
 

Het onderzoekprogramma van het onderzoekcentrum
technische wetenschappen, innovatie en maatschappij
Citation for published version (APA):
Technische Hogeschool Eindhoven (THE). Onderzoekscentrum Technische Wetenschappen, Innovatie en
Maatschappij (TWIM) (1987). Het onderzoekprogramma van het onderzoekcentrum technische wetenschappen,
innovatie en maatschappij. (TWIM-studies). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1987

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/9dd0c922-24e1-4fd8-b370-ccf5b8c30eaf


RET ONDERZOEXPROGRAlDlA VAN RET 

ONDERZOEKCENTRUJI 

TECHNISCRE WETENSCBAPPEN, 

INNOVATIE EN 

MAATSCBAPPIJ 



BIT ONDERZOEIPROCIAKKl VAN HET ONDBRZOBlCBNrRUK: 

TECHNISCHI WlTINSCHAPPIN. IDOVATIE IN IlAATSCHAPPIJ 

1. In1eidin& 

Het onderzoekcentrWll TWIll is ontstaan door een bundeling van 

krachten van onderzoekers van en belansstellenden voor het ter

rein van de voorwaarden voor en de levollen van technololi,che 

ontwikkelinl. Het is de bedoeling om de multidiscipllnaire ana

lyse van deze ontwikkelinl en de belangstelling ervoor te be

vorderen door research. door het organiseren van colloCJula en 

ledngen en door het publiceren van de resultaten van onder

zoek. Door onderlinge discussie kan de wisselwerking tussen de 

verschillende disciplines worden bevorderd en het lnzicht ver

diept en verbreed. 

Het centrum kent leden en gastleden. Laden worden aangewezen 

door de vakgroepen. Zlj hebben ,temrecbt. Castleden zijn be

langstellenden die villen partlciperen in de activihiten van 

het centrua. Zlj kunnen op, door het centrum te stellen voor

vaarden, lebruit m&ken van de facilitelten van bet centrum zo

aI, de .olelijkheld oa onder de naam van bet centrum te publl-

ceren. 

Ret onderzoekcentrum kent twae ~ soorten publicaties, te _ten: 

TW7K-studles en TW7K-reprlnts. 
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2. Acbters.rolulen 

Bieronder vordt een toelichting gegeven op de acbtergronden van 

het verk yan hogergenoemd Centrum en een globale toelichting op 

het progrUlla. 

Yoor vat de achtergronden betreft, valt de studie rond het 

tbema 'Technilche vetenlchappen. innovatie en .aatlchappij' in 

tvee onderdelen uiteen, te veten: 

a. Voorwaarden yoor het ontltaan van nieuve technologleen. 

Bieronder valt ook de bestudering van de wetenscbapsmethodo

logilche alpecten yan tecbnologilcbe ontvlkkellng; 

b. Gevolgen van bet onstaan van nieuve tecbnologieen. 

Vat het laatste betreft, valt daarbij het accent op de proble

matiek rond 'Tecbniek en arbeid'. 

Hoewel deze twee problemen complex zijn en niet los van elkaar 

kunnen vorden gezien is uit pragmatische overwegingen deze 

tweedeling gemaakt. Door afspraken over samenwerking wordt er

voor lezorgd dat, waar nodig, de lamenbang niet uit het oog 

wordt verloren. Het Centrum heeft een open karakter zodat - in 

beginsel - ieder die een bijdrage aan het vetenscbappeUjk on

derzoelt kan leveren rond dit tbema, kan parUeiperen. In bet 

statuut zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder dit mogeUjk 

h. 

3. Voorwaarden voor bet ontstaan van nieuwe tecbnolos.ieen: 
biltoriscb en contemporain 

Onder tecbnologiscbe ontwikkelinl wordt hier ver.taan het ont

staan van nieuwe produkten of produktieprocessen. Daarnaalt ltan 

nog onderscheiden worden de produktiewijze. oat is de .aDler 

vaarop de produktieprocelsen worden georganiseerd In de lamen

verkinl tUllen kapitaal en arbeid. Het geheel wordt dan aanle

duid als produkties,.teea. 

Technologiscbe ontwikkeUng op lange termijn ontstaat als het 

resultaat van een complexe wisselwerking tUllen de voorwaarden 

en ,evolgen ervan. De actuele problematiek kan Diet begrepen 

worden zonder Inzicbt in de hiltoriscbe dimensie omdat de hul

dice ontwikkellng met talloze draden is verweven met die In het 

verleden. 
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Vanneer we daarnaast nasaan welke andere factoren - naast de 

ceschiedenis - een rol spelen dan blijkt dat een complez leheel 

te zljn. 

Hieronder volst een overzlcht van enkele van de belansrijkste 

factoren, waarbij we besinnen met het biltorisch alpect. 

3.1. Ristorilche aspecten van technolosilcbe ontwitkelinc 

Ook hier il het uitsansspunt om een verklarins te Eoeken voor 

het ontstaan van nieuwe technolosiein en in I .. enbans hieraee 

nieuwe produkten en/of nieuwe produktiesystemen. Ken kan in dit 

verband op verschillende niveau'l het verschijnsel van het ont

staan van of het cebruik van nieuwe technolosiein analyseren. 

Allereerst kan dat heel slobaal. De seschiedenb van de tech

nische ontwikkeling wordt dan in Eijn alsemeenheid bezien, EO

als bijvoorbeeld het verschijnsel van de verwetenschappelijkins 

van de techniek. 

Op mezo-niveau zljn verschillende sezichtspunten denkbaar. Zo 

kan de leschiedenb van de techniek zlch toespi tsen op de se

schiedenis van de ontwikkelins van nieuwe produkten en/of pro

duktiesystemen in bedrijfstakken die uiteraard van bedrijfltak 

tot bedrijfstak sterk vers.chilt. Ben andere invalshoek VOrlllt 

het bezien van de ontwitkelins van de techniek zelf Eoals bij

voorbeeld de enersietechniek, de .achinetechniek uiteraard waar 

aoselijk in lamenhans .et het maatschappelijk sebeuren. Ben 

derde invalshoek is sericht op bestudering van sYlt .. en van 

ontwitkelinc van overdracht van technilche kennis. 

Beltuderinc van de ceschiedenil van de techniek op micro-niveau 

heeft betretkinc op 'seval-studies' waarbij de ontwitkelins van 

kleinere onderdelen uit de t~chnilche ontwitkelins centraal 

ataan. Zoals be.tuderins van de voorwaarden voor technolosische 

ontwitkelins niet 101 kan worden cezien van de historische 

achtercronden, kan evenmin analyse van de ceschiedenls van de 

techniek los worden cezien van de bestuderins van de voorwaar

den voor technilche ontwitkelinc. 



4 

3.2. Instltutionele en cultu~ele aspecten van technolosllche 
ontwltt.elins 

Tot de institutionele aspecten beho~en 

a. de wettelijte bepalin&en bet~effende oct~ooien; 

b. de vetten, de nOra8n en de ,eb~uiten (in de ve~.chillende 

landen) die de ve"aa~di,lns van de In- en de ezport van 

technolosisch &eavancee~de p~odutten reselen en beinvloeden. 

TeNant aet de institutionele zijn natuu~lijt de culturele en 

politiete factoren. CUltu~ele factoren tunnen e"oor ... erant
woordelijt zijn, .dat R&D-activite.iten en het ontstaan van 

nieuwe technol~siein In Japan, in de VS en In Europa verschll

lend wo~den Inseschat, vaa~door er yerscblllen zijn in 'tli

aaat'. Zij lelden tot bepaalde oo~delen ten aanzien van de R&D

actiyiteiten zelf en de resultaten ervan ten aanzien van beva

penin&. schade aan het milieu, bet bespa~en op a~beldltrachten. 

etc. Daa~bij speelt uite~aar:d oot de visselwerkin& tunen de 

politiet van oyerheidsinstanties en bet beleid yan de bed~1jven 

een s~ote rol. 

Too~ de ontwitt.elin& van RlaD-activiteiten is ook de sescboold

heidss~aad en de aard van de academici en technic1 van belanl. 

Het saat hie~ niet aIleen om he aantal RlaD-destundisen aaar oot 

om de mate waa~in opleidin&en (tunnen) voo~bereiden op R&D

activiteiten en het ontwitt.elen van nieuwe technologieln. 

3.3. Wetenschapsme.thodolo&ische aspecten van technololische 
ontw1tt.ellnl 

R&D-afdelinlen van bedrijven zijn blj ultstet &eschitt yoor de 

analrse van de specifiete el&enschappen van het tecbnhch we

tenschappelijt onderzoet. Boven~len tan in die contezt het be

arip -succesvol technisch vetenschappelijt onderzoet t aeopera

tionalheerd worden. ReBearch is aIleen dan 8uccesyol (tech

nisch wetenBchappelljt &ezien), Indien een klas.e van pro

duttlevoor.ch~lften (met DlOaelijtheid yan oct~ool-aanv~ale) ba

reitt Is. SuccesBen tunnen ezpliciet bij de opzet van een pro

a~amma beooSd zijn of bij serendipitr. 
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Analoog kan lucceavolle ontwiltkelin& omscbreven worden all bet 

onderzoek, dat ultgaande van een (beltaande of gevonden) klaaae 

Yan produktievoorscbriften komt tot een nieuwe klasse van voor

Icbriften (die aan e:rplic1et geforauleerde of lapliciet ge

venate eilen yoldoen) en weI &odanig, dat tot produkUe &ou 

kunnen worden oyergegaan. 

In een bedrljf &al bet aucce. van I&D-actlvltelten priaair be

oordeeld worden op ,rond van een financleel luccesvolle pro

dukUe (of een &lcb renderende .erkoop .an octrooien). Zorg 

yoor dit financiile luccel kan de yoorafeaande yoraen van IUC

eel beinvloeden .• 

De anal,se &owel van luccelvolle als van niet-succelvolle tech

niscb wetenscbappelijke programma'i is relevant. De anal,.e van 

de lucceavolle kan verduldelijken, boe fundamentele indcbten 

kunnen leiden tot tecbniscbe ontwlkkelingen. De anal,se van 

aiet luccesvolle kan leiden tot bet inzicht aangaande yakinbou

delijke factoren en aetbodologiscb-e:rogeae factoren Un boofd

Itukken 2 t/a 4 veraelde), die verantwoordelijk djn voor bet 

(tijdelijk) uitblijven van lucces. 

3.4. Economiscbe aspecten van tecbnolocilcbe ontwlkkeling 

Lance Ujd iI tecbnolo&iscbe ontwikkeling in de econoaie all 

een e:rogene factor ,ezien. Zij zou worden bepaald door de acti

yiteiten van natuurwetenscbappers en lngenieurl en door bet 

toeval bepaalde ultvindin,en. Dit standpunt is inaldde1l acb

terbaald. Pactoren die een rol .pelen bij bet ontltaan van In

DovaUe. &ljD: de oavang yaD de .arkt. de loort .arkt (aono

polie, yolledige mededingins, oUsopoUe), bet sedras van de 

marktpartijen, .et Dame ID bet ,eval .an oligopolie, yerder de 

arbeidlkolteD, de kapitaalkalten, de conjuDctuur, de • yoorraad , 

innovaUeve aoseUjt.beden die .an bedrijfstak tot bedrijf.tak 

en van periode tot peri ode verlcbilt, de vraag naar en bet aan

bod .an researcbpersoneel. de invloed van de overbeid, via 

.aatregelen die remmend of IUaulerend op innovaUes werlten. 
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Bij di t. alles .oet. in aanmerkins worden senomen dat. bet. be

drijf.economilcb rendement. niet. in overeenlt.emmins, boeft. t.e 

zijn met. bet. .oclaal economllch rendeaent. bet.seen weer cevolsen 

beeft. voor een wenselijk beleid. De transfer en diffusie van 

nieuwe tecbnolosleen levert eveneenl de nodise vrasen op waar

van de beant.woorcHns van belans II voor bet overhavlce vraas

.tuk. 

3.5. Orsanllatorl.cbe aspecten van tecbnoloci.cbe ont.wik.kellns 

Ben orcanisatie is een lociaal I,st.eea dat wordt opsezet om 

door alddel van collectleve in.pannineen van zijn leden Ipeci

fieke doelen te bereiken. lnnovat.ie verei.t een orsanlsatlevora 

die semakkelijk aan veranderende oastandisbeden tan worden aan

sepast. Dat. bet.ekent. dat Dear een oreanisatie .oet worden se

zocht waarln creatief. intellieent en lociaal flezibel sedras 

wordt. bevorderd en bet. lndividu nlet onnodie in zijn creatieve 

aoeelijk.heden wordt beleamerd. Ben rol .pelen bierbij de com

plezitelt. de formali.erlns. de centrali.erlns en de relaties 

tUBsen aensen in een orsanl.atie. 

3.6. P.,choloei.cbe a.pecten van technoloel.cbe ontwik.k.ellns 

In het proces van tecbnhcbe ontwikkelins wordt op een aantal 

moment.en een beroep sedaan op de creativitelt van de blj bet 

proces betrokken per.onen. Kaalt het. I,.teaatl.che, anal,tllche 

en volsenlondubbelzinnlse rlcbtlljnen werken, zljn er aoaenten 

dat van te voren niet voorlpelbare ideeen noodzakelljk zljn oa 

van 'ontwltkellns' te tunnen .preken. Zotn autatle of creatleve 

'.prons' il afkomstls van per.onen die In eeD technllch domain 

opvallen door bun creatieve aanles. Deze per.onen worden ~eken

merkt door een aantal eiSen.chappen, zoall een aeer dan seald

delde aanlee op bet betreffende vakeebied, een opvallend door

zettlnesveraoeen en een crot.e flezibiliteit in hun denkproeel. 

PI,cboloeiscb onderzoek naar creatlYiteit in tecbnische domel

nen i. tot. nut toe vooral eericbt op kenaerken waardoor de maer 

creatieve per.onen zich onder.cheiden van de sinder creatieven. 
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Bovendlen vordt in locba1 psycbo10,hcb opzicht na,e,aan aan 

welke voorwaarden een (werk-)omsevin, .oet vo1doen om de latent 

aanwecl,e creativlteit van perlonen aanifest te aaten. Bij dit 

ondercoet ,aat het om de wljce van 1eldin"even, aaar oot om de 

lamenwertin,spatronen en de 'incenU vel' in de werts I tuaUe. 

aen ,ebee1 ander aspect waar lociaa1-p.ycho10,ilch ondercoet op 

,erlcht la, beeft te aaten aet bet introduceren van nleuwe ont

wltke11n,en. Weerltanden te,en veranderin,en cljn vaAt ,root en 

ondercoet kan er toe 1elden dat rlcbt11jnen worden ,evonden die 

dece weerstanden tunnen overwinnen of beter no,. tunnen voor

toaen. 

3.7. Samenwertln, met anderen 

01 t bet vooraf,aande vo1,t dat bet terrein van ondercoet van 

bet prob1eem van de voorwaarden voor techno10,lscbe ont.witte

lin, co omvangrljt is, dat bet aan een t1eine Itaf ,rote beper

tin,en op1egt. Bet 11jtt ,ewenst om de tracbten te bundelen en 

88menverkin, te coeken met ledereen - oot buiten de TIl - die 

een bepaa1d onderdee1 of een bepaa1d facet van de onderbavi,e 

prob1ematlek bestrijkt. Bier en daar heeft dece lamenvertin, a1 

,elta1te ,etre,en. 

4. Dee1prosramma's 

4.1. korte omscbrijvin, van het dee1pro,ramma 'Techniek, weten
Ichap.n Industrlalilatle In .eder1and in historiach 
perlpecUef' 

Re. 1850 vindt in Reder1and de' transformaUe p1aat. van .en 

a,ruhcbe .n bande1smaatschapplj in .en aoderne industriil. 

aaatiebappij. Dece in,rijpende over,an, omvat een ,ehee1 yan 

veranderin,en in ceer ulteen10pende .ectoren, coal. het 

verkeera- en vervoerswecen, de infrastructuur, de landbouw en 

de pollUet. 

Oe beschrljvin, van de transformatie wordt pal Yo11edi" en het 

wecenlijk yerscbl1 met de Yoor,aande periode pas duidelijk, als 
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wij hieraan de Yeranderincen in de nijYerheid - aanceduid met 

de naam 'industriile reYolutie' - toeyoecen. Het betekent onder 

andere de overcans yan de kleinschalice, ambachtelijke en huia

industriile YOrlDen van produktie BaRr een crootlchalice, .. cha

nilche Yoortbren,in, van ,oederen. Bet thema van de industriile 

reyoluUe (YoorzichU,er ,eforauleerd: het thema van het Yer

Inelde indultrialilatieprocel) ia yoor .ederland yooral Yanult 

een aociaal-econOllliache Inyallhoek onderzocht, waarbij de tech

niek een onafhankelijke en ezo,ene yariabele la. In dit onder

zoekpro,ramma zal de techniek de centrale Inyalshoek zijn. 

Al. uit,an,lpunt yoor de opzet yan het onderzoek il het be,rip 

·produktiesyste .. ' ,ekozen. Hieraee il het niet alleen moselijk 

tot een adequate be.chrijYins te kOlllen van een wezenlijke 

,rondtrek yan de industrlale reYolutie, .aar blljkt ook het op

zetten van een lamenhansend onderzoekplan uitYoerbaar. 

Onder produktie.y.temen yerstaan we de Yoortbrensin, van ,oe

deren door mlddel van bepaalde ,rondstoffen, technieken en een 

- daaraee samenhan,ende - orsanisaUevora van de arbeld. Tech

niek, srondstof, produkt en arbeld zijn in de definltle onlos

makelijk .et elkaar yerbonden. 

Ordenlnc van de onderzoekprojecten il nu op de yollende wijzen 

mocelijk: 

a. Onderzoek naar Ipecifleke bedrijfstakten. 

De ontwlktelins yan het produkUesysteem yerschllt van be

drijfstak tot bedrijfltak. De OYer,anl van ambacht, hub

industrie of .anufactuur naar fabriek Yerloopt niet in 

iedere bedrijfltak In hetzelfde tempo of Yol,ens hetzelfde 

str .. ien. Anal,le yan deze procellen op het niYeau van be

drijf tot bedrijfltak ,eeft onl inzlcht in de interacUe 

tUllen economllche, loclale en technbche procell en , resul

terend in de totltandkomin, ian nieuwe produkten, produktle

technieken en produktiewijzen. Bet II natuurlijk Diet ao,e

lijk om alle bedrijfltakten in het onderzoek .. e te " ... n. 

Vooral.nos is ,ekozen yoor: 

- De luikerraffinaseteehnolocie en de sulkernijverbeid in 

.ederland (1800-1914); 

- De teztie1YerYerij en -drukterij in .ederland (1850-1914); 

- De nederlandse aachinenijYerheid (1850-1914). 
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De t.uz. yan d.z. tatt.n wordt ui tyo.rie b.areument •• rd in 

d. d.sb.tr.ff.nd. ond.rzo.kyoorst.ll.n die t.r b.schiktine 

staan. 

b. Ond.rzo.t naar .n.rei.t.chniek en aachinetechniet. 

De ontvlktelineen in de yerlchillende bedrijfatatten h.bben 

.chter oot oyer.entomst.n .n dvarly.rbanden. Indien _n de 

Dadrut leet op d. techniet. belchouwt _n het procel .. an 

.. chaniseriae. M.chanil.rine t.nt twe. di .. nlle,: in d. 

eerste plaatl heeft _chanl,erine b.trektine op d. ontvitte~ 

line In de .nerel.t.chnl.t: d. t.chnhche aldd.l.n oa d • 

.. n •• lijte en dlerlijte tracht door .. chanhch. tracht t. 

yeryane.n .n uit t. breid.n. De hiervoor eebrultt ... chin.s 

no.mt men de mechani.ch. trachtwerttuieen. 

In de tweede pl.ats wordt met mechanil.rlne bed081d de ont

vitteline In de m.chinetechni.t: de aech.nische verttuieen 

om eereedlch.p .n aenlelijte ore.an-. dntuie-. hers.n- en 

zenuwfuncti •• te veryaneen en t. versterten. TWee onderzoet

project.n zljn in dlt verband van belane: 

- Mechanische tracht In de Industrialisatie van Ifederland 

(1850-1950); 

- Bet •• rd.r eeno.mele onderzoet naar de nederlandse aachin.

nijverheld. 

c. Onderzoet naar t.chnllch~et.n.chappe11jt bero." technisch

vet.nschappelijte op1eldine en technisch-weten.chappe11jt. 

tennisontvltte11ne· 

Indien men de .nadrut 1eet op de lnnovatie van produkt en 

produtU.t.chnl.t .. an h.t produtti.,'.t.... dan is •• n be-

1anerijt asp.ct h.t proc.s van ·y.rw.tenschappelijtiae'. Br 

zijn e10baal drle vormen te ond.r.cheldea vaarmae t.chnlsch. 

t.anls wordt v.rnl.uwd. v.rworven en v.r.preld. t. wetea d • 

.. orm die ,.b ••• erd il op t.chnl.ch-wetenlchapp.lljte 

scholin, en (lnt.r)naUonal. t.chnhch. cOlllllunlcaUe en de 

vorm die e.b •••• rd il op toecepa.t-natuurw.t.nlchappelljt 

onderzoet. Deze drie vorman tomen in Ifederl.ad in yer.chll-

1.nd. period.n tot ontvlktellne en belt.an tot op d. d.e van 

vandaae naast eltaar. 

De vole.nde ond.rzoekproj.cten djn In d.ze cateeorle onder 

te breneea: 
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- De seschiedenis van het wetenschappelljk onderwljs in 
Nederland na 1815; 

- Technlsche tljdschriften In Nederland in de 1ge eeuv; 

- Vetenschappers en de klearstoffentwestie In de 1ge eeuv; 

- De opkomst van het op t08passlns sericht natuurkundis on-

derzoek In Nederland tot 1945; 

- De seschledenis van bet nederlandse lnsenieur.ber08p. 

d. OVerbeld, vetsevins en tecbni.cbe ontvikkelins. 

De boudins en opvattinsen van uiteenlopende lociale sr08pe

rinsen ten aanzien van de tecbni.che ontvikkelins In Neder

land vOrllen nos een braakllssend terrein voor onderz08It. 

Vaal' vij met name in seinteresseerd &1jn, is de acties en 

reactles die in seorcanileerd verband worden onderna.8n. 'n 

door een overheid vettelijk worden onderateund en die sevol

sen hebben voor bet bande1en van ondernemers. arbeiders en 

andere sroepen in de bedrijfstakken en voor een produktie

Iflteem. 

Twee onderzoekprojecten behoren tot deze catesorie: 

- De herinvoerinc van de octrooivetcevinc in lIeder1and in 
1912; 

- Technische ontwlkkellnc en vetcevlnc met betrekkinc tot 
vei1i&held, cezondheid en milieu in lIeder1and (1875-1914>. 

4.2. I:orte omscbrijvinc van het deelprocruma tInltitutionele 
en cu1ture1e aspecten van technolocilche ontvlkkelinc' 

Innovatiepatronen In de nederlandle indu.trie 

Deze Itudle beoost het patroon van technolociache ontvikkellnc 

in seavanceerde nederlandle industrle.n In Itaart te brencen en 

te proberen di t patroon te vert.laren vanul t de Itructuren en , 
vanuit het functioneren van de betreffende bedrijfstakken. Op 

balis daarvan t.unnen IDOcelljlt uitspraten worden cedaan over al

ternatieve ontwlkkellnsen voor toet.omstise tnnovatie in de OD

derzochte en vellicht oot. in andere indultrie.n. 

Ret oDderzoelt is eind 1984 sestart met een theoretlsche vert.eD

DinS van de innovatiellteratuur (innovatieproceasen). De vol

sende .tap behel.t een vert.ennins van een klein aanta1 .ecto

ren. Deze zal worden sevolcd door een verdere al tvert.1Dc van 

het theoretisch raamwert. en het boofdonderzoet. dat vanaf besin 
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1986 &al word.n uit,.Yo.rd. OIDdat ,.kol..n is voor afviss.lin, 

van th.oreUsch .n •• pirisch v.rk, &al d. v.rdere verfijninl 

van de th.orie plaat8vinden na een .xplorati. van .nkel. s.cto

ren in d. tv.ed. helft van 1985. Daarbij wordt de .andacht 

voorlopi, op tvee s.ctor.n ,ericht. die al, .... n ,.lden als d. 

meest v •• lbelovende innoY.tle,e~ieden in de nederlands. indus

tri.. de opto-el.ctronlc •• n d. biotechnolo,l •• 

4.3. Kort. OIIlschrljvinl v.n h.t d.elprocramma 
methodoloclsche .n wet.nschapshlstorlsch. 
t.chnolochch. ontwikk.linc t 

twet.nschaps
asp.ct.n van 

De ,lobaal aanc.cey.n do.lstellincen worden c.concr.Us.erd in 
de voll.nd. project.n. 

a. Sch.ikundic. t.chno10cie I. 

Ui t de c.schiedenia van d. aaoniaksynthes. blijkt, hoe •• n 

fundamenteel th.oretlsch. ontvikkelinc op het cebi.d van het 

thermodynamisch eyenvlcht kan 1eiden tot een nieuv soort in

dustrlile produktie. "auvkeuric I.ullen d. theoretisch. ont

wittelincen ceschledkundic c.analyseerd, de fa.es ,ekarakte

riaeerd .n d. details van het 'inlrijpen' van theor.tisch. 

op praktisch. kennis v.rduidelijkt vorden. Explicati. van de 

methodolocische r.lati. tussen theoretlsche wet.nschap .n 

t.chnisch. ontvikk.linc worden beoold. 

b. Sch.ikundice t.chnolocie II. 

Ui tc.,.an wordt .r van d. aethodolo,ie van d. r.s.archpro

,ramme's (Lakatos): d.z. i. v.rl. ... lln'th.or.tl.ch t. pr.ci

s.r.n (zo.ls dat St.s-Uller •••• ,.da.n h.bb.n) .n bov.ndl.n 

b d.ze zod.nl, te concreth.ren .n •• n te pan.n. dat dlt 
.ethodoloclsche model to.pasba.r wordt op ontwlkk.lincen van 

d. scheikundlCe t.chnolocle.'Als case-studie wordt .r ,.to
z.n voor .en ontvikkelin, waaraan 1aboratorla van ned.r-
1and.e industri •• n hebb.n ,eparticipe.rd. 

c. Th.or.tlsch. en t.cbnlscb. fysica I. 

H.t betreft bl.r .en historiach methodololisch. stuclle van 

de specUlek. elc.nschappen van acad •• isch .n industrieel 

onderzo.k .n de wiaselv.rkinc.n daartu .. en. De voor del.. 

studle b.nodicde docum.nt.nanalys. beperkt &ich tot de pe

riod. tUls.n de beide w.reldoorlo,en. a.oo,d wordt een d.8-
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criptie van natuurkundise researcb-prosrUllla' s die zowel in 

academilcbe all in de industriale contest sevolsd zijn: ,as

DnUadinsen. Doel van de descriptie is: toetsen van hypo

tbeses aansaande de specifieke eisenschappen van academiscb 

en indultrieel Dnderzoek en aansaande de wi.selwerkinsen om 

ontwikkelinsen te kunnen verklaren. 

d. Tbeoretilche en tecbniscbe fYlica II. 

IEr wordt uitsesaan van (meer op theoreUsche natuurweten

Ichap ,eante) bestaande .. tbodolosilcbe .odellen. onderzocbt 

worden ten minlte twee tecbnilch wetenlcbappelijke researcb

prosrUlla·.: een dat .. t luccel b &fseslDten en een aet 

twijfelacbtf, lucces. In tesenstellins tot bet voorafsaande 

project zal bier espliciet uitsesaan worden van methodolo

sische modellen. De differentiatie, concretilerins en funde

rins zat ecbter boofdzakelijk hlstoriscb zijn. Publicaties 

zullen zonodis worden onderscbeiden: publicaties met nadruk 

op metbodolosiscbe vraasstukken (samenwerkins van verlcbil

lende perlonen) en strikt wetenscbapsbistoriscbe publicaties. 

e. Tbeoretiscbe en teebniscbe fysica III. 

Sommise onderdelen van de fysica (bose enersiefYlica, onder

delen van quantummecbanica bijvoorbeeld) zijn (nos) niet op 

teebnhebe toepassins seconcretheerd, alboewel bij bet on

derzoek ceavanceerde tecbnolosie ,ebruikt wordt. Bet is te 

verwaebten, det bij dit fundamenteel fysiscbe onderzoek an

dere metbodolosiscbe oriantaties beers en dan bij bet indus

triale onderzo~k. Door verselijkende studies (waarbij bij

voorbeeld ontwikkellnsen van de CIEU ceanatYleerd worden) 

tan bierover ultlluitsel verscbaft worden. 

f. Portretltudles. 

Er zijn perlonen die in een niet onbelansrijke mate vereen

zelvisd worden met teebnilcb wetenlcbappelijke ontwikke

linsen (bijvoorbeeld prof.dr. B.B.G. Casimir). AnalYle. van 

hun opvattinsen en discussles over de resultaten y~ cUe 

analyses kunnen tot vrucbtbare intuitie. leiden die van be

lan, zijn voor de voornoemde projecten. In ieder seval be

vorderen ze de discullie tUllen de beoefenaren van de ver

scbillende vaksebieden over tecbniscb wetenscbappelijke ont

wikkellnsen. 

S. Gescbiedenis. 
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4.4. Korte omscbrijvin& van bet deelpro&ramma 'economisebe 
alpecten van tecbnolo&llcbe ontwlktelln&' 

De bestuderin& van bet economiscb aspect van tecbnolo&iscbe 

ontwlktelin& concentreert zicb rond de vraa& of bet .a&lijk il 

om tot een tazonomie te tOIIen van voorwaarden die in aeer of 

aindere aate innovatie bevorderen. .II er aen optiaaal innova

Uepadt Welke factoren bevorderen dan overlnnovatie respecUe

velljk onderinnovatiet 
Bierblj zijn zowel de tbeorethcbe ao&elijtheden all de prak

tlscbe toepallin&en van belan&. 

4.5. Korte omscbrijvin& van bet deelpro&ramma 'psycbolo&iscbe 

aspecten van tecbnolo&iscbe ontwiktelin&' 

Ter wille van de vol1edi&beid van de documentatie wordt dit on

derwerp &enoemd. In de &roep 'overdracbt van tecbniscbe tennis' 

vindt een studie plaats die betrektin& beeft op 'creativiteit 

en tecbniscb ontwerpen'. 

4.6. Korte omscbrijvin& van bet deelpro&ramma 'De transfer en 

de d1ffulie van tecbnolo&ie BaRr en de industrialhatie

problematiek van ontwiktelin&.landen' 

De tecbniek an de tecbnolo&ie vomen in bet Westen zeer cen

trale en uitermate belan&rijke onderdelen van bet aaatlcbappe

lijk lebeel. Zlj hebben hier telamen in het tranlformatieproces 

van aen tradltioneel-a&rariscbe Daar een .aderne (post-Hndus

trilla lamenlevinl een derlelijte dominante rol lespeeld, dat . 
aen dlt procel vaak en Diet lebeel ten onrecbte wel aet de Daaa 

tecbnisch-lndustrille revolutie aanduidt. 

Lanle tljd heeft .. n lenoemde transformatie an de daarbij'beho

rende tecbnololiscbe veranderin&en als een 10. van bewu.t aen

.elijke besturinl verlopen proces lezien. Bet &ebeurde allamaal 

in en op Irond van bet zo&enaamde 'vrije spel der maatscbappe

lijke krachten'. Na een aanvankelijk optimisme over de resulta

ten van dit spel, werd men laandewe& leconfronteerd .. t steeds 
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maer als nesatlef ervaren conlequentlel. Op basil van een .eer 

intenlleve analfse van bet procel zelf. ontdekte .en ook dat in 

toenemende .ate enlse voorlpellins, bljsturins, beseleldlns en 

zelfs beheersins van een aantal technilch~aatlchappelijke ver

anderinsen aoselijk il. 

All eli t alles in het Vesten waar is, seldt het nos in ver

.terkte .ate voor de ontwikkelinSllanden. De tranforaaUe van 

tradltioneel naar aodern voltrekt zich sindl later, van bulten 

af seindiceerd, .. eltal in een 8ltuaUe van afhankelijkbeld, 

Ineller. overrompelender en veel .inder onderlins samenhansend 
dan dit bij onl het seval Wal. lien wordt overrompeld door de 

import van ezosene cultuuronderdelen en brokltukken van struc

turen. De technolosietranlfer neeat hler op zeer nadrukkelijke 

wijze een ulterlt voorname plaats in. De sevolsen zijn .. estal 

even evident als delaltreUI: culturele anomie en structurele 

desorsanisaUe tussen en binnen de insU tuUonele deelsebieden 

van economle, polltiek, relisle en verwantlchap en bijna onom

koombaar een in velerlel opzicht onaansepaste technolosle: 

voorzover deze er ii, richt ze zlch vaak op irrelevante behoef

ten, speelt onvoldoende In op de lokaal aanwezise produktiemo

selijkbeden (schaarl kapitaal en technisch-economiscbe know

how, maar overvloed aan arbeid en lokale srond- en hulpltof

fen), creeert steeds .. er werkloosheid. verhoost de afhanke

lijkbeid en leidt tot verdere verlcheurlns van de inkomenl- en 

aacbtsverhoudinsen. 

Evenals dat vroeser in het Vesten het seval val verliepen ook 

deze procellen voor de .. nsen en volken die eronder lijden 

lanse tijd deterainlstiscb, zonder dat .. n ze helemaal besreep 

en zonder de aoselijkbeid tot bewalt insrijpen en bljlturen. 

lIeer en .. er saan de ontvikkelins.landen er ecbter toe over, 

zij het wlsselend en vaak teieurstellend resultaat, om hun 

aoderniserinssproces .. er seintesreerd, voortbouvend op de 

eisen culturele erfenil, bewast sepland en in fasen opse.plitat 

in de hand te bouden. 

Ben aansepast technolosie- en indultrialisatiebeleid kan In dlt 

seheel niet s_lst worden. Daarbij ataat de beantwoordins van 

de volsende vrasen centraal: 

- Vat is technolosie en wat moet er derhalve all_aal worden 

oversedrasen om effectieve toepassins in een ontwlkkelinss

contezt moselljk te .akent 
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- Welte technolocleteuzen bebben ontvlttelincslanden: bebb.n 

z. Ube~baupt vel e.n teuze .n welke facto~en spel.n bl.rblj 

•• n rolf 

- Bo. ye~loopt b.t p~oc.s tussen oy.rd~ac.~ .n ontyanc.r: .. t 

welt. tljdlpann • .a.t .. n r.k.nlnc boud.n tUllen d. diffusie 

van e.n t.cbnolocie en de adoptie daarvan in b~ed.~. kriac' 

- Welte y.rwacbtinc.n .. c men In d. ontvltt.linCllanden toes

t.~.n ten aanzl.n yan b.t industrlalilatl.c.b.u~en zowel met 

betrekkiac tot d. bo.v •• lb.id .n .oo~t indult~lll. output, 

alaoot .. t b.t~.ttinc tot de bijd~ac. van d. lndu.t~le t.~ 

oplolsin& van b.t werkloosbeidsp~oble .. in d.z. land.nf 

- I:an b.t blsto~lacb. industrialilatl.pat~oon doo~ de ontvlk

tellncslanden van au ceb~uikt wo~den om bun lndust~lali.a

tl.p~oce. te .tu~en: welte lndustrille .ubsectoren .aeten 

wannee~ tot ontvittelinc ceb~aebt wo~d.n; welke teDJlle~k.n 

de~ ontvittelincslanden bebb.n bie~bij een vert~ac.nd c.q. 

y.~snell.nd effectf 

4. lo~te omseh~ljvin& yan het deelp~o&~amma '&evol&en van het 
ontstaan van nieuve teehnologleen' 

T.chniek en arb.id 

De betek.nis Yan d. t.chnolocisch. ontvitteliac (t.o.) yoor de 

ontvittelins.n rond a~beid .n a~beidsaa~kt yormt b.t k.~npunt 

van de t. onderzo.k.n C.vo1c.n velk. ai.uve t.ehnolosieln op

ro.pen. Yoo~al au s.d.~t ruia 66n d.c.nnium de v.~kloo.b.lds

cljf.rs ver boY.n de .. atlcbapp.lijk aanyaard. norm 1Ic,.n, 

komt vooral d. r.lati. t.o. - omvans b.taald. a~b.id noc duld.-

1Ijk.r In b •• ld. De b.t.tenls ,.an bet y.~~lcbt.n van b.taald. 

arbeld 1Ijkt bov.ndi.n In de w.st.~s. • ... nl.vin& in dez. pe

riod. te zljn to.s.nomen ond.r and.~e op crond van aaatlcbappe-

1Ijk-cultur.l. factoren di. aanl.ldins ,.ven tot .en streyen 

blj individu.n naa~ bet y.rwerv.n van .conoalleh. zelfltandic

beid. De .conomileh •• maneipati. van de y~OUw il daar .en uit

d~ukklnC yan. 

Ben andere ontwitt.linc.1Ijn 11 dat de aansp~aken met betr.k

kias tot de lnboud van de a~beid en de omstandicheden waa~onde~ 

deze wo~dt ye~~lcbt, wo~den v.rboocd. Daa~bij wordt a~beid alet 
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aIleen gewaardeerd om zijn geldeltjke beloning, aaar ook wegens 

zijn lntrinsieke satlsfactle, sociale contacten, loopbaan

ontwikkeling, etc. Br il dan ook een grate yraag naar (geinstl

tutionalileerde) betaalde banen, zlch uttend in een Iterke 

gro.l van d. beroepsb.volklns. 

In de westerse aaatschappij tan aan h.t arbeldsbestel de 

funcUe van lociaal lntegraUetader nlet worden ontzegd. Br 

zljn bovendlen nog ,een alternaUeven ontwlkkeld die de ar

beidsmartt als allocaUemiddel yan (arbeidlUntomen tunnen ver

Yangen. Daarom tan op dit gebled de conclulle lulden, dat h.t 

adequaat funcUoneren yan het arbeldsbestel .en continuit.ltl

voorwaarde voor de westerse lamenlevins is. Aan de .ne tant ge

nereert de arbeidsmarkt betaalde werkgelegenheld en aan de an

dere kant inkomen op grond waarvan economhehe zelfltandigheid 

binnen bereik van velen tomt. 

Teehnologische ontwikkelingen die leiden tot innovaUes kunnen 

op verschillende aanieren de arbeidsmarkt beinvloeden. In de 

eerate plaat. kan de arbeidslntenslviteit van het produktie

proces veranderen, zodat via veranderingen In de arbeidsprodut

tlviteit de omvang van de werkgelegenheld beinvloed wordt. 

Daarnaast zal veelal oak de aard van de werkselesenheld veran

deren. Bepaalde lectoren en activiteiten krimpen in terwijl an

dere espanderen; lommige beroepen of werkzaamheden houden op te 

bestaan en andere worden secreierd; produtties ver.chuiven van 

en naar andere (internationale) lokatie •. Door t.o. wordt aldus 

.en zekere dynamiek aan de arbeldlmartt gegeven die in conflict 

tan tomen met maatlchappelijte lnltitutiel zoall die van ClO's 

en de rol van de sociale partners tot ultdrukkiDg worden ,e

bracht. Parallel aan de technilche innovatiel dienen (vaat) 10-

ciale en economilche lnnovaties 'te lopen, wll men althanl fric

Ue. en vertragiDgen voorkomen die oot lociaal-econombch de

.tabills.rend tunnen warten. 

Ben tweede .. nier waarop t.o. de arbeidsmartt beinvloedt, gaat 

via de weg van de creatie van nleuwe produkten. Door de produk

Ue van nieuwe goederen .n dienaten worden niet aIleen binnen 

de formele economie veranderingen ten aanzien yan de arbeid .n 

de inkomensvorming gerealileerd, aaar treden ook verlchuivingen 

op tussen de formele en de informele economle. De lntroducUe 
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yan a1lerlei lereedlcbappen en .. cbines (yoor builboudelijt 

wert, aoa11 atofzuilerl, walmacbinel, perlonenauto'l, etc.) 

heeft een Yervanling teweeg lebracbt yan formale door lnformele 

activiteiten. Biermae is een (duideUjte) relatie le1egd tUI

.en: t.o. - arbeidamartt - intomenlvorming - informale economie. 

In een .. atscbapplj aoall wij die tennen, yindt de yerdeUnl 

yan perlonele lntomenl yoorname1ijt p1aat. yla de arbeidlverde

lin,. Crote boeveelbeden intomenloverdracbten aan nlet-actleven 

roe pen Irote problemen op aet betrettinl tot de laltenverdeling 

in aet betrettl.nl tot de effecten ten aanzien yan prestatie- en 
beboeftecriteria. Bet is dan oot in dit Ucbt yan de functie 

van intomensverdeling en individuele intomensvormlng dat aan de 

wertgelegenbeid een zelfstandige betetenis toetomt. 
De rol van de t.o. in verband aet de wertgelegenbeld tan oot 

doorgetrotten worden naar de lociale zeterbeid. Bet is i ... rs 

ondentbaar dat de arbeldsmartt yoor iedereen voldoende direct 

(of indirect) intomen zal opleveren zodat intomensoverdracbten 

van louter mar,inale betetenis worden. Door de invloed van de 

t.o. op de arbeidsmartt zal oot de sociale zeterbeid beinvloed 

worden, want er il in de ,eindultrlaliseerde landen een hecbte 

band tussen beide laatste verscbljnselen. Aan de basil yan ver

anderingen aet betrettin, tot de lociale zeterbeid Itaan, aldus 

bescbouw, mede de ontwltteUnsen van techniscbe innovatiel. 

Oot deze relatle Yraa, om nader onderzoet. 
Voor een henadering die ruimte Icbept op lange termijn il het 

aoodzatelijt Diet alleen te blijyen Yaltbouden aan het he

ataande arheldsbeltel. De aanvaardinl van bet huidile arbeldl

heatel duidt l ... rs op een te Irote bepertinl yan de optiel die 

aaatschappelljt in de toetomst wel eenl wenlelljt zouden tunnen 

aijn. Daarom aou in dit tader" oot de proble .. tiet Yan 'yer

aleuwe arbeidlheatellen' aan onderzoet ondenrorpen dluen te 

worden, a.dat bepaalde technololilche oatwittelingen - ,eeombi

neerd' met maatscbappelijt-culturele en economiscbe trendl

deze aG,eUjt naderbij aouden tunnen brengen. De maat.chappe

lijte spanninlen die een Inellere t.o. ten aanzien van de ar

beidamartt en de intomenBverdelinl (oot in internationaal Yer

band) sou tunnen oproepen, trij,en aldul sefundeerde aandacht, 

waarbij oot ricbtin,en yoor oplossingen worden aangedrasen die 

buiten de huldise aaatscbappeUjte-economlsche taderl lissen. 
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Oat in deze anal,se de internationa1e dimensie Diet kan worden 

semllt - sterker nos een vitale p1aats krijst - zal duidelijk 

zijn. T.o. en de sevolsen ervan zijn srensoverBchrijdend. 

Bovendien saat het bij deze benaderins ook om onderzoek .. t een 

toekomstsericht karakter. 

Oat de veranderinsen op de arbeid.markt onder invloed van t.o. 

van srote betekenia &ijn seweelt in de 20e eeuw. kan uit de 

volsende tabel worden afseleid. 

Ontwikkelinsen in arbeldsduur en -produktlviteit in Nederland 

1900 1930 1950 1960 1970 1980 

1. Gemiddeld aant. arbelds-
uren per wertende per Jr. 2707 2260 2208 2170 1910 1680 

2. Aant. arbeldsplaatsen 
(1.000) 1911 3023 3625 4101 4719 4807 

3. Aant. sewerkte arbeids-
uren per jaar (1 aln.) 5173 6832 8004 8899 9013 8071 

4. Verkselesenheid In ar-
beldsjaren van 1960 2384 3148 3688 4101 4153 3719 

5. NNP per arbeldsuur 
(prijs 1975 f.k.> 3.60 6.19 7.39 10,07 16,70 22,97 

Bron: V.R.R. 

Deze tabe1 1aat &odanise ontwikkelinsen &ien dat een anal,le 

van de achtersronden de moeite loont. Hierin de techno1osilche 

component te boleren. 11 van srote betekenis. Oaarbij &ullen 

tevens internationale verselijkinsen moeten worden semaakt om 

een bredere empirische balis te krijsn dan die van Nederland 

aIleen. 

Vat de theoretllche aanpak betreft. kan setracht worden te to
.en tot een taxonomie van tecbnoloslein, relevant voor de pro

bleemstellins· 

Gedacht kan worden aan de volsende slobale criteria: 

a. Af- of toenemende tecbno1osische rislditeitt 

Vaardoor ondeelbaarbeid van de produktiefactoren: 
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(1) lebruik van bose temperaturen, (2) noodzaak van bose 

Inelbeden, (3) noodzaak van lerinle toleranUes, (4) nood

zaak van bose voltases, booS enersiesebrulk, (5) lebruik van 

zware aaterialen, etc. 

b. Af- of toenemende econoalscbe riliditelt waardoor ondeel

baarbeld van de produktlefactoren: noodzaak produktie op 

Irote Icbaal. 

c. Af- of toenemende Icbolinlssraad van de factor arbeidt 

d. Snelle veranderinsen in de tecbnolosiet 

e. Imlteerbaarbeid en bescherminssmoselljkbeld voor patenterins 

Demen toe of aft 

De bestuderins van de relaUes tUllen t.o. - arbeid kan vooral 

zlnvol sebeuren wanneer door aeerdere disciplines hieraan wordt 

sewerkt. In de maatschappelijke werkelljkbeid treden econo

aische, soclolo&lsche, juridische en culturele aspecten daarbij 

sterk op de voorsrond. BiDnen bet Onderzoekcentrum werken on

derzoekers uit de vak&roepen Arbeidsverhoudinsen en Recbt, 

Sociololie en Bconomie samen bij de bestuderiD& van deze pro

blemaUek. Rierdoor kan mede worden bereikt dat de onderzoek

resultaten een Irote aate van beleidsrelevanUe kunnen opleve

ren dan uitsluitend via monodiscipllnair onderzoek bereikbaar 

is. 
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De Nederlandse suikerindustrie (1858-1919) als innoverende bedrijfstak 

Beer, prof.ir. C. de , vrijwillig, gastlid. 
PostbU8 101, 5550 AC Valkenswaard 
Geschiedenis van de teehniek in het algemeen. 

Bertholet, prof.dr. C.J.L., A-financiering, lid. 
TO-Eindhoven, Postous 513, 5600 MB Eindhoven, HG 9.33, 040-474690 

Dosweg l54a, 5062 SB Oisterwijk, 04242-5644 

Transfer en diffusie van nieuwe teehnologieen met betrekking tot 
ontwikkelingsgebieden. 

Blanken, drs. 1., vrijwillig, gastlid. 
Philips International B.V., Afd. Bedrijfshistorie, gebouw EMBP, 
040-755898 
St. Annastraat 37e, 5421 kB Gemert, 04923-3142 

De gesehiedenis van de V.N. Philips'Gloeilampenfabrieken onder 
leiding van A. Beering. Institutionele ontwikkeling van moderne 
organisaties. 
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Cuperus, ir. J. t vrijwi11ig, gastlid. 
Den Daal 2, 5521 He Eerlel 

Ontwikkeling van de waterbouwkunde in de 1ge eeuw 

Disco, drs. N., vrijwillig, gastlid. 
TO-Delft, Kanaa1weg 2b, 2628 EB Delft, 015-783706 
Danzigerbocht t.o. 1, 1013 AP Amsterdam, 020-824320 

Bet Nederlandse Ingenieursberoep (1885-1940) 

Fa1tas, drB. S., lid. 
TO-Eindhoven, POBtbus 513, 5600 MB Eindhoven, HG 9.12, 040-474661 
Lichtenberg 69, 5655 BE Eindhoven, 040-551233 

Geavanceerde technologiein en induBtrii1e verhoudingen. 

Gaillard, drs. H' t voorwaardelijke financiering, lid. 
TO-Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, Be 9.24, 040-474593 
Koebergstraat 33, 5012 GP Tilburg 

Industrialisatie van de ontwikkelingslanden. 

Gerzon, ir. F., vrijwi11ig, gastlid. 
TO-Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, 040-479111 
Koekoek1aan 12, 5691 VD Son, 04990-71465 

De herinvoering van de octrooiwetgeving in 1912 

Goudsmit, drs. S. lid. 
TH-Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, HG 9.11, 040-474612 
Weerdsingel 39 bis, 3513 BD Utrecht, 030-31999 

Historisch gegroeide relaties tussen Bcheikunde en scheikundige 
technologie. 

Groen, prof.dr. Ho,· A-financiering en voorwaardelijke financiering. lid. 
TO-Eindhoven, POBtbus 513, 5600 MB Eindhoven, BG 9.10, 040-472889 
Lijsterbesstraat 3, 5671 AE Nuenen. 040-831419 

De geschiedenis van het wetenlchappe1ijk onderwijs in Nederland 

Bakfoort, dr. C., vrijwi11ig g8st1id. 
Universiteit Twente, Vakgroep Geschiedenis, Po.tbus 217, 7500 AE 
EnBched' 

Ontwikkeling van technisch-wetenschappelijke programma's in 
laboratoria. 
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Hooff, drs. G. van, aamenwerkingsorgaan TOE, KOB, gastlid. 
TH-Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, HG 9.01, 040-472698 
Trambrugweg 3, 5707 XZ Helmond, 04920-32783 

De geschiedenis van de machinenijverheid tot 1914. 

Houten, prof.dr. B. van, voorwaardelijke financiering, lid. 
TO-Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, HG 9.35, 040-474633 
Primulastraat 59, 5644 LJ Eindhoven, 040-119774 

Geschiedenis van de techniek in het algemeen. 

Butter, ir. B. t voorwaardelijke financiering, gastlid. 
TO-Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, BG 9.31, 040-474488 
Orchideeenstraat 46, 5644 BL Eindhoven, 040-125137 

Bet op toepassing gericht natuurkundig onderzoek in Nederland voor 
1940. 

Jong, drs. F. de, vrijwillig, gastlid. 
TO-Delft, Kanaalweg 2b, 2628 EB Delft, 015-785212 
D. Costerplein 25, 2624 TP Delft, 015-570664 

TH-Delft en de Industrialisatie 1840-1940 

Kroes, dr.ir. P., A-financiering en voorwaardelijke financiering, lid. 
TO-Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, HG 9.30, 040-472500 
Nieuwstadweg 18, 6545 AP Nijmegen, 080-778561 

De wisselwerking tussen wetenschap en techniek vanuit een 
wetenschaps-filosofisch standpunt. 

Lintsen, dr.ir. H. t A-financiering en voorwaardelijke flnanciering, lid. 
TO-Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, HG. 9.57, 040-474641 
St. Gerardus1aan 34, 5644 NR Eindhoven, 040-122903 

Techniek als factor in de industriali8atie van Nederland 

Lintsen, mr.ir. J. vrijwillig, gastlid. 
Boge Kanaaldijk 5, 
6212 XRMaa8tricht 

Indu8trialisatie en wetgevin~ 

Boyen, dr8. E. van, vrijwillig, ga8tlid. 
Prins Hendriklaan 10, 
6245 EE Eyaden 

Indu8trialisatie en wetgeving 
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Sarlemijn. dr. A., A-financiering en voorwaardelijke financiering, lid. 
TO-Eindhoven, Postbus 513, 5600 HB Eindhoven, BG 9.02, 040-474689 
Dijkakkerweg 8, 5511 IX Knegse1. 04970-3249 

Methodologie van de technische wetenschappen 

Veragtert, prof.dr. K.F.E., vrijwillig, gastlid. 
XU-Brabant, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg, 013-662329 
Grees 17, B-2410 Berentals, Belgie 

Machinenijverheid en industrialisatie. 

Verbong, ire G., ZWO-financiering, lid. 
TO-Eindhoven, Posthus 513, 5600 KB Eindhoven, BG 9.01, 040-472698 
Reiltge Geeststraat 32, 5611 UP Eindhoven, 040-430397 

Textielververij en -drukkerij in Nederland 1850-1914. 

Wemelsfelder, prof.dr. j't vrijwillig, lid. 
TO-Eindhoven, Posthus 413, 5600 KB Eindhoven, BG 8.31. 040-473782 
Eksterlaan 6, 5595 Be Leende, 04962-1328 

Een taxonomie van voorwaarden voor innovatie 

Zwaan, dr. A.B. van der, A-financiering en voorwaardelijke financiering, 
lid. 

TO-Eindhoven, Posthus 513, 5600 HB Eindhoven, KG 8.52, 040-473450 
Val1estap 90, 5672 Bj Nuenen, 040-833511 

Techniek en organisatie (algemeen) 

B. Groep Techniek en Arheid 

Baud. drs. I.S.A., voorwaardelijke financiering, lid. 
TO-Eindhoven, Postbus 513, 5600 HB Eindhoven, BG 9.53, 040-474455 
Apothekersdijk 31, 2312 DD Leiden, 071-120558 

Internationale .rbeidsverdeling 

Douben, prof.dr. N •• A-financiering en voorwaardelijke financiering, lid. 
TO-Eindhoven, Posthus 513, 5600 KB Eindhoven, BG 8.36, 040-473782 
junolaan 18, 5632 AP Eindhoven, 040-417928 

Techniek en Arheid (algemeen)' 
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Manders, drs. A., vrijwil1ig, gastlid. 
vakgroep Planning en Beleid, Fac. der Sociale Wetenschappen 
Heidelberglaan I. 3584 CS Utrecht 

Produktietechnologie en kwaliteit van arbeid. 

Stroeken, drs. J., voorwaarde1ijke financiering. lid. 
TO-Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, HG 8.25, 040-474479 
Stol1enbergweg 118, 6572 AE Berg en Da1. 08895-3795 

Omvang en 8tructuur van de werkgelegenheid 

Veersm&, drs. U., voorwaardelijke financiering, lid. 
TO-Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, HG 9.12, 040-474661 
St. Bavostraat 30, 5643 MB Eindhoven, 040-117896 

Kwaliteit v~n de werkge1egenheid 

* Leden worden aangewezen door de vakgroepen. Sij hebben stemrecht. 
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