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VOORWOORD 

De wetenschapsmethodologische literatuur is zeer omvangrijk; het mercn

deel van die literatuur richt zich op de natuur- of maatschappiiwetenschctppc!n. 

Zeer gering is het aantal publicaties over de methodologie van de technische 

wetenschappen. Ik denk niet, dat deze omstandigheid een gevoJq is van het 

gehrek aan belangstelling voor deze wetenschappen. Het aantal h1~oefenaa~s is 

namelijk zeer groat en dat geldt ook voor de bereidwilligheid om te investeren 

in het onderwijs en het onderzoek van deze wetenschappen. De geschikte 

situatie is - naar ik meen - toe te schrijven aan een aantal moeilijkheden 

De eerste moeilijkheid berust op de omstandigheid, dat de technische weten

schappen niet zelden beschouwd warden als een soort van 'afgeleide' van de 

meer theoretische en dat men zich daarom eerst op deze meer theoretische 

richt en dat men er niet aan toe komt om het zogenaamde 'afgeleide' te ana

lyseren. 

Een tweede moeilijkheid is dat 'technische wetenschap' opgevat kan 

warden als een contY'adictio in terminis; deze berust op de gedachteganq 

dat men niet zowel wetenschap als ook techniek kan beoefenen. Gaat een weten

schapper te werk 'zeals het hoort', dan verdedigt hij zijn theorie zelf, 

omwille van haar waarheid: en in ieder geval niet omwille van een concreet 

doel, en ook niet omwille van behoeften van individuen of groepen. ln de 

techniek is dat - volgens dezelfde gedachtegang - nu juist wel het geval. 

Een andere moeilijkheid doet zich voor, wanneer men de begrippen 'weten

schap' en 'techniek' van elkaar probeert te onderscheiden. Je kunt ervan 

uitgaan dat technici zich meestal op concrete dingen richten en wetenschaopers 

op meer theoretische, op meer abstracte, etc. Bij die onderscheiding kan men 

erg ver komen in de analyse. Ook ik ben in mijn Wetenschap en Techniek (1987) 

daarvan uitgegaan. Maar het nut van die onderscheiding kent oak zijn grenzen. 

Een voorbeeld zal wel voldoende zijn om dit te verduidelijken: de vraag, of 

de kennis die vereist is om een electronenmicroscoop te produceren, ofwel 

zuiver technisch ofwel zuiver wetenschappelijk is, kan niet eenduidig beantwoord 

warden bij de aangenomen onderscheiding. 

De laatste moeilijkheid wordt nog vergroot doordat er in veel filosofische 

geschriften (vooral in de vuZgaiY' marxistische) gesuggereerd wordt, dat het 

onderscheid tussen wetenschap en techniek zinloos is, omdat wetenschap op te 

vatten is als een produktiemiddel. Op c1ie manier wordt er - naar ik meen -

een belangrijk probleem van de methodologie der technische wetenschappen 

geelimineerd; warden wetenschap en techniek niet meer van elkaar onderscheiden, 

dan kan men immers niet meer zinvol de vraag stellen, hoe (onder welke hecJin-
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en randvoorwaarden) komt wetenschap tot technisch vruchtbare inzichten·? 

In dit geschrift probeer ik de genoemde moeilijkheden te omzeilen 

door een tweevoudig model-pluralisme. Dit bestaat in de aanname dat er vele 

verschillende soorten van relaties tussen wetenschap en techniek zijn en dat 

die niet onder 'een noemer te brengen zijn'. Enerzijds bestaan er zeer vele 

verschillende soorten van wetenschappelijk onderzoek (met hun eigen modellen 

en 'methodologieen') en elk soort heeft zijn eigen specifieke relatie tot de 

techniek. Anderzijds zijn er ook verschillende soorten van manieren om zich 

vanui t wetenschappel ijke inzichten op teclrniek te rich ten. Bet eerstegenoemde 

model-pluralisme wordt in het eerste hoofdstuk behandeld, het tweede in het 

tweede hoofdstuk. Enkele gedachtegangen konden zonder meer uit mijn iileten

schap en Techniek overgenomen warden. Het merendeel van de problemen moest 

echter opnieuw geformuleerd warden omdat nieuwe inzichten zijn verworden. Oat 

heb ik voor een groat deel te danken aan de discussies met collega's en 

vrienden over de in houd van Wetenschap en Techniek. De kritiek was soms niet 

mals maar toch wel altijd zakelijk en voor mij in ieder geval erg vruchtbaar. 

Allen die zich omwille van mij met deze problernatiek hebben beziggehoucl.en 

dank ik hierbij van harte; in het bijzonder gaat mijn dank uit naar prof.dr. 

H.B.G. Casimir. 

Een ingekorte versie van de hier aangeboden tekst zal verschijnen in 

een Aula-pocket van het Spectrum onder redactie van prof.dr. J. Wemelsfelder 

en prof.dr. D.W. Vaags. De tekst is inmiddels reeds een half jaar oud; enkele 

onderwerpen (zoals de geschiedenis van de optica in het licht van de hier 

gestelde problematiek, het onderscheid tussen modern en klassiek technisch 

wetenschappelijk onderzoek) vereisen nag nadere studie. Wel ben ik nag steeds 

van mening dat de tekst beknopt weergeeft welke problemen in een cursus 

'Methodologie van de Technische Wetenschappen' behandeld zouden moeten warden. 

Kritische opmerkingen en suggesties verneem ik nag steeds zeer graag, omdat 

ik me met het thema in de komende jaren nag wel bezig zal houden. 

Knegsel, junl 1983 Andries Sarlemijn 



I. TECHNISCHE WETENSCHAP, WAT IS DAT? 

I.1. Is wetenschap-beoefenen werken aan een legpuzzel? 

Bij de start van hun studie aan een hogeschool of universiteit hebben 

studenten doorgaans een onrealistisch idee over onderzoek en over de voortgang 

in de wetenschappen. Meestal zijn ze onbewust aanhangers van het legpuzzel

idee. Dit kan als volgt gekarakteriseerd warden. Legpuzzels zijn soms qecompli

ceerd; dat is vooral het geval, wanneer zij uit duizenden stukjes bestaan. Je 

bent er dan dagen of weken mee bezig, wanneer het tenminste je hobby is. Er 

bestaat echter een heel bijzondere legpuzzel en die heet 'Wetenschap'. Daaraan 

werken vele mensen. Hun uiteindelijke doel - namelijk een exacte weerspiegeling 

van de werkelijkheid - zal wel nooit bereikt warden. Macht het echter toch eens 

zover komen, dan zou er een beeld van de werkelijkheid ontstaan, waarbij alle 

stukjes precies in elkaar passen. Een of enkele stukjes van de uiteindelijke 

legpuzzel vinden, dat is het levensideaal van een wetenschapper. 

Het onderwijs bevordert, methodologisch gezien, denkbeelden uit de negen

tiende eeuw waarin de legpuzzel ideologie floreerde. In het bijzonder gebeurt 

dit door het gebruik van handboeken, waarin alle oneffenheden uit het verleden 

gladgestreken zijn. Geen wiskundig leerboek vermeldt de hartstochtelijk gevoerde 

discussies van de vorige eeuw, toen wiskundigen het onderling oneens waren over 

de mogelijkheid van meer dan een meetkunde. Oak zoekt men daarin vergeefs naar 

een uiteenzetting over de stroming (de 'intuitionistische') die rand de laatste 

eeuwwisseling het bewijzen uit het ongerijmde wilde afschaffen. Natuurkundige 

handboeken van het VWO behandelen relativiteitstheorie en quantummechanica 

stiefmoederlijk zonder enige aandacht te besteden aan de soms toch nag wel 

omstreden relatie tussen deze theorieen en de oudere. Leerboeken verzwijgen, 

hoe moeizaam theorieen gevonden zijn, en oak dat bijvoorbeeld genieen als 

Descartes en Kepler honderden wetten bedacht hebben, die nooit aanvaard zijn. 

Op die manier moet de aankomende student wel de indruk krijgen, dat de weten

schappelijke evolutie een proces van gestadige vooruitgang is en dat er daarbij 

nagenoeg niets mis kan gaan, omdat alles volgens streng methodologische spel

regels verloopt. 

Over het gebruik van handboeken en de invloed ervan wordt tegenwoordig 

minder positief geoordeeld dan vroeger. De Amerikaan Thomas S. Kuhn is van 

mening, dat ze systematisch een mythe over wetenschap verbreiden (Kuhn, 1961, 

p. 255). De Ruyter neemt erin de volgende tendenties waar: "een neiging tot 
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abstractie (allerlei historische experimenten warden langzamerhand weg

gelaten en het mathematische formalisme wordt steeds eleganter) , tot concen

tratie (hetzelfde onderwerp wordt in steeds minder bladzijden behandeld) en 

tot ontsocialisering (de ... context waarin bepaalde wetenschappelijke denk

beelden ontstaan wordt geelimineerd)" (De Ruyter (1982, p. 3)). 

Voor een genuanceerde beoordeling moeten, naar ik meen, twee aspecten 

goed onderscheiden warden. Enerzijds hebben handboeken hun nut. Het is de 

bedoeling, dat ze gemakkelijk een toegang verschaffen tot een vakgebied, de 

samenhang tussen de verschillende onderdelen verduidelijken en op die manier 

een snel leerproces garanderen. Voor>zovel' die doelstellin:;en berieikt (moeten) 

wor•den is het aan handhoeken ten griondslag liggende legpuzzel-idee legif;iem. 

Anderzijds moet niet uit het oog verloren warden dat tegenover die voordelen 

oak nadelen staan; twee nadelen zijn onder andere: handboeken bevorderen 

naieve denkbeelden over (a) het wetenschappelijk onderzoek en (b) over de 

toepasbaarheid van resultaten ervan en wel in het bijzonder met betrekking 

tot de toepasbaarheid in de techniek. 

Wat betreft (a): leerboeken verdoezelen, dat er verschillende benaderings

wijzen bestaan. Ze suggereren dat er slechts een wetenschappelijke methode 

bestaat en dat die methode automatisch tot succes leidt. Die suggestie is niet 

alleen onjuist maar ook schadelijk. In dit hoofdstuk zal blijken dat er nogal 

wat verschillende modellen van onderzoek bestaan. Dat impliceert, dat men 

omwille van systematische aanpak tijdens een onderzoek _voor,g~n model kiest. 

Op dit soort keuzes zijn studenten niet voorbereid, wanneer zij het leerboeken

stadium verlaten en zelfstandig onderzoek moeten doen. 

Dit hoofdstuk is gewijd aan verschillende modellen van onderzoek. De 

relatie 'wetenschap en techniek' komt daarbij op een bijzondere manier ter 

sprake: behandeld warden enkele specifieke manieren waarop wetenschappers 

ingaan op problemen die samenhangen met technische innovaties. 

Wat betreft (b): elke bijdrage tot de grate legpuzzel "wetenschap" is 

nuttig, omdat meer kennis oak meer technische mogelijkheden garandeert voor 

de industrie, voor de gezondheidszorg etc., althans die indruk wordt door de 

handboeken gewekt. De aankomende student denkt dat alle wiskunde wel nuttig 

zal zijn, omdat ze wel eens op een of andere (nu misschien nog onbekende) 

manier toepasbaar zal blijken te zijn; oak alle natuurkunde kennis zal wel 

nuttig zijn en een hoger technisch stadium garanderen. Overeenkomstig die 

handboeken kunnen we op de vraag, hoe relevant een inzicht voor de ontwikkeling 

is, nu nog niet ingaan: daarvoor zou de legpuzzel irnrners helemaal af moeten 
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zijn. Deze denkbeelden stroken echter niet met de praktijk. In de USA en in 

de UdSSR wordt er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen verschillende 

vormen van wetenschapsbeoefening en technische innovatie; oak is het zoeken 

naar methoden voor wetenschapsplanning algemeen verbreid (zie Sarlemijn (1983a)). 

In de industriele laboratoria, aan de technische hogescholen en aan de univer

siteiten warden onderzoeksprojecten gestaakt of gestart afhankelijk van het 

te verwachten technische of maatschappelijke succes. Dat wil zeggen, dat men 

uitgaat van (zij het intuitieve) methodologische criteria di.e betrekking 

hebben op dat succes in de toekomst. Dat wil zeggen: niet elke vorm van onder

zoek houdt men ten allen tijden voor nuttig. Over deze kwestie gaat het volgen

de hoofdstuk. 

I.2. Abstracte technische wetenschap (I): idealiseren 

Technische wetenschappers analyseren hun objecten in een algemene en 

meer abstracte context. Hiertoe komen ze onder andere door te idealiseren. 

Onder idealiseren wordt hier verstaan: het analyseren van objecten of van 

situaties van objecten waarvan de onderzoeker zelf aanneemt, dat ze niet 

bestaan, tenzij in een ideale wereld. Door het 'scheppen' van een ideale 

wereld in het technisch wetenschappelijk onderzoek (afgekort: TeW-onderzoek) 

wordt afgeweken van de legpuzzel-ideologie, die eist dat wetenschap uitsluitend 

berust op het meten en waarnemen van 'naakte' gegevens. Oak de activiteiten 

die in de volgende paragrafen aan de orde komen (theoretiseren, systematiseren) 

wijken af van de legpuzzel-ideologie. 

De idealiseringen zijn te onderscheiden naar de rol die ze spelen in de 

technische wetenschappen. 
;:,.,., 

(a) Sommige idealiseringen ontstaan naar aanleiding van een marktbehoefte. ~ 

Hiertoe behoort de door Galilei (1564-1642) uitgedachte ideale slinger. (Het 

is de gewoonte het adjectief "ideale" te gebruiken, alhoewel "ideeele slinger" 

- in tegenstelling tot "reeele" - beter ware geweest; "ideale" heeft de 

betekenis van: nastrevenswaardig te zijn). Deze slinger ondervindt - eenmaal 

in beweging gezet - geen weerstand, noch die van de wrijving, noch die van de 

lucht, enz. Het gevolg hiervan is dat de energie van de uitgangssituatie (in 

figuur I.1 bijvoorbeeld de slinger in de rechter stand) gelijk is aan de 

energie in de situatie die bereikt wordt na afloop van het proces (slinger in 

de linker stand). Zulke processen noemen we reversibel (letterlijk: omkeerbaar). 

Reeele slingers bewegen zich echter niet-reversibel: elk kind weet immers dat 

een schommel eens uitgeschomrneld raakt en dat "echte" slingers oak die eigen-

schap hebben. 
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0 
figuur I.1 Galilei's ideale slinger 

De rol die Galilei's slinger in de ontwikkeling van de technische wetenschappen 

heeft gespeeld, is dat Galilei met zijn speculatieve slinger reageert op een 

marktbehoefte (zeevaart) naar een goed funktionerende tijdmeter; en die reactie 

is inderdaad vruchtbaar geweest, want 67 jaar nadien slaagt Huygens (1629-1995) 

er inderdaad in om een bruikbaar uurwerk te ontwerpen. 

(b) Tot een heel Ander soort van idealisaties behoort 'ideaal gas'', dat 

in verband te brengen is met de gaswetten van Boyle (1627-1691) en Gay-Lussac 

(1778-1850). Volgens de eerste neemt druk van een gas toe, naarmate tempera

tuur stijgt. Volgens de tweede neemt volume af, naarmate temperatuur afneemt 
0 

en wel precies 1/273 van het volume van het gas bij 0 c. Dat deze wetten op 

een idealisering berusten blijkt ten eerste daaruit, dat geen reeel gas zich 

precies in overeensternming met die wetten gedraagt. Ten tweede impliceert 
0 

Gay-Lussac's wet, dat het volume van een gas nul is bij -273 C, zodat de df:el-

tjes van het gas dan volumeloos en puntvormig geworden zijn. Maar het is 

fysisch uitgesloten dat die temperatuur bereikt kan warden en bovendien is een 

gas bij die temperatuur geen gas meer: de kritische temperatuur (waarbij het 

vloeibaar wordt) van elk gas ligt boven -273°C. De overeenkomst tussen deze 

idealiseringen en de voorafgaande bestaat hierin, dat ze tot gedachtegangen 

leiden die vruchtbaar blijken te zijn bij het TeW-ontwerpen van apparaten. 

(In dit geval niet de klok maar de verschillende soorten manometers). Het 

Derschil bestaat hierin, dat Galilei's slinger voorafgaat aan een ontwikkeling 

terwijl het ideale gas pas bedacht wordt nadat vele inzichten verworven zijn. 

Deze volgorde is in het leven van Gay-Lussac waar te nemen: pas tegen het 

einde laat hij zich dwingen om al zijn waarnemingen en experimenten 'samen te 

vatten' in de genoemde wet. Het ideale gas wordt nog steeds gehandhaafd als 

object niet in de hoop het ooit waar te nemen, maar omwille van de 'samenvat

ting' van inzichten in wetten waarmee 'goed gerekend' kan worden. 

(c) Niet iedere idealisatie leidt tot een instrument (zoals Galilei's 

slinger tot klok) of tot wetten (klassieke mechanica); en ook ontstaat niet 

ieders idealisatie omwille van de 'samenvatting' in een wet (Gay-Lussac). 
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Somrnige warden bedacht voor het vinden van algemeen technische wetenschappe-

li jke beginselen die van belang zijn voor het ontwerpen van producten. De 

belangstelling voor dit soort idealisaties wordt pas geprikkeld, nadat (puur) 

technische ontwikkelingen reeds lang in gang gezet zijn. Dat blijkt het duide

lijkst in de ontstaansgeschiedenis van de stoomrnachine. Het eerste industriele 

ontwerp hiervan stamt van de Engelse mecanicien Savery (1698). Meer dan een eeuw 

later verschijnt daarover pas het eerste wetenschappelijke werk (Reflections 

SUY' la puissance motrice du feu et SUY' les machines pI'Opres a developpeI' cette 

puissance (1824)). Van Carnots werk is de eerste belangrijke publicatie op het 

gebied van de thermodynamica - letterlijk: krachtenleer (dynamical van de warmte 

(thermos). Aanvankelijk richtte hij zijn analyses op systemen waarin gas of 

stoom verwarmd wordt, zodat hoge druk ontstaat en een zuiger weggedrukt wordt. 

Niet alleen de stoomrnachine maar ook de later ontwikkelde benzine- en diesel-

motor en ook de meeste electriciteitscentrales werken volgens dit beginsel. 

Evenals Galilei gaat Carnot van idealisaties uit. Wat is het verschil? 

Galilei vormt zijn gedachten direkt naar aanleiding van een behoefte van de 

markt naar een goed uurwerk; Carnots gedachtegangen hebben betrekking op een 

problematiek waar de techniek reeds lang oplossingen voor gevonden heeft. Maar 

er is een nog essentieler verschil. Terwijl Galilei's slinger suggereert, dat 

er in de natuur geen energie verloren gaat, blijkt uit Carnots analyses, dat 

de techniek energie-verspillend is: het slinger-proces is reversibel zonder 

energie-verlies, het stoommachine-proces is reversibel met energieverlies. 

WARMTE-

RESERVOIR ~~~~~~I~ 
Jbsolute F 
t'mptroluur 

r, 

,.,:_ :-. !d w. T, 

'~[;~_9if':;~ :t~~iiR 
absolute 
1-ponituur 

Tz 

I ft> Tz I 

figuur I.2 De Canzot-machine 

I I 

',,-i 
)- - ---

" (1.>oLume! 

figuu:t' I. 3 Krinaloop van Car'not 

De reversabiliteit blijkt uit de vier fases van de werking van elke machine 

met een cilinder. Deze fases vormen tezamen een kringloop, die door figuur 

1.4 geillustreerd wordt. In fase a-b neemt het systeern de warmte Q
1 

op van het 

reservoir r
1 

met de temperatuur T
1

, hierdoor neemt het volume toe van v
1 

naar 

v
3 

(de zuiger stijgt) en neemt de druk in geringe mate af. 
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In fase b-c wordt de toevoer van Q
1 

afgebroken, blijft het volume iets 

toenemen tot v
4 

en de temperatuur daalt tot T
2

. In fase c-d wordt warmte 

afgestaan aan reservoir r
2

, daalt de zuiger en neemt de druk iets toe. In de 

vierde fase d-a wordt het afgeven van warmte aan r
2 

onderbroken en neemt de 

druk toe, doordat het systeem wordt samengeperst tot volume v
1

; de temperatuur 

stijgt dan weer tot T
1 

en de kringloop is dan rond: de warmte Q
1 

kan weer 

opgenomen warden. De fases berusten op de bovengenoemde gaswetten en daarom 

gebruikt men in de kontekst van deze kringloop en 'machine' de uitdrukking 

'absolute temperatuur' (nulpunt is -273°). Wat betreft die gaswetten is de 

kringloop ook reversibel: de fases kunnen 'gastheoretisch' in de omgekeerde 

volgorde gelezen warden: bij de overgang a-d wordt de temperatuur lager door

dat de druk afneemt, enz. 

Waarop berust nu het inzicht van het 'noodzakelijke energieverlies 

ondanks de reversabiliteit'? Oat wordt in het bijzonder verduidelijkt door 

figuur 1.3. Carnets geidealiseerde voorstelling gaat er van uit, dat vele 

vormen van energie-verlies buiten beschouwing gelaten kunnen warden: in het 

bijzonder die van de wrijving, die van het gewicht van de zuiger en ook het 

verlies door het opnemen van Q
1 

en het afgeven van Q
2

. Hierdoor kan aangenomen 

warden, dat de verhoudingen Q
1
/T

1 
en Q

2
/T

2 
constant zijn. 

Zelfs bij die ideale omstandigheden is energie-verlies onvermijdelijk: 

namelijk die energie die nodig is om de temperatuurverschillen T
1 

en T
2 

te 

overbruggen. Dit verlies is evenredig met T
2
/T

1
. Dit is dus in ieder geval 

in mindering te brengen op het maximale rendement van een machine. Omschrijven 

we het rendement als de verhouding A/Q
1

, de verhouding tussen de door de 

machine geleverde arbeid A en de aangevoerde warmte-energie Q
1

. Was er in het 

geheel geen energie-verlies, dan was A/Q
1 

= 1 oftewel A/Q
1 

= T
1
/T

1
. Vandaar, 

dat voor Carnot het maximale rendement slechts is: A/Q
1 

= T
1
/T

1 
- T2/~1 = 

(T
1 

- T
2

)/T
1

. Dit inzicht heeft ingrijpende gevolgen gehad op het ontwerpen. 

Het blijkt namelijk dat het rendement een genaderd wordt bij zeer hoge tempe

raturen, zodat dan T
2 

relatief laag wordt. Door dit inzicht heeft de stoom

machine langzamerhand aan belang ingeboet en is zij door turbines en straal-

motoren verdrongen. 

Op de vraag, waarom technische wetenschappers soms idealiseren, gaat 

Carnot in de inleiding van genoemd werk expliciet in: "Overwegingen moeten 

gemaakt warden die niet alleen van toepassing zijn op de stoornmachine, maar 

op iedere denkbare machine die met warmte werkt, ongeacht de stof die daarbij 

gebruikt wordt en de manier waarop de machine werkt". Hij zoekt dus naar 

beginselen die voor het ontwerpen in het algemeen van nut zijn. 
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d) Niet alle idealiseringen zijn nuttig. Sommige remmen de ontwikkelingen 

af. Het gevaar van een geidealiseerde voorstelling is namelijk, dat reele 

aspecten gemakkelijk over het hoofd gezien kunnen warden. Een voorbeeld vormen 

de berekeningen van Helmholtz en Lalande die uitgingen van een ideale voor

stelling van een dwarsbalk op een scheef in een luchtstroom geplaatst vlak. 

In 1871 concludeerde Lalande: "Voor de mens is het onmogelijk om zich te 

verheffen of zelfs in de lucht te drijven, waarbij men zich bedient van 

kunstmatige vleugels of op een andere manier. Oat is absoluut bewezen" (zie 

Quitin (1963)). Bleriot vloog 38 jaar later over het kanaal bij Calais. 

Huidige fysici van formaat geven ruiterlijk de fouten van toendertijd toe: 

"Het curieuze is dat blijkbaar niemand er aan dacht dat men op deze wijze 

oak op het inzicht zou komen, dat het onbegonnen werk is te proberen een schip 

te maken waarmee men tegen de wind in kon varen. In de negentiende eeuw 

beschikte men over schoeners en kotters die dit behoorlijk deden. Ik kan niet 

verklaren, waarom deze tegenspraak niet gezien is" (Broer (1977)). 

Voordat we nu overgaan tot conclusies, moet ik nag een opmerking maken. 

De besproken idealisaties stammen alle uit de klassieke periode;~ deze begint 

met het ontstaan van de (technische) wetenschappen tegen het eind van de Middel

eeuwen en eindigt in de negentiende eeuw. Het vaststellen van de tegenstelling 

tussen het behoud van energie in de natuur en het verlies ervan in het techni

sche ontwerpen is een van de punten die de nieuwe periode inluidde. Het ver

schil tussen klassiek en modern TeW-onderzoek zal hier gedoseerd ontwikkeld 

warden: in paragraaf I.3. en I.4. komen we erop terug; in II.2 zal het onder

scheid tussen klassiek en modern in het bijzonder van belang blijken te zijn 

bij de behandeling van Casimirs kring- en spiraallooptheorie. 

De volgende conclusies hebben in beginsel alleen betrekking op de functie 

van het idealiseren in het klassiek TeW-onderzoek: a) Volgens so~nigen geven 

geidealiseerde voorstellingen inzicht in de grenzen van de technische kennis 

en kunde (Tondl (1974)). Deze formulering van het doel van het idealiseren 

in het TeW-onderzoek blijkt te eenzijdig te zijn en oak te gevaarlijk omdat 

de idealiseringen van Helmholtz en Lalande de ontwikkeling immers afremmen. 

b) Het blijkt zelfs onverantwoord om maar een doelstelling toe te kennen aan 

de zin van het idealisering in het TeW-onderzoek. De ideale slinger gaat vooraf 

aan het product waaraan de markt behoefte heeft. Carnots machine gaat in op 

het ontwerpen van producten die reeds lang geproduceerd warden. De ene gaat 

vooraf aan en de andere volgt op de technische ontwikkeling. c) Oak moet de 

functie van idealiseringen niet eenzijdig vastgelegd warden: sommige leiden 

tot instrumenten (klok, manometer), andere tot tendenties bij het ontwerpen 
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(turbines, straalmotoren). d) Sommige idealiseringen leiden tot natuurkundige 

wetten, andere worden geaccepteerd omwille van de forrnulering van wetten. 

e) Weer andere hebben geen betrekking op natuurkundige wetten maar op algemene 

beginselen waarmee men rekening moet houden bij het TeW-ontwerpen. 

Kortom: de funktie van het idealiseren in het klassieke TeW-onderzoek is veel-

zijdig. Alleen een aspect is telkens hetzelfde: de (technische) wetenschappers 

weten dat het geidealiseerde object van de reele objecten afwijkt. 

I.3. Abstracte technische wetenschap (II): theoretiseren 

Niet alleen voorzover er geidealiseerd maar ook voorzover er getheoreti

seerd wordt in het TeW-onderzoek is de benaderingswijze in zekere zin abstract. 

Onder '.'theoretiseren" versta ik hier: het analyseren van niet onmiddellijk 

waarneembare eigenschappen of voorwerpen, waarvan de onderzoeker het reele 

bestaan wel - en hierin onderscheidt theoretiseren zich van idealiseren -

aanneemt. Zoals reeds in paragraaf I.2. aangekondigd, zullen we hier een 

eerste punt van verschil tussen klassiek en modern TeW-onderzoek ontmoeten. 

I.3.1. Theoretiseren in het klassiek technisch wetenschappelijke onderzoek 

Van twee lichamen A en B heeft A de temperatuur van 100°C en R die van 
) 

0 c. Leggen we ze tegen elkaar, dan weten we, dat A afkoelt en wat betreft zijn 

volume afneemt, terwijl de temperatuur van B stijgt en zijn volume toeneemt. 

Lange tijd heeft men gemeend dit proces te kunnen verklaren door een afzonder

lijke warmtestof aan te nemen: een bijzonder soort vloeistof die 'stroomt' 

van A naar B. De aanname van een afzonderlijke stof voor vuur of warmte stamt 

uit de Griekse oudheid, toen men meende, dat alle dingen samengesteld zouden 

zijn uit de stoffen vuur, water, lucht en aarde. Ook ten tijde van Galilei 

en Huy(jens geloofde men nog in een warmte-vuur-stof, terwij 1 de thermometer 

toen toch reeds uitgevonden was. Dit geloof overleefde ook Lavoisier (1743-

1794), alhoewel deze toch vele belangrijke inzichten in de verbrandingsprocessen 

verwierf. Toen men later ontdekte dat de temperatuur van gassen geen enkele 

invloed heeft op het gewicht ervan, werd er eenvoudigweg aangenomen, dat 

warmte-stof wel gewichtsloos zou moeten zijn. Hieruit blijkt hoe halstarrig 

het vasthouden aan een theoretisch object (zoals warmte-stof) kan zijn. 

In de historische ontwikkeling zijn er langzamerhand inzichten verworven 

die het vasthouden aan de warmte-stof telkens moeilijker maakten. Tot die 

inzichten behoort onder andere het onderscheid tussen warmte en temperatuur; 
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dit onderscheid kwam voor het eerst op bij het gebruiken van de thermometer. 

Het onderscheid bleek nog meer noodzakelijk naar aanleiding van het door 

James Watt geobserveerde gedrag van water in een stoomrnachine; vandaar, dat 

Carnot dan ook in zijn machine van figuur I.1. onderscheid maakt tussen T
1 

en 

Q
1

; het is het verschil tussen de temperatuur die het lichaam heeft en de 

warmte die het uitstraalt. Nieuwe wegen voor de interpretatie van warmte werden 

geopend door Thomsons (Lord Kelvin, 1824-1907) wet van behoud van energie 

en de pogingen om met die wet alle fysische processen te verklaren in de 

negentiende eeuw. Hierdoor ontstond de tendentie om warmte niet als een hoe

veelheid stof maar als een hoeveelheid energie op te vatten. En toch betekenden 

de energie-wet, de stoommachine en de thermodynamica nog niet terstond het 

einde van de warmte-stof-theorie. Zelfs Carnot geloofde - tegen het eind van 

zijn leven niet meer - aanvankelijk nog, dat er in de stoommachine een kracht 

werkt, die toe te schrijven is aan een vloeistof die door de verbranding is 

vrijgekomen en die arbeid opwekt op een manier die vergelijkbaar is met een 

waterval. Maar energie-wet, stoommachine en thermodynamica veranderen wel het 

'klimaat' waarin er over warmte gedacht werd. 

Door de verandering van het denkkader openden zich nieuwe wegen voor de 

interpretatie van waarnemingen. Dat ontdekte graaf Rumfort (1753-1814) tijdens 

zijn inspectie in de militaire werkhallen te Milnchen. Hij zag, dat ijzer bij 

het doorboren zo warm werd, dat de wegspringende schilfers roodgloeiend waren. 

Dat bracht hem op het idee, dat warmte wel eens iets met wrijving te maken kon 

hebben. Uitgaande van dit idee ging hij aan het experimenteren en l.iet een 

zwaar belast stuk staal onder water ronddraaien op een ander metaal. Het water 

began na enige tijd te koken en verdampte tenslotte zelfs. Met dezelfde opzet 

liet Humphry Davy (1778-1829) twee ijsklontjes smelten in een vacuum door ze 

langs elkaar te laten wrijven. De voor het smelten benodigde warmte moest wel 

aan wrijving toegeschreven warden, omdat er in het vaculim imrners geen andere 

stof aanwezig was, van waaruit de benodigde 'warmte-vloei-stof' zou kunnen 

vloeien! 

De besproken ontwikkeling verduidelijkt hoe de theoretische interpretatie 

van de warmte-stof-theorie langzamerhand verdrongen wordt door de kinetische 

interpretatie (letterlijk: bewegingsinterpretatie). Soortgelijke verhalen 

kunnen verteld worden over electriciteit, magnetisme en dergelijke, 'waar-

achter' aanvankelijk ook afzonderlijke stoffen gezocht werden en die ook 

gedurende een periode 'gered' zijn, door aan te nemen, dat die stoffen wel 

zonder gewicht zouden zijn. Vandaar dat gesteld kan worden dat de besproken 

ontwikkeling kenrnerkend is voor de klassieke periode. 
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De besproken ontwikkeling verduidelijkt ook de typische kenmerken voor 

het theoretiseren. a) Ten eerste is het duidelijk, dat Carnot (tegen het 

eind van zijn leven) evenzeer in de realiteit van de warmte als energie geloofde 

als voordien Lavoisier geloofde in de realiteit van de warrnte als bijzondere 

vloeistof. En dit au.nnemen van een realiteit is volgens de gegeven omschrijving 

kenmerkend voor theoretiseren in tegenstelling tot het idealiseren. 

bl Een theoretisch model - zeals dat van de warmte-stof - fungeert als 

een soort 'synthese', een korte weergave van alles wat tot op een zeker ogcn

blik waargenomen is ten aanzien van een bepaalde realiteit. Vandaar, dat de 

verandering van zo'n theoretisch inzicht zeer traag kan verlopen. Pas wanneer 

er een bevredigende nieuwe interpretatie aan de hand wordt gedaan - zeals hier: 

kinetische interpretatie -, wordt de oude opgegeven. 

c) Orndat de theoretische modellen toch wel iets te maken hebben met een 

bestaande structuur kunnen ze ook nog een andere functie vervullen: uitgaande 

van theoretische inzichten zijn er vele technische ontdekkingen gedaan. Het 

blijkt zelfs niet eens nodig, dat een theoretisch inzicht het definitief juiste 

is. Sprekend over de omstandigheid dat de Leidse Fles, de zuil van Volta en 

dergelijke toe te schrijven zijn aan het inmiddels evenzeer achterhaalde 

theoretische idee over de electriciteit als een afzonderlijke stof concludeert 

de Vlaamse historicus J.B. Quintyn: "Het is toch wonderlijk hoe bodemloos 

nuttig een vals idee of valse opvatting kan zijn. Wij zullen dit verschijnsel 

honderden keren in de gcschiedenis van de techniek ontmoeten, wat velen doet 

besluiten dat het verkieslijker is verkeerde ideeen te hebben dan absoluut geen!" 

(1963, 157). Casimir gaat zelfs nog verder: "Een verkeerde benaderingswijze 

- hetzij theoretisch hetzij experimenteel - zal ons somber stemmen maar ook 

wel wijzer maken; het kan interessante zijsporen openen. Verkeerde ideeen over 

de wetten van de natuur kunnen zelfs meer vruchtbaar zijn'' (1982). Hij wijst 

daarbij op de voorspelling van het bestaan van het positieve electron: een 

voorspelling die berustte op verkeerde inzichten betreffende het proton. 

d) In het bijzonder zijn vele waarnemingsinstrumenten (telescoop) en 

meetinstrumenten (thermometers, chronometers) tot stand gekornen, doordat 

theoretische modellen daarbij direkt of zijdelings een rol hebben gespeeld. 

De onenigheid - die niet zelden ontstaat bij voorstellen tot nieuwe inter

pretaties - moge misschien wat dogmatisch of filosofisch aandoen. Maar juist 

de hartstochtelijk gevoerde discussies prikkelen tot het ontwerpen van nieuwe 

meet- of waarnemingsinstrumenten. Het klassieke voorbeeld is de ontwikkeling 

van verrekijker naar telescoop naar aanleiding van de theoretische discussies 

over de Copernicaanse omwenteling: de techniek van het glazenslijpen Wi"IS al 
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eeuwen bekend en toch werden de hemellichamen met de meest 'primitieve' 

instrumenten geobserveerd. 

e) De warmte-stof-geschiedenis verduidelijkt ook, wat typerend is voor 

klassiek TeW-onderzoek: de technicus speelt daarbij niet alleen een belangrijke 

rol; van hem stammen ook de beslissende initiatieven tot het ontwer:pen van 

machine (Watt) en tot het nemen van proeven (Rumford). Er is een wisselwerking 

tussen wetenschap en techniek. Of anders geformuleerd: 'democratisch' werken 

technicus en wetenschapper samen; de inzichten van beiden hebben in de ontwik

keling 'gelijke rechten'. In modern TeW-onderzoek gaan de initiatieven daaren

tegen van de wetenschapper uit. 

I.3.2. Theoretiseren in het modern technisch wetenschappelijke onderzoek 

Het lijkt paradoxaal, dat ook de moderne 'harde' natuur- en technische 

wetenschappen nog steeds in een niet geringe mate uitgaan van theoretiseringen, 

die evenals de klassieke theoretiseringen aan veranderingen en aan discussies 

onderhevig zijn. Oat blijkt onder andere bij de (maatschappelijk zeer omstreden) 

moderne TeW-technieken om atoom- en waterstofbommen te produceren en om kern

centrales te bouwen. 

Het theoretische aspect van die TeW-technieken kan het best verduidelijkt 

worden door een korte terugblik in de geschiedenis van het ontstaan. De eerste 

aanzetten tot een atoomtheorie zijn reeds bij de oude Grieken: Democrites en 

Leukippos (vijfde eeuw voor Chr.) te vinden; de theorie wordt echter gedurende 

twee duizend jaar verdrongen onder andere door de Aristotelische fysica. 

Gassendi (1592-1655) introduceert het atoom-begrip weer voor de natuurkunde; 

hetzelfde doet Dalton (1766-1844) voor de scheikunde. Maar dat gebeurt niet 

zonder discussie: eeuwenlang staan deeltjes- (Newton) en golf- (Huygens) 

theorie tegenover elkaar in de optica. De laatste lijkt te winnen tegen het 

eind van de negentiende eeuw: "Die Wellentheorie des Lichtes ist, menschlich 

gesprochen, Gewissheit", zo verkondigt Hertz in 1889 op een congres. Kort 

(zestien jaar) daarna veranderde Einstein die zekerheid in twijfel met zijn 

indrukwekkende atomistische interpretatie van de grillige bewegingen van 

gesuspendeerde deeltjes in een oplossing zoals de bioloog Robert Brown die 

in 1828 waargenomen had. Niels Bohr vond in 1927 een soort 'compromis': de 

golf- en deeltjes-interpretatie vullen elkaar aan. Intussen had Einstein 

in 1905 de theoretische grondslagen voor de later ontwikkelde kernenergie

techniek ontdekt. Door diens speciale relativiteitstheorie en energie-massa

equivalentie (E = mc 2 ) kwam later vast te staan, dat bij kernprocessen enorme 
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krachten zouden moeten vrijkomen. De gevolgen zijn bekend: wat gezocht wordt, 

wordt gevonden! Vlak voor kertmis 1938 'ziet' Hahn indrukwekkende gevolgen 

bij het bestralen van uranium met langzame neutronen. Een sluitende interpeta

tie vindt hij (tezarnen met Stressmann) enkele weken later: de kern van een 

atoom is in nagenoeg evengrote delen gesplitst. Op 2 augustus 1939 schrijft 

Einstein aan Roosevelt over de militaire relevantie van de nieuwe inzichten. 

Op 2 december 1942 brengt Fermi de eerste kettingreactie tot stand. Op 6 en 9 

augustus 1945 warden Hiroshima en Nagasaki verwoest. Verbijsterende gebeurte

nissen die men als indrukwekkend ervoer. Fysici schamen zich nu over de trots 

die ze toen voelden (zie Diemer (z.j.)). 

Figuur· I. 4 Wente ling van het electron om eigen as en banen r-ond de kePn 

De theoretische geschiedenis gaat echter door. Gedurende lange tijd heeft 

men het theoretische model van de aswenteling van het electron om de kern (met 

daarin de neutronen en protonen) - geillustreerd door figuur I.4 - voor 

onomstotelijke waarheid gehouden, omdat de drie voornaamste deeltjes daarin 

een 'plaats' hebben. Maar ruimte voor nieuwe theoretiseringen bieden zich 

tegenwoordig telkens meer aan. Het aantal van verschillende soorten van 'waar

genomen' deeltjes is inmiddels zo groot geworden dat het niet meer te overzien 

is. 

De notedop-geschiedenis van de microfysica verduidelijkt twee zaken. 

a) Uit de 'grillige' geschiedenis blijkt ten eerste dat het hier - evenals 

bij de warrnte-theorie - om 'interpretaties' gaat. b) Bovendien blijkt hier 

duidelijk een kenmerkende eigenschap voor het moderne TeW-onderzoek, waarvan 

Casimir zegt: "Daarbij gaat de wetenschappelijke ontdekking en de wetenschappe

lijke analyse vooraf aan de technologische toepassing" (Casimir (1979)). Bij 

het "gaat ... vooraf aan" moet men niet alleen denken aan volgorde in de tijd, 

maar aan iets anders: de voornoemde brief van Einstein aan Roosevelt kon niet 
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door een technicus zonder grondige inzichten in de toerunalige microfysica 

geschreven zijn. En de voornoemde technologische ontwikkeling tussen 1939 

en 1945 was niet mogelijk zonder tegelijkertijd een theoretische. We komen 

op deze kwestie terug bij de behandeling van het onderwerp TeW-programma's 

in het volgende hoofdstuk. De tegenstelling tussen klassiek en modern 

TeW-onderzoek blijkt echter ook reeds bij de relatie tussen theoretiseren en 

waarnemen. 

I.3.3. Theoretiseren en waarnemen 

Enerzijds heeft geen fysicus ooit gezien wat figuur I.4 weergeeft; 

anderzijds spreken de betrokkenen - zoals Hahn in zijn verslag van 1954 - over 

"Tatsachen". Wat dat betreft zijn technische wetenschappers tweeslachtig: zelf 

onder de indruk van hun successen geloven ze 'heilig' in hun theoretische 

'bedenksels'. Toch zijn ze zich vaak bewust dat die modellen het resultaat 

van een gok zijn. Symptomatisch is de hier geciteerde tekst van prof.dr. 

H.B.G. Casimir die als direkteur van het NatLab (Natuurkundig Laboratorium 

van Philips in Eindhoven) jarenlang bij het moderne TeW-onderzoek betrokken 

is geweest. 

-:_,f·· .' t '. J I; 1 1 

"Wij hebben al opgemerkt, dat wij in enkele gevallen met de elektronen

microscoop kunnen komen tot het waarnemen van zeer grate individuele moleculen. 

Maar ondertussen was de ontwikkeling toch een andere weg ingeslagen. Niet 

door dir'ecte waarnemingen zag men moleculen en a tomen, maar men kwam, zee:r 

indirekt, tot een steeds vaster geloof in het bestaan van deze deeltjes. Aan 

de ene kant omdat het ordeningsschema van de chemie toch wel zeer duidelijk 

wees in de richting van de realiteit van atomen en moleculen, anderzijds door 

de ontwikkeling van de kinetische gastheorie, de statische mechanica, het 

onderzoek van elektrische ontladingen in gassen en dergelijke. Misschien 

echter kan men zeggen dat het meest overtuigende bewijs van de realiteit van 

atomen en atomaire structuren werd geleverd door Von Laue, toen hij het 

bestaan van de interferentie van rontgenstralen in kristallen aantoonde. 

Weliswaar krijgt men daar geen individuele atomen te zien, maar veel meer 

vlakken van atomen. En weliswaar is het zo, dat deze beelden slechts alleen 

tot stand komen, doordat kristallen regelmatige structuren bezitten. Maar dat 

neemt niet weg dat dit wel een zeer aprekend bewijs voor het bestaan van 

atomen was, al is de waar>rieming dan een indirecte. Een dergelijk 'Von-Laue

diagram' - bijvoorbeeld een opname van de rontgenreflexie, komende van een 

hexagonaal bariumkristal - toont wel een zeer duidelijk beeld van het bestaan 

van een atomaire regelmaat. Ieder vlekje dat men constateert, komt overeen met 
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de reflexie van r6ntgenstralen op zeer evenwijdige vlakken in het barium-

ti tanaatkristal. Hier dient, zij het ter loops, gesignaleerd te warden, dat 

het toch mogelijk is met elektronenmicroscopische methoden individuele 

atomen en moleculen aan het licht te brengen, zij het dan ook in iet1Jat 

aebrekkige vorm. Dit kan geschieden met behulp van de veldemissiemicroscoop 

van Muller. Het is een uiterst eenvoudig instrument, bijna zo eenvoudig als 

het microscoopje van van Leeuwenhoek, wel iets moeilijker. In het vacuum, dat 

zeer goed moet zijn, bevindt zich een draadje met een zeer fijn puntje, met 
0 

zeer kleine kromtestralen - zegge slechts 100A - in het midden. Voor het 

maken van dergelijke puntjes dient men speciale methoden te vinden. Op dat 

draadje staat een spanning. Tegenover het puntje dient zich nag een fluoriserend 

scherm te bevinden, maar verder is er niets nodig. Doordat het veld om het 

puntje bijzonder sterk wordt, warden uit dit puntje elektronen getrokken. Zij 

volgen de krachtlijnen en geven zo op het scherm een scherp beeld". (Casimir 

(1969)). 

Deze tekst geeft een goed beeld van de manier waarop 15 jaar geleden 

microfysische deeltjes 'gezien' werden. Het meest symptomatisch voor de genoemde 

'tweeslachtigheid' is Casimirs zin "misschien ... kan men zeggen, dat het 

meest overtuigende bewijs ... werd geleverd. Bovendien verduidelijkt de tekst 

oak het kenmerk van de meer moderne theoretische begrippen: het waarnemen is 

niet mogelijk zonder een redelijk grondige in- of opleiding in de betreffende 

microfysische theorieen. 

Waarom is een theoretisch model principieel een gok? Wat bedoelt Casimir 

met "al is de waarneming dan een indirekte"? Voor de beantwoording van die 

vragen denken we aan het volgende, dichtbij huis liggend voorbeeld. Een thermo

meter dompelen we in kokend water, zodat we na enkele minuten vaststellen: 
0 

100 C. Hadden we tijdens die minuten oplettend de kwikkolom gadegeslagen, dan 

hadden we gezien, dat de kolom eerst iets daalt en dan pas stijgt. Door even na 

te denken weten we, hoe dat komt: de uitzetting van het gas gaat vooraf aan die 

van het kwik. Hieruit blijkt: het gebruiken van meetinstrumenten garandeert 

niet - zoals leerboeken suggereren -, dat we onvooringenomen (zonder een 

theorie te veronderstellen) de 'naakte' realiteit waarnemen; integendeel: 

gebruiken we een thermometer, dan veronderstellen we de warmtetheorie, we 

nemen - op zijn minst onbewust - aan, dat de uitzettingscoefficienten van 

toepassing zijn. Bij het gebruik van een thermometer redeneren we van 

gevolg (uitzetten van kwik) naar de 'oorzaak' (temperatuur van het water). 

Strikt logisch is dat niet correct en dus een gok. Op dezelfde manier zijn 

de door Casimir opgesomde waarnemingen niet direkte waarnemingen van atomaire 

structuren, maar waarnemingen van werkingen van theoretisch aangenomen en 
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veronderstelde atomen en atomaire structuren. 

I.3.4. Theoretiseren in de technische wetenschappen; conclusies 

Tenslotte wil ik het onderscheid tussen idealiseren en theoretiseren nader 

preciseren door enkele vragen te beantwoorden. Zijn de begrippen 'volume' en 

'druk van een ideaal gas' het product van idealisering of van een theoretisering? 

!let antwoord is: alle:ceerst zijn zij producten van theoretiseri.ngen (het 

bestaan van volume en druk zal nu wel niemand willen ontkennen) en nadien zijn 

ze omwille van de gaswetten geidealiseerd. Vandaar dat Gay-Lussac pas tegen 

het einde van zijn leven komt tot de fomuleri11g van zijn wet. Een andere vraag 

is of Newtons absolute ruimte en tijd idealiseringen of theoretiseringen zijn. 

Opgemerkt dient te warden, dat het antwoord niet altijd eenvoudig is. Zoals 

juridische wetten een eigen leven leiden onafhankelijk van de situatie waarin 

ze afgekondigd werden, zo ook hebben zulke begrippen soms een historische 

functie die niet meer geheel strookt met het aanvankelijke idee. Omdat Newton 

absolute ruimte en tijd veronderstelt bij het verklaren van fysische processen, 

ben ik geneigd te zeggen, dat het voor hem theoretische begrippen zijn. Maar 

hij brengt ze tevens in verband met de Schepper en die behoort niet meer 

- sinds Laplace (1749-1827) - tot de realiteit die door de fysicus onderzocht 

wordt. 

Rest ans nog de samenvatting: 

a) In tegenstelling tot de idealiseringen geven de theoretiseringen wel 

een 'realistisch beeld' van de technisch-fysische werkelijkheid, maar het is 

een bt2eld dat cner•zijds (in grate mate) strookt met wat er tot op een qegeven 

ogenblik waargenomen is ten aanzien van onderwerpen zoals: ruimte, tijd, 

temperatuur, warmte, druk, electriciteit, magnetisme, micro-fysische deeltjes, 

enz. Ander>zijds kan men gevoeglijk wel aannemen dat zo'n beeld nooit geheel 

'af' is, vooral omdat de waarneming van die objecten altijd slechts een 

'indirecte' is en dus een zeker risico niet uitsluit. 

b) Het is onmogelijk een waarnemings- of meetinstrument te bedenken dat 

niet op een of andere rnanier op een theoretisch begrip berust (dat geldt voor 

ingeburgerde metingen zoals die met de thermometer - zoals aangetoond - en ook 

voor de lengte-meting van een stuk ijzer, waarvan de gegevens alleen betrouw

baar zijn, indien we niet behoeven aan te nemen dat dit door warmte uitgezet 

of gekromd is. En de plaats van een ster waarnemen met een telescoop veronder

stelt een theorie over de snelheid van het licht!). E'nerzijds kan dan ook 

geconludeerd warden dat het theoretiseren een belangrijke plaats in de technische 

wetenschappen inneemt. Anderzijds blijkt dat 'verantwoord' meten en observeren 
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niet zonder theoretische kennis mogelijk is. Vandaar dat er vele handboeken 

zijn die een inleiding geven in het meten en observeren (zoals Van Bueren 

et al (1967)). 

c) Discussies over theoretische begrippen mogen misschien 'filosofisch' 

of vruchteloos overkomen, maar ze prikkelen niet zelden tot het construeren 

van technisch belangrijke meet- of waarnemingsinstrumenten. 

I.4. Abstracte technische wetenschap (III): klassiek en modern systematiseren 

Wetenschap berust - zo wordt er vaak (niet altijd!) beweerd - op een 

systematische analyse. Eeuwenlang (van Aristoteles tot en met Newton) speelden 

geidealiseerde of theoretische objecten (God, heelal, ziel) een belangrijke 

rol bij het systematiseren. Die rol is langzamerhand voor een deel overgenomen 

door de wiskunde. Wanneer Laplace in 1814 het doel van de wetenschappen om

schrijft, dan spreekt hij ook over een superintelligentie die in staat zou 

zijn om alle processen van het verleden, het heden en de toekomst in een wis

kundig axioma te kunnen samenvatten. 

Hoe schept wiskunde eenheid? Het antwoord op deze vraag leidt tot een 

onderscheiding tussen klassieke en moderne benaderingswijze. In de tijd van 

Laplace werd de vraag namelijk als volgt beantwoord: aan de wiskunde is de 

axiomatisch deductieve methode te ontlenen zodanig, dat de wetenschappen alle 

tezamen streven naar dat ene ware alles omvattende axiomatische systeem, 

waarin alle detail-kennis een plaats krijgt. Een axiomatisch systeem bestaat 

dan uit: 

a) elementaire begrippen, die zelf niet gedefinieerd worden en begrippen 

die met behulp van de elernentaire gedefinieerd worden. 

b) axioma's (waarin de genoemde begrippen vermeld staan) waarvan zonder 

meer wordt aangenomen, dat ze bewi.jsbaar zijn en stellingen (theorema' s) die 

gewonnen worden door regels, def ini ties en axioma' s toe te pas sen. 

Deze opvatting over 'axiomatisch systeem' is niet veranderd maar wel de op

vatting, dat er maar een waar systeem zou bestaan. Er zijn vele verschillende 

soorten systemen; het globale onderscheid tussen klassiek en modern wordt op 

zijn minst op twee gebieden gemaakt: 

a) Met betrekking tot de rekenkunde, verzamenlingenleer, schakelalgebra 

(logical hebben de klassieke systemen de eigenschap, dat het bewijzen uit het 

ongerijmde als een aanvaardbare methode geaccepteerd wordt en dat - indien 

zulks aan de orde is -· twee waarden (en niet drie of meer) geaccepteerd warden: 

"aan" en "ui t" (bij schakelingen), "waar" en "onwaar" (bij uitspraken). 

b) Met betrekking tot de meetkunde j.s de ("gewone" of "vlakke") Euclidische 
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meetkunde de klassieke; volgens deze meetkunde geldt (wat de meesten van ons 

op school geleerd hebben), dater parallel met een gegeven lijn l slechts 

een lijn £' kan lopen in een punt P, dat niet op l ligt en dat de som van de 
0 

hoeken van een driehoek gelijk is aan 180 . In de elliptische meetkunde (de 

"bolmeetkunde") gelden die stellingen niet: parallel lopende lijnen snijden 
0 

elkaar en de som van de hoeken van een driehoek is meer dan 180 . Gauss en 

Puincare ontdekten reeds in de vorige eeuw dat deze elliptische meetkunde te 

gebruiken is bij zeer grate afmetingen van de wereldbol, zoals figuur I.5 

duidelijk maakt. En Einstein paste deze meetkunde toe in het begin deze eeuw 

bij zijn relativiteitstheorie. 

A 

D 

/igz.wP r. 5 Poincarrne 's ontdekkinr.; 

De lijnen ABC en ACD lopen parallel; 

ze vormen immers met de evenaar ePn 

rechte hoek; hierdoor is de som van 

de hoeken ABC en ACB reeds tezamen 

180° en de som van de hoeken van 

driehoek ABC in ieder geval groter 
0 

dan 180 . Alhoewel de lijnen ABD en 

ACD parallel zijn snijcen ze elkaar 

in A en D. De (aard)bolmeetkunde is 

blijkbaar elliptisch. 

Wat zijn de gevolgen van deze onderscheiding tussen 'klassiek' en 

'modern' voor het TeW-onderzoek? Van de zeer vele konsekwenties warden bier 

slechts twee genoemd: 

a) Enerzijds heeft er een soort werkverdeling plaats gevonden sinds die 

indeling: de 'zuivere' wiskundige ontwikkelt systemen: klassieke en niet

klassieke, e.d.; de fysicus daarentegen houdt zich bezig met het complexe 

probleem (zie daarover Kroes (1982)), of de ruimte Euclidisch is of niet; de 

electrotechnicus onderzoekt inhoeverre klassieke en niet-klassieke schakel-

algebra toepasbaar is en zodra een 'niet-klassieke' computer geconstrueerd 

is - wat inderdaad in 1956 in de UdSSR voor het eerst gebeurde - dan vraagt 

hij zich af, voor welke doeleinden deze niet-klassieke vondst geschikt is. 
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Anderzijds is de genoemde werkverdeling niet te overdrijven. Immers: sinds 

de ontdekkingen van de verschillende soorten van systemen kan men ten aan

zien van het wiskundige onderzoek zich afvragen of het verder werken aan een 

bepaald systeem nog wel technisch nuttig is en of niet andere ontwikkelingen 

technisch relevanter zouden kunnen zijn. Maar het zal ook duidelijk zijn, 

dat deze zinvolle vragen pas mogelijk zijn, nadat het geloof in het ene ware 

axiomatische systeem is opgegeven (in het licht van de ene waarheid is immers 

elke bijdrage relevant). Bovendien volgt uit deze inzichten voor elk niet

wiskundig TeW-onderzoek dat het nuttig is voor, tijdens en bij het afsluiten 

van het onderzoek zich af te vragen, of men wel het geschikte formele instru

mentarium gekozen heeft. 

b) De introductie van verschillende soorten van formele systemen maakt 

het systematiseren wel complexer maar niet onmogelijk: men kan relaties tussen 

de systemen vaststellen door aan te tonen relaties tussen systemen te bewijzen: 

bijvoorbeeld door aan te tonen dat de stellingen van systeem S een subverzame

ling vormen ten aanzien van de stellingen van een S'. 

c) Over het belang van deze activiteit in de technische wetenschappen 

kan men niet een universeel oordeel afgeven. Het systematiseren is omwille 

van het onderwijs en het onderzoek (met de daaraan voorafgaande inventarisering) 

in de technische wetenschappen wel nuttig. Maar het is ook niet zonder gevaar: 

omwille van de systematiek gaan er soms inzichten verloren. De kennis van de 

niet-Euclidische stellingen (bij de Babylonische, Egyptische en Griekse bouw

kundigen) is verloren gegaan voor 20 eeuwen door het rigoreuze zoeken naar 

een eenheid in de meetkunde en de ruimteleer met Euclidische middelen. Pas in 

deze eeuw zijn er weer architecten (bijvoorbeeld Th. van Doesburg) die wederom 

met niet-Eculidische midddelen ontwerpen. 

I. 5. !let Posi tief Wetenschappelijk Model 

Is het niet wenselijk de risico's van het idealiseren, theoretiseren en 

systematiseren te elimineren? Uitgaande van die wens is het positief weten

schappelijk model (afgekort PW-model) ontwikkeld. Ik gebruik hier het woord 

"model" om aan te geven, dat het hier over een bepaalde vorm van onderzoek 

gaat die geidealiseerd is. Zoals er geen gas is dat zich geheel conform met 

de gaswetten gedraagt, zo ook is er geen enkel onderzoek aanwijsbaar dat 

volledig aan de eisen van dit model voldoet. Toch heeft men - vooral in de 

negentiende eeuw - lange tijd geloofd dat aan dit model de successen van de 

positieve wetenschappen (de wiskunde en de natuur- en technische wetenschappen) 
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te dank.en zijn en dat de maatschappijwetenschappers het eveneens dienden toe 

te passen om vergelijkbare successen te bereiken. 

De regels van het model zijn de volgende: 

R
1 

: PW-onderzoek richt zich zo veel mogelijk op het onvooringenomen 

verzamelen van gegevens aangaande het onderwerp van studie. 

R
2 

: Er is geen 'ware' wiskunde of logica; aan deze disciplines zijn 

instrumentcn voor onderzoek te ontlenen; deze instrumenten zijn 'analytisch' 

te gebruiken, dat wil zeggen: zodanig toe te passen, dat ze zelf geen infor

matie over de werkelijkheid scheppen. 

R
3 

: Het verzamelde materiaal over de werkelijkheid is met formele 

middelen zo exact mogelijk te ordenen; materiaal, dat niet geordend kan warden 

moet afzonderlijk vermeld warden. 

R
4 

: Alleen voorzover theoretische of geidealiseerde begrippen 'vertaald' 

kunnen warden in onmiddellijk waarneembare e.igenschappen, zijn deze ook 

bruikbaar bij het presenteren van het uiteindelijke onderzoeksresultaat. Op 

deze wijze is te vermijden dat het uiteindelijke onderzoeksresultaat meer 

bevat dan de verzameling van verifieerbare (door waarneming bevestigde of 

bevestigbare) uitspraken. 

Wat betreft R
1

: tegen dit voorschrift zijn twee bezwaren algemeen verbreid. 

a) Het onvooringenomen verzamelen van materiaal is - zo luidt een bezwaar 

- onmogelijk, omdat een onderzoeker altijd van een praktische of theoretische 

doelstelling uitgaat en op grond daarvan zijn klassificaties (indelingen van 

materialen of personen) introduceert! In zekere zin gaat inderdaad elk onder

zoek van een subjectieve doelstelling uit. Maar met deze opmerking kan men nog 

niet funderen dat PW-onderzoek te vermijden is. Anders maakt men zich schuldig 

aan een dubbel misverstand: ten eerste is het ideaal nag niet te mijden, wan

neer het moeili.jk is en ten tweede wordt het bezwaar sterk ontkracht door de 

volgende regel: de klassificaties zijn namelijk te beschouwen als de logische 

ordening van het materiaal. 

b) In sommige kringen wordt PW-onderzoek gediskwalificeerd als zijnde 

'positivistisch' of 'fantasieloze neuzentellerij, die nutteloos is en voor 

de vooruitgang van de wetenschappen irrelevant is! Voor een heel klein gedeelte 

berust dit bezwaar op waarheid: vanwege de beperkingen is het PW-onderzoek 

niet boeiend voor hen die in theoretische ontwikkelingen geinteresseerd zijn. 

Voor de toepassing (wat toch ook een vorm van ontwikkeling is) van de tech

nische wetenschappen is het echter soms nuttig om de theoretische begrippen 

en idealiseringen te elimineren: bouwkundigen en machinebouwers moeten wel 

werken met (theorie- en fantasieloze maar wel nuttige tabellen van eigenschap

pen van materialen. Oak is het soms nuttig om een theoretisch nog geheel 

onopgelost probleem met een PW-onderzoek te benaderen: op deze wijze heeft 
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men ontdekt dat formaldehydegas (in spaanplaat) kankerverwekkend is: een 

inzicht dat in West-Duitsland geleid heeft tot het bedenken van nieuwe 

constructies met het gebruik van natuurlijke stoffen en tot het ontwerpen 

van daartoe benodigde nieuwe machines. 

Wat betreft R
2

: Deze berust op de uiteenzettingen van paragraaf I.4. en 

betekent praktisch: hecht aan jouw wiskundig model niet meer waarde dan de 

verzamelde gegevens toestaan, en houdt ook goed in de gaten wat er met de 

gegevens gebeurt door de toepassing van het model. Ter illustratie van het 

belang van deze regel dienen de volgende voorbeelden: zonder een enig uit

zicht op een theorie over de ontwikkelingen van de menselijke samenleving 

heeft men in het begin van de jaren zeventig - op verzoek van de "Club van 

Rome" - op mondiaal gebied trends vastgelegd met betrekking tot bevolkings

groei, voedselproductie, grondstoffen enz., en met betrekking tot de toekornst 

quasi-prognoses geformuleerd. Het zijn geen 'echte' voorspellingen geweest, 

maar beschrijvingen van rampzalige toestanden die bij ongewijzigd beleid 

zouden intreden. Hoe paradoxaal het ook moge klinken: de voorspellers hoopten 

zelf dat de voorspellingen niet zouden uitkomen. Op een vergelijkbare wijze 

worden-o.a. door het Centraal Bureau voor de Statistiek - economisch-wiskun-

dige modellen gebruikt. Van de regering en de industrie verwachten we dat ze 

de resultaten ervan toepassen. Maar zonder geed inzicht in de modellen (instru

menten) is het verantwoorde gebruik van de resultaten echter niet mogelijk. 

Wat betreft R
3

: Het gebruik van logica en wiskunde garandeert weliswaar 

een zekere exactheid, maar volgens het PW-model is dat nog niet voldoende; de 

gegevens moeten ook passen bij het instrumentarium. Voorzover dat niet goed 

kan, is het geboden om ook het niet goed geordende materiaal te vermelden. 

De zin van deze regel kan goed geillustreerd warden wanneer men de geschiede

nis van de astronomie in het licht van het PW-model beschouwd (zie appendix A): 

telkens blilkt er een stap voorwaards gedaan te warden in de ont

wikkeling doordat een nieuw wiskundig insrrumentarium ontwikkeld wordt, 

waarmee voorafgaande ordeningen van het verzarnelde materiaal (bijvoor

beeld van Newtonianer) als ook gegevens die daar niet inpassen (bij

voorbeeld door Einsteins relativiteitstheorie). 

Wat betreft R
4

: Deze drukt treffend de opzet van het model uit: het 

elimineren van geidealiseerde en theoretische begrippen. Aan deze eis kan in 

de praktijk moeilijk geheel voldaan warden en logisch-taalkundig is deze eis 

niet plausibel te maken. De praktische moeilijkheid bleek tijdens het leven 

van Ernst Mach (1838-1916), de taalkundige, tijdens de logische studies van 

Rudolf Carnap. 

Mach is een bekend fysicus, die een belangrijke invloed heeft gehad op 

de ontwikkeling (men denke aan 'Mach-banden' en 'Mach-getal'). Bovendien was 
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hij een bekend positivist, dit is iemand die het PW-model absoluut stelt en 

meent dat de andere modellen of benaderingswijzen te elimineren of in ieder 

geval te beperken zijn. Einstein is in zekere zin ook beinvloed geweest door 

Machs positivisme, want bij zijn relativiteitstheorie wordt er sterk rekening 

gehouden met de waarnemer die gelijktijdigheid probeert te meten. Maar het 

uiteindelijke resultaat van de relativiteitstheorie is een geidealiseerd 

tijdsbegrip, dat moeilijk toepasbaar is in de realiteit. Men ziet: zelfs de 

door Mach beinvloede Einstein kan zich niet strikt houden aan het door Mach 

verdedigde model. Geidealiseerde en theoretische begrippen blijken ook on

vermijdelijk bij de technisch meer relevante quantummechanica. 

Carnap was een logisch positivist, dit is iemand die met (klassiek) 

logische middelen wil aantonen dat met name de theoretische begrippen te ver

mijden zijn zodat het PW-model toepasbaar is bij elk onderzoek. Met dit doel 

heeft Carnap veel onderzoek gedaan. Van de vele pogingen van Carnap vermeld 

ik er hier een, die geen bijzondere logische voorkennis vereist bij de uitleg. 

Volgens dat voorstel zouden de theoretische begripp~n 'intelligentie' en 

'temperatuur' geelimineerd kunnen warden door de volgende manier te definieren: 

"De temperatuur van een vloeistof (de intelligentie van een kind) is 

per definitie gelijk aan de stand van de kwikkolom (de uitslag van de 

test), wanneer de thermometer erin gedompeld is (wanneer het kind de 

test afgelegd heeft)". 

Maar dit voorstel is - wanneer men aan de normale betekenis van 'temperatuur' 

of 'intelligentie' denkt - absurd. Volgens de normale betekenis is een kind 

toch niet alleen dan intelligent, wanneer (nadat!) het de intelligentietest 

heeft afgelegd maar oak voordien. Men bemerke, dat Carnap niet voor de gramma

ticale vorm van de irrealis ( ... , wanneer ... afgelegd zou hebben") kon kiezen. 

Zinnen in de irrealis spreken zich immers niet uit over de naakte empirische 

werkelijkheid maar over een interpretatie ervan. Hieruit blijkt hoezeer 

inhoudelijke talen (ter onderscheiding van wiskundige talen) van theoretische 

begrippen doordrenkt zijn en dat het niet te verwachten is dat die begrippen 

te elimineren zijn door een grondige opleiding in de klassieke logica (hetgeen 

Carnap hoopte) . Het ideaal van een taal zonder theoretische begrippen (met 

alleen direct waarneembare eigenschappen) kan hooguit benaderd en niet geheel 

gerealiseerd warden. 

Vatten we kort samen: 

a) Het PW-model is in technische konteksten soms nuttig: vooral wanneer 

theorieen (nog) niet mogelijk of nodig zijn. 

b) Onderzoeksresultaten moeten omwille van een gemakkelijke toepassing 
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op een zodanige manier gepresenteerd warden (in tabellen), alsof het onder

zoek volledig aan het PW-model zou voldaan hebben. 

c) Bij de toepassing van de (in beginsel theorie-loze) trend-analyses 

is het noodzakelijk, dat men in overeenstemming met het PW-model zich zeer 

goed op de hoogte stelt van de formele instrumenten (waartoe ook definities 

en klassificaties behoren) die bij die analyses gebruikt zijn; men loopt 

anders het gevaar 'met de haren bij de gegevens gesleepte' theorieen toe te 

passen. 

d) In tegenstelling tot wat men misschien zou verwachten: leerboeken 

voldoen gewoonlijk slecht aan het PW-model (alhoewel ze het meestal sugge

reren) , omdat waarnemingen die problematisch zijn ten aanzien van wetten en 

theorieen meestal weggelaten warden. 

I.6. Het Trial-and-Error-Model: Semmelweis 

Het begrip 'causaliteit' kan in de kontekst van het PW-model niet 

gedefinieerd warden; causaliteit kan men immers niet reduceren tot naakte 

waarnemingen en berust op een interpretatie van het waargenomene. In het 

PW-model ontbreken dan ook richtlijnen voor gevallen, waarin hypothetisch 

aangenomen causale verbanden (met of zonder randvoorwaarden) ter discussie 

staan; en dat soort van onde~zoek mag - zoals reeds opgemerkt - in de 

technische wetenschappen niet ontbreken. Het PW-model mist in het bijzonder 

adviezen voor gevallen, waarbij de traditioneel gegeven verklaringen te kart 

schieten en er naar alternatieve oorzaken of verklaringen gezocht moet warden. 

Het trial-and-error-model (afgekort: T&E-model) - dat evenals het PW-model 

op een geidealiseerde voorstelling van onderzoek berust - geeft zulke adviezen 

wel. 

Het T&E-model kan het best verduidelijkt warden met het bekende verhaal 

over de Hongaarse gynaecoloog Ignaz Semmelweis die in de jaren 1844-1848 in 

een academisch ziekenhuis te Wenen werkte (zie: Semmelweis, Walter, Hempel, 

Cooke). Daar werd hij met een ernstig probleem geconfronteerd. De kraam

afdeling was namelijk in tweeen gesplitst: de eerste was bestemd voor de 

opleiding van medische studenten in en in de tweede werkten vroedvrouwen. 

De afdeling van de studenten was een probleem geval wat duidelijk blijkt 

uit de sterftecijfers - zie hiervoor de tabel op de volgende bladzijde -
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1844 
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van de eerste afdeling 

8,2% 

6,8% 

11,4% 

van de tweede afdeling 

2, 3Z. 

2,0% 

2, 7':, 

Hoe komt het - zo was Semmelweis' vraag - dat het aantal sterfgevaJlen 

aan kraarnvrouwenkoorts zoveel hoger is in de eerste afdeling? Daartoe onder

zocht hij een aantal veronderstellingen: narnelijk de hierna volgende hypo-

theses H
1 

, ... , H7 · 

H
1

: Semmelweis nam de traditionele verklaring in overweging die de 

sterfte toeschreef aan tellurische (betreft de samenstelling van de lucht), 

of aan kosmische veranderingen. H
1 

wees hij af, omdat de sterfte minder voor

kwam onder de vrouwen van de problematische eerste afdeling die op straat 

bevallen waren. 

Opdat het verhaal in de kontekst van het T&E-model gelezen wordt, 

onderbreken we het hier voor de formulering van de eerste regels van het 

T&E-model: 

R
1 

: In het T&E-onderzoek kunnen alleen die theorieen of hypotheses 

getoetst warden, waaraan een uitspraak over het gedrag van twee verzamelingen 

waarneembare objecten ontleend kan warden. 

R
2 

: Blijkt een contradictie tussen die uitspraak en de waarnemingen, 

dan is de hypothese of theorie af te wijzen. 

R
3 

: De contradictie is vast te stellen door de uitspraak in een 

"wanneer ... , dan ..• "-vorm te gieten; is in een empirische situatie de 

wanneer-zin waar en de dan-zin onwaar, dan is de hypothese of theorie te 

verwerpen. 

Semmelweis houdt zich inderdaad aan de regels. Hij theoretiseert niet 

over tellurische of kosmische veranderingen en concentreert zich uitsluitend 

op de verzamelingen van vrouwen: met name de verzarneling B van vrouwen die 

aan kraamvrouwenkoorts lijden en de verzarneling A7 van vrouwen die beinvloed 

zijn door de genoemde veranderingen. 

Aan H
1 

ontleent Semmelweis de uitspraak: Wanneer vrouwen (op straat, 

in afdeling I of II of elders in Wenen) bevallen, dan hebben ze (wil H
1 

geldig zijn) kraamvrouwenkoorts. H
1 

wordt door Semmelweis afgewezen op 

grand van de redenering van onderstaand SCHEMA-I: 

H
1 

impliceert 

dus 

dus 

wanneer A
1

, dan B 

Al 
niet B 

niet wanneer A1, dan R 

niet H
1 

(afleiding vanwege R
1

l 

(waargenoroen in afdeling-I en op straat) 

(waargenomen op straat) 
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Met redeneringen van dit zelfde schema warden de volgende veronderstellingen 

H
2 

tot en met HS afgewezen, zodat we - na dit intermezzo - het verhaal kunnen 

volgen. 

Semmelweis onderzoekt vervolgens andere veronderstellingen. H
2

: de voe

ding of de verzorging, H
3

: de eerste afdeling zou te vol zijn; beide werden 

door hem wederom afgewezen omdat soortgelijke omstandigheden in de tweede 

afdeling heersten. Dat bleek ook te gelden voor H
4 

die in 1846 door een 

Koninklijke Commissie werd aangewezen: de ruwe behandeling van de medische 

studenten. Naar aanleiding hiervan werd het aantal studenten gehalveerd, maar 

het aantal van gevallen van kraamvrouwenkoorst nam eerder nog toe. 

HS werd geopperd, omdat in dit geval de A5 wel in de bewuste eerste 

afdeling en niet in de tweede voorkwam: in de tweede afdeling was de sterfkamer 

zodanig gelegen dat priester en misdienaar met bel en wierook direkt toegang 

had, terwijl dat in de eerste afdeling niet het geval was. Was de ziekte soms 

- zo was de hypothese - aan psychologische factoren toe te schrijven? Semmel

weis ging nu experimenteel te werk: hij veranderde doelgericht de omstandig

heden door de priester over te halen een andere weg te kiezen: hierdoor was 

de veronderstelde oorzaak in ieder geval weggenomen. Het aantal sterfgevallen 

daalde echter niet, zodat ook H
5 

verworpen werd. 

H
6

: de ziekte komt van 'lijkegif'. Semmelweis kwam op deze gedachte door 

een toevallige omstandigheid in 1847: door een prik van een ontleedmes van 

een student kreeg een collega van Semmelweis, dr. Kolletschka, een wond in 

zijn vinger. Hij stierf kort daarna en Semmelweis nam daarbij dezelfde 

symptomen waar: rood random de wond, rode strepen, hoge koorts, zwelling, 

versnelde bloedsomloop. Hierdoor kwam Semmelweis op de gedachte, dat de 

medische studenten de dragers waren geweest van de besmettelijke stof. De 

vrouwen in barensnood van de eerste afdeling werden onderzocht na het college 

anatomie. Weliswaar werden voordien de handen gewassen, maar - zo dacht 

Semmelweis - waarschijnlijk niet grondig genoeg, omdat ze bleven stinken. 

Daardoor beval Semmelweis de studenten om voortaan hun handen grondig te 

wassen met bleekwater. Wederom een experimentele benaderingswijze. Direkt 

daarna began de sterfte door kraamvrouwenkoorts af te nemen: in 1848 1,27% op 

de eerste en 1,33% op de tweede afdeling. 

Semmelweis began het 'toepassingsgebied' 'uit te breiden'; eerst door 

nadenken: H
6 

is van toepassing - zo overwoog hij - op de tweede afdeling, 

omdat de daar werkende vroedvrouwen geen anatomie-college volgen. Bovendien 

was H
6 

van toepassing op de kinderzalen: pasgeboren baby's leden aan de 
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ziekte, indien de moeder tijdens de weeen de ziekte opgelopen had. Tenslotte 

ondernam Semmelweis een wat luguber experiment omwille van een nieuwe H
7

: de 

ziekte komt niet alleen van 'lijkegif' maar ook van alle 'rottende stoffen 

afkomstig van levende organismen'. Hij liet twaalf vrouwen onderzoeken, nadat 

hij en de studenten eerst een vrouw in barensnood met een kankergezwel - die 

bovendien op dezelfde zaal lag - onderzocht hadden. Elf van de vrouwen 

stierven aan de kraamvrouwenkoorts. Door de latere ontwikkelingen - die hun 

aanvang nemen bij Pasteurs microbe-theorie - vindt men de theorieen waaruit 

Semmelweis' hypotheses afleidbaar zijn. 

De gebruikte term "uitbreiden" heeft in de kontekst van het T&E-model 

een dubbele betekenis: 

a) "het uitbreiden van het toepassingsgebied van een hypothese" wordt 

ook wel "emprische uitbreiding" genoemd; 

bl de overgang van a
6 

naar H
7 

is echter niet alleen een empirische maar 

oak een inhoudelijke ("theoretische") uitbreiding. H
7 

impliceert immers a
6 

(en niet omgekeerd), omdat a
6 

zich alleen tot 'lijkegif' beperkt en a
7 

oak 

nag andere zaken vermeldt. 

Binnen de kontekst van het T&E-model is het aanvaarden van een theorie 

of hypothese altijd maar een voorlopige; de niet-overeenstemming (con~radictie) 

met de waarnemingen is namelijk aantoonbaar. Het aantal waarnemingen blijft 

altijd beperkt, terwijl het toepassingsgebied in beginsel oneindig (alle 

vrouwen met lijkegif besmet, moeten kraamvrouwenkoorts hebben) is. Het aan-

vaarden van H
7 

geschiedt volgens onderstaand SCHEMA-II dat niet afsluit met 

een zekerheid: 

H
6 

impliceert 

Conclusie 

wanneer A6, dan B (afleiding overeenkomstig R
1

) 

B 

(waargenomen in het geval Kolletschka 

en in de afdeling-I en niet in 

afdeling-II) 

(eveneens waargenomen in het geval 

Kolletschka en in afdeling-I en niet 

in afdeling-II) 

misschien is "wanneer A
6

, dan B" wel juist en oak a
6 

De zin van de overige regels van het T&E-model zijn impliciet door boven

staand verhaal geillustreerd: 

R
4 

: Wetenschappelijke kennis begint - in de kontekst van het T&E-model -

"niet met waarnemingen of met het verzamelen van gegevens; ze begint daarentegen 

-----------------------------------------
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met problemen" (Popper 1969)). Niet door 'passief' naar voorwerpen te 

staren maar door een conflict tussen waarnemingen en ingeburgerde theorieen 

vast te stellen komt men tot doelgericht onderzoek. 

Rr. : Voor het oplossen van verklaringsprobleem zoals in het geval 
J 

Semrnelweis - bedenke men zo veel mogelijk hypotheses, opdat het kritische 

toetsen zo ondogmatisch mogelijk geschiedt. 

R
6 

: Alle theorieen zijn in principe weerlegbaar, definitief bewijsbaar 

is er geen. 

R
7 

: Niet elke toepassing van een hypothese (van een wet of van een 

theorie) is te beschouwen als een bevestiging ervan; een bevestiging van een 

hypothese H is een vergeefse paging om H te weerleggen, nadat H empirisch 

of theoretisch uitgebreid is. Door deze uitbreidingen en bevestiging wint een 

hypothese Haan 'verklaringskracht': er kunnen telkens meer processen met H 

verklaard warden. 

Voor een wat precieser inzicht vragen we ons af, wat het oerschil is 

tussen het in paragraaf I.5. vermelde voorbeeld van het formaldehydegas dat 

kanker zou verwekken, en het door Sernmelweis gevonden causale verband. Men 

is geneigd te zeggen: voor de praktijk maakt het verschil niets uit! En zolang 

we ons op die voorbeelden zelf blijven concentreren is dat natuurlijk ook zo. 

Beschouwen we het eerste voorbeeld echter in de kontekst van het PW-model en 

het tweede in die van het T&E-model dan worden ze verschillend: de relatie 

tussen theorie en praktijk verandert dan aanrnerkelijk. Wie namelijk voor het 

PW-model kiest, wil voorzichtig zijn; hij zegt: als ik een theorie formuleer, 

dan beschik ik in bepaalde gevallen over niets meer dan alleen over een consis

ten te verzameling correlaties; wat daar in de praktijk mee te doen is, moet 

van geval tot geval bekeken warden. Op grand van zulke correlatieberekeningen 

heeft men in West-Duitsland gekozen voor een geheel nieuwe vorm van productiP 

van asbestplaten. Wie voor het TE-model kiest, is theoretisch veel pretentieuzer: 

hij wil een universeel geldend inzicht in oorzaken verschaffen voor nagenoeg 

elke praktische situatie. De pretenties van het T&E-model warden echt~r wel 

afgezwakt door R over de onbewijsbaarheid van hypotheses (wetten en 
6 

theorieen). 

De overeenkomst tussen PW- en T&E-model bestaat hierin, dat zo min 

mogelijk aandacht geschonken wordt aan de idealiseringen en aan de theoretische 

begrippen. Door rigoreuze toepassing van een van de twee modellen zouden bij

voorbeeld de gaswetten verdwijnen. 

Tegenover een nuttig gebruik (geillustreerddoorhet Sernmelweis-voorbeeld) 

van het T&E-model bestaan er ook misbruiken. Een ervan is de paging om met 

het model "wetenschap'' te defini~ren. Dit misbruik is verbreid onder sociale 
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wetenschappers en ook wel ender ingenieurswetenschappers ("technische weten

schappen" in brede betekenis: bedrijfskundigen, enz.). In Nederland verschijnt 

geen boek over de methoden van sociaal wetenschappelijk onderzoek, dat niet 

het T&E-model aanprijst (waar het vaak 'hypothetisch deductieve model" ge

noemd wordt). Daarbij blijkt geen enkel inzicht in wat "model" in deze kontekst 

betekent en dat men overrornpeld is door Poppers rnening dat dit model het enige 

der natuurwetenschappen is en daarom (!) ook in de sociale wetenschappen toe

gepast dient te warden. Hierdoor wordt wetenschappelijk onderzoek per def ini

tie (!) T&E-onderzoek. Maar die definitie is schadelijk, omdat ze enerzijds 

te eng is en vruchtbaar onderzoek uitsluit en omdat ze anderzijds te breed is 

en nutteloos onderzoek in bescherming neernt. Ten aanzien van rnaatschappelijke 

brandende vraagstukken (kanker, gevolgen van werkeloosheid, bepaalde indu

striele producten) kan inventariserend onderzoek zeer nuttig en ook voldoende 

zijn, indien het vanuit een nuttig prograrnrna geschiedt. Het is triest te zien 

hoe onderzoekers zich soms in bochten wringen om bij het afsluiten van hun 

onderzoek de resultaten toch maar te presenteren als een hypotheses-toetsend 

onderzoek, terwijl het slechts een inventarisering geweest is. Op die manier 

warden gegevens verdraaid, gesuggereerd wordt er dat er een voldoende theore

tisch uitgebalanceerd begrippenapparaat bestaat etc. Anderzijds is de definitie 

niet discriminerend genoeg ten aanzien van de betekenis van "probleemstelling". 

Er kan soms nutteloos onderzoek in bescherming genomen warden door het T&E

model te gebruiken. Iedereen kan irnrners overal problemen bedenken. Wat dit 

betreft is het model van de volgende paragraaf realistischer. 

vatten we samen: 

a) Het misbruik van het T&E-model berust voor het merendeel op het 

absoluut stellen ervan: het geloof dat dit model het enige zou zijn. 

b) Het model berust op een idealisering van een bepaalde vorm van onder

zoek en sluit in beginsel niet andere modellen van onderzoek uit (wel voor de 

aanhangers van de Popperiaanse ideologie) . 

c) De geidealiseerde vorm kan uiteraard alleen maar benaderd warden. Het 

model postuleert dat alie theoretische kennis, dat in beginsel ender verdenking 

staat, weerlegd kan warden. En: des te algemener een hypothese (of een theorie) 

is, des te meer instanties kunnen gevonden warden voor de weerlegging ervan. 

Dat is verzamelingtheoretisch wel juist maar voor sommige mensen die zich 

wetenschappers noemen (werkzaam in het 'development', of handboekenschri.jvers) 

ondoenlijk; sterker nog, het is zelfs onuitvoerbaar bij het kritisch toetsen 

van hypotheses, tenzij men zich alleen beperkt tot wat ter discussie staat. 
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d) Maar in een realistische zin is het model stellig onrnisbaar in de 

technische wetenschappen. De farmaceutische technologie bijvoorbeeld berust 

uitsluitend op T&E-onderzoek. 

e) Tegen het model wordt wel eens het bezwaar gemaakt dat de wetten 

van de natuurkunde door leerboeken niet in de hypothetische vorm ("wanneer 

dan") maar in de vorm van functies warden gepresenteerd. Dit bezwaar berust 

op een misverstand: de wetenschappelijke opzet van een leerboek is niet die 

van het T&E-onderzoek. Experimenten (bijvoorbeeld van Newton) warden in 

leerboeken gepresenteerd als 'overtuigende bewijzen', en die houding kan niet 

in het kritisch toetsend onderzoek getolereerd warden. 

I.7. Het Model van de Theoretische Researchprogramma's: vruchtbaar 'dogmatisme' 

Het tijdperk van Newton tot Einstein is het tijdperk van de klassieke 

mechanica. Meestal wordt het voor een vruchtbare periode gehouden, tenzij 

men die bekijkt door een PW- of T&E-bril. Dan ergert men zich over Newtons 

goddelijke ruimte en over het 'dogmatisch' vasthouden aan de hier besproken 

theoretiseringen en idealiseringen, zoals warmte-stof, electriciteits-stof. 

De PW-er zegt: allemaal dingen die niet weerlegbaar zijn, terwijl (volgens 

bovengenoemde R
6

) juist de weerlegbare kennis typisch wetenschappelijk is. 

Door de bril van het model van de Theoretische Researchprogramma's (afgekort: 

TRP-model) ziet men dat alles anders. Men ziet dan, dat het 'dogmatisme', 

niet logisch ongefundeerd is geweest en dat het zinvol is geweest omwille van 

het succesvolle uitwerken van een programma. 

Lakatos, een van de grootste beijveraars van het TRP-model, beschrijft 

het zogenaamde dogmatische gedrag als volgt: "Een natuurkundige uit het 

tijdperk van v66r Einstein neemt Newtons mechanica en zijn zwaartekrachtwet, 

(N), de aanvaarde begincondities, I, en berekent met behulp daarvan de baan 

van een pas ontdekte planeet, p. Maar de planeet wijkt af van de berekende 

baan. Neemt onze natuurkundige in overweging dat de afwijking was verboden 

door de theorie van Newton, en dat ze die theorie dus weerlegt zodra ze is 

vastgesteld? Nee, hij veronderstelt dat er een tot dusverre onbekende planeet 

p' is die de baan van p stoort''. Deze veronderstelling dat de verklaring van 

een theorie wel sluitend zou zijn, indien er geen storende factoren waren, 

noemt men "ceteris paribus clausule" (afgekort: CPC). 

De Newtonianer "berekent de massa, baan, enz. van deze hypothetische 

planeet en vraagt dan aan een experimenteel ste~rekundige om de hypothese te 

toetsen. De planeet p' is zo klein, dat ze zelfs door de sterkste beschikbare 

telescopen niet kan warden waargenomen: de experimenteel sterrekundige vraagt 
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een onderzoekstoelage aan om een nog grotere telescoop te bouwen. Binnen 

drie jaar is deze telescoop klaar. Zou de nieuwe planeet p'ontdekt zijn, dan 

zou zij zijn binnengehaald als een nieuwe triomf van de mechanica van Newton. 

Maar zij wordt niet gevonden. Geeft onze wetenschapsman nu Newtons theorie 

en zijn idee van een storende planeet op? Nee, hij veronderstelt dat de 

planeet aan het oog onttrokken wordt door een wolk van kosmische stof. Hij 

berekent de plaats en de eigenschappen van deze wolk. Maar de wolk wordt niet 

gevonden. Laat onze natuurkundige nu Newtons theorie vallen, tezamen met het 

idee van een storende planeet en het idee van een wolk die deze verbergt? 

Nee, hij veronderstelt dat er een magnetisch veld heerst in dat gedeelte van 

het heelal, waardoor de instrumenten worden gestoord. Ofwel er wordt opnieuw 

een ingenieuze hulphypothese bedacht, ofwel het hele verhaal wordt begraven 

in de stoffige delen van tijdschriften en nooit meer opgerakeld". (Lakatos 

(1975)). Op deze wijze wordt onderzoek gestimuleerd: niet door een theorie 

of een hypothese af te wijzen zodra zij in strijd is met waarnemingen. Nee 

integendeel: het wordt juist gestimuleerd door vast te houden aan de traditio

nele verklaring. Schrijven we HH voor hulphypothese, E voor de baan die de 

planeet p moet beschrijven volgens de theorie van Newton, dan is de redenering 

van de Newtonianer: 

formeel: 

op grond van waarnemingen: 

dus: 

uit N en I en CPC en HH volut: E 

niet E 

of niet N of niet I of niet CPC of niet HH 

Strikt genomen behoeft men - zoals het TE-model eist - een theorie niet te 

verwerpen wanneer deze niet strookt met het waargenomene: er zijn verschillende 

alternatieven mogelijk. 

Op grond waarvan zou men dan een theorie moeten beoordelen? Volgens de 

spelregels van het TRP-model: op grond van het succes in het prograrruna waarin 

de theorie past of op grond van het succes van het nieuwe prograrruna, dat door 

zo'n theorie mogelijk gemaakt wordt. Laten we ons eerste concentreren op wat 

een prograrruna is en vervolgens op de omschrijving van 'succes'. 

Waaruit bestaat een theoretisch researchprogramma? 

a) Uit een aantal theoretische of geidealiseerde begrippen die men voor 

vruchtbaar houdt. Het is niet vereist dat ze op waarnemingen berusten. En 

dat is ook niet het geval geweest bij Copernicus' idee over de aarde rond de 

zon en bij Newtons aanname van punt-massa's. 

b) Uit formele middelen, zoals Descartes' meetkunde, Newtons differen

tiaalrekening enz. 
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c) Uit de aanname van enkele wetmatige inzichten die plausibel zijn en 

die het enthousiasme over de onder a) genoemde begrippen funderen. 

Hoe wordt een theorie in het licht van een programma beoordeeld"? Hiertoe 

dient onderscheid gemaakt te worden tussen twee soorten uitbreidingen van 

inzichten: theoretische en empirische. Het onderscheid is verduidelijkt met 

het Semmelweis-verhaal van de vorige paragraaf: eerst breidt Semmelweis zijn 

inzichten empirisch uit door zich te concentreren op de toepasbaarheid van 

H
6 

op verschillende plaatsen; daarna pas komt hij tot de strikte theoretische 

uitbreiding van de hypothese en gaat over van H
6 

naar H
7

. Het is volgens het 

TRP-model niet vereist dat de empirische uitbreiding aan de theoretische 

voorafgaat. Het succes van een theorie wordt hier omschreven als de bijdra~e 

tot meer empirische of theoretische inzichten ten aanzien van de genoemde 

uitgangspunten van het programma. Feitelijk wordt hier succes wederom logisch 

of verzamelingstheoretisch omschreven: een reeks theorieen Tl , ••• , T 1 O 

bijvoorbeeld moet voldoen aan de volgende voorwaarden van succes: 

a) T
70 

impliceert T
9

, enz. 

b) T
1 

verklaart een deelverzameling van wat T2 verklaart, enz. 

Het model maakt een veel meer realistische geschiedschrijving mogelijk. 

Dit moge verduidelijkt warden met de volgende uiteenzetting over Newton. 

Newton werkte zijn programma eerst uit voor een stilstaande zon met puntmassa, 

en een enkele planeet, eveneens met puntmassa. Uit deze Tl leidde hij zijn wet 

van het omgekeerde kwadraat af voor de ellips van Kepler. Maar deze T
7 

werd 

verboden door Newtons eigen derde wet van de dynamica, en dus moest zij ver

vangen worden door T2 waarin zowel de zon als de planeet bewogen rond hun 

gemeenschappelijk zwaartepunt. Deze wijziging werd niet ingegeven door enige 

waarnemingen, maar door een theoretische moeilijkheid bij de ontwikkeling van 

het programma. Vervolgens werkte hij het programma uit voor meerdere planeten 

alsof er alleen heliocentrische, maar geen interplanetaire krachten waren. 

Daarna werkte hij het geval uit waarin de zon en de planeten geen puntmassa's 

maar bolvormige massa's waren. Ook voor deze wijziging had hij de waarneming 

van een onregematigheid niet nodig; oneindige dichtheid werd verboden door 

een (niet nader uitgewerkte) toetssteentheorie, dus moesten de planeten uit

gebreidheid bezitten. Deze wijziging bracht aanzienlijke wiskundige moeilijk

heden met zich mee, hield Newtons werk op, en vertraagde de uitgave van zijn 

boek Pr1'.neipia meer dan ti en j aar. Toen hi j deze 'puzze 1 ' had opge lost, 

began hij te werken aan roterende bollen en hun schommelingen. Toen liet hij 

interplanetaire krachten toe en begon zijn werk aan storingsverschijnselen. 

In dit stadium began hij wat meer aandacht aan de feiten te schenken. Vele 

van deze feiten werden op elegante wijze (kwalitatief) verklaard maar vele 
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oak niet. Op da-t moment began hij te werken met afgepZa-t-te planeten in plaats 

van met zuiver ronde, enz. (naar Lakatos (1975) ). 

Niet alleen het succes van een theorie maar oak het succes van een 

proqramma wordt hier verzamelingstheoretisch omschreven: het succes van een 

proqrarnrna r
7 

is grater dan dat van P2 indien de verzameling van verklaarbare 

processen van Pz een deelverzameling is van die van P7. Vandaar dat de over

ganq van de klassieke mechanica naar de moderne een rationele beslissing is 

geweest, omdat de moderne hetzelfde en meer verklaart dan de klassieke. 

Sluiten we af met enkele (kritische) oprnerkingen: 

a) In het licht van het T&P-model zijn de wetenschappen te omschrijven 

als een verzameling van theoretische researchprogramroa's waaraan gewerkt wordt. 

b) Weliswaar garandeert het model een meer realistische geschiedschrijving, 

maar die blijft immanent: alsof de overgang van de klassieke naar de moderne 

rnechanica op puur verzamelingstheoretische overwegingen besloten zou zijn zon

der dat de industrie een handje geholpen had. In deze zin is het TPR-model 

een idealisering van 'vooruitgang' in de wetenschappen. 

c) Het is geen bezwaar tegen dit model dat theoretische inzichten geopperd 

warden en pas heel veel later zinvol blijken te zijn in een progranuna dat tot 

ontwikkeling komt. Maar de beperking van het model is wel dat de wijsheid 

atlijd pas achteraf kornt: een beperking die Lakatos reeds meldde. 

d) Oak realistisch aan het model is het volgende: elk progranuna heeft 

zijn eigen rnethodologie; en in de geschiedenis blijkt dat dit inderdaad het 

geval is geweest. 

e) Zou het TRP-model alleenrecht krijgen dan warden de theoretische 

aspiraties ender de wetenschappers opgezweept en PW-onderzoek nog lager ge

waardeerd dan het reeds in het TE-model het geval is. Of dat een wenselijke 

ontwikkeling is, waag ik te betwijfelen. 

I.8. Hoe reageren wetenschappers op technische vraagstukken? Chaotisch? 

Een beperkt aantal (modellen van) wetenschappelijke benaderingswijzen 

hebben we de revue laten passeren. Vele andere (bijvoorbeeld de systeem

theoretische) hadden hier met evenveel recht behandeld kunnen warden. Toch 

rechtvaardigt het bereikte beperkte inzicht reeds een aantal conclusies. 

a) Wetenschappers reageren divergerend op technische vraagstukken: ze 

gaan over verschillende wegen door te idealiseren, theoretiseren, aan de 

'naakte' werkelijkheid data verzamelen, enz. Ze zullen het misschien zo 
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gewetensvol mogelijk doen en daardoor juist 'uit elkaar groeien'. We hebben 

immers gezien dat de ene model-voorstelling van onderzoek niet zo gemakkelijk 

in overeenstemming te brengen is met de andere. Theoretische programma's 

komen soms op gang in strijd met wat waarneembaar is (die rol had Pro11t in de 

scheikunde van de negentiende eeuw) of met wat algemeen aanvaard wordt (Planck, 

Bohr in de quantummechanica). De totaliteit van alle technische wetenschappen 

is dan oak een heterogeen geheel. Dat is natuurlijk niet zo'n schokkend resul

taat, want het hangt samen met de vele eisen die aan technische wetenschappers 

gesteld kunnen warden. Maar voor hen die in het legpuzzel-ideaal geloven moet 

het wel schokkend zijn om vast te stellen dat er niet een welomschreven doel

stelling en definitie voor de technische wetenschappen te formuleren is. 

(tenzij men met hele globale formuleringen genoegen neemt). 

b) In de filosofische literatuur spreekt men wel eens over een zogenaamd 

'standaardbeeld' der wetenschappen; dit zou dan het PW-model of het T&E-model 

of een combinatie van beide zijn (zie Koningsveld (1976)). Zo'n standaard

beeld heeft er natuurlijk nooit bestaan, omdat - zoals uit het voorafgaande 

bleek - alle besproken activiteiten een belangrijke rol in de ontwikkeling 

van de (technische) wetenschappen gespeeld hebben en nag spelen. 

c) Het geloof in een standaardbeeld leidt tot verbazing, wanneer er 

onderzoek wordt gedaan naar de vraag in hoeverre technische wetenschappers 

zich in hun praktijk houden aan een verzameling van methodologische spelregels. 

Latour (1981) observeerde het gedrag van hen die in een groat laboratorium 

zochten naar analoga van een of andere polypeptide en concludeerde: er is 

een mengelmoes van chaotische ontwikkelingen; daarnaast zijn er oak wel lijnen 

te bespeuren die strak op een technisch doel georienteerd schijnen te zijn, 

maar deze warden op hun beurt weer afgebroken op grand van geheel inconsis

tente redeneringen. Uitgaande van eenzelfde soort vraagstelling analyseerden 

Weeder en Koster (1982) de documenten van het laboratorium van de Algemene 

Kunstzijde Unie (AKU), waar van 1959 tot 1973 gewerkt werd aan het Tenax

project (gezocht werd naar isolatiemateriaal dat geschikt is voor zeer hoge 

voltages). Zij stellen daarentegen vast dat er weliswaar processen van wanorde 

heersen, maar dat er - uitgaande van bepaalde strategieen - selecties warden 

gemaakt uit de variatie die telkens ontstaat. Gemeenschappelijk voor beide 

verslagen van onderzoek is echter: de ontgoocheling die in de woorden 'chaos' 

en 'wanorde' tot uitdrukking komt, het gevoel van het niet gevonden standaard

beeld. De methodologie waarvan men uitgegaan was, moet wel een eenzijdige 
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geweest zijn. 

d) Laten we even de bovengestelde vraag omkeren en vragen: hoe reageert 

een technjcus op de besproken activiteiten van wetenschappers? Nemen we als 

voorbeeld een bouwkundig ontwerper die een aanhanger is van de Zwitser 

Le Corbusier of van de Nederlandse pater Dom van der Laan. Wat betreft zijn 

materialenkennis kan hij dan een uitgesproken PW-houding aannemen door zich 

te distantieren van elke idealisering of theoretisering: een houding die veel 

voorkomt onder de 'praktisch' werkende bouwkundigen. Ten aanzien van bepaalde 

vormen van menselijk gedrag kan hij - en dat is in ieder geval wel raadzaam -

een T&E-houding aannemen in die zin, dat hij even kritisch toetst hoe de 

groep waarvoor hij werkt zich gedraagt, opdat hij niet van vooroordelen uit

gaat. Maar tevens is hij als ontwerper een aanhanger van een soort Pythagoris

me: hij gelooft in 'ware' ruimte, in 'ware' getalsverhoudingen. Kortom: een 

houding ten aanzien van de toepassing van wiskunde en de ruimteleer, die in 

de fysica sinds Newton niet meer gebruikelijk is. Einstein heeft voor zijn 

landgenoot Le Corbusier dan oak geen goed woord over. We zien dat onze bouw

kundige er weloverwogen tegelijkertijd drie methodologische visies op na 

houdt, die in wetenschappelijke analyses meestal als onverenigbaar warden 

beschouwd. Hieruit blijkt: wat in de technische wetenschappen (met klemtoon 

op 'wetenschappen') divergeert, dat convergeert bij de technische onhverpen. 

Hoe gebeurt dat precies? Deze vraag hadden we reeds in I.1. voor het volgende 

hoofdstuk gereserveerd. 
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APPENDIX A 

THEORETISCHE ONTWIKKELINGEN VOLGENS HET PW-MODEL 

Een theorie is volgens het PW-model een empirische interpretatie van 

een wiskundig formalisme en is alleen aanvaardbaar voorzover waarnemingen 

ermee overeenstemmen. Onder 'wiskundig formalisme' is te verstaan: bijvoor-

beeld een verzameling van differentiaal-vergelijkingen, waarvan de variabelen 

- door de 'empirische interpretatie' - opgevat warden als direkt waarneembare 

eigenschappen. Een wiskundig formalisme is bijvoorbeeld oak elliptische meet

kunde, waarvan de variabelen als 'hoeken' en 'lijnen' later toepasbaar bleken 

te zijn op de afmetingen van de wereldbol (zie figuur I.5 op blz. 17). Zoals 

figuur I.6 verduidelijkt, heeft een theorie volgens het PW-model twee aspecten: 

ten eerste de kwesties die samenhangen met het formalisme (zuiver forrnele 

consistentie en dergelijke) en ten tweede de vragen die betrekking hebben op 

de vragen of het formalisme wel goed geinterpreteerd is en of er misschien 

niet andere middelen gebruikt dienen te warden en dergelijke. Welnu om strikt 

aan de regels van het PW-model te voldoen, mag men niet geidealiseerde of 

theoretische begrippen aannemen 'tussen' het formalisme enerzijds en de 

empirische begrippen anderzijds; door de interpretatie rnoeten de vari.abelen 

onrniddellijk door de interpretatie 'gekoppeld' warden aan de waarneembare 

begrippen van het onderzoeksgebied. Tot welke opvatting over de ontwikkeling 

van wetenschappen leidt deze omschrijving van theorie? 

In de kontekst van het 

PW-model is een theorie 

over de werkelijkheid op 

te vatten als .•..•••••••• een formeel systeem, 

dat ·-= . .:.-

t' I\ I 
I I ' 
I ' ' 

: ' I I 

-t+-
1 I 
I I 
I I 
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emi:;irisch 

gernterpreteerd 

wordt ,th~ 

Figuur I.6 Wat ween theorie volgens het PW-model? 

&Xia.a's 



- JS -

Piguur I. ?.1 

Het heelal volgens CopePnicus 

F'iguur I. ? . :3. 

Kep le rs ell ipsbaan 

~,_ ..... ~. 

Figuur I.?.2 

Tycho Brahes zonnenstelsel 

Per1helium lanqP .-t& :net ae 7·0 " Apho> l 1 ur1 

hf't brandpunt. 

--------- -----
-------. -----------

Figuuur I.7.4 

Newtons verschillende banen met 

dezelfde pePiheliumafstand; de 

getallen geven de excentriciteit 

van de krommen aan 

Bij de beantwoording van deze vraag bedienen we ons van de figuren 

I.7.1 tot en met I.7.4. Deze verduidelijken de progressie van het wiskunrli~ 
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instrumentarium van de antieke astronomie naar de meer moderne van Newton 

en zijn volgelingen. Figuur I. 7.1 verduidelijkt hoe Copernicus de meetkunde 

van de cirkel toepaste om daarmee de waargenomen posities van de zon, de 

planeten en de sterren te ordenen. Wiskundig gezien was Copernicus niet 

progressiever dan zijn voorgangers, omdat hij zich van hetzelfde wiskundig 

instrument bediende. Oak empirisch gezien was hij niet progressiever dan 

zijn voorgangers, want hij beschikte niet over meer gegevens. Het enige 

waarin hij zijn voorgangers overtrof - en hierdoor oogst hij bewondering 

van sommige positivisten - was, dat hij wees op de mogelijkheid om met 

dezelfde wiskundige methoden en dezelfde gegevens tot een andere ordening 

van gegevens te komen. Wiskundig overtrof ook Tycho Brahe zijn voorganger, 

Copernicus, evenmin; ook hij gebruikte nag de cirkel-methode. Dit wordt 

verduidelijkt door figuur I.7.2. Wel gaat hij van een veel rijker aantal 

gegevens uit, want gedurende zijn hele leven heeft hij bijna niets anders 

gedaan dan posities van hemellichamen nauwkeurig waarnemen en registreren. 

De uiteindelijke ordening van de gegevens vormt een voorstel dat ligt tussen 

dat van Copernicus (bij wie de zon in het midden staat) en Ptolemeus (bij 

wie de aarde in het midden staat) uit de Griekse oudheid. Ook dit is te 

zien bij een vergelijk van figuren I.7.1 en I.7.2. 

Het is een 'geluk' dat Kepler in dienst is geweest bij Tycho Brahe en 

na diens dood mocht beschikken over alle registraties van zijn grate meester. 

Wiskundig was Kepler echter aanmerkelijk meer onderlegd dan Brahe. Hij kon 

dan ook gernakkelijk andere voorstellen tot het ordenen van het materiaal 

komen dan Brahe. Hij kwam op het historisch zeer revolutionaire idee 

om aan te nemen dat de planeten een ellipsbaan om de zon beschrijven, zoals 

dat bijvoorbeeld door figuur I.7.3 geillustreerd wordt. Daarbij heeft een 

planeet een hogere snelheid bij het afleggen van de afstand ab in de 

genoemde figuur dan bij het afleggen van de afstanden ~d of gh en bij deze 

weer een hogere snelheid dan bij de afstand ~6. Omdat Keplers wetten reeds 

tot de leerstof van de middelbare school behoren kunnen we misschien moei

lijk bewondering voor zijn ontdekking opbrengen. Maar we moeten eens 

bedenken hoeveel moeite het hem gekost moet hebben om in de geregistreerde 

posities de ellipsfiguur 'hineinzuinterpretieren' ('erin te lezen'). 

De positivist heeft bewondering voor Brahe vanwege diens ijverige 

verzamelen van empirisch materiaal. Hij heeft dat oak voor Kepler, omdat 

deze is afgestapt van de oude filosofisch-planotistische opvatting, dat de 

cirkel de meest volmaakte wiskundige figuur is en dat dienovereenkomstig het 

heelal wel in cirkelbewegingen zal functioneren. Volgens de positivist moeten 
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we er nuchter tegenover staan en gewoon leren inzien dat de cirkel een 

bijzonder soort ellips is (of omgekeerd): een ellips heeft twee brandpunten 

en een cirkel maar een. Deze relatie tussen cirkel en ellips is pas goed 

duidelijk geworden door de wiskundige studies van Newton. Hij ontwikkelde 

de differentiaalrekening en op die rnanier eveneens het instrumentarj_um 

om de banen van de hemellicharnen te beschrijven en ook om gissingen te maken 

over de bewegingen van de atomen (ook al berustte de aannamc van de atomen 

- in de ogen van de positivist - in de tijd van Newton nag op een gevaarlijke 

theoretiserende fantasie). Figuur I.7.4 illustreert hoe de verhoudingen zijn 

tussen de verschillende wiskundige figuren. Bij cirkels is de excentriciteit 

(afgekort: e) gelijk aan nul, bij ellipsen is 0 < e < 1, bij parabolen is 

e = 1 en bij hyperbolen is e > 1. De figuur verduidelijkt oak de betekenis 

van "aphelium" (het punt waar de planeet het meest ver van de zon verwijderd 

is) en van "perihelium" (het punt waar de ellipsbaan beschrijvende planeet 

het dichtst bij de zon staat). De betekenis van die termen is belangrijk, 

vanwege de ontdekking in het begin van de negentiende eeuw, dat het perihelium 

van Mercurius - gezien in het licht van Newtons klassieke mechanica - afwijkt 

van dat van de overige planeten die draaien 'rand' de zon. Deze afwijking 

krijgt een bijzondere historische betekenis in onze eeuw. Einstein slaagt 

er namelijk in 1915 in om dit empirisch gegeven te verwerken in de wiskundige 

ordening van zijn relativiteitstheorie. Niet alleen hierdoor maar oak doordat 

hij wederom over een rijker wiskundig instrumentarium beschikte, overtrof 

Einstein - in de ogen van de positivist - zijn voorgangers. Hij gebruikte 

onder andere de voorheen vermelde niet-Euclidische meetkunde. De positivist 

kan zich beroepen op onderstaande passage uit de brief van Einstein aan 

Sommerfield en erop wijzen dat het succes van de relativiteitstheorie toe te 

schrijven is aan de omstandigheid, datweer opnieuw een bevredigend wiskundig 

ordeningsbeginsel gevondenis, waarmee nag meer gegevens gesystematiseerd 

kunnen worden. 

? .... ~,---~..._J...A, __...___, 
~ ~ --.:.u-- .A4...J-r-o ~- .. -b 

__... ..iU~, ~ --'- ..... "?..-/.J. 
~ -'-'-? ~(; 1·.r---:- :i..~) 
~ ,...--..-. vf/JJ~ ""1,d. ~ ...__ ~-
.. t&. tl. ' - "'- j..._.._, 1-c.7J-.-..... ~ 
~~ ;3~ -.. f-'--"'r.. 

"Das Herrliche, was ich erlebte war 

nun, dass sich nicht nur Newtons 

Theorie als erste Naherung sondern 

auch die Perihelbewegung des Merkur 

(43" pro Jahrhundert) als zweite 

Naherung ergab. Fur die Lichtablenkung 

der Sonne ergab sich der doppelte 

Betrag wie frfiher." 

(Einstein-Sommerfield (1968)). 
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De voorafgaande proeve van een positivistische geschiedschrijving ver

duidelijkt hoe de positivist selectief te werk gaat en zich concentreert op 

de toename van het empirisch materiaal en de ontwikkeling van wiskundige 

middelen om het te ordenen. Daarnaast illustreert hij met historische gegevens 

(zoals de voornoemde Platonistische bol-filosofie), dat filosofische, geidea

liseerde en theoretische voorstellingen telkens opnieuw in de geschiedenis 

de ontwikkeling afgeremd hebben. Voor het historische materiaal voor deze 

positivistische geschiedschrijving zij verwezen naar de werken van Mach, Frank 

en Reichenbach. 
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APPENDIX H 

POPPERIANISME EN HET ONDERSCHEID TUSSEN FUNDAMENTELE EN TOEGEPASTE WETENSCHAP 

Mach stelde het PW-model absoluut, Popper aanvankelijk het T&E-model. 

Uitgaande van dit model wilde hij zowel 'wetenschap' als ook 'wetenschappelijke 

vooruitgang' definieren. Een theorie T betekent een vooruitgang ten aanzien n 
van haar voorganger T indien: 

vi- 1 
a) T evenveel of meer verklaart dan T 1 (dit stemt overeen met het in n n-

paragraaf I.6 omschreven begrip 'uitbreiding') 

b) T kritisch getoetst is (dit wordt niet perse in het TRP-model 
n 

geeist, wel door Popper) in de betekenis van 'mislukte paging is gedaan om 

T te weerleggen' (zie R
7 

van het model). 
n 

c) T is ontstaan in een context waarin T vergeleken is met vele andere 
n n 

concurrerende theorieen (deze eis stemt overeen met R
5 

van het model). 

Popper (1961, 1970) en de econoom Hans Albert (1972-a, 1972-b) passen 

deze inzichten over theoretische vooruitgang toe op de relatie wetenschap en 

techniek. Het resultaat van die toepassing is de matrix van figuur I.8. 

gr•aa•erl•sce•• 
(~oaclalagea-) 
onderzoek 

toegepaet weten
ecbappelijk 
onderso•k 

epecifieke gevallen 
waarb~ theoriein ••• 
toepaaeing bl•k•n 

F-iguur I. 8 Het Popperiaanse onjuiste idee over de groei van de wetenschappe

lijke kennis en over de verhouding tussen fundamenteel en toe

gepast wetenschappelijk onderzoek 

De matrix verduidelijkt dat de overgang van T
1 

naar T
2 

op grensverleg

gend onderzoek berust en dat door die overgang meer toepassingen in de 

techniek verklaard kunnen warden. De overgang van r, naar T2 kan niet 

geschieden in de context van industriele laboratoria, waar men volgens Albert 

en Popper op toepassing georienteerd is. Waarom niet? Omdat managers niet 

geinteresseerd zijn in verklaringskracht (ad a)) en ook niet in het kritisch 

toetsen zoals omschrijven (ad b)) engeen middelen beschikbaar stellen voor 
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vrije concurrentie tussen theorieen (ad c)). Deze scheiding tussen fundamen

teel en toegepast is echter niet houdbaar. Ter weerlegging noem ik slechts 

een voorbeeld erop wijzend dat er duizenden andere voorbeelden bestaan. 

Gustav Hertz is een neef van de voornoemde Heinrich Hertz, die bekend is van

wege zijn bijdragen op het gebied van de electrodynamica. Gustav bewoog zich 

daarentegen op het gebied van de quantummechanica. Tezamen met James Franck 

nam hij in 1911 een laboratorium-experiment waarbij electronenbewegingen 

versneld worden door een veranderlijk electrisch veld in een met kwik gevulde 

kathodenstralenbuis (triode). Holst, de geestelijke vader van het NatLab van 

Philips, deed daarom alle moeite om ofwel Franck ofwel Gustav Hertz voor het 

NatLab te winnen. In 1920 wilde uiteindelijk Herz wel naar Eindhoven te komen. 

Philips was bereid daarvoor de som van 15.000 gulden per jaar te betalen, 

een salaris dat - naar de indrukken van Hertz zelf - hoger was dan dat van 

Holst en terwijl Hertz voordien niet meer dan 50 gulden per maand verdiend 

had. Zijn onderzoek kon Hertz zeer goed combineren met de bedoelingen van het 

management van het NatLab; dat blijkt uit zijn fundamenteel wetenschappelijke 

publicaties van die tijde (1922). Dit 'combineren' is echter niet zo op te 

vatten dat het naast de overige activiteiten geschiedde. Op dezelfde wijze 

deed hij immers nadien bij Siemens beide soorten van onderzoek 'in een'. 

Overigens illustreert het gehele leven van Hertz, hoe management 'met een 

fijne neus' te combineren is met fundamenteel wetenschappelijke ontwikkelingen. 

In de UdSSR heeft Hertz namelijk veel bijgedragen tot het ontwikkelen van de 

atoombom. Hieruit blijkt: in (wapen)industriele laboratoria overtreedt men 

dagelijks de Popperiaanse eis 'toetsen van fundamentele theorieen alleen 

omwille van het kritische aanvaarden en niet omwille van de toepassing'. 
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II. TOEPASSING VAN WETENSCHAP IN TECHNIEK: "BROOD MOET ER OP DE PLANK KOMEN ! " 

"Especially at t·ime when budgets are running lo1.u 

we should not forget the fundamental paradox 

of researchmanagement: 1.Je should aim at succes, 

but if all our• plans are succesfull, 1.Je have 

been pour researchmanagers. " (Casimir ( 198 2)). 

II.1. Produktie als doel en onderwerp van technisch wetenschappelijk onderzoek 

In tijden (zoals de onze) van economische nood bestaat er een tendentie 

in de industriele laboratoria om alle 'franje' weg te knippen en alleen dat 

te handhaven dat 'duidelijk' op vernieuwing van productie gericht is. Leiders 

van laboratorium-groepen komen onder druk te staan; ze moeten aantonen dat 

hun groep succes-belovend onderzoek doet om niet weggesaneerd te warden. 

Hoe doen ze dat? Door erop te wijzen dat er 'met een beetje fantasie' een 

rechte lijn loopt van hun onderzoek naar de produktie. De raad van bestuur 

en de direktie moeten dan oordelen, of de fantasie niet te groat, de lijn 

niet te 'krom' en de beoogde produktie nog wel winstgevend is. 

Het moge misschien paradoxaal klinken, maar ook de voorstelling over 

een rechte lijn van onderzoek naar productie en markt is een geidealiseerde, 

ofschoon ze door (een opvatting over) de 'harde praktijk' is ingegeven. 

Dat moge reeds blijken uit de omstandigheid dat het onmogelijk is om bijvoor

beeld van een chemicus in een industrieel laboratoriurn te eisen, dat hij zich 

voor 100% voortdurend en direct concentreert op het beoogde produkt. Van hem 

wordt immers iets anders verwacht: namelijk dat hij zich, uitgaande van zijn 

wetenschappelijke inzichten, bezighoudt met bijvoorbeeld een materiaalsoort, 

die op grand van een (niet exact bewijsbaar) vermoeden in verband gebracht kan 

warden met een beoogde produktie. Omwille van zijn onderzoek herorienteert 

hij zich soms theoretisch om zijn inzichten ten aanzien van het onderwerp 

te verdiepen. Welke ori~ntatie daarbij te kiezen is kan niet exact vast

gelegd warden. Staat hij onder extreem hoge druk, dan zal hij de gernakkelijk

ste weg kiezen. Onder druk staan kan tot succes leiden; te extreme druk 
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leidt tot kwaliteitsverlies en maakt ook 'vruchtbare' zijwegen' onmogelijk; 

dit is een van de gevaren waartegen de geciteerde tekst van Casimir waar

schuwt. 

De genoemde geidealiseerde voorstelling over T&W-onderzoek (afgekort: 

Lijn-model), die enerzijds door de harde praktijk wordt ingegeven en ander

zijds toch ook een geidealiseerde j_s, kan als volgt warden omschreven: 

het wetenschappelijk analyseren omwille van een synthese van mogelijke 

onderdelen (met hun eigenschappen) van een bepaald produkt in een 

ontwerp omwille van zo efficient mogelijke constructie van dat produkt, 

dat optimaal aan de markteisen voldoet. 

De eisen van de markt moeten uit economisch onderzoek blijken. En wat hier 

onder 'analyse' te verstaan is, weten we uit het vorige hoofdstuk: theoreti

seren, idealiseren, data verzamelen, enz. over technische onderwerpen. Het 

woord 'synthese' van de omschrijving heeft primair betrekking op het samen

voegen van materiele onderdelen. Toch moet de betekenis niet te eng 'materia

listisch' opgevat warden. Een ontwerp, bijvoorbeeld een tekening van een huis; 

in de schets warden onderdelen samengevoegd. Op kennisniveau is de tekening 

echter te beschouwen als het resultaat van kennis van de ontwerper aangaande 

het object. 

Uiteraard is oak een ontwerp niet volgens een zuivere reken-procedure af te 

leiden uit een algemeen aanvaarde kennis over het object. Enerzijds kan de 

bouwkundige ontwerper - zoals reeds opgemerkt in paragraaf I.8. - bij zijn 

analyses kiezen uit verschillende benaderingswijzen. Anderzijds kan het 

ontwerp gericht zijn op een 'doorsnee' van eisen van de markt. De eisen van 

de markt zijn echter niet consistent; ook die van een individuele opdracht

gever doorgaans niet. Vandaar dat architect en opdrachtgever tezamen tot een 

compromis moeten komen. Het gok-element - typerend voor het wetenschappelijk 

onderzoek - blijft oak in de techniek bestaan. Richt men zich zonder direct 

contact met 'opdrachtgevers' op een produkt, dan kan het gok-element ver

minderd worden wederom door de markt-analyse. 

Het postulaat 'alleen ontwerpen omwille van de constructie van een 

concreet voor ogen staand product' is oak strijdig met Casimirs geciteerde 

waarschuwing. In de bouwkunde wordt er veel ontworpen zonder daarbij de moge

lijkheid van een constructie direct te beogen. Niet-construeerbare ontwerpen 

kunnen diepere inzichten verschaffen in het ontwerpen zelf als activiteit. 

En het meest bekende niet-construeerbare ontwerp is dat van de Carnotmachine 

uit paragraaf I.2. In twee aspecten is een ontwerp dan oak niet uitsluitend 

op materialen gericht: het brengt een eenheid in technisch inzicht tot 

uitdrukking en er zijn ontwerpen zonder constructies die voor de ontwerpkunde 
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nuttige inzichten verschaffen. 

Het in de boven gegeven omschrijving gebruikte begrip 'efficientie' is 

(evenals 'rendement') sinds Carnot een belangrijk criterium bij het ont

werpen geworden. Men maakt tegenwoordig echter onderscheid tussen drie soorten 

efficientie: 

a) De efficientie van het te ontwerpen produkt: een apparaat kan eff i

cient werken en daardoor rendabel zijn; deze taak is aan T&W-onderzoek in 

strikte zin toe te schrijven. 

b) Het construeren kan efficient of minder efficient geschieden; effi-

cientie is in dit geval niet de eigenschap van het produkt maar van het 

produktieproces. Door technische wijzigingen en ook door betere planning kan 

hogere efficientie bereikt warden. Deze taak is dan ook niet alleen aan het 

T&W-onderzoek in strikte zin toe te schrijven. 

c) Omwille van de planning warden formele methoden gebruikt, opdat een 

zo efficient mog~lijk ontwerp van het produktieproces bereikt wordt. 

'Ontwerpen omwille van een produktieproces' kan dan ook in een dubbele beteke

nis opgevat warden: strikt technisch of formeel. 

Concentreren we ons eerst op de tweede soort van efficientie: om een 

begrip te vormen van een optimale efficientie wordt het constructieproces 

opgevat als een reeks regels (voorschriften): R.
1 

, ••• , R waarbij R het 
H n 

voorschrift is, dat de handeling voorschrijft die effectief tot het beoogde 

produkt leidt; de overige voorschriften warden als tussenstappen beschouwd. 

'Effectief' en 'efficientie' zijn te onderscheiden. Een voorgeschreven 

handeling H kan effectiever zijn dan een H' in die zin, dat H tot een kwali

tatief iets beter produkt leidt dan H', terwijl anderzijds H'efficienter is, 

omdat H' minder omslachtig is. 'Effectief' is dan ook op te vatten als een 

eigenschap die aan een geisoleerd beschouwde handeling toegeschreven kan 

warden. In tegenstelling daartoe is efficientie een eigenschap die 

a') primair aan de contructie in zijn geheel toe te schrijven is: een 

constructie A is dan ef ficienter dan een constructie B , indien dezelfde 

(of nagenoeg dezelfde) kwaliteit bereikt wordt ofschoon de verzameling van 

voorschriften V van A kleiner is dan de verzameling V' van B (zodanig, dat 

Veen cchte deelverzameling is van V': niet V c V' maar V ~ V'); bovendien 

is A efficienter dan B, indien de wachttijden van A korter zijn dan de 

wachttijden van B. Door constructie-processen 'in kaart' te brengen kunnen 

wachttijden vermeden warden. 

b') Efficientie kan in de context van een constructie-proces secundair 

uok aan een afzonderlijke handeling toegeschreven warden, indien bijvnorheeJd 
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H gemakkelijker te verrichten is dan H' en daardoor minder tijd vergt. 

Door op deze wijze het constructie-proces op te vatten kunnen formele, 

logische, wiskundige methodes toegepast warden om een hoogst rnogelijke 

efficientie te bereiken. Maar - zo zouden we ons kunnen afvragen - is het 

wel nuttig om te onderscheiden in de bovenstaande driedeling, waarbij 

onderscheid gemaakt wordt in: a) efficientie van het proces en b) efficientie 

van het ontwerp van het proces? Oat onderscheid is inderdaad nuttig. Met 

formele methodes kan men immers alleen een formeel inzicht verschaffen in 

de efficientie. Na de formele analyses is nog te kijken, hoe het 'in de 

praktijk' werkt; in het formele ontwerp kunnen belangrijke behoeften van de 

uitvoerders (noodzakelijke koffie- of toilet-pauzes) over het hoofd gezien 

zijn. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het sedert Carnot nuttig is om te 

onderscheiden tussen strikte T&W-ontwerpen en ontwerpen omwille van de 

planning. De laatste vorrn van ontwerpen is een synthese van formele inzichten 

en inzichten van meer maatschappijwetenschappelijke aard. Hoe kornt het eerste 

ontwerpen tot stand als een synthese tussen natuurwetenschappelijke inzichten 

en 'zuivere' techniek? Uit de volgende paragrafen zal blijken dat het Lijn

rnodel eveneens op een geidealiseerde voorstelling berust, waarvan succesvolle 

researchmanagers, zoals Casimir, de grenzen kennen en ook ervoor waarschuwen. 

II.2. Klassieke en moderne orientatie op de techniek 

II.2.1. Hoe klassiek is modern en hoe modern is klassiek? 

Het onderscheid tussen modern en klassiek is in het vorige hoofdstuk 

reeds verschillende keren ter sprake gebracht bij de behandeling van de ver

schillende benaderingswijzen in de technische wetenschappen. We hebben toen 

gezien dat er in het T&W-onderzoek getheoretiseerd wordt, maar dat er een 

onderscheid te maken is bij de orientatie op de techniek: de klassieke 

theoretiseringen volgen de techniek, en de moderne gaan eraan vooaf. Dit 

laatste werd verduidelijkt door erop te wijzen, dat Einsteins brief nooit 

door een technicus pur Bang geschreven had kunnen warden. Ook bij het syste

matiseren met wiskundige methoden bleek het verschil tussen klassiek en 

modern; 'klassiek' duidde daarbij op het uitgaan van gestabiliseerde formele 

methodes en 'modern' op het bewustzijn, dater vele verschillende methodes 

zijn en dat ze misschien nog verder te ontwikkelen zijn omwille van hun 

toepassing. 
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Om misverstand te vermijden moet hier van meet af aan erop gewezen 

worden dat het verschil tussen modern en klassiek (zoals de woorden hier 

bedoeld zijn) alleen maar zijdelings iets te maken hebben met de geschiedenis 

van techniek en wetenschap: de klassieke benaderingswijze kan het duidelijkst 

geillustreerd worden met voorbeelden uit de periode tot de negentiende eeuw; 

de moderne benaderingswijze met voorbeelden van meer recente ontwikkelingen. 

Maar ook nu nog kiest het researchmanagement tussen modern of klassiek T&W

onderzoek; in het eerste geval is men zich bewust dat omwille van de 

produktie fundamenteel nieuwe inzichten nodig zijn; in het tweede geval kiest 

men voor de beperking: fundamenteel nieuwe inzichten zullen ons wel te duur 

warden vanwege de hoge materiaal- en salariskosten. 

Bij de lezer komt misschien de vraag op of onderstaande gelijkstellingen 

geoorloofd zijn: 

modern T&W-onderzoek 

klassiek T&W-onderzoek 

fundamenteel T&W-onderzoek 

toegepast T&W-onderzoek 

Deze identificaties zijn niet juist; dat is reeds gebleken in de appendix B 

van hoofdstuk I en zal nogmaals blijken in paragraaf II.5. 

Modern T&W-onderzoek wordt gedaan met de bedoeling om fundamenteel 

nieuwe inzichten te verwerven omwille van de toepassing. Hieruit blijkt dat 

men in het research-management niet veel kan beginnen met het onderscheid 

tussen fundamenteel en toegepast zonder meer. Veeleer moet er genuanceerd 

onderscheid gemaakt worden tussen: 

a) klassiek: produktverbetering nastreven met toepassing van verworven 

wetenschappelijke inzichten en daarbij heel 'praktisch' fundamenteel weten

schappelijke kwesties en tegengestelde opvattingen niet miskennen maar wel 

'onuitgevochten' laten. 

b) modern: efficiente produktverbetering nastreven door middel van het 

verwerven van nieuwe fundamenteel T&W-onderzoek. 

Samengevat: het verschil tussen klassiek en modern is primair een onder

scheid in het bewustzijn van de managers en de termen berusten op de periodes 

van waaruit voorbeelden geplukt kunnen warden ter illustratie van het onder

scheid. 

rr.2.2. Klassieke orientatie op ontwerp en constructie 

Om de klassieke orientatie op produktvernieuwing te verduidelijken 

concentreren we ons op een kleine periode uit de lange geschiedenis van de 

ontwikkeling van de optische instrumenten, in het bijzonder van de tele- en 
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rnicn)scoop in de zeventiende en en achttiende eeuw. Omwille van de genoemde 

doelstelling proberen we daarbij drie zaken goed uit elkaar te houden: 

a) de technische verbeteringen, b) de fundamentele T&W-kwesties die ten 

dele miskend of ten dele buiten beschouwing gelaten werden zonder ze te mis

kennen, enc) de 'toepassing' van de verworven inzichten bij de ontwikkeling 

van optische instrumenten. 

a) Aanvankelijk kwamen voor de tele- en microscoop als rnateriaal-soorten 

in aarunerking: glas in de verschillende vormen van lenzen (niet het kristal, 

waarvan het nut pas in de negentiende eeuw onderkend werd voor de genoemde 

instrumenten) en verschillende soorten spiegels. Het woord "spiegel" heeft 

in deze context een wat globale betekeni.s. De eigenschap van sommige metaal

soorten om licht te weerspiegelen is uiteraard bekend sinds het ijzeren 

tijdperk. In de zeventiende eeuw werden spiegels geslepen uit spiculum: dit 

is een tin-koper-legering die gemakkelijk verweerde. In 1853 ontdekte Justus 

von Liebig een chemische methode om een dunne zilverlaag op glas aan te 

brengen. Zilver heeft echter een nadeel: het wordt snel zwart. Pas in 1930 

is ontdekt dat dit euvel verholpen kan worden door aluminium in vacuum op 

te dampen op glas. De recentelijk bereikte verbeteringen van de spiegel als 

mogelijk onderdeel voor tele- en microscopen is voor ogen te houden bij de 

beoordeling van de hier ter discussie staande periode. Er is geen abrupte 

ommekeer van glas- naar spiegeltelescoop, nadat Newton met 'succes' het 

euvel van glas met het spiegel-principe vermeden had. Dat is niet alleen met 

wetenschappelijke overwegingen te verklaren maar ook met zuiver praktisch

technische: de zogenaamde 'spiegel' van de zeventiende en achttiende eeuw 

weerkaatste het licht slechts voor de helft. Vandaar dat men niet alleen 

omwille van een theorie bleef sleutelen aan de verbetering van de glastele

scopp en -microscoop, nadat gebleken was dat met spiegel bepaalde nadelen 

vermeden konden worden. 

De lens die als tweede onderdeel in de zeventiende eeuw in aanmerking 

komt bij de constructie, heeft ook een zeer lange geschiedenis. Als materiaal

soort is glas reeds 5.000 jaar bekend en de techniek van het blazen ervan is 

inmiddels oak al 3.000 jaar oud. De techniek voor het vervaardigen van brillen 

is 700 jaar geleden ontdekt. In een publicatie van 1303 bespreekt de arts 

Bernard van Gordon de medische betekenis van de nieuwe vondst voor de ver

schi l lende tekortkomingen voor de ogen. Om het verhaal wat in te korten geeft 

figuur II.1 op blz. 40 kort de inzichten weer, waarmee de praktische werkende 

opticien en 'uitvinder' alsook de beoefenaar van de optica. als wetenschap 

vertrouwd is geweest: ten eerste de klassificatie van lenze11 in (bin)convexe 
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technische (bi) convexe lenzer~ (~i ) concave lenzen 
klassificc1-

t ~ ) I ] ] tie van 
lenzen 

inwerking convergentie in divergentie vanuit het brand punt 
van deze het brandpunt 
lenzen op 

ll>t 
invallend ,.. 

het licht licht ~ --
t --. - - --
invallend .,. 
lie ht brandpunt brandpunt 

medische door verzienden door bijzienden te dragen 
functie te dragen 

Figuur· II. 1 Technische en zuetenschappe lijk inzichten met be trekking toL 

Zenzen in het begin van de zeventiende eeuw 

en (bi)concave, ten tweede het inzicht dat in de (bi)convexe lens het licht 

convergeert in het brandpunt en dat in de (bi)concave lens het licht diver

geert vanuit het brandpunt, en tenslotte het inzicht dat de eerste soort 

lens te gebruiken is door verzienden en de tweede soort lens door bijzienden. 

Direct in het verlengde van deze inzichten ligt ook de ontdekking van de 

verrekijker, die spoedig al 'telescoop' genoemd wordt. Het eerste exemplaar 

wordt in Nederland vervaardigd, vandaar dat het ontwerp-beginsel waarop de 

vinding berust, het 'Hollandse beginsel' genoemd wordt. Het wordt in figuur 

II.2 duidelijk gemaakt. 

inva1-

lend 

J icil t. 

Vz'.r.Juur TT. 2 Het 'Hollandse beg,insel ': een convexe lens ala objectief en 

een concave lens ala oculair 

Het hoeft nauwelijks betoog dat voor deze vinding zeer veel belangstelling 

bestond op de markt. Dat blijkt reeds ui.t de reactie op het verzoek van 
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Johan Lipperhey, de brillenmaker uit Middelburg, om een patent (1608). De 

Staten Generaal willigden het verzoek in onder voorwaarde, dat de 'dubbele' 

verrekijker (voor het linker en rechter oog) geconstrueerd werd. Oat was 

nuttiger voor de scheepvaart. Nog meer werd de belangstelling van de markt 

vergroot door Galilei die de telescoop namaakte en het strategisch belang 

ervan aantoonde; hij liet zien, hoe vijandige schepen met het instrument 

reeds van verre waar te nemen waren. Met zijn astronomische ontdekkingen 

toonde Galilei tevens het belang van de uitvinding aan voor dit vakgebied. 

Vanwege de behoefte aan een betrouwbare kalender en vanwege het religieus 

politieke belang van de Copernicaanse kwestie waren de vorsten in de zeven

tiende eeuw bereid voor astronomie veel geld beschikbaar te stellen. Het 

praktisch nut bleek onmiddellijk ook voor de direct hierna ontdekte micro

scoop: reeds in 1620 wijst Isaac Beekman op de mogelijkheid om op geheel 

nieuwe wijze zicht te krijgen op ziekteverschijnselen en ook op de mogelijk

heid om de kwaliteit van textiel vast te stellen door ermee de draden van 

stoffen tc tellen. 

De zo zeer geinteresseerde markt werd echter slecht bediend. De tele

scoop bezat vele tekortkomingen. Over de aard van deze tekortkomingen kon 

de toenmalige optica aanvankelijk nagenoeg geen uitsluitsel geven. De voor

naamste moeilijkheid die men zich bewust was, wordt nu 'chromatische aberratie' 

genoemd: het ontstaan van kleurranden die toe te schrijven zijn aan het breken 

van het licht in de lenzen. Er ontstond een periode van technisch T&E-zoeken, 

waarin verschillende voorstellen gedaan werden om de telescoop op een andere 

manier te ontwerpen. Het zal blijken dat technisch T&E-zoeken veel complexer 

is dan het onderzoek volgens het T&E-model van hoofdstuk I. Omwille van het 

overzicht zullen we de voornaamste voorstellen hier noemen en nummeren. 

s
1

: In zijn Dioptik (1611) deed Kepler reeds het voorstel om het Hollandse 

beginsel op te geven door voor de oculair eveneens een convexe lens te 

gebruiken. Het ontwerp-beginsel werd twee jaar later nadien toegepast door 

Christoph Steiner die er een astronomisch succes mee behaalde: de ontdekking 

van zonnevlekken. Het nadeel van dit instrument was, dat de chromatische 

aberratie bleef bestaan en dat bovendien door de lenzen het beeld omgekPerd 

gevormd werd. 

H
2

: In 1645 construeerde Anton Maria Schryl een soort periscoop met 

vlakke spiegels en lenzen. Voor het vermijden van de omgekeerde beeldvorming 

ging hij uit van een ontwerp-beginsel dat reeds door Kepler was aangegeven: 

door een derde lens toe te voegen tussen objectief en oculair. Inderdaad 

werd het euvel verholpen, maar het ging wel ten koste van een slechtere beeld-

vorming. 
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H
3

: In 1664 kwam James Gregory op de gedachte om de chromatische aberra

tie te vermijden door het ontwerp van een kijker waarin het licht weerkaatst 

werd door een combinatie van holle en bolle spiegels, voordat het naar de 

oculair geleid werd. Het interessante van Gregory's voorstel is dat het een 

ontwerp zonder constructie is: hij slaagde er zelf niet in het instrument zo 

te vervaardigen zoals hij het wilde. 

H
4

: Hierin wordt Gregory overtroffen door Newton met zijn ontwerpbegin

sel van 1668, hetgeen in figuur II.3 is afgebeeld: het licht valt op een 

holle spiegel, waarop het weerkaatst wordt en naar een vlakke spiegel geleid 

wordt, die zodanig is opgesteld dat het beeld naar het oculair valt. 

lend 

Jicht 

Figuur II.3 Het Newton-principe 

hollespiegel 

·,,,_ 11telschro11f voor irstel linq 
van het brandpunt 

H
5

: Huygens ontwikkelde in 1684 een telescoop door het oculair te 

richten op het brandpunt van het objectief, dat aan een hoge paal bevestigd 

is; dit ontwerp ging uit van de gedachtengang dat de chromatische aberratie 

te vermijden is doordat de kromming in het brandpunt het geringst is en dus 

ook de aberratie daar het geringst is. 

Mede door het verbeteren van de technieken om lenzen te slijpen konden 

in de genoemde perioden verbeteringen bereikt warden door Chester Hall (H
6

) 

in 1729; door John Dolland (H
7

l in 1758, waarbij de chromatische aberratie 

vermeden werd met biconvexe crown- en concave flintglaslenzen; door Herschel 

(H
8

) die met weer andere spiegels werkte en hierdoor in staat was om in 1781 

de planeet Uranus te ontdekken; door Robert Blair (tt
10

) in 1791; door Joseph 

van Frauenhofer (tt
10

) in 1814; door de wiskundige Gauss (H
11

) in 1818. 

In tegenstelling tot het T&E-model van hoofdstuk I warden in dit proces 

niet resoluut voorstellen verworpen. Elk zinning voorstel leidt wel tot een 

verbetering. Bovendien is dit technisch T&E-proces afhankelijk geweest van 

de slijptechnieken. 

b) Voor het later (onder c)) vaststellen van de invloed van wetenschap 
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op het bovenstaande T&E-proces van H
1 

, ... , H
11

, warden nu de onderwerpen 

geschetst die van fundemantele aard waren voor de toenmalige optica. Een van 

de problemen was de verklaring van de aard van het licht. Aristoteles' op

vatting over het ontstaan van kleuren door vermenging van duisternis met wit 

licht werd na Newtons prisma-experiment van 1672 definitief opgegeven; door 

wit licht in een prisma te ontleden werd zichtbaar gemaakt, dat het uit ver

schillende kleuren bestaat. Vele andere verschijnselen vroegen om een 

theoretische verklaring: het buigen van licht aan randen van kieren en gaten 

(door Tycho Brahe ontdekt met zijn camera obscura en in zijn publicatie van 

1604 besproken), het breken van licht in glas en prisma's (waarvoor Kepler 

in het besproken Dioptik (1611) reeds een brekingswet opstelt), en de dubbel

breking van licht in somrnige kristallen, die de eigenschap hebben om in een 

stand een der stralen tegen te houden en na een kwart slag een andere straal 

(in 1668 door Erasmus Bartholinus ontdekt met een calcietkritstal), het ant-

staan van verschillende kleuren bij verschillende dunne plaatjes (bijvoorbeeld 

van de schubben van vissen, besproken door Hooke in zijn Micrographia (1665)). 

Voor enkele van deze problematische verschijnselen wist Huygens in zijn 

Traite de la Lumiere (1690) een verklaring te geven met zijn golventheorie: 

elk punt dat door een punt gepasseerd wordt, gedraagt zich als een trillings

centrum, dat opnieuw bolvormige lichtgolven uitzendt. De rechtlijnige uit

breiding van het licht en enkele andere kwesties blijven in Huygens' optica 

een vraagteken. Dit is een van de redenen waarom Huygens' werk voor lange 

tijd niet toonaangevend is geweest in de optica en in populariteit overtrof

fen werd door Newtons werk van 1704. Daarin wordt een atomaire verklaring 

van de lichtverschijnselen gepresenteerd. Zo verklaarde Newton de afwijking 

van de brekingswetten in het calcietkristal door de aanname van polarisatie: 

de richtingen van de lichtbundels blijven beperkt tot een vlak doordat de 

polen van de lichtdeeltjes bij normaal licht willekeurig gericht zijn en bij 

polarisatie zouden ze in een vlak gericht zijn. 

Newtons optica bleef de meest aanvaarde gedurende de gehele achttiende 

ceuw. In 1802 ontdekte Young echter het interferentieverschijnsel: de 

wederz.ijdse werking van twee stralen op elkaar bij het sarnentreffen van 

beide. Voor de verklaring beriep hij zich op Huygens' golftheorie, maar hij 

ondervond daarbij felle weerstand onder andere van Brougham en Brewster. 

Evengrote weerstand van Laplace en Biot ondervond Fresnel in Frankrijk bij 

zijn herorientatie op de golftheorie. In het verloop van de negentiende eeuw 

heeft wederom de techniek de theoretische discussie beinvloed: door de ant-

wikkeling van de fotografie en de spectroscopie is de golf-verklaring voor 

de fysische optica onontbeerlijk geworden. 
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Hoe de golf-theorie en de 'rechtl.ijnige' geometrische optica in klassiek 

onderzoek verenigbaar gemaakt warden, verduidelijkt figuur II.4. Bij het 

berekenen van invalshoeken en brekingshoeken warden lichtstralen beschouwd -

en dit is wederom een idealisatie - als rechte lijnen. Figuur II.4.1 ver

duidelijkt hoe daarbij afgezien wordt van de golfbeweging. De chromatische 

aberratie is met de golftheorie te verklaren als een storing die ontstaat 

doordat de stralen met langere golflengte minder sterk warden gebroken dan 

de stralen met kortere golflengte. Hierdoor convergeert blauw licht meer in 

convexe lenzen en divergeert het meer in concave, rood licht daarentegen 

minder. Alhoewel deze verschillende eigenschappen met de golftheorie te 

verklaren zijn, warden de berekeningen wederom met de rechtlijnige Newtoniaanse 

optica doorgevoerd zoals de figuren II.4.2 en II.4.3 verduidelijken. Figuur 

II .. 4. 4 verduidelijkt hoe het euvel van de chromatische aberratie door ver

betering van lenzen verbeterd kan warden: door het gebruik van gecombineerde 

lenzen, waarbij de convergentie door een divergerende afzwakking wordt 

te9engegaan. 

rood 
blauw 

-
--

Figuur II.4.1 Converoenties 

Convergenties in 
Figuur• II. 4. 1 Geometrische en fysische 

op ti ca 
convexe lens 

•· 

rood 
blauw 

Piauur II.4.3 Divergentie in 

concave lens 

------: ~ 
rood 
blauw 

t 
concave en convexe 
lens gecombineerd 

Figuur II. 2. 4 Het euvel -oan abeN'atie 

vermeden door dubbele 

lens in een 
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c) We vergelijken de theoretische ontwikkelingen van b) met de technische 

ontwikkelingen van a) voor het vaststellen van de invloed van wetenschap op 

techniek. We moeten dan concluderen dat een variant op de in paragraaf I.). 

geciteerde bewering van Casimir van toepassing is: een over het algemeen niet 

geaccepteerde theorie (in dit geval die van Huygens) blijkt zeker zo vrucht

baar te zijn als de meest ingeburgerde. Huygens' golftheorie speelt namelijk 

een belangrijke rol bij de technische ontwikkelingen die onder a) genoemd 

zijn, alhoewel Huygens' optica toen voor 'fout' gehouden werd. Dat geldt 

vooral na de publikatie van Newtons optica in 1704. Dollon (H
7

) bijvoorbeeld 

gaat uit van Eulers voorstel dat in figuur II.4.4 is afgebeeld. Welnu, Euler 

is een van de weinige aanhangers van Huygens' golftheorie in de achttiende 

eeuw. De vondst is dan ook niet Newtons deeltjestheorie toe te schrijven. 

Herschels (H
8

) en Blairs (H
9

) verbeteringen zijn Newtoniaans te interpreteren. 

Blairs ontwerp hield in het bijzonder rekening met de sferische aberratie 

die terug te voeren is op een onrust in de dampkring. Maar Frauenhofer (H
10

J 

daarentegen analyseerde de lijnen in het zonnespectrum wederom in overeen-

stemming met de golftheorie van Huygens. 

Uit het voorafgaande blijken de volgende typerende kenmerken voor klas

siek T&W-onderzoek: 

a) Er wordt aangenomen dat Newtons theorie meer verklaart dan die van 

Huygens. Overeenkomstig de theoretische modellen T&E en TRP van het vorige 

hoofdstuk, wordt de meer verklarende theorie ook voor theoretisch belangrijker 

gehouden. 

b) Dat wil echter niet zeggen, dat de tegengestelde theorie buiten be

schouwing blijft; in tegendeel de 'alternatieve' theorie wordt voor technisch 

relevant gehouden. Hieruit blijkt: de begrippen "theoretisch bevredigende 

verklaring" en "technisch bevredigende verklaring" dekken elkaar niet geheel. 

c) De noodzaak om op theoretisch gebied ook de alternatieve theorie te 

aanvaarden blijkt pas duidelijk, wanneer de alternatieve theorie tot tech

nische vernieuwingen heeft geleid die in de context van de 'heersende 

theorie' niet meer te duiden zijn. Hieruit blijkt, dat de aanvaardbaarheid 

van een theorie in hoge mate afhankelijk is van de mogelijkheid haar technisch 

toe te passen. 

II.2.3. Moderne orientatie op ontwerp en constructie 

Bij klassiek T&W-onderzoek wordt er uitgaande van bestaande theorieen 

'gesleuteld' aan bestaande ontwerpen of constructies, die onvoldoende de markt-
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behoeften bevredigen. Bij modern T&W-onderzoek daarenteqen warden theorieen 

fundamenteel verder ontwikkeld omwille van een ontwerp van een produkt dat in 

beginsel alleen nog maar theoretisch mogelijk is. Oat deze techniekontwikke

ling in onze eeuw plaatsvindt moge wel blijken uit de omstandigheid dat 

bijvoorbeeld de quanturnrnechanica in de jaren dertig tot prograrnrna verheven 

werd in het NatLab in de hoop om met haar te komen tot ontwerpen van nieuwe 

produkten. Bovendien zijn de inzichten betreffende de kernsplitsing en -fusie 

theoretisch bekend geweest lang voor hun technische toepassinq. Tussen 

de brief van Einstein en het afwerpen van de atoornbornrnen op Japan - we 

spraken daarover reeds in paragraaf I.2. - vergingen jaren van niet alleen 

puur technische maar ook theoretische ontwikkelingen. Voor de toepassing van 

het theoretische beginsel van de kernsplitsing moesten problemen opgelost 

warden zoals het snelle tot stand brengen van een kritische massa, hetgeen 

niet opgelost kon warden zonder de ontwikkeling van fundamenteel theoretische 

inzichten. Zo ook is het theoretische beginsel reeds lang bekend, dat door 

kernfusie meer energie gewonnen kan warden met minder radio-activiteit. De 

meeste sterren ontlenen hun energie immers aan de fusie en als ongecontro

leerde reactie wordt het principe in waterstofbornrnen toegepast. Een praktisch 

probleem, dat tegelijkertijd een fundarnenteel theoretisch karakter heeft, is 

het in bedwang houden van de reactie en de gevolgen van de bijna 100 miljoen 

graden temperatuur die voor de fusie vereist is. In al deze typisch twi_ntig

ste eeuwse ontwikkelingen ijlt de wetenschap in haar theoretische ontwerpen 

de techniek vooruit. 

II.2.4. Casimirs kring- en spiraallooptheorie 

Gedurende tientallen jaren is prof.ctr. H.B.G. Casimir betrokken 

geweest bij het proces van het toepassen van wetenschap in de techniek 

als direkteur van het NatLab van Philips. Zijn inzichten hierover 

heeft hij uiteengezet in 1972a, 1972b, 1974, 1979, 1981 en 1983. Die publi

caties bevatten een rijkdom aan informatie en ideeen; bovendien funderen 

zi.j een theorie over de relatie tussen wetenschap en techniek, die de 

auteur zelf "kring- en spiraallooptheorie" noemt. Ik kan hier onmogelijk 

grondig genoeg op de inhoud van de werken en de theorie ingaan en moet 

daarom volstaan met een korte verrnelding van de kern van de theorie. 

In stellingen geformuleerd luidt de theorie: 

A. In de historische ontwikkeling is er een kringloop in de relatie 

tussen wetenchap en techniek te bespeuren: 

A.a. De antieke wetenschap is niet actief ontwerpend en gedraagt zich 
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receptief ten aanzien van de techniek. De antieke wetenschap is 

weliswaar als filosofische ontstaan, maar haar inhoud ontleent 

ziJ - blijkens moderne historiografische studies - uit de Egyp

tische, Babylonische en Griekse technische 'handboeken' (voor

zover er over 'handboeken' gesproken kan worden). 

A.b. In de klassieke wetenschap herorienteert zij zich op de techniek 

zodanig, dat er een wisselwerking tussen wetenschap en techniek 

ontstaat; meestal ontstaan probleemstellingen in een technische 

context, waarvoor in de wetenschappelijke theorieen een oplossing 

gezocht wordt. 

B. In modern T&W-onderzoek ("modern" heeft hier de omschreven betekenis) 

is zo een hechte ineenstrengeling van wetenschap en techniek ontstaan, 

dat er plastisch van een spiraalbeweging gesproken kan worden. Bij 

het ontwerpen ligt het initiatief echter telkens bij de wetenschap. 

Bij het ordenen van het materiaal van dit hoofdstuk en het vorige is er 

rekening gehouden met deze theorie van Casimir, zodat de betekenis van de 

termen nauwlijks meer toelichting behoeft. Opdat de lezer echter de plastische 

schrijfwijze van Casimir leert kennen, zij hier een tekst geciteerd, waarin 

de overgang van klassiek naar modern T&W-onderzoek omschreven wordt. 

"Toen de geleerden als Galilei, Newton en anderen begonnen de natuur te 

onderzoeken hoorden tot verschijnselen die zij bestudeerden ook zaken 

die reeds door de empirische technologie waren vastgesteld. Bij Galilei 

kan men daar zeer duidelijk voorbeelden van vinden. Maar wel leidde 

het betere inzicht in de verschijnselen al spoedig tot perfektionering 

van de techniek. Natuurlijk, men had denkbeelden over de sterkte van 

balken en bouwwerken maar toen men deze ook goed kon berekenen kwamen 

er nieuwe mogelijkheden in zicht. Natuurlijk, schepen zeilden en wind

molens draaiden voor men veel afwist van de aerodynamica, maar later 

kon deze toch bijdragen tot perfektionering van dergelijke apparatuur. 

lets dergelijks geldt voor de warmteleer, voor de thermodynamica, die 

oorspronkelijk tot stand kwam, gedeeltelijk althans, om tot een beter 

inzicht te komen in de wijze waarop in stoommachines de warmte in 

beweging werd omgezet en om te begrijpen dat er grenzen waren aan de 

efficientie waarmee dat kon gebeuren. Bij het derde belangrijke 
~-. 

gebied ui t de klassieke fysica echter, de leer van het el ektromagnetisme, 

de elektrodynamica, ontmoette men voor het eerst een nieuwe situatie" 

Voor Casimir geldt dus ook het omgekeerde van wat we gezien hebben; hij slelt ~ 

vast dat gevallen van 'modern' T&W-onderzoek reeds in de klassieke periode te 



- 55 -

bespeuren zijn. 

"Daarbij gaat de wetenschappelijke ontdekking en de wetenschappelijke 

analyse vooraf aan technologische toepassingen. De proeven van ¢rsted 

over de afwijking van een kompasnaald ender invloed van elektrische 

stromen en het daarop aansluitende werk van Ampere, die nauwkeurig de 

regels voor de krachten tussen stromen en magneten en tussen stromen 

onderling vaststelde, gingen vooraf aan het maken van de eerste elektro

motoren. De ontdekking van de elektromagnetische inductie door Faraday 

ging vooraf aan het ontwerp van de eerste dynamo's door Siemens. De 

voorspellingen van Maxwell van elektromagnetische golven gingen vooraf 

aan de ontdekking van de elektromagnetische golven door Heinrich Hertz 

en deze ging vooraf aan het werk van Marconi, die aantoonde dat in tegen

stelling tot wat vele geleerden op dat ogenblik dachten, deze golven 

een doelmatig hulpmiddel voor telecommunicatie konden vormen". 

(Casimir (1979)). 

II.3. Techniekdynamica, researchmanagement, T&W-programma's 

In de methodologie van de technische wetenschappen warden de activiteiten 

van de technische wetenschappers geanalyseerd (ongeveer) op de manier zoals 

het tot nag toe in dit en het vorige hoofdstuk geschied is. Uitgaande van 

deze inzichten probeert de techniekdynarnica de ontwikkelingen van de techniek 

in haar samenhang met de wetenschappen te verklaren. In het researchmanagement 

maakt men gebruik van deze inzichten om zo effectief en zo efficient mogelijk 

te komen tot vruchtbare toepassing van wetenschap. 

Ten aanzien van techniekdynamica, methodologie van de technische weten

schappen en researchmanagement warden in de literatuur vele meningen geuit; 

men zou ze kunnen classificeren in extreem beamende en extreem sceptische. 

Sceptici menen, dat een wetenschappelijk resultaat niet te beschouwen is als 

proces in de letterlijke zin van het woord zoals dat in de industrie wordt 

opgevat; die beschouwingswijze is volgens de sceptici reeds daarom verkeerd, 

omdat technische en wetenschappelijke ontwikkelingen leiden tot voordien on

voorstelbare resultaten. En omdat het resultaat van het 'wetenschappelijke 

produktieproces' onbekend is, is efficient research management ten aanzien 

van de techniek niet mogelijk. 

De extreme optimisten willen met de sceptici niet eens discussieren over 

argumenten; ze houden het voor voldoende om erop te wijzen dat wetenschaps

planning omwille van de technische ontwikkelingen gebeurt. Ze geloven bovendien 
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dat de industrie (waaronder de wapenindustrie) uitgaat van de ideologie, dat 

'er brood op de plank moet komen' en daarom verspilling efficient weet te 

vermijden. 

De waarheid ligt natuurlijk altijd een beetje in het midden en zo is 

het ook in dit geval. In het bijzonder hebben de sceptici in twee punten 

gelijk: het volledig uitsluiten van 'verspilling' (in die zin, dat geen 

moeite op een of andere manier verloren gaat) is niet te garanderen, en ook 

is het verrassingselement bij 'rijk' management (in de zin van het Casimir

citaat aan het begin van dit hoofdstuk) niet uitgesloten. 

Dat ook in het industriele onderzoek 'verspilling' kan voorkomen blijkt 

wel uit het reeds in paragraaf I.8. vermelde TENAX-project van de AKU

fabrieken. Gedurende 14 jaar werd er onderzoek gedaan, een proeffabriek werd 

opgezet en het gehele project werd stopgezet. En de managers doen moeite om 

het project te vergeten. Het project voldoet overigens nauwkeurig aan de 

criteria van een klassiek T&W-onderzoek. Een bepaald soort isolatiemateriaal 

werd gezocht. Ruimte voor fundamentele theorie-ontwikkelingen bestond er niet. 

En het project werd stopgezet, direct nadat men had vastgesteld, dat binnen 

het kader van de bestaande theorieen en de bekende materiaalsoorten (en 

uiteraard de eisen van de markt) er geen nieuw productieproces bereikt kan 

warden. 

Verrassingen met daaraan gekoppelde vruchtbare ontwikkelingen treden 

eerder op in laboratoria met een wat ruimere opdracht; hiervan is het NatLab 

een goed voorbeeld. Vandaar dat Casimir in zijn In Defecence of Errors ("Ter 

verdediging van fouten" (1982a)) en in Haphazard Reality (vrij vertaald: 

"Het toeval van de werkelijkheid van het industriele laboratorium, waarin 

technische fysici werken" (1983)) kan vertellen over anecdotische situaties, 

waarin per vergissing of door een 'fout' zeer vruchtbare ontdekkingen gedaan 

warden. Een voorbeeld daarvan is dat door een weegfout van een assistent per 

toeval ontdekt is wat later 'ferroxdure' zou heten. Sceptici hebben dus 

gelijk: nooit is er een garantie te geven dat elke verspilling uit te sluiten 

is; bovendien hebben ze in zoverre gelijk dat het verrassingselement met 

vruchtbare resultaten uitgesloten kan warden door slecht management. Oat wil 

echter niet zeggen - en in zoverre hebben de sceptici ongelijk -, dat 

researchmanagement irrationeel zou moeten zijn. Integendeel: vele technische 

wetenschappelijke verbeteringen warden bereikt, wanneer men ze wil bereiken. 

Daarvan hebben we in het voorafgaande reeds vele voorbeelden gezien. 

Waaraan heeft het researchmanagement zijn beperkte succes te danken? 

Voor het merendeel is dat toe te schrijven aan het weloverwogen vasthoudcn 
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aan een T&W-programma. Wanneer we dit proberen te omschrijven komen we tot 

de volgende formulering: 

Het is het besluit om onderzoek te (laten) doen omwille van de ontwikke

ling van een nieuw produkt (atoombom toendertijd of een bepaald soort 

isolatiemateriaal bij de AKU) of van een vaag aangeduide verzameling 

van produkten (electrotechnische apparatuur) en om een organisatie

structuur in het leven te roepen zodanig, dat er voordurend een hechte 

communicatie bestaat tussen meer wetenschappelijk georienteerde mede

werkers en meer op de technische praktijk gerichte medewerkers. 

Overeenkomstig de omschrijving is het niet vereist een welomschreven 

bepaald produkt voor ogen te hebben. De successen in industriele laboratoria 

kunnen tot stand komen: 1) door taai volhouden en proberen met een vast doel 

voor ogen; 2) door een gelukkige samenloop van omstandigheden, doch met een 

- zij het ook niet nauwkeurig omschreven - doel voor ogen; 3) door een samen

loop van omstandigheden, zonder dat men enig doel gesteld heeft", zo stelde 

de stichter van het NatLab, G. Holst (1930), vast. In principe blijft er een 

academische vrijheid dan ook in de industriele laboratoria bewaard. De commu

nicatiestructuur zorgt voor het contact tussen onderzoek en productie. 

Over de communicatie-structuur moet men ook niet een al te 'armoedige' 

(in de betekenis van het Casimir-citaat) voorstelling koesteren. Het is niet 

zo, dat de ideeen van de directie of de leiding van het laboratorium "een 

ijzeren dictaat van bovenaf'' vormen (Casimir (1981)). Die 'macht' hebben 

zelfs de groepsleiders niet. De communicatiestructuur is van dien aard, dat 

er een stroom van ideeen ontstaat tussen onderzoekers, groepsleiders, directie 

onderling en met de produktontwikkelaars. Dit strookt met de conclusies van 

Schopman (1982), die het beleid beschrijft, dat gevolgd werd bij de reorgani

satie van het NatLab in de jaren vijftig en zestig: "Het uiteindelijke beleid 

werd zeker niet van bovenaf opgelegd, maar er was evenzeer een stroorn van 

ideeen van het laboratorium naar de top toe". 

In de context van een T&W-programma bestaat er voor individuele onder

zoekers een grote ruimte voor het ontwikkelen van eigen programma's. Op eigen 

verzoek kunnen onderzoekers van project veranderen (zie Diemer (z.j.)). En 

het consequent vasthouden aan een bepaald doel voor lange tijd wordt niet 

geeist: "Ik ben zelf ook niet zo een ordelijk figuur, die voor zijn qehele 

leven vasthoudt aan een welomschreven programma (Casimir (1982b). 

De sceptici hebben gelijk: bij researchmanagement is de planning niet 
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precies gelijk met de planning van de constructie van een produkt, zoals we 

dat in paragraaf II.1. hebben gezien. Zolang er niet gekozen is voor een 

welomschreven product, kan er geen reeks van voorschriften R
7 

, ••• , R
11 

op

gesteld worden, die uiteindelijk leidt tot het T&W-resultaat. Maar er zijn 

wel middelen ontwikkeld om het T&W-research te plannen in analogie naar het 

constructie-proces van een bepaald produkt. Een van die middelen is de / ) 

DELPHI-methode. Ze is erop gericht om de intuitief gekoesterde verwachtingen , , .. , , '· 

van specialisten (Einsteins verwachting van 1939 was ook maar een intuitieve) 

te inventariseren; nadien kunnen de verschillende vormen van onderzoek dat 

nog te doen is geordend worden zodanig, dat er inderdaad een reeks van voor-

geschreven onderzoeksresultaten R7 , ••• , R ontstaat. Deze vorm van planning 
n. 

is kostbaar; het inventariseren en evalueren van de meningen van de specialis-

ten1is niet gemakkelijk en wel tijdrovend. Bovendien is deze vorm van planning 

alleen mogelijk, indien een welomschreven produkt beoogd wordt. En dat is 

niel bij ieder T&W-programma het geval, zoals uit de gegeven omschrijving van 

het T&W-programma blijkt. Er is een ingrijpend verschil tussen de T&W-program

ma' s van deze paragraaf en de theoretische programma's van paragraaf I.7. De 

verschillen zijn onder andere de volgende: 

a) Theoretische progressie is toename in verklaringskracht, technische 

progressie daarentegen is de groei van het tegemoetkomen aan eisen van de 

markt in het ontwerpen. 

b) Theoretische progressie schijnt immanent (zonder beroep op andere 

culturele ontwikkelingen) beschreven te kunnen warden. 

Theoretische progressie impliceert echter niet: toename van belang voor 

technische vernieuwing. Integendeel: Newton verklaarde meer dan Huygens, maar 

Huygens stimuleerde, zo zagen we in paragraaf II.2., soms veel meer bij 

technische innovatie. 

Er bestaan twee punten van overeenkomst tussen T&W-programma's en 

theoretische: 

a) Bij beide wordt er omwille van het succes als het ware 'dogmatisch' 

vastgehouden aan het grondidee van het programma. Deze houding is onder andere 

vast te stellen bij Edison (1847-1911), de grate technicus met zijn 2000 

octrooien en de practicus die vele stroomcentrales bezit. Hij heeft die 

successen bereikt door - inderdaad in overeenstemming met de gegeven omschrij

ving - vast te houden aan zijn besluit om onderzoek te (laten) doen omwille 

van de ontwikkeling van de 'verzameling' van produkten die in de praktijk 

functioneren met behulp van gelijkstroom. Edisons 'dogmatisme' blijkt uit zijn 

contact met de Yoegoslaaf Tesla. Deze had uitgaande van het idee van draaiende 
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magneetvelden het probleem van de dynamo's met hun energieverlies (vanwege 

de vonkende borstels bij hoge voltages) weten te omzeilen. Nadat Tesla zo 

gekomen was tot het ontwerp van de eerste wisselstroornmotor, zocht hij con-

tact met Edison. Edison ontving hem niet eens. Sterker nog: Edison voerde 

later zelfs een campagne tegen Tesla onder het motto "wisselstroom is humbug". 

Het gevolg van Edisons invloed is geweest, dat de productie van trams en 

treinen zich aanvankelijk op gelijkstroom richtte en pas veel later omschakel

de op wisselstroom. Hierdoor moest men gedurende lange tijd een groat ongemak 

dulden: de wisselstroom van de centrales (die op het Tesla-principe waren 

overgegaan) moest van de trams en treinen omgezet warden in gelijkstroom. 

Uit dit voorbeeld blijkt de beperkte rationaliteit van T&W-prograrnma's en 

ook blijkt daaruit de functie van die cornmunicatiestructuren: het doorbreken 

van vastgeroeste beoordelingen en opvattingen over de technische ontwikkeling 

en het nut ervan voor de industrie. Succes van theoretische of technische 

programma's is onbereikbaar, wanneer de zin van het prograrnma voortdurend 

object van twijfel blijft. Dit 'rechtvaardigt' een 'dogmatisme' in beide 

gevallen. 

b) Een tweede overeenkomst tussen theoretische en T&W-programma' s bestaat 1 '.i ft• 
1 
;·;: 

in de omstandigheid dat de keuze gefundeerd is alleen maar door een soort 

intuitie ten aanzien van een te verwachten resultaat. Dat resultaat staat in 

het begin op generlei wijze vast. Dat blijkt wel uit de beschrijvingen van de 

ingrijpende beslissingen. Holst, de eerste directeur van het Philips NatLab 

"voelde" (in 1930), "dat men met de theorie van Bohr ( ... ) de mogelijkheid 

had de verschijnselen die zich voordeden bij doorgang van elektrische stromen 

door gassen te begrijpen en dat daarmee ook de mogelijkheid gegeven werd om 

te komen tot betere lichtbronnen ( ... ) Het heeft onder andere geleid tot het 

Na-licht"(Casimir (1979), p. 23). Holst "had een goede 'neus' voor wat 

belangrijk onderzoek was of zou warden" (Schopman (1982)). 

II.4. Over innovatie-onderzoek en over de vraag: Hoe onpraktisch is fundamen

teel wetenschappelijk onderzoek? 

Onder "innovatie-onderzoek" wordt hier verstaan het onderzoek, dat 

uitgaat van innovaties in de industrie en deze analyseert met de bedoeling 

om vast te stellen welke invloed de wetenschappen gehad hebben bij het tot 

stand komen van die innovatie. Op die manier hoopt men te komen tot conclusies 

aangaande het economische nut van de wetenschappen. Vanuit deze wat specula

tieve opzet wordt er al vanaf de Tweede Wereldoorlog dit soort onderzoek 
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gedaan, maar het zal duidelijk zijn, dat de opzet in onze tijd van bezuini

gingen in verband wordt gebracht met wetenschapsbeleid. Een voordeel van dit 

onderzoek is, dat het uitgaat van een operationele definitie van de relatie 

tussen wetenschap en techniek. Het berust namelijk op de gedachte dat er een 

verzameling van concreet voorstelbare 'dingen' (de produktie-vernieuwingen) 

bestaat. Maar tegelijk wordt daarbij het nadeel duidelijk, waarmee het voor

deel 'betaald' moet warden. Alle innovaties tezamen vormen namelijk een 

aggregraat, gelijk de totaliteit van alle bestedingen in een bepaald jaar in 

de Nederlandse economie een aggregaat vormen. Men besteedt immers geld voor 

zeer uiteenlopende dingen en zo ook kommen innovaties tot stand op grand van 

uiteenlopende overwegingen en in verschillende nationale en internationale 

stelsels. 

De benaderingswijze van het innovatie-onderzoek begint 'van de andere 

kant' vergeleken met de voorafgaande beschouwingen, die erop gericht zijn 

T&W-programma's te onderzoeken vanuit de probleemstelling, hoe ze tot succes 

leiden. Maar ten aanzien van deze probleemstelling kunnen de resultaten van 

het innovatie-onderzoek - indien voorzichtig gebruikt - toch wel nuttige bij-

dragen leveren. Daarom warden hier twee vragen ten aanzien van het innovatie-

onderzoek behandeld: 1) hoe komt men in het innovatie-onderzoek tot begrips

vorming?, en 2) hoe moet men omspringen met de resultaten van dit soort 

onderzoek. 

Uitgaande van de doelstelling innovaties in hun relatie tot de weten

schappen te analyseren probeert men in het innovatie-onderzoek verschillende 

vormen van wetenschappelijk onderzoek te typologiseren. Gewoonlijk komt men 

tot (een variant op) de driedeling die onlangs (1981) nog in het gezaghebbende 

boek van Tisdell staat afgedrukt. 

Fundamentele 
wetenschap 

Toegepaste 
wetenschap 

Technologie 

Figuur II.5 OVerlapping tussen wetenschap en technologie volgens Tisdell 

Piguur II.5 'verduidelijkt' deze driedeling en geeft aan, volgens Tisdell, 

dat de onderwerpen van zui.ver en toegepast wetenschappelijk onderzoek en 
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technologie elkaar gedeeltelijk overlappen. Onbeslist blijft of "technologie" 

op te vatten is als wetenschap over de techniek of als verzameling van tech

nieken die toegepast warden. Deze meerduidigheid wordt ook door Van Dale en 

het Oxford Dictionary toegelaten. De noodzaak om tot wat meer duidelijke 

omschrijvingen te komen van de in het figuur genoemde termen wordt reeds 

gedurende lange tijd ervaren. De UNESCO heeft in 1971 richtlijnen gepubliceerd 

om te komen tot een genuanceerde begripsomschrijving. Figuur II.6 vermeldt 

de door de UNESCO aanbevolen parameters (UNESCO-document no. 25, 1971). 

Uitganga- 1. l!oti•t van de onderzoeker 
aituati• 

2. Mate van zijn vrijheid 
betrefftmd 

]. Organisatie van het onderzoek 
(individueel ot in teamverballd) 

4. Wijze van financieren 
(aan een individu, aan een in•tituut) 

Coel- s. verwachte toepasbaarheid buiten het 
stellinge11 vakqebied 
be tNlif•>ld 

6. Vervachte relevanti• voor bet 
vakqebied 

FiguuY' II. 6 Beool'de lingscriteria voor onderzoek tJolgens de UNt:sco 

Uitgaande van deze parameters komen Moen en Los tot de volgende 

omschrijving van 'fundamenteel wetenschappelijk onderzoek', een omschrijving 

die volgens deze auteurs een verantwoord wetenschapsbeleid zou garanderen: 

daarbij is de onderzoeker gemotiveerd om wetenschappelijke kennis te ver

groten met vrije keuze van zijn onderwerp met eigen individuele werkwijze 

met aan hem toegekende middelen waarbij het resultaat en de betekenis van 

het onderzoek bij de start van het onderzoek nog niet duidelijk te voor

spellen zijn (Moen en Los (1974)). Dat deze omschrijving nutteloos met 

betrekking tot hE~t researchmanagement is, bleek in het voorafgaande: veel 

fundamenteel onderzoek gebeurde omwille van de produktie en onder leiding 

van managers. 

Enkele jaren gelden publiceerde TNO een onderzoek, dat zich richtte 

op de innovaties bij 45 Nederlandse metaalverwerkende bedrijven (voorname

lijk machinefabrieken). Daarbij was men gekomen tot de schematische maar 

toch wel zeer genuanceerde voorstelling over de relaties tussen technische 

innovaties en de verschillende niveaus van onderzoek, die in figuur II.7 

wordt afgebeeld. 
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P1:guur II. 7 Relatiec tussen niveaus van onderzoek, techniek en productie 

volgens de TNO-werkgroep 

De A-innovaties berusten op basiswetenschappelijke kennis en leiden 

tot een afzetmarkt in alle onderdelen van de samenleving (bijvoorbeeld de 

computer) . Deze invloed op de samenleving wordt in de figuur aangegeven 

door de lange pijl. De B-innovaties berusten eveneens op fundamentele 

kennis, maar de beoogde produkten hebben maar een beperkte afzetmarkt 

(zoals bijvoorbeeld meetinstrumenten voor chemische processen) ; C-innovaties 

leiden tot een beperkte afzetmarkt en berusten op een bekende techniek 

(bijvoorbeeld een nieuw soort menger voor bulkgoed) ; D-innovaties berusten 

op de combinatie van verschillende soorten reeds bestaande kennis en leiden 

tot een afzetmarkt van misschien maar een of enkele afnemer(s) (bijvoorbeeld 

een complete chemische fabriek of een kerncentrale) ; E-innovaties berusten 

op een wijziging van een bestaand produkt en leiden tot een afzetmarkt in 

verschillende industrietakken (bijvoorbeeld de vorkheftruck) ; F-innovaties 

zijn gecompliceerde vernieuwingen (bijvoorbeeld een ruimteschip) die met 

een spin-off-effect leiden tot een produktie voor een dagelijk gebruik 

(vuurvaste keramische kookpan) ; G-innovaties daarentegen berusten op toe

passingen van analoge technieken op een ander gebied (papiernijders ontleend 

aan de snijtechnieken in de metaalindustrie). Door deze typologisering van 

de relaties tussen wetenschap en techniek te gebruiken komt de TNO-onderzoeks

groep tot het volgende inzicht met betrekking tot de invloed van onderzoek 

op de innovaties in de metaalindustrie: 

Het "geeft aan dat niet alleen computers en maanlanders tot de inno

vaties moeten warden gerekend en dat veel innovatieve activiteit zich 

kan afspelen in het minder spectaculaire gebied random de 'grenslijn', 

in het bovenstaande ontstaansniveau en het onderste toepassingsniveau. 

Het is dit gebied dat in hoofdzaak het terrein is van de Nederlandse 
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industrie. Deze bestaat voor een belangrijk deel uit middelgrote en 

kleine bedrijven, waar het gebruik van de 'big science' vaak niet tot 

de mogelijkheden behoort" (TNO Werkgroep (z.j.), p. 22). 

Het merendeel van de innovaties in de Nederlandse metaalindustrie 

blijkt - zo is de indruk van de werkgroep - zich rond de "grenslijn af te 

spelen: dat wil zeggen dat er veel dwarsverbindingen tussen de verschillende 

technieken bestaan en dat - op zijn minst ogenschijnlijk - fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek daarbij nauwelijks een rol speelt. Het spreekt 

vanzelf, dat een soortgelijk onderzoek in Japan tot andere resultaten zou 

leiden. Met deze opmerking wil ik de waarde van het onderzoek niet aantasten 

maar wel tot voorzichtigheid manen ten aanzien van het gebruik van resultaten 

van innovatie-onderzoek in het algemeen. 

Buiten de besproken moeilijkheden ten aanzien van het onderscheid tussen 

fundamenteel en toegepast onderzoek, moet er nog op gewezen warden dat de 

onderscheiding dwars door de vakgebieden lopen. Ter illustratie het vak logica. 

Het kan gebruikt worden om op het gebied van het grondslagenonderzoek van de 

wiskunde de bewijsstructuren te verduidelijken. Misschien is deze logica

beoefening wel tot het fundamentele onderzoek te rekenen. Maar logica kan ook 

gebruikt warden om daarmee nieuwe computer te ontwikkelen, zoals het verleden 

heeft aangetoond. Waar wil men in een onderzoek de grens tussen toegepast en 

fundamenteel nauwkeurig vaststellen? 

Het innovatie-onderzoek kan dan ook moeilijk tot een gefundeerd inzicht 

leiden ten aanzien van de functie van dat zogenaamde 'fundamentele' onder-

zoek. De National Science Foundation (1976) in de Verenigde Staten liet een 

vijfhonderd tal belangrijke innovaties in vijf grote industrielanden op aller

lei aspecten onderzoeken. Daarbij zocht men onder andere naar de belangrijkste 

bron van inspiratie voor innovaties. Het resultaat ziet men in de tabel van 

figuur II.8. 

Land Intern Extez n Geen 
zuiver we ten- zui ver we ten- zuiver we ten-
schappe li jk schappelijk schappelijk 
onderzoek onderzoek onderzoek 

v'~r(•lll.gde Staten ]4 12 54 

EngAland 20 2 76 

West-Duitsland H 8 84 

Japan 41, 0 54 

Frankrijk .l 3 11 56 

Totaal 5 landen 32 9 59 

Figuur II. 8 Br•onnen van industriele innovaties (in %) 
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De indruk bestaat op grand van de tabel, dat bij innovaties het fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek een een belangrijke rol speelt. Het externe onder

zoek komt daarbij vooral van de universiteiten. Met deze indruk wordt het 

resultaat van een eerder door het Science Foundation opgedragen onderzoek 

bevestigd. Dat onderzoek, TRACES (afkorting voor Technologie in Retrospect 

and Vritical Events in Science) genaamd, van 1968 leidde tot de inzichten 

die in figuur II.9 zijn samengevat. 

lnsti t.uten Zuiver Toegepast ontwikkeling 
wetenschappelijk onderwijs 
onderwijs 

-~---~ 

Univcrsiteiten 76 31 7 

R.esearchinstituten 
pn 14 15 10 

1·egerin~slalJoratoria 

Industrie 10 54 83 

Fi(JUUY' I I. 9 Brannen van informatie b1'.j innovaties 1~n percentages 

Het onderstrepen van het belang van het fundamentele onderzoek in de 

resultaten van de studies van de Science Foundation strookt in het algemeen 

niet met de resultaten van studies die door het Department of Defence warden 

opgedragen. Een van de studies (PROJECT HINDSIGHT genaamd) fundeerde het 

inzicht, dat slechts 0,4% van de innovaties op het gebied van wapensystemen 

in de periode 1945-1963 toe te schrijven zijn aan fundamenteel wetenschappe

lijk onderzoek. 

De paradoxale resultaten manen tot voorzichtigheid. Bij het lezen van 

verslagen over innovatie-onderzoek is het raadzaam de regels van het PW-model 

voor ogen te houden. Bet innovatie-onderzoek heeft immers nog niet tot een 

welgefundeerde theorie geleid en is er geen uniformiteit in de begripsvorming. 

Is hierdoor de vorm van onderzoek nutteloos geworden? Bij het juiste gebruik 

van de resultaten ervan niet. 

Bij het gebruik in de praktijk van die conclusies moet men deze telkens 

in verband brengen met op zijn minst twee specifieke eigenschappen van het 

onderzoek waaraan de conclusies ontleend zijn: het onderwerp (welke bedriJven, 

welke uitvindingen, welke landen, welke onderdelen van het innovatieproces 

zijn onderzocht) en de gebruikte methodische middelen (octrooi-analyse, 

interviewtechnieken, kosten-baten-analyses bij bepaalde bedrijven, etc.). 
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Terecht wijst de TNO Werkgroep erop: 

''hoe gevaarlijk het is de uitkomsten van verschillende studies 

blindelings met elkaar te vergelijken. Het zal duidelijk zijn, dat de 

factoren die bij het innovatieproces een rol spelen in de op weten

schap gebaseerde industrietakken (electronica, chemie, en dergelijke) 

anders liggen dan bij de bedrijven (bijvoorbeeld de metaalverwerkende 

- AS) die hun basis vinden in de technologie en haar toepassingen, 

zoals ze ook verschillen bij de grote concerns en kleinere bedrijven." 

(TNO Werkgroep (z.j.) p. 22). 

II.5 Orientatie op de techniek, een cultureel-ethische kwestie, een techniek

dynamische of een kwestie voor de innovatie-onderzoekers? Conclusies 

Uit het onderzoek, dat in de Verenigde Staten verricht is door William 

G. Ouchi, zou blijken dat westerse bedrijven waarin de Japanse waarden van 

saamhorigheid en dergelijke het meest gewaardeerd worden, op de markt ook de 

beste successen boeken. Volgens de ''Theory Z'' van Ouchi kan ieder willekeurig 

westers bedrijf in 13 bureaucratische stappen omgevormd worden in een Japans 

functionerend bedrijf. Moeten de bedrijven naar Japans voorbeeld orngevormd 

worden om uit de economische crisis te komen? Moet hetzelfde ook niet 

geschieden met de aanpak in de wetenschappen, vooraal wanneer het resultaat 

van sommige studies van het innovatie-onderzoek suggereert, dat fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek voor innovaties niet van belang zijn? Zijn dat 

niet cultureel-ethische kwesties (te meer daar wetenschap toch ook nog zo 

iets als een cultureel vormende taak heeft)? 

Uiteraard, meen ik, zijn cultureel-ethische overwegingen belangrijk voor 

een weloverwogen beleid ten aanzien van wetenschap en onderzoek. Maar de 

aanzet tot cultureel-ethische overwegingen kan pas gegeven worden, nadat er 

een duidelijk beeld gevormd is van hetgeen te plannen of te sturen is. Met 

name blijkt uit het voorafgaande, dat de ingeburgerde indeling in fundamen

teel en toegepast wetenschappelijk onderzoek een verkeerde indruk wekl ten 

aanzien van de manier waarop wetenschap in industriele laboratoria functio

neert. De grenzen van de academische vrijheid zijn in die laboratoria niet 

nauwkeurig afgebakend. In de communicatiestroom van top naar hasis kan iedere 

individuele onderzoeker gedachten naar voren brengen die relevant zijn ten 

aanzien van de keuze van het T&W-programma. De vrijheid beperkt zich dus niet 

tot de grenzen van het vastgestelde T&W-programma. 
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In ieder geval blijkt ook een rigide toepassing van het Lijn-model door 

de Brood-op-de-plank-ideologen in industriele laboratoria niet gunstig te 

werken en door sommige researchmanagers expliciet afgewezen te warden. 

Een ander resultaat van het voorafgaande is dat de indeling toegepast

fundamenteel (overeenkomstig een van Casimir stammend onderscheid) te ver

vangen is door de indeling in: 

a) theoretisch onderzoek 

b) op technisch innovatie gericht onderzoek 

ba) volgens het recept van een klassiek T&W-programma 

bbl volgens het recept van een modern T&W-programma 

De spelregels van progressie in theoretisch onderzoek werden in de 

paragrafen 6 en 7 van het vorige hoofdstuk behandeld. Helaas liet de context 

het niet toe om in te gaan op de verzamelingstheoretische moeilijkheden die 

zich in de praktijk voordoen bij het toepassen van het theoretische progressie

begrip. De beslissing tussen modern en klassiek is een managementkwestie en 

vaak in hoge mate afhankelijk van de beschikbare middelen. 

Het technisch innovatie gericht onderzoek wordt op twee niveaus beoor

deeld: 

a) vanuit de plaats die het inneemt binnen het programma 

b) op grand van de relevantie van het programma waarmee het geidentifi

ceerd wordt. 

Analyses die uitgaan van innovaties om de invloed van wetenschap daarin 

te ontdekken kunnen tot soms verrassende en gedetailleerde inzichten leiden. 

Voor een meer algemeen inzicht ten aanzien van de vraag "hoe leidt wetenschap 

tot innovatie?" blijkt de omgekeerde weg echter meer voor de hand te Ligqen. 

Voor een bevredigend antwoord op de vraag zal er echter nog veel onderzoek 

gedaan moeten warden (uiteraard uitgaande van een goed programma). 

juni 19B3/99 
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