
'Chemici over: 

Diverse deelnemers aan het KNCV-Zomercon- 
gres hebben meegedaan aan onze wervings- 
actie voorde rubriek 'Chemici over: 
Degenen die zieh hebben opgegeven bij 
onze stand zullen we zo nu en dan via de te- 
lefoon vragen hun mening te geven over een 
actueel onderwerp. 

Per keer körnen vier medewerkers aan bod, 
zodatde lezers hun meningen kunnen verge- 
lijken en toetsen aan hun eigen opvattingen. 
Kon u niet komen op het Zomercongres, 
maar wilt u toch meedoen aan deze ru- 
briek? Dat kan! U moet daarvoor het neven- 
staande lijstje invullen en dit samen met een 
portretfotoopsturen naar: 
Chemisch Weekblad, rubriek 'chemici over' 
Postbus 34,2501 AG Den Haag. 

naam en voorletters: 
roepnaam: 
geboortejaar: 
titel: 
werkzaam bij: 
functie: 
telefoon thuis: 
telefoon werk: 
fax thuis: 
fax werk: 

Digitale overheid 
EZ zal als eerste ministerie 
een eigen 'winkel' openen 
op Internet. Bedrijven, instel- 
lingen en individuele burgers 
die zijn aangesloten op dit 
wereldwijde computernet- 
werk kunnen vanaf begin fe- 
bruari informatie opvragen 
over subsidies. Verder kun- 
nen ze publikaties bestellen, 
alle door EZ uitgegeven 
persberichten lezen en vra- 
gen stellen over het ministe- 
rie. EZ is samen met BZ de 
initiator van het project 'De 
digitale overheid', zo meldt 
het weekblad van EZ. 
De volgende stap is waar- 
schijnlijk dat complete minis- 
teries aan de digitale snel- 
weg worden gevestigd. 

Industrie verschuift 

onderzoek te veel naar 

korte termijn 

“Oh ja, het onderzoek. Dat hebben we ook nogen niet zo wei- 
nig ook. Volgens de officiële opgaven, die overigens behoor- 
lijk vervuild zijn, zo’n 1.8 miljard gulden aan de universitei- 
ten. Dat is nogal wat en daar moeten we goed voor zorgen. In 
de regeringsverklaringStaat zoiets dat het bedrijfsleven maar 
wat meer van het onderzoek moet beköstigen, dat verhoogt 
tegelijk het broodnodige contact tussen universiteit en be- 
drijfsleven. Dat’s natuurlijk aardig, zo’n sigaar uit andermans 
doos. Als het maargeen klapsigaar is. 

Want met het chemische en fysisch industrieel onderzoek 
in het bedrijfsleven in Nederland gaat het bijvoorbeeld trou- 
wens helemaal niet goed. Over Philips met het meeste fysi- 
sche onderzoek hoef ik U niet te verteilen. Ze hebben het 
moeilijk gehad in de Japanse typhoon en hebben zwaar in hun 
onderzoek moeten snijden. Jammer, maarbegrijpelijk voor 
een concern, dat er op een bepaald moment zo slecht bij stond. 
Toch zullen ze weer wat op moeten bouwen, een groot deel 
van hun verkoop was in producten, die de laatste 10 of 15 jaar 
waren ontwikkeld. Maar‘t leek wel of het besmettelijk was. 
Na Philips deed de Shell het enigszins fundamentele onder- 
zoek aan de kant, terwijl AKZO en DSM op korte afstand 
volgden. En een halfjaargeleden kwam zelfs onze meest sta- 
biele gigant Unilever met het bericht, dat het research labo- 
ratorium zo’n 120arbeidsplaatsen moest inleveren. 

Iedereen gaf hetzelfde argument, kostenbesparing- ‘lean 
management’ in het Nyenrode jargon. De terreur der reken- 
meesters. Vroeger zat er nog wel eens een beta in de raad van 
Bestuur van zo’n concern. Maar dat lijkt afgelopen, het zijn 
nu hoofdzakelijk economen en vooral financiers. Daarmee 
wordt de tijdshorizon van zo’n bedrijf, die voor beta’s 10 jaar 
kan bedragen, door de economen tot éen jaar en door de fi- 
nanciers tot een kwartaal terug gebracht. Daar past toe- 
komstgericht onderzoek niet in: laat staan onderzoek waar- 
van je niet zeker bent of er ooit iets uit komt. Of de BV 
Nederland er wel bij zal varen betwijfel ik ten zeerste, maar 
dat is hun zorg niet! Winstmaximalisatie wel ! 

En ja, dan gaan ze naar de universiteit. Daar kun je onder- 
zoek laten doen door een professor met aio’s. Dat is véel goed- 
koper. en bovendien aanvaard je dan geen personeelsverant- 
woordelijkheid voor meer dan vier jaar. De gepromoveerde 
aio moet maar zien, waar hij terecht komt. Er is vast nog wel 
ergens een ook door de industrie gesponsorde post-doc plaats 
beschikbaar, maar ook daaraan zijn na zo’n jaar of twee ver- 
der geen verantwoordelijkheden verbonden. Een voor de fi- 
nancier in de industrie vrijwel ideale situatie. Wèl je ‘strategi- 
sche’ (zo heet dat dan) onderzoek gedaan krijgen, en geen 
langjarige verantwoordelijkheid, kindje wat wil je nogmeer? 

En de klanten verdringen zieh voor de deur. Universiteiten 
zijn dol op industriel cont(r)acten, want voor hen geldt: meer 
is beter. De minister vindt het ook mooi, want zo kan hij 500 
miljoen körten, zonder ingewikkelde stelselveranderingen 
en zonder dat men hem kan beschuldigen het onderzoek te- 
kort te doen. Dat onderzoek is overigens wel bij de industrie 
weg gegaan. Voor de internationale onderzoeksbudget ver- 
gelijking (hoeveel procent van het BNP geven wij, in verge- 
lijking met andere landen uit aan onderzoek) daarvoor maakt 
het wèl uit. Dat is voor Nederland al laag en we gaan steeds 
verderachter lopen! 

Wellicht het toppunt van perfiditeit is onlangs bereikt met 
de zgn. ‘Tijdelijke Arbeidsplaatsen Regeling’ voor werkelo- 
ze afgestudeerde natuurwetenschappers. Ze kunnen éen jaar 
met behoud van uitkering in de industrie of ergens anders 
werken ‘om hun vaardigheden op peil te houden’. ‘t Is lief be- 
dacht en waarschijnlijk in de verwachting dat op termijn van 
een jaar of zo de plaatsingsproblemen van doctorandi of doc- 
tores in de natuur- of scheikunde wel zullen zijn opgelost. Het 
was ook èrg aardig van de toenmalige Minister van Econo- 
mische Zaken Andriessen meteen met een miljoen gulden 
over de brug komen om de exploütatiekosten van dergelijke 

werkers te ondersteunen. En in zo- 
verre deze mensen aan universi- 

teiten of nationale onderzoeks- 
instituten werken kun je daar 
nog vrede mee hebben. Maar 
ze gaan 66k naar de industrie. 
En die krijgt op deze wijze een 

versterking van hun onder- 
—— zoekspotentieel. Deze keer niet 

door een beperking van hun verant- 
woordelijkheid, maar gewoon als een cadeau- 

tje van EZ en de Sociale Dienst. Dus van ons, 
zoals we hier zitten. Dan mag de OMO Power 

wel goedkoper worden! 
Toch wil ik de Koninklijke Nederlandse Chemische 

Vereniging, die samen met de Vereniging voor de 
Chemische Industrie dit project organiseerde niet al te hard 
vallen. Het is het soort probleem van een burgemeester in 
oorlogstijd. Als je meedoet, maak je het de industrie makke- 

lijker minder onderzoekers in dienst te nemen, 
alsje niet meedoet doeje niets voorje baanloze le- 

den. Misschien hadden ze de tewerkstelling moeten beper- 
ken tot non-profit organisaties. 

Met het industriële onderzoek gaat het dus niet zo goed, of 
zeg maar ronduit gaat het siecht. Hoe gaat het met het uni- 
versitaire onderzoek in de natuurwetenschappen? Je zou zeg- 
gen met al die organisatie en coördinatie zou het toch eigen- 
lijk erg goed moeten gaan. Er zijn nu onderzoekscholen, 
NWO heeft van die projecten als Stimulans, Pionier en Joost 
mag weten wat meer. De Koninklijke Academie heeft extra 
plaatsen voor het onderzoek, en zoals gezegd, de industrie 
wil graag haar strategisch onderzoek door de universiteit la- 
ten doen. Numeriek zit ‘t wel goed. Er zijn meer mensen met 
chemisch of fysisch onderzoek bezig aan de universiteit dan 
ooit te voren. Dat is niet zo maar gebeurd. Men heeft er hard 
voor moeten werken. Een aanvraag onderzoekschool vereist 
gemiddeld 40 blaadjes A4, Stimulans minder, maar vanzelf 
gaat het ook niet. Ook de geïnstitutionaliseerde samenwer- 
king binnen een onderzoekschool vraagt papier, en dat zijn 
geen blanco velletjes. Dat vraagt dus ook om beleidsmede- 
werkers. Op elk niveau. Op het Ministerie en bij de VNSU 
(de Vereniging van Nederlandse Samenwerkende Univer- 
siteiten ! ). bij de Universiteit en bij de faculteit en uiteraard ook 
bij de onderzoekschool. Het 
zijn hard werkende men- 
sen, die lui. ln de persoon- 
lijke sfeer heb ik geen en- 
kele kritiek. Maar als ik 
het met 33 jaar geleden 
vergelijk is er wel iets 
heel erg veranderd. 
Ik kwam in een 

vrijwel leeg laboratorium. ik kreeg geld om apparatuur te ko- 
pen en ik had veertien (14!) lege plaatsen om promovendi aan 
te stellen! En dat alles overlegde je met één man, de toenma- 
lige secretaris van de universiteit, Mr. Harrie Addens. Het 
was een gesprek van een uurtje en hij vertelde je ook nog waar 
je een.togak.on kopen. Ik heb hem een tijdje later nog één 
keer aangeschoten voor geld en ook dat ging vlot, kostte iets 
meer dan een uurtje. 

Dat was toen we nog arm waren: 1961 en 1962. Dat we bo- 
ven op een geweldige gasvoorraad leefden werd pas in 1963 
bekend! Die ruim dertig miljard gulden perjaar, die de over- 
heid daar langsailerlei directe en indirecte wegen nog steeds 
aan verdient, is echt niet ter versterking van de universiteiten 
besteed. Die hadden het al goed. 

Zo achteraf bezien denk ik wel eens. hoe kon het zoeen- 
voudig? Het antwoord is. het systeem werkte op vertrouwen. 
Ik was hier als professor benoemd en in eerste instantie ging 
mener van uit dat je geen geld over de balk zou gooien. Als 
je dat toch deed, dan merkte je dat later wel. ‘t Lukte maar 
één keer. 

Dat vertrouwen is nu verdwenen. Alles wordt drie keer be- 
keken. of het nu om mensen of om geld gaat. Vakgroep. af- 
deling. onderzoekschool, faculteit. universiteit. NWO. ieder- 
een moet er z’n zegje over doen. Alleen de eerste stap is moei- 
lijk. Je naaste collega’s in universiteit of in NWO ervan over- 
tuigen dat je dat apparaat, of die mens ècht nodig hebt, is 
moeilijk. Als dat gelukt is, vaak zonder de inzet van papier, 
dan loopt ‘t verder wel. Je moet er bij blijven, maar men ver- 
ändert er niets meer aan. Wat dat betreft gaat het wel goed. 
Het opstijgen tot het beslisniveau duurt alleen veel langer 
dan vroeger en vraagt veel meer papier De uiteindelijke be- 
slissers zijn natuurlijk niet deskundig op het gebied waarover 
ze beslissen. Vroeger niet. en nu ook niet. Dat kan ook niet. 
voor deskundigheidsbevordering laat beslissen geen tijd over. 
Daarom gaat het met papier. Behalve in de werkgemeen- 
schap Moléculaire Spectroscopie van de SON. In een grijs 
verleden heb ik het daar voor elkaar gekregen dat het bestuur 
jaarlijks gaat kijken en praten bij de aanvrager op zijn labora- 
torium. Daar leerje veel meer van, dan van de Studie van de 
stukken! Het is dus bewerkelijker geworden om geld en men- 
sen voor onderzoek te krijgen. maar mijn stellige indruk is 
toch nog altijd dat het wèrkt. De goede onderzoekers krijgen 
het geld. 

Dat geldt althans voor de kleinschalige projecten. Bij 
grootschaliger operaties is het moeilijker te overzien. Dan 
wordt het anoniemer, en dan moet men in z’ n oordeel stevi- 
ger leunen op het geproduceerde papier. Ik betreur het dat 
NWO ondanks dit nadeel toch de grootschalige kant op gaat. 
Het lijkt mij dat de besluitvoming daar niet zuiverder door 
wordt. Maar naar mijn smaak gaat het tot nu toe nog best 
goed!”# 

Gedeelte uit de afscheidsrede van prof. Jan Kommandeur als 
hoogleraarfysische chemie aan de RU Groningen. 
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het 

w e r e I d j e 

Terwijl Jan Kommandeur hiernaast in fraaie barokke be- 
woordingen de toestand van de Nederlandse universitaire 
chemie schetst, gaan de gedachten automatisch terug naar 
het KNCV wintercongres van vorig jaar. Daar gooide Jan 
Zuidam van DSM Research de knuppel in het hoenderhoek 
toen hij zei dat de industrie zieh steeds meer gaat afvragen 
of een bepaalde universiteit strategisch gezien nog wel bij de 
industrie past. Dat leverde toen een mooi ingezonden stuk op 
van Hans Wijnberg onder de titel 'Good fences make good 
neighbours'; industrie en universiteit elk hun eigen territori- 
um. Misschien dat dit onderwerp bij chemici nog discussie 
oproept, bij de biotechnologen is diteen gepasseerd station. 
In hun ijver om in aanmerking te komen voor een fikse subsi- 
die op investeringen, van het Ministerie van Economische 
Zaken, hebben een aantal biotechnologische hoogleraren 
heuse 'business plannen' opgesteld, daarbij professioneel 
geholpen door consultant Harry Bakker die zijn sporen heeft 
verdiend, zowel in de biotechnologie als in de business, bij 
DSM. De eerste zes biotechnologische businessplannen wor- 
den 'getrokken' door vier 'hoogleraren ondernemers'. Zij 
hebben plannen opgesteld, analyses gemaakt van de mark- 
ten voor strategisch belangrijke nieuw industrie-relevant on- 
derzoek. Elk plan omvat een omschrijving van de investe- 
ring, de marktanalyse van het potentieel van de investering 
en identificatie van additionele contractresearch die met de 
investering wordt gegenereerd. 
'Hoogleraren ondernemers', wie zijn dat bijvoorbeeld? De 
eerste generatie wordt gevormd door Karel Luyben (TU 
Delft), Klaas van't Riet (LU Wageningen), John Nijkamp (VU 
Amsterdam). Je ziet ze voor je. Hun Samsonite attaché- 
koffers vol met een portfolio aan onderzoekprojecten, een 
lijst met investeringen die ze denken te gaan doen als EZ 
over de brug komt, prospects, full color folders op glossy pa- 
pier. Met de koffer gaan ze longs de industrie: Avebe, Gist- 
brocades, Unilever, Mögen BV, noem ze maar op. Eenmaal 
in de directiekamer trekken de ondernemende professoren 
hun koffertje open. De nieuwste variant op het oeroude 
Hollandse beeid van de mannen die in de jaren vijftig met 
hun koffer längs de deur kwam met elastiek, garen en band 
en pleisters. 'Nog onderzoek nodig?' 
In de directiekamers ondertussen is de hamvraag 'make or 
buy?'; zelf nog onderzoek doen of het uitbesteden aan de 
ondernemende universiteiten. Op de achterkant van de siga- 
rendoos is de rekensom snel gemaakt en zoals Jan 
Kommandeur hiernaast laat zien kiest de industrie in steeds 
sneller tempo voor 'buy'. De ondernemende hoogleraren 
hebben al bij 26 biotechnologische bedrijven een contract 
los gekregen en omdat succès succès kweekt zullen ook de 
volgende Business plannen een succès worden. Ik bedoel 
maar, de chemici voeren nog een discussie over de vraag of 
dit allemaal wel kan, maar de biotechnologen ruiken hun 
kans en zijn de markt op gegaan om hun slag te slaan. 
De keerzijde van de médaillé is dat de industriële research 
steeds verder afkalft. Er gaan hardnekkige geruchten dat bij 
Gist-brocades viiftig plaatsen in de R&D verdwijnen op de 
zeshonderd. Unilever ging al voor. En sommige industrieën 
hebben al plannen voor het aanzetten van complete werk- 
groepen aan de universiteit. Als we deze lijn doortrekken 
worden de hoogleraren ondernemers straks onderlinge con- 
currentes Ze zullen worden gevraagd naar hun pri js/pres- 
tatie-verhouding, premies, incentives, naar hun service, hun 
feed back, de after sales, noem maar op. De hoogleraren 
chemie zijn gewaarschuwd: ze zullen de markt op moeten 
om in deze concurrentieslaq niet ten onder te gaan. Wie 
vroeg daar nog naar de toekomst van het lange termijn fun- 
damentele ondérzoek? Een kniesoor waarschijnlijk. 

Valk. 
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