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WETENSCHAPPELIJK ONDER WIJS -
MACHTELOOSHEIDSBESTRIJDING 

Op de wip tussen de generaties 

REDE 

UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DE AANV AARDING 
VAN HET AMBT VAN GEWOON HOOGLERAAR 
IN DE ZUIVERE EN TOEGEPASTE WISKUNDE 

AAN DE KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE TE BREDA 
OP DONDERDAG 30 NOVEMBER 1972 

DOOR 

DR. J. VAN TIEL 



De grootste ziekte van onze beschaving 
is de mening, dat zij ziek is. 

Godfried Bomans 



Koninklijke Boogheid, 
Mijne Beren Curatoren, 
Mijne Beren Leden van de Raad van Gouverneur en Assessoren, 
Mijne Beren Boogleraren, Lectoren, Officieren, Docenten en 
Leden van de W etenschappelijke Staf, 
Mijne Beren Cadetten, 
Voorts gij allen, die deze plechtigheid met uw tegenwoordigheid 
vereert, 

Zeer geachte toehoorders, 

Enige jaren geleden werd ik bij bet inzien van een van de Neder
landse dagbladenl getroffen door een artikel dat in grote lijnen 
het karakter scbetste van de genera tie waartoe ik behoor. Het 
was tijdens een vacantieverblijf aan de Italiaanse stranden, voor 
mij de mijmertijd bij uitstek; de door bet artikel aangesneden 
problematiek en de erdoor veroorzaakte schok der berkenning 
bracbten in mij een ook na de vacantie voortdurend bewustwor
dingsproces op gang, waarbij ik u thans voor korte tijd wil be
trekken. 
Allereerst echter ben ik u een verklaring schuldig, alvorens u zich 
wellicht ongerust gaat afvragen of u hier abusievelijk getuige bent 
van de ambtsaanvaarding van een karakteroloog. Vanwaar die 
belangstelling voor het karakter van mijn generatie? Behoort de 
uitoefening van bet hoogleraarsambt, zeker van dat in de wis
kunde, niet een dermate onpersoonlijke aangelegenheid te zijn dat 
karakterologische beschouwingen daarbij niet te pas komen? 
Geachte toehoorders, ik stel u voor ons bier nu niet bezig te hou
den met de vraag hoe de mens beh66rt te zijn, maar na te gaan hoe 
hij is. En in een tijd waarin men zich bewust wordt van de nood
zaak van meet sociaal-psychologiscb gericht wetenschappelijk on
derzoek, waarin huisartsen steeds vaker lichamelijke klachten ont
maskeren als psychische noden en waarin, om dicht bij buis te 
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blijven, het onder intensief bij studerenden betrokkenen een com
munis opinio is dat motivatie en persoonlijk leven van doorslag
gevende betekenis kunnen zijn voor het al of niet welslagen van 
een studie, in zo;n tijd lijkt het dan welhaast een anachronisme bij 
een gelegenheid als deze slechts aandacht te besteden aan de amb
telijke aspecten ervan - bijvoorbeeld door een onpersoonlijke, 
ook wel objectief genoemde, beschouwing over de betrokken we
tenschap, in mijn geval de wiskunde. Het aantal der zich op de 
een of andere wijze in de psyche van de leerling verdiepende per
sonen is gestaag gegroeid, en dat mag een gelukkige omstandigheid 
worden genoemd; maar hoewel men het leer- en opleidingsproces 
steeds meer als een wisselwerking tussen leraar en leerling is gaan 
zien komt de psyche van de leraar er bekaaid af. En voorwaar, ik 
zeg u: de frustratie van de student die een oninteressant college 
volgt is vaak niet groter dan die van de docent die het geeft! 
Welnu dan, er aldus van uitgaande dat een intreerede een presen
tatie van de nieuwbenoemde inhoudt, op grond waarvan hij zijn 
toehoorders een zo duidelijk mogelijke indruk van zijn persoon en 
zijn, voor het betreffende ambt relevante, denkbeelden tracht te 
verschaffen, al was het maar om collega's en leerlingen te doen in
zien welk heil of onheil zijn komst met zich meebrengt, van welke 
denkbeelden men kan trachten te profiteren en tegen welke men 
zich dient te wapenen; er tevens van uitgaande dat het eerder ge
noemde artikel hiertoe goede aanknopingspunten biedt, waag ik 
het u er een, met eigen observaties aangevulde, parafrase van te 
geven, mede in de hoop dat ik daarmee de daarop volgende be
schouwingen kan verduidelijken. 

De generatie waarvan hier sprake is en die ik de mijne zou willen 
noemen, geachte toehoorders, kan, wellicht beter dan door haar 
leeftijd, gekarakteriseerd worden door de wijze waarop zij opgroei
de. Wij werden geboren in de eerste helft van de dertiger jaren; 
onze kindertijd, onze lagere schooljaren vallen geheel of gedeelte
lijk samen met de tweede wereldoorlog. Het is vermoedelijk dit 
laatste feit waarvan wij het stempel dragen. Wat is namelijk het 
geval? Wij waren oud genoeg om een aantal oorlogsgebeurtenissen 
zeer bewust en intensief te beleven, te jong daarentegen om zelf 
tot daden te kunnen overgaan: we konden ons noch in het verzet, 
noch bij de S.S. weren. Later werden onze oorlogservaringen door 
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de oudere generaties niet au ser1eux genomen, door de jongere 
generaties niet herkend en geplaatst in de rubriek 'gezeur over 
vroeger'. Met als gevolg dat wij wat gefrustreerd raakten: wij kon
den ooze ervaringen ten aanzien van hanger, koude en duisternis, 
van Jodensterren en N.S.B.-ers, van concentratiekampverhalen en 
centrale keukens, van luchtalarm, schuilkelders en razzia's, van bo
men stelen en bloembollen eten niet kwijt. 
Onder de weinige helden die wij ons uit onze kinderjaren herin
neren bevinden zich Dick Bos, de Katjangs, Pietje Bell, Winnetou; 
later kwamen daar Churchill en wellicht ook John Kennedy bij. 
De nadruk lag daarbij op eerlijkheid, heldhaftigheid, standvastig
heid; in deze geest beleefden we de bloeiperiode van de padvinde
rij, in de opbouw- en vrijheidsroes na de oorlog. Wij vormen de 
laatste generatie die zonder televisie groat is geworden maar zelf 
nag kristal-ontvangers heeft gebouwd, de laatste generatie die pas 
na lange aarzeling de beeldbuis als meer dan rustverstoorder en 
tenslotte zelfs als bran van vermaak kon gaan zien, zij het dan dat 
we de passiviteit hiervan lange tijd ervaarden als in strijd te zijn 
met onze drang tot activiteit. 
We studeerden en maakten bewust kennis met de maatschappij in 
de betrekkelijk rustige vijftiger jaren. Van een generatieconflict 
was nauwelijks sprake; studenten vormden toch nog altijd enigs
zins een wereldje apart, oak al was het aantal der zogenaamde 
nihilisten onder hen enorm toegenomen. Bladen als bet Amster
damse studentenweekblad 'Propria Cures' tracteerden ons welis
waar op, soms oak tegen docenten gerichte, protest- en scheldstuk
jes2, maar ons al lezende verkneuterend bekommerden we ons 
meet om het literaire gehalte ervan dan om hun maatschappelijk 
effect waarin we toch niet geloofden; we waren trouwens niet zo 
bedreven in 'alternatief' en 'geengageerd' denken. 
Zo ontstond wat men wel 'de stille generatie' heeft genoemd; 
anderen spreken van 'de vergeten' of 'de gefrustreerde generatie', 
de generatie zonder eigen gezicht, die geen tijd heeft gehad een 
eigen persoonlijkheid te vormen. Met gemengde gevoelens ziet zij 
zich thans, in de jaren waarin zij wordt uitgenodigd verantwoorde
lijke posten te bekleden, staan in het breukvlak tussen de oudere 
en de jongere generatie, wetend dat zij tot geen van beide behoort; 
naast de hippies zijn wij de 'wippies': wij zitten steeds op de wip. 
Wellicht mede onder invloed van de tweede wereldoorlog, waarin 
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en waarna we betzelfde volk acbtereenvolgens vijand en vriend of 
vriend en vijand bebben leren noemen, bebben we bet afgeleerd 
grote idealen te bebben - we kunnen op dit punt niet met de 
jongeren mee in bun bewondering voor Mao of Nixon of Castro, 
of al die anderen. We geloven niet meet zo in de ons eens door 
de ouderen voorgebouden normen, door benzelf trouwens vaak 
verlaten; anderzijds vrezen we dat teveel experimenteren met die 
normen leidt tot een psycbische en sociale chaos die wij zelf niet 
meet aankunnen. We zien meet in een, eventueel versnelde, evo
dan in revolutie; bet hier en daar in Italie op de muren geschre
ven 'l'unica riforma e la rivoluzione' doet mij huiveren. Wij raken 
gei:rriteerd zowel door het door sommige ouderen tentoongespreide 
conservatisme en paternalisme als door de onverdraagzaamheid van 
sommige jongeren, en verbazen ons over het onbegrip dat beide 
generaties elkaar tonen. Wij staan aan de kant van de jongeren 
voor zover het hun protest tegen onwaaracbtigheid en holle struc
turen betreft, maar we vinden hun, door ons soms benijde, onbe
vangenheid vaak ontaarden in tactloosheid en onbeschoftheid, en 
geven dan de voorkeur aan het wat vormelijker en door ervaring 
gerijpte optreden der ouderen. Menende dat niet elk doel de mid
delen heiligt houden wij niet van rellen en bezettingen, en staan 
wij nogal eens aan de zijde van de ordehandhaving. Wij dragen 
het haar graag een tikje langer, maar voelen ons in kostuum met 
vest zeer op ons gemak; we hebben leren inzien dat de inhoud 
belangrijker is dan de vorm, zonder nochtans etiquette en ceremo
nieel te bagatelliseren. Wij staan aan de kant van de jongeren voor 
zover het bun oorspronkelijke denkbeelden en hun experimentele 
houding betreft, maar, pragmatisch als we zijn, menen we tevens 
dat je het kind niet met het badwater moet weggooien, dat je pas 
iets moet afschaffen als je een duidelijk alternatief hebt. We zijn 
het oneens met de ouderen als ze zonder meet elke vernieuwing 
afwijzen, maar zien tevens met afgrijzen hoe hun pogingen om 
modern te doen terwille van het modern doen, hun wellicht door 
angst en onzekerheid ingegeven pogingen om te voldoen aan steeds 
dwazere eisen van de zijde der jongeren soms resulteren in een 
slecht of in het geheel niet gemotiveerd verlies aan respect voor 
het vroeger verworvene. Naast de waardering van de ouderen voor 
wat we bereikt hebben ervaren we de argwaan der voor het 
verleden weinig belangstelling hebbende jongeren, die zich slechts 
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afvragen wat we nog gaan doen. We constateren dat de wijze 
waarop de oudere generaties, daarbij inbegrepen de onze, in werk 
en studie gemotiveerd werden de jongere generaties niet meer 
aanspreekt; we achten het een gevaar daarom negatief tegenover 
hen te staan, zoals vele ouderen vaak doen, en we voelen ons ver
plicht, terwille van een zekere continu'iteit, met hen te zoeken naar 
een nieuwe motivatie, daarbij zonodig de ideeen van de ouderen 
vertalend. En tenslotte: wij hebben het gevoel zowel voor de 
oudere als voor de jongere generaties veel begrip te kunnen op
brengen, ons daarbij realiserend dat niemand zo vervelend is als 
hij die alles meent te begrijpen. 

Zoals u een dezer dagen aan de hand van de u toegezonden tekst 
zult kunnen verifieren, geachte toehoorders, heeft deze intreerede 
als titel: 'Wetenschappelijk onderwijs - machteloosheidsbestrij
ding', metals ondertitel: 'Op de wip tussen de generaties'. In het 
voorgaande heb ik getracht u mijn plaats als 'wippie' op de wip 
tussen de generaties aan te duiden; thans wil ik, vanaf die plaats, 
met u nadenken over een antwoord op de vraag welke betekenis 
we aan de woorden 'wetenschappelijk onderwijs' dienen toe te 
kennen. U zult het mij daarbij wel niet euvel duiden dat in de 
volgende beschouwingen mijn vakgebied, de wiskunde, soms cen
traal zal staan, en dat ik mij, om den wille van de actualiteit en 
ter verduidelijking van het generatieconflict, zal beperken tot de 
jaren na de tweede wereldoorlog. 
De, zeker voor de oudere generaties ( inclusief de mijne), gebrui
kelijke opvatting van wetenschappelijk onderwijs, eerder geheten 
hoger onderwijs, is: het onderwijs dat men geeft en ontvangt aan 
universiteiten en hogescholen. Deze merkwaardige, want een cir
kelredenering bevattende, definitie treft men soms in een andere 
verpakking aan: wetenschappelijk onderwijs is daarin (let u nu 
goed op!) onderwijs dat, naast vorming tot zelfstandige beoefening 
van de wetenschap, de opleiding verzorgt voor beroepen waarvoor 
het volgen van wetenschappelijk onderwijs vereist is of dienstig 
kan zijn. 
De structuur en de doelstellingen van dit onderwijs zijn vrijwel 
steeds even eenvoudig als ondoorzichtig geweest: de hoogleraren 
waren de !eiders van het onderzoek en de overdragers van hun 
kennis van het betreffende vakgebied; het overdragen vond plaats 
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door het laten volgen van door henzelf samengestelde colleges en 
praktica en het laten voldoen aan door henzelf vastgestelde tenta
men- en exameneisen, en het doel was mensen af te leveren die 
hetzij in een maatschappelijke functie hun verworven kennis toe
passen ( artsen, juristen, leraren, ingenieurs), hetzij als onderzoe
ker de kennis helpen vermeerderen. Het is genoegzaam bekend 
dat een eenvoudige analyse van het zojuist genoemde spoedig doet 
inzien hoe vaag en ook hoe dikwijls onjuist deze structuur is, en 
eveneens dat men vaak tegen vermeende misstanden daarin 
( slechte didactische kwaliteiten van een docent, onredelijke tenta
meneisen) in verzet is gekomen, maar dat neemt niet weg dat zij 
door vele generaties is geaccepteerd als een aanvaardbare; aan
vaardbaar voor de docenten, die hun idealen van onafhankelijke 
wetenschap en fundamenteel onderzoek konden naleven, aanvaard
baar voor de studenten, die zich door het wetenschappelijk niveau 
van hun hoogleraren, door studievrijheid en zonodig ook kroeg
jool, voldoende onderscheiden achtten van andere onderwijs ont
vangenden. Men gel66fde in de wetenschap en het daarbij beho
rende onderwijs, waarbij men 'wetenschap' wel eens identificeerde 
met 'natuurwetenschappen', niet zo verwonderlijk als we bijvoor
beeld bedenken dat in de ogen van velen de natuurkundigen de 
beslissing van de tweede wereldoorlog brachten. Wetenschap had 
iets te maken met welvaart, met technische ontwikkeling, met 
wederopbouw, met cultuur, en het wetenschappelijk onderwijs 
droeg dus bij tot het bevorderen of minstens het instandhouden 
van deze, door vrijwel iedereen als goed en nuttig beschouwde, 
zaken. 
Assistenten gingen en wetenschappelijke ambtenaren (later: mede
werkers) kwamen, tengevolge van de groei van de studentenbevol
king in steeds grater aantal, een wetenschappelijke staf vormend 
die af en toe in opstand kwam tegen het vermeende machtsmis
bruik door de hoogleraren; er trad verschoolsing op, leermiddelen 
als geprogrammeerde instructie en audio-visuele hulpmiddelen de
den hun intrede. Maar zelfs het nieuwste snufje op het gebied van 
universitair bestuur, de zogeheten democratisering, heeft de zojuist 
genoemde structuur en doelstellingen in wezen niet aangetast. 
Dat is ( alweer) niet zo verwonderlijk, aangezien de jongen over 
het algemeen nag steeds piepen zoals de ouden zongen, en ieder
een die wel eens aan onderwijsdiscussies heeft deelgenomen kent 
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de verlammende invloed die van het, al of niet uitgesproken, 'wij 
deden het vroeger z6' kan uitgaan. 

Voor wie van mening is dat onderwijzen en opleiden vooruitzien 
betekent, geachte toeboorders, kan de huidige situatie bij bet 
wetenscbappelijk onderwijs reden tot ernstige bezorgdheid zijn. 
Wellicht denkt u nu dat ik daarbij doel op de door studenten
protesten veroorzaakte onrust, maar dat is niet bet geval; voor 
zover ik deze protesten niet gerechtvaardigd vind bescbouw ik ze 
als een vrij onschadelijke uitlaatklep voor jeugdige dadendrang, 
die altijd in de een of andere vorm bestaan heeft. Overigens beeft 
men zelfs in een land als Italie, wa~r de politieke tegenstellingen 
en de agitatie in bet onderwijs veel groter zijn dan bij ons, al de 
ervaring opgedaan dat menige pas afgestudeerde jongere zicb tot 
grote woede van zijn nog studerende en protesterende collega's 
snel conformeert aan de door hem zo verfoeide maatschappij, er 
daarbij vaak niet voor terugdeinzende 'plus royaliste que le roi' te 
worden. 3 

Doelde ik wellicht op de benarde financiele situatie van de onder
wijsinstellingen? Van een kale kip pluk je geen veren, en bij bet 
feit dat de nationale kip kaal is zullen we ons moeten neerleggen: 
we zullen het met de beschikbare middelen moeten doen. De ver
poli tieking van bet wetenscbappelijk onderwijs dan? Men vet· 
warre het, mijns inziens zeer nuttige, streven naar politieke be
wustwording van studenten en wetenschapsmensen niet met de, 
voor zover mijn ervaring reikt slechts op vrije kleine schaal voor
komende, opzettelijke pogingen tot stemmingmakende vermenging 
van argumenten van politieke en van wetenschappelijke aard. 
Nee, het is mijn bedoeling bier uw aandacht te vragen voor een 
ander verschijnsel dat wat minder spectaculair is en waarvan het 
belang mijns inziens onvoldoende onderkend wordt: de mentali
teitsverandering ten opzichte van wetenschap en wetenschappelijk 
onderwijs die, althans in Nederland, de laatste jaren aan bet 
plaatsvinden is en die, hoewel op zichzelf wellicht verheugend, tot 
verstrekkende gevolgen voor het onderwijs kan leiden. Van de 
verwarrende veelheid van facetten die deze verandering kenmer
ken wil ik u er enkele noemen; het zal u niet moeilijk vallen deze 
zelf in woord of geschrift te berkennen. 
Allereerst is daar het belangrijke feit dat men het blinde geloof in 
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de wetenschap als weldoener meet en meer gaat verliezen. Nu zijn 
er natuurlijk altijd mensen geweest die elke nieuwe vinding als 
zending van de duivel beschouwden; ik vermoed dat de komst van 
het IJzeren Paard en de eerste reis naar de maan analoge verwen
singen hebben voortgebracht. Verder is men er zich in beperkte 
kring altijd wel van bewust geweest dat technische en wetenschap
pelijke vindingen ook ten nadele van de mensheid of een gedeelte 
ervan kunnen warden gebruikt; de discussie over het gebruik van 
de eerste atoombommen duurt nog voort, de oorlog in Vietnam 
roept nieuwe twijfels op. Maar daarnaast begint nu ook het grote 
publiek via de zogeheten milieuverontreiniging met de keerzijde 
der medaille geconfronteerd te raken op een wijze die voordien 
nog onbekend was: een Rijo vol dode vissen kan niet genegeerd of 
goedgepraat warden, en de mededeling dat men het ontstaan van 
zo'n toestand bevordert door het wassen van Jantje's kleren wekt 
onrust, een onrust die men weer probeert af te reageren door hem 
te leren geen papiertjes op straat te werpen. Maar men ontkomt 
niet aan de indruk ongewild gevaarlijke krachten opgewekt te heb
ben; men gaat zich tovenaarsleerling voelen, en het vertrouwen in 
de wetenschap als weldoener slinkt. 
Hiermee gepaard gaat de steeds vaker gestelde vraag of we lang
zamerhand niet beter over ooze overlevingskansen dan over, de 
ons mede door wetenschap en techniek te brengen, welvaartsver
betering kunnen gaan nadenken. Wedden we niet op het verkeer
de paard? Wordt ooze intellectuele energie in de goede projecten 
gei:nvesteerd? De twijfel groeit. Men vat de enorme complexiteit 
van sociale en economische problemen waarvoor men zich overal 
ter wereld gesteld ziet simplistisch samen in enkele tegenstellin
gen: rijkdom en armoede, oorlog en vrede, gezondheid en ziekte, 
om vervolgens te constateren dat de wetenschap deze problemen 
niet heeft kunnen of willen oplossen en dat voorlopig ook niet van 
plan lijkt te doen. Er wordt gesteld, niet in de laatste plaats van 
de zijde der onderzoekers zelf, dat daarvoor multidisciplinair on
derzoek nodig zou zijn; in veel van de tijdschriften die ik de laat
ste maanden doorbladerde komt wel een of andere opmerking in 
deze richting voor.4 Indien men hieronder echter verstaat het la
ten samenwerken van onderzoekers uit verschillende wetenschaps
gebieden is er op dit moment weinig reden tot optimisme: deze 
onderzoekers blijken dikwijls elkaars taal niet of nauwelijks te 
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verstaan. Hetgeen dan weer vragen van andere aard oproept: zijn 
onze onderzoekers wel op de juiste wijze opgeleid? Is het adagium 
van de vrijblijvende academische vorming 'het gaat er om dat je 
studeert, niet war je studeert' nog wel houdbaar? Moeten we ons 
op dit moment wellicht niet meer richten op het gebruiken, het 
toepassen van de bestaande kennis en minder op kennisvermeerde
ring? De twijfel ten aanzien van de opleiding van onderzoekers 
heeft een analogon in de beroepsopleidingen: leraren- en artsen, 
juristen- en ingenieursopleidingen zijn onderwerpen van vaak hef
tige discussies. 
Daarnaast begint het woord 'wetenschappelijk' zijn aureool van 
onaantastbaarheid te verliezen; de onderlinge tegenstrijdigheid van 
de zogeheten wetenschappelijke rapporten over zaken als het rook
gevaar, de smeerpijp, het loodgevaar en de genetica van de intelli
gentie zijn hieraan waarschijnlijk niet vreemd. De tijd lijkt voorbij 
te zijn waarin je iemand kon overtroeven door slechts op te mer
ken dat de onjuisthcid van zijn standpunt 'op wetenschappelijke 
wijze' bewezen was. 'Langs wiskundige weg' doet bet nog goed, 
en 'met behulp van de computer' is in staat vrijwel iedereen het 
zwijgen op te leggen; de computer heeft het aureool overgenomen. 
Zou het Rapport van de Club•van Rome zonder bet noemen van 
de computer de bestsellerslijst gehaald hebben? In icder geval 
kent het zakenleven dit aureool: kort geleden zag ik een auto aan
geprezen die voorzien was van 'met computer berekende kreukel
zones'. Maar meer en meer dringt zich de mening op dat 'weten
schappelijk onderzoek' gewoon 'goed onderzoek' betekent, en dat 
toch minstens de doelstellingen, de methoden en de uitkomsten 
van dit onderzoek voor het grate publiek begrijpelijk moeten war
den gemaakt: de roep om popularisering van de wetenschap doet 
zich steeds krachtiger horen, en steeds vaker wordt gesteld dat 
wetenschap en wetenschappelijk onderwijs ons alien, en niet al
leen de universiteiten en hogescholen, aangaan. 

Het is interessant, geachte toehoorders, de reacties van de ver
schillende bij het wetenschappelijk onderwijs betrokken generaties 
op de hiervoor beschreven mentaliteitsverandering gade te slaan. 
Bij de jongere generaties, volgende op die der wippies en groten
deels bestaande uit personen die hun studie nog niet of niet te 
Jang geleden beeindigd hebben, zijn die reacties het duidelijkst. 
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Laat ik beginnen met op te merken dat naar mijn mening uit de 
veelheid hiervan een gevoel duidelijk naar voren komt, namelijk 
dat der machteloosheid. 
Het valt buiten mijn competentie hier psychologische beschou
wingen te houden, maar ik vermoed slechts een communis opinio 
te verkondigen als ik stel dat de mens, zeker de jonge, sterk ge
boeid en bevredigd raakt door activiteiten die hem in staat stellen 
macht te verkrijgen over de situaties waarin of waarvoor hij zich 
geplaatst ziet of voelt. Ik meen dat onder andere een groat ge
deelte van de zogenaamde wetenschappelijke activiteiten hiertoe 
behoren, ja, dat voor alle generaties het verkrijgen van deze soort 
macht een belangrijk onderdeel vormt van de motivatie voor het 
studeren, voor het volgen van wetenschappelijk onderwijs. 
Orn mijn beschouwingen te vergemakkelijken verdeel ik de stude
renden grofweg in drie groepen ( grofweg, omdat er vele tussen
gevallen zijn), die verschillen in de situaties waarover of de wijze 
waarop zij macht wensen of denken te krijgen: 
1°. De, vrij grote, groep der studenten voor wie het hoofddoel 
van het onderwijs is het slagen voor tentamens en vervolgens bet 
verkrijgen van een diploma; men noemt hen wel eens minachtend 
de 'schoolse' werkers. In menige vertelling komt een karikatuur 
van dit type student voor, namelijk de hoogst intelligente en pret
makende student die weet dat hij schools werkt maar tegenover 
de volgens hem oninteressante en soms zelfs zinloze leerstof geen 
andere houding wenst aan te nemen. Tot deze groep behoren ook 
velen voor wie de studie zeer zwaar, eigenlijk te zwaar is, en wel 
z6 zwaar dat zij buiten hun studie nauwelijks tijd vinden voor 
andere activiteiten. Men noemt hen wel 'vakidioten'; in Utrecht 
bestaat zelfs een universitair maandblad dat naar hen genoemd is. 
De situaties waarover de leden van deze groep macht verwachten 
te verkrijgen liggen in hun toekomstige beroepsuitoefening, en zo 
veilig men zich vroeger ten aanzien van de toekomst waande, zo 
onzeker en bedreigd voelt men zich thans, met de machteloosheid 
in het verschiet, nu het simpele feit van academische gevormd
heid geen goede toekomst meer blijkt te garanderen, nu de weten
schapsmensen, en met hen de academici, van hun voetstuk drei
gen te vallen. Men vraagt zich af of de leermeesters wel voldoen
de rekening houden met de beroepssituaties waarmee men zal 
warden geconfronteerd, of bet macht verkrijgen over die situaties 
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wel mogelijk is via de weg van een vrijblijvende academische vor
ming, gevolgd door een al-doende-leert-men-praktijkperiode: de 
kritiek op en de discussies over leraren- en artsen-, juristen-, in
genieurs- en officiersopleidingen zijn geboren, en warden door de 
leden van deze groep gevoed. 
2°. De groep der studenten voor wie het hoofddoel van de studie 
is het leren oplossen van de zogenaamde grate problemen waar
voor de mensheid zich gesteld ziet. Het betreft hier jongeren die 
zich zeer betrokken voelen bij het gehele maatschappelijke gebeu
ren en die het liefst reeds tijdens hun studie, maar in ieder geval 
direct daarna, macht zouden willen verkrijgen over de genoemde 
problemen, tot het oplossen waarvan zij de huidige wetenschaps
mensen niet in staat achten. Gezien de aard van deze problemen 
achten zij multidisciplinaire opleidingen en onderzoekingen nodig; 
zij zijn vaak voorstanders van het zogenaamde projectonderwijs. 
Zij fulmineren tegen het grate aantal specialismen en specialisten 
(door hen weer vakidioten genoemd) die ons wetenschappelijk 
leven rijk is en waartussen zij zich machteloos voelen. 
3 °. De kleine groep studenten voor wie het doel van de studie 
geheel gelegen is in de betreffende wetenschap zelf; zij studeren 
om het studeren, zij onderzoeken om de bevrediging die het 
wetenschappelijk onderzoek, ongeacht de eventuele maatschappe
lijke implicaties hiervan, hun geeft, zij wensen slechts macht te 
verkrijgen over de tijdens dit onderzoek opgekomen problemen. 
Zolang zij de principes van hun groep trouw blijven ( waarvoor 
een zeker succes in de studie noodzakelijk is) kennen zij geen 
gevoelens van machteloosheid; volgens de leden van de zojuist 
genoemde tweede groep zijn dit de echte vakidioten. Hun toe
komst ligt waarschijnlijk in de industriele research of in het onder
wijs, ergens tussen het leraar- en het hoogleraarschap. Waarschijn
lijk hebben de meeste docenten bij het wetenschappelijk onderwijs 
tot deze groep behoord. 

Richten wij thans onze aandacht op de oudere bij het wetenschap
pelijk onderwijs betrokken generaties, voorafgaande aan die der 
'wippies' en grotendeels bestaande uit personen die hun studie 
vrij lang (zeker zo'n jaar of vijftien) geleden beeindigd hebben 
en thans als docent werkzaam zijn. Zelf bij het onderzoek betrok
ken zijnde, hebben zij nooit het blinde geloof in de wetenschap 
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gehad en dus ook niet verloren. V elen van hen zijn er zich over 
het algemeen altijd zeer bewust van geweest dat iedere technische 
en wetenschappelijke ontwikkeling gevaren met zich kan mee
brengen; zij menen echter dat deze gevaren niet in de wetenschap
pelijke resultaten zelf maar in het gebruik daarvan gelegen zijn, 
en dat dit gebruik wellicht door de wetgever maar zeker niet 
door de wetenschap zelf in de hand gehouden kan worden. Zij 
twijfelen er nogal eens aan of de eerder genoemde grote proble
men waarvoor de mensheid zich gesteld ziet door multidisciplinair 
wetenschappelijk onderzoek kunnen worden opgelost, en zij vra
gen zich af of dit laatste begrip niet minder het resultaat is van 
methodologische beschouwingen dan wel voortkomt uit een mode
gril, gepousseerd door een koor van zogeheten maatschappijcritici 
waarin zij tot hun verbazing een aantal van hun, meestal jongere, 
collega's horen meezingen. De in dit verband voorgestelde en 
nogal eens van politieke aard zijnde projecten zijn volgens hen 
soms van te laag wetenschappelijk niveau; een project 'chemici 
voor Vietnam', voorgesteld binnen een subfaculteit chemie hier 
te lande, is dan ook pas na lange strijd geaccepteerd. Zij zijn voor
namelijk ge"interesseerd in de laatste van de hiervoor beschreven 
groepen studenten, waaruit zij zelf meestal zijn voortgekomen 
en die zij dus het beste begrijpen. De door de andere groepen 
naar voren gebrachte wensen en eisen, waaronder de vraag naar 
methodologisch en didactisch beter (en desnoods wetenschappe
lijk wat minder) geschoolde docenten en meer aandacht voor de 
beroepsaspecten van de opleiding, warden door hen nogal eens 
ge!nterpreteerd als kreten van een naar het diploma begerige 
massa waarvan velen niet geschikt zijn voor de studie; zij klagen 
steen en been over het door hen in deze massa aangetroffen ge
brek aan goede motivatie, onder andere blijkende uit het gedrag 
tijdens colleges en het grote percentage absenten bij niet verplich
te activiteiten. W aarschijnlijk zouden slechts weinigen onder hen 
in staat zijn, zo ze al zouden willen en, gezien de tijdnood waarin 
ze voortdurend schijnen te verkeren, zouden kunnen, een bijdrage 
te leveren aan de zogenaamde popularisering van de wetenschap; 
zij zijn meestal niet in staat een zinvolle dialoog met de studenten 
van de eerste en de tweede groep ( inclusief de maatschappij
critici) aan te gaan, en voelen zich vaak voor de keus gesteld Of 
zich onwrikbaar tegenover de door hen als ongewenst beschouw-
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de ontwikkelingen te verzetten of het maar aan anderen over te 
laten en zich in het eigen onderzoek terug te trekken. 

Wellicht hebt u nu op grand van de door mij gegeven uiteen
zetting de indruk gekregen, geachte toehoorders, dat de situatie 
bij het wetenschappelijk onderwijs nogal zorgelijk is. Welnu, dat 
is hij mijns inziens oak. Ik meen namelijk dat de door mij ge
schetste moeilijkheden van structurele en niet, zoals men wel eens 
stelt, van conjuncturele aard zijn; ze mogen zo nu en dan wat 
duidelijker geworden zijn als gevolg van recente budgettaire be
perkingen, erdoor veroorzaakt warden zij niet. In het voorgaande 
heb ik getracht u duidelijk te maken wat volgens mij de hoofd
oorzaken zijn: een generatieconflict en een mentaliteitsverandering 
(die elkaar waarschijnlijk wederzijds be'invloeden); ik heb gepro
beerd u te schetsen hoe de oudere en de jongere generaties daarbij 
in mijn ogen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. 
Wat is nu de positie van mij, als 'wippie', in dit conflict? 'Aha', 
denken nu wellicht sommigen onder u, 'nu komt de aap uit de 
mouw die wij al eerder hadden verwacht: daar gaat die pasbe
noemde hoogleraar ons eens even met behulp van enkele 'frisse' 
gedachten vertellen hoe wij uit de nesten kunnen geraken, hoe 
hij meent te kunnen slagen waar anderen hebben gefaald, denken
de zo een goede indruk te kunnen maken; maar wij hebben hem 
door, de rakker ! '. 
Afhankelijk van uw instelling, geachte toeboorders, ga ik u nu 
gerust- of teleurstellen. Bij problemen van een omvang als de bier 
gescbetste geloven wij, 'wippies', namelijk niet in het nut van 
'frisse' gedachten, evenmin als wij geloven dat wij uit deze soort 
moeilijkheden kunnen geraken door bet instellen van commissies 
of het uitvaardigen van wetten; deze laatste kunnen overigens 
voortreffelijk warden gebruikt ter vastlegging van een eventuele 
oplossing. Het lijkt mij weinig zinvol om, zoals toch vaak het ge
val is, individuen, commissies en gespreksgroepen aan te sporen 
reeds na korte tijd tot conclusies te komen die het leven van dui
zenden ingrijpend kunnen bei:nvloeden. Elk individu en elke com
missie of gespreksgroep komt daarbij natuurlijk weer tot andere 
conclusies, en soms vertoont de voorgestelde oplossing bovendien 
overeenkomst met die van de dame uit een verbaal van Godfried 
Bomans,5 welke dame het atoomgevaar wilde bezweren door alle 
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atoombommen tegelijk te laten inleveren bij een nobel mens. 
Ik heh aldus niet het plan de reeds zo overvloedige voorraad 
meningen met een nieuw exemplaar te verrijken. Dat ik het toch 
waag u mijn standpunt uiteen te zetten komt voort uit het feit 
dat dit aanleiding zal geven tot de aanbeveling niet naar mij, maar 
naar elkaar, naar anderen, te luisteren. 

Allereerst wil ik u wijzen op twee karakteristieken van de sfeer 
waarin de beschreven problematiek zich afspeelt: het zijn de al 
eerder genoemde onverdraagzaamheid en gebrek aan mensenken
nis. 
Ontstellend is de onverdraagzaamheid waarmee de diverse gene
raties elkaar bejegenen, in deze sfeer tot uiting komend in weinig 
respect voor de ander tonende kreten als 'vakidioot', 'slechte mo
tivatie', 'potentaat', 'langharig werkschuw tuig', waarschijnlijk 
mede veroorzaakt door gebrek aan kennis van elkanders denk
wereld en een groot beletsel vormend voor een echte dialoog; de 
insinuaties dat de ander slechts uit is op vernietiging respectieve
lijk behoud van Het Beste! zijn niet van de lucht. Zou bet zin 
hebben als de 'wippies' probeerden hier als trait-d'union te figu
reren? 
De genoemde onverdraagzaamheid is ongetwijfeld mede gevolg 
van een gebrek aan mensenkennis. Betrof het hier niet zo'n se
rieuze aangelegenheid, het zou koddig aandoen te zien hoe in een 
periode waarin velen bun hoop gevestigd hebben op meer sociaal
psychologisch gericht onderzoek, zich reeds bij kleine, in feite alle
daagse problemen zo'n gebrek aan mensenkennis manifesteert. In
dien men werkelijk naar verbetering en niet naar chaos streeft, is 
het een mooi blijk van gebrek aan empathisch vermogen indien 
men begint de verworven maatschappelijke zekerheden van een 
of meer partijen aan te tasten; hetzelfde kan gezegd warden van 
het publiekelijk tegenover elkaar plaatsen van personen die, hoe
wel van mening en inzicht verschillende, het via onderlinge ge
sprekken wellicht nog eens zouden kunnen warden, ze daarbij 
dwingende te zware stellingen te betrekken waaruit geen terug
weg mogelijk is. De Wet Universitaire Bestuurshervorming heeft 
in dit opzicht al veel kwaad gedaan; het is overigens mijns inziens 
een typisch voorbeeld van een wet die geen oplossingen vastlegt 
maar deze tracht te forceren. 
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De eerder beschreven mentaliteitsverandering beschouw ik, ge
achte toehoorders, als een fait accompli, een onwrikbaar gegeven: 
men kan er wel een waardeoordeel over hebben, beinvloeden kan 
men het niet. Voor het geval u belang mocht stellen in mijn oor
deel: ik beschouw de geschetste ontwikkeling als een zeer gun
stige. Welke wetenschapsman zou niet verheugd zijn als grotere 
delen van de bevolking kennis van zaken blijken te gaan prefere
ren boven blind geloof, wie kent niet de louterende invloed van 
de twijfel, de bezinning? Wie zou, in een tijd waarin de mensen 
van politieke lauwheid, van onwil tot nadenken, van onvermogen 
tot kritische oordeelsvorming worden beschuldigd, zich niet ver
heugen over het feit dat zovelen zich thans kritisch bezinnen op 
doelstellingen en methoden van het onderwijs, dat zovelen menen 
dat de wetenschap een, weliswaar ander, maar in ieder geval ef
fectiever woordje dient mee te spreken bij de beroepsvoorberei
ding en bij het oplossen van onze grote problemen? Maar mis
schien hen ik te optimistisch: dat men de~e signalen uit de sa
menleving met vreugde begroet is wellicht niet vanzelfsprekend. 
T enslotte zijn er vele andere houdingen denkbaar; ik denk bij
voorbeeld aan de zich van onze zogenaamde welvaartsmaatschap
pij afkerende en het wetenschappelijk denken wantrouwende jon
geren, of aan de laatst door een vriendin van mijn vrouw half 
schertsend gemaakte opmerking: 'Sono le cose illogiche e non 
del tutto chiare che contano, il resto e per lo stipendio' ( 'Wat 
telt is het onlogische en niet geheel duidelijke, de rest dient voor 
het salaris'). En wat te denken van al diegenen die oprecht me
nen dat het vroeger 'allemaal zoveel beter' was? Ik citeer een 
bekend schrijver6: 'De grootste ziekte van onze beschaving is de 
mening, dat zij ziek is'. 
Welk oordeel men ook moge hebben, men hoede zich voor de 
verleiding dit bij een beleidsbepaling te laten meetellen. Het is 
niet mijn opdracht en ik ontzeg mijzelf het recht, hopende dat 
vele anderen dat met mij doen of zullen doen, volwassen, stem
gerechtigde mensen te kapittelen omtrent de motivatie die ze om 
wetenschappelijk onderwijs doet vragen. Het is wellicht te ver
antwoorden als we Jantje, die niet van spinazie houdt, tot andere 
gedachten trachten te brengen, maar we moeten ons er niet over 
verbazen dat een analoge houding tegenover achttienjarigen de 
heilloze indruk van paternalisme wekt. Evenmin mogen we ons 
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bij een beleidsbepaling laten leiden door onze persoonlijke voor
keur in het brede scala van uitdrukkingen, te vormen uit de ver
klarende beschrijvingen die de docenten bij het wetenschappelijk 
onderwijs van hun activiteiten geven en zich uitstrekkende van 
'het volgen van een roeping' tot 'het uitoefenen van een am
bacht'. 
Aldus alle waardeoordelen terzijde latende, wil ik mij hier be
perken tot de feiten. Zijn we niet in staat en bereid om deze met 
wat meet verdraagzaamheid en mensenkennis tegemoet te treden, 
verstaan we de uit de maatschappij tot ons komende signalen niet 
of reageren we er door onkunde of onwil niet adequaat op, dan 
loopt de situatie licht uit de hand, dan ontstaat misschien een 
'struggle for life' met ongetwijfeld een 'survival of the fittest', 
wellicht gewenst door wie die 'fittest' hoopt te warden, echter 
graag vermeden door wie het toeval wantrouwt, zijn hoopt stelt 
op wetenschappelijke procesbeheersing en meet ziet in evo- dan 
in revolutie. Ik meen dat waakzaamheid juist nu geboden is, nu 
men enerzijds in hoger sferen mijmert over een intellectuele en 
morele wereldregering door studenten, terwijl er anderzijds rak
kers rondlopen die nooit veel met het wetenschappelijk onderwijs 
hebben opgehad en die nu, gebruik makende van de heersende 
verwarring en onzekerheid, proberen hun slag te slaan. 
Maar het is bepaald niet alleen de ongerustheid over een ons uit 
de hand lopende ontwikkeling die mij er toe brengt zoveel aan
dacht aan de genoemde mentaliteitsverandering te besteden. On
afhankelijk hiervan meen ik namelijk dat een adequaat reageren 
hierop het onderwijs effectiever maakt en bovendien op weten
schappelijk hoger niveau brengt; ter toelichting moge het volgen
de dienen. 
Allereerst iets over het begrip 'wetenschappelijk onderwijs'. Daar
over is al veel geschreven, en niemand is natuurlijk in staat er 
een sluitende definitie van te geven, maar men schijnt het er in 
onderwijskringen wel over eens te zijn dat het onderwijs is waar
in het wetenschappelijk denken centraal staat, waarbij het laatste 
adjectief 'wetenschappelijk' te maken heeft met nieuwsgierigheid, 
met zakelijkheid, met kritische analyse en synthese, met het na
gaan van alternatieven, met zelfkritiek, met voorzichtigheid ten 
aanzien van uitspraken, met zelfwerkzaamheid, met onafhanke
lijk zelfstandig denken; allemaal eigenschappen en functies die we 
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elke leidinggevende figuur van harte toewensen, en die te maken 
hebben met het denken, niet met de leerstof. De wetenschappe
lijkheid van een opleiding hangt aldus minder af van wat er ge
studeerd dan van hoe er gestudeerd wordt; mogen we in deze zin 
het eerder aangehaalde adagium interpreteren? 
Reeds eerder signaleerde ik de neiging 'wetenschappelijk onder
zoek' met 'goed onderzoek' te identificeren; geldt iets analoogs 
voor het onderwijs? In zekere zin wel; ik zou er geen bezwaar 
tegen hebben sommige vormen van lager onderwijs het predikaat 
'wetenschappelijk' toe te kennen. Een mooie illustratie bij dit 
standpunt is mijns inziens de door het Instituut voor Ontwikke
ling van het Wiskunde-Onderwijs (1.0.W.0.) gegeven schets 
van het onderwijs in de statistiek en waarschijnlijkheidsrekening.7 

Gewoonlijk reserveert men de naam 'wetenschappelijk onderwijs' 
echter voor die vormen van onderwijs waarin het wetenschappe
Hjk denken centraal staat en die tevens de voor zelfstandige, lei
dinggevende functies, soms op het hoogste niveau, vereiste vak
kennis en bekwaamheden verzorgen. Het doceren en overhoren 
van een les hoeft met wetenschappelijk onderwijs in deze zin 
echter niets te maken te hebben, hoe moeilijk en ingewikkeld de 
leerstof ook is; soms kan men het adjectief 'wetenschappelijk' dan 
ook desgewenst ( het is niet mijn wens) alleen van toepassing 
verklaren op de leerstof, niet op het onderwijsproces. Ik meen 
dat deze opvatting in overeenstemrning is met de, ongetwijfeld 
door velen met mij gedeelde, ervaring dat er doctorandi bestaan 
die niet wetenschappelijk denken. 
De motivatie van de student gaat in onze beschouwingen een 
belangrijke rol spelen zodra we constateren dat voor een goed 
functioneren van het wetenschappelijk onderwijs een actieve hou
ding van hem een vereiste is. Hier wordt een zelfstandige inbreng 
gevraagd. Sommige schrijvers gaan verder, en stellen dat een 
emotionele betrokkenheid nodig is ( volgens hen zijn veel leer
processen vanuit het emotionele vlak geblokkeerd) s; hiervoor is 
weer nodig dat de leerstof relevant gevonden wordt, dat gewerkt 
wordt vanuit problemen die als werkelijk en actueel worden er
varen. Het zou mij niet verbazen als veel van de, meestal vrij 
willekeurige en weinig effectieve, protesten en politieke acties 
van de zijde der studenten slechts uitingen van hun behoefte aan 
emotionele betrokkenheid blijken te zijn. In dit licht lijken de 
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door mij eerder beschreven gevoelens van machteloosheid wel de 
slechtst denkbare basis te vormen voor een effectief leerproces, 
de slechtst denkbare stimulans voor wetenschappelijk denken. Als 
belangrijkste opdracht van het huidige wetenschappelijk onder
wijs zie ik dan ook het bestrijden van deze machteloosheid. Hier
voor is een aanpassing aan de, door mij als gegeven beschouwde, 
motivatie van de student, dus in het bijzonder aan zijn toekom
stige praktijksituaties, noodzakelijk. Het is in dit verband interes
sant dat men ook op andere wijze, binnen de theorieen over ken
nisoverdracht, tot de conclusie kan komen dat meer aandacht voor 
deze praktijksituaties vereist is, namelijk op grond van de consta
tering9 dat de wijze waarop tijdens het leerproces gegevens in het 
geheugen worden opgeslagen in overeenstemming client te zijn 
met de wijze waarop deze gegevens in de praktijk worden ge
bruikt. Aanvaarding van deze gedachte geeft de genadeslag aan 
veel onderwijsvormen, gebaseerd op het leren van basiskennis en 
het daarna gebruiken hiervan. 

Willen we het wetenschappelijk onderwijs in dienst stellen van 
mens en maatschappij en niet omgekeerd, beschouwen we het 
wetenschappelijk denken als een kostbaar goed waarvoor we zo
nodig bereid zijn offers te brengen, dan kom ik op grond van het 
hiervoor genoemde tot de conclusie, geachte toehoorders, dat we, 
zo men al etiketten wil plakken (hetgeen soms om organisato
rische redenen verantwoord kan zijn), er goed aan doen te spre
ken van wetenschappelijk beroepsonderwijs, en daaronder te ver
staan het geheel van alle opleidingen die tot doel hebben te ko
men tot een op wetenschappelijk denken gebaseerd maatschappe
lijk handelen in (globaal omschreven) praktijksituaties; het zijn 
de opleidingen voor leraren, artsen, juristen, offideren, economen, 
ingenieurs, psychologen, en vele andere beroepen, maar ook bij
voorbeeld die voor mathematici en fysici voor het toegepaste 
onderzoek en het bedrijfsleven. 
Kent u de bestseller van Jan FoudrainelO? Hij beschrijft hierin 
onder andere op indringende wijze hoeveel tegenstand en verwar
ring hij bij het personeel van een psychiatrische kliniek opwekt 
gedurende zijn pogingen het medische jargon te vervangen door 
een aantal nieuwe, overigens goed gedefinieerde, woorden. Hij 
concludeert dat het definieren van dingen niet voldoende is, om-
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dat men vaak vast zit aan de connotatieve betekenis van een 
woord. Ik vrees op analoge wijze bij sommigen onder u irritatie 
of verwarring te hebben gewekt. Weliswaar zullen de meesten 
daarvan het wel met mij eens zijn dat het wetenschappelijk onder
wijs zich onder andere geheel of gedeeltelijk bezighoudt met de 
voorbereiding op een groat aantal beroepen, maar de term 'be
roepsonderwijs' roept bij u wellicht ongewenste associaties op met 
een vakopleiding voor kok of timmerman. Ik meen desondanks 
dat mijn definitie voldoende duidelijk is om haar te kunnen hand
haven. 

In het voorgestelde wetenschappelijk beroepsonderwijs zal het 
accent liggen op de maatschappelijke functies, in hun huidige en 
vermoedelijk toekomstige vorm, waarbij de mogelijkheid van aan
vullende postdoctorale opleidingen wordt ingebouwd. In elk sta
dium van de studie zal rekening warden gehouden met de moti
vatie van de student in verband met zijn toekomstige maatschap
pelijke functie; de specifiek voor het zogenaamde grensverleggend 
onderzoek begaafden zullen als bijprodukt te voorschijn komen. 
Een kritische analyse van de genoemde functies zal ongetwijfeld 
een vraag naar sterker multidisciplinair gerichte opleidingen ver
oorzaken, zeer ten gerieve van de studenten in de eerder genoem
de tweede groep. Ik wil hier echter wel nadrukkelijk stellen dat 
dit onderwijs, gezien de belangen die ermee gemoeid zijn, een 
zaak van de gehele gemeenschap is, en dat het onjuist is de ver
antwoordelijkheid hiervoor uitsluitend op de schouders van de 
docenten bij het wetenschappelijk onderwijs te leggen. Bet is niet 
reeel te stellen dat deze maar uit hun ivoren torens moeten ko
men om zich intensiever te gaan bezighouden met de meer speci
fieke wensen van maatschappelijke aard, men mag hoogstens eisen 
dat ze dit proberen. Ik maakte u er al op attent dat ze vaak voort
gekomen zijn uit de eerder genoemde derde groep studenten, en 
dat maakt ze, alleen reeds door hun motivatie, niet zonder meer 
geschikt voor de eisen die men nu gaat stellen. Bet is een over
blijfsel van het eerder genoemde blinde geloof te menen dat een 
wetenschapsman wel kan voldoen aan de meest uiteenlopende 
eisen, en dat het niet voldoen hieraan dus wijst op onwil. De 
enige tijd geleden tijdens een discussiemiddag door een van onze 
politici11 geponeerde stelling: 'Bet grootste verraad t.o.v. de 

21 



samenleving wordt clan ook gepleegd door de intellektuelen' mag 
het als discussiepunt aardig doen, ze gaat er wat teveel van uit 
dat die intellectuelen het wel kiinnen, als ze maar willen. Maar de 
wetenschapsman is machtelozer clan u denkt! Velen buiten het 
wetenschappelijk beroepsonderwijs zullen, in samenwerking met 
hiervoor belangstelling hebbende docenten (en dat zijn er meet 
clan u denkt), moeten meehelpen bij het operationeel maken van 
de wensen die men ten aanzien van beroepen en functies heeft, 
waarna men een opleiding kan ontwerpen waarvan het succes in 
eerste instantie door onmiddellijke confrontatie met de motivatie 
van de student te controleren is. Een goed geleid bedrijf weet 
elke man op de juiste plaats effectief te benutten, en zo zal er 
voor elke docent, welke motivatie hij ook moge hebben, binnen 
het bedoelde onderwijs een zinvolle plaats te vinden zijn. 

Staat u mij toe, geachte toehoorders, tot slot een ogenblik stil te 
staan bij de plaats van de wiskunde in het geschetste weten
schappelijk beroepsonderwijs. 
Constateerde Popken12 nog in 1957 dat er grote weerstanden 
waren tegen het toepassen van wiskundige methoden in andere 
wetenschappen, thans kunnen we stellen dat er, wellicht mede als 
gevolg van de stormachtige ontwikkeling op computergebied, 
weinig vakgebieden zijn waar de wiskunde niet in een of andere 
vorm wordt gebruikt. Ik meen echter niet te overdrijven als ik 
stel dat, in het licht van de eerder genoemde ideeen over moti
vatie en kennisoverdracht, het onderwijs in deze blijkbaar zo fun
damentele wetenschap nog in een primitief stadium verkeert; 
wellicht ten overvloede merk ik op dat het hier slechts een con
statering en geen verwijt betreft. 
Orn deze uitspraak te kunnen toelichten moet ik een ogenblik uw 
aandacht vragen voor de belangrijke rol die bij het toepassen van 
de wiskunde wordt vervuld door het zogenaamde mathematisch 
model, dat is een, meestal sterk vereenvoudigende, beschrijving 
van een proces of situatie van bijvoorbeeld technische, fysische, 
economische of sociologische aard met behulp van mathematische 
symbolen en relaties tussen deze symbolen. 
De keuze van een model is een bijzonder moeilijke aangelegen
heid; voor de juistheid van de keuze zijn geen objectieve criteria 
aan te geven. Enkele voorbeelden van fysische aard: waarom 
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stellen we een electrische spanning voor door een functie, een 
kracht door een vector, een mechanische spanning door een 
tensor, een energie door een integraal, een snelheid door een af
geleide? Vaak is van een proces bovendien meer dan een model 
te maken; anderzijds zijn er modellen waarmee meet dan een pro
ces beschreven kan warden. Een in bijzonder veel vakgebieden 
gebruikt type model is het statistische, waarmee men de wetmatig
heden van het toeval in formules tracht vast te leggen. Vermel
ding verdient hier de rol van de computer, die thans het werken 
met eertijds te bewerkelijke ( maar overigens vaak vrij eenvou
dige) modellen mogelijk maakt. 
Het werken in de mathematische structuren, het afleiden van 
nieuwe relaties tussen de mathematische symbolen uit de met het 
model gegevene is de typische bezigbeid van de wiskundige; het 
geschiedt volgens een stelsel van afleidingsregels waartoe men 
met veel schade en schande is gekomen en waar men angstvallig 
aan vasthoudt om nieuwe schade te vermijden. Deze bouding 
stuit bij de gebruiker niet zelden op onbegrip. Zo zal de gebruiker 
van een model van een fysisch proces, bestaande uit een differen
tiaalvergelijking met begin- of randvoorwaarden, vaak het ( om 
fysische redenen duidelijke) bestaan van precies een oplossing in 
bet model willen opnemen; de wiskundige zal dit, ter vermijding 
van contradicties, uit de differentiaalvergelijking willen afleiden 
(met behulp van een zogenaamd existentie- en eenduidigheidsbe
wijs). Het nut hiervan voor de gebruiker is: meer zekerheid ten 
aanzien van de juistheid, beter gezegd de betrouwbaarheid, van 
bet model. Een analoge behandeling ondergaat, bijvoorbeeld, de 
uit de Fouriertheorie bekende stelling van Parseval, waarvan de 
juistheid van fysisch standpunt bekeken uit energieoverwegingen 
evident is. 
Het is mijn ervaring dat het gebruik van veel modellen aan over
zichtelijkheid en doeltreffendheid wint indien men daarin de voor 
de gebruiker evidente relaties opneemt, uiteraard nadat de wis
kundige de afleidbaarheid hiervan heeft aangetoond; in mijn voor
keur voor dit wel 'het weglaten van bewijzen' genoemde sta ik 
bepaald niet alleen.13 Soms is het om didactische redenen gewenst 
een scbets van de betrokken afleiding te geven, in het bijzonder 
wanneer de gebruiker meent hierdoor meet inzicbt of vertrouwen 
in het model te kunnen verkrijgen; van een echt bewijs zal echter 
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zelden sprake kunnen zijn, aangezien in veel, zelfs betrekkelijk 
eenvoudige, modellen het foutloos werken volgens de voorge
schreven afleidingsregels een diepgaande kennis en een grate 
ervaring vereist, zodat de niet-wiskundige dit meestal aan de wis
kundige overlaat: hij raadpleegt deze dan bijvoorbeeld in de 
vorm van boeken en tabellen. Overigens voelen de meeste wis
kundigen zich slechts in enkele typen modellen goed thuis. 
Soms vereist een adequate beschrijving van een proces of situatie 
het invoeren van nieuwe mathematische grootheden en dus van 
nieuwe modellen. Laat men dit achterwege, dan ontstaat een soort 
'verminkte' modellen die wiskundige contradicties bevatten en 
waarbinnen het trekken van conclusies een kwestie van intui:tie 
en smaak is, niet een van deductief redeneren; bekend zijn de 
mislukte pogingen om complexe getallen te behandelen als een 
'soort reele getallen', om een kortdurende electrische of mechani
sche puls voor te stellen door een functie, om te rekenen met 
'oneindig kleine grootheden'. Het valt in dergelijke gevallen vaak 
niet mee de gebruiker ertoe over te halen een goed model te han
teren, aangezien dit hem vaak te gecompliceerd lijkt; men kan 
hier soms met succes gebruik maken van het eerder genoemde feit 
dat van een proces vaak meer dan een model te maken is.14 
Aangezien het toepassen van wiskundige methoden in de praktijk
situatie vaak neerkomt op het kiezen of maken van een mathe
matisch model, het bewerken van dit model met behulp van boe
ken en tabellen, en het interpreteren van de zo verkregen gege
vens, ligt het voor de hand te concluderen dat de wiskundigen 
zich binnen het wetenschappelijk beroepsonderwijs intensief met 
deze aspecten moeten bezighouden. Helaas bestaat het wiskunde
onderwijs echter vaak slechts uit het, zij het met veel zorg om
ringde en door steeds geraffineerdere leermethoden begeleide, ge
ven van aandacht aan het, volgens mijn betoog voor veel praktijk
situaties niet zeer relevante, werken binnen enkele eenvoudige 
mathematische modellen, bovendien vaak, zeker in de tijd, vrijwel 
onafhankelijk van de vakgebieden waaruit die modellen kunnen 
voortkomen; men komt maar langzaam los van de traditie volgens 
welke men een stelling pas kan hanteren als men het bewijs ervan 
heeft begrepen, een analogon van de gedachte dat voor goed auto
rijden een gedegen kennis van de motor noodzakelijk is. Dat men 
in de praktijk daarna zijn toevlucht neemt tot 'verminkte' model-
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len is niemand kwalijk te nemen! Aangezien ook de programma's 
van zowel de oude als de nieuwe lerarenopleidingen in dit op
zicht weinig goeds beloven, kan ik hier slechts de hoop uitspreken 
dat een kritische analyse van de onderwijsdoelstellingen op den 
duur zal leiden tot de, in mijn ogen voor het wetenschappelijk 
beroepsonderwijs zo noodzakelijke, overwinning op een slechte 
traditie. 

Aan het einde van deze rede gekomen betuig ik mijn eerbiedige 
dank aan Hare Majesteit de Koningin voor mijn benoeming tot 
hoogleraar aan de Koninklijke Militaire Academie. 

Koninklijke Hoogheid, 
Mijne Heren Curatoren, 

Mijne Heren Leden van de Raad van Gouverneur en Assessoren, 
Ik ben u zeer erkentelijk voor het door u in mij gestelde ver
trouwen, blijkende uit uw tot rnijn benoeming geleid hebbende 
voordracht. 
Het is een verheugende omstandigheid dat men thans in steeds 
bredere kring de betekenis van bet wetenschappelijk onderwi]s, 
door mij 'wetenschappelijk beroepsonderwijs' genoemd, op haar 
juiste waarde gaat schatten en gaat beschouwen als de beste voor
bereiding voor zelfstandige, leidinggevende functies; nog verbeu
gender is dat men heeft ingezien onze officieren dit type voor
bereiding niet te mogen onthouden. Ik hoop op uw steun te rno
gen rekenen bij het leveren van mijn bijdrage aan bet rnilitaire 
wetenscbappelijk beroepsonderwij s. 

Mijne Heren Hoogleraren, Lectoren, Officieren, Docenten en 
Leden van de W etenschappelijke Staf, 

Ik dank u voor de vriendschappelijke en boffelijke wijze waarop 
u mij in uw kring heeft opgenomen. Door de buitengewoon pret
tige sf eer die ik hierin heh aangetroff en voel ik mij bij u thans 
reeds, nog maar enkele maanden in uw midden verkerende, vol
komen thuis. Met velen van u had ik reeds prettige contacten van 
wetenschappelijke, onderwijskundige of organisatorische aard. La
ten wij ons realiseren dat, zo er ergens gelegenheid is tot inter
disciplinaire samenwerking, dit op de K.M.A. het geval is. 
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Dames en Beren Medewerkers aan bet Mathematisch Instituut 
der Rijksuniversiteit te Utrecht, 

Aan de tien jaren die ik in uw midden mocht verkeren hewaar 
ik de heste herinneringen. Ik meen niemand van u tekort te doen 
als ik hier in het bijzonder openlijk hlijk geef van mijn grote 
waardering en erkentelijkheid jegens uw hoogleraren Freudenthal 
en Van der Blij, onder wier bezielende leiding ik lange tijd mocht 
werken. 

Mijne Beren Cadetten, 

Hopelijk is het u opgevallen dat u een van de hoofdrollen in mijn 
rede heeft gespeeld. Ik heh u al voldoende leren kennen om met 
genoegen te kunnen constateren dat u mij hehulpzaam zult zijn 
hij het analyseren van de onderwijsdoelstellingen, door u geen 
knollen voor citroenen te laten verkopen. 

En tot slot gij allen, geachte toehoorders, 

Dank voor uw zeer gewaardeerde aandacht. Ik ben mij er wel van 
bewust dat ik, zowel de waarde erkennende van een in stilte he
oefende en zich van het maatschappelijk gebeuren isolerende we
tenschap als de mening onderschrijvende dat de intellectuelen in 
hoge mate verantwoordelijk zijn voor dit maatschappelijk geheu
ren, hij u gemakkelijk de indruk van halfslachtigheid kan hehhen 
gewekt. Wellicht wordt ik door sommige ouderen onder u he
schouwd als het Paard van Troje, door sommige jongeren als een 
representant van de 'repressieve tolerantie'. Als raszuivere 'wip
pie' kan ik u slechts zeggen voor al deze zienswijzen hegrip te 
kunnen opbrengen. 

Ik heh gezegd. 
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