de 
oratie heb gelegd op de netwerken tussen de 
onderzoeksleiders van de grootste Nederlandse 
ondernemingen, mede gestimuleerd door de 
bijzondere omstandigheden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en de daarop volgende wederop
bouwperiode, onderstreept de constructivistische 
inslag van mijn werk. 

De commentaren van met name Louk Box en 
Geert Somsen geven mij ook een goede aanlei
ding om aan te geven wat mijn inzet zeker niet is. 
Mijn oratie is inderdaad niet de sociologische 
studie die Louk Box 20 graag zou hebben gezien. 
Van het hanteren van strakke eigen definities van 
begrippen als 'fundamenteel' en 'toegepast' on
derzoek en het vervolgens operationaliseren van 
deze begrippen in een onderzoeksdesign, ver
wacht ik heel weinig. Mijn onderzoek richt zich 
primair op het gebruik van de genoemde, en 
andere, begrippen door de betrokkenen, zonder 
uitspraken te willen doen over de vraag of datge
ne dat door hen 'fundamenteel' genoemd wordt 
dat ook 'werkelijk' is. Dat was althans de bedoe
ling, maar uit de gegeven commentaren leer ik 
dat ik dit niet consequent genoeg heb gedaan. 
Het hierboven weergegeven citaat van Arie Rip 
laat zien dat ik een begrip als 'fundamenteel 
onderzoek' op enkele plaatsen ook vanuit mijn 
eigen perspectief heb gebruikt. Ik zie dit echter 
als een aansporing om nog radicaler en zorgvul
diger voor het onderzoeken van het begrippenap-

het kernenergiebeleid. Drie methodes', Tijdschrift voor 
S5 (voetnoot). 

216 



Discussiedossier 

paraat van de betrokkenen te kiezen, en niet als 
een teken dat het vastleggen van die begrippen en 
definities een vruchtbare uitweg biedt. 

Dit onderscheid tussen de eigen begrippen van 
de historicus (de 'analyst' begrippen, in sociolo
gisch jargon) en de begrippen van de betrokke
nen ('actoren') hangt ook ten nauwste samen met 
de kritiek van Box op mijn stelling dat de vierde 
fase, na 1980, door bet belang van 'kennisnetwer
ken' kan worden getypeerd. 'Nu breekt me de 
klomp', hoor je hem denken. 'Er zijn voortdurend 
netwerken tussen de betrokkenen in alle fasen 
van de door Homburg geschetste ontwikkeling. 
Waarom dan opeens de vierde fase als zodanig 
typeren?' Inderdaad, als ik het begrip 'kennisnet
werken' in het door Box gegeven citaat als een 
eigen categorie zou hebben gehanteerd, had hij 
volkomen gelijk. Mij ging het echter niet om het 
bestaan van netwerken zonder meer, maar, zoals 
het citaat ook laat zien, om het 'groeiende belang 
... [dat er door betrokkenen aan] wordt toege
kend'. Dat verschuivende perspectief onder de 
betrokkenen vormde de reden om van een vierde 
fase te spreken. 

Ook Somsens pleidooi voor onderzoek met 
een 'micro-focus' is bij mij aan het verkeerde 
adres. De vragen die hij stelt - bijvoorbeeld over 
de sociale processen die van belang zijn voor het 
'toepassen' van theorieën - vind ik belangrijk en 
interessant, maar ze zijn grotendeels ahistorisch 
van aard. Het zijn wetenschapssociologische vra
gen die zeker onderzocht moeten worden, maar 
die ons. wanneer we slechts één diepgaande case
study doen, weinig leren over de veranderende 
contexten waarbinnen de consensusvorming over 
de 'toepassing' van theorieën plaatsvond. Mijn ora

tie is nadrukkelijk een pleidooi voor het serieus 
nemen van de historische dimensie. Er is inzicht in 
de veranderende omstandigheden nodig om 'mi
cro-studies' van individuele cases in een historisch 
perspectief te plaatsen. Beide vormen van onder
zoek hebben elkaar nodig; ze kunnen elkaar niet 
vervangen. 

Dat mijn oratie slechts een aftrap is voor het 
historisch onderzoek naar de geschiedenis van 
R&D in Nederland, en zeker geen definitieve syn
these, laat de bespreking door Arie Rip goed zien. 
Vooral de vragen die hij aan het einde van zijn 
bespreking stelt, kan ik alleen maar van harte 
onderschrijven. Ze staan ook hoog op mijn eigen 
agenda. De gepresenteerde fasering is een eerste 
schets die een agenda impliceert met betrekking 
tot de ontwikkelingen en perioden die nader 
onderzoek verdienen. Dat onderzoek moet inder
daad verder gaan dan het geven van voorbeelden. 
Het moet ook verklaringen zoeken voor de gesig
naleerde ontwikkelingen en begrijpelijk maken 
waarom de geschetste patronen ontstonden. Dat 
onderzoek zal zeker ook de ontwikkelingen in de 
rest van Europa en de Verenigde Staten in de 
beschouwing dienen te betrekken. In mijn oratie 
heb ik daarmee reeds een begin gemaakt door, 
via het werk van Hounshell, vooral op parallellen 
met de ontwikkeling in de Verenigde Staten te 
wijzen, waar een vergelijkbare fasering te consta
teren is. Voor een veel scherpere analyse van 
overeenkomsten en verschillen, ook wat betreft 
het optreden van 'speuren op de tast', is het echter 
nog te vroeg. De komende jaren hoop ik daarin 
verder te komen. Wordt vervolgd. 
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