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De wederopbouw van Nederland en de organisatie van 
wetenschappelijk onderzoek (1945-1947) 

Marjan VAN DE GOOR 

"Eindelijk zijn wij dan baas op eigen erf en aan eigen haard." Dat waren de woorden 
waarmee Koningin Wilhelmina op 5 mei 1945 het einde van de oorlog in Nederland 
aankondigde (de Liagre Bohl, 45). Nederland was aan het eind van de oorlog niet 
meer hetzelfde als vijf jaar daarvoor; steden waren gebombardeerd en lagen in puin, 
gezinnen en gemeenschappen hadden grote verliezen geleden en bedrijven, scholen 
en universiteiten waren gesloten of draaiden op halve kracht. Het economische, 
sociale en wetenschappelijke leven was tot stilstand gekomen of brandde slechts op 
een laag pitje. De eerste prioriteit lag er voor Koningin Wilhelmina dan ook in om een 
kabinet samen te stellen dat de armen uit de mouwen zou steken en met de 
wederopbouw zou beginnen. Geheel in overeenkomst met de heersende gedachte 
onder intellectuelen en wetenschappers (1) besloot de Koningin tot de instelling van 
een "noodparlement", samengesteld uit de sinds 1940 zittende gedelegeerden, 
aangevuld met personen uit de illegaliteit (2). Het noodparlement zou de tijd moeten 
overbruggen tot aan de eerstkomende verkiezingen. Men dacht er ongeveer een jaar 
voor nodig te hebben om die te organiseren. De koningin handelde hierbij, en ook wat 
betreft de formatie van het kabinet, naar de adviezen van het "College van 
Vertrouwensmannen" dat de regering in ballingschap had samengesteld in augustus 
1944. Het kabinet zou een "nationaal" kabinet moeten zijn, 6en waarin de."oude" 
politieke partijen vertegenwoordigd waren maar waarin ook de leiders van nieuw 
opgekomen politieke stromingen zitting hadden. 

Op 25 juni werd er een kabinet beedigd dat was samengesteld door twee 
formateurs: W. Drees, de voorzitter van de tweede kamerfractie van de SDAP, en W. 
Schermerhom, de voorzitter van de nieuw opgerichte Nederlandse Volksbeweging 
(3). Hun doel was, zoals Schermerhom het in zijn eerste radiotoespraak zei: "Herstel 
van al hetgeen ons volk voor zijn materiele bestaan nodig heeft, herstel ook van alles 
en van alle instellingen die ons geestelijk klimaat bepaalden en die ons volk dierbaar 
waren. Daarbij tegelijk de vemieuwing, in welk woord uitgedrukt wordt dat in ons 
nationale leven op allerlei punten ook tekorten werden gevoeld, die verlangens 
hebben gewekt en de wil tot verbetering hebben gesterkt. Niet de eenvoudige leuze: 
het moet alles anders worden, zal ons moeten leiden, maar wel een hersteld en diep 
besef van goed en kwaad, van hetgeen voor de samenleving behoort te volgen uit het 
belijden van ieders diepste levensbeginselen, hoe verschillend die op zichzelf ook 
mogen zijn. Het gaat om het scheppen van nieuwe vormen, waarin de wezenlijke 
geestelijke woorden, die ons volksleven door de eeuwen heen hebben gedragen en 
beheerst, tot nieuwe uitdrukking en als het kan, tot nieuwe heerlijkheid zullen 
komen." (Schermerhom, 126-127) 
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Na de Tweede Wereldoorlog moest er in Nederland veel gebeuren om het land er 
weer bovenop te krijgen. Nederland was traditioneel een land waar handel en zeevaart 
een grote rol speelden maar na de oorlog was wereidwijd het transportnetwerk 
ontregeld, ontbrak het Nederland aan middelen om grondstoffen te kopen en was er 
gebrek aan eigen grondstoffen. De vemieuwing van de economische structuur werd 
door de nieuwe regering daarom vooral gezocht in geintensiveerde industrialisatie, 
mede omdat op deze manier veel banen gecreeerd konden worden. In Nederland werd 
het al tijdens de oorlog duidelijk dat er in de niet-bezette landen op velerlei terreinen 
grote progressie was geboekt waar men in Nederland stil was blijven staan; met name 
in de radar- en computertechniek, chemische technologie, kemenergie en 
raketstu wing. De overheid vreesde voor een te grote achterstand en ondemam stappen 
om deze kloof te verkleinen. Daarbij deed zij een appel op wetenschap en 
wetenschappers. Gesteld werd dat op termijn de opbouw zou afhangen van het slagen 
van de industrialisatie en deze was, zo stelde men, op haar beurt atTiankelijk van het 
gehalte van de research in Nederland. "De regering acht het van het grootste belang, 
juist vanwege de grote achterstand, die in onze technische en wetenschappelijke 
outillage op menig gebied is ontstaan, onderzoekingsarbeid naar de technische, 
economische, sociale en culturele aspecten van de productie zo sterk mogelijk te 
bevorderen. Het natuurwetenschappelijk onderzoek, de verbetering van bestaande en 
het op de markt brengen van nieuwe producten, verlaging van de kostprijs mede door 
sociaal beheerste rationalisatie, uitgebreide markt- en behoefteanalyse zijn als 
evenzoveel elementen van een technisch wetenschappelijke outillage van ons 
economisch leven onmisbaar, wil Nederland op den duur een vooraanstaande plaats 
in de kwaliteitsproductie behouden" (Schermerhom, 143-144). 

Op het nieuw gevormde departement Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd 
Prof Dr. G. van der Leeuw tot minister benoemd (4). Hij nam meteen drastische 
maatregelen om zijn departement te hervormen om zo de Wetenschappen, die tot voor 
kort bij Cultuur ondergebracht waren, een plaats te geven. Een van de eerste 
initiatieven die het kabinet ondernam m.b.t. onderwijs en wetenschap was het 
beleggen van een bijeenkomst waar aanwezig waren: Schermerhom, Van der Leeuw, 
Kruyt (voorzitter van de Nijverheidsorganisatie van TNG) en Reinink (secretaris-
generaal 0,K & W). Tijdens die bijeenkomst werd geconstateerd dat er inderdaad een 
achterstand was in de ontwikkeling van de wetenschap in Nederland. In een volgende 
vergadering, waar ook minister Lieftinck van Financien aanwezig was, werd besloten 
Prof Dr. Ir. F.A. Vening-Meinesz naar de Verenigde Staten te sturen om te 
achterhalen hoe groot de achterstand precies was. Bij zijn terugkeer rapporteerde 
Vening-Meinesz over het lijvige rapport Science, the endless frontier van Vannevar 
Bush en de Rockefeller Foundation en over de oprichting van de National Science 
Foundation. De minister-president besloot na die rapportage tot de instelling op 26 
maart 1946 van een Staatscommissie ten behoeve van het Fundamenteel Onderzoek, 
onder voorzitterschap van Mr. H.J. Reinink. Op 11 april 1946 werd onder hetzelfde 
voorzitterschap de Staatscommissie tot Reorganisatie van het Hooger Onderwijs 
ingesteld. 
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Al tijdens de oorlog, in het gijzelaarskamp in Sint-Michielsgestel, had 
Schermerhom contact gehad met wetenschappers en ook na de oorlog sprak hij met 
o.a. de chemicus H.R. Kruyt over hoe de situatie na de oorlog zou moeten worden. 
Zijn appel was dus in samenspraak met wetenschappers tot stand gekomen. Toch 
werd er onder wetenschappers wel gediscussieerd of zij het appel van de overheid op 
moesten nemen of niet, en meer algemeen, over weike rol wetenschap in de 
samenleving diende te spelen. En al beriep Schermerhom zich in zijn appel op de 
positieve, probleemoplossende eigenschappen van wetenschap, de meest recente 
ontwikkelingen met betrekking tot de atoombom en de wereldvraagstukken van 
armoede, honger, gezondheid en ontwikkeling zetten veel wetenschappers aan het 
denken over de negatieve effecten die wetenschap kon hebben en welke 
verantwoordelijkheid daarvoor door de wetenschappers gedragen moest worden. 

Wat betreft de organisatie van wetenschap had de Tweede Wereldoorlog al laten 
zien hoe "planning" een rol kon spelen in wetenschap. De belangrijkste 
oorlogsuitvindingen waren gedaan op basis van voor de oorlog verricht fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek. Na de oorlog werd dan ook gepleit voor 
schaalvergroting voor zowel het toegepast als het fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek. In het verlengde van de opkomst van deze "Big Science" was de 
organisatie van wetenschap een onderwerp van gesprek, ook in Nederland. 

Maar niet alleen de organisatie van wetenschap, ook het nauw ermee verbonden 
wetenschappelijk onderwijs werd onderwerp van discussies. Moest er een 
reorganisatie van het hoger onderwijs plaatsvinden? En zo ja, hoe moest dat 
gebeuren? Een ander punt, zowel verbonden met het onderwijs- als het 
appelvraagstuk, is de vraag of wetenschap zich bezig moet houden met toegepast of 
zuiver onderzoek. Zowel voor de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek als 
voor die van het wetenschappelijk onderwijs was dit van groot belang. Van oudsher 
was de universiteit immers voorbestemd voor het zuiver-wetenschappelijk onderzoek. 

Al deze onderwerpen kwamen aan bod in een serie artikelen, redevoeringen en 
congresverslagen geschreven net na de Tweede Wereldoorlog. Degenen die ze 
aankaartten, waren echter geen politic! of professionele beleidsmedewerkers maar 
wetenschappers. Mensen uit de vakgebieden zelf, nauw betrokken bij de politieke 
ontwikkelingen, zich bewust van de veranderde samenleving en bewust van het feit 
dat ze een standpunt moesten innemen. Terwijl deze discussies plaatsvonden werden 
er door het kabinet Schermerhom ingrijpende maatregelen ten behoeve van de 
reorganisatie van het hoger onderwijs en de organisatie van wetenschap genomen. 

Het is de bedoeling om in dit artikel een aantal vragen met betrekking tot de 
waarde van wetenschap te beantvvoorden. De gebeurtenissen en de discussies rond de 
reorganisatie van het hoger onderwijs, de organisatie van wetenschap en andere 
gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog zullen daarvoor als bron dienen. Uit de 
uitspraken die wetenschappers over deze ontwikkelingen doen zal getracht worden 
de antwoorden op de volgende vragen af te leiden: wat zijn de achtergronden van het 
regeringsbeleid, hoe was de receptie van de nieuwe vorm van wetenschappelijke 
organisatie bij wetenschappers en wat is de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek 
en het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat is de waarde van 
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wetenschap? Welke nieuwe kansen zagen de wetenschappers in het appel van de 
overheid en eventueel ook, welke gevaren? In dit artikel zal achtereenvolgens de 
aandacht uitgaan naar de ideeen rondom de organisatie van het wetenschappelijk 
onderzoek in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, 1945-1947, en de 
instellingen die ten behoeve daarvan opgericht werden. Daama zullen de 
natuurwetenschappen er worden uitgelicht om te kijken of de ideeen en ontwikkeling 
daar anders waren dan in wetenschapsgebieden als de alfawetenschappen. Vervolgens 
zal aandacht geschonken worden aan de relatie tussen wetenschap en politick en de 
feitelijke ontwikkelingen zoals die plaatsvonden. Aan het eind van deze 
beschrijvingen volgt een beschouwing waarin de drie meest kenmerkende aspecten 
van hetgeen in dit artikel besproken is nog eens op een rij worden gezet. 

DE ORGANISATIE VAN WETENSCHAP 

Het probleem van de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek stond al sinds 
de Eerste Wereldoorlog op de politieke agenda. In 1918 werd er door de regering een 
"Wetenschappelijke Commissie van advies en onderzoek in het belang van de 
volkswelvaart en weerbaarheid" ingesteld onder voorzitterschap van Lorentz. Deze 
commissie behandelde adviesaanvragen en onderzoeksopdrachten van diverse 
departementen ten behoeve van de coordinatie van het toegepast onderzoek. Geboren 
uit de noden van de oorlog, ging deze commissie echter snel ter ziele toen het leven 
weer zijn normale ritme aannam. In 1923 nam de regering een nieuw initiatief toen 
zij een commissie instelde die naar haar voorzitter de Commissie Went werd 
genoemd. De taak van deze commissie was het uitwerken van de voorstellen die 
waren gedaan voor een nieuwe organisatie ten behoeve van het toegepast onderzoek. 
De Commissie Went bracht in 1925 rapport uit. Dit leidde tot een wetsvoorstel dat op 
30 oktober 1930 door de Tweede kamer werd goedgekeurd. Het regelde de instelling 
van een Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
(TNO). 

TNO kwam echter maar moeizaam van de grond. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog, toen in het kader van de wederopbouw gekozen werd voor 
geintensiveerde industrialisatie. en dus de overheidssteun voor TNO sterk toenam, 
nam de belangrijkheid van TNO toe. Het eerste naoorlogse kabinet had veel 
vertrouwen in wetenschap en haar methoden. In dat licht besloot de regering tot de 
instelling van een "Wetenschappelijk Planbureau". In 1946 werden het Mathematisch 
Centrum (MC), het Centraal Instituut voor Fundamenteel Biologisch en Medisch 
Onderzoek (CI) en de Stichting der Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) 
opgericht. De oprichting van deze instellingen was al tijdens de oorlog bepleit en 
voorbereid door vooraanstaande wetenschappers. Al deze initiatieven hadden gemeen 
dat ze beoogden door bundeling van krachten binnen een nieuwe organisatie hun 
wetenschap tot grote hoogten te stuwen en de weg naar zelfstandige research in te 
slaan. Nochtans is de ontstaansgeschiedenis van elk van de genoemde instellingen 
anders. 
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INSTELLINGEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

In 1946 werden maar liefst drie instellingen voor wetenschappelijk onderzoek 
opgericht. Ten eerste het Mathematisch Centrum. Het initiatief voor de oprichting van 
het Mathematisch Centrum werd genomen door J.G. van der Corput, hoogleraar 
wiskunde te Groningen, J.F. Koksma, afkomstig van de Vrije Universiteit en D. van 
Dantzig uit Delft. Tijdens de oorlog hadden de drie al samen gepraat over de 
toepassing van zuivere wiskunde op techniek en andere vlakken van wetenschap. De 
benoeming van alle drie in de "Commissie tot Coordinatie van het Hooger Onderwijs 
in de Wiskunde in Nederland" gaf uiteindelijk de doorslag voor de oprichting van het 
Mathematisch Centrum, omdat ze zo in staat werden gesteld hun eigen ideeen om te 
zetten in officiele adviezen van de commissie. In de commissie kregen verder zitting 
de Delftse wiskundige J. A. Schouten, de fysicus Kramers uit Leiden en M. Minnaert, 
de sterrenkundige uit Utrecht. De taak van de commissie was het uitbrengen van 
adviezen met betrekking tot de vacante leerstoelen in de wiskunde in Nederland en 
de coordinatie daarvan, maar ze bracht ook al snel het advies uit dat een instituut voor 
zuivere en toegepaste wiskunde noodzakelijk was. Spoedig zegden de 
wiskundefaculteiten van de Amsterdamse universiteiten en de gemeente Amsterdam 
hun steun toe aan het Mathematisch Centrum (MC) en kon het zich in Amsterdam 
vestigen. Op 11 februari 1946 werd het MC opgericht. De taak van het MC was 
volgens Van der Corput in drie woorden te vangen: "samenvverking, leiding en 
onderzoek" (Van der Corput, 13). Dat wil zeggen: samenvverking bevorderen tussen 
de beoefenaren van de zuivere wiskunde en de toegepaste wiskunde, leiding geven 
aan jonge wiskundigen en onderzoek doen op toegepast en zuiver niveau, voor wie 
hen maar opdracht zal geven. De oprichters van het Mathematisch Centrum 
benadrukten evenwel dat zij voorstanders waren van zowel toegepast als zuiver 
onderzoek, zij zagen voor beide een functie weggelegd en dachten dat meer aandacht 
voor toegepaste "mathesis" de zuivere wiskunde niet zou schaden. 

De oprichting van een tweede instelling voor wetenschappelijk onderzoek vond 
plaats in augustus 1946. Op 16 augustus 1945, de dag na de Japanse capitulatie en 
slechts dagen na de val van de atoombom op Hiroshima, schreven de fysici Kramers 
en Coster m in ister-president Schermerhom een brief waarin zij aandacht vroegen voor 
de achterstand die Nederland had op het gebied van de kemfysica. Schermerhom ging 
akkoord met de instelling van een kemfysische commissie waarin de heren Kramers, 
Coster, Sizoo, Gorter en Van Arkel zitting hadden. Met de oprichting van deze 
commissie was een ontwikkeling in gang gezet die uiteindelijk resulteerde in de 
oprichting van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) te 
Amsterdam. Deze werkte samen met het Natuurkundig Laboratorium van Philips dat 
een deeltjesversneller bouwde die men in Amsterdam installeerde. Met dit cyclotron 
werden radioactieve preparaten vervaardigd ten behoeve van het kemfysisch 
onderzoek in Nederland. 

De oprichting van een derde instelling voor wetenschappelijk onderzoek in 1946 
was al in de zomer van 1944 voorbereid. Reeds toen namen de heren F. Zemike en 
L.W. Jansen het initiatief tot de oprichting van de Stichting "Centraal Instituut voor 
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Fundamenteel Biologisch en Medisch Onderzoek". Op 19 december 1945 was die 
oprichting een feit. Het instituut officieel had ten doel de samenwerking tussen 
universiteit en Industrie bij wetenschappelijk onderzoek te verbeteren, maar men 
wilde het Instituut toch vooral als onderzoekscentrum inrichten. Ondanks de breed 
gekozen naam werd er in de plannen voornamelijk aandacht besteed aan biochemisch 
en biofysisch experimented onderzoek ten behoeve van biologische en medische 
problemen. Doordat er binnen de medische wereld onenigheid bestond over het 
Centraal Instituut en men vergevorderde plannen had voor ZWO, besloot de minister 
van OKW uiteindelijk niet over te gaan tot financiering en werd het Centraal Instituut 
niet gerealiseerd. 

DE NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR ZUIVER-
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Naar aanleiding van het advies dat prof dr. ir. F.A. Vening-Meinesz na zijn bezoek 
aan de Verenigde Staten had opgesteld, werd een staatscommissie ten behoeve van 
fundamenteel onderzoek ingesteld. Dit gebeurde op 26 maart 1946. De voorzitter was 
wederom Mr. H.J. Reinink. Ondanks dat het rapport van deze Commissie Reinink al 
sinds 1 augustus 1946 op het departement van O, K & W aanwezig was, duurde het 
tot 20 januari 1947 voordat de nieuwe minister Gielen (van het kabinet Beel) er op 
reageerde. Hij reageerde evenwel positief en stelde een "Nederlandse Organisatie voor 
Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek in oprichting" in (5). Minister Gielen verzocht 
de Commissie Reinink om suggesties te doen voor het ontwerp van een wet op het 
zuiver-wetenschappelijk onderzoek, als voorlopig bestuur van de organisatie op te 
treden, de minister van O, K & W te adviseren over het al of niet verlenen van 
subsidies en een voorlopig directeur te benoemen teneinde de voorbereidende en 
controlerende werkzaamheden uit te voeren. De leden van de Commissie Reinink 
namen deze opdracht aan en op 6 februari 1947 kwamen zij voor het eerst bijeen als 
het voorlopig bestuur van de "Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 
i.o". 

Het ontwerp van de wet verliep heel wat minder soepel dan de totstandkoming van 
het rapport van de commissie. Het voorontwerp was er in de zomer van 1947 maar er 
werd zoveel aan veranderd dat het tot 26 april 1949 duurde voordat een wetsontwerp 
betreffende het zuiver-wetenschappelijk onderzoek aan de Tweede Kamer kon 
worden aangeboden. Uit de Memorie van Toelichting bleek dat er een 
meningsverschil over de maatschappelijke functie van wetenschap bestond tussen de 
natuurwetenschappers aan de ene kant en de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen en parlementaire kringen aan de andere. De natuurwetenschappers 
wilden vooral het maatschappelijk nut van zuiver wetenschappelijk onderzoek 
benadrukt zien (6). De KNAW en parlementaire kringen wilden de wetenschap "om 
zichzelfs wil" beoefend zien. "Het meningsverschil over de functie van 
wetenschappelijk onderzoek zal een rol blijven spelen in de discussie over 
wetenschapsbeleid. Vooralsnog hebben voor ZWO de groepen, die het culturele 
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belang benadrukken, de overhand." (Brookman, 5) Naast geestdrift voor de plannen 
waren er ook bezwaren tegen, bijvoorbeeld t.a.v. de organisatorische opzet van ZWO. 
Vanuit de universiteiten waren andere bezorgde geluiden te horen. Daar was men 
bang dat de komst van ZWO het zuiver onderzoek van de universiteiten zou doen 
verdwijnen en dat de beste wetenschappers zo verloren zouden gaan voor het 
onderwijs; immers veel wetenschappers wilden vasthouden aan het uitvoeren van 
zuiver wetenschappelijk onderzoek op universiteiten, in dienst van wetenschappelijk 
onderwijs. Het voorlopig bestuur verwerkte veel van deze kritiek in het wetsvoorstel 
dat uiteindelijk op 1 april 1950 werd aangenomen (7). 

DE PROMINENTE ROL VAN DE NATUURWETENSCHAPPEN 

Een van de kritiekpunten op de plannen rondom ZWO was geweest dat er veel te 
weinig aandacht werd besteed aan de geesteswetenschappen. Dat moesten de 
bestuursleden van ZWO uiteindelijk ook toegeven, maar, zo verdedigden zij zich. het 
idee voor het opzetten van zo'n organisatie was ontstaan uit bezorgdheid om de 
economische situatie en met de hoop dat het zuiver-wetenschappelijk onderzoek in 
de toekomst meer bij zou kunnen dragen aan industriele en commerciele 
toepassingen. En, zoals de historicus Geyl het verwoordde op het congres van het 
Verbond van Wetenschappelijk Onderzoekers in 1948: "(V4) in het algemeen 
gesproken moet voor de geesteswetenschappen, zelfs voor de sociaal georienteerde, 
maar in het bizonder voor de andere, worden aangenomen, dat hun maatschappelijke 
of nationaal belang bestaat in hun belangeloosheid. Wanneer de eis gesteld werd, dat 
voor steunverlening steeds een onmiddellijk sociaal of nationaal nut moest kunnen 
worden aangewezen, zouden de geesteswetenschappen er slecht bij varen." (Geyl in: 
VWO(1948), 27) 

Dat de natuurwetenschappen zeer van zich deden spreken, bleek wel uit het grote 
aantal natuurwetenschappers dat deel uitmaakte van de diverse commissies, zowel in 
de beide Commissies Reinink als in de besturen van Mathematisch Centrum, FOM en 
Centraal Instituut. Daarbij was hun inbreng wezenlijk verschillend van wat 
alfawetenschappers voorstonden. Hierboven is al gewezen op hun nadruk op 
maatschappelijk, dat wil zeggen economisch, nut van wetenschappelijk onderzoek, 
een eis die voor de geesteswetenschappen niet aanvaardbaar of toepasbaar was. 

In de natuurwetenschappen ontwikkelde zich een nieuwe sensibiliteit die de 
maatschappelijke positie van de wetenschappen grondigzou herdefinieren. Mede door 
de atoombom en andere vraagstukken in de naoorlogse samenleving voelden veel 
betawetenschappers zich meer en meer betrokken bij maatschappelijke 
ontwikkelingen en voelden zij zich verplicht hun steentje bij te dragen aan een goede 
ontwikkeling. Men ging zich steeds meer verdiepen in de maatschappelijke betekenis 
van het eigen wetenschappelijk onderzoek. 

Daarnaast was het zo, mede door de opkomst van "Big Science" dat vroeg om 
grote projecten, dat de natuurwetenschappen meer dan de geesteswetenschappen grote 
budgetten nodig hadden voor hun onderzoeksprojecten. Veelal was er namelijk dure 



208 M. VAN DE GOOR 

apparatuur mee gemoeid. Het is dus weliicht ook deze behoefte die maakte dat 
betawetenschappers meer dan alfawetenschappers bezig waren met het verwerven van 
fondsen en dus met de organisatie van wetenschappelijk onderzoek. 

Een andere oorzaak voor de grote betrokkenheid van natuurwetenschappers in 
vergelijking met die van de geesteswetenschappers kan weliicht Iiggen in het besef 
van wetenschappelijke achterstand. Uit de teksten van de natuurwetenschappers blijkt 
dat zij zich zorgen maakten over de achterstand die zij ten opzichte van hun 
buitenlandse collega's hadden opgelopen gedurende de oorlogsjaren. Een probleem 
dat door filosofen, economen, historici en andere alfa-wetenschappers niet naar voren 
werd gebracht. "Nederland heeft (Vo) een groote achterstand in te halen, een 
achterstand die het gevolg is van het gedurende enkele jaren verstoken zijn van het 
vrije intemationale wetenschappelijke verkeer, die te wijten is aan de lamlegging van 
de universitaire opieiding gedurende een aantal jaren, aan de berooving van onze 
laboratoria, en werkplaatsen en aan zoveel oorzaken meer, die wij onszelf niet 
behoeven te venvijten" (Sizoo (1946), 119-120). 

"Was het voorheen zo, dat de natuurwetenschappelijke onderzoeker zich als 
zodanig weinig bekommerde om de vraag; wat de maatschappij zou doen met de 
uitkomsten van zijn onderzoek en zich daarenboven vaak tamelijk afzijdig hield van 
de morele en juridische problemen, die uit die toepassingen zouden kunnen 
voortvloeien, de ontsluiting van de energie der atoomkemen bracht hier grote 
verandering in", sprak de voorzitter van de Nederlandse Natuurkundige Vereeniging 
op de atoomenergie-conferentie van 1947 (Sizoo, 35/36). Hij was niet de enige die in 
de "ontsluiting van het geheim der atomen" de directe aanleiding zag tot een 
bewustwordingsproces bij natuurwetenschappers. De natuurvorser van nade Tweede 
Wereldoorlog was zich er zeer wel van bewust dat vraagstukken als die van de 
kernenergie niet slechts fascinerende fysische en technische problemen waren, maar 
dat ze tegelijk een probleem vormden voor de intemationale rechtsorde. "Waar de 
kernphysica ophoudt, begint het intemationale recht", zei ook al Prof Van der Leeuw 
in de installatierede van de Staatscommissie voor de Reorganisatie van het Hoger 
Onderwijs. 

Symptoom van deze bewustwording is ook de oprichting van het Verbond van 
Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO), dat ook de verantwoordelijkheid voor en 
medezeggenschap over de toepassing van wetenschappelijke vindingen sterk op de 
voorgrond stelt. Ook in het VWO was de bijdrage van betawetenschappers erg groot. 
Het Verbond voor Wetenschappelijke Onderzoekers werd op 13 juli 1946 opgericht. 
In de beginselverklaring van de organisatie werd gesteld dat ze streefde naar 
"versterking van de maatschappelijke positie van den wetenschappelijken 
onderzoeker, naar de grootst mogelijke ontplooiing van het wetenschappelijk 
onderzoek en naar de verdieping van het maatschappelijke 
verantwoordelijkheidsgevoel bij den onderzoeker, opdat de wetenschap haar hoogste 
rendement voor mens en samenleving zal bereiken" (Molenaar, 53). De kloof tussen 
wetenschap en politick moest overbrugd worden. In de verklaring uitte het Verbond 
eisen. Ten eerste: de instelling van een "Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek" 
(zoals in de Verenigde Staten, Frankrijk en Belgie) die "telkenjare zelfstandig een 
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ruime hoeveelheid middelen beschikbaar mag stellen voor veelbelovende 
wetenschappelijke onderzoekingen" (Molenaar, 53). Ten tweede wilden ze 
verbetering van de maatschappelijke positie van de wetenschappelijke onderzoeker 
en die van het technisch personeel en andere hulpkrachten. De derde eis was de 
instelling van een "commissie ter bestudering van problemen rondom het gebmik van 
de wetenschap en haar resultaten voor oorlogsdoeleinden." Deze moest in 
gedachtewisseling treden met onderzoekers in het buitenland. Ook een "commissie 
ter bestudering van de verbeteringen in het patentrecht" was een programmapunt 
(Molenaar, 53). 

Zoals eerder gezegd kreeg de vereniging veel steun uit de geledingen van de 
natuurwetenschappers, vooral van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NN V). 
.De voorzitter van die vereniging, G.J. Sizoo, sprak de leden van de vereniging toe op 
12 juni 1946 ter ere van het vijfentwintig jarig jubileum van de NNV en zei dat de 
vereniging van mening was dat met de bevordering van de natuurwetenschappen een 
van 's lands grootste belangen was gemoeid. Sizoo benadrukte dat meer nog dan de 
Eerste Wereldoorlog de Tweede Wereldoorlog de toepassing van natuurkunde in het 
economische en culturele leven had gebracht. De wetenschap had daardoor een 
verantwoordelijkheid op zich genomen voor het cultured en economisch welzijn van 
het land en het volk. Sizoo waarschuwde voor een negentiende-eeuwse overschatting 
van de bijdrage van de natuurwetenschap aan het heil der mensheid. "Dat verbreeding 
van natuurwetenschappelijke kennis en verbrdding van natuurwetenschappelijke 
methoden op zichzelf waardevol zouden zijn voor een gelukkige toekomst, dat 
voortgaande onderwerping van de krachten der natuur aan het menschelijk vemuft 
identiek zou zijn met stijging van het peil der cultuur, is een verwachting, die door de 
ontwikkeling der dingen wel zeer is gdogenstraft" (Sizoo (1946), 120). In de oorlog 
was immers gebleken dat natuurwetenschappelijke methoden en resultaten ook in 
dienst gesteld konden worden van de vernietiging van de mens en zijn cultuur. 

WETENSCHAP EN POLITIEK 

Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat er in de jaren na de oorlog zowel door de 
overheid als door wetenschappers vele initiatieven ontplooid zijn om de wetenschap 
meer dienstbaar te laten zijn aan de maatschappij en de organisatie van wetenschap 
te bevorderen. De vraag is echter, hoe hebben deze bewegingen elkaar beinvloed? 
Heeft de discussie onder de wetenschappers veel invloed gehad op het 
overhddsbeleid, zijn er overheidsstandpunten terug te vinden in de discussies? Hier 
wil ik trachten deze vragen te beantwoorden door twee ontwikkelingen, de oprichting 
van ZWO en de Industrialisatienota (8), te bekijken. Eerst zal er echter aandacht 
besteed worden aan twee kwesties die ook in de voorgaande discussies onderhuids 
hebben meegespeeld en bdangrijk genoeg zijn om te expliciteren; de vraag naar de 
sociale verantwoordelijkheid van de wetenschappelijk onderzoeker en de vraag welke 
waarde van wetenschap het zwaarst zou moeten wegen, de culturele of de 
economische. 
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DE ONDERLIGGENDE GEDACHTEN 

De ontwikkeling van de atoombom, en het tot ontploffmg brengen ervan boven 
Hiroshima en Nagasaki, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bracht een 
probleem onder de ogen van wetenschappers waar velen van hen van tevoren maar 
weinig over nagedacht hadden, namelijk de kwestie van verantwoordelijkheid. Wie 
droeg er uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor het resultaat van het onderzoek 
verricht door de wetenschappelijk onderzoeker, hijzelf? 

Wetenschappelijke verantwoordelijkheid heeft twee kanten, de 
verantwoordelijkheid voor de waarheid van het wetenschappelijk resultaat en de 
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van dat resultaat, de zogenaamde sociale 
verantwoordelijkheid. Niet iedereen was gewonnen voor het idee van sociale 
verantwoordelijkheid; al voor de Tweede Wereldoorlog was betoogd dat een te 
vergaande sociale betrokkenheid van de onderzoeker, zijn eerste 
verantwoordelijkheid, die voor de waarheid van het wetenschappelijk resultaat, in het 
gedrang zou brengen. In de nasleep van de oorlog gingen echter steeds meer stemmen 
op die een of andere vorm van sociale verantwoordelijkheid voor de wetenschapper 
bepldtten. G. Hoist, directeur van het Philips Natuurkundig Laboratorium, stelde 
bijvoorbeeld: "Vindingen, producten van diepgaand wetenschappelijk onderzoek, 
beginnen in toenemende mate het leven van individu en maatschappij te bemvloeden. 
Daarbij kan het den onderzoeker niet onverschillig laten, of dit een invloed ten goede 
often kwade zal zijn. Hij drage er het zijne toe bij, dat dreigend onheil tijdig wordt 
voorkomen." (Hoist (1946), 136) Hiermee bedoelde Hoist niet dat de wetenschapper 
politieke verantwoordelijkheid moest nemen in de maatschappij, maar dat hij zich 
toch zeker moest bekommeren om de toepassingen van de wetenschappelijke kennis. 
Voor de wetenschapper kwam dit neer op het nastreven van kwalitatief hoogstaand 
onderzoek dat beantwoordde aan de werkdijke noden van de samenleving. Het was 
de verantwoordelijkheid der wetenschappers en hun verenigingen om hun 
landgenoten te overtuigen van het nut en de noodzaak van onderzoek. Ze moesten bij 
dragen om het land "Research-minded" te maken en hun landgenoten ervan 
overtuigen "dat in het onderzoek voor hen een schoone en belangrijke taak ligt, 
interessant en nuttig voor de gemeenschap. In een woord: Wij moeten er door onze 
werkzaamheid mee voor zorgen, dat Nederland spoedig weer een eerste plaats 
inneemt temidden van de beschaafde naties." (Hoist (1946), 136) 

Een andere vraag die in alle tot nog toe besproken discussies een wezenlijke rol 
speelt, is die naar het doel of de waarde van wetenschap. Ook hier waren 
verschillende antwoorden mogelijk. Ligt het doel van wetenschap in het verkrijgen 
van zuivere kennis, in de drang naar deze kennis en in het genot van het onderzoek, 
de zogenaamde vormende of culturele waarde van wetenschap, of ligt dat doel in de 
macht die ze verleent en het nut dat ze voor de mens heeft? Afhankdijk van het 
antwoord dat men op deze vragen geeft wordt wetenschap beschouwd als wel of niet 
dienstbaar aan niet-wetenschappdijk belangen zoals de industrialisatie. Voor de 
Tweede Wereldoorlog waren weinigen in Nederland geneigd de dienstbaarheid van 
wetenschap in overweging te nemen. In 1940 stelde Sjoerd Hofstra bijvoorbeeld dat 



DE WEDEROPBOUW VAN NEDERLAND 211 

het doel der wetenschap ligt op het gebied van de zuiver wetenschap en voegde 
daaraan toe: "De waarde en het doel van de wetenschap Iiggen niet in haar 
onmiddellijk, praktisch nut, al kan dit nut zeer bdangrijk zijn. De wetenschap bezit 
echter voor de cultuur een hogere nuttigheid, namelijk als orgaan, dat de idee der 
rationaliteit en den zin voor waarheid levend houdt." (Hofstra, 282) Het zou echter te 
simpel zijn om, zoals Hofstra, een koppding te leggen tussen cultuurwaarde en de 
promotie van zuivere wetenschap enerzijds en anderzijds tussen economisch nut en 
toegepaste wetenschap. Dat zou geen recht doen aan de complexitdt van het probleem 
zoals dat na de Tweede Wereldoorlog aan de orde was. Uit de naoorlogse teksten en 
redes blijkt dat er vele wetenschappers waren die vonden dat beide waarden, 
economisch en cultured, door wetenschap gedragen werden en ook moesten worden, 
en dat beide wetenschapsrichtingen, toegepast en fundamenteel, ondersteuning 
verdienden (9). 

Een verzoening tussen de twee opvattingen werd gevonden in een taakverdding 
tussen zuivere en toegepaste wetenschap. Gerardus van der Leeuw stelde in 1947 in 
Nationale Cidtuurtaak dat Nederland aangewezen was op een sterke intensi vering van 
landbouw en Industrie en motiveerde dat als volgt: "Wij kunnen onze millioenen niet 
voeden zonder dat uit onzen bodem en uit onze arbeidskracht het allemiterste wordt 
gehaald. Intensivering en industrialisatie echter zijn niet mogelijk zonder toegepast 
wetenschappelijk onderzoek. En het toegepast wetenschappelijk onderzoek op zijn 
beurt is niet mogelijk zonder het volkomen vrije fundamentde onderzoek, dat uitgaat, 
niet wetende waar het komen zal." (Van der Leeuw (1947), 119-120) Hier beriep Van 
der Leeuw zich dus op het economisch nut van de toegepaste wetenschap om deze te 
legitimeren en steun te vragen, ook voor het vrije fundamentde onderzoek. Hij 
voegde zelfs toe: "(y4) wie hier {Vt) van bezuiniging spreekt, is als de boer, die tot 
besparing van kosten zijn grond deels onbewerkt laat" (ibidem, 120). De bioloog 
Bottcher vond dat men, als men naast materiele voomitgang ook geestelijke, culturele 
vooruitgang als nuttig voor de mensheid beschouwt, men ook de zuivere wetenschap 
moest steunen. 

Over het algemeen waren de naoorlogse wetenschappers die zich in het openbare 
debat uitlieten over deze vragen, van mening dat het toegepast onderzoek een 
wezenlijke bijdrage kon leveren aan de economische ontwikkeling van de 
maatschappij en dat het zuiver wetenschappelijk onderzoek geen luxe is maar een 
culturele daad van de hoogste orde, die op den duur resultaten af zou werpen die 
eveneens ten goede zouden komen aan de materiele ontwikkelingen. 

DE FEITELIJKE ONTWIKKELINGEN 

Het appel van Schermerhom had geleid tot de oprichting van een aantal 
wetenschappelijke instellingen en tot de bewustwording bij een aantal vooraanstaande 
wetenschappers dat de wetenschapper ook een sociale verantwoordelijkheid op te 
nemen had. Daamiee was echter de wederopbouw van Nederland nog niet 
daadwerkelijk ter hand genomen, Dat zou gebeuren in het industrialisatiebeleid van 
de volgende regeringen die aan het wetenschappelijk onderzoek steeds meer concrete 
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taken wilde opieggen. In de eerste industrialisatienota van 1949 stelde minister Van 
den Brink dat Nederland een tweetal redenen had om versndd te industrialiseren: het 
groeiend aantal inwoners en de noodzaak het evenwicht in de betalingsbalans te 
herstellen (10). Voor die industrialisatie was echter technische research en 
ontwikkeling benodigd omdat men in Nederland hooggekwalificeerde producten 
wilde produceren. Ten behoeve daarvan diende de technische research ge'intensiveerd 
te worden. Tegelijkertijd diende echter ook geinventariseerd te worden welk 
onderzoek er al werd verricht om zodoende de leemten aan te kunnen vullen. Van den 
Brink verwees naar de industriele laboratoria die waardevol werk deden, dat evenwel 
in eerste instantie de eigen ondememing ten goede kwam. Niet alleen de grote 
ondememingen dienden doordrongen te zijn van het belang van research, ook de 
minder grote ondememingen. Dit werk kon volgens Van den Brink echter het beste 
in onderlinge samenvverking uitgevoerd worden. Hij verwees daarbij naar de Centrale 
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) die al deze 
activiteiten coordineerde. De minister was van mening dat de regering de 
samenwerking tussen het bedrijfsleven en TNO moest bevorderen. 

Van den Brink sprak in deze industrialisatienota puur en alleen over technische 
research, niet over wetenschappelijk onderzoek, toegepast of fundamenteel. Hoewel 
hij met de uitspraken die hij over technische research deed geen afwijkend standpunt 
inneemt ten opzichte van de wetenschappers die in de vorige paragrafen aan het 
woord waren, deed hij dat wel met betrekking tot het belang van wetenschappelijk 
onderzoek voor de Industrie, hij zag daar weinig belang in. G. Hoist, directeur van het 
Natuurkundig Laboratorium van Philips N.V., was niet de enige wetenschapper 
werkzaam in het bedrijfsleven die van mening was dat wetenschappelijk onderzoek 
van vitaal belang was voor de ontwikkeling van Industrie en de maatschappij. Hij 
pleitte daarbij niet alleen voor toegepast wetenschappelijk onderzoek in industriele 
laboratoria, maar ook voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Zoals hij zei; 
"Ik hoop dat het mij gelukt is U aan te tonen dat fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek voor de Industrie van eminent belang kan zijn, en dat het gewenst is 
dergdijk onderzoek ook in industriele laboratoria te doen plaatsvinden" (Hoist 
(1947). 13). 

Van den Brink deed eveneens geen enkele uitspraak over de organisatie van 
zuiver-wetenschappelijk onderzoek en het belang ervan, hoewel wetenschappers toch 
in grote getale hun steun betuigd hadden aan het idee dat zuiver-wetenschappelijk 
onderzoek van groot belang was voor het welzijn van onze maatschappij en weliicht 
ook bij kon dragen aan de materiele vooruitgang. Niet alleen wetenschappers, ook 
vorige kabinetten hadden de belangrijkheid van het zuiver-wetenschappelijk 
onderzoek voor de industrialisatie al vaak benadrukt. Dat Van den Brink zich hier niet 
over uitliet betekende waarschijniijk niet dat hij geen belang hechtte aan zuiver-
wetenschappelijk onderzoek, maar leek meer te wijten aan het doel van de nota, zo 
concreet mogelijk aangeven waar industrialisatie plaats moest vinden en op welke 
wijze, en de functie van waamit hij sprak. Hij was tenslotte minister van Economische 
Zaken en niet van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, deze laatste was in die 
hoedanigheid belast met ZWO. 
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Dat de organisatie van het zuiver-wetenschappelijk onderzoek na de Tweede 
Wereldoorlog van zo groot belang werd geacht had twee oorzaken. Ten eerste werd 
er door velen, wetenschappers en politici, venvacht dat het zuiver-wetenschappelijk 
onderzoek op den duur wetenschappelijke resultaten zou brengen die gebmikt zouden 
kunnen worden ten behoeve van de industrialisatie van de Nederlandse economic en 
derhalve zou bijdragen tot het economisch welzijn van de samenleving. Ten tweede 
waren er mensen die bang waren dat door de behoefte aan industrialisatie het zuiver-
wetenschappelijk onderzoek achtergestdd zou worden op het toegepaste 
wetenschappelijk onderzoek. Ook deze mensen pleitten voor een regerings-
onafhankdijk orgaan dat belast zou worden met de coordinatie van het zuivere 
onderzoek. In het ontwikkdingsproces van ZWO is aandacht besteed aan beide, 
elkaar overigens niet uitsluitende, ideeen. 

Dat de feitelijke ontwikkelingen zo weinig afwijken van de heersende gedachten 
onder wetenschappers wordt veroorzaakt doordat de dednemers aan het openbare 
debat vaak uitsluitend diegenen waren die ook betrokken waren bij de besluiten die 
de naoorlogse regeringen namen ten behoeve van wetenschap en onderwijs en hun 
organisatie. Als bezien wordt welke namen er genoemd worden als 
verantwoorddijken voor de brochures en artikelen, en als die namen vergdeken 
worden met de namen van de leden van beide commissies Reinink of met de 
bestuursleden van VWO, valt direct op dat vele namen overeenkomen. Het is niet 
geheel duidelijk of deze mensen eerst dednamen aan de publieke discussie en 
daarom door de overheid betrokken werden bij de besluitvorming, of dat zejuist 
vanuit hun posities als commissideden naar buiten traden (11). Het lijkt er evenwel 
op dat het eerste het geval is (12). 

Mr. H.R. Reinink wijst in het rapport van de Staatscommissie voor de 
Reorganisatie van het Hooger Onderwijs echter op een andere mogdijkheid. Hij 
signaleert dat er na de bevrijding erg weinig is verschenen over de reorganisatie van 
het onderwijs en wijt dat aan het feit dat er maar een klein groepje zich mee 
bezighoudt: "Wanneer ik mij afvraag hoe dit komt, dan geloof ik met U de 
hoofdoorzaak ervan te vinden in de omstandigheid dat een nog kleiner deel van de 
academische wereld zich voor de reorganisatie van onze universiteiten interesseert 
dan wij tijdens de bezetting vreesden. In grote kringen van de universiteit zal het zijn 
zoals overal in de maatschappij. Men is niet bereid zich rekenschap te geven van de 
toestand, zoals deze in de loop dertijden geworden is, niet bereid zich af te vragen of 
een Organisatie, zoals deze lang geleden is ontstaan, nog in overeenstemming is met 
de maatschappelijke omstandigheden van het ogenblik." (Rapport van de 
staatscommissiey4, xxiv). 

EINDBESCHOUWINGEN 

Naar aanleiding van deze studie over de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn 
een aantal conclusies te trekken. De ontwikkeling van een organisatiestmctuur voor 
het wetenschappelijk onderzoek nam een hoge plaats in op de politieke agenda. De 
onbetwiste nummer een op die agenda was volgens politici echter de industrialisatie 
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en de wederopbouw. Politici achtten de reorganisatie van het onderwijs en de 
organisatie van wetenschappen daaraan ondergeschikt. Gebleken is echter dat er voor 
wetenschappers meer speelde bij deze ontwikkelingen, zoals hun gevoel van sociale 
verantwoordelijkheid. 

Opvallend is ook dat de wetenschappers in deze tijden van mening waren dat er 
een harmonieuze verhouding kon zijn tussen toegepast en fundamenteel onderzoek. 
Ze gaven beide een plaats in de nieuwe organisatiestmctuur en namen aan dat deze 
vreedzaam naast elkaar konden bestaan, zonder dat de een de ander zou schaden. 
Daarmee werd de noodzaak van een keuze tussen beide overbodig. 

Een derde conclusie die getrokken kan worden is dat natuurwetenschappers meer 
dan andere wetenschappers concrete voorstellen hadden met betrekking tot de 
reorganisatie van het hoger onderwijs en de organisatie van wetenschappelijk 
onderzoek. Zij hebben ook daadwerkelijk een aantal organisaties opgericht die hun 
ideeen konden ondersteunen en verwezenlijken. 

KU Nijmegen - Faculteit der Natuurwetenschappen 
Vakgroep Wijshegeerte 
Post bus 901 
NL-6500 GL NIJMEGEN 
Nederland 
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NOTEN 

1, Deze gedachte werd vooral gesteund door de oud-gijzelaars van hel interneringskamp in Sint-
Michielsgestel, waar veel van Nederlands elite op het gebied van politick, vakbeweging, wetenschap 
en cultuur tijdens de oorlog gevangen had gezeten, 

2, Dat wil zeggen personen die in de oorlog een rol hadden gespceld in hot verzet, 
3, Deze Nederlandse Volksbeweging was een organisatie die reeds tijdens de bezetting illegaal was 
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voorbereid en onmiddellijk na de bevrijding in mei 1945 officieel werd opgericht onder leiding van 
Willem Schemierhorn en Willem Banning, met als doel te komen tot een radicale vemieuwing van 
het politieke en maatschappelijke leven in Nederland, Zij verwierp met name de antithese en de 
klassenstrijd en streefde naar de vomiing van iin grote progressieve partij, met daarin rooms-
katholieken, protestanten en humanisten, 

4, Gerardus van der Leeuw werkte sinds 1918 als hoogleraar theologie aan de Universiteit van 
Groningen, Tijdens de oorlog was hij geintemeerd in het gijzelaarskamp in Sint-Michielsgestel waar 
hij Schermerhom en vele wetenschappers leerde kennen en een fel bepleiter van de ontzuil ing werd. 
Na de bevrijding was hij medeoprichter van de Nederlandse Volksbeweging, In 1945 werd hij 
gevraagd door Drees en Schermerhom om minister van O, K & W te worden, 

5, Deze was in zitting van 20 januari 1947 tot I april 1950, 
6, Onder maatschappelijk nut wordt in dit specifieke geval verstaan het nut dat de wetenschap kan 

hebben voor de economische toestand van de maatschappij, Economisch nut dus 
7, Het historisch bereik van dit stuk is de periode 1945-1947, het gaat daarom te ver om het gehele 

proces van het rapport van de Commissie Reinink tot aan het wetsontwerp te bespreken, 
8, De eerste industrialisatienota verscheen in 1949 als bijlage van de rijksbegroting voor het jaar 1950, 

Om die reden zou de nota buiten de periode vallen die dit artikel omvat, Omdat deze nota echter het 
eerste document is dat uitgebreid de plannen van de overheid weergeeft heb ik besloten het toch 
hierbij te betrekken, 

9, Dit roept de vraag op of dat zou kunnen, of deze beide waarden naast elkaar kunnen bestaan, Wat 
nu als de economische waarde de culturele waarde aantast? In de teksten uit deze periode komt dit 
vraagstuk echter nog niet aan de orde en plaatst men beide naast elkaar, Het is echter wel een vraag 
die in een later stadium van het onderzoek beantwoord zal moeten worden, 

10, In de periode 1949-1963 verschenen er acht industrialisatienota's, 
11, Wat er het eerst was, de deelname aan het openbaar debat, of aan de besluitvorming, blijft hier een 

kip-en-het-ei vraag vanwege gebrek aan exacte data om dat vast te stellen, 
12, Daar waar wel data beschikbaar zijn lijkt deze conclusie te gelden, 


