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WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN 

door 

Mr. H.J. Woltjer. 

Het onderwerp "Werkzaamheden voor derden" 
houdt in vele landen reeds lang de gemoederen be
zig. In 1954 he e ft de American Council on Educa
tion daarover ec·n" rapport ui tgebrach t ·,n in 1955 
heeft de conferentie van rectores en 'vice-chan
cellors in Cambridge aandacht aan dit vraagstuk 
gewijd. 

In ons land is het onderwerp in openbare 
discussie gekomen in 1938, toen de technische 
hogeschool te Delft gelden aanvroeg voor weten
schappelijk onderzoek ten behoeve van de techniek. 
De post, die de minister van onderwijs daarvoor 
op zijn begroting opnam, werd in de Tweede Kamer 
bestreden en geschrapt. 

Na de oorlog vinden wij aan de kan t zowel 
van het hoger onderwijs als van het bedrijfsleven 
een on tzagwekkende ui tbreiding van de research
acti vi tei t. De onderlinge ban den rake·, h oe langer 
', o e meer in elkander verstrengeld. H,et valt dan 
~ok nie t te verwonderen, dat de we t o~ het tech
nisch hoger onderwijs van 7 juni 1956 een aantal 
bepalingen aan deze contacten met derden heeft ge
wijd. In het wetsontwerp dat de Tweede Kamer juist 
heeft aanvaard, zijn deze ber~.lingen overgenomen 
en op enkele punten nog aange\1¥d• 

De eigen verantwoordelijkheid van de univer
si tei ten en hogescholen, onderstreept door de 
grotere zelfstandigheid, die de wet geeft, dwingt 
haar zich rekenschap te geven van de vraag of de 
spontane groei der verhoudingen die vooral de na-
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oorlogse ontwikkeling ons te zien heeft gegeven, 
het reohte spoor volgt. Hier zijn fundamentele be
langen van het hoger onderwijs in het geding. VJel
ke zijn de normen, die voor het bewaren van het 
gewenste evenwicht in acht dienen worden genomen? 

Ik ben mij bewust, dat wij ons op gevoelig 
terrein bevinden . Vooral in de sfeer van het hoger 
onderwijs kan het riskant zijn zaken aan te roeren 
v1aarin persoonlijke belangen en bindingen van 
hoogleraren en hun staven een rol spelen en ook 
de gesties van de industrie aan een kri tisch 0!"11er
zoek worden onderworpen. Wanneer U in hel vervolg 
van mijn inl1ddir · kri tische geluiden beluistP:r-t. 
kun t U er ve1·zeke1 d van zijn, dat deze geen enkele 
toespeling op concrete gevallen inhouden. Afgezien 
van het feit, dat ik de Eindhovense praktijk niet 
van nabij ken, ben ik van de integri tei t van hoog
leraren overtuigd. 

Ook wat de industrie betreft heb ik, wan
neer ik op bepaalde gevaren zal wijzen, geen be
paald bedrijf op het oog. Bij de bestudering van 
de vraag naar de juiste verhouding tussen de uni
versi taire wetenschap en de industriele research 
heb ik me o.m. afgezet aan beschouwingen die prof. 
Casimir en dr. Dippel daaraan hebben gewijd. Door 
hen ben ik bevestigd in mijn mening dat de belan
gen van industrie en hogeschool samengaan wanneer 
men ze maar niet te beperkt ziet. 

Om ons een oordeel te vormen over de werk
zaamheden voor derden stel ik U voor eerst de aan
dacht te bepalen bij wezen en functie van de uni
versitaire wetenschap in de hogeschool en daarbij 
de overeenkomsten en verschillen met de industri
ele research na te gaan om daaruit hun onderlinge 
verhouding en de beoordelingsmaatstaven voor de 
wederzijdse contacten te kunnen afleiden. Slagen 
we hierin, dan kunnen we tegen deze achtergrond 
de bepalingen van de wet bekijken. Tenslotte zul
len wij dan de vraag ender ogen moeten zien of 
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en zo ja welke voorzieningen in overweging zouden 
ku -- nen worden genomen om de verdere ontwikkeling 
ir. ie gewenste banen te houden. 

Wanneer ik spreek over industriele research 
dan begrijp ik daaronder in het algemeen eveneens 
T.N.O., alneemt dit ten dele ook een eigen plaats 
in. Aan het eind hoop ik bij T.N.O. nog even af
zonderlijk stil te staan. 

i'Janneer we zien, welke vlucht het weten
achappelijk onderzoek aan de hogescholen na de 
oorlog heeft genomen en welke essentiele betekenis 
hieraan algemeen wordt toegekend, juist in verband 
met de technische toepassingsmogeli jkheden, dan 
doet het wonderlijk aan, dat in 1938 een post 
"outillage ten behoeve van wetenschappelijke onder
zoekingen ten dienste van de techniek" werd ge 
s chrapt. Het ging om een meet- en speurdienst in 
het laboratorium voor technische physica. Begrij
pelijk was de vrees, dat de hogeschool zich te ver 
zou begeven in de richting van de wetenschapstoe
passing, maar de vraag ui t de Kamer, of het toe
gepast natuurwetenschappelijk onderzoek moest wor
den opgenomen in de universiteiten e n hogeschool, 
zou thans toch niet meer opkomen. 

De Kamer erkende wel dat het onderzoek dat 
ten doel heeft na te gaan welke betekenis de re
sultaten van de zuivere wetenschap voor het econo-

l misch leven hebben of kunnen hebben, aanvankelijk 
dient te geschieden aan de universiteiten en hoge
scholen, maar, dat, zodra dit onderzoek tot posi
tieve resul ta ten leid t, met andere woordt.~ het 
eerste stadium is bereikt, het behoort te worden 
losgemaakt van de universiteiten en hogescholen. 
Dit vond mJnnodig zowe 1 voor het wetenschappelijk 
werk, dat aan cL. instellingen wordt verricht, als 
ook uit een oogpunt van continu1teit, welke de 
maatschappelijke research nodig heeft voor het be
reiken van concrete resultaten en welke in de regel 
niet verzekerd is, wanneer het blijft plaats vinden 
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aan de instellingen van hoger onderwijs. 
Blijkbaar vreesde de Kamer dat de techni

sche hogeschool de zogenaamde ontwikkelingsre
search naar zich toe wilde trekken. Of dit inder
daad het geval was, betwijfel ik, maar weet ik 
niet. Op zichzelf is het een vraag in hoeverre 
industriele research rechtstreeks aan een hoge
school kan warden verbonden. De technische hoge
school in z;;rich heeft een "Abteilung fur in
dustrielle Forschung des Institutes fur Technische 
Physik" en het wetenschappelijk onderzoek in de 
Amerikaanse universitei ten en hogescholen lee ft 
voor een belangrijk deel van mili taire en in
dustriele opdrachten. 

Ui t het antwoord van de min; ster maak ik 
op, dat Delft deze richting niet uitwilde. De 
minister hield de Karr~r voor, dat de technische 
hogeschool contacten nodig heeft met de praktijk. 
De studenten moeten in het l aboratorium de pro
blemen ontmoeten, die zij later in de industrie 
zullen tegenkomen en ook de hoogleraren moeten in 
voortdurend contact zijn met de problemen, die 
zich voordoen in de praktijk. Er zullen personen 
moeten warden opgeleid, die in staat zijn het re
searchwerk te verrichten en dat er dus docenten 
e n studenten moeten wezen, die door eigen mede
werking in goede onderwijslaboratoria met het re
searchwerk vertrouwd warden. De minister erkende, 
dat er een groat gevaar lag, dat de grens zal ver
flauwen tussen datgene wat incidentele hulp heten 
kan en datgene wat stelselmatige voorlichting 
wordt. Omdat hier inderdaad dreigt, zo waarschuw
de de minister, dat het hoger onderwijs zich een 
taak toeeigent en zich aan die taak vastklemt, die 
niet de taak van het hoger onderwijs is , maar die 
van de maatschappij moet ziJn, zal zeker bij de 
minister, bij de curatoren, ernstige waakzaamheid 
moeten aanwezig zijn voor hetgeen aan de universi
tei ten en hogescholen geschiedt, opdat, wat op 
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zichzelf noodzakelijk is teneinde studenten op te 
kweken, die straks voor hun taak berekend zullen 
ZJ.Jn, niet uitgroeit tot een werk, dat niet het 
werk is van het hoger onderwijs, maar van de maat 
schappij zonder meer. 

De minist~r was van mening dat het onder
zoekingswerk, dat niet bij de hogeschool thuis -
hoort, moet worden ondergebracht bij T.N.O. , waar
door het verband tussen T .N. O. en maatschappij 
nauwer moet zijn en in verband daarmede het ver
band tussen T . N.O. en het hoger onderwijs lesser. 

Het ministeriele betoog m---cht niet bateno 
De Kamer wilde, dat eerst de verhoudingen goed 
zouden worden geregeld en stemde het artikel af. 
Aanvankelijk staakten de stemmen. (Twee leden 
verklaa rden, dat ZJ.J bij vergissing v66r hadden 
gestemd, terwijl zij bedoelden tegen te stemmen .) 
Bij tweede stemming werd het artikel verworpen. 

Dit voorspel van de problematiek, die na 
de oorlog zulke afmetingen aannam, is in zoverre 
interessant, dat men er toen blijkbaar nog van 
ui tging, dat er een scherpe grenslijn val t te 
trekken tussen de wetenschappelijke arbeid, die 
aan de uni ve rsi tei ten en ho gescholen thuis be
hoort en het onderzoekingswerk, dat door T.N . O. 
en de industrie wordt verricht. Thans wordt al
gemeen i ngezien dat tussen zui ver en toegepast 
wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingsre
~earch en wetenschapstoepassing geen scherpe 
grenzen vallen te trekken. Het is een continu 
proces, waarin ver schillende soorten van weten
s chappelijke arbeid bevruchtend op elkaar inwer
ken. De industriele r esearch kan de fundamentele 
universitaire wetenschap als voedingsbron niet 
missen en deze wordt op haar beurt gestimuleerd 
door de fundamentele problemen, die uit het in
dustriele onderzoek te voorschijn komen. Overal 
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ter wereld, waar de indus trialisatie is doorge
d1 dngen, wordt het proces van zuivere en toege
paste wetenschap en wetenschapstoepassing zo sterk 
mogelijk bevorderd door versteviging van de onder
linge contacten, waarbij de grenzen verflauwen en 
soms geheel wegvallen. Bij de sterke wisselwerking 
tussen de verschillende gebieden is het onontkoom
baar, dat men op elkanders terrein komt. 

Maar al laat zich tussen de wetenschappe
lijke activiteiten binnen en buiten de hogeschool 
geen grens trekken, toch blijven er wezenlijke 
verschillen bestaan, die men bij voortduring voor 
ogen moet houden. Deze komen voort ui t het ver
schil in aard en doelstelling van ieders werk, 
welke bepalend zijn voor de sfeer waarin het wordt 
verricht. Dit klimaat dient zuiver te blijven. De 
wederkerige affini tei t mag gezonde, vruchtdragende 
contacten ten gevolge hebben, maar men dient zich 
te hoeden voor dominerende ; nvloeden v·an de een 
op de antler. Ieder moet zicr. zelf blijven. Univer
si taire en industriele research hebben een eigen 
leven, ieder met andere eisen. 

Prof. Casimir merkt hierover in een voor 
de Koninklijke Nederlandse ~Akademie van Weten -
schappen gehouden rede op, da t het nag nooi t is 
voorgekomen, dat een geheel nieuw gebied van ver
schijnselen en een geheel nieuwe physische denk
wijze werd aangesneden door of op instigatie van 
een industrie. Hierin ligt een merkwaardige be
perking van de industriele resec1rch, ook al is 
deze wat men gewoonlijk funderr.enteel pleegt te 
noemen. Hierin ziet Casimir een duidelijke taak
verdeling van universi tair en industrieel onder
zoek. De industrie begint pas dan, wanneer zich 
op enigerlei wijze mogelijke toepassingen afteke
neI1, ook al kan men ze nag niet concretiseren. 
Haar denkwijze en werkwijze is minder · geschikt 
voor het zoeken naar nieuwe werelden. 

De industrie kan echter niet volstaan met 
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gebruik te maken van de gegevens, die rl oor het 
werk van de beoefenaren der zuivere wetenschap 
t er b eschikking komen en daarom moet zij zell het 
onderzoek ter hand nemen . Zo vinden wij - al
dus Casimir - dat thans weliswaar de fundamentele 
grondge dachten d oor de industrie aan de wetenschap 
ontleend worden, maar dat wat betreft de detail
kennis der verschijnselen de door de industrie ge-r leverde bijdrage ve elal die van de zuiver weten
schappelijke in omvang en soms ook in grondigheid 
en diepgang overtreffen. De grens tussen werkelijk 
en principieel nieuw enerzijds en aanvulling en 
verdieping van het in begir ~el reeds bekende an
derzijds, val t dikwijls nict scherp te trekken. 
Daarom kan ook geen scherpe grens worden getrokken 
tussen het werkgebied van universitaire laborato
ria en industriele laboratoria. Vele onderwerpen 
worden in het ene bestudeerd die even goed een 
plaats in he t andere zouden kunnen vinden. Er be
staat e en continue ove rgang van het ene naar het 
andere . 

Voorts wijst Casimir op de afhankelijkheid 
van d e universitaire we tenschap van de uit de 
techniek voortvloeiend9 hulpmiddelen voor het we
tens chappelijk onderzoek. Zoals de industrie nooit 
op het idee zou gekomen zijn zich bezig te houden 
me t kernphysica zonder het werk van Berquerel, 
Madame Curie, Rutherford e. a., zouden de in de 
uni versi tei ten werkende physici nooi t op he t denk
beeld zijn gekomen een cosmotron te bouwen , zon
der het bes taan van industricen, welke de beno
digde bouwstenen kunnen leve ren. Op di t wissel
spel van nat uurwetenschap en techniek berust het 
materiele stramien , waarop onze cul tuur zich 
vormt. 

Over het natuurwetens chappelijk onderzoek 
in universitair en industrieel verband heeft ook 
prof. Bottcher die eveneens uit ervaring op bei-
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de terreinen kan spreken, zijn gedachten la ten 
gaan. In e en artikel in het Chemisch Weekblad van 
1958 merkt hij op, dat de naoorlogse groei van de 
uni versi taire research, hoe aanzienlijk ook, nog 
bescheiden is vergeleken met de enorme vlucht die 
het industriele onderzoek in die periode heeft ge
nomen. Het research-laboratorium van de Koni~klijke 
Shell staat qua personeelsbezetting en bt d'ge~ op 
een lijn met de Leidse universi tei t met in:i?ei!'ip 
van het Academisch Ziekenhuis. Weliswaar is een 
aanzienlijk gedeelte van de onderzoekingen van toe
gepaste aard, doch het gedeelte van het personeel 
en het budget dat voor fundamenteel onderzoek be
schikbaar is, overtreft toch nog wat de Leidse 
universi tei t voor natuurwetenschappelijke research 
ter beschikking heeft. Hetzelfde geldt voor de 
research-laboratoria van andere grote industriele 
research-centra en ook voor T.N.O. 

Een van de oorzaken,dat in de industriele 
laboratoria ook fundamenteel onderzoek wordt uit
gevoerd, ligt in het feit, dat de industriele ont
wikkeling zo snel gaat, dat niet al tijd gewacht 
kan worden tot in universitair milieu de fundamen
tele kennis vergaard is, die voor het toegepaste 
onderzoek nodig is. Speciaal geldt di t voor onder
delen van de natuurwetenschap, die niet in het 
middelpunt van de universitaire belangstelling 
staan, doch die juist als uitgangspunt voor de 
toegepaste research van belang zijn. 

Een andere reden voor fundamenteel onder
zoek in industriele laboratoria is dat het contact 
met de universiteiten erdoor vergemakkelijkt wordt. 
Ook verhoogt het de kansen jonge academici aan te 
trekken, daar deze er meestal de voorkeur aan ge
ven eerst nog een aantal jaren aan een fundamen
teel onderzoek te werken. Bovendien kunnen de fun
damentele onderzoekers in een industrieel labora
torium door het opnemen en verwerken van wat elders 
ter wereld op hun gebied bereikt wordt de noodzake-
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lijke achtergrond voor het toegepaste onderzoek 
leveren. 

De snelle groei van de fundamentele natuur
wetenschappelijke research in industriele en over
heidslaboratoria leidt ertoe dat het aandeel van 
de universiteiten in de totale natuurwetenschap
pelijke researchinspanning voortdurend daalt in de 
Westerse landen, zoals ui t statistis che gegevens 

, blijkt. Zo besteedde bijvoorbeeld in West-Dui ts-
.. land de industrie in 1956 niet minder dan DM 500 

miljoen aan "Grundlagenforschung", terwijl het 
budget van de uni versi tei ten in hetzelfde jaar 
DM 700 miljoen bedroeg. De bezorgdheid, die der
gelijke verschuiving-en in universitaire kringen 
veroorzaken, wordt gedem'bnstreerd door de volgende 
passage ui t de Groningse rectoraatsoverdrachtsrede 
van prof.mr. J.H. Beekhuis (1953): 

"Veel ernstiger dan de moeilijkheden, die de 
"bezetting met studenten en hoogleraren op
"levert, is intussen het gevaar dat de uni
"versi teiten als wetenschapsinsti tuut be
"dreigt. 1\Tiet alleen zien wij dat de grote · 
"industrieen dankzij de k apitalen, waarover 
"zi j kunnen beschikken, tot de oprich ting 
"van eigen l aboratoria overgaan, waarmee de 
"uni versi taire instellingen s lech ts met de 
"grootste moeite kunnen wedijveren, maar de 
"regering zelf ontziet zich niet op velerlei 
"gebied nieuwe instellingen in het leven te 
"roepen, welker taak eigenlijk door de uni ver
"si tei ten behoort te worderi vervuld. Hierbij 
"wordt geheel over het hoc.,fd' gezien dat men 
"hierdoor meehelpt de universi tei ten als cen
"tra van cul tuur en wetenscha p te onttronen, 
"een plaats die deze bi j li tstek toekomt om
"dat zij in de gelukkige omstandigheden ver
"keren dat zij onderwijsinstituut en weten
"schapsinstituut in zich verenigen" . 
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Naar aanleiding van deze ongerustheid heeft 
het I.U. C.O. enig e tijd geleden een commissie on
der voorzitterschap van prof. Kronig ingesteld. 

Tegen de geschetste ontwikkeling- ziet Bot t
cher geen b ezwaar, mi ts het natuurwetenschappelijke 
onderzoek aan de universiteiten hierdoor niet be
lemmerd wordt. Pessimist en voorspellen echter, dat 
de 1-hans in gang zijnde verschuiving nog veel ver
der zou gaan, zodat op den duur de uni versi t aire 
fysis che, chemische en biologische laboratoria 
voornamelijk opleidingsinsti tut en zouden worden. 
Deze sombere voorspelling i s o.a. gebaseerd op de 
volgende overwegingen: tengevolge van overbelas
ting zouden de hoogleraren op den duur ge en tijd 
overhouden voor wetenschappelijk onderzoek · de 
'belangstelling voor een uni versi taire looJ.'b3.an 
zou blijven dalen; de universitaire ins tituten 
zouden bij de outillagewedloop met de industriele 
laboratoria steeds meer a chterop raken. Ook zouden 
d e universi tei ten geleidelijk hun eigen " sfeer" 
verliezen; men noemt di t wel de "vermaatschappe
lijking" van de universiteiten. 

He t behoeft wel geen betoog dat een derge
lijke ontwikkeling funest zou zijn, vooral ook 
voor het onderwijs. Juist de combinatie van onder
wijs en wetenschappelijk onderzoek is een levens
voorwaarde voo r het hoger onderwijs. 

Bottcher zelf behoort niet tot deze pessi
misten . Evenals Casimir ziet hij essentiele ver
schillen tussen uni versi taire en indus triele la
boratoria. De leider van universitaire research 
is niet alleen formeel vrij, hij gevoelt zich ook 
werkelijk vrij. Hij wordt nagenoeg niet ge ~ontro
leerd. Hij kan een voorbeeld zijn van efficiency 
en organisatie, doch niemand verbiedt hem op de 
meest chaotische of onlogische wij ze te werken. 
He t is j uist deze vrijheid die tot verrassende ont
dekkingen en geniale theorieen heeft geleid, naast 
vele middelmatige resul ta ten als onvermijdelijke 
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consequentie. 
En tegenover di t vrije onderzoek stel t Bott

cher dan het gerichte onderzoek in de industrie, 
waar de fundamen tele onderzoeker voortdurend gecon
fronteerd wordt met de dynamiek van het bedrijf en 
waar hij omringd is door vakgenoten waarvan s ,ommige 
uitvindingen doen die praktische toepassing vinden. 
Er is een verschil in sfe er of klimaat. De hoogle
raar brengt voor zijn wetenschappelijk werk meest
al vele offers. Ook zijn medewerkers getroosten 
zich, al of nie t mopperend, allerlei opofferingen, 
hetzij ui t lief de voor de we tens chap, ui t zucht 
naar de doctorsti tel of ui t angst voor de "kille 
maatschappij". De academici, die in een bedrijf 
werken zijn echter i n veel mindere mate b ereid tot 
opofferingen - zij verwachten een compensatie voor 
het verlies van de vrije, idealistische sfeer van 
het universitaire leven. In dit opzicht is de na
tuurwetenschappelijke onderzoeker te vergelijken 
met de kunstenaar, die tot zijn meest geinspireer
de prestaties komt in een sfeer van idealisme en 
innerlijke vr i jheid. 

Ik zal niet alle verschiL1.en weergeven, die 
Bottcher tussen universi taire en industriele re
search ziet. Hij heeft in zijn vergelijkingen spe
ciaal de universi teitslaboratoria op het oog gehad. 
Voor een technische hogeschool mogen de verhoudin
gen nog gecompliceerder liggen, maar wezenlijke 
,verschillen op di t punt met het onderzoek aan de 
universi tei ten zie ik toch niet. Op grond van al 
die verschillen meent Bottcher, dat altijd een be
langrijk gebied voor de universitaire research 
beschikbaar zal blijven. Maar dan moet niet worden 
toegegeven aan de in universi t aire kringen be
staande neiging de industriele laboratoria te imi
teren in organisatie, outillage en werkwijze. Wel 
is het een voorwaarde voor het voortbestaan van 
de universitaire research, dat de or~Prisatie zo
danig wordt aangepast aan de gewijzigde omstandig-
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he den, dat de hoogleraren zich weer in voldoende 
mate zullen kunnen wijden aan hun eigenlijke ta
ken te weten het onderwijs en het wetenschappe
lijke onderzoek. Bij voorkeur zal het directbraat 
van een laboratorium moeten worden toevertrouwd 
aan een administrateur of beheerder, zoals reeds 
bij sommige Utrechtse laboratoria het geval is. 
Factoren van bureaucratische aard, die thans het 
natuurwetenschappelijke onderzoek aan de universi
tei ten in ernstige mate belemmeren, moeten zoveel 
mogelijk geilimineerd worden. Voor het welslagen 
van universitaire research is namelijk niet alleen 
nodig dat men over laboratoriumruimte, apparatuur, 
andere hulpmiddelen en medewerkers beschikt, doch 
vooral ook dat het enthousiasme e-n de werklust 
niet te pletter lopen tegen een muur van beperken
de en vertragende maatregelen en bepalingen en dat 
h~t creatief vermogen niet verstikt wordt onder 
een lawine van in te vullen formulieren, op te 
stellen verklaringen, in te dienen voor-stellen, 
aan te vragen vergunningen, ui t te voeren bepa
lingen en op te loss en bureaucratische puzzles. 
Planning is nuttig, doch ook hier schaadt de over
daad. 

Uit de weergave van de zi~nswijzen van deze 
beide- gezaghebbende figuren komt naar voren, dat 
h.et uni versi tair en bui ten-uni versi tair wetenschap
pelijk onderzoek ieder een eigen plaats in het 
we·tenschappelijk bestel hebben en dat zij zich 

, nietlosvan elkander ontwikkelen, maar dater een 
voortdurende wisselwerking plaats vindt. Nae~mate 
de communicatie naar beide richtingen beter ver
zekerd is, zullen beiden ook beter floreren, mits 
de we~erzijdse afhankelijkheid niet leidt tot een 
do·oreenmenging van taken waardoor de verscheiden
heid van ieders taak en verantwoordelijkheid ver
doezeld wordt. Maar beiden behartigen hun eigen 
zaken het beste wanneer zij zich aan hun eigen 
taak houden en zich niet op het terrein van de 
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ander begeven. De juistheid van dit ali;emene ~r in
cipe wordt niet aangetast door de erkenning dat 
grensoverschrijdingen met name in een technische 
hogeschool, waar h et onderzoek in het teken van 
de techniek staat, wel eens onvermijdelijk zijn. 
Het volgens de iuiste regels gespeelde wisselspel 
werkt st imulerend op de economis che vooruit gang. 
Prof . Rathenau verschafte hierover de volgende 
gegevens. 

In de nabijheid v an universitaile centra 
v ormen zich clikwijls kleine e n midde lgrote zeer 
gespecialiseerde industriele bedrijven. Deze kun
nen profi t eren van de theoretische e n technische 
k ennis in deze universitaire centra, terwijl de 
l aatsten door nauw contact met de industriele 
problema tiek makkelijk verstarring voorkomen. Eco
nomisch kan de b esproken symbiose van groot b elang 
ZJ.Jn. Als voorbeeld kan de omgeving van Boston 
(Mass.) genoemd worden. Hier is een grote concen
tratie van inr ichtingen van hoger · ".l.derwijs, waar
van Harvard University en M.I.T. het meest be
langrijk zijn • Hier hebben zich de laatste tien
t allen jaren vele sterk gespecialiseerde indus trie
en gevestigd, met als gevolg een nieuwe e conomische 
bloei van het gebied. De vroeger voor Boston's 
economie bepalende t extielindustrie had in d e 
concurrentie me t de zuidelijke staten het onder
spi t moeten delven. Bedrijven in of nab i j Boston, 
waarvoor de wii::"1elwerking van belang is, vind t 
me:· o.m. op df: gebieden van de instrumentenbouw, 
electronica, isotopen, computers, akoestiek en 
optiek. 

In ons land kunnen we denken aan de land
b ouwhogeschool, die in nauwe verbinding staat met 
de insti tut en voor landbouwwetenschappelijk onder
zoek, waarin de landbouwiroorlichting haar basis 
vindt. In Amsterdam hebte1 we het Mathematisch 
Centrum, dat in nauwe verbinding staat met de Ge
meentelijke Universiteit en waaruit de N.V. Elec-
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troJ ogica ontstond, die electronische rekenmachines 
maakt. In Delft is er een samenwerking tussen de 
optische fabriek "De Oude Delft" e_n de rontgen
fabriek "Enraf" met de Technische Hogeschool al
daar . 

Ook op de gevaren, die dreigen wanneer het 
spel niet goed gespeeld wordt, wijst Rathenau. Een 
grote industrie kan de wetenschappelijke ini tia
tieven van een plaatselijke . niet zeer grote uni
versi taire instelling verstikken. Door het ter be
schikking stellen van apparaten en van onderwijzend 
personeel b. v. van bui tengewone hoogleraren kan 
het universitaire onderzoek sterk in een bepaalde 
richting gedreven worden; men gaat te veel denken 
aan dingen die nu belangrijk zijn in plaats yan 
aan dingen die straks belangrijk worden. Een ge
vaar schuil t ook in het aanstellen van gepensio
neerde medewerkers der plaatselijke industrie tot 
universitaire medewerkers. 

Ook schijnt het in Amerika wel voorgekomen 
te zijn, dat de industrie kostbare apparatuur, die 
voor eigen research niet ten volle heeft voldaan, 
aan de universiteit afschoof. Algemeen geldt, dat 
het ,uitvoeren van opdrachten voor industrieen er 
niet toe mag leiden dat men aan universiteiten 
meer op snel en ui terlijk succes gaat let ten dan 
op grondigheid van het onderzoek. Dat sommige Ame
rikaanse laboratoria vrijwel geheel gefinancierd 
worden door industriele en semi-industriele op
drachtgevers en wel met kortlopende contracten 
sluit een groot gevaa r in. 

Voor de onafhankelijkheid van de universi
taire wetenschap is het van principiele betekenis, 
dat de nieuwe wet in art. 2 uitdrukkelijk stelt 
dat de universi teiten en hogescholen naast het ge
ven van onderwijs in ieder geval de beoefening van 
de wetenschap beogen. De wetenschapstaak wordt in 
de wet niet langer uitsluitend afgeleid uit het 
onderwijs , maar wetenschap en onderwijs staan 
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voortaan in de wet naast elkander. Di t verandert 
overigens niets aan het feit, dat zij even onlos
makelijk aan elkander verbonden blijven. Onder de 
oude wet is de wetenschapstaak van het hoger onder
wijs oak nimmer betwist . Het kan e chter van prak
tisch belang zijn, dat de wetgever thans deze taak 
explicite erkent. Dit legt de overheid de verplich
ting op ervoor te zorgen, dat het hoger onderwijs 
voor zijn wetenschapstaalc zodanig wordt uitgerust, 
dat het daarin niet in een van anderen afhanke
lijke positie wordt gedrongen. Welke betekenis 
dit kan hebben zien wij aan het Amerikaanse voor
beeld, waar vele universiteiten voor de financie
-·ing van hun research in overwegende mate afhan
kelijk zijn geraakt van mili taire en industriele 
researchopdrachten. De American Council on Educa
tion heeft het nodig geoordeeld aan de universi
teiten als richtlijn voor te houden, dat zij voor 
hun research niet meer dan 50 % afhankelijk mogen 
zijn van de financiele steun van derden. Is dit 
niet he t geval, dan verkeren zij in een te hoge 
graad van afhankelijkr~id. 

Gelukkig zijn wij hier te lande ver van 
deze situatie verwijderd. De bedragen , die de re
gering sinds de oorlog aan universiteiten en hoge
scholen voor wetenschappelijk _onderzoek beschikbaar 
heeft gesteld zijn zeer aanz'ienlijk . Misschien 
nag niet genoeg, hoewel ik meen , dat het tekort 
aan gekwalificeerde wetenschappeli jke onderzoekers 
het ergste knelpunt in de uitbreiding van het we
tenschap-nelijk onderzoek vormt. In elk geval is 
bij de regering de bereidheid aanwezig de weten
schap, waar nodig en verantwoord, financieel te 
steunen . Klachten, dat men veelal gedwongen is 
hulp van bui tenaf te aanvaarden warden vrijwel 
niet meer vernomen. 

Uit deze algemene schets van de verhouding 
van hogeschool tot industriele research komen de 
normen voor de beoordeling van contacten met der-
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den als h et ware van zelf te vo orschijn. 
Wij hebben gezien ho e i n de eersts p laats 

en vrijheid en onafhankeli jkheid van het universi
taire wetenschappelijk onderzoek onder alle om.,,, 
standigheden bewaard dieIJ.t te b lijven .. Dat be te
kent dat onderzoekingen die met steun van buiten
af aanvaard worden, moeten pass en in het weten
schappel ijk werk, dat de hoogleraren ui t eigen 
initiatie-~ r eeds h ebben ondernomen. Met andere 
woorden, zij behoeven en mogen zich geen r esearch 
van buitenaf laten opdringen waardoor zij zich op 
zijpaden zoude n begeven. 

Een twee de kenmerk van universi taire re
search is zijn fundament eel karakter. Alleen wan
nee'I" hieraan wordt vastgehouden zal het d e voe
dingsbron b l ijven voor industriel e en andere re
search die op het ber~iken van praktische resul ta
ten gericht is . Deze eis vloei t ook voort ui t de 
ver bondenheid van wetensch ap met ondervdjs. In het 
bekende rapport van de Comrnissie Casimir wordt ge
steld, dat hoger onderwijs in de eigenlijke zin 
op het gebied van de n atuurwetenschappen beteken t 
deelname aan we tenschappelijk onderzoek. J it blijkt 
m1J in z i Jn a l gemeenheid iets te beperkt gesteld, 
maar in dit verband ongetwijfeld juist. Dit houdt 
dus voor de hogeschool in, dat zij over het alge
meen a lleen die onderzo ekingen ter hand moeten ne
men , die voor het onderwijs van de studenten be
tekenis hebben en dat zijn onderzoekinge~ die een 
fundamenteel karakter dragen. Ik he b ge~ezen , dat 
men in h et buitenland k laagt - en ik heb deze 
klachten ook in ons land wel eens vernomen - dat 
studenten bij experfmenteel onderzoekingswerk wor
den ingeschakeld op een wijze, dat zij weinig g e 
legenheid hebben fundamentele kennis en ervaring 
op te doen. Op die wij ze dreigt men "plumbers" van 
h en te maken. 

Een derde norm voor d e beoordeling van d e 
buiten-universitaire r esearchcontacten ontlenen 
wij aan het openbaar karakter van de universitaire 
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wetenschapsbeoefening. Geheimhoudingsclausules zrjn 
alleen als tijdelijke voorwaarde te aanvaarden. 
De hogeschool moet zich het recht van tijdige 
publicatie van wetenschappelt_.i_l{~ arbeid voorbe
houdeno Is algemene geheimhouding b.v. om redenen 
van nationale veiligheid noodzakelijk, dan moet 
dit onderzoekingswerk buiten de hogeschool warden 
verricht. 

( Research met steun van derden moet ook bin-
nen bepaalde grenzen blijven. Er behoort een even
wicht te zijn met het onderwijs dat aan het weten
schappelijk onderzoeL . is verbonden. De research 
mag niet zo veel tijd in beslaE:, nemen, dat het on
derwij s erdoor tekort komt. Ook dient men te waken 
tegen een te sterke ui tgroei van een bepaald ge
bied van wetens chap, waardoor het ten koste van 
andr-re gebied0·, +,e veel tijd, energie en middelen 
naar zich to e gaat trekken. Komt een gebied ender 
de druk van bepaalde maatschappelijke belangen te 
staan, dan kan hierin een gevaar schuilen van een 
ontwikkeling, die het interne evenwicht binnen de 
hogeschool dreigt te verstoren. 

Verder zal er ook op moeten warden gelet, 
dat research die aan de hogeschool met behulp van 
steun van anderen plaats vindt, de hogeschool niet 
op extra kosten jaagt. Het verleden he -· ft voorbeel
den te zien gegeven van schenkingen aan het hoger 
onderwijs die door hun nasleep een olifant op zol
der bleken te zijn. In de regel zullen de werke
lijke kosten moeten warden betaald met inbegrip 
van "overhead"-kosten. Er kunnen echter redenen 
zijn die er voor plei ten van deze regeling af te 
wijken maar het is goed dan te beseffen wat men 
doet. 

De conferentie van rectores en vice-chancel
lors in Cambridge in 1955 heeft over di t onderwerp 
een resolutie aangenomen. Daarin wordt ges~eld: , 

41: 



The Conference 
considers that the university authorities 
have a responsibility: 
- for safeguarding the autonomy of the uni

versity; 
- for ensuring free choice and independant 

direction of research by its staff; 
- for ensuring that university facilities , 

and used only for their proper purpose; 
recommands that contracts or general regu
lations referring to sponsored research to 
be carried out with the use of university 
facilities should be dra,wn up only after 
consultation with the university authorities 
whose agreement, together with that of the 
research workers concerned, should be set 
forth in the contracts: 

that contracts should not unduly impair 
the freedom of choise and direction of 
research by members of staff ; 

- that, generally, contracts should n-ot 
forbid the publication in due course of 
the results of research carried out in 
universities. 

Tot -zover samenvattend, zien we, dat de 
eiser, van vrijheid en onafhankelijkheid en van het 
fundamenteel en openbaar karakter van universi
taire research en van het bewaren van het inner
lijk evenwicht binnen de hogeschool de belangrijk
ste normen zijn, waarnaar de werkzaamheden voor 
derden dienen te worden beoordeeld . Deze geven 
het richtsnoer voor de hantering van de wettelijke 
bepalingen, die op deze materie betrekking he_bben. 

Van deze wetsbepalingen vraag ik allereerst 
Uw aandacht voor artikel 100, sub d., dat zegt, 
dat de inkomsten ui t bewezen diensten inkomsten 
van de hogeschool zijn. Deze bepaling gaat er dus 
van uit, dat het bewijzen van researchdienste-n aan 
anderen bui Len de hogeschool niet uitsluitend een 
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zaak is van de hoogleraren indi vidueel, maar van 
de hogeschool als zodanig. Bit is ook overeenkom
stig de Cambridge-resolutie. Dit betekent voor 
ons land, als ik he t goed zie, een ombuiging in 
het beleid. Tot nog toe werd de beslissing over 
de contacten van hoogleraren met derden in de 
praktijk meestal aan de hoogleraren zelf overge
l aten. Het i s juist, dat zij een eerste stem heb
b en, maar he t is de hogeschool zelf, die voor de 
onderwijskundige, wetenschappeli jke en financ.iele 
beleidsaspecten verantwoordelijk ~..,, . Curatoren 
mogen de beslissing in deze zaker, niet uit han
den geven. 

Waar de inkoms ten uit bewezen diensfen aan 
de hogeschool toPl{-omen, moe ten deze ook worden 
verantwoord, dus ook de eventuele vergoedingen 
v oor hoogleraren en hun medewerkers 

De administratie k an soepe:1 ge~egeld wor
den. Het is n.l. niet nodig deze zaken a llemaal 
over de centrale administratie te laten l open~ 
Ar t. 104 biedt de mogelijkheid het beheer van in
stituten en l aboratoria van het algemeen T . H.
beheer af te scheideno Langs deze weg i s het mo
gelijk om de inkomsten uit research-arbeid die men 
ten behoeve van cierden verricht rechts treeks aan 
het betrokken instituut of laboratorium ten goede 
te laten komen. 

Behalve uit de bepaling, dat de inkomsten 
uit bewezen diensten de hogeschool ten goede ko
men, hlijkt ui t de omstandigheid, dat de wet alle 
verplichtingen die op het gebied van wetenschap 
en onderwijs met derien worden aangegaan aan ho
gere goedkeuring oncierwerpt, iat deze zaken geen 
particuliere aangelegenheid van de hoogleraren 
Z J..JT', maar van het v erantwoordelijke bestuur van 
de hogeschool. Dit geldt zowel voor het aangaan 
v an overeenkomsten omtrent t egen vergoeding van
wege of ten behoeve van de hogeschool te verrich
ten onderzoekingen en andere werkzaamheden van 
onderwijskundige en wetenschappelijke aard (de 
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zgn. contract-research: art. 106 , sub j) als voor 
bezoldigde adviseurschappen bij T.N.O. of de in
dustrie (art. 71). 

Ook mag men geen eigen praktijk ui toefenen, 
behoudens vergunning van curatoren. Hieronder valt 
niet het geven van incidentele wetensch appelijke 
adviezen. 

Behalve de algemene normen die wij vonden, 
kunnen voor de hantering van deze bepaling nog de 
volgende overwegingen gelden: 

_1.Contact met de praktijk is voor een hoog
leraar veelal onmisbare voorwaarde voor 
actuele wetenschapsbeoefening. Langs deze 
weg krijgt hij de wetenschapsproblemen toe
gevoerd, die uit de werkelijkheid voortko
men . 

2. Ook ·kan het zijn, dat een hoogleraar niet 
mag weigeren zijn wetenschap ten dienste 
van een maatschappelijk belang te stellen, 
omdat er geen anderen zijn, die de gevraag
de deskundige hulp en raad kunnen verschaf
fen. Zij, die geacht mogen worden onder de 
me est ui tstekenden in hun vak te behoren, 
moeten een zekere vrijheid hebben hun ken
nis en ervar1ng ook in ruimer kring uit te 
dragen. 

3.De werkzaamheden mogen slechts in beperk te 
mate beslag op zijn tijd en energie leggen. 
Zij\ moeten het karakter van "bijstand" be
houden, dus geen verantwoordelijkheid voor 
uitvoering of detailbemoei1ngen. Overigens 
dienen hoogleraren over het algemeen geen 
bezoldigde nevenwerkzaamheden te aanvaar
den, die met de hoogleraarstaak geen recht
streeks verband houden. 

Het zal geen eenvoudige taak ZJ..Jn in deze 
even gevoelige als gecompliceerde materie, waarin 
de belangen van hogeschool, hoogleraar en industrie 
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op het ene moment volledig zullen samengaan en 
een volgend ogenblik met elkaar kunnen botsen, 
steeds de juiste weg te vinden. De gevaren van 
contractresearch kwamen we reeds tegen. Vooral 
bij kortlopende contracten loopt men de kans, dat 
de financiele steun ophoudt nog voordat het on
derzoek beeindigd is. Voorts dient men erop te 
let ten, dat er geen onereuze bepalingen over ge
heidhouding en periodieke verslaggeving in voor
komen. Dit geldt evenzeer voor de aanvaarding 
van aan voorwaarden gebonden subsidies. Het is 
betrekkelijk onverschillig, in welke vorm de ver
plichtingen worden gegoten. Iedere verplichting 
die de hogeschool via haar hoogleraren op het ge
bied van onderzoek en onderwijs met derden aan
gaat, welke vorm men daarvoor ook ki ~st, dient 
aan de aangegeven normen te worden getoetst. Een 
formele overeenkomst heeft het voordeel, dat men 
duidelijk weet . waaraan men toe is. Wanneer men 
echter om praktische redenen de voorkeur geeft 
de zaak onderhands te regelen, dient ook deze re
geling aan curatoren te worden voorgelegd. Het 
spel dient zo gespeeld te worden, dat het zich 
niet aan hun gezicht onttrekt. Daarbij behoeft 
men echter, naa r het mij voorkomt, ook weer nie t 
zo ver te gaan, dat men ied ~r geval " /Ul ~:r r.i den -
tele service-verlening eers t aan goedkeuring moe t t 
onderwerpen. Hiervoor vallen geen grenzen aan te 
geven. Ook adviseur s chappen hebben hun kwade kan
ten. Dr. Dippel wijst erop, dat een helaas veel 
voorkomend verschijnsel is, dat industriele on
derzoekers in bepaalde universitaire milieu's 
voorzichtig moeten zijn met hun mede delingen om
dat zij zich tegenover gespecialiseerde adviseurs 
van concurrenten we ten te staan, en dat het ook 
voorkomt, dat een hoogleraar weigert mee te we.r
ken om een leerling te doen plaatsen bij de con
current van zijn industriele relatie. 

Contract-research en adviseurschappen zijn 
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de wettelijke vormen voor de regeling van de werk
zaamheden voor derden. Een andere figuur is de 
werkzaamheid niet voor, maar met derden in de vorm 
van deelname aan para- en bui ten-universi taire 
instituten. Ook interuniversitaire instituten 
kunnen ingevolge artikel 36 al dan niet in samen
werking met derden warden opgericht. 

Deze vormen van samenwerking bieden onge
twij feld grate voordelen, maar stellen evenzeer 
hoge eisen aan de besturen van insti tu ten en hoge
school, dat het vrije universitaire onderzoek en 
het gerichte onderzoek met de daaraan verbonden 
industriele belangen niet op onverantwoorde wijze 
vermengd raken._ Een voorbeeld van een dergelijke 
samenwerking vinden wij in het Instituut voor Per
ceptie Onderzoek. Het gevaar van afglij den is hier 
minder groot, omdat dit instituut zich, voor zo
ver mij bekend, alleen met fundamenteel onderzoek 
bezig houdt, maar in beginsel kunnen ook hier de
zelfde spanningen optredeno 

Op deze vormen van samenwerking hebben be
trekk ing artikel 106, sub g: het oprichten van 
of het deelnemen in stichtingen of naamloze ven
nootschapp en, en artikel 45 lid 4, dat curatoren 
onder goedkeuring van de minister de bevoegdheid 
toekent met betrekking tot de zorg voor het onder
wijs en de b.eoefening der wetenschap e en stichting 
op te richten of met een stichting of een ander 
rechtspersoonlijkheid bezi ttend lichaam overeen
komsten aan te gaano Dit laatste slaa t op het ge 
val dat om bepaalde redenen het noodzakelijk of 
wenselijk is een stuk van de wetenschapsbeoefening 
bij instanties buiten de instellingen van hoger 
onderwijs ui t te besteden. Men kan hierbij den
ken aan het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, dat 
een aparte stichting is, en waa r een dee l van het 
medisch onderzoek en onderwijs van de ge.p,.eeskundi
dige faculteit plaats vindt. In internationa al ver
band kan men zelfs denken aan de C.E.R. N., waar 
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een deel van het researchwerk en van de opleiding 
van bepaalde s tudenten krachtens een zodanige over
eenkoms t k an ple~tsvinden. 

De b ane.. van de hogeschool met para- en bui
ten-uni vers i t aire inst i tu ten kan m. i. het best wo:r
den onderhouden door personele unies in bestuur en 
wetenschappelijke adviesraad en door r egelmatige 
samensprekingen. 

Het we ttelijk voorschrij ven van hoger goed
keuring voor het aangaan van bindingen met het be
dri j fsleven waarborgt op zichzelf nog nie t een 
gezond b eleid. Ook ender de oude wet was voor ver~ 
schillende handelingen vergunning van de c entrale 
autori teiten nodig, maar in de p'raktijk werd daar
aan n auwelijks de hand gehouden. Waar dit wel het 
geval was, kwam het niet verder dan tot incidentele 
beoordeling, zonder dat zich daaruit algemene be
leidslijnen kristalliseerden. In feite kwam het 
erop neer de praktijk, die zichzelf gevormd had, 
ach teraf te sanctioneren. Hierin ligt een gevaar 
van een meten met verschillende maten en een af
zwakking de r n ormen. 

Nu kan men geredelijk toegeven, dat i n deze 
materie waarin ieder geval weer anders ligt en dus 
een soepel beleid geboden i s, het verkeerd zou zijn 
te streven naar uniforme toepassing van · trakke 
richtlijnen. Men zou met het badwater het kind weg
gooien. Maar er mee t toch een middenweg te vinden 
zijn tussen di t ui terste en he t andere, waarbij 
alles maar aan de praktijk word t overgelaten. De 
verantwoordelijkheid, die de hogeschool ook vo or 
deze zaken draagt, zou beter to t haar recht komen, 
wanneer er aan de hogeschool een ins tan t ie zou zijn, 
waaraan alle gevallen die aan goedkeuring onder
worpen Z1Jn, werden voorgelegd. Het college van 
curatoren, dat goedkeuring meet geven of daarover 
de minister meet adviseren, zou zich dan door de ze 
instantie kunnen laten voorlichten of daaraan haar 
bevoegdheid kunnen deleg,:)ren, voorzover het g evallen 
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betreft, die overeenkomstig de richtlijnen kunnen 
vrnrden afgedaan. Daar deze materie wettelijk tot 
de competentie van curatoren behoort, zou een cu
rator voorzitter moeten zijn. Maa r a a ngezien zij 
tesamen met de senaat het bestuur van de zelf
standige hogeschool uitoefenen, zou het overweging 
verdienen ook enkele leden van de senaat in het 
werk te betrekken. 

Langs deze weg lijkt het mij mo gelijk om 
meer eenheid in de beoordeling te krijgen dan tot 
dusverre, naar ik vermoed, het geval zal zijn ge
weest. Jurisprudentievorming lijkt mij van belang 
om tot een geleidelijke concretisering van de al
gemene normen te kunnen komen. 

Maar behalve een beoordelingsinstantie zal 
ook de procedure, waarlangs deze zaken behoren te 
lopen, moeten worden aangegeven. De eerste contac
ten en het vooroverleg is een zaak van de hoogle
raar zelf. In dat eerste stadium behoeft de hoge
school er niet aan te pas te komen, want ·-- het is 
duidelijk, dat een hoogleraar tegen zijn zin nim
mer gedwongen kan worden ver plichtingen op zijn 
wetenschappelijk gebied aan te gaan. Hij moet in 
vrijheid beslissen of hij bepaalde research ten 
behoeve van of in samenwerking met anderen op zich 
wil nemen. 

Heeft een hoogleraar zich echter in ~egin
sel bereid verklaard enige reseP~ch-verplicnting 
op zijn gebied te aanvaarden, dan zal hij goed 
doen in de verdere onderhandelingen de hogeschool 
als zodanig spoedig te betrekken. De uitwerking 
en forrr ·llering der voorwaarden dient m.i. centraal 
te geschieden. Di t is niet alleen gemakk.elijk" r 
voor de hoogleraar, maar voorkomt ook onnodig di~ 
vergenties in de uitvoering. 

Daar het voor de hand ligt, dat de voor
waarden der regeling reeds bij de eerste contacten 
ter sprake komen, is het van essentieel belang, 
dat iedere hoogleraar van de richtlijnen en opvat-
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tingen van de centrale leiding en alle wijzigingen 
en aanvullingen, die in de loop van de tijd daarin 
worden aangebracht, regelmatig op de hoogte wordt 
gehouden. Men mag het niet op een correctief op
treden laten aankomen. De hoogleraren dragen de 
eerste verantwoordelijkheid en dit kan en moet zo 
blijven, ook wanneer men deze materie wat meer 
normatief en administratief moet gaan regelen. In 
een goed samenspel tussen de hoogleraren en de 

( centrale leiding lijkt het allerminst nodig de 
behandeling van deze zaken op het vlak van het 
formele gezag te brengen. 

~1aar al zou een dergelijke gedragslijn ~r
toe kunnen bijdragen wat meer vat op de gang van 
zaken te krijgen, vrees ik toch, dat tegenover dit 
winstpunt ook een verliespunt zou komen te staan. 
Een dergelijke passieve houding van de hogeschool 
ten opzichte van contacten met derden, waarbij in 
hoofdzaak op de gevaarlijke kanten wordt gelet 

zou niet alleen de hoogleraren, maar ook het be
drijfsleven te voorzichtig kunnen maken. Wanneer 
deze contacten zo veel soeza kunnen geven, zal men 
geneigd zijn ze liever geheel uit de weg te gaan. 
Dat zou de hogeschool echter in een ongewenste 
geisoleerde positie brengen. De contacten zijn op 
zictzelf ·gezond en wenselijk. Zij komen de actua
li tei t van het wetenschappelijk onderzoek en het 
onderwijs ten goede. Via deze kanalen krijgen de 
hoogleraren nieuwe problemen toegevoerd, die nieu
we uitda~ingen voor het meest fundamentele onder
zoek kur.nen betekenen. De gezonde wisselwerking 
mag niet geremd worden. 

De hogeschool dient daarom ook eigener be
weging verbinding te zoeken met de industriele 
research. Een voorbeeld hiervan vinden wij bij de 
Delftse hogeschool, die in de Technisch-Physische 
Dienst T.N.O. - T. H. een verbindingsorgaan heeft, 
waarin de T.N.O.-problemen regelmatig worden be
sproken en geschift in het fundamentele onderzoe
kingswerk, dat de T.H. zelf ter hand neemt en het 
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andere dat in T.N.0.-verband wordt verricht. Ik 
laat nu daar, dat deze regeling mede door de nieu
we wet op verschillende punten op de helling zal 
moeten, maar m.i. beantwoordt althans de opzet 
van een T. P. D., aan de eisen die men aan een goede 
verbinding tussen T . N. O. en de T. H. kan stellen ~: 

Men zou deze gedachte over het gehele ge .:. 
bied van een technische hogeschool kunnen ui t
breiden. Een verbindingsorgaan met ToN.O. en de 
industrie zou als katalisator en als zeef kunnen 
werken. Op de uitwerking van deze gedachte ga ik 
thans niet in. Ik bedoel er natuurlijk niet mede 
de hoogleraren van alle rech tstreekse con tac ten 
met de industrie en T.N.O. af te sluiten. Wel wil 
ik wijzen op het voordeel, dat ge legen kan zijn 
in een tussenschakeling van een orgaan, waarin 
ook T. N.O. zitting heeft, in gevallen, waarin be
paalde onderzoekingen voor de T.H. niet aanvaard
baar, maar voor de hoogleraren van wetenschappe
lijk belang blijken te zijn. Ik denk hier b. v. 
aan onderzoekingen die geheimhouding eisen, het
zij uit militaire of industriele overwe gingen, en 
daarom niet passen in het openbaar wetenschappe
lijk onderzoek aan de T. H. Deze research zou dan 
door of met medewerking van de hoogleraren in 
T.N.O.-verband kunnen worden verricht. " 

Bij eeP re gelmatige verbinding tussen T.Ho 
en T . N.O. zu:..len ook van tijd tot tijd de weder
zijdse research-activiteiten ter sprake kunnen 
komen, waardoor onnodig dubbel werk en ongewenste 
duplicaties in kostbare apparatuur kunnen worden 
voorkomen. In het algemeen zal de gezonde wissel
werking tussen de maatschappelijke research en 
het onderzoek aan de hogeschool door een doeltref
treffende function"'ring van de verbindingen be
vorderd worden. Een goede communicatie tussen 
beide dient bij vobrtduring verzekerd te ziJn. 

Ook zou T. 7\J . n . goede diensten kunnen be
wijzen op het netelige:" terrein van de octrooien. 
Thans worden vindingen van de hoogleraren of 
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verwaarloosd of worden z i j beschouwd als een per
soonlijke aa.ngelegenheid van de betrokken hoog
leraar. Geen van beiden lijkt juist. De hogeschool 
mag, evenminals haar hoogleraren op octrooi-jacht 
ui t zijn, maar aan de andere kant mag zij de in
komsten die haar uit het onderzoek van hooglera
ren toevallen, toch ook niet versmaden. Nog pas 
hoorde ik van een geval van een Amerikaanse uni
versi tei t, ··,aarin een hoogleraar de ontdekking 

( deed, dat het vi tamine-gehal te van de melk bij 
een bepaalde behandeling omhoog ging. Dit bracht 
de instelling - mede door goede bele_gging - een 
jaarlijkse bedrag van 2 miljoen dollar in het laad
je. 

In een octrooi-regeling via T.N.O. ~ c.q. 
het verbindingsorgaan, kan ook plaats worden gela
ten voor een passende vergoeding voor de betrok
ken hoogleraar of zijn medewerkers. Zo heeft de 
universiteit van Princeton een overeenkomst met 
de Research-Corporation aangegaan voor de uitwer
king e n exploi ta tie van octrooien. De ui tvinder 
krijgt voor een gedeel te, gewoonlijk 7 % , van de 
bruto-opbrengst. De netto-opbrengst wordt ve r deeld 
tussen de universiteit en de Research-Corporation. 

Hiermede raken we even het moeiliJk e en 
gevoelige vraagstuk van de neveninkomsten van hoog
leraren, dat voor deze gehele probJ e matiek min of 
meer h e enspee l t. Wanneer de salarissen te laag 
zijn, is dit een onzuivere factor, die het beleid 
wel haast moet vertroe belen. Ik laa t me nie t ui t 
over de vraag of de salarissen werkelijk te laag 
Zl.Jn. Een beroep op de noodzaak van aanvaarding 
van nevenwerkzaamheden kan ook wel eens een onbe
wuste vlucht ui t moeilijkheden van het eigen werk 
zijn, maar dit zal het zeker niet altijd zijn. In 
de ogen van theologen zal een hoogleraren-salaris 
welstand betekenen ; voor medici, physici en tech
n i ci , die in kringen verkeren , waar men het iets 
ruimer gewend is, zal men dit salaris bepaald 
niet overdreven vinden. Voor <h overheid is het 
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moeilijk om verschil te maken in salariering van 
hoogleraren van de onderscheidene faculteiten. In 
een regeling van de uni versi tei t van Cambridge 
worden de vergoedingen voor nevenwerkzaamheden aan 
een limiet gebonden ( als ik me goed herinner mag 
de vergoeding niet boven f 1.200,-- liggen). 
Ik meen, dat di t bij ons te ver zou gaan. Een der
gelijke regeling zou van weinig realiteitszin ge
tuigen. Maar als dit zo is, dan is de verantwoor
delijkheid van hen, die de onafhankelijkheid van 
ons hoger onderwijs moeten waarborgen, des te 
zwaarder. Wanneer zij voor zich zelf overtuigd 
ziJn, dat financiele overwegingen bij het aangaan 
en de beoordeling van contacten met derden een te 
grote rol spelen, dan lijkt me, dat voorstellen 
tot salarisverbetering moeten worden gedaan. Of 
die voorstellen voor de Regering ook te verwezen
lijken zullen zijn, is natuurlijk een andere zaak. 
Het is genoegzaam bekend, hoe moeilijk deze zaken 
liggen. Maar de hogeschool heef+- dan krachtens 
haar zelfstandige verantwoordelij cheid, die de 
wetgever haar heeft opgelegd, gedaan hetgeen in 
haar vermogen ligt. 
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