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Voorwoord 

Sinds 1983 worden een keer in de twee jaar aan de Technische Universiteit van 

Eindhoven de zogenaamde Casimir-colleges gehouden. Ze zijn genoemd naar 

prof.dr. H.B.G. Casimir die de eerste serie verzorgde. Het is de apzet van 

deze colleges ideeen met elkaar te vergelijken: met naDle de ideeen over 

technisch wetenschappelijke ontwikkelingen vanuit de 'praktijk' en die vanuit 

de 'academische' wereld van de universiteiten. Die vergelijking kan op 

verschillende aspekten betrekking hebben. De ontmoeting met prof. Casimir 

leidde tot discussies over natuurwetenschappelijke theorieen, over hun 

relevantie vaor de praktijk en over de verschillende manieren waarop theoricen 

in de techniek kunnen worden toegepast. Hier daarentegen wardt er nleer 

aandacht besteed aan management-problemen. 

De reader bevat op de eerste plaats de uitgewerkte tekst van de colleges 

die prof.dr.ir. A.E. Pannenborg in 1985 gegeven heeft. Vervolgens geeft 

prof.dr. J. Wemelsfelder een analyse van de waardering van technische kennis 

vanuit economisch standpunt. Aangezien er nog geen gestabiliseerde 

methodologie van het management bestaat was het niet gemakkelijk vanuit 

methodologisch gezichtpunt in te gaan op de onderwerpen die door prof. 

Pannenborg behandeld zijn. Een aanknopingspunt heb ik gevonden in de logica 

van de normen. In mijn bijdrage doe ik dan ook het voorstel technologische 

ontwikkelingen te beschouwen als confrontaties van en beoordelingen vanuit 

verschillende stelsels van nornlen. Het is een benaderingswijze, waarmee een 

wetenschapshistoricius en een methodoloog 'uit de voeten kan' en die aansluit 

bij de manier waarop de manager technologische ontwikkelingen ervaardt: 

namelijk als een historisch proces waarop vauuit verschillende belangen en 

normen op wordt gereageerd. 

VII. 



lk hoop, dat deze bundel opstellen een uitgangspunt zal vormen voor 

nieuwe ideeen en benaderingswijzen. Ik dank prof. Pannenborg en prof. 

Wemelsfelder voor hun inzet en medewerking. De bibliotheek technische know how 

van dhr. van Buijtenen bleek onontbeerlijk voor het laatste hoofdstuk. Hem, 

mw. M. Dollekens (die de tekstverwerker bediende) en A. Kamsteeg (die 

belangrijke assistentie verleende) dank ik zeer. 

A. Sarlemijn. 

VIII. 



Iloofdstuk I 

DE ONDERNEMING IN EEN ZICH VERANDERENDE SAMENLEVING, 

de rol van Research and Development 

prof.dr.ir. A.E. Pannenborg 

In dit opatel zullen wij aandacht schenken aan de plaats van de onderneming in 

de samenleving enerzijda en de groei van techniek en wetenschap, die in de 

loop van de laatste honderd jaar geleid heeft tot onderzoek in georganiseerd 

verband anderzijds. Beide onderwerpen worden in een historisch perspectief 

geplaatst, waarbij uiteraard aan de ontwikkelingen in de laatste tientallen 

jaren meer aandacht zal worden geschonken dan aan die in het verre verleden. 

Vele eeuwen lang ontwikkelden wetenschap en techniek zich naast elkaar. De 

techniek ontwikkelde zich verregaand heuristisch; de wetenschap nam zijn eigen 

weg. Incidenteel werden resuitaten van de wetenschap door de techniek ge

bruikt. Omgekeerd gebruikte de wetenschap soms huIpmiddelen die door 

technische ontwikkelingen beschikbaar waren gekomen. Brugfiguren die zowel 

bijdroegen aan de ontwikkeling van de natuurwetenschappen als van de techniek 

waren zeldzaam. Archimedes is hier wellicht het grootste voorbeeid van. Wijlen 

Prof. A.C.S. van Heel heeft hem weI gekenschetst als de eerste Natuurkundig 

Ingenieur in de wereld. Bioei van wetenschap en van techniek hangt samen met 

het algemene cultuurpatroon. Het is b.v. opmerkelijk hoezeer de Grieken in de 

klassieke oudheid bijdroegen tot de natuurwetenschap, in tegenstelling tot de 

Romeinen. die daarentegen indrukwekkende technische prestaties leverden. 
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Zoals bekend begint onze huidige sterk technische beschaving met de 20 

treffend als Renaissance betitelde periode in Europa. Ook de geleerden, zoals 

Keppler en Galilei, veranderen het wereldbeeld van de Europese mena. Tijdens 

dl' Gouden Ecu\-,' in Nederland draagt de wetenschap nog steeds incidenteel, maar 

in wat verhoogde mate, bij tot de ontwikkeJing van de techniek door hEt werk 

Van mensen als Snellius en Huygenfi:. De grootste ingenieur uit dh~ periode in 

unli land is Simon Stt'vin, die zichzelf in de loop van zijn leven ontwikkelde 

van boekhouder tot mathemaat en van mathemaat tot ingenieur. De grootste 

l1C1tuurkundige uit de 17de eeuw is ongetwijfeld Newton. 

De 18de eeuw kenmerkt zicn vooral door monumentale bijdragen aan de ont

wikkeling van de wiskunde; denk hierbij aan Euler, Laplace en Legendre. Van 

licverlee wordt de afsland tUBsen weteoschap en zijo toepassing kleiner, 

zodat i[l het ll1idden van de 19de ecuw, 81thans in enkele hoofdstukken, van een 

dirette aansluiting op elkaar kan worden gesproken. Dit speeit zich het eerst 

af in de chemic van synthetische kleurstoffen. 

In het algen1cen kunnen wij dus stellen dat de teehniek z,ich aanvanke.lijk 

verregaand autonoom ontwikkelde en dat pas vanaf het midden van de vorlge eeuw 

de wetenschap als het ware de techniek begint in te halen en een van lieverlee 

groeiend fundament aan de techniek begint te verschaffen. Dit geidt voor aIle 

ingenieursvakken, met de markante uitzondering van de electrotechniek. Deze 

ootstaat vanuH het wetenschappelijk onderzoek van de electriciteit. Het is 

interessant tc speculeren dat de jongste tak van de ingenieurswetenschappen, 

80ftware engineering, zich lijkt te gedragen volgens het traditionele pa

troon. In feite is dit momenteel nog een heuristisch vak met sterke artisanale 

t rekken. Een wetenschappeli jke basis hiervoor vanuit computer-science 1 i jkt 

nog enige tijd in het verschiet te liggen. 

De nijverheid, aanvankelijk geheel gebaseerd op handwerk, ontwikkelde zich 

de laatste 500 jaar in Europa langzaam in de richting van de wat grotere onder

neming. De vrijheid van ondernemen is aanvankeli jk beperkt. Voor:::ov('t bet 

gildesysteem wordt afgelost, trekt de overheid de regulerende rol aan zich 

zelf. Rond het ondernemen bestaat een stelsel van licenties en vergunnJngen. 

Het is eveneens pas na het midden van de vorige €euw dat het concept van cen 
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Naamloze Vennootschap in de meeste Europese landen een wetteJijke basis ver

krijgt. Dit geschiedt op grond van het inzicht dat dit in de praktijk de meest 

effectieve organisatievorm blijkt te zijn om de nijverheid te bevorderen en 

daardoor de welvaart te vergroten. De vrijheid van ondernemen, vrijheid wat 

betreft de keuze van de te fabriceren producten en hun hoeveelheden. die ons 

thans zo gewoon voorkomt, is dus betrekkelijk recent. Het is het samenvalleD 

van deze omstandighedeIl. enerzijds de gelegaliseerde vrijheid van ondf~tnemen 

en cmderzijds het begin van een wetenschappelijk fundament voar de techniek) 

die in de tweede helft van de vorige eeuw leidden tot het onstclan van ondEr

zoek en ontwikkeling in georganiseerd verband en weI binnen ondernemingen. Het 

is met name binnen de bedrijfstakken die zich bezighouden met de organische 

chemie en met de electrotechniek dat dit plaats vindt en weI in de Duit$e 

chemischE:~ industrie en in de Amerikaanse electrotechnische industrie, deze 

laatste sterk onder invloed van het werk van Edison. 

Overheden zagen in dat tijdsbestek nog geen rol voor zichzelf am onderzoek 

of ontwikkeling te financieren. Een enkele uitzondering daarop werd gevormd 

door dienstverlenende werkzaamheden. zoals het beherell en controleren van het 

stelsel van maten en gewicbten en h.v. op het gebied van de meteorologiE. Bij 

dit laatste slaat Nederland geen slecht figuur: reeds in 1854 wardt op initia

tief vall Buys Ballot het KNMI opgericht. 

Behoudens deze uitzonderingen zag de overheid zijn task op het gebied van 

onderzoek en ontwikkeling beperkt tot het verschaffen van technisch onder

wijs, het bevorderen van de zuivere wetenschap en het in stand houden van t.'en 

wettelijk systeem voor de bescherming van de industriele eigendom 

(Octrooiwet). 

Wat betreft de economische inrichting van de samenleving voltrekt zich in 

h~~t eerste kwart van deze eeuw een belangrijk feit. Na de Russische Revolutie 

wordt aldaar voor het eerst het Marxistische economische model in praktijk 

gebracht. Een model dat zich niet baseert op de vrijheid van ondernemen, ntaar 

op een rigide planeconomie, te beschrijven als een top-down stelael in tegen

stelling tot het bottom-up stelsel dat wij aanhangen, waarbij de initiatieven 

voor economische activiteit niet van de top maar van de voet van de samen-
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leving uitgaan. Na aanvankelijke successen van het Sovjet systeem, waarbij de 

8chterstand in materiele zin van Rusland t.o.v. het Westen verkleind werd. 

blijkt de lSBtste twintig jaar steeds duidelijker dat een planeconomie 

8anmerkelijke beperkingen oplegt aan creatiev!2' en illvent:ieve ontwikkel ingen 

van de tt'chniek en de natuurwetenschappen. 

In dat verband is het interessant kennis te nemen van hetgeen Karl Marx 

daarover opmerkt: In de ogen van Karl Marx was de technologische dynamiek een 

direct uitvloeisel van het ontstaan van het kapitalistisch stelsel. Hij was 

van mening dat kapitalisme tot een immense expansie en productivlteit leidt 

omdat het systeem ongewoon sterke drijfvel'en en instituties schert om tE'chno

logische verandering en kapitaalvorming te versnellen. 

~lar:l( en Engels schrijven in het COlllmunistisch Hani fest (1848) dat de 

bourgeoisie voor het eerst aantoont wat menselijke activiteiten weI tot stand 

kunnen brengen. Er zijn dingen tot stand gekomen die de Egyptiscbe pyramiden, 

(Ie Romeinse aquaducten en de Gotisehe kathedralen ver aehter zich Iaten. De 

reden hiervoor is dat de kapitaliBtische klesse de eerste heersende klasse is 

in de geschiedenis, waarvan de belangen onverbrekelijk verbonden zijn met 

technologische verandering in plaats van met het handhaven van de status quo. 

1 
Oak lezeD we in het Conununistisch Manifest 

De bourgeoisie ken niet bestaen zonder bij voortduring de product ie
middelen revolutionair te verbeteren en da8rdoor de omstandigheden in de 
samenleving in het algemeen te veranderen. Behoud van klassieke product ie
methoden in ongewijzigde vorm was daarentegen een uitgangspunt voor het 
bestaan van aIle voorafgaande industriele klassen. 

De Eerste en de Tweede Wereldoorlog oefenen beide invloed uit op d{; rol 

van de techniek in de samenleving. De invloed van de Eerate WereJdoorlog is 

goeddeels van voorbijgaande aard, maar leidde weI tot de stichting van onaf

hankelijke onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties, met het doel het gebruik 

van geavanceerde techniek in de industrie te bevorderen. In de Verenigde 

Staten wordt een aantal onafhankelijke onderzoeksinstellingen (non-profit 

organisations) opgericht. In Nederland neelllt de overheid een initiati.ef ill 

deze richting door de oprichting rond 1930 van TNO. 
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De Tweede Wereldoorlog veroorzaakt een veel markanter effect. De beslis

sende rol van technisch kunnen in het winnen van de oor10g wordt voor iedercen 

zichtbaar. Het hlijkt dat het tijdelijk inzetten van grote geesten uit 

de zuivere wetenschapsbeoefening vaor toegepast werk, zoals dit b.v. in de 

Verenigde Staten gesehiedde met de Professoren Bethe, Schwinger en Fermi, 

veel vrucllten afwerpt. Blijkbaar is de mens lnstaat door een georganiseerde 

aanpak, met insehakeJing vaIl hooggekwalificeerd technlsch en wetenschapptdijk 

talent, ongekend gecompJiccerde doeistelllngen te verwezenlijken. Dit bee-hI 

dringt zieh in wljde kring op en leidt over een breed front tot een expansie 

van toegepast technisch wetenschappelijk onderzoek, zowel binnen onderuemingen 

als in open bare instituten. De gestaag groeiende welvaart in de jaren vijftig en 

zestig maakt het ook financieel mogelijk dit te deen. Onvermijdelijk is bij 

deze ontwikkeling ook een aantal uitschieters die de verwachte successen niet 

brengen. Dit is te verklaren uit een te eenzijdige aandacht voor de geneTatia 

van nieuwe kennis en te weinig aandaeht v~~r de noodzaak van kennisoverdracht 

van researchinstellingen naar gebruikers. Dit is een aspect waartegen ook 

vandaag steeds opnieuw wordt gezondigd. 

Zoals wij weten is de wederopbouw ill materiEHe zin van de door de T~'(cede 

Wereldoor]og verwoeste wereld, met gebrl!lkmaking van de tectmiek op grote 

schaal, ongemeen succesvol verlopen. Tegen het einde van de jaren zestig 

begint zich cen reaetie hierop af te tekenen. De materiile wederopbouw is 

vern'gaand voltooid en de schaal waarop technische hulpmiddelen door aIle 

burgers worden gebruikt, brengt neveneffecten teweeg die bezwaren oproepen. 

Het name de jeugd keert zich af van de nadruk op en het voorranggeven RaD de 

techniek. De Club van Rome verheft zijn stem am te waarschuwen tegen een 

ongewijzigde voortzetting van het gevoerde beleid. De Ulens is doende de 

natuurlijke hulpblonnen in een te hoog tempo te consumeren en 'lervuilt zijn 

omgeving met de daaruit voortvloeiende afvalstroom. De rem die daarmee op de 

economische ontwikkeling wOldt gezet, wOldt nog extra aangetrokken door de 

oliecrisis. De openbare mening keert zich tegen de producenten van de 

materiEHe technische goederen, waar de samenleving zo om gevraagd heeft. De 

vermeende machtspositie van multinationale bedrijven wordt sterk aangevallen. 

Het lijkt op een principiele aanval op de vrijheid van handelen van de Naam

loze Vennootschap. Langzaam komt een vloed van beperkende wetgevingen, ook weI 

reguleting genaamd, in de Westerse landen op gang. 
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De Bendacht van het puhliek verschuift sterk van het creeren van welvaart 

naar het verde len van welvaart. Het lijkt weI alsof filen aanneemt dat het 

scheppen van welvaart vanzelf gaat. Deze gevoelens Ieiden uiteraard tot 

antagonisme tussen ondernemers en belangenorganisaties, zoals vakbonden en de 

Consumentenbond. Een periode van polarisatie wordt ingeluid. Bijna vanzelf

sprekend verdwijnt, onder invloed van daze interne en externe tegenstellingen, 

de groei van de welvaart Het duurt tot na 1980, mede onder invloed VBn de 

inmiddels sterk opgelopen werkeloosheid, dat de prioriteitsstelling in het 

politieke denke.n weer bagint te verschuiven. In ons land hebben (:~nke]e. gezag

hebbende eommis!'d.es, zoals de cornndssie Rathenau en de cornmissie Wagner, bterk 

bijgedragen tot cen terugkeer van het realisme in de publieke opinie. Men 

begon te beseffen dat de benadering in de jaren zeventig onherroepelijk leidde 

tot het afkalven van de internationale concurrentiepositie. Temeer omdat door 

de fenomenah' ontwikkeling van de communicatie- en transporttechniek, de con

currentiepositie niet langer gemeten kon worden aan de omdngende Europese 

buren, maar cen intercontinentaal karakter had gekregen, waarbij nasat de Ver

enigde Staten, Japan als industriile grootmacbt mee ging spelen. 

Dit alles heeft in de eerste helft van de jaren tachtig geleicl tot cen 

sterke verschuiving in het belaid, met cen zelfs wat overdreven verwachting 

van industriele innovatie als heilmiddel am de economische kwalen te genezen. 

Opnieuw wordt de onderneming in brede kring gezien als het voertuig om de 

welvaart zeker te stellen. 

In de V.S. zijn andere factoren aan het werk geweest. De maatschappelijke 

polarisatie voltrok zich niet zozeer tussen werkgevers en werknemers, maar was 

veelme(;'r het uitvloeisel van de Vietnam Oar log en de daarml:'e gepaard gaande 

ondermijning van het nationale zelfvertlouwen. Ook sldaar lijken de malaise

Bcvoelens overwonnen te zijn en is er sprake van eE':Il nieuw elan. 

Inderda8d lijkt thans een periode van versnelde industriile inn0vatjp aan 

te breken. Van nieuwe aanzetten j~ de biotechnologie wordt vee] V€IVdciit, zij 

het dat de v~rwachtingen op korte termijn misschieD te hoag gespannen zijn. 

Nieuwe materialev en radicaal vernieuwde processen om deze te 

~ervaardigen,8taan aan de horizon. De micro-electronics en de daarop 
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gebaseerde informatie- technologie hebben zich oak in de jaren zeventig 

autonooUl en stofmaehtig ontwikkeld. Hun toepassingen lijken tlians op grote 

schaal door te breken. Dit zal vooral in de fabrieken aanmerkelijke gevolgen 

met zich meebrengen. Automatisering lijkt principieel overal in de productie 

mogelijk. Het tempo van invoering wordt niet zozeer door de techniek bepaald 

als weI door het aantal beschikbare experts en de financiele middelen om te 

investeren. Het tekent zich af dat hierdoor zich aanmerkelijke verschuivinger. 

in de samenstelling van de beroepsbevolking gaan voltrekken. De behoefte aan 

ongeschoold personeel in de industrie neemt snel af tot cen laag niveau, 

w8.8rnaast de vraag naar technisch gekwalificeerden stijgt en weI in een mate 

waara an het onderwijs op korte termijn niet zal kunnen voldoen. 

Noten 

1) Ontleend aan N. Rosenberg, Black Box: Technology and Economics, Cambridge 
University Press, 1982. 
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prof.dr.ir. A.E. Pannenborg 



Hoofdstuk II 

RESEARCH EN INNOVATIE 

IN EUROPA, IN DE VERENIGDE STATEN EN IN JAPAN 

prof.dr.ir. A.E. Pannenborg 

Een van de kenmerken waarin de huidige industriele wereld verschilt van die 

van rond 1950, is het geografisch karakter van de concurrentie. De 

hooggeindustrialiseerde wereld bestond in 1950 uit twee continenten, n.l. 

Europa en Noord Amerika. De Verenigde Staten van Noord Amerika waren toen 

vrijwe1 autark, hetgeen gestaafd wordt door de geringe omvang van de 

buitenlandse handel, die slechts enkele procenten van het Bruto Nationaa1 

Product bedroeg. In Europa was dat meer, voornamelijk door het verkeer met de 

toen nog bestaande kolonien. Het handelsvolume tussen de twee continenten was 

overeenkomstig gering. Dat betekent dat de concurrentie in Europa overwegend 

intra-Europees was. Daarin is sedertdien een kolossale verandering gekomen. In 

bepaalde takken van de techniek, met name in de micro-electronica en in de 

computertechniek, veroverden de Verenigde Staten een sterk leidende positie 

als leverancier in de wereld. Ook voor andere producten werd het 

handelsverkeer tussen de continenten intensiever, mogelijk gemaakt door de 

relatief sterk dalende transportkosten. 

In Europa ontstond het besef dat een grote homogene thuismarkt zoals in de 

V.S. een belangrijk uitgangspunt is om vandaaruit een exportpositie op te 

bouwen. Dit besef is een belangrijke drijfveer geweest voor de Europese staten 

om aan het einde van de vijftiger jaren het Verdrag van Rome voor het 
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realiseren van een Europese Economische Gemeenschap te sluiten. De realisering 

hiervan is uiteraard een langzaam proces. De concurrentiedruk vanuit de V.S. 

werd in Europa in toenemende mate gevoeld. Het publieke debat hierover werd 

sterk gevoed door het boek "Le defi americain" van J.J. Servan Schreiber. 

Europa voelde zijn aebterstand in de geavanceerde industrietakken. Er I<erd 

gesproken over de "technological gap" tussen Noord Amerika en Europa. 

Sindsdien is het beeld weer sterk veranderd door het of het toneel 

verschijnen van Japan als moderne industriile natie. Laten wij de Sovjet Unie 

builen beschouwing, die onverminderd een autark beleid voert, dan bestaat de 

hooggelndustrialiseerde wereld thans uit dria blokken, te weten: Europa, de 

Verenigde Staten en Japan. 

V~~r een inmiddels verder toegenomen aantal industrietakken is de 

concurrenti.e intercontinentaal en wereldwijd geworden. Ook Japan baseert zijn 

industri€le kracht op het bedienen van een grote homogene thuismarkt, ,,'aarop 

tussen de Japanse ondernemingen een felle conc.urr-entie in stand wordt 

gehouden. 

Europa heeft moeite zich staande te houden tegen het geweld van de 

concurrentie van de twee andere blokken. De EEG heeft VOlID gekregen ols een 

douane-unie, maar van een homogene Europese markt is nog geen sprake. Voor de 

politici in de lidstaten heeft het veel tijd gekost, voordat zij de 

verschuiving in de concurrentieverhoudingen beseften. Te lang werd 

vastgehouden Clan de opvatting dat de voornaamste concurrenUe kwam uit de 

buurstaten. Tot voor kort ~ijn de Iidstaten van de EEG dan oak niet bereid 

geweest een Europese industriepolitiek te formuleren. 

Het belang van een grate homogene thui smarkt behoeft nadere toel:i chti ng. 

HE~t houdt voornamelijk verband met schaaleffecten, vaak aangeduid ais 

"economies of scale", Het is een bekend gegeven uit de bedrijfseconomie dat 

cen grate fabriek in staat is eell product tegen een lagere kostprijs te, 

produceren dan eeo kleine fabriek. Om een grote fabriek economibch staanrle tc 

houden, is het noodzakelijk op cen behoorlijke sfzet te kunnen rekenen, hetzij 

in de vorm van cen groot marktaandeel in een kleine markt, of een middelmatig 
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marktaandeel in een grote markt. De verbrokkeldheid van de Europese markt, in 

stand gehouden door tallozt.', zogenaamde non-tariff barriers, met name op het 

gebied van normalisatie en goedkeuringseisen, verhindert fabrikanten in veel 

industrietakken een behoorlijk marktaandeel over het gehele areaa1 van de EEG 

te verwerven. Daar komt nog bij dat het aanschaffingsbeleid van de Europeaan 

in doorsnee conservatiever en terughoudender is dan dat van de Amerikaan of de 

Japanner, met andere woorden, in doorsnee is de belangstelling in Europa zich 

te bedienen van de modernste technische producten en hulpmiddelen geringer dan 

in de twee andere blokken. Dit leidt steeds opnieuw tot de situatie dat 

fabrikanten in de andere twee blokken reeds tot productie in grote aantallen 

zijn g£,komcn, voordat het bedieneI1 van de Europese klanten BaD de orde komt. 

Dan zijn de kostprijzen elders reeds zo laag geworden dat het voor de Europese 

fabrikant heel moeilijk geworden is deze te evenaren. De gevolgen hiervan zijn 

maar al te duidelijk: de behoeften aan computers en micro-electronica

bouwstenen in Europa worden slechts voor 20% vervuld door Ieveranciers met hun 

hoofdzetel in Europa. 

De nu reeds vele jaren durende discussie over de vermeende achterstand van 

Europa heeft ook het zelfvertrouwen van de Europeanen ondermijnd. Dit wordt in 

de discussie aangeduid als Europessimisme. Op zichzelf is hiertoe geen reden. 

Er zijn geen tekenen dat de creativiteit en inventiviteit van Europeanen is 

afgenomen. WeI lijken de Europeanen weinig succesvol hun eigen origineJe 

bijdragen voldoende snel in economische baten om te zetten. Dit hangt 

ongetwijfeld samen met de verbrokkeling van de markt en de daaruit voort

vIoeiende verbrokkelde structuur van de industrie. Deze signalen worden thans 

in snel toenemende mate begrepen door de politi.ci en ten:cht vertaald in de 

noodzaak industri~le innovatie meer op eeo Europese leest te schoeien dan op 

de nationale leest van elke lidstaat apart. 

Nadat de opzet gezamenlijk research op het gebied van de kernenergie te 

bedrijven in daartoe gecre~erde instituten niet aan zijn doel bleek te 

beantwoorden, richtte de inspanning zich meer op het cre~ren van 

samenwerkingsverbanden dan op het centraliseren in nieuwe Europese 

instituten. Een voorbeeld hiervan is ESPRIT, een programma ter bevordering 

van de ontwikkeling van de techniek op het gebied van micro-electronica en 
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informatietechnoiogie, dat de aanschijn heeft een succes te worden. Het 

recente Franse voorstel voar EUREKA heeft een soortgelijk karakter. 

Over s kunnen wij niet spreken van sen 8chterstand van Em:op.::l in het 

algemeen. Het beeld per industrietak is zeer verschillend. Op het gebled van 

teleeommunicatie-apparatuur voorziet Europa in zijn eigen behoefte en is i.n 

bepaalde opzichten toonaangevend in de wereld. Voor medisch-diagnostische 

apparatuur geldt hetzelfde. Wat transportmiddelen betreft, de automobiel

industrie houdt zich grotendeels goed staande, het rollend materiael voor de 

spoorwegen is uitstekend en op het gebied van de grote lijnvliegtuigen weet 

Airbus de Amerikaanse concurrentie goed aan te vechten. 

Voordat wij ertoe overgaan een aantal kenmerken van elk van de dde 

industriile bJokken onderling te vergelijken. lijkt het goed speciale aandacht 

te geven aan Japan dat zich op zo indrukwekkende wijze in een aantal 

industrietakken als concurrent van wereldformaat de Iaatste tien jaar heeft 

gemanifesteerd. 

Voor de buitenstaander lijkt het alsof deze natie onverwacht en abnlpt het 

podium van de wereldeconomie heeft betreden. Het is goed z,ich te realiaeren 

dat de indrukv.'ckkende industriEl1e ontwikkeling van Japan reeds een 

geschiedenis "Iian meer dan honderd jaar aehter zich heeft. Het begon met bet 

geforceerd openbreken van het land in de jaren vijftig en zestig van de vorige 

ecuw. Reeds in het eerste decennium van deze eeuw had de industrie in Japan 

zich zover ontwikkeld dat een in Japan gebouwde oorlogsvloot in staat WB& in 

1905 de Russische vernietigend ta veralaan. Ook de grate beginsuccessen in de 

Tweede Wereldoorlog van Japan duiden op een toen reeds sterke industriEne 

basis. Weliswaar was in 1945 het land in materieel opzicht verregaand 

vernietigd, maar het had weI een vliegende start voor herindustrialisatie met 

het bestand aan gekwalificeerde ingenieurs en anderen. De na-oorlogse 

industriepolitiek van Japan is zeer consistent geweest. De weg voo~ de 

wederopbouw van de industrie werd bepaaid door het system<ltisch kOp~>-d van 

licentiea td t Amerika en Europa. Om dit effectief te doen is het) zoals de 

Japanners goed begrepen, noodzakE'Jijk parallel b:u::,raan eigen R&D cBpadteit te 

ontv.'ikkelen. Immers slechta dan is men in staat enerzijds te kunnen yjezen 
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welke licenties men wil kopen en anderzijds om de gekochte kennis op de juiste 

wijze te absorberen en te verwerken voor eigen gebruik. 

Dit wordt treffend aangegeven in figuur 1, ontleend aan een opstel van 

Prof. Oshima, waarin wordt geillustreerd dat de kosten van het eigen R&D 

apparaat gelijke tred hielden met de kosten van de verworven licenties.l) 

100 billion yen 

18 

16 

14 
Import of Technology 

(x 10) 12 

10 

8 

6 

4 

2 

O~--r--'---'--'---.-~--~--~--r-

1965 '66 '67 '68 '69 '70 '71 '72 '73 '74 

Figuur 1: Expenditure for import of technology and 

R&D for industry 

Coordinerend over de gehele industrie en sterk mede bepalend voor het beleid 

is het Ministry for International Trade & Industry (MITI). Hier werd de 

werkwijze ontwikkeld om in het kader van een zeer fijnmazige indeling van de 

totale industrie in meer dan 250 commissies, voor elke industrietak de 

presidenten van de onderling concurrerende ondernemingen om de tafel te 

nodigen en met hen de speerpunten van het exportbeleid uit te werken. In de 

achter ons liggende jaren hebben wij een hele serie voorbeelden meegemaakt van 

deze speerpunten, die in vele gevallen de overeenkomstige ondernemingen in 
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Noord Anlerika en Europa in het nauw brachten en waarop in veel gevallen 

faillissement volgde. Denk aan fototoestellen, zakrekenmachines, 

audio-apparatuur, schepen, auto's. 

Er zit een duidelijk patroon in dit beleid. Een gemeenschappelijk kenmerk 

b.v. is dat men zich bij voorkeur concentreert op producten waarvoor reparatie

service of niet aan de orde is, of nagenoeg gelijk aan die voor 

concurrentieproducten. Dit om de bezwaren van de grote taalbarriere tussen 

Japan en de rest van de wereld te minimaliseren. Deze Japanse aanvalsmethode 

wordt globaal weergegeven in schema I. 

DE JAPANSE AANVALMETHODE 

KIES HET PRODUCTSEGMENT (NATIONALE CONSENSUS o.l.v. MITI) 

TOETS HET OP DE THUISMARKT 

BIJ SUCCES, EXPLOITEER DE THUISMARKT OM TOT GROTE AANTALLEN TE KOMEN 

VANUIT LAGE KOSTPRIJZEN, ONDERBIED DE CONCURRENTEN OP DE ANDERE 

CONTINENTEN. 

SCHEMA I 

INNOVATIE 

richtinggevend verbeterend 

-----,... 
---;.. 

-----:".. 

---;;.. 

Figuur 2: Richtinggevende versus verbeterende innovatie 
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Het hebben van een grote thuismarkt is daarbij een beslissend gegeven. 

Gedragen worden deze successen door het talent van Japanse ingenieurs am met 

grate snelheid steeds nieuwe opvolgerproducten te ontwikkelen. De Japanners 

hebben getoond de best verbeterende innovatoren in de wereld te zijn (figuur 

2), Niet sterk zijn Japanners in het doen van originele uitvindingen. Zowel in 

de wetenschap als in de techniek zijn vernieuwingen van een doorbraakkarakter 

in Japan uiterst schaars. De richtinggevende innovatie komt ook vandaag de dag 

overwegend uit Europa of Amerika. In de exploitatie van deze nieuwe ideeen 

streven de Japanners echter aIle anderen voorbij. Dit gebrek aan origineel 

denken is diep verbonden met de aard van de Japanse cultuur. Het doel van de 

opvoeding van een Japans kind is hem te ontwikkelen tot een gerespecteerd lid 

van een groep. Dit vereist conformisme, een eigenschap die loodrecht staat op 

het patroon van de Nobel prijswinnaar of de grote uitvinder, die ~eeleer 

gekarakteriseerd moet worden als onorthodox en non- conformistisch. Peter 

Drucker heeft het Japanse karakter in dit opzicht zeer raak getypeerd: " In 

Japan, originality is not a value; excellence is a value, not originality" 

Wij zullen thans een poging doen de drie industriele blokken onderling te 

vergelijken. In schema II is een aantal kenmerken opgenomen en weI in drie 

categorieen, te weten: de markt, onderwijs en wetenschappen en de industrie. 

- OMVANG 
- Ol'ENHEID 
- INNOVATIEF 
- DoB ALS TREKKER 

- WiT BASISIDEEEN 
- VEkBETERINGSINNOVATIE 
- CONCURRENTIE IN ONDERWIJS 

- IMPLEI1ENTATIESNELHElD 
- 110BILIT£I'1' 

SECTORI'OL I Tl EK 
~ NTIlF 
- MULTINATIONALE ONDERN. 
- INTERNATlONALE R&D 

EUROPA V.S. JAPAN 

+ 

+ 

+ 
+ 

SCHEMA JI 

+t 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+t 
+ 

+ 

+ 



16 

Als wij de diverse opgevoerde aspecten toelichten, komen wij tot het volgende 

commentaar. Hcewel Europa zowel qua omvang van de bevolking als qua koopkracht 

groter is daD elk van de twee andere blokken, verhindert een aantal historisch 

gegroeide barri~res dat de markt zich in die omvang presenteert. De Europese 

mark ten zijn ",el open, zo",el ",at betreft importen als ook wat betreft de 

vrijheid van vestiging voor buitenlandse ondernemers. Dit in tegenstelling tot 

Japan, dat terecht aan sterke kritiek uit de andere twee blokken blootstaat 

vanwege zijn cmwi.l zijn markt in bovengenoemde zin echt open te stellen. Dit 

resulteert in een ongewoon groat handelsoverschot ten gunste van Japan. Op de 

langere duur is deze situatie onhoudbaar en zal bij onveranderd gedrag zich 

tegen Japan keren. 

Zoals in het voorafgaande reeds opgemerkt, is de bereidheid van de klant onl 

in Europa snel van de nieuwste techniek gebruik te maken geringer dan in de 

t",ee andere blokken. De Europese markt heeft geen innovatief karakter. Steeds 

opnieu", blijkt dat voor nieuwe producten de invoering in Europa langzamer 

verloopt dan elders, zoals gemeten wordt door vergelijking van de dichtheid 

van computers, microwave ovens, etc. per 1000 inwoners. 

Het wordt algemeen erkend dat de overheid met zijn vaak omvangrijke 

aanschaffingen een grote factor in de markt is. Worden de behoeften voor

uitstrevend geformuleerd, dan kan daarvan een belangrijk trekkerseffect op de 

leverende industrie uitgaan. Het meeat manifest treedt dit effect op bij de 

aanschaffingen door het Ministerie van Defensie in de Verenigde Staten. Steeds 

zijn er nieuwe gevallen waarbij Amerikaanse leveranciers succes hebben met 

praducten waarvoor de technische basis gelegd werd door 

ontwikkelingsopdrachten verleend door het Ministerie van Defensie. Een plan 

zoals het recente "Strategic Defence Initiative" zal ongetwijfeld in de 

toekomst soortgelijke effecten veroorzaken. 

Zoals hier-boven reeds uitvoerig uiteengezet, worden onverminderd in Europa 

originele basisuitvindingen gedaan, waarnaast juist Japan opvalt door het 

tegendeel. Nu Japan nie.t langeI' behoeft in te halen, maar de ambitie heeft ook 

in technisch opzicht leider in de wereld te worden, is dit een punt dat 
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Japanse insiders bepaa1d zorgen baart. 

Met de woorden "concurrentie in onderwijsll wordt gedoeld op een 

onderwijsstelse1 waarbinnen kwaliteitsconcurrentie tussen instellingen 

voorkomt. Dit is zowel in Amerika als in Japan duidelijk het geval, terwijl in 

de meeste Europese landen het onderwijs centralistisch geregeld wordt op basis 

van dogmatische equivalentie van aIle scholen van hetzelfde type. Dit 1aatste 

werkt het sne1 bij de tijd houden van de onderwijsprogramma's tegen. Een 

voorbeeld hiervan is de geringe snelheid waarmede onderwijs in de informatica 

ell ill !lOftW«Tl: ln Eu["opu Vtlll de gr"ollJ l<.oml. 

Wat betreft de industriele aspecten kunnen wij ons in ons commentaar 

beperken tot enke1e. Met "mobiliteit" wordt aangeduid de bereidhe~d van het 

gekwalificeerde individu om van baan te veranderen. In Europa wordt door de 

gebondenheid aan de nationale cultuur en taal hier een grote beperking 

opgelegd. Daardoor is het in Europa moeilijk door te voeren snel 

hooggespecialiseerde teams te formeren. 

Een specifiek Amerikaans verschijnsel is de veelvuldigheid waarmede veelal 

jonge experts hun eigen onderneming (!ew Iechnology ~ased !irm) stichten. Dit 

in tegenstelling tot zowel Japan als Europa waar dit slechta bij uitzondering 

geachiedt en dan meestal in bezigheden, zoals consultancy of software bureaus, 

waarvoor geen of slechts weinig investeringen in vast aetief nodig zijn. De 

plaats ontbreekt op de oorzaak hiervan nader in te gaan. Wel is het duidelijk 

dat de harde sociale instelling van de Europeaan t.o.v. een collega die 

failliet gaat. een belangrijk negatieve invloed uitoefent. 

Het lijkt mogelijk op vrijwel aIle aspecten waar het oordeel over Europa 

negatief uitvalt, verbetering aan te brengen. Daarvoor is in de eerste plaats 

inzieht in de noodzaak voor Europa zich als een continent te gaan gedragen 

nodig. Als dit inzicht dan vertaald wordt in de politieke wil er iets aan te 

doen, onder het brengen van enige offers wat betreft de vaak ad absurdum 

doorgevoerde nationale onafhankelijkheid, zijn er goede kansen aanwezig. Onze 

concurrenten staan niet te wachten. De tijd dringt weI. 
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Noten 

1) Keichi Oshima, tlTechnologicai innovation and industrial research in Japan", 
in: Research Policy, Vol. 13, No.5 p 285, October 1984 



Hoofdstuk III 

INDUSTRIELE INNOVATIE 

prof.dr.ir. A.E. Pannenborg 

Industriele innovatie is een gangbaar begrip geworden. Zoals in het volgende 

opstel uiteengezet zal worden, staat het ook thana weer in het middelpunt van 

de belangstelling. Het is onderwerp geworden van systernatische acadernische 

studie, zodat over de laatste dertig jaar er een ornvangrijke literatuur over 

dit onderwerp is ontstaan. Aan het begin staan de publicaties van Schumpeter 

van een vijftig jaar geleden. 

Een canonieke definitie van industriele innovatie bestaat niet. Eigenlijk 

hoeft dit ook niet. Als wij het Nederlandse equivalent gebruiken, industriele 

vernieuwing, is het duidelijk dat wij spreken over vernieuwingen die binnen 

industriele ondernerningen aangebracht worden. De noodzaak hiervoor is een 

absolute. Immers een onderneming is een integrerend deel van de samenleving; 

de samenleving als een Ievend bestel is aan voortdurende wijzigingen 

onderhevig; een ondernerning maet am goed te blijven functioneren en in leven 

te blijven zich aan deze wijzigingen aanpassen en dus veranderingen, 

vernieuwingen, binnen zichzelf aanbrengen. In deze zin heeft het be trekking op 

aIle ondernerningsfuncties. Het kan vernieuwingen betreffen in de wijze van 

financiering van de onderneming, in de wijze waarop de onderneming zijn 

producten op de markt brengt en distribueert en in het personeelbeleid. In het 
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kader van het hier te bespreken onderwerp willen wij ons met industriele 

innovatie beperken tot de vernieuwingen die een onderneming bewust aanbrengt in 

zijn producten of in zijn fabricageprocessen, d.w.z. wij beperken ons hier tot 

technische innovatie. 

De hierboven genoemde noodzaak tot technische innovatie is een direct gevolg 

van de concurrentie waaraan een onderneming in ons maatschappijstelsel 

blootstaat. De concurrentie dwingt een onderneming te trachten het beter te doen 

dan zijn maatgevende concurrenten. Dit geldt voor aIle ondernemingsfuDcties en 

dus ook voor zijn producten en fabricageprocessen. De mens heeft een rusteloze, 

creatieve geest. De ingenieur als creatief mens zal steeds trachten met de door 

hem beheerste techniek verbeteringen door te voeren. Zou een onderneming niet 

meegaan met deze vernieuwingsdrang dan zal hij er mee geconfronteerd worden dat 

ofwel zijn producten te duur worden omdat hij onvoldoende zijn fabricageproces 

vernieuwt, ofwel zijn product zal een afnemende vraag in de markt ontmoeten 

omdat zijn concurrent en soortgelijke producten aanbieden tegen een vergelijkbare 

prijs maar met voor de klant aantrekkelijker eigenschappen. De ondernemer heeft 

dus geen keus en moet meedoen. 

Zoals in het voorafgaande opstel is geschetst, wordt het werk gericht op 

industriele innovatie in de niet al te kleine onderneming als een systematisch 

georgani~eerde bezigheid bedreven. Voor dit doel zijn binnen de onderneming 

ontwerpgroepen en laboratoria opgesteld, bemand met gekwalificeerde 

gespecialiseerde medewerkers. 

Hoe product- of procesvernieuwingen tot stand komen~ kan voor het bevorderen 

van het begrip modelmatig worden afgebeeld. Dit houdt uiteraard een zekere mate 

van simplificatie in. Het oudste en tevens meest gesimplicifeerde model is de 

zogenaamde "innovatieketen" (figuur 1). In deze figuur zijn de voornaamste 

partijen die mogelijkerwijze een rol spelen afgebeeld. Zoals afgebeeld valle~ 

deze partijen in drie categorieen, te weten: 

de wetenschappelijke buitenwereld 

de onderneming en 

de klantenbuitenwereld. 
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In deze laatste wordt onderscheid gemaakt tussen de aanschaffer en de gebruiker 

van een product. In veel gevallen zijn deze uiteraard een en dezelfde. Voor 

bepaalde producten zijn deze echter verschillend. Denk hierbij b.v. aan de 

Nederlandse Spoorwegen. Deze onderneming specificeert het rijdend materieel en 

bestelt het. Wij allen als het Nederlandse publiek zijn echter de gebruikers van 

deze producten. 

IV~R~D~ 
- I 

I 
I 

""NON PROfiT' : : 
WUENSCHAP----l>l),,.,."-----I NO US T HI" ----.,.;,l«i---M A n K T-

I 
I 
I , 

Figuur 1: De zogenaamde innovatieketen 

Tussen elke partij, weergegeven in figuur I, wordt uiteraard een meer of minder 

intensieve dialoog onderhouden. Hiermee zijn echter de wisselwerkingen in het 

model bepaald niet volledig weergegeven. Zou het hiertoe beperkt blijven. dan 

zou het mechanisnte van productinnovatie een lineair proces zijn. hetgeen 

geenszins waar is. Daarom moeten er terugkoppellussen aan worden toegevoegd 

(figuur 2). Bovendien zijn aUe interacties iteratief. 

I 
I 

""NON PflOFIT"" : : 

WETENSCHAP_--;., .... _--__ I N 0 U S T A I E ----.... ..:;< __ M A A K T-
I 
I 
I 

Figuur 2: ~erugkoppelingen bij innovaties 
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Om het model nuttig te maken voor de begripsvorming rond innovatie moeten 

twee hoofdbegrippen worden toegevoegd, n.l.: 

technology push 

demand pull. 

Met deze begrippen worden twee extreme situaties aangeduid. 

De term Technology Push wordt gebruikt voor de situatie dat het initiatief 

voor een nieuw product in de linkerblokken van het model ontstaat, m.B.w. in 

de ingenieurswereld of in de wetenschappelijke wereld. Er wordt een ontdekking 

gedaan in de toegepaste wetenschap. Op grond hiervan komt een nieuw product 

beschikbaar aan de samenleving. Een klassiek voorbeeld is de transistor. De 

transistorwerking in de vasta stof werd ontdekt in het kader van vaste

stofonderzoek in Bell Laboratories. Het doel van dit onderzoek was algemeen 

geformuleerd en betrof de electronengeleiding in halfgeleiders. Toen de 

transistorwerking ontdekt was en bekend werd. begreep de hele wereld 

onrniddellijk de enorme consequenties hiervan, n.l. de potentiele vervanging 

van de electronenbuis. Gebruikers van electronenbuizen hadden uiteraard altijd 

weI de wens om nog kleinere. handzarne buizen te kunnen kopen, maat" hadden 

nooit gevraag~ om een transistor. 

De term Demand duidt de situatie aan dat in de sarnenieving op grond 

van de veranderingen die zich daarin voltrekken een nieuwe behoefte ontstaat. 

Het komt er dan op aan deze nieuwe behoefte in een technische specificatie te 

vertaIen, hetgeen lang niet altijd en zeker niet onmiddellijk lukt. Dit is dus 

een situatie waarin uit de satIlenleving een nieuwe vraag naar voren kornt, die 

hopelijk roet behuip van bestaande technische kennis beantwoord kan worden. Een 

vraagstuk van Iuchtverontreiniging werd pas tegen het einde van de jaren 

zestig onderkend. V66r dat tijdstip bestond de hiervoor nuttige apparatuur 

niet, orndat er nooit naar gevraagd was. 
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Bijna aIle werkelijke situaties bevatten zowel elementen van technology 

push als demand pull. Ter illustratie: Een gebruiker formuleert een nieuwe 

behoefte omdat hij zicht heeft op nieuwe technische ontwikkelingen en zich 

realiseert dat daarmee een bestaande vraag beter of een sluimerende vraag 

eindelijk beantwoord kan worden. Soms ook is de demand pull zo evident en 

bovendien zo constant in de tijd dat voortgaande innovaties zich geheel als 

technology push presenteren. Een voorbeeld hiervan is de electrische lamp. Dat 

de mensheid behoefte heeft aan lichtbronnen is evident. De aard van deze 

behoefte heeft zich in de loop van deze eeuw in het geheel niet gewijzigd. Er 

is ongewijzigd vraag naar een product dat met een zo goed mogelijk compromis 

tussen omzettingsefficiency en Ievensduur electrisch vermogen omzet in licht. 

Op dit punt Iijkt het nuttig aandacht te schenken aan het werk dat tot 

industriele innovaties leidt. Het werk is altijd gekenmerkt door Het trachten 

de beste oplossing te vinden binnen beperkende voorwaarden. Voor de toegepaste 

wetenschapsbeoefenaar gaat het erom bij wijze van spreken de natuur te 

verschalken en binnen de begrenzingen die door de natuurwetten zijn gegeven 

het beste of grootste effect te vinden. V~~r de ontwikkel-ingenieur geldt dat 

hij met het resultaat van zijn ontwerpen bovendien steeds binnen bepaalde 
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Figuur 3: Beperkingen voor de ontwerper 
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kostengrenzen moet blijven, terwijl daarnaast uiteraard altijd rekening moet 

worden gehouden met veiligheidseisen en werkomstandigheden in de fabriek, waar 

zijn product gemaakt moet worden. Tenslotte heeft de mens de samenleving 

geordend, waaruit op goede grand en alleriei voorschriften zijn ontstaan, 

waaraan nieuwe producten uiteraard oak moe ten voldoen. Dit alles zijn aspecten 

die karakteristiek zijn voor het werk van de creatieve ingenieur: zijn 

creativiteit gebruiken am ondanks aIle opgelegde beperkingen een goede 

oplossing te vinden (figuur 3). 

Zoals reeds gezegd is het zojuist besproken model van de zogenaamde 

innovatieketen een sterk, ja te sterk gesimplificeerde afbeelding van de 

wcrkelljkheid. Een beter en dus gecompliceerder model van deze werkelijkheid 

is het model samengesteld door Dr. Schmidt Tiedemann (figuur 4). Het verloop 
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van een industriele innovatie wordt in de tijd van links naar reehts in heeld 

gehraeht. Belangrijk hierhij is dat het model duidelijk maakt dat de 

maatgevende funeties in een onderneming, te weten research, ontwikkeling en 

fahrieage en de eommerciele afdeling aIle gedurende het gehele traject hierhij 

betrokken zijn, zij het uiteraard met verschillende gewichtsfactoren in de 

rolverdeling op elk tijdstip. Bovendien hrengt het model de versehillende 

beslissingspunten tijdens de rit en ook welke de hetrokken instanties hierbij 

zijn, in kaart. 

Een be1angrijk en moeilijk te beantwoorden vraagstuk voor e1ke ondernemer 

is hoeveel finaneiele middelen hij wi1 inzetten voor onderzoek en ontwikke

ling. Zet hij te weinig in dan zullen de eoncurrenten hem overvleugelen en 

gaat zijn onderneming ten onder. Zet hij te vee1 in dan gaat dit ten koste van 

zijn bedrijfswinst en komt de financiering van de toekomst van zijn onderne

ming in gevaar (Schema I). Tenslotte is het nuttig reeds hier te wijzen op een 

verschi1 in de aard van onderzoek en ontwikke1ing (figuur 5). 

HET EEUWIGE ONDERNEMERS DILEMMA: 

OPTIMALE VERDELING VAN AANDACHT EN MIDDELEN TUSSEN 

- BOTTOM LINE 

- VEILIGSTELLEN VAN DE TOEKOMST 

SCHEMA I 

In onderzoek of research overheerst de individuele onderzoeker. Ontwikkelings

werk is a1 gauw van een zodanige omvang waarvoor taakverdelingen moeten worden 

aangebracht, dat het doorgaans in teamverband geschiedt. In lijn hiermee Iigt 

de observatie dat onderzoek bij uitstek een bezigheid voor wetenschappelijk 

geschoo1den is, terwijl ontwikke1ing een karakteristiek beroep voor de 

ingenieur is. 
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ONDERZOEK ONTWIKKELtNG 

" INDIVIDU --

TEAM 

FiCJuur 5: Individueel werk versus team work bij R&D 

Het is belangrijk te beseffen dat inventief werk, de bezigheid van 

laboratoria, als het slaagt, de wereld verandert: creativiteit richt zich op 

het veranderen van de wereld. Dit wordt niet altijd door de omgeving in dank 

afgenomen. Gemiddeld ziet de mens op tegen veranderingen in zijn bestaan: 

IlResistance to change is universal", Voor een innovatie zijn. in de eerate 

plaats wijzigingen nodig binnen de onderneming. maar ook in de directe 

omgeving (schema II). De servicevoorschriften worden gewijzigd; ook het 

inkooppakket wordt een ander. De aarzeling hinnen de onderneming zelf 

vernieuwingen door te voeren is in Amerika treffend beschreven met de drie 

woorden: "innovator versus operator", Bij operator danke men h.v. aan de 

bedrijfsleider van de fabriek die juist het fabricageproces in aIle details 

INDUSTRIELE INNOVATIE VEROORZAAKT VERANDERING: 

- VAN HET PRODUCT 

- BIJ DE INKOOP VAN MATERIALEN EN ONDERDELEN 

- VAN DE PRODUCTIE-APPARATUUR 

- VAN DE PRODUCTIVITEIT 

Po EN DOOR AL liE'!' VOORAFGAANDE IN DE AANTALLl!:N EN DE §OORTEN 
l-lENSEN IN DE ONDERNEHING 

SCHEMA II 



27 

geregeld heeft, zodat het soepel loopt en nu door het laboratorium (de 

innovator) geconfronteerd wordt met het voorstel een ander product te 

vervaardigen, dan weI zijn fabricagemethoden te wijzigen. 

Ook in de samenleving in het algemeen zijn er weerstanden. waarvan de 

omvang blijkbaar samenhangt met het volkskarakter (schema III). 

DE MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN t.o.v. 

INDUSTRIELE INNOVATIES 

- GRETIG 

- WELWILLEND 

- WELWILLEND MAAR SCEPTISCH 

- AFWEREND 

- BLOKKEREND 

SCHEMA III 

In doorsnee staan de Europese landen minder open voor vernieuwingen dan de 

Verenigde Staten of Japan. Opmerkelijk is dat binnen Europa ZWedE!n als 

samenleving een afwijkend gedrag vertoont, in zoverre dat de bevolking het 

grosso modo eens is te willen beschikken over de modernste technische 

hulpmiddelen en methoden. 

Binnen een grote onderneming met een overeenkomstig relatief grote 

laboratoriumorganisatie is het zinvol een onderscheid te maken tussen onderzoek 

en ontwikkeling. Ontwikkeling is gericht op realisatie, of weI van het ontwerp 

van een nieuw product, of weI van het ontwerp van een nieuw proce~1 of nieuwe 

fabricagemethode. Dit soort werk is pas afgerond met de fabricagE~voorschriften 

voor het nieuwe product of de constructietekeningen voor de nieu~le fabriek. 

Onderzoek binnen een onderneming heeft een exploratief karakter. In zeer grote 
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ondernemingen met vele diverse activiteiten wordt het onderzoek soms 

organisatorisch gebundeld in een afdeling die wordt aangeduid als "Corporate 

Research". Het Natuurkundig Laboratorium van Philips te Eindhoven, te zamen met 

zijn zusterlaboratoria in het buitenland. is hiervan een voorbeeld. De 

specifieke bijdrage van Corporate Research tot de doelstellingen van de 

onderneming kunnen beschreven worden aan de hand van figuur 6. 

De kolom binnen de zwarte verticale lijnen is de onderneming. Deze heeft tot 

taak de markt (rechts) te bedienen. Om dit op passende. concurrerende, wijze 

te doen, bedrijft de onderneming productontwikkeling en procesontwikkeling. 

Aangezien een groot deel van de huirlige techniek gestoeld is op een wetenschap

pelijk fundament, is het van belang voor de onderneming continu de nieuwe 

inzichten in de wetenschap en de daaruit af te leiden nieuwe technische 

mogelijkheden te volgen. Dit is de taak van de afdeling Corporate Research. 

WETE.).j-

5CKAPPEL:JKE 

WEiCELD 

J 
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o~:U-»61 
\r---.h---_( 

II--lD. RESEARCH I \Y1ARKT 
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oNTWiKKal~ 

Figuur 6: Bijdrage van Corporate Research tot de 

doelstellingen van bedrijven 



Deze is als het ware ingeklemd tussen zijn interne klanten (de ontwikkel

afdelingen) en de wetenschappelijke buitenwereld. Zijn taak kan in zekere zin 

beschreven worden als die van een vertaler. 

Corporate Research beschikt zo mogelijk over hooggekwalificeerde 

wetenschapsbeoefenaars die door de wetenschappelijke vakwereld als gelijken 

worden erkend. Hiertoe streeft de onderneming na dat zijn Corporate Research 

afdeling in elke wetenschappelijke discipline die voor hem van belang is, 

beschikt over een of enkele topexperts, die deel uitmaken van het zogenaamde 

"invisible college" Deze uitdrukking. gecreeerd door Solla Price, een 

vooraanstaand onderzoeker van de mechanismen van het wetenschapsbedrijf, wordt 

gebruikt om de zeg 100 topexperts in de wereld op een bepaald wetenschappelijk 

vakgebied aan te duiden. Deze experts kennen elkaar persoonlijk. ontmoeten 

elkaar op conferenties en corresponderen onderling over de voortgang van hun 

vak. 

De vraag wordt vaak gesteld of een grote onderneming met een research

laboratorium ook aan echt fundamenteel onderzoek doet en zo ja, waarom. Het 

antwoord is ja en de reden hiervoor is dat men slechts deel kan uitmaken van 

het invisible college indien men door de andere leden hiervan voor vol en als 

equivalent wordt aangezien, d.w.z. indien de betrokkene zelf door eigen werk 

bijdraagt aan de vooruitgang van een vakgebied. Hier komt een belangrijk aspect 

aan de orde: kennisoverdracht is slechts effectief indien "zender" en 

"ontvanger" bij benadering gelijk zijn in bekwaamheid en competentie. 

De taak van een Corporate Research-Laboratorium is uiteraard niet vervuld 

met het hebben van wetenschapsbeoefenaars van wereldformaat. Deze verzorgen 

weliswaar de toestroom van en de toegang tot nieuwe resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek. maar hieruit moet op grond van een zuivere 

beoordeling een keuze worden gemaakt wat daarvan voor de onderneming relevant 

en van potentieel belang voor de toekomst is. Bovendien moet bijna steeds de 

wetenschappelijke kennis worden aangepast en vaak uitgebreid om deze dienstig 

te maken voor verwerking in de techniek. Hier komt dus een traject van 

toegepast onderzoek binnen Corporate Research. 



Voorts moet Corporate Research zijn voortbestaan verzekeren door zichtbaar 

nuttig te zijn voor de productdivisies van de onderneming. Ook hier komt een 

overdrachtsmechanisme aan de orde, waarvoor hetzelfde geldt, n.l. dat zender 

en ontvanger over een niet te verschillend niveau van expertise dienen te 

beschikken. Dit stelt eisen aan beide kanten. Is de betreffende ontwikkelings

sfdeling kwalitatief zwak bezet, dan zal deze overdracht slecht en moeizaam 

verlopen: Optimaal gebruik van researchresultaten is afhankelijk van de 

competentie van ontwikkel-ingenieurs deze kennis en resultaten doeltreffend 

voor hun eigen werk te gebruiken. De researchorganisatie van zijn kant doet er 

goed aan researchingenieurs te hebben die qua werkterrein zo goed mogelijk een 

op een corresponderen met de werkterreinen van de divisies. 

De uiteindelijke kunst van het researchmanagement is om binnen zijn 

laboratoriumorganisatie passende en steeds nieuwe koppelingen tot stand te 

brengen tussen de medewerkers in de wetenschappelijke disciplines en de 

medewerkers in de divisionele werkgebieden. 

Het laatste aspect van industriele innovatie en de daartoe in onder

nemingen opgestelde afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling dat hier aan de 

orde moet komen, is de betrekkelijk lange opbouwtijd die nodig is om de 

gewenste slagvaardigheid te bereiken. Wetenschap en techniek zijn heden ten 

dage zo gecompliceerd dat vele resultaten slechta behaald kunnen worden door 

goed ingespeeld teamwerk. Dit geldt met name voor ontwikkeling en in mindere 

mate voor onderzoek. De ophouw van een goed ingespeeld team kost tijd. Het 

werkt pas indien een vrij omvangrijke basis van gemeenschappelijke ervaring 

tussen de leden van het team is onstaan, waarnaast het noodzakelijk is dat elk 

lid van het team in zijn eigen specialiteit het front van de door de mens 

heheerste techniek kan overzien. In zekere zin kan men dan ook stellen dat de 

innovatieve kracht van een onderneming niet bepaald wordt door de kennisstand 

van het ogenhlik, maar door de slagvaardigheid van de laboratoriumteams aan 

deze kennis toe te voegen en nieuwe combinaties van voorhanden kennis te 

maken. 

Voor de ondernemingsleiding betekent dit dat ook in slechte tijd~n met 

weinig winst het in stand houden van de onderzoeks- en 
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ontwikkelingsorganisatie een hoge prioriteit moet hebben. Voor de buitenwereld 

behelst dit de boodschap dat een plotseling verhoogde aandacht voor 

industriele innovatie, zoals wij die na jaren van verwaarlozing in het begin 

van de jaren tachtig beleefden, geen onmiddellijk gevolg kan hebben. 



Hoofdstuk IV 

DE HOL VAN (NIEUWE) TECHNOLOGISCHE KENNIS 

IN DE NEDEHLANDSE ECONOMIE, 

EEN DOCUMENTATIE 

prof.dr. J. Weme1sfelder 

1. Prob1eemste11ing en begrippen 

Hieronder willen we proberen om enig documenterend materiaal aan te reiken dat 

- tot op zekere hoogte - inzicht kan geven in de rol van (nieuwe) techno

logische kennis in de Nederlandse economie. Met nadruk staat hier 'tot op 

zekere hoogte'. In de eerste plaats vraagt het onderwerp om theoretische 

analyse teneinde die invloed vast te stellen. Dat brengt enkele complicaties 

mee die we globaal zullen aanduiden. Daarnaast kan het documenterende en 

daarmee orienterende materiaal slechts benaderend zijn. Technische kennis kan 

niet direct gemeten worden. We moeten dUB naar proxies zoeken en dat heeft zo 

zijn eigen problemen. Er zijn bovendien geen kant en klare statistieken 

waaruit voor dit doel geput kan worden, zodat het materiaal uit diverse in

formatiebronnen bij elkaar moet worden geharkt. Het onderwerp is overigens 

belangrijk genoeg. 

Voor we van start gaan met het verkennen van het terrein is het 

onvermijdelijk om eerst de gebruikte begrippen te definieren. We verstaan 

onder technologie een bepaalde hoeveelheid kennis die gebaseerd is op 

'engineering knowledge' d.w.z. de kennis waardoor men weet hoe goederen of 
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diensten zo efficient mogelijk kunnen worden voortgabracht. vaak samengaand 

met kennis van de toegepaste natuurwAtenschappen. 

Nieuwe technologische kennis heeft be trekking op uitvindingen en ontstaat 

daardoor. Uitvindingen zijn immers ideeen, schetsen. of modellen voor de 

vervaardiging van nieuwe produkten, hulpmiddelen, produktieprocessen. 

Uitvindingen worden gekenmerkt door een - in verhouding tot de bestaande 

kennis - creatieve sprong die zo uniek moet zijn dat octrooiering van de 

uitvinding - in beginsel - mogelijk moet zijn. Wanneer de uitvinding 

commercieel exploiteerbaar is ontstaat er, zodra het nieuwe hulpmiddel, het 

nieuwe produkt of het nieuwe produktieproces worden geexploiteerd een 

technische innovatie. Het tempo van technologische vooruitgang wordt bepaald 

door het tempo waarin nieuwe technologieen worden voortgebracht. Zij vergroten 

de produktie van goederen en diensten per eenheid arbeid en/of kapitaal en 

daardoor het inkomen. Oat laatste betekent dan welvaartsvergroting. voorzover 

we welvaartsvergroting gelijk stellen aan inkomensverhoging. Technische 

ontwikkeling en welvaartsontwikkeling zijn dUB onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden. Welvaartsvergroting ontstaat echter niet aIleen door technologisehe 

innovaties. 

Er zijn daarnaast nog allerlei verbeteringen op het gebied van de 

organisatie 8rbeidsmotivatie finaneieel beheer e.d. Zij hebben eenzelfde 

effect als technologische innovaties, omdat ze ook tot inkomensvergroting 

kunnen leiden. Ze worden daarom ook weI teehnologieen genoemd (organisatie 

teehnologieen, financiile technologieen etc.) Dat is verwarrend. Kenmerk van 

een verbeterde technologie is dat er minstens enige tijd is gereserveerd voor 

ontwikkeling, respectievelijk onderzoek en ontwikkeling. Er is meestal toch 

weI sprake van het maken van een prototype of een proefserie voorzover er a1 

geen onderzoek aan vooraf is gegaan. Bovendien is er voor de economie als 

geheel, sprake van een min of meer continue stroom van teehnologisehe 

innovaties. Oat is met verbeteringen in de 

organisatie,arbeidsmotivatie,planning e.d. niet of in veel mindere mate het 

geval. Men moet aannemen dat - zeker in een systeem van scherpe con"urrentie -

de mogelijkheden tot een efficient gebruik hiervan tot het uiterste zijn 

uitgebuit. In elk geval liggen hier grenzen die niet gelden voor 

technologische innovaties. 
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Zo bezien moe ten technologisch innovaties dus de grote krachtbron zijn 

voor welvaartsgroei. 

2. De waarde van nieuwe technologische kennis 

Op het eerste gezicht zou men, naar de uitspraak, dat technologische 

innovaties de grote krachtbron zijn voor welvaartsgroei, geneigd zijn om te 

concluderen dat nieuwe technologische kennis een grote economische waarde 

heeft. Dat is echter aIleen het geval zolang deze kennis zeer schaars is. Er 

is o.a. sprake van schaarste, zolang men bereid is voor nieuwe technologische 

kennis te beta len in de vorm van een licentiecontract of een contract voor de 

overdracht van know-how. Er is eveneens sprake van schaarste zolang gebruikte 

nieuwe technologische kennis meerwaarde oplevert. Ais een pionier een nieuw 

productieproces invoert of een nieuw produkt op de markt brengt dalen de 

kosten en/of er kan een hogere prijs worden bedongen. Dat komt tot uitdrukking 

in een hogere toegevoegde waarde. 

Die bogere toegevoegde waarde geeft dan de economische waarde van de 

nieuwe technologie weer. Het is als het ware de beloning voor het feit dat het 

bedrijf technologische kennis monopoliseert. De economische waarde van een 

nieuwe technologie is echter gedoemd om op korte of lange termijn (meestal 

korte) te verdwijnen. Daarom noemt men de meerwaarde een 'quasi-rent'. Het 

woord 'quasi' slaat op de eindige levensduur van de meerwaarde. Het eros ie

proces op de quasi-rent ontstaat door het verlopen van octrooien (wanneer bet 

om beschermde kennis gaat) en door de imiterende concurrentie. Hoe sneller de 

diffusie van de nieuwe technologie onder de concurrenten hoe krachtiger bet 

erosie-proces. Toenemende concurrentie doet de prijs dalen en daarmee de 

quasi-rent. Wanneer deze is weggesmolten heeft de nieuwe technologie zijn 

economische waarde verloren. Dat is een onaangenaam aspect van technologische 

ontwikkeling. De tand des tijds knaagt onherroepelijk. Het is plezieriger om 

'rents' te kunnen incasseren zoals die welke ontstaan door een gunstig 

klimaat, een goede bodem of het bezit van witte steenkool. Die zijn 

structureel en een blijvende bron van welvaart. 

Wanneer de quasi-rents die zijn ontstaan door nieuwe technologiscbe kennis 
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zeer snel verdwijnen kan het de moeite niet meer lonen om innovatiekosten te 

maken. De innovatie wordt dan in de kiem gesmoord. Er is dan reden voor de 

overheid om in te grijpen teneinde de creatieve 'sprong' alsnog kansen te 

geven. 

Toch blijft er - economisch gesproken - cen vreemde paradox over. Nieuwe 

technologische kennie die economisch geen waarde heeft kan desondanks weI een 

verhoging van produktie, inkomen en welvaart bewerkstelligen en dat wordt 

als een economische verbetering gezien. Hoe kan iets wat economisch geen 

waarde heeft toch een economische verbetering te weeg brengen? Het antwoord 

lijkt - in beginsel - eenvoudig. Niet schaarse nieuwe technologische ken-

nis is een publiek goed dat vrij ter beschikking staat. Er kunnen immers 

geen eigendomsrechten op worden gelegd waaraan inkomen kan worden ontleend, 

evenmin als er op frisse lucht eigendomsrechten kunnen worden gelegd, of op 

een goed klimaat. Hiermee lijkt de kous af. Eenvoudige waarheden zijn echter 

gecompliceerder dan ze op het eerste gezicht lijken. De kous is dus niet af. 

Het exploiteren, beheren en beheersen van nieuwe technologische kennis gaat 

meestal gepaard met onvermijdelijke complementaire kosten. Daarvoor zijn 

'engineering knowledge', organisaUe-talenten, commerciE~el vernuft e.d 

nodig. Zolang deze eigenschappen schaars zijn worden we opnieuw geconfronteerd 

met het schaarste verschijnsel dat zoeven op een nette manier de deur uit leek 

te zijn gewerkt, toen we stelden dat schaarse nieuwe technologische kennis na 

verloop van tijd een publiek goed wordt. Opnieuw duikt het probleem van de 

econoDliscbe waarde van eigendomsrechten op, in dit geval van de bezitters van 

complementaire kennis en vaardigheden, gekoppeld aan een nieuwe technologie. 

Voorzover deze, schaarste door toenemend aanbod kan worden opgeheven is er ook 

hier sprake van een quasi-rent. 

Die is dus ook gedoemd te verdwijnen. Zodra men overal in de wereld de 

nieuwe techniscbe kennis, in onderlinge concurrentie toepast is de quasi-rent 

op organisatietalenten e.d. verdwenen. Ook bier geldt dan weer dat dat verlie~ 

betekent voor het land dat deviezen verdient aan een quasi-rent uit de 

(aanvankelijke) specificiteit van zijn produktie factoren. 20 zagen we dus 

eerst de quasi-rent verkregen uit nieuwe technologische kennis wegsm~lten en 

vervolgens die uit de complementaire, specifieke, produktiefactoren. 
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Natuurlijk kunnen beide processen simultaan plaats vinden. Is het wegebben 

van quasi-rents een ernstig probleem? Het antwoord op deze vraag is 

genuanceerd. Als deze processen in een gesloten economie plaats vinden, 

profiteert de economie van de technologische vooruitgang. Er worden meer 

goedkopere of betere produkten voortgebracht. Het verdwijnen van de 

quasi-rents in de loop van de tijd betekent dan aIleen maar dat binnen het 

gesloten gebied de inkomensverdeling verandert, omdat technologisehe kennis 

niet langer gemonopoliseerd wordt. Dit gaat in het algemeen gepaard met een 

uitbreiding van de produktie. In een open gebied echter dat in zijn 

exportopbrengsten. inkomsten uit quasi-rents incasseert betekent een daling 

van deze quasi-rents een vermindering van exportopbrengsten en dus een 

vermindering van welvaart. 

Ondertussen blijkt de economische evaluatie van technologisehe 

ontwikkeling gecomplieeerder te zijn geworden dan aanvankelijk leek nu we 

onderscheid moeten maken tussen a) quasi rents op de kennis van nieuwe 

technologieen, b) quasi rents op het vermogen om nieuwe teehnologieen te 

beheren en te beheersen e) teehnologisehe kennis (en de kennis om deze te 

beheersen) als publiek goed. Daarbij blijkt dan nog weer onderseheid te 

moeten worden gemaakt tussen de situatie waarin exportopbrengsten uit 

quasi-rents worden verdiend en die waar dit niet het geval is. 

3. Actief en passief innoveren 

Tot nu toe spraken we uitsluitend over de situatie waarin een land zeIf nieuwe 

teehnologische kennis en daarop gebaseerde innovaties tot stand brengt. Men 

kan echter ook 'passief' innoveren en weI op twee manieren. De eerste manier 

is om nieuwe technologisehe kennis uit het buitenland te kopen d.m.v. 

lieenties e.d. De tweede manier is om teehnologisch vernieuwde 

produktiemiddelen in het buitenland te kopen. 

De ervaring leert dat een land dat ver aehter ligt op het technisch kunnen 

van een pioniersiand dat aan het front staat van nieuwe technologische 

ontwikkelingen, mogelijkheden heeft om zich snel te ontwik~elen wanneer het 

zieh aan de voorhoede kan optrekken. Het moet dan het vermogen hebben om op 

doeltreffende manier de nieuwe technologisehe kennis te verwerven. (Deze 
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imitatie betekent natuurlijk een aanval op de quasi-rents van de pioniers). 

Zeer schematisch kan de situatie worden weergegeven door figuur 1: 

PRODUKTIVITEIT 

TECHNOLOGISCHE 
- ONTWIKKELING 

ACHTERBLlJVER 

"TECHNOLOGICAL GAP" 

Figuur 1: Aktief en passief innoveren 

TIJD 

In figuur 1 geeft de rechte lijn (gestileerd) de ontwikkeling aan van de 

produktiviteit in een pioniersland. De gekromde curve geeft de ontwikkelings

mogelijkheden van de achterblijver die kan profiteren van de voordelen van 

imitatie. Hoe groter de achterstand, (de 'technological gap'), hoe hoger het 

ontwikkelingstempo kan zijn. We zien dat ook in de praktijk. Landen met een 

laag produktieniveau ontwikkelen zich sneller dan Landen met een hoog pro

duktieniveau. 

4. Maatstaven voor het meten van nieuwe technologische kennis 

Nieuwe technologische kennis ontstaat voor een groot deel door research en 

ontwikkeling. Dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Ook zijn er 

ontwikkelingen die statistisch niet geregistreerd worden. De Nederl~nder die 

in zijn eentje een nieuwe bijenkorf ontwikkelde die met groot economisch 

succes wordt verkocht, komt niet voor in het statistisch hestand van het 

C.B.S. De input van middelen, zoals geregistreerd door het C.B.S., is echter 
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de enige index die beschikbaar is. Die input bestaat uit mankracht en 

financiele middelen. 
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Figuur 2: Uitgaven voor R&D in het bedrijfsleven als 

pro-mile van het industrieel produkt van 

1970 tot 1980. "BERD" staat voor: Bussiness 

Enterprise Research and Development, "DPI" 

voor: Demestic Product Industry. 

De gegevens over de inzet van financiele middelen zijn weergegeven in figuur 

2. De financiele middelen ingezet voor R en D zijn uitgedrukt als een 

pro-millage van de toegevoegde waarde in het bedrijfsleven. 

Zij hebben als bezwaar dat zij mede bepaald worden door de relatieve hoogte 
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van de salarissen hetgeen het beeld kan vertroebelen. De positie van Nederland 

is niet ongunstig. Er gaat 13 a 15 pro-mille van het industrieel produkt naar 

R en D. Zweden ligt hoger maar alle andere kleine landen lager en van de grote 

landen liggen aIleen de Verenigde Staten, Duitsland en Engeland hoger. We 

kunnen dus best zeggen dat ons land in de voorhoede van het peloton zit. 

In tabeI 1 is de inzet van academisch gevormd researchpersoneel weergegeven 

(1981). Onze positie is verge1ijkbaar met die van Zweden. AIle andere kleine 

landen scoren lager. Ook hier dus een plaatje dat niet ongunstig is voor ons 

land, alhoewel we lager scoren dan grote landen a1s Japan, Duitsland en 

Engeland. 

Grote landen Kleine Landen 

Verenigde staten 24,6 Zweden 8,5 
Japan 14,0 Nederland 8,2 
Engeland 12,8 Noorwegen 7,1 
Duitsland 9,3 Belgii:~ 5,6 
Frankrijk 6,8 Zwitserland 5,2 
Italii~ 3,7 Denemarken 4,6 

Finland 4,5 
Oostenrijk 3.0 
Spanje 1,2 

Tabel 1 In R en D werkzame ingenieurs en natuurwetenschappelijk gevormde 

academici per 1000 van de industrie1e beroepsbevolking (1981) 

5. Waar vindt de inzet van middelen voer het creeren van nieuwe technologische 

kennis plaats? 

Het blijkt dat de inzet van midde1en om nieuwe technologische kennis te 

creeren in enkele bedrijfssectoren is geconcentreerd. Het zijn vooral de 

sectoren electronica, chemie. luchtvaart, mechanische industrie en 

instrumenten. Daarbij gaat 90% van de fondsen voor R en D in de Verenigde 

Staten, Japan, Duitsland, Engeland en Frankrijk maar ook Nederland naar de 

chemie en de engineering industries'. 

Er is nog een kenmerk van kennisintensieve preduktie. Het grootste deel 

van de research-inspanning blijkt niet aIleen beperkt tot enkele 

bedrijfssectoren 
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maar bovendien geconcentreerd in grote ondernemingen. Tabel 2 is, in dit 

opzicht, instructief. Het blijkt dat de uitgaven voor R&D geconcentreerd 

zijn in mammoet ondernemingen. Een klein land als het onze, dat het geluk 

heeft om enkele grote multinationale vestigingen te herbergen is goed af. 63% 

van onze financiele research-inspanning wordt geleverd door vijf onder

nemingen (Philips, B.P.M., Unilever, Akzo en D.S.M.). Voegen we Gist-Brocades 

en Oce v.d. Grinten toe dan stijgt het aandeel tot boven de 80%. 

Researchuitgaven als % van het totaal aan researchuitgaven (=100%) 
door het bedrijfsleven in het betreffende land. 

V.S. Japan Dtsl. Frankr. Engel. Zwits.l. Neder!. 

Ondernemingen met 
meer dan 10.000 employes 
meer dan 1000 employes 

84 45 

96 82 

56 19 55 

81 81 98 

Tabel 2 De concentratie van middelen voor R en D in enkele grote 

ondernemingen (1919) 

63 

88 

Onze rela.tief hoge inzet aan middelen voor R en D blijkt dus verklaard te 

kunnen worden uit de betekenis van enkele grote concerns in ons land in enkele 

saillante sectoren. We beschikken dus, kennelijk, verhoudingsgewijs over een 

goede innovatieve infrastructuur. 

Ons bescheiden plaatsje in de wereldeconomie blijkt echter wanneer we ons 

aandeel in de totale inzet van middelen in de wereldeconomie bezien. We 

blijken dan niet meer dan een lilliputter te zijn. Tabel 3 verschaft daarin 

enig inzicht. 

Research-bedragen 
Gegrad.research-pers. 
Idem per 1000 van 
de beroepsbevolking 

V.S. 
51.4 
51.3 
5.9 

Japan Duitsl.Enge1.Frankr. 
13.5 11.0 1.2 6.1 
20.4 8.1 8 3.8 
6.5 4.6 4.0 3.2 

Tabel 3 Nederland als research lil1iputter 

Zwi. 
1.4 
0.6 
3.6 

Zwe. 
1.3 
1.1 
3.5 

Nederl.Belgie 
1.3 0.9 
0.9 0.4 
3.1 2.6 

Neder1ands aandee1 in het research-potentiee1 van de industriele 

wereld (1980) in % 
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Uit de tabel blijkt bovendien dat bijna 90% van het research-potentieel van de 

wereld in vier landen is geeoneentreerd en dat Nederlands aandeel inderdaad 

heel bescheiden is (rond 1%). Uit de eijfers over on~e research-mankraeht Per 

1000 manjaren van de beroepsbevolking komt nog weer eens naar voren dat onze 

relatieve positie niet onredelijk is. 

6. De produktie van nieuwe teehnologisehe kennis 

6.1 Octrooien als teehnologie indicator. 

Het is moeilijk am de omvang van de produktie van nieuwe technologisehe kennis 

preeies te meten. De omvang van in andere landen verworven oetrooien is zo'n 

index. Er kleven echter wel enige bezwaren aan het gebruik van zo'n index. We 

moeten o.a. in de gaten houden dat er bedrijfstakken zijn met een hoge en met 

cen luge I propensity to patent I. Nlct aIle uitvindingcn worden inullcrl:l 

geoctrooieerd. Ook hoeft het opgegeven land van de oorsprong van net oetrooi 

niet het land van de uitvinder te zijn(we proberen die bezwaren op te vangen 

in tabel 5). Verder loopt de kwaliteit van de patenten zeer uiteen, terwijl 

niet aIle oetrooien worden gebruikt. Wat de laatste twee kanttekeningen 

betreft moeten we een beetje vertrouwen hebben in de wet van de grote 

getallen. 

In figuur 3 is de ontwikkeling van het aantal in de Verenigde Staten aan 

kleine landeu toegekende oetrooien over bijna een eeuw weergegeven. 

Merkwaardig is dat uit de figuur blijkt dat de rangorde in prestaties over 

zoln lange termijn nauwelijks verandert. Vooral na de eerste (!) wereldoorlog 

blijkt onze positie redelijk stabiel. De Nederlandse positie in deze lange 

afstandswedloop is dus ook hier bevredigend, temeer wanneer we vaststellen dat 

aIle andere kleine landen lager dan Nederland uit de bus komen. De grafiek 

muukt OIlZC nicuwsgierighei<l wukker. lIoe :den de prestaties cr uit wunncer we 

ze ultdrukken in toegekende oetrooien per gegradueerde research-medewerker? 

Tabel 4 komt tegemoet aan onze nitmwsgierigheid. 

Wanneer we op de rangorde letten blijkt ook in dit opzicht Nederland geen gek 

figuur te slaan. Hoewel Zwitserland wereldkampioen is blijken wij dit land op 
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Figuur 3: Bijna honderd jaar octrooiverlening (1885-l980) in 

de Verenigde Staten. Verleende octrooien aan Zwit

serland, Zweden, Nederland, Belgie en Denemarken. 

Land (gebied) van bestemming octrooi 
Land van herkomst octrooi Wereld Ver. Staten Duitsland 

Grote landen: 

Japan 0.11 0.04 0.01 
Verenigde Staten 0.01 0.0006 
Engeland 0.14 0.03 0.0076 
Frankrijk 0.36 0.06 0.025 (5) 
Duitsland 0.44 0.07 (5/6) 

Kleine landen: 
Zwitserland 1.99 (1) 0.25 (1) 0.191 (1) 

Nederland 0.71 (2) 0.08 (4") 0.06 (2) 
Zweden 0.59 (~) 0.10 (P 0.034 (3) 
Belgie 0.38 0.05 0.0054 
Oostenrijk 0.58 (4) 0.09 (3) 0.0087 
Denemarken 0.47 (5) 0.07 (5/6) 0.028 (4) 
Noorwegen 0.20 0.03 0.013 
Fin~i:md O.JJ 0.04 0.011 

Tabel 4 Aantal toegekende octrooien per academisch gevormde research

medewerker (1980). (Tussen haakjes en onderstreept geeft volgorde 

van belangrijkheid aan - voor de eerste vijf) 



44 

de voet te volgen. Het beeld van de Verenigde Staten wordt enigszins gedrukt 

door de grote rol van het omvangrijke bestand aan research-personeel in lucht

en ruimtevaart met relatief weinig oetrooien. Eliminering van deze sector 

verandert het beeld niet substantieel. 

Zuiverder. doeh beperkter, zijn de gegevens van het Europees 

octrooibureau. 

Zij zijn zuiverder omdat het land van de uitvinder kan worden getraceerd. 

Zij zijn beperkter omda.t de octrooiverlening vooral gericht is op de landen 

die via dit bureau samenwerken. Het biedt desondanks interessant controle

materiaal. Bovendien is het voordeel dat de gegevens zijn uitgesplitst 

Daar bedrijfstakken. Tabel 5 geeft een overzieht van de prestaties van enkele 

belangrijke landen. Het gaat om het aantal aan uitvinders uit een bepaald land 

toegewezen oetrooien per hoofd van de beroepsbevolking en uitgedrukt als een 

percentage van de aan Zwitserse uitvinders (per hoofd van de beroepsbevolking) 

toegewezen oetrooien. Zwitserland is 100%. De rangorde van belangrijkheid van 

de beste vier is per landen per bedrijfstak weergegeven. Opnieuw blijkt 

Zwitserland winnaar op aIle fronten. Opnieuw blijkt Nederland - op de 

bedrijfstak van de transportmiddelenindustrie na - in de kopgroep te zit ten. 

Zeer opvallend is de lage positie van Engeland, ondanks de relatief grote 

inzet van middelen die we in tabel 2 vanden. 

Toegewezen octrooien per hoofd van de bevolking aan uitvinders in 
enkele belangrijke industrielanden uitgedrukt al % van de aan 
Zwitserse uitvinders (per hoofd van de bevo1king) toegekende oetrooien 
(Zwitser1and = 100%) 1980. 
Cijfer tussen haakjes geeft rangorde van belangrijkheid (eerste vier). 

Land van de 
uitvinders Zwits. Nederl. Zweden Oostenr.Belgie Duitsl. Frankr. Engeland 
Bedrijfs-

takken 
Landbouw 100(3) 146(1) 113(2) 44 63(4) 40 61 34 
Chemische Ind. 100(1) 26(3) 10 10 15(4) 65(2) 15 20 
Basismetaalind. 100(1) 35(4) 45(3) 46(2) 22 31 32 23 
Voed.m •• dranken 100(1) 63(3) 43 53(4) 40 82(2) 1""1 

~ I 48 
text.kleding etc. 
Machineind. WoO) 32(3) 40(2) 20 16 28 30(4) 22 
Electrotechn.ind.l00(1) 64(2) 28 10 20 56(4) 63{3} 28 
Transp.midd.ind. 1000) 38 66(4) 48 22 73(3) 81(2) 56 

Tabel 5 De race om het record oetrooi verwerving 
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6.2 De 'voorraad' nieuwe wetenschappelijke kennis 

Men kan ook nog kijken naar het aandeel in de totale voorraad geldige 

buitenlandse octrooien in de Verenigde Staten als een index voor de totale 

voorraad nieuwe technologische kennis (voorzover uiteraard geinvesteerd in 

octrooien) die kennelijk nog economische waarde heeft (anders is het niet de 

moeite waard omoctrooi rechten te betalen). Van de kleine landen heeft 

Zwitserland het hoogste aandeel (5,6%) gevolgd door Zweden (3,5% en Nederland 

(2,8%). AIle andere kleine landen liggen lager. 

6.3 De productie van 'high-tech' goederen ala technologie-indicator 

High technology produkten zijn nieuwe goederen waarin relatief veel 

researchkosten zijn verdisconteerd.De reseachintensiteit wordt dan uit

gedrukt in de in research gestoken geldbedragen als percentage van de orozet of 

in het academisch gevormde researchpersoneel als percentage van het tot ale 

personeel. In enkele publicaties neerot de OECD bijvoorbeeld als afkapgrens het 

ongewogen gemiddelde van de research-uitgaven als percentage van de orozet van 

de industrie in de Verenigde Staten. Dat is dus een nogal willekeurig 

criterium. De willekeur wordt nog geaccentueerd wanneer we bedenken dat niet 

aIle produkten die door research-intensieve bedrijven worden voortgebracht 

even research-intensief zijn terwijl de statistiek roet globale sectoren werkt. 

Uiteindelijk blijkt slechts een beperkt aantal sectoren of gedeelten van 

sectoren zodanig research-intensief te zijn dat hun voortbrengselen voor het 

predicaat 'high-tech' in aanroerking komen. 

De toegevoegde waarde van high technology produkten als % van de toegevoegde 
waarde in de gehele industrie in een aanta1 industrielanden. 

Verenigde Staten 
Japan 
W. Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Zweden 
Nederland 

1970 
15 
14 
12 
11 
10 
11 
10 

1976 
12 
12 
12 
10 
11 
10 
10 

1980 
11 
11 
12 
11 
12 
11 
10 

Tabe1 6 Prestatievergelijking van de voortbrenging van'high-tech' produkten 
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Enig beald van de presta ties op dit gebied kan worden verkregen door voor 

enkele landeu (waarvoar cijfers bekend zijn) de toegevoegde waarde van 

produktie Ban high-tech produkten uit te drukken als een percentage van de 

toegevoegde waarde in de industrie. In tabel 6 is dat gedaan. 

Vergeleken met landen als de Verenigde Staten en Japan die in de publieke 

opinie de reputatie hebben dat ze kampioenen zijn op het gebied van high-tech 

produktie blijkt ons land zeker geen gek figuur te slaan. 

De Verenigde Staten en Japan hebben een natuurlijke voorsprong door de grate 

binnenlandse markt die beschikbaar is. Nederland moet een aanzienlijk deel van 

zijn produktie exporteren hetgeen moeilijker en kostbaarder is. Het lijkt 

redelijk bij het vergelijken van de cijfers met deze handicap rekening te 

houden. 

7. Enige indicatoren voor passier innoveren (gekocbte of geleende nieuwe 

technolog:ische kennis) 

Enige indruk van de mate waarin nieuwe technologische kennis wordt geleend 

geeft het aandeel van door buitenlanders in verschil1ende industrielanden 

verworven oetrooien in verhouding tot het totaa1 in die landen verschafte 

octrooien buitenlanders en ingezetenen). 

Tabel 7 is :iu.structief. 

1967 1980 1967 1980 
Kleine landen 10 % Grote Landen 1. % 
Nederland 85 87 Verene Staten 22 40 
Zwitserland 75 75 Japan 33 18 
Zweden 81 81 w. Duitsland 62 51 
Be1gie 90 86 Frankrijk 68 69 
Noorwegen 89 90 Engeland 75 78 
Oostenrijk 85 79 

Tabel 7 ZeIt gecreeerde en (gekochte) nieuwe technologische kennis 

(Oetrooien verleend aan niet ingezetenen als % van het totaal door 

het land verleende oetrooien) 

Het valt op dat voor de kleine landen het aandeel van aan buitenlanders 

toegekende oetrooien niet erg uiteenloopt. Kennelijk wordt het vermogen 
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om nieuwe technologisehe kennis van buiten te verwerven mede bepaald door wat 

men zelf aan nieuwe technologisehe kennis voortbrengt. Belgie en Noorwegen 

zijn bijvoorbeeld zwak op het gebied van het zelf in het buitenland verwerven 

van oetrooien, zoals uit tabel 3 kan worden opgemaakt. Ze zien kennelijk geen 

kans om dat in sterke mate te eompenseren door een relatief omvangrijk aantal 

buitenlandse oetrooien in eigen land aan te trekken. Het aandeelvan uithet 

buitenland aangetrokken oetrooien Iigt iets boven dat van aktieve landen als 

Zwitseriand, Zweden en Nederland. 

Het ligt overigens voor de hand dat landen met een omvangrijke 

geavanceerde industriele produktie en cen relatief geringe industriele invoer 

(Verenigde Staten, Japan) naar verhouding minder op octrooiverlening aan 

buitenlanders zijn aangewezen. Overigens blijkt de Verenigde Staten steeds 

afhankelijker te worden van octrooiverlening aan niet-ingezetenen. Ook de 

suggestie dat Japans techniseh kunnen vODral uit het buitenland komt klopt 

niet met deze cijfers. In tegenstelling tot de Verenigde Staten blijkt Japan 

steeds meer op eigen kracht te innoveren. Dat blijkt ook uit het feit dat zijn 

positie op de wereldoctrooimarkt steeds sterker wordt. De Verenigde Staten 

bijvoorbeeld worden op hun eigen octrooimarkt steeds meer teruggedrongen door 

Japan. 

Nu hebben we het nog niet gehad over uit het buitenland geimporteerde pro

dukten waarin nieuwe technologische kennis is verwerkt. 

Het is niet goed mogelijk om daarvoor een index op te stellen. Voor een land 

als het onze dat 50% van zijn nationaal inkomen aan ingevoerde goederen 

uitgeeft moet deze invloed echter substantieel zijn. We komen op deze factor 

terug in de laatste paragraaf met een tentatieve indicatie van het belang 

ervan. 

8. Wordt imiterend innoveren moeilijker? De 'technological gael 

In paragraaf 3 bespraken we enkele aspecten van het imiterend innoveren. We 

zagen dat de mogelijkheden voor achterblijvers om een produktieverhoging te 

bewerkstelligen groter is naarmate de achterstand op de pionier (de 

technological gap) groter is. De 'technological gap' is dus een indicator voor 

de mogelijkheden om imitatief te innoveren. Naarmate deze kleiner is zijn deze 

mogelijkheden geringer. Het verschil tussen de produktie per hoofd van de 
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beroepsbevolking tussen pioniersland en navolgers(s) is een benaderings

mogelijkheid van de 'technological gap'. 

In figuur 4 is de ontwikkeling van de technological gap tussen de 

Verenigde Staten en een tiental OEeD-landen weergegeven. Het blijkt dat het 

gat steeds geringer wordt en daarmeede mogelijkheid van imitatief innoveren. 

Wat voor de positie van de tien OEeD-landen geldt, gaat overigens ook op voor 

Nederland. 
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Figuur 4: De ontwikkeling van de 'technological gap' tussen 

de Verenigde Staten en 10 OECD-landen in 1950-1970 

Ovurigons wordt het zolven gesignaleerde verschijnsel bevestigd door 

econometrisch onderzoek van Pavitt en Soete. Deze verklaren de ontwikke-

ling van de arbeidsproduktiviteit in Europa over een lange peri ode 

mede uit de omvang van de technological gap die als variabele in de ver

gelijking is op opgenomen. Het blijkt dat in de loop van de tijd deze 

invloed steeds geringer wordt. 
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Het sluiten van de technological gap betekent weI dat passieve 

inhaalinnovaties niet meer mogelijk zijn. Dat neemt niet weg dat men kan 

Proberen zoveel mogelijk gelijk op te gaan met de pionier door imitatie, door 

aankoop van nieuwe technologieen, respectievelijk door invoer van 

technologische vernieuwde produkten. 

9. Wat is nieuwe technologische kennis waard? 

In paragraaf 2 hebben we gezien dat nieuwe technologische kennis die in een 

bepaald land wordt gecreeerd, economische waarde heeft voorzover er een 

quasi rent uit wordt genoten. Wat dat is werd uitvoerig besproken. Door 

s8menwerking met complementaire produktie factoren kunnen ook deze een 

quasi rent incasseren. Voorzover noch het een, noch het ander het geval 

is, is nieuwe techno1ogische kennis een pub1iek goed. In de daarop volgende 

paragrafen hebben we het imiterend innoveren aan de orde gesteld (al of niet 

met betaling voor de transfer van technologische kennis) en de invoer van 

produkten waarin nieuwe technologieen zijn geincorporeerd. 

Het effect van dat aIles moet tot uiting komen in een stijging van het 

nationaal inkomen per hoofd, respectievelijk de nationale produktie per hoofd 

van de beroepsbevolking en per eenheid geinvesteerd kapitaal. 

Wanneer we Ons beperken tot de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit als 

technologie indicator dan is tabel 8 instructief.11) 

1968-'73 1973- 1 79 1979- 1 82 

Grote industrielanden 3,3 1,5 0,7 
Zwitser1and 4,6 4,1 2,2 
Zweden 3,3 0,9 0,6 
Oostenrijk 5,1 2,5 1,6 
Belgie 4,5 2,3 2,2 
Denemarken 3,2 0,5 1,9 
Nederland 4,8 2,0 -1,6 

Tabe1 8 Gemiddelde veranderingen van het reeel brute nationaal produkt per 

hoofd van de beroepsbevolking 1968-1982 (in %) 

Het beeld b1ijkt nu niet helemaal meer overeen te stemmen met wat we zouden 

verwachten op grond van de eerder gebruikte technologie-indicatoren,vooral 
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die welke betrekking hebben op onze pioniers activiteiten op het gebied van 

de ontwikkeling van nieuwe technologieen. Na 1973 raken we achter op aIle 

belangrijke industrielanden. De gegevens over de ontwikkeling van de 

arbeidsproduktiviteit Iijken in strijd met de andere technologie-indicatoren 

die zo goed voor ons land bleken uit te vallen. Deze paradox kan worden 

verklaard wanneer we bedenken welke factoren de ontwikkeling van de ar

beidsproduktiviteit bepalen. Dat zijn: 

a. de innovaties als gevolg van eigen research en ontwikkeling respectie

velijk als gevolg van gekochte technologische know-how; 

b. de omvang van de investeringen. Er blijkt verband tussen de stijging van 

de produktiviteit en de omvang van de investeringen; 

c. de invoer van betere kapitaal- en consumptiegoederen. Daar wezen we al 

eerder op; 

d. de wet van Verdoorn. Deze wet stelt dat de toeneming van de arbeidspro

duktiviteit een functie is van de toeneming van de produktie, omdat 

naarmate de produktie toeneemt men meer kan profiteren van schaal-effec

ten en grotere ervaring die tot hogere produktiviteit leiden; 

e. de technological gap'. We zagen dat naarmate deze groter is de produkti

viteit sneller kan toenemenj 

f. de efficiency verbeteringen als gevoig van niet technologische ontwik

kelingen zoals verbeteringen in de organisatie e.d. 

Wanneer we het rijtje overzien en onderaan beginnen met de onder f. genoemde 

factor, dan lijkt het redelijk om - zeker na een periode van crisis - ervan 

uit te gaan dat de mogelijkheden tot verhoging van de efficiency door ver

beteringen in de organisatie e.d. min of meer zijn uitgeput. In een crisis 

periode probeert men immers de efficiency in de bedrijfsorganisatie tot een 

maximum op te voeren. 

Ook zagen we dat de mogelijkheden tot imitatie-innovatie als gevolg van 

de technological gap (factor) in de loop der jaren steeds kleiner zijn 

geworden. 

Onder b. wordt de omvang van de investeringen genoemd als factor die de 

toeneming van de productiviteit bepaalt. Met de investeringen a1s bepalende 

variabele is echter iets bijzonders aan de hand. 
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Ret gaat hier natuurlijk niet om vervangingsinvesteringen die het 

bestaande apparaat in stand houden, maar om de netto investeringen. Een 

bedrijf dat 

zich aan het front van het technisch kunnen bevindt kan(behalve in het geval 

van gewone uitbreidingsinvesteringen) aIleen maar netto investeren als er 

technologische innovaties zijn die dat moge1ijk maken. Ais die er niet zijn 

kan het aIleen maar vervangend investeren. Een bedrijf dat achter loopt op de 

'frontlijnbedrijven' kan aIleen maar tot netto investeringen komen via 

imitatie- innovaties. Met andere woorden: de investeringen zijn een afgeleide 

van het potentieel aan innovatieve technologische mogelijkheden. Naarmate dit 

potentieel geringer is kan er minder geinvesteerd worden. Omgekeerd bepaalt 

de omvang van de beschikbare investeringsfondsen weer in welke mate van het 

potentieel aan technisch innovatieve mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. Wat 

dat bctreft heeft men in Nederland over een vrij lange periode relatief 

weinig investeringsmiddelen beschikbaar gehad. Wellicht leggen we hier de 

vinger op de pijnlijke plaats de beperkte prestaties van ons land op het 

gebied van de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit. De wet van Verdoorn 

hangt hier nauw mee samen. Minder investeringen betekenen een geringere 

toeneming van de produktie en die remt weer de ontwikkeling van de 

arbeidsproduktiviteit. 

Er is echter troost, zij het een schrale. We staan in deze zwakke positie 

niet aIleen. Een land als de Verenigde Staten tobt eveneens met een laag 

investeringsniveau en een zwak toenemende produktiviteit. 

Ter nadere analyse resteren nu nog de factoren a, b en c uit ODS rijtje. 

Laten we daartoe eerst eens proberen te kijken naar de mogelijke omvang van 

de quasi-rent op zelf gecreeerde nieuwe technologische kennis. Helaas moeten 

we daarvoor een beetje speculeren, zij het op zo rationeel mogelijke manier. 

Nu: We zouden ons een beeld kunnen vormen van de waarde van die kennis 

(voorzover geincorporeerd in octrooien) indien we een beeld zouden hebben van 

de gekapitaliseerde waarde van verworven octrooien. Cijfers hierover zijn 

niet bekend, zodat we naar andere middelen moeten zoeken. Een zekere 

benadering zouden we kunnen vinden in de bedragen die in R en D worden 

geinvesteerd en het rendement dat zij opleveren. We gaan er daarbij vanuit 

dat het bedrijfsleven op lange termijn niet verliesgevend investeert, ook 
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niet in R en D. Amerikaanse onderzoekingenkomen tot een maximaal rendement op 

R en D van 30%. Gezien de enorme concurrentie op de markt van 

kennisintensieve produkten lijkt dat een hoge schattipg. Wanneer we ervan 

uitgaan dat de bedrijfsuitgaven voor R en D ongeveer 1.3% uitmaken van de 

toegevoegde waarde van het bedrijfsleven (1981) en het rendement is 30% dan 

rnaakt dat 30/100 x 1,3/100 ~ plusminus 4 pro-mille uit van de toegevoegde 

waarde. 

Als verder, door de bank genomen, de stijging van de 

arbeidHproduktlviteit 3% per jaar bedraagt dan neemt als gevolg daarvan d~ 

roc~cvoc~dc wuarde jaarlijks met 3% toe. HiervaD zou dan 4 pro-mille (zic 

boven) kunnen worden toegerekend aan zelf gecre~erde nieuwe technologische 

kenDis. Oat komt neer op meer dan 10% van de totale stijging van de 

arbeidsproduktiviteit. Wij kijken nu vervolgens naar de waarde van in het 

buitenland gekochte nieuwe technologische kennis. 

De betalingen voor in het buitenland gekochte licenties geven daarvan een 

zeker beeld. De omvang van deze betalingen bedraagt slechts 5,5 pro-mille van 

de toegevoegde waarde van het bedrijfsleven. Bij een hoog rendement op deze 

investeringen van 30% neemt de toegevoegde waarde als gevolg hiervan toe met 

30% van 5~5 pro-mille is 1,65 pro-mille. Nu moe ten we er rekening mee houden 

dat uit het buitenland verworven nieuwe technologische kennis gedeeltelijk 

wordt verkregen door ruil van octrooien. Ret cijfer is echter zo laag dat het 

zelfs bij een formidabele correctie laag blijft. Al met al zou dan slechts 

een klein deel van de stijging van de arbeidsproduktiviteit kunnen worden 

verklaard uit door ons land zelf gecreeerde en uit het buitenland 

geimporteerde nieuwe technische kennis. Gezien de zoeven gegeven overwegingen 

zou dan het overgrote deel toegerekend moe ten worden aan de invoer v~n en 

daarmee investeringen in technologisch verbeterde produkten uiteraard in 

samenhang met de wet van Verdoorn. 

Wanneer we bedenken dat we het overgrote deel van ooze duurzame 

produktie- middelen uit het buitenland betrekken dan is dat op zichzelf niet 

onplausibel. 
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Bronnen 

De bron van figuur 2 en van tabel 2 OECD: Science and Technology 

Indicators 1984. Tabel 3 resulteert uit berekeningen die berusten op 

OECD-gegevens en figuur op gegevens van het OTAF (Patent Office Department of 

Commerce of the U.S.A.). Tabel 6 is berekend uit Robert E. Evenson, 

International Invention Implications for Technology Market Analysis in: Z. 

Griliches, R & D,patents and productivity, the University of Chicago Press 

1984~ 



Hoofdstuk V 

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN, TECHNOLOGISCHE NORKEN 

Push-, pull- en andere modellen voor het verklaren 

van technologische ontwikkelingen. 

* dr. A. Sarlemijn 

"For generations it has been taken for granted 
that all that can be done in science and 
technology must be done. The new ethic emerging 
... is that somehow man must agree not to do all 
he is capable of doing." Eric Ashby 

Volgens een traditionele opvatting beheerst de mens dankzij wetenschap en 

techniek de natuurprocessen telkens beter. Op die manier zou hij zich ook 

telkens meer van het dier onderscheiden en autonoom zijn 

levensomstandigheden bepalen. Deze visie is een overblijfsel van het 

wetenschappelijke evolutionisme uit de 1ge eeuw. Een bekend fysicus en 

filosoof van de techniek formuleert deze autonomie nog in 1927 en in 1958 
1 als voIgt 

De idee van de techniek - dat wil zeggen: haar historische betekenis -
houdt in, dat het menselijke individu en het menselijke geslacht zich 
emanciperen van plantaardige en dierIijke gebondenheden en 
afhankelijkheden." "Techniek betekent ... vrijheid in een dubbele 
betekenis: de bevrijding van een afhankeIijkheid en vrijheid om zelf 
zijn eigen bestaan en zijn elgen loekomst te bepalen. 

Tegenwoordig is deze vlsie niet meer verdedigbaar. Volgens sommige filosofen 
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4 
kan niet maatschappelijk bepaald worden 

Tegen het eind van de jaren vijftig besloot Jacob Schmookler aan de 

autonomie-these een empirisch nauwkeurige inhoud te geven en haar te 
5 

toetsen . In overeenstemming met Marx stelt hij vast, dat de these 

feitelijk twee zaken beweert: het bepalen van de produktieverhoudingen door 

de produktiemiddelen en de verandering van de niet-materiele cultuur onder 

invloed van de materiele
6

. strikt volgens de regels van de methodologie 

vroeg Schmookler zich af, welke empirisch toetsbare uitspraak gelmpliceerd 

wordt door die twee beweringen om vervolgens in een onderzoek vast te 

stellen, of die uitspraak weerlegd of bevestigd wordt. Volgens Schmookler 

voldeed de volgende uitspraak aan die eis: de toename van de produktie moet 

volgen op de uitvindingen. Verschillende keren heeft Schmookler daze 

uitspraak gecontroleerd. Hij vergeleek onder andere de ontwikkeling van de 

octrooien op het gebied van de spoorwegen en de toename van het spoorwegnet 

in de Verenigde staten. Tegen zijn verwachting in stootte hij telkens op een 

weerlegging: de markt bleek de octrooien te bepalen. In 1962 generaliseert 

Schmookler zijn bevindingen in de formulering van een nieuwe theorie
7

: 

Technische ontwikkeling hangt wezenlijk af van economische factoren. De 
feiten rechtvaardigen namelijk het vermoeden, dat een samenleving door 
het marktmechanisme invloed uit kan oefenen op het beschikbaar zijn van 
ressourcen die op uitvindingen berusten .... Is dat inderdaad het geval, 
dan is de technische vooruitgang niet meer een onafhankelijke oorzaak 
van sociaal economische veranderingen en dan is bovendien die 
interpretatie van de geschiedenis onjuist, die ervan uitgaat, dat zij op 
te vatten is als een voortdurende aanpassing van het mensdom aan telkens 
nieuwe technologieen. Weliswaar komen er in de sociale geschiedenis 
cultural l~ voor; door de komst van de auto bijvoorbeeld .... werden 
voordien bestaande gewoontes en gedragscodes ouderwets. Maar ook het 
daaraan tegengestelde blijkt waar te zijn: het is onwaarschijnlijk, dat 
nieuwe produkten en technieken hun intrede doen .... zander een 
voorafgaande soms slechts latent aanwezige vraag. Een reeds lang 
bestaande vraag kan ook worden versterkt in de tijd die voorafgaat aan 
het vinden van een techniek, die inspeelt op die vraag. Naast de 
cultural lag moet er dus ook een Technological lag aangenomen worden:een 
neiging van de techniek am gedurende enige tijd in te spelen op de vraag. 

Een aspekt van de autonomie-these, namelijk de invloed van technische 

innovaties op structuren van de samenieving, wordt door Schmookler niet 

ontkent. Hij ontkent echter weI de onafhankelijkheid van de octrooien ten 

aanzien van de markt. In beeldspraak uitgedrukt: de markt trekt aan de 
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is ze paradoxaal. omdat de mens zich oak vaak moet aanpassen aan 

technologische ontwikkelingen en door deze zelfs overheerst wordt
2 

Volgens sommige economen is de autonomie-these in strijd met empirische 

gegevens. die erop wijzen. dat de technologie zich richt naar de normen van 

de markt. Globaal gesproken kan men zeggen, dat de volgende ontwikkeling 

plaatsvindt: de autonomie-these wordt verdrongen door het inzicht. dat de 

technologische ontwikkelins bepaald wordt vanuit een grate diversiteit van 

stelsels van normen. 

De uitwerking van een nieuwe filosofie van de techniek is wenselijk, 

maar daarvoor is hier niet voldoende ruimte. Ik beperk mij tot de volgende 

onderwerpen: (1) de verschillende discussies. waarbij de autonomie-gedachte 

plaatsmaakt voor het genoemde inzicht, (2) de diversiteit van technologische 

normen en, (3) de status van die normen. 

1. Push & pull en stelseis van normen 

Tot de jaren vijftig werd de technologie door de economen als een exogene 

factor beschouwd. Bij die beschouwingswijze is de technologie vergelijkbaar 

met het klimaat of de geografische ligging van een land: ze hebben 

economische gevolgen zander zelf door economische factoren bepaaid te 

worden. Aan deze beschouwingswijze ligt een autonomie-these ten 
3 

srondslag 

Deze these is meer dan een eeuw oud. Uitvoeris wordt zij uiteengezet in 

Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie (± 1855) en in Das Kapital 

(1867) van Karl Marx. Marx verdedigde niet aIleen de zelfstandige 

ontwikkeling van de technolosie ("Produktivmittel tl
). Hij probeerde bovendien 

aan te tonen. dat de technologie bepalend is voor het niveau van de 

produktie, voor de produktieverhoudinsen (relaties tussen werkgevers en 

-nemers) en voor de ideologieen die een samenleving voor toelaatbaar houdt. 

Volsens Marx kan het beschikbare kapitaal weliswaar de omvang van de 

produktie bepalen maar niet de aard. kan ook de technologische ontwikkeling 

voor Korte tijd belenwerd worden door vast te houden aan achterhaalde 

produkticverhoudingen of ideologieen; Iuaar de richting van die ontwikkeling 
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technische know how, zodat de uitvindingen ontstaan. Daarom worden 

Schmooklers bevindingen "market pull theory" genoemd. 

Deze bevindingen zijn in verschillende contexten ter discussie gesteld. 

We kunnen de volgende onderscheiden: 

a. de strikt economische vraag naar de rol van de markt bij innovaties, 

b. de vraag naar de wijze waarop technisch wetenschappelijke programma's 

zich ontwikkelen. 

c. de vraag, of innovaties weI of niet van fundamenteel nieuwe inzichten 

afhankelijk zijn, 

d. de impact-kwestie aangaande de maatschappelijke structuren die 

innovaties mogelijk maken. 

Wat betreft (a): Men kan zich afvragen. of Schmooklers 

operationaliseringen de meest geschikte waren en of hij zijn gegevens op de 

juiste manier interpreteerde. Schmooklers conclusie kan zo in twijfel 

getrokken worden en zo is inderdaad de technology push theory ontstaan, 
8 

waarin wederom de technologie beschouwd wordt als een exogene factor . 

"Technologie weI of niet exogeen" is het onderwerp van de strikt 

economische push & pull-discussie. Zij vormt voor sommige economen een 

aanleiding een onderscheid te maken tussen factoren die economisch exogeen 

zijn (innovatief potentieel, researchtalenten) en factoren die economisch 
9 

bepaald zijn (arbeids- en kapitaalkosten die betrekking hebben op R&D) . 

Wat betreft (b): Het gebruik van "push" en "pull" blijft in de jaren 

zeventig niet beperkt tot de strikt economische kwestie. We treffen de 

termen ook aan bij discussies over technisch wetenschappelijke programma's. 

Zo gebruikt A.E. Pannenborg de termen
lO

• Volgens hem ontwikkelen zich die 

programma's dankzij velerlei wisselwerkingen, die niet met een 'rechtlijnig' 

model adequaat kunnen weergegeven worden. V~~r hem zijn de begrippen 

geschikt om enige systematiek te ontdekken in die wisselwerkingen: Fush en 

pull hebben betrekking op twee verschillende fases. De overgang van 

technolosy push naar pull verduidelijkt hij ala voIgt met de geschiedenis 

van de vaste stoffysica. 
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In de jaren dertig en veertig financierde de industrie het fundamentele 

onderzoek op dat gebied zonder strikt en concreet technische doelstellingen 

vast te leggen. Ken verwachtte fundamenteel nieuwe inzichten op het gebied 

van de elektronika en deze werden inderdaad bereikt. Het onderzoek leidde 

tot de verschillende transistoren, tot nieuwe camera en beeldbuizen, tot 

elektronisch tunen, tot geintegreerde circuits en tot vele andere nieuwe 

ontwerpmogelijkheden. Deze successen werkten eehter verblindend. Het 

fundamentele onderzoek bleef men ondersteunen zonder beperkingen en zonder 

richtlijnen vanuit de techniek. Pas in de jaren zestig zag men in, dat 

research slechts leidt tot 'feasibilities', tot nieuwe ideeen over hetgeen 

fysisch, chemisch of materiaalkundig mogelijk is. Ook realiseerde men zich 

pas toen, dat de technologie beperkt is en niet ongelimiteerd ideeen kan 

realiseren. Nadien orienteerde research zich op concreet technische 

vraagstukken die opkwamen bij het werk aan ontwikkelingsprojecten. De 

overgang van push naar pull was toen voltrokken. 

Dat deze kwestie verschilt van de onder (a) genoemde, blijkt uit twee 

omstandigheden: ten eerste is de overgang van research naar development niet 

een onderwerp voor economisch onderzoek, ten tweede hebben de begrippen 

'push' en 'pull' hier betrekking op twee verschillende periodes van aen 

technisch wetenschappelijke ontwikkelingj in het voorafgaande hadden zij 

daarentegen betrekking op twee tegengestelde theorieen
11

. 

Wat betreft (c): De pull theory en Schmooklers resultaten worden 

geciteerd als argument tegen het (zogenoemde) lineaire model, dat 

r- I econo-
funda- toege- reali- nieuwc 
menleel past technisch sering produc-
ondcr- olldcr- ontwikkc- (produc- ten en ' mischc 

zoek lirlg,wcrk tic en proces- groel 
vcrkoopJ sen 

Fig. 1: Het linea ire model dat onverenigbaar 

zou zijn met Schmooklers pull theorie 

in figuur 1 schematisch wordt weergcgeven. Het model berust onder andcro op 

de aanname, dat fundamenteel onderzoek. ofschoon het zelf niet op techniek 
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gericht is, toch de belangrijkste impulsen geeft aan het op toepassingen 

georienteerde onderzoek. Op deze wijze is de meest linkse pijl in de figuur 

op te vatten en analoog zijn de overige pijlen te interpreteren. Vol gens een 

TNO-werkgroep. die innovaties in de Nederlandse staalindustrie onderzocht, 

is het model ongeschikt, aangezien het voorbijgaat aan het gegeven, dat 

sommige innovaties weI en andere niet nieuwe fundamentele inzichten 
12 

veronderstellen : 

De computer stoelt op basis-wetenschap en heeft vergaande gevolgen voor 
maatschappelijke structuren; de '" viltpen stoelt op bekende 
verschijnselen en voegt aIleen een nieuwe handige schrijfmogelijkheid 
toe aan de bestaande. Beide zijn innovaties. 

Volgens de werkgroep suggereert het model ten onrechte. dat elke 

maatschappelijk belangrijke innovatie ook nieuwe fundamentele inzichten 

veronderstelt. Het merendeel der innovaties van de Nederlandse 

staalindustrie bleken in de onderzochte peri ode echter niet daaraan te 

voldoen. 

De rechtvaardiging voor het citeren van Schmookler in deze context 

be staat in de omstandigheid. dat de meest rechtse pijl in de figuur een 

ongenuanceerde indruk wekt, indien Schmooklers bevindingen juist zijn. Maar 

feitelijk wijkt het thema af van de strikte push & pull-discussie. die geen 

onderscheid vereist tussen research en development. Ook wijkt het af van het 

onder (b) genoemde thema. dat beperkt blijft tot de ontwikkeling van 

technisch wetenschappelijke programma's. 

De werkgroep gaat niet in op de (in het citaat genoemde) "vergaanda 

gevolgen voor maatschappelijke structuren". die basis-wetenschappelijke 

ontdekkingen, als de computer, hebben. Dat gebeurt wel in het onderzoek van 

Ernest Braun en stuart MacDonald, die zich onder andere bezighoud~n met de 

VrA~~ Qiif de milt§Qn&pp@11jke §truuturen j WilfVln gO intfggM~tie van 

v@rnieuwingen afhankelijk zijn. Daarmee zijn we gekomen tot een vierd@ 

problematiak: die van de impact-vraagstukken. 

Wat betreft (d): Evenals bij Pannenborg hebben de begrippen 'push' en 

'pull' bij Braun en MacDonald betrekking op verschillende fases in een 

historische ontwikkeling. Zij nemen achter niet twee maar drie fases aan; 
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hun indeling heeft primair betrekking op de geschiedenis en op de impact van 

de halfgeleider elektronika: 

de eerste periode is die van de aanvankelijke market pull (vraag 

naar bet ere versterkers dan die met de vacuumbuizen) en het 

'zuiver' wetenschappelijke transistor-onderzoek
13 

de technology push breekt aan, zodra de ontdekkingen (transis

tor, gelntegreerde circuits) gedaan zijn en het vermoeden van 

vele toepassingsmogelijkheden gerechtvaardigd lijkt; 

nadien breekt wederom een nieuwe periode aani enerzijds doen zich daarin 

processen voor, waarbij de marktvraag naar elektronische apparatuur 

zichzelf in stand houdt; anderzijds stoot men dan op de impact-problemen. 
14 

De overgang van de eerste fase naar de tweede wordt als voIgt beschreven : 

Sinds de aanvankelijke market-pull en wetenschappelijke uitvinding was 
de situatie gewijzigd en kwam er een periode van technologische 
stimulering. De innovatie was in de fase van de technology-push gekomen. 

Na de fase van de technology push houdt de marktvraag zichzelf op de 

volgende wijze in stand: 

Beschouwt men de 'market-pull' zonder meer als een funetie van de 
marktvraag, dan kan dat niet bevredigen. Des te groter de vraag van de 
markt, des te sterker de pull van de technologie. De marktvraag 
naar halfgeleider-apparatuur is tegenwoordig veeleer het product van een 
vraag van de markt. Een computer wordt gewenst voor het verwerken van de 
output van andere computers ... Op deze wijze verkopen firma's 
word-processors die de mogelijkheid om met andere word-processors te 
communiceren veronderstellen. Dat gebeurt niet, omdat er een echte vraag 
is naar een dergelijke technologie, maar omdat men zich daarbij laat 
lei den door de redenering, dat een extensieve acceptatie van 
word-processors de vraag daarnaar zelf in stand zal houden ... 

De vraag die zichzelf in stand houdt is niet het enige kenmerk van de derde 

fase. De introductie van vernieuwingen blijkt dan oak in belangrijke mate 

afhankelijk te zijn van de mobiliteit van maatschappelijke structuren. 

Daarbij stoot men op verrassende verschijnselen. De verwachting van 

vernieuwingen in de telecommunicatie hadden de belangrijkste drijfveer 

gevormd voor het elektronika-onderzoek. Toch vergt de introductie van alle 
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mogelijkheden op dit gebied veel tijd. Weliswaar werden reeds in de jaren 

vijftig de resultaten toegepast in de radio en in telefoonsystemen, maar er 

moet toch onderscheid gemaakt worden tussen de eerste toepassing en de 

algemene acceptatie van innovatiemogelijkheden. Bij dit onderscheid neemt 

men waar, dat de acceptatie van de elektronika in de telecommunicatie een 

langdurig proces is. Dat hangt samen met de omstandigheid, dat de vervanging 

van telefoonsystemen bijvoorbeeld een ingrijpend proces is, waarbij 

verschillende bedrijfstakken op elkaar afgestemd moeten worden en waarbij 

onder andere de invloed van de regeringen groot kan zijn. In vergelijking 

daarmee was de introductie van elektronika bij horloges en rekenmachines een 

proces, dat weinig tijd vergde. In de auto-industrie liet de introductie 

daarentegen weer - in strijd met de verwachting - lang op zich wachten, 

zodat in 1918 nog maar l~ van de Ford-auto's met een micro-processor 

uitgerust werd. De introductie van de nieuwe mogelijkheden was in,deze 

industrie niet aIleen afhankelijk van de acceptatie door het publiek, maar 

ook van de omscholing van de automonteurs en van het omdenken van de 

dealers. Deze voorbeelden verduidelijken de complexiteit van de processen in 

de derde periode: de introductie van de nieuwe mogelijkheden is afhankelijk 

van de aard van de vernieuwing die beoogd wordt en tevens van de mobiliteit 

van de maatschappelijke structuren die ermee gemoeid zijn. 

Laat ik nu overgaan tot enkele algemene beschouwingen. Vier thema's zijn 

vermeld. waarbij begrippenparen 'push' en 'pull' gebruikt worden. Het zijn 

duidelijk verschillende thema's. Bij (c) staat ter discussie, of innovaties 

weI of niet afhankelijk zijn van fundamenteel onderzoek. Bij (a) zijn push 

en pull eigenschappen van octrooien resp. van marktnormen, bij (b) hebben ze 

betrekking op twee verschillende fases in de ontwikkeling van een technisch 

wetenschappelijk programma. Bij (d) is de scheiding tussen push en pull 

schijn geworden. Dat blijkt vooral uit de twee eerste zinnen van het laatste 

citaat. waarin grenzen tussen begrippen vervagen. Pull en push zijc - zo 

geven Braun en MacDonald toe - afhankelijk van elkaar. De verklarin~ is dan 

circulair geworden: de onafhankelijke variabelen blijken afhankelijk te zijn 

en de veroorzaakte blijken de onafhankelijke te belnvloeden. De 

circulariteit is het gevolg van de omstandigheid, dat Braun en MacDonald de 

push- en pull-begrippen (die qua opzet aIleen geschikt zijn voor een 
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mechanisch causale verklaring) gebruiken in een brede context. namelijk bij 

de analyse van de uiteenlopende realiteiten die op een of andere manier 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van de elektronica: vanaf de eerste 

overwegingen om in 1929 het transistor-onderzoek te starten tot en met de 

huidige introducties van elektronische apparatuur. Zij geven dan ook toe, 

dat voor hen het begrippenpaar vaag is en dat er geen verklaring meer 

bereikt kan worden 
15 

... wensen moeten gekoppeld ZlJn aan mogelijkheden. Kogelijkheden 
betekenen feitelijk uitvindingen en dan wordt de grens tussen 
'marketpull' en 'invention-push' natuurlijk uiterst vaag. Voor een 
bepaalde intellectuele opzet kunnen ze misschien weI van elkaar 
gescheiden worden, maar een echt duidelijke onderscheiding treft men 
zelden aan. 

De gesignaliseerde circulariteit is te vermijden, zoals uit de 

volgende paragrafen zal blijken. bij de volgende aanname: technologische 

ontwikkelingen zijn te verklaren uitgaande van de confrontatie van de 

betrokken verschillende realiteiten. waarin op zijn minst een normatief 

stelsel geldt. 

Het geformuleerde voorstel om de circulariteit te vermijden door de 

analyse van de betrokken normatieve stelsels wordt plausibel. wanneer we 

bedenken, dat de genoemde vier thema's een normatief karakter hebben of 

hecht met normatieve kwesties verbonden zijn. Bij (a) staat men voor de 

keuze tussen normen van de markt en octrooien. waarvan door economen als 

Schmookler ten onrechte wordt aangenomen, ze aan aIle technologische no~en 

voldoen. dit is ten onrechte. want vele geoctrooieerde ontwerpen van de 

transistor bijvoorbeeld bleken fysisch of technisch niet te voldoen. De 

onder (b) en (c) geciteerde analyses hebben een beleidstechnisch karakter en 

manden uit in adviezen voor managers en ontwerpers. Uit de aard van de zaak 

zijn beleidsadviezen normatief. Bij (d) zijn we gestoten op de problematiek 

van de mobiliteit van maatschappelijke structuren. Nu echter berusten die 

structuren op gelnstitutionaliseerde normatieve stelsels. 

Oat bij de push & pull-discussie uiteenlopende stelsels van normen 

betrokken zijn, is niet zo verwonderlijk. omdat ook de autonomie-gedachte 
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van de vorige eeuw niet tot strikt economische kwesties beperkt bleef. 

2. Teehnologische normen 

Het push- en pull-model berust op het streven in de economie naar 

oorzakelijke verklaringen: in het ene model vormen technologische faetoren 
16 

(oetrooien) de oorzaak. in het andere economische. Onvrede met de 

bereikte resultaten hebben geleid tot wijzigingsvoorstellen: zoals het 

besproken voorstel om opnieuw te bepalen wat aan technologische 

ontwikkelingen economische exogeen is en wat daaraan economische endogeen 

<arbeids- en kapitaalkosten voor R&D) is. 

Het hier voorgestelde verklaringsmodel wijkt meer ingrijpend af. Ten 

eerste beperkt het zich niet tot de markt-eeonomische vraag- en 

aanbodprocessen, aangezien de aard van technologische ontwikkelingen niet 

uitsluitend door die processen bepaald worden, zoals zal blijken. Ten tweede 

is het niet slechts causaal maar intensioneel. Verklaringen die zich niet 

beperken tot causaliteit en ook mentale processen verdisconteren worden in 

de menthodologie tot de intensionele gerekend
17

. Niet causaal is 

bijvoorbeeld de relatie tussen een verschijnsel en de intultie over 

technische mogelijkheden ten aanzien van dat verschijnsel. Men zegt dan ook 

doorgaans. dat een intultie ontstond naar aanleiding van een gebeurtenis (en 
. t d t h' . 1 ... . k )18 t 1 nle a een verse IJnse een lntultle veroorzaa te . Een men aa 

karakter hebben ook prognoses, beoordelingen vanuit normatieve stelsels en 

de daarmee verbonden inschattingen van toekomstige mogelijkheden op 

technologisch of markteconomisch gebied. Deze mentale processen staan aan de 

start van een technisch wetenschappelijke ontwikkeling en houden deze ookin 

stand. In het voorafgaande is voorgesteld innovaties te beschouwen als 

resultanten van confrontaties van realiteiten met hun normenstelsels. Het 

beoogde verklaringsmodel is dan ook intensioneel en niet slechts causaal. 

Het is bovendien niet holistisch. Holisten eisen. dat een verklaring 

b . . h . 19 . . . erust op een lnZ1C t 1n het "Gesamtsystem" van de gahale werkellJkheld. 

waarin alles met alles samenhangt. Van het holisme wordt in het bijzonder 

niet overgenomen de opvatting, dat markteconomische, bedrijfskundige, 
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technische. politieke en andere aspekten van de tot ale werkelijkheid niet 

te onderscheiden zijn. Integendeel: bij innovaties zijn ze divers en oefenen 

zij meestal invloeden uit die tegengesteld zijn en elkaar beconcurreren. Hun 

normenstelsels zouden contradictoir en inconsistent zijn. indien zij niet 

betrekking hadden op echt diverse realiteiten. Tegenover het holisme fundeer 

ik hier
20 

eerst de diversiteitsthese over de diversiteit van de 

normenstelsels die bij innovaties betrokken zijn. Bij mijn besprekingen 

beperk ik mij21 tot de volgende normen: 

a. die van fundamenteel research-I waarbij niet of niet expliciet 

technische doelen nagestreefd worden, die van 

b. fundamenteel research-II waarbij die weI nagestreefd worden. 

c. normen van het applicatie-onderzoek. 

d. ecologische, ethische of soortgelijke normen. 

e. bedrijfs- en (f) marktnormen. 

Ik zal laten zien. hoezeer de betreffende normen kunnen verschillen en zich 

in een zekere zin ook autonoom kunnen ontwikkelen. De wisselwerkingen tussen 

de betrokken realiteiten komen aan de orde in 2.2 bij de bespreking van de 

intensionaliteitsthese over de belangrijke invloed van mentale processen bij 

technologische ontwikkelingen. De intensionaliteitsthese staat tegenover de 

benadering die zich uitsluitend tot causale processen beperkt. 

2.1. Diversiteit van technolo&ische normen 

Normen van research-I (a) zijn objectiviteit. een zekere mate van universele 

geldigheid
22

• consistentie. nauwkeurigheid, etc. Om aan deze normen te 

voldoen wordt er in de context van research-I geeist, dat elk nieuw inzicht 

grondig gefundeerd wordt. Inzichten zijn expliciet te formuleren en te 

bewijzen of de geldigheid moet ervan worden aangetoond, zo blijkt uit de 

wetenschapsgeschiedenis. De voornoemde normen hebben de volgende drie 

eigenschappen. Ze laten verschillende interpretaties toe, ze zijn aan 

veranderingen onderhevig en wat betreft de institutionalisering zijn zij 

afhankelijk van maatschappelijke instellingen. 

Of schoon er een consensus be staat over de normen en criteria waaraan 

natuurwetenschappelijk onderzoek moet voldoen, laten zij toch oak 
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verschillende interpretaties toe. Dat blijkt vooral. wanneer men in de 

methodologie die normen en criteria zo precies mogelijk probeert te 

f I 
23 .. 

ormu eren . BIJvoorbeeld kan men het dan moeilijk eens worden over de 

vraag, of "objectiviteit" (positivistisch) op te vatten is als strikte 

verifieerbaarheid of (popperiaans) als inter-subjectiviteit of (volgens 

Kuhn) als een begrip dat aIleen precies omschreven kan worden in de context 

van een gegeven theoretisch Kader ("paradigma" genoemd). 

Ook zijn er in de geschiedenis veranderingen waar te nemen. In het 

Groot-Brittannie van voor 1800 richtte men zich doorgaans naar 

newtoniaans-empidstische normen, in het Frankrijk van die tijd naar 

cartesiaans-rationalistische. Het dilemma tussen ernpirisme en rationalisme 

werd opgeheven door het positivisme van Laplace en Cornte, dat empirie en 

mathematische exactheid verenigde; in deze context paste de (reeds genoemde) 

aanname van een objectieve wetmatigheid, waarnaar de wetenschapsontwikkeling 

zich (in analogie met de biologische evolutie) zou richten
24

. Later maakte 

dit positivisme wederom plaats voor nieuwe methodologische inzichten naar 

aanleiding van de ontwikkeling van niet-euklidische systemen in de 1ge eeuw 

en van de moderne mechanica in de ZOe eeuw.Het accepteren van echt 

verschillende wiskundige systernen en het handhaven van een 'oude' theorie 

(klassieke mechanical naast een 'nieuwe' (vormen van de moderne mechanica) 

zijn kenmerkend voor de methodologische aspekten van het modern exact 

wetenschappelijke onderzoek. 

Tegenover het oude geloof in een onvoorwaardelijke en wetmatige 

wetenschapsontwikkeling staat tegenwoordig ook het bewustzijn dat 'zuivere' 

wetenschap afhankelijk is van een institutionalisering van de genoemde 

normen. Tot dit bewustzijn hebben - onder andere bij K.R. popper
25 

- de 

toenemende Kosten van het moderne onderzoek bijgedragen, zoals uit het 

volgende citaat blijkt. 

De wetenschappelijke methode zelf heeft sociale aspekten. De wetenschap 
en vooral de wetenschappelijke vooruitgang zijn het resultaat ... van de 
vrije mededinging van het denken. Want wetenschap heeft steeds ,3eer 
mededinging tussen hypothesen en steeds strengere tests nodig. En de 
strijdende hypotheses hebben als het ware persoonlijke 
vertegenwoordigers nodig: ze hebben advocaten, een 
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jury en zelfs publiek nodig. Deze persoonlijke vertegenwoordiging moet 
in instellingen worden georganiseerd. als we er zeker van willen zijn, 
dat hij werkt. Voor deze instellin&en moet worden betaald en ze moeten 
bij de wet worden beschermd. Uiteindelijk han&t de vooruitgang 
grotendeels van politieke factoren af; van de politieke instellingen, 
die de vriiheid van het den ken waarborgen: van de democratie. (cursief 
van A.S.) 

Dat de genoemde normen (objectiviteit, etc.) deze eigenschappen hebben 

(multi-interpretabel, aan verandering onderhevig, afhankelijk van 

maatschappelijke instellingen) en tach een consensus over de exact 

wetenschappelijke methode funderen. is niet zo verwonderlijk. Juridische 

normen hebben immers ook die eigenschappen en reguleren toch enigermate 

ordelijk het maatschappelijke verkeer. AIleen op een fundamenteel niveau kan 

men op dilenwa's stoten. Dat is bijvoorbeeld het geval. indien enerzijds 

rigoreus de nadruk gelegd wordt op de eenheid van de exact wetenschappelijke 
, 

benadering en anderzijds ingrijpende veranderingen <revoluties als een breuk 
26 

met het verleden) aangenomen worden . Op een aspekt van dit dilemma kom 

ik later terug. 

Ook Research-II (b) is afhankelijk van instellingen; het wordt doorgaans 

gefinancierd door bedrijven (Bell Telephone, General Electric, Philips) of 

door ministeries. Met dit onderzoek wordt een tweezijdige claim verbonden: 

vanwege het fundamentele karakter is er enerzijds een overeenkomst met 

research-I, anderzijds worden technische doelen nagestreefd. Dit tweezijdige 

karakter biedt ruimte voor accentverschuivingen. In de eerste helft van deze 

eeuw werd vooral het fundamentele karakter door bedrijven benadrukt
27 

tegenwoordig wordt meer concentratie op heel specifieke en gevraagde 

technische optimaliseringen gevraagd (zoals we dat zagen bij de behandeling 

van Pannenborgs tweede periode van het push & pull proces). 

In de context van research-II stoot men op specifieke gedragingen. 

Tijdens het transistor-onderzoek werden nieuwe fysische inzichten toegepast. 
28 

die pas later na de ontdekking - voornamelijk door Shockley - gefundeerd 

werden. Nog opvallender is het volgende: bij het uitoefenen van hun 

adviserende taak, die de onderzoekers van bedrijfslaboratoria hebben, komt 

h t . t ld d d' .. 29 . e nle ze en voor, at e advlezen een funderlng mlssen Dlt gedrag 
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is ontoelaatbaar volgens research-I-normen: deze eisen, dat de fundering en 

het kritische toetsen voorafgaan aan een (verantwoorde) toepassing. Duiden 

deze voorbeelden op normatieve inconsistenties? Deze doen zich voor, indien 

een gedrag zowel verboden als geboden is. 

Normatieve inconsistenties zijn gecompliceerd. omdat zij zich zowel op 

individueel als op institutioneel niveau kunnen voordoen. Om dit te 

verduidelijken nemen we aan, dat er geen compromis bestaat tussen de 

academische research-I-norm, die de priotiteit aan de fundering toekent. en 

de research-II-norm, die zegt, dat de technische effectiviteit de hoogste 

prioriteit heeft en dat de research-I-fundering uitgesteld kan worden, 

totdat die nodig mocht blijken. Op institutioneel niveau kan dan de 

inconsistentie vermeden worden door erop te wijzen, dat de research-II-norm 

betrekking heeft op een andere realiteit waar andere prioriteiten geld en dan 

in de context van research-I. Hieruit blijkt, dat we gedwongen zijn een 

diversiteit aan te nemen tussen research-I en research-II om inconsistenties 

te vermijden. 

Normatieve consistentie op institutioneel niveau sluit echter niet de 

mogelijkheid uit van persoonlijke normenconflicten van de individuele 

onderzoekers, die zich aan beide soorten van normen verplicht voelen. Er is 

hier helaas geen ruimte dieper op dit probleem in te gaan. 

Normen van het applicatie-onderzoek (c) zijn doorgaans gemakkelijk van 

die van research-I en research-II te onderscheiden. De 

applicatie-onderzoeker richt zijn aandacht bijvoorbeeld op de mo~elijkheden 

voor het introduceren van elektronische apparatuur in de auto. Aangezien 

natuurwetenschappelijke wetten tijdens het applicatie-onderzoek niet in 

twijfel getrokken worden en ook niet nieuwe daaraan toegevoegd worden (zoals 

bij reserach-I en -II). hebben die wetten bij dit onderzoek een prescriptief 

karakter: ze bepalen de normen, waaraan constructies en ontwerpen moeten 
30 

voldoen . Hetzelfde karakter hebben de adviezen van de 

laboratorium-onderzoekers (waarover we spraken) in deze context. Een ander 

verschil is, dat de applicatie-onderzoeker zich richt naar bestaande 

normalisaties en standaardisaties bijvoorbeeld in de auto-industrie
31

. 
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Maar daarnaast heeft de applicatie-onderzoeker eigen normen die 

kenmerkend zijn voor zijn soort van onderzoek. Deze worden globaal 

aangegeven met: de functionaliteit in het beoogde technische systeem. Bij 

het genoemde voorbeeld betekent dit: het functioneren van elektronische 

apparatuur in de ontwerpen en constructies van auto's. Aangezien deze in de 

loop der tijd kunnen veranderen, zijn ook de normen van het 

applicatie-onderzoek aan veranderingen onderhevig. Een ander kenmerk voor 

het applicatie-onderzoek is, dat het zelf ook een aanzet geeft tot nieuwe 

normalisaties en standaardisaties, waarnaar de produktie zich te richten 

heeft. De vraag of een resultaat van het applicatie-onderzoek inderdaad 

leidt tot een vernieuwde produktie wordt echter niet in de context van het 

applicatie-onderzoek beslist en is afhankelijk van de bedrijfsnormen (waarop 

ik later inga). Hieruit blijkt de diversiteit tussen applicatie- en 

bedrijfsnormen. 

Divers ten opzichte van de voornoemde normen zijn in het bijzonder de 

ecologische, ethische en soortgelijke normen (d). Soms houdt men deze voor 

vaag. En toch verwacht men van rechters, dat zij heel nauwkeurig kunnen 

oordelen over onderwerpen die een dergelijk karakter hebben. Hij moet 

bijvoorbeeld kunnen beslissen of een bepaalde handeling een moord of een 

doodslag is. Is dat niet paradoxaal? 

Een uitweg uit de paradox biedt de omschrijving van t'norm" volgens de 

moderne logica van de normen: een norm is volgens deze logica
32 

een door 

een bevoegde autoriteit (bijvoorbeeld de wetgever) voor geld end verklaarde 

regel die zegt, dat bepaalde handelingen geboden, verboden of indifferent 

(dat wil zeggen: noch geboden noch verboden) zijn. Deze definitie maakt het 

mogelijk detailproblemen (zoals normenconflicten, confrontaties tussen 

normatieve stelsels) te omschrijven en te analyseren. In het bijzonder 

kunnen met deze definitie de geldende normen onderscheiden worden van de 

maatschappelijk nog niet uitgekristalliseerde ecologische en ethische 

intichten. 

De definitie en de onderscheiding ligt in het bijzonder voor de hand 
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bij deze normen, die door de staat zelf gepromulgeerd en bewaakt worden. Bij 

de onder (a), (b) en (c) genoemde normen is dat niet het geval. Ook is de 

fundering van de ecologische en ethische normen niet strikt technisch 

wetenschappelijk. Hieruit blijkt duidelijk de diversiteit ten opzichte van 

de andere normen. 

De definitie en de onderscheiding impliceren niet een miskenning van 

belangrijke discussies. Zij vergemakkelijken slechts de analyse doordat we 

kunnen vaststellen, dat op de eerste plaats voor R&D de ecologische en 

ethische normen gelden die door een promulgatie het karakter van een 

juridische norm gekregen hebben. Maar wetgeving en jurisprudentie kunnen 

veranderen en dit gebeurt onder invloed van de 'heersende' opvattingen van 

een samenleving. Die veranderingen zijn vooral wat betreft ecologische 

kwesties nog te verwachten aangezien de discussies daarover nog'niet zijn 

afgesloten met een consensus. 

De definitie en de onderscheiding verduidelijken ook de zin van de 

filosofische en niet-filosofische discussies over deze normen: het bepalen 

van een gezonde basis voor zo'n consensus. Ook op dit gebied zijn 

historische veranderingen waarneembaar. In de ethisch fi1osofische 

literatuur wordt nu veel kritiek geuit op de antropocentrische 

uitgangspunten van de zogenaamde 'wijsgerige antropo1ogie' (die onder 

invloed van het existentialisme van v1ak na de 2e wereldoor1og tot 

ontwikke1ing is gekomen). Die kritiek gaat uit van eco1ogische overwegingen: 

het centraal stellen van de mens zou volgens die kritiek ten koste gegaan 

zijn van het vereiste respekt voor de (biologische) natuur, waarvan 

uiteindelijk de mens zelf oak deel uitmaakt. Met saortgelijke overwegingen 

wordt ook de besproken autonomie-gedachte van het marxisme bekritiseerd in 
.. 33 

dIe l1teratuur Een consensus is echter nog niet bereikt. Dat geldl ook 

voor de discussie die in andere kringen wordt uitgedragen: tegenover het 

bekende dictum van Edward Teller (vader van de waterstofbom) "geen 

principiele beperking mag opge1egd worden aan de technische kennis en Kunde 

en aan de toepassing ervan,,34 staat Ashby's (a1 geciteerde) eia "man must 
. 35 

agree not to do all he 1S capable to do" 
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Wat betreft (e) bedrijfs- en (f) marktnormen: De eerste aanzet tot 

standaardisatie en normalisatie resulteert uit het applicatie-onderzoek, 

zoals we zagen. De beoogde markt en productie leiden tot aanvullingen en 

d . . . . .. 36 h ft d k ver er gaande concretlserlngen. De bedrlJfsnormallsatle ee an 00 

verschillende aspekten: bepaling van het speciale type van het produkt en 

van zijn onderdelen, afspraken met betrekking tot de monstering en keuring, 

etc. 

Een heel bijzondere invloed oefent daarbij iets uit, wat vaag aangeduid 

wordt met ttbedrijfsfUosofie". Deze komt tot uitdrukking in de kwaliteit, in 

de service, etc. Die zogenaamde 'filosofie t moet een bedrijf - althans dat 

is het streven van een goed functionerend bedrijf - niet aIleen voor de 

markt maar oak voor de eigen werknemers maken tot een identificeerbare 

eenheid. Bij zijn fundering van zijn Theorie-Z heeft W.G. Ouchi ~ich vooral 

op dit aspekt geconcentreerd en vastgesteld, dat de Kracht van een bedrijf 

afhankelijk is van deze zogenoemde Ifilosofie,31: 

De efficientie van de organisatie ... is erbij gebaat als de deelnemers 
aan een gecoordineerde actie ... weten waar het de firma om gaat en wat 
de bijzaken zijn. De orientatie van de werknemers verbetert als er in 
het bedrijf iets aanwezig is dat je ... 'de filosofie van de firma' zou 
kunnen noemen. Deze filosofie is niet gebaat bij zweverigheid ... : ze 
moet in concrete omgangstaal worden neergeschreven, liefst in een 
boekje, dat aan aIle werknemers wordt uitgereikt. Bedrijven als Hewlett 
Packard, Dayton-Hudson, Rockwell, Elli Lilly en Intel hebben dat .. , al 
gedaan. Een dergelijke filosofie is voor een Z-organisatie bijzonder 
belangrijk. Zo n instelling heeft van nature iets filosofisch: ze richt 
zich op lange-termijndoelen en moet haar beslissingen daarom extra 
wegen. En omdat haar manier van besluitvorming gebaseerd is op 
coordinatie en participatie, moeten de werknemers ook duidelijk voor 
zich zien om welke doelen het gaat ... Als deze coordinatie lukt, kan ze 
binnen het bedrijf het meest waardevolle instrument worden ... Deze 
filosofie maakt duidelijk waarom het bedrijf juist op die en die manier 
op problemen reageert ... De bedrijfsfilosofie ... moet stoelen op een 
algemeen gedeeld gevoelen omtrent de waarden een bedrijf voor staat. 

Daze filosofie verplicht bedrijven er bijvoorbeeld toe een bepaalde service 

of een produktie in stand te houden, of schoon die vanuit strikt 

markteconomiscb standpunt niet rendabel zijn. Hieruit resulteert de 

divers Heit 
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van de bedrijfs- en marktnormen. 

Uit het voorafgaande blijkt, dat telkens normatieve inconsistenties 

zouden ontstaan, indien niet wordt aangenomen, dat de verschillende 

normenstelsels ook betrekking hebben op verschillende realiteiten. uit het 

voorafgaande blijkt oak, dat de verschillende stelsels aan ontwikkelingen 

onderhevig zijn. Buiten beschouwing gelaten werd de vraag, die nu aan de 

orde komt: de manier waarop de diverse realiteiten elkaar belnvloeden. 

2.2. Intensionele processen 

Wat er onder Uintensionele processen" te verstaan is, werd in het 

voorafgaande (aan het begin van 2) reeds verduidelijkt. Ik zal beginnen met 

twee historische voorbeelden, waaruit blijkt, dat de inv10ed van techniek op 

fundamenteel onderzoek een intensionee1 karakter heeft. 

We kunnen zeggen, dat de Griekse geometrie uit de tijd van Euklides (± 

300 v.Chr.) in grate 1ijnen reeds voldeed aan de eisen die tegenwoordig aan 

een wetenschappelijke theorie worden gesteld. Dat resu1taat kon bereikt 

worden dankzij inzichten die a1 in de praktijk van de landmeetkunde, 

sterrenkunde, etc. van Babylonie en Egypte verworven waren. De geometrie 

beantwoordde vooral in A1exandrie aan een praktische behoefte aan 

gefundeerde en nieuwe inzichten voor die praktijken. Een wezen1ijk onderdeel 

van die geometrie vormde de door Euklides reeds redelijk goed toegepaste 

axiomatisch deductieve methode. Deze werd niet veroorzaakt door de vragen 

van de praktijk. Het ontstaan van de geometrie is niet een mechanische maar 

een intensionele reactie, die zich niet strikt richt naar de normen van de 

praktijk maar van een ander terrein. Een tweede voorbeeld is het ontstaan 

van de klassieke mechanica. In de 15e eeuw nam het gebruik van machines toe 

en groeide de vraag naar gefundeerde inzichten in hun werking. De 

mechanicamaakte de historische overgang van 'const' (kunde) naar wetenschap 

(fysica)38. De relevante be6rippen als '(val)beweging', '(punt)massa'. 

'~rlght', ete. werden in die ontwikkeling geldealiseerd. De ideQli~@ring 

werd niet veroorzaakt door de praktische vraag. 
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Historische verklaringen zijn doorgaans intensioneel. Historici in het 

al~emeen en wetenschapshistorici in het bijzonder kunnen zich doorgaans niet 

beperken tot het vermelden van processen die in termen van mechanische 

(causale) reacties beschreven kunnen worden. Om ontwikkelingen begrijpelijk 

te maken moeten ze verduidelijken, hoe er in een tijd vanuit heersende 

normen en beschikbare kennis en gegevens geoordeeld en gereageerd is. 

Aangezien intensionele verklaringen de causale (waartoe die van push en/of 

pull ook te rekenen zijn) niet uitsluiten is de tegenstelling wat subtiel: 

Technologische ontwikkelingen kunnen weliswaar in push- en pulltermen 

globaal beschreven worden39. De verklaring van specifiek technologische 

ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de wisselstroom of de 

ontwikkeling van de transistor) vereisen echler een intensionele benadering. 

Neemt men genoegen met een globaal inzicht in de toename van de markt 

voor elektroteehnische apparatuur rond de laatste eeuwwisseling, dan kan het 

voldoende zijn te wijzen op de oetrooien die op dat gebied voorafgingen 

(push!) aan die marktontwikkeling. Neemt men genoegen met een globaal 

inzieht in de ontwikkelingen van de communieatietechnologie na de 2e 

wereldoorlog, dan kan men wijzen op de behoefte daarnaar op de markt(pull!). 

Zoekt men echter een verklaring van specifiek technologisehe ontwikkelingen 

(die van de gelijk- en wisselstroom, die van de transistor en de nadien 

volgende elektronica), dan is een intensionele verklaring onontbeerlijk, 

zoals zal blijken. 

Uit mijn these over de intensionele en causale verklaringen voIgt, dat 

(gewijzigde) push- en pullmodellen een begrensde voorspellingswaarde 

bezitten. Bij beslissingen over de kwestie welke specifieke technologie 

gevraagd is zullen ze leiden tot een beperkt relevante informatie. Om dit te 

verduidelijkan zal ik in&aan op de twae genoemde voorbeelden. Daarbij zal 

ook het intensionele karakter van relaties tussen de onder (a) •...• <f) 
genoemde realiteiten blijken. 

Edison was een van de groten uit de teehniekgesehiedenis die nog aen 
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overzicht had over verschillende terreinen: hij had gevoel voor fundamentele 

inzichten, hij was een uitmuntend ontwerper en constructeur en was ook als 

ondernemer succesvol. Hij bezat zeer vele (volgens sommige beschrijvingen: 

2.000!) elektriciteitscentrales, die aIle gelijkstroom opwekten. Nu echter 

had de Joegoslaaf Nikla Tesla in 1888 een wisselstroommotor uitgevonden en 

deze was met zijn vinding naar de Verenigde staten gegaan. Nadien begon de 

Tesla/Edison-discussie die enkele tientallen jaren zou voortduren. Daarin 

nam Edison het standpunt in: "wat geen gelijkstroom is, is humbug en 

surrogaat tt
• Aangezien we tegenwoordig weI beter weten, kampt de historicus 

met de vraag, of Edison de dingen verkeerd heeft ingeschat op 

fundamenteel-niveau, op het niveau van het applicatie-onderzoek; of als 

ondernemer en bezitter van de elektriciteitscentrales. Volgens sommige 

historische beschrijvingen zou Edison conservatief vastgehouden hebben aan 
40 I . het beginsel waarop zijn centrales nu eenmaal berustten . Dez~ verk arlng 

is wat beperkt. Het is immers niet waarschijnlijk, dat Edison op 

fundamenteel niveau het beginsel, waarop de wisselmotor berust, dat van de 

draaiende magneetvelden, niet doorzien zou hebben. Ook is het hem als 

applicatie-onderzoeker stellig niet ontgaan, dat het energie-verlies van 

dynamo's ten gevolge van de vonkende borstels bij hoge voltages met de 

nieuwe vinding vermeden kon worden. Doorgaans wordt er dan ook aangenomen, 

dat Edison correct geoordeeld heeft vanuit de technische gegevens van zijn 

tijd. 

Om het batoog wat in te korten vergelijk ik de beide mogelijkheden 

vanuit huidig gezichtspunt
41

. Bij gelijkstroom zijn de motoren beter 

regelbaar, zijn de overbrengingsverliezen doorgaans kleiner (omdat de 

vermogensfactor geen aanleiding tot problemen geeft) en gelijkstroom is 

onontbeerlijk voor het laden van accuIDulatareu, voar elektrolyse, voor het 

gebruik van buizen en (sinds de jaren vijftig) van transistoren. 

Wisselstroom daarentegen wordt doorgaans gebruikt ten eerste voor de 

distributie met hoogspanning, omdat daarbij verliesarme stroomomzetting met 

transformatoren mogelijk is; ten tweede is de exploitatie van waterkracht en 

andere energiebronnen eenvoudiger bij wisselstroom. 
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Vanwege het locale karakter van de elektriciteitscentrales in de tijd 

van Edison gold het eerst genoemde voordeel van wisselstroom to en nog niet. 

De exploitatie van waterkracht was aan Edison bekend: in 1893 had George 

Westinghouse bij Niagara de eerste waterkrachtcentrale laten bouwen. Maar de 

praktische moeilijkheden die daarbij ondervonden werden waren zo groot, dat 

men nadien nog gelijkstroominstallaties bleef bouwen, zodat zelfs in 1963 

nog hoofdleidingen met gelijkstroom bestonden. 

Hieruit blijkt het volgende. Had Edison uitgaande van een pushtheorie 

het belang van elektriciteit voor de markt kunnen voorspellen (wat niet zo 

verwonderlijk is, aangezien ook V.I. Lenin tot die inschatting is gekomen), 

dan kon hij toch niet het belang van wisselstroom voorzien. Hiertoe had hij 

niet aIleen de technische problemen tengevolge van een uitgebreide markt 

moeten voorzien. hij had ook de oplossing moeten kunnen voorspelien. De 

voorspelling van een specifieke technologie kan niet met push (toename van 

octrooien) of pull verklaard worden. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling 

van de transistor. 

Uitgaande van de toename van de vraag naar telefoonaansluitingen (pull!) 

in 1929 kon men weliswaar globaal verwachten, dat er gewerkt zou worden aan 

optimalisering van deze technologie. Toch kan het transistor-onderzoek en 

zijn resultaat niet strikt markteconomisch begrijpelijk gemaakt worden. Het 

onderzoek zou nog 28 jaar duren, voordat het eerste succes geboekt werd in 

1947. In 1953 kostte een transistor nog $8; dat betekende in die tijd acht 

keer de prijs voor een vacuumbuis, die to en nog beter functioneerde. Een 

bijzondere moeilijkheid voor het applicatie-onderzoek was, dat niet twee 

transistoren met exact dezelfde eigenschappen geproduceerd konden worden. Ze 

waren ook meer kwetsbaar dan de buizen en hadden nog vele andere technische 

d 1 42 Z' k .. . d k na e en . Ulver mar teconomlsch gezlen was de translstor an 00 een 

speculatief object. De managers van het transistor-onderzoek (Kelly. Merton, 

Shockley) worden daarom "scientific and not commercial entrepreneurs" 
43 

genoemd . Moet op grond van deze overwegingen de transistor gezien worden 

als het resultaat van een push? Ook beschrijvingen in pushtermen leiden niet 

tot een bevredigende verklaring van de ontdekking van de transistor en van 

de 
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daaruit voortvloeiende innovaties. De ontwikkeling werd het meest 

beslissend belnvloed door een mentaal proces: namelijk het technische 

oordeel op het niveau van het applicatie-onderzoek over de toenemende 

technische storingen, die zich zouden voordoen in de centra1es bij het 

gebruik van buizen. Het oordeel richtte zich strikt naar de normen van dit 

niveau van onderzoek: het functioneren van onderdelen in een technisch 

systeem. Bovendien had het oordeel een negatief karakter (inzicht in 

gebreken), hetgeen aanvanke1ijk gecompenseerd werd door (wederom een mentaal 

proces) de inschatting top research-II-niveau van ontwikkelingen op 

research-I-niveau>, dat de toen recente ontwikke1ingen van de 

quantummechanica een beter inzicht zouden moeten verschaffen in de 

gelijkrichters en vaste stofversterkers (zoals de eat's whisker, waarvan de 

werking een peut etre karakter had en in 1929 a1 niet meer gebruikt werd). 

Deze inschatting van de research-I-ontwikkeling bleek in 1939 teo 

optimistisch. Quantummechanische begrippen (a1s het tunne1effect) bleken 

niet van toepassing. Ook waren in 1939 de vereiste materialen en de adekwate 

kennis ervan nog niet beschikbaar. Dat wil zeggen, dat gedurende al die tijd 

de genoemde "scientific and not commercial entrepreneurs" genoodzaakt waren 

aan te tonen, dat de financiering van het onderzoek, dat berustte op een 

wetenschappe1ijk geloof, verenigbaar was met de bedrijfsfilosofie
44 

Een 

rationa1isering van het onderzoek was niet te ont1enen aan een duide1ijke 

push en ook niet aan een duide1ijke pull. Een technisch wetenschappe1ijk 

oardee1 was de be1angrijkste verklarende factor. 

Bij hat aerate voorbeeld was er een push gegeven en op grond daarvan was 

aen marktuitbreiding te verwachten. De techno1ogische consequenties waren 

echter beslist niet te overzien. In het tweede geval was een pull gegeven. 

Maar ook hierbij was geen concrete richt1ijn voar de oplossing gegeven. 

Hieruit blijkt, dat marktontwikke1ingen slechts globa1e indicaties vormen 

vaor de technische wetenschapper; vaor het overige is hij aangewezen op 

beoorde1ingen overeenkomstig de genoemde normatieve stelsels Aan~ezien 

specifieke technologische ontwikke1ingen bepaa1d worden door intensionele 

processen, hebben de verklaringsmodellen hetzelfde karakter. 
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2.3. Conclusie: Circulariteit is te vermijden 

Bij de verklaring van technisch wetenschappelijke ontwikkel1ingen Ieiden 

push- en puII-begrippen tot circulariteit, zoals we zagen. HetzeIfde geldt 

voor de meer algemene vraag- en aanbod-begrippen. De circulariteit berust op 

een verwarring tussen causale en intensionele processen. Dat blijkt uit het 

voorafgaande, als we ons nogmaais op de start van het transistor-onderzoek 

concentreren. In 1929 waren de volgende factoren gegeven: 

de markt-inschatting over de toename van telefoonaansluitingen bij 

randvoorwaarden die nader bekend waren, 

de technische inschatting: bij toename van aansluitingen vormen de 

technische gebreken van de vacuum-buizen een obstakel voor goed 

functionerende centrales, 

de fysisch technische gissing (met vele onzekerheden) over een mogelijk 

van de transistor, 

de bedrijfsfilosofie van Bell Telephone die de acceptatie van het 

transistorprogramma mogelijk maakte. 

De combinatie van die factoren was zuiver mentaal. Er was nog geen reele 

vraag gegeven en ook nog geen reale productiemogelijkheid: noch het een noch 

het ander kon dus reeel iets veroozaken. 

Met betrekking tot de situatie van 1929 behoeft er geen push of 

technologisch aanbod en ook geen markt-pull of -vraag verklaard te worden. 

Het enige, wat in dat jaar ontstond, was de begin van een researchprogramma 

met investeringen zonder strikt gegarandeerde rentabiliteit. Voor de 

verklaring van dat begin komt de combinatie van de genoemde vier mentale 

factoren in aanmerking. DatzeIfde geldt m.m. voor de continuering: het was 

in 1942 niet verenigbaar met de bedrijfsfilosofie zich afzijdig te houden 

van de oorlogssituatie, waarin de Verenigde staten verkeerden. Het 

onderzoekprogramma werd daarom onmderbroken. De vier factoren verklaren dan 

ook tezamen het ontstaan en voortbestaan van het researchprogramma. Bij deze 

intensionele benadering kan vermeden worden. dat de verklaring circulair 

wordt. 
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In het begin van deze eeuw bestonden de vier genoemde factoren niet voor 

de start van een researchprogralruna in de wisselstroom. Daarom kwam een 

dergelijk programma dan ook niet tot stand. 

Hieruit blijkt, dat de push- en pull-terminologie en ook die van vraag 

en aanbod bij de analyse van technisch wetenschappelijke programma's 

misleidend zijn. meer relevant lijkt het zich bij de analyse te concentreren 

op de factoren die het ontstaan en voortbestaan van die programma's bepalen: 

de beoordelingen op basis van normen. 

3. De status van technologische normen 

Vanwege de invloed van normatieve stelsels op de keuze van specifieke 

technologische ontwikkelingen zal het van nut zijn in te gaan op de volgende 

kwesties: 

a. wat voor objecten zijn technologische normen? hoe zijn ze te 

omschrijven? waarin bestaat hun overeenkomst? 

b. zijn er niet wezenlijke verschillen waar te nemen tussen die normen? 

c. In het voorafgaande werd er gesproken over stelsels van normen; wat zijn 

dat voor objecten? 

De overeenkomst tussen technologische normen bestaat zowel in hun 

invloed op technologische ontwikkelingen als ook in hun deontische karakter 

~ Oit deontische karakter komt op de eerste plaats tot uitdrukking in de 

definitie van normen. die - zoals reeds opgemerkt - aan de moderne logica 

van de normen ontleend kan worden: normen zijn dan op te vat ten als regels 

die vastleggen, dat bepaalde handelingen verboden, geboden of indifferent 

zijn. Deze omschrijving kan gebruikt worden voor de diverse (in het 

voorafgaande behandelde) gebieden die bij technologische ontwikkelingen 

betrokken zijn. 

Weliswaar is de gegeven omschrijving van "norm" ontleend aan de moderne 

logica. Maar zij betekent in feite een terugkeer naar een meer 

oorspronkelijke betekenis en een herziening van een benadering die uit de 

1ge eeuw stamt. 
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. . h h t 4S Dit laatste wil ik verduidelijken met een korte hlstorlSC e sc e s 

Het Oud-Griekse woord "kanoon" en de Romeinse term "norma" werden primair in 

de bouwtechnische context gebruikt en betekenden primair "winkelhaak". 

Vitruvius, Plinius en Cicero houden normen voor eisen. waaraan onderdelen 

van constructies moesten voldoen en de overeenkomst met een norm werd 

vastgesteld met een waterpas (ltlibellalt ) en een schietlood 

("perpendiculumlt)46. Overdrachtelijk werd de term in het Romeinse recht 

gebruikt en later ook voor esthetische criteria. Dit gebruik van de term 

bleef in de Hiddeleeuwen gehandhaafd; "norma et regula" gold toen als een 

standaard-combinatie. Pas in de 1ge eeuw werd norm tot het basisbegrip van 

de ethiek. De term verkreeg hierdoor uiteenlopende betekenissen die voordien 

met verschillende termen werden aangegeven: "regel", "kategorische 

imperatief" (Kant), "idee" (Duits idealistisch criterium voor het goede en 

het niet-goede), "zedelijke wet", etc. Deze meerduidigheid van "norm" is 

onder ander door de Duitse fi1osoof W. Wundt gelntroduceerd. De 

meerduidigheid moet gezien worden als het gevolg van de invloed van het 

Duitse idealisme. dat streefde naar een gemeenschappelijkfundament voor a1 

die zaken. Het nadeel is echter. dat het moeilijker wordt een stelsel van 

normen te beschouwen als een gegeven object zonder de associatie met de 

vraag naar een fundament voor het bestaan van normen. Bij de genoemde 

logische definitie concentreert men zich op het regulerende karakter van 

normen. worden eigenschappen van hun stelsels geanalyseerd (consistentie, 

volledigheid. etc.) onafhankelijk van de vraag naar hun fundering
47 

Het deontische karakter van normen komt op de eerste plaats tot 

uitdrukking in de vaststelling, dat normen niet aangeven. wat er feitelijk 

gebeurt. maar wat er moet of niet mag gebeuren of wat indifferent is. Op de 

tweede plaats komt dat tot uitdrukking in de bijzondere 'ideale' status van 

normen. Deze status blijkt uit het volgende voorbeeld. Ken bepaald soort 

schroef wordt tot een prototype verklaard; de eigenschappen ervan worden in 

DIN- of NEN-normen vastgelegd; we nemen aan, dat de schroef 1% cm lang is. 

Wat gebeurt er met deze tot norm verheven lengte bij de feitelijke 

productie? Worden exemplaren met een afwijking van 0,00001 rom tot uitval 

gerekend? Doorgaans zal dat niet het geval zijn (de concrete beslissing 

hangt af van het beoogde gebruik). Dat wil zeggen, dat NEN- of DIN-normen 
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weliswaar de indruk wekken concreet te zijn en een empirisch karakter te 

hebben. In feite blijken ze geldealiseerde criteria te zijn die met een 

tolerantie-graad worden toegepast. Dat geldt ook voor normen die met maxima 

en minima worden aangegeven. Van de marges voor de druk van een ketel kan 

worden afgeweken bij bijzondere temperatuursomstandigheden. Van de 

hygrometrische waarden die voorgeschreven zijn voar het bewaren van hout 

zonder gevaar van splijting kan worden afgeweken. indien de relatieve 

vochtigheid geleidelijk gewijzigd wordt. Het toepassen van normen impliceert 

kennis van de tolerantie-graad en is daarom een zaak voor specialisten. Dat 

geldl niet aIleen ten aanzien van juridische normen. 

d · ... d 48, d In hun reguleren e funkt1e, in hun geldeallseer e status en 1n e 

tolerantiegraad bij de toepassing komen de normen overeen. Ie verschillen 

echter wat betreft hun oorsprong (b). Beperken we ons tot de normalisatie

normen. Deze kunnen om zeer vele redenen gelntroduceerd worden. Omwille van 

de rationalisatie van de productie, omwille van de communicatie (opdat de 

procedure of het product, waarover gesproken wordt. exact identificeerbaar 

is), omwille van de veiligheid van de producent of van de gebruiker. om 

milieu-overwegingen. etc.; in elke subdiscipline van de technische 

wetenschappen wordt men geconfronteerd met speciale redenen voor het 

introduceren van normen. Ondanks die verschillen kan men toch iets algemeens 

zeggen over de oorsprong. Ie onderscheiden zijn: 

de globale basis-normen. 

de gepreciseerde basis-normen. 

de afgeleide normen. 

Een globale basis-norm is bijvoorbeeld de eis. dat bewoners van huizen tegen 

geluidsoverlast van verkeer te beschermen zijn. Na onderzoek van medisch 

nadelige gevolgen van overlast bij verschillende waarden en na onderzoek va~ 

het haalbare bij gangbare bouwkundige constructies kan de glob ale norm 

gepreciseerd worden: afhankelijk van de optredende geluidsbelasting en het 

soort van het buitengeluid moet de geluidwering ten minste gelijk zijn aan 

het verschil tussen geluidsbelasting van de gevel en 35 dB(A). uit deze 

formulering van de norm blijkt, hoe meer specifieke eisen aan bepaalde 

constructies kunnen wordenafgeleid. Impliciet bepaald de norm welke 

producten in concreto verboden zijn. 
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Welke functie heeft in deze context het wetenschappelijke onderzoek? 

Enerzijds is ook de gepreciseerde norm niet door het onderzoek gefundeerd. 

Oat blijkt onder andere daaruit. dat de genoemde norm aIleen in Nederland 

geldt en op verschillende manieren in de gemeenten nader bepaald wordt. In 

die zin zijn basis-normen te vergelijken met wiskundige axioma's: er kunnen 

argumenten worden aangevoerd om ze aan te nemen; een strikte bewijsprocedure 

bestaat er niet voor. Anderzijds is onderzoek onontbeerlijk omwille van de 

nauwkeurige vorm en omwille van het inzicht in wat haalbaar is bij 

bouwkundige constructies. 

Door deze verstrengeling van onderzoek en maatschappelijke 

besluitvorming komen technologische normen tot stand. Zij belnvloeden de 

onderwerpen voor research-II en voor het applicatie-onderzoek. In die zin 

zijn technologische ontwikkelingen van normatieve inschattingen'afhankelijk. 

Afsluitend moet er enige precisering gegeven worden aan de term "normatief 

stelsel" (c). Deze is in het voorafgaande veelvuldig gebruikt ter 

verduidelijking dat uiteenlopende soorten van normen technologische 

ontwikkelingen belnvloeden. De verleiding is echter groot om zich af te 

vragen, of die stelsels van normen misschien formeel exact te omschrijven 

zijn. 

Deze vraag heeft aanleiding gegeven tot discussies in de jaren zeventig 

en in het begin van de jaren tachtig in de deontische logica. De discussie 

had betrekking op een speciaal normatief stelsel: de juridische orde. De 

discussie heeft geleid tot het inzicht, dat stelsels als de juridische orde 

een pragmatische eenheid vormen; die eenheid moet voor de betrokken 

individuen identificeerbaar zijn. Dit begrip 'identificeerbare eenheid' 

hebben we al ontmoet bij de behandeling van de 'bedrijfsfilosofie'. In het 

bijzonder is het niet mogelijk gebleken met logische of 

verzamelingstheoretische middelen het stelsel van de juridische orde formeel 

te omschrijven. Een van de obstakels wordt gevormd door de veranderingen: 

sommige normen worden ingevoerd en andere afgeschaft (promulgatie en 

derogatie). de interpretatie (jurisprudentie) ondergaat vele wijzigingen. 

Het voorstel om de juridische orde op te vat ten als een reeks van 

verzam~+ingen bleek niet houdbaar, omdat er niet een formele regel is, 
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waaraan de reeks zou moeten voldoen. Sinds de discussie concentreert men 

zich in de deontische logica niet meer op de analyse van stelsels maar op 

die van de rationaliteit van afzonderlijke oordelen (gerechtelijke 

uitspraken). 

Het wat negatieve resultaat heeft geen negatieve gevolgen voor ons 

onderwerp. Beoordelingen die technologische ontwikkelingen belnvloeden 

richten zich inwers ook niet naar de totaliteit van een stelsel van normen 

en slechts naar slechts een of naar enkele normen. 

4. Samenvatting 

De filosofie van het evolutionisme van de 1ge eeuw was in staat een mooie 

taakomschrijving van het levenswerk van de technicus te geven: hij zou de 

mens bevrijden van een moeizame bewerking van de natuur. Deze bijzandere 

idylle werd ook in de 20e eeuw nog in stand gehouden. Schmookler verstoorde 

haar met zijn theorie over de market-pull. Bepaalt de vraag van de markt de 

inhoud van het werk van de technicus? Of zijn technologische ontwikkelingen 

te beschouwen als resultantenvan een mechanisme tussen de marktvraag en het 

aanbieden van octrooien? Hier is niet bestreden, dat de analyse van vraag

en aanbod- of push- en pull-processen leidt tot een globaal inzicht in 

voorwaarden voor ontwikkelingen. V~~r een inzicht in het tot stand komen van 

specifieke technologieen is echter meer detail-analyse nodig. In de jaren 

zeventig is er van verschillende kanten gewezen op push- en pull-processen 

buiten de economie (op grond van bedrijfsfilosofieen, op grond van 

beoordelingen vanuit het applicatie-onderzoek, op grand van fundamentele 

inzichten, etc.). Het traditionele beeld van de technische wetenschapper als 

vrij scheppende mens is fout. Maar de inhoud van zijn werk wordt ook niet 

mechanisch bepaald door een vraag- en aanbod-mechanisme. Dat blijkt onder 

andere uit normeringen, waarbij maatschappelijke eis en technisch 

wetenschappelijke precisie met elkaar gecombineerd worden en heel vaak in 

strijd met de marktoverwegingen de technische normen voor de toekomst 

vastleggen . Naast de mechanische verklaringen van voorwaarden voor 

ontwikkelingen zijn dan oak meer inhoudelijke analyses vereist voar een 
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begrip van de concrete beslissingen. waarvan technologische ontwikkelingen 

afhanke1ijk zijn. 
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Brabantia) voor hun commentaar en reacties op voorafgaande formu1eringen van 

dit opstel. 

I} F. Dessauer, Philosophie der Technik; das Problem der Rea1isierung, Bonn 

1927; F. Dessauer & X. v. Hornstein, streit urn die Technik, Frankfurt a/H 

1958. 

2) A.G.H. v. Helsen, Natuurwetenschap en techniek, Utrecht & Antwerpen 1960, 

p. 211. 

3) J. Koolschijn, De technische ontwikkeling in de theorie van Harrod en 

Joan Robinson, Leiden 1970. 

4} De planning die Harx voor ogen staat bij het schrijven van Das Kapital 

heeft betrekking op arbeidsverde1ing en niet op een p1anmatige economie die 

technologische doeleinden bepaalt. 

5) J. Schmookler, Invention and economic growth, Cambridge Hass. 1966; 

J.Schmookler "5konomische Ursachen der Erfindungstitigkeit", in: K. Hausen 

& R. RUrup (Hrsg.), Hoderne Technikgeschichte, Koln 1975, pp. 136-157. 

6) Invention ...• p. 104. 

7) "5konomische Ursachen U, p. 136. 

8} N. Rosenberg, Inside the black box. technology and economics, Cambridge, 

etc. 1982. 

9) J. Wemelsfelder, uKan het ontstaan van nieuwe technologieen worden 

belnvloed?", ESB 6-3-1985, pp. 220-223. 

10) Zie diens lijst van publikaties in hoofdstuk VI. 

11) Het push-begrip was in zoverre tegenovergesteld en strijdig met 

Schmooklers theorie, dat deze essentieel herzien had moeten worden bij de 

erkenning van de technology push. 

12) Innovatieprocessen in de Nederlandse industrie. een studie uitgevoerd 

doqr d@ nijY@rh@idgOfglnl~atie TNO (g.j.), p. 21. SchmooklQf wordt ~eciteerd 
op p. 82. 
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13) E. Braun & S. MacDonald, Revolution in miniature; the history and impact 

of semiconduetor electronics re-explored in an updated and revised second 

edition, Cambridge, etc. 1982. De hier geciteerde passages wijken sterk af 

van de voorafgaande uitgave van 1978. 

14) (zie noot 13) p. 183 en 185. 

15) (zie noot 13) p. 181. 

16} Ook J. Wemelsfelder (in een nog niet gepubliceerde notitie) stelt vast, 

hoe gemakkelijk we bij push- en pull-kwesties ttin een eirkel- redenering 

terecht komen waaraan ook Schmookler niet lijkt te zijn ontsnapt". Voor hem 

is de uitweg uit aIle moeilijkheden ten aanzien van push- en pull-theorieen: 

"Begrippen als 'push' en 'pull' zouden moeten worden uitgebannen". 

17) De facto gaat op deze problematiek reeds in W. Stegmuller, Probleme und 

Resultate der Wissenschaftstheorie und analytische Philosophie. Bd. I, 

Studienausgabe Teil 4. Berlin & Heidelberg & New York. 1969. Aan de 

problematiek van de intensionele verklaringen (vooral met betrekking tot de 

economie) is echter pas in de jaren zeventig veel aandacht besteed. Voor de 

huidige inzichten in intensionele verklaringen in de economie raadplege men 

M. Kuttner, "Modell, Theorie und Erkliirung in der Theoretischen Okonomik", 

in: Epistemologie and philosophy of science, Wien 1985, pp. 359-364. Met de 

intensionele verklaringen correspondeert de opzet van de economische 

psychologie; voor Nederland geefl daartoe een inleiding: W. Oppendijk van 

Vean, Economische psychologie, Utrecht & Antwerpen 1985. 

18) De nog steeds in de methodologie gehanteerde strenge scheiding tussen 

causale en intensionele (n.b. niet: intentionale) processen gaat in principe 

terug op onderscheidingen die reeds bij Aristoteles te vinden zijn. Het 

handhaven van het onderscheid berust echter ook op de omstandigheid, dat bij 

een formele analyse van de beoogde verklaringen heel bijzondere operatoren 

gelntroduceerd moeten worden. 

19) V. Ferkiss, Der technologische Mensch, Hamburg 1970, p. 235; zie noot 

20. 

20) Ik misken niet, dat een holistische benadering soms niet te vermijden 

is. 

21) De lijst is niet volledig. Geografische normen bijvoorbeeld spei~n @@fi 

belangrijke rol bij technologie-export en belnvloeden innovaties. Nog andere 

soorten Konden hier genoemd worden. Voor de diversiteits- en 

intensionaliteits-these is volledigheid echter niet nodig. 
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22) De neo-positivisten, Lakatos, Kuhn en Feyerabend interpreteren deze norm 

zeer verschillend, omdat zij zich op verschillende processen in de 

wetenschapsontwikkeling concentreren. Ik ben elders uitvoeriger op deze 

kwestie ingegaan. 

23) De opzet van de methodologie is daardoor niet zinloos maar juist 

belangrijk geworden. Men vergete niet, dat Boyle nu juist tot zijn 

waardevolle inzichten gekomen is, doordat hij de research- I-normen anders 

interpreteerde dan Einstein en het omgekeerde geldt ook. 

24) Opvallend is, dat we deze wet van de autonome wetenschapsevolutie in de 

1ge eeuw aantreffen bij vertegenwoordigers van extreem tegengestelde 

scholen: bij Comte, bij Hegel en bij Marx. 

25) Het citaat is ontleend aan de Nederlandse vertaling: De armoede van het 

historicisme, Amsterdam 1967, p. 149. 

26) In detail wordt dit nagegaan in P.P. Kirschenmann & A. Sarlemijn, "Van 

klassieke naar moderne natuurkunde; is deze overgang - methodologisch 

gezien - een revolutie?", in: A. Sarlemijn (red.>, Van natuurfilosofie naar 

technische natuurkunde, Eindhoven (Department of Physics) 1985, pp. 72-90. 

28) Electrons and Holes in semiconductors, Princeton, etc. 1956 (6e ed.>. 

29) H.B.G. Casimir geeft hiervan enkele indrukwekkende voorbeelden in 

hoofdstuk IX van diens Haphazard reality, New York, etc. 1983. 

30) H. Albert introduceert in zijn Traktat tiber kritische Vernunft, 

Tiibingen, 1969 logisch nogal moeilijk te interpreteren "Bruckenprinzipien" 

voor de overgang van een descriptieve wet naar een praktische norm. 

Brugbeginselen zijn echter niet nodig. Zodra normen gegeven zijn, zijn ook 

normatieve uitspraken afleidbaar. Wat dit betreft is de oude discussie van 

rond de laatste eeuwwisseling over de tegenstelling tussen prescriptieve en 

normatieve uitspraken opgelost. Zie daarover. W. Stegmuller, Probleme und 

Resultate der Wissenschaftstheorie und analytische Philosophie, Bd. IV, 

Studienausgabe Teil A (vooral p. 8 e.v.). 

31} Het is opvallend, dat buit~n de wereld van d~ t~~hni~i doorgaans geen 

en~~l~ b@lahgstelling bestaat voor de normen die resulteren uit 

normalisatieprocessen. 

32) Zie bijvoorbeeld F. v. Kutschera, Einfuhrung in die Logik der Normen, 

Freiburg & Munchen 1973, p. 11. 
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33) H. Jonas, Das Prinzip der Verantwortungj Versuch einer Ethik fur die 

technologische Zivilisation, Frankfurt aIM 1979, p. 338 en in aansluiting 

daarop H. Lenk, "Zum Verantwortun()sproblem in Wissenschaft und Technik", in: 

E. Stroker, Ithik der Wissenschaften?, Munchen, etc. 1984, p. 97. 

34) Een interview in Bild der Wissenschaft. 1975, nr. 10, p. 116. 

35) "A second look at doom", in: Esso Magazine, Spring 1976, p.3 .. 

36) C.J. van Dongen, "Het waarom van de norma1isatie", in: Bedrijf en norm, 

Ned. Normalisatie-Instituut, Den Haag 1962, pp. 1-16; T.J. Bezemer, 

"Indeling van objecten en toepassingsgebieden van normalisatie", in 

hetzelfde boek, pp. 93-104. 

37) W.G. Ouchi, Theorie Z (kwartaalboek sociaal economisch management), 

Alphen aIR 1982, pp. 120 e.v. 

38) Zie "Mechanica van 'const' tot wetenschap", in: Van natuurfilosofie tot 

__ . ' __ ' (zie noot 26), pp. 53-90. 

39) De eigenschap 'globaal' heeft betrekking op de voorspel1ingen die aan 

<meestal exacte) gegevens ontleend kunnen worden. 

40) J.B. Quintin, Historische opmars van de techniek l Gent 1963. 

41) Sesam technische encyclopedie, Baarn 1985 (onder de trefwoorden die 

daarop betrekking hebben). 

42) Braun & MacDonald (zie noot 13), pp. 49 e.v. Zelfs in 1966 gold nog: 

"Wat de nauwkeurigheid betreft, was de situatie tot voor enkele jaren zo dat 

met buisschakelingen meestal grotere nauwkeurigheid te bereiken was dan met 

de overeenkomstige transistorschakelingen", zie G. Klein & J.J. Zaalberg van 

Zelst, Instrumentele elektronica, Eindhoven (Philips technische bibliotheek) 

1966, paragraaf 2. 

43) id., p. 182. 

44) Aan dit aspekt van Kelly's activiteiten wordt veel aandacht besteed in 

L. Hoddeson, "The discovery of the point-contact transistor", in: Hist. 

st.u.~!.~s_fllY1L :ie., 12 (1981), pp. 111~97. 

45) Uitvoerige studies staan afgedrukt in Historisches Worterbuch der 

Philosophie, Darmstadt 1971 e.v. 

46) Zie Vitruvius, Zehn Bucher uber Architektur, Darmstadt 1981, 

pp. 8, 66, 92, 
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47) C.H. von Wright, Norm and action, London & New York, 1963, 

pp. 11 e.v. 

48) Voor niet-technologische normen is deze status uiteengezet door J.M. 

Bochenski, Wege zum philosophischen Denken, Freiburg itB 1959, p. 72. en 

door Lenk (zie noot 33), pp. 109 e.v. 



Hoofdstuk VI 

DE PUBLICATIES VAN PROF'.DR.IR. A.E. PANNENBORG 

M. van Buijtenen & dr. A. Sarlemijn 

V~~r studies op bet gebied van researcbmanagement is het nuttig gemakkelijk 

toegang te hebben tot de publicaties van prof. E. Pannenborg. Hiertoe dienen 

de hier onder verstrekte gegevens. Bij de start van bet zoek~ en speurwerk was 

bet uitermate gunstig, dat er uigegaan kon worden van gegevens die mevr. J. 

Croes reeds verzameld had. Als secretaresse van prof. Pannenborg is zij 

gedurende vele jaren de vrouw 'achter de schermen' geweest en heeft vele 

activiteiten mogelijk gemaakt. Zij heeft ook voorzien, dat een volledig 

overzicht van de publicaties van prof. Pannenborg eens gevraagd zou zijn. 

Bij het onderzoek en bij de presentatie van het overzicht is er uitgegaan 

van gebruikelijke bibliotheek-technische methoden, die hier geen nadere 

toelichting behoeven. 
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"Investigation of the properties of a ground aerial". In: Applied scientific 
research 1948, Bl, p. 213-240. 



90 

1952 
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527-533. 
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1977 

"Schaaleffecten in de wetenschapsbeoefening". In: De p1aats van de wetenschap 
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a. "Freiheit ais Bedingung fur Erfolg in der Forschung". In: Philips: Unsere 
Forschung in Deutschland, Philips Forschungslaboratorium Aachen, Aachen, 
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b. "R&D as a tool for the implementation of product policyll. (Paper on 
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