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In dit artikel wordt een beeld geschetst van het Basic 

Researchprogramma van ESPRIT, het European Strategic Programme for 

Research and Development in Information Technologies. Aanbevolen 

wordt een deel van het Nederlandse onderzoeksbeleid over te hevelen 

naar Europees niveau. 

1 Inleiding 

In het artikel van Bus (Bus, 1994) in het maartnummer van dit blad wordt een beeld 
geschetst van het EG IT-programma ESPRIT. In deze bijdrage ga ik nader in op het 
onderdeel hiervan dat fundamenteel onderzoek betreft (Basis Research). Vervolgens 
ga ik in op de rol van NWO, en kom met een voorstel.  

2 Enige geschiedenis 

Het ESPRIT-programma ging ma een voorbereidende fase in 1984 van start. De 
Europese industrie op het gebied van IT was in die tijd nog sterk nationaal gericht, en 
samenwerking tussen industrieën van verschillende landen was niet zo gebruikelijk. 
Terecht was de Europese Commissie van mening dat dit nadelig was voor de 
concurrentiepositie, met name ten opzichte van de Verenigde Staten en Japan, beide 
met een veel minder gefragmenteerde thuisbasis. Derhalve lag in de eerste fase de 
nadruk op het opzetten van samenwerkingsverbanden, op het demonstreren dat 
zoiets mogelijk was, en minder op de directe toepasbaarheid van de resultaten. De 
Europese industrieën moesten gelokt worden door het voorhouden van een vette 
worst, door het zwaaien met een grote zak met geld.  

Vanaf het begin waren mensen uit de academische wereld bij de opzet van ESPRIT 
betrokken. Hoewel ook het onderzoek in Europa vaak nationaal gericht was, hadden 
academici wel meer ervaring met samenwerking met onderzoekers in andere landen, 
en hadden ze uit de aard der zaak geen reserves omtrent het delen van resultaten 
met concurrenten. Zo gebeurde het dat die onderzoeksgroepen die goede contacten 
met de industrie hadden, konden meeliften op projecten, en plotseling de beschikking 
kregen over voor hen grote sommen geld, waarmee vele personen aangesteld 
konden worden. Vaak konden ze zelfs, omdat niet zo streng op de inhoud van de 
projecten gelet werd, de richting van het project medebepalen, en onderzoek 
inbrengen dat ze toch al wilden doen. Omdat er terzelfdertijd ook veel nationale 
projecten voor de stimulering van informatica waren, kunnen we dit de gouden tijden 
voor de informatica aan universiteiten en onderzoeksinstellingen noemen. Er waren 
meer banen dan er geschikte mensen gevonden konden worden, en je moest het wel 
erg bont maken, wilde een negatieve beoordeling van een ESPRIT-project 
plaatsvinden.  

Geld werkt echter verslavend. Verschillende instellingen waren zo onverstandig om 
op tijdelijk geld vaste plaatsen te creëren (ook al omdat anders moeilijk geschikte 
mensen gevonden konden worden). Toen dan ook de tweede ronde van ESPRIT-
projecten bediscussieerd werd, in 1987, waren er erg veel belangstellenden vanuit de 
academische wereld. Een ander effect dat dit versterkte, was dat veel nationale 
projecten in die tijd afliepen. Dit was vooral merkbaar in Groot-Brittannië. Waren zij in 
de eerste ronde van ESPRIT nogal afzijdig gebleven, omdat er goede nationale 
financiering was, in 1987 stortten ze zich en masse op de Brusselse vleespotten. De 
EG had nu gedemonstreerd dat Europese samenwerking op het gebied van IT goed 
kon werken. Daarom kon in de tweede ronde veel scherper geselecteerd worden op 
directe toepassingen van het onderzoek, op die onderwerpen die de industrie nodig 
had.  

Deze samenloop van omstandigheden creëerde een spanningsveld. Dit werd ook in 
Brussel onderkend, en er waren verschillende mensen die hier iets aan wilden doen. 
Er kwam een lobby op gang om binnen het ESPRIT-budget mogelijkheden te creëren 
voor fundamenteel onderzoek, onderzoek met een wat langere termijn, waarop 
toepassingen in de industrie gerealiseerd konden worden. Een belangrijke rol in deze 
lobby speelde George Metakides, die een hoge functie binnen de ESPRIT-
organisatie bekleedde. Dit leidde er uiteindelijk toe dat een apart onderdeel van 
ESPRIT goedgekeurd werd, Basic Research, met een budget van 63 MECU (miljoen 
ECU), een klein onderdeel van het totale ESPRIT-budget. De eerste call for 
proposals sloot in juni 1988. Na het voorgaande zal het niemand verbazen dat er niet 
minder dan 300 voorstellen werden ingediend, voor een totaal van 485 MECU. Toen 
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Toch kan wel zeker van succes gesproken worden. Ondanks de financiële 
beperkingen konden de projecten toch vaak het voorgestelde onderzoek doen. 
Onderzoeksleiders zijn sterk gemotiveerd om mee te doen met Europese projecten, 
en zetten ook onderzoek in, gefinancierd door andere bronnen (met name de eerste 
geldstroom). Dit sluit aan bij een algemene trend, om in een tijd van slinkende 
budgetten meer te letten op toepasbaarheid en maatschappelijke relevantie van het 
onderzoek. Er zijn ook zeker gevallen bekend van Basic Research-projecten die wel 
geleid hebben tot een mainstream-project. 

4 Tweede ronde 

Hiermee was de positie van Basic Research in ESPRIT verzekerd, en in het derde 
kaderprogramma kreeg het dan ook een verruimd budget. Omdat dit 
kaderprogramma opgehouden werd in de EG-besluitvorming, kon de tweede call for 
proposals pas medio 1991 uitgaan. Hierop kwamen maar liefst 440 voorstellen 
binnen, waarvan er uiteindelijk 108 op een of andere manier gehonoreerd konden 
worden. De trends van de eerste ronde zetten zich door: ook tegen geringe 
ondersteuning kunnen samenwerkingsverbanden met vele deelnemende 
onderzoeksgroepen gerealiseerd worden. Deze nieuwe Basic Research Actions, 
Working Groups en Networks of Excellence lopen nu allemaal ongeveer een jaar, en 
blijken in de eerste evaluatieronde goed te scoren. Net als in mainstream gebeurd is, 
zien we ook hier dat de beoordeling steeds meer gebaseerd wordt op echte 
industriële relevantie. Werden projecten in de eerste ronde bijna uitsluitend 
geëvalueerd op wetenschappelijke kwaliteiten, nu worden steeds meer industriële 
beoordelaars ingezet. Maar uit de aard der zaak, omdat het hier gaat om 
fundamenteel onderzoek, dat niet onmiddellijk toepasbaar hoeft te zijn, is een strakke 
selectie hier minder goed mogelijk. Er blijft dus een spanningsveld bestaan, tussen 
onderzoekers die dingen willen uitzoeken die hun interesseren, en meer letten op 
verkoopbaarheid dan op aantoonbare industriële relevantie, en het management in 
Brussel, dat graag meetbare resultaten wil zien voor de Europese 
concurrentiepositie.  

Dit is ook een fundamenteel probleem: het is in veel gevallen niet aan te geven welk 
onderzoek over 10 jaar relevant zal zijn. In de geschiedenis van de wetenschap zijn 
veel gevallen bekend van uiterst theoretisch onderzoek, dat jaren later plotseling 
onvermoede toepassingen bleek te hebben. Zo ben ik zelf afgestudeerd in de 
lambda-calculus, toen een hobbyisme van een handjevol logici, nu na de opkomst 
van de functionele programmeertalen een verplicht onderdeel van elk universitair 
informatica-curriculum. We moeten dan ook de illusie opgeven dat we kunnen 
bepalen welk onderzoek over een aantal jaren relevant zal blijken te zijn, maar 
moeten er alleen voor zorgen dat een bepaalde kritische massa blijft bestaan. 
Het is een ongewenste zaak als in een tijd van slinkende budgetten het fundamenteel 
onderzoek in Europa te weinig ondersteund wordt (zie ook VSNU, 1993). In het 
fundamenteel onderzoek in de informatica heeft Europa (wetenschappelijk gezien) de 
leidende positie in de wereld. Het is zaak deze voorsprong vast te houden. Daartoe 
dient er meer geld beschikbaar te zijn voor fundamenteel onderzoek op Europese 
schaal. Het is zaak dat onderzoekers het belang inzien van de toepasbaarheid van dit 
onderzoek op iets langere termijn, maar het is niet zinvol te selecteren op vermeende 
toepasbaarheid. Het geld dat beschikbaar is voor fundamenteel onderzoek, moet zo 
efficiënt mogelijk ingezet worden, om zo veel mogelijk onderzoek tegen zo gering 
mogelijke kosten te realiseren. Nu constateer ik dat er erg veel energie verloren gaat 
door het schrijven van voorstellen voor allerlei verschillende geldgevers, en dat 
selectieprocedures vaak extreem inefficiënt werken.  

Om te illustreren hoe inefficiënt selectieprocedures kunnen zijn, schets ik de 
procedure zoals die tot voor kort was voor het Nederlandse tweede-
geldstroomonderzoek.  

5 Tweede geldstroom in Nederland 

Enkele jaren terug kwam een tweede-geldstroomproject in de informatica in 
Nederland in de regel als volgt tot stand. Een hoogleraar diende een uitgewerkt 
voorstel van 10 tot 20 bladzijden in bij één van de werkgemeenschappen van SION 
(de informaticastichting van NWO), om één onderzoeker-in-opleiding te mogen 
aanstellen. 
De commissie van de werkgemeenschap (in de regel zo'n 5 tot 10 hoogleraren) 
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Toch gaan naar mijn mening deze beleidsveranderingen nog lang niet ver genoeg. In 
een tijd van verdergaande Europese eenwording en verdere internationalisatie van 
het onderzoek is Nederland te klein om een volledig onafhankelijk onderzoeksbeleid 
te voeren. Aan het instrumentarium van de eerste geldstroom heeft de Nederlandse 
overheid genoeg om gewenste ontwikkelingen te stimuleren. We hoeven NWO echter 
niet onmiddellijk op te heffen en de fondsen over te hevelen naar Brussel: dat zou 
vergaande internationale afspraken vergen. Wel is het betrekkelijk eenvoudig over te 
gaan naar een principe van matching funds:als een onderzoeksgroep erin slaagt 
partner te zijn in een Europees samenwerkingsverband, zou NWO daar zonder eigen 
evaluatie een gelijk bedrag bij kunnen doen. Wat dit betreft is het beleid van NUTEK, 
de Zweedse pendant van NWO, een goed voorbeeld: Zweedse onderzoeksgroepen 
kunnen niet door de EG betaald worden, aangezien Zweden geen EG-lid is, maar zij 
kunnen wel partner zijn in een EG-project met financiering door NUTEK, waarbij de 
EG-evaluatie wordt overgenomen. Inmiddels heeft Zweden de volgende stap al 
gezet: zij zullen direct bijdragen aan EG-programma's, en geven een deel van hun 
onderzoeksbeleid in handen van de EG.  

Ik wil hier niet beweren dat de EG-procedures nu zoveel beter zijn dan de 
Nederlandse procedures (zie ook Klint, 1994), het enige dat we zo bereiken is dat we 
veel efficiënter werken door de schaalvergroting, en de beperking van het aantal 
procedures. Daarnaast is het van belang de overblijvende procedures te bekorten, en 
zo simpel mogelijk te maken. Effectief is bijvoorbeeld het binden van de omvang van 
een voorstel aan een laag maximum. 
Het principe van matching funding zou een grote besparing opleveren voor NWO, 
zowel in geld als in vergadertijd van duurbetaalde onderzoekers. Natuurlijk kan dit 
alleen gerealiseerd worden in vakgebieden waar een goed Europees 
onderzoeksprogramma loopt. Ook in een vakgebied waar dat het geval is, kan het 
wenselijk blijven een deel van het budget te reserveren voor een nationaal 
onderzoekscentrum. Zo verdient het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) te 
Amsterdam naar mijn mening voortdurende ondersteuning, gezien zijn 
vooraanstaande rol in het wetenschappelijk onderzoek. Vermeldenswaard is dat het 
CWI ook integratie op Europees niveau nastreeft: het is lid van ERCIM (het European 
Research Consortium for Informatics and Mathematics), samen met soortgelijke 
instellingen in negen andere Europese landen.  

4 Conclusie 

In een tijd van slinkende budgetten is het belangrijk deze zo efficiënt mogelijk te 
benutten. De schaal van het Nederlandse onderzoek in de informatica is te klein om 
dit goed te kunnen doen. Fundamenteel onderzoek is gebaat bij een verdergaande 
internationale samenwerking. Daarom is het zaak ons in het onderzoeksbeleid meer 
te richten op het EG-beleid. Een concreet voorstel om hiermee op eenvoudige wijze 
een begin te maken wordt gedaan in dit artikel.  
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