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Dames en Heren, 

In het begin van september heeft de rector jaarlijks de twijfelachtige 
eer om het studiejaar te openen met een toespraak. 
Hij beschouwt het als een eer, omdat hij is geroepen onder woorden te 
brengen wat onder U, als toehoorders, leeft bij het begin van het 
studiejaar. Gedachten over het afgelopen jaar, maar ook wensen en 
verwachtingen voor de komende cursus. Toch heeft hij ook twijfels aan 
het begin van het studiejaar. Komt het omdat hij nu reeds een derde 
keer achtereenvolgens voor U staat en met U eraan twijfelt of hij nog 
nuttige en nieuwe dingen zal kunnen zeggen die U kunnen boeien? De 
jaarlijkse wisseling van het rectoraat in het verleden had in dit opzicht 
vele voordelen, omdat het U een aantrekkelijke variatie van man en 
taal bood. De twijfels liggen dieper, omdat ook dit jaar het universitair 
onderwijs in het brandpunt van de belangstelling is blijven staan, ik kan 
beter zeggen het mikpunt van kritiek van bijna alle kanten is geworden. 

Het is een droevige situatie, dat in Nederland de numerus fixus over 
een aantal studierichtingen moest worden uitgebreid, waardoor de ver
wachtingen van vele jonge mensen niet konden worden vervuld. Nog 
droeviger is het wellicht dat deze numerus fixus plaatsvindt op grond 
van een verlenging van een noodwet, zonder dat in het Parlement uit
voerig is gesproken over de wezenlijke grondslagen van het te voeren 
toelatingsbeleid tot de uni versiteit. Is het op dit punt terecht dat de 
universiteiten mikpunt zijn van kritiek? 
Zijn de verwachtingen over de plaats en de functie van het onderwijs de 
afgelopen jaren wellicht te hoog gespannen geweest en begint nu een 
tijdperk van ontgoocheling? Men verwacht van het onderwijs dat het een 
grotere spreiding geeft van kennis en macht over de leden van de 
samenleving. Men heeft verwacht dat het een grotere sociale gelijkheid 
zou brengen en een gelijkmatiger inkomstenverdeling. Op zichzelf zeer 
nastrevenswaardige doeleinden, maar het begint nu duidelijk te worden, 
dat niet het onderwijs alleen dit kan verwezenlijken, misschien zelfs 
niet eens een belangrijke factor in dit proces vormt. 
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Ge lijkheid van kansen voor iedereen is de leus die men aanheft. Maar 
hoe verwezenlijkt men dit in het onderwijs? Gelijke toelatingseisen 
voor iedereen? Gelijke resultaten voor iedereen? Extra hulp voor 
sociaal of erfelijk achtergestelden? 
Of is het systeem van de loterij de consequente uitwerking van het be
grip van de gelijkheid van kansen voor iedereen in het onderwij s? Indien 
de voorstellen van de staatssecretaris worden aangenomen, zal over 
enige tijd, indien het aantal studierichtingen met numerus fixus zich 
verder uitbreidt, de toelating van een groot aantal studenten tot de 
universiteit door de loterij worden bepaald. Waarom gaan we de exa
menuitslagen in de toekomst niet per loterij vaststellen? Of de samen
stelling van de Hogeschoolraad of het college van Bestuur? 
Gelijke kansen voor iedereen. Het probleem is te ernstig om er grapjes 
over te maken. Het gaat om de toekomstverwachtingen van jonge men
sen en de verwezenlijking van hun idealen. ls dan het lot de hoogste 
wijsheid waar wij over beschikken? 
Beperken wij ons tot het technisch hoger onderwij s, dan treedt een 
andere twijfel op: welke richting moet dit onderwijs opgaan? Bij de 
opening van het hoofdgebouw van deze hogeschool zei de toenmalige 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat een krachtige 
stirnulering naar de technisch-wetenschappelijke studierichtingen 
dringend geboden was. De gebouwen die U thans bier ziet staan, en 
ook de nieuwe gebouwen in Delft en Twente zijn een zichtbaar bewijs 
van deze stimulans. De toeloop van de studenten in de technische 
studierichting blijft echter de laatste jaren achter bij de verwachtingen, 
in tegenstelling tot die naar de andere studierichtingen. Een numerus 
fixus is daarom dit jaar nog niet nodig geweest, maar krijgen wij niet 
te weinig goede studenten? 

Tot dit technisch hoger onderwijs wil ik mij in de rest van mijn rede 
beperken, zoals het een rector van een technische hogeschool betaamt. 
lk zal proberen enkele lijnen uit het verleden via het heden naar de 
toekomst te trekken. Daarbij zal zich de oude ervaring wel bevestigen, 
dat wie de dingen door een nieuw venster wil zien, te horen krijgt dat 
of bet venster niet nieuw is, bf er niets door te zien is. Er is de laatste 
jaren weer zoveel nieuw vensterglas in onze hogeschool geplaatst, on
langs nog in de W-hal, met een voor deze hogeschool ongekend kleurig, 
frivool geel randje, dat ik mij aan een bespiegeling waag. 

De geschiedenis van de ingenieursopleidingen begint in Nederland 
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reeds aan het eind van de 16e eeuw. De Rijksuniversiteit te Leiden 
bezat toen reeds een opleidingsinstituut in de vorm van een "ingenieurs
school". De problemen van de waterbeheersing en de vestingwerken 
stimuleerden Prins Maurits om Simon Stevin te vragen een leergang 
te ontwerpen, waarin de arithme"tica en de geometrica werden beoefend. 
Gezien de aandacht die de Vlaming Simon Stevin schonk aan het gebruik 
van de Nederlands~ taal, behoor ik te spreken over de rekenkunst en 
de meetkunst. 
De praktisch opgezette leergang liet ruimte voor eigen onderzoek, 
want de instructie van Stevin bepaalde met betrekking tot hen die de 
voor het ingenieursschap vereiste kennis hebben opgedaan: "Die soe 
verre gecomen sijn, hebben se alsdan lust die diepsinnige dingen 
grondelycker tondersoucken dat sullen sy mogen doen. " Het lijkt wel 
of wij een aanbeveling voor het behalen van een research-aantekening 
lezen. Na de teruggang van de militaire activiteiten van de Verenigde 
Nederlanden in het laatste kwart van de l 7e eeuw, stopt de Leidse 
ingenieursopleiding. Het is echter goed aan deze opleiding te herinne
ren in het academisch jaar waarin wij het 400-jarig bestaan van de 
Leidse universiteit zullen vieren. Het is echter ook goed eraan her
innerd te worden dat de, ontwikkeling van de techniek plaats kon vinden 
zonder ingenieursopleidingen. De scheepsbouw en de molenbouw 
stonden in Nederland op grote hoogte; praktische handwerkslieden 
brachten dit tot stand. In andere landen geldt hetzelfde voor de che
mische en de metallurgische industrie. 

Een belangrijk moment in de geschiedenis van de ingenieursopleidingen 
vormt de stichting van de Ecole Polytechnique in Frankrijk, weleens 
de rijpste vrucht van de Franse revolutie genoemd. Gaspar Monge, 
wiskundige, vestingbouwer, organisator en revolutionair, legde de 
grondslag. In deze school werden de fundamentele opleidingen in 
Frankrijk geconcentreerd en de beroepsopleidingen voor de verschil
lende militaire ingenieurs volgden in afzonderlijke instituten. De 
wiskundige Jacobi heeft" van de Ecole Polytechnique gezegd: een school 
zonder voorbeeld en zonder navolging. Toch heeft hij model gestaan 
voor vele scholen in de wereld. Van burgerlijke zijde werd in Frankrijk 
reeds in 1829 de Ecole Centrale des Arts et Manufactures opgericht. 
Thans in een modern gebouw ten zuiden van Parijs gevestigd, maar 
met nog vele herinneringen aan beroemde Franse ingenieurs: Bleriot, 
Peugeot, Eifel, Michelin. Het vorig jaar opgerichte Europese Genoot
schap voor Ingenieursopleidingen hield terecht zijn eerste congres in 
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de Ecole Centrale, waar ook een aantal Uwer aanwezig was. 
In de rest van de 19e eeuw volgden in de Westeuropese landen gelijk
soortige ontwikkelingen. In Wenen werd reeds heel vroeg, in 1815, een 
technische hogeschool opgericht, in Zwitserland volgde in 1853, na 
Iangdurig overleg tussen de kantons, de Eidgenossische Technische 
Hochschule in Zurich, in Duitsland in 1868 de Technische Hochschule 
in Mi.inch en. 
In Nederland hadden we reeds in 1842 een Delftse Academie, eerst in 
1863 wordt het een Polytechnische School, en pas in 1905 een Tech
nische Hogeschool, en krijgt Delft het recht, zij het schoorvoetend. 
om de graad van doctor in de technische wetenschappen te verlenen. 
In de Verenigde Staten loopt de ontwikkeling parallel aan die in West
europa. Het Massachusetts Institute of Technology wordt in 1865 ge
sticht, om een plaats te worden: "voor hen die leidende posities zullen 
innemen in de industrie ..... waar een systematische studie van 
politieke en sociale verhoudingen en bekendheid met wetenschappelijke 
methoden en processen gelijkelijk van belang zijn." 
In Engeland loopt de onderwijskundige ontwikkeling wat achter; pas in 
1908 wordt het Imperial College of Science and Technology als onder
deel van de Uni versiteit van Londen gesticht: als een reactie op en uit 
angst voor de ontwikkelingen in Duitsland blijkt uit de voorbereidende 
geschriften. 

Hebben nu deze technische hogescholen een belangrijke invloed gehad 
op de industriele ontwikkeling in de l 9e eeuw? Niet als eerste stimulans. 
De industrieen waren meestal reeds gesticht door voortvarende onder
nemers en de ontwikkeling van het vakgebied vindt plaats buiten de 
hogescholen om. Dit geldt vooral in de sector van de traditionele 
industrieen waar werktuigkundigen en scheepsbouwkundigen een rol 
spelen. De industrieen die meer op de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek waren gebaseerd, zoals de elektrotechnische industrie, de 
chemische industrie en in j ongere tijd de vliegtuigindustrie, waren 
veel meer afhankelijk van de opgeleide ingenieurs. De verhouding is 
echter complex en niet in het kort hier te omschrijven. We zien wel 
dat industrieen die niet tijdig gebruik maken van hooggekwalificeerde 
ingenieurs, in hun ontwikkeling uiteindelij'k worden geremd. Is dit niet 
een van de redenen van stagnatie in bepaalde Engelse industrietakken 
en kennen wij in Nedetland daar ook geen voorbeelden van in de werk
tuigkundige en scheepsbouwkundige industrie? 
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lk wil dit thema niet vervolgen, uitsluitend constateren dat voor de 
geschiedschrijvers van de techniek nog een terrein braak ligt, ook al 
zijn wij verheugd dat in het afgelopen jaar het Studium Genera1e een 
cursus organiseerde over de geschiedenis van de techniek. 
In ieder geval heerste er in Nederland geen twijfel, dat, toen besloten 
werd om na de Tweede Wereldoorlog de industrialisatie met kracht 
aan te vatten, ook uitbreiding van de ingenieursopleidingen moest 
plaatsvinden. De twee nieuwe technische hogescholen van Eindhoven 
en Twente, ik memoreerde het reeds, zijn daarvan het gevolg. Er is 
zelfs nog jaren serieus gestudeerd over de plaats van een vierde tech
nische hogeschool in Nederland. Gelukkig is daarover in de volksver
tegenwoordiging indertijd geen voortijdig besluit genomen, zoals over 
de Se medische faculteit, waarvan men thans de noodzaak betwijfelt. 

1k ben hiermee gekomen bij bet heden, de huidige programma' s voor 
de opleiding tot ingenieur. Dat houdt ook reeds een blik op de toekomst 
in, want de studenten die thans afstuderen, staan in bet decennium 
1990-2000 op het hoogtepunt van hun carriere. 

Er heerst vrij grote overeenstemming over de globale inboud van het 
curriculum. 1k beboef het u nauwelijks te schetsen: in de basis het 
verwerven van vaardigheid in het gebruik van de wiskunde en natuur
kunde; daarop volgend de belangrijkste principes van bet betreffende 
ingenieursgebied met grote aandacht voor het opzetten van tbeorieen 
en mogelijke berekeningsmethoden van het vakgebied - het kenmerkende 
van de ingenieurstheorieen is dat men moet leren vaak meer aandacht 
te schenken aan de verwaarlozingen, aan datgene wat straffeloos weg
gelaten kan worden, dan aan de verfijningen - ; tenslotte - het kernstuk 
van de opleiding - oefeningen in de analyse en synthese, die tot het 
ontwerpen en beheersen van technische systemen leiden. 
Dit laatste onderdeel is zeer belangrijk, omdat daarin een integratie 
tot stand moet komen van de elementen uit de bpleiding, die leiden tot 
een ingenieur: iemand die concipieert, theorieen kan opzetten, ver
schi.llende vakgebieden kan integreren, en de wegen aangeeft om tot 
een realisatie te komen. 
Kennis van en ervaring met maatschappijwetenschappen zal hij daarbij 
niet kunnen ontberen. Wij kunnen dat nauwelijks beter omscbrijven, 
dan reeds 100 jaar geleden een van de eerste docenten aan de Poly
technische School van Delft het deed, Huet, met de woorden (onze oud-
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collega Schmid vestigde in zijn diesrede van 1961 er nog eens de aan
dacht op): 
"Laten de aanstaande ingenieurs naar een universiteit gaan om er 
wiskunde, natuurkunde, mechanica en staathuishoudkunde te leren en 
laat er hen tevens de nieuwe letteren beoefenen, in de tijd, die hen 
overblijft. Maar laten zij bovenal hart en verstand vormen, door om
gang met personen buiten hun eigenlijke vak werkzaam. Laten zij daar 
kennis maken met hen, die later in geheel andere richting werkzaam 
zullen zijn om meer en meer de naam van in~nieur symbool te doen 
zijn van algemene ontwikkeling, verenigd met grohdige kennis van een 
speciaal vak." 

Moeten wij uit het aanhalen van een citaat van 100 jaar oud, en het nog 
toepasselijk achten, constateren dat de curricula reeds jarenlang vast
liggen, dat het een verstarde troep is op de hogescholen en universi
teiten, dat er veel dood hout aanwezig is, en dat er nu eens eindelijk 
geherprogrammeerd moet worden? Wanneer men de discussies over 
de wet Herstructurering volgt, zou men welhaast een dergelijke indruk 
krijgen. Voor de technische wetenschappen, waar ik thans over spreek, 
is dit geheel onjuist. 
Onze hogeschool is nog geen 20 jaar oud; bij de opzet is er intensief 
over het curriculum nagedacht. Wanneer U de colleges van dit cursus
jaar vergelijkt met die van tien of twintig jaar geleden, blijkt duidelijk 
hoeveel er veranderd is. Vooral in de derde- en vierdejaarscolleges 
vindt een voortdurende aanpassing plaats aan de stand van de techniek. 
De onderwijscommissies zijn alert op noodzakelijke veranderingen. 
Uitvoerige rapporten van de afdelingen der Elektrotechniek en der 
Werktuigbouwkunde die de laatste jaren zijn verschenen, bewijzen dit; 
de natuurkundigen voeren nauw overleg via een commissie van de 
Nederlandse Natuurkundige Vereniging. 

Toen dan ook de commissie Herprogrammering van de Academische 
Raad, de commissie-Wiegersma, in het vorige jaar nadere informatie 
vroeg over de gedachten die over de opleiding leefden, in het bijzonder 
de zogenaamde eindtermen, kon men daarop snel reageren. Overleg 
met de zusterinstellingen via de secties in de Academische Raad vindt 
voortdurend plaats. 
Voor de technische wetenschappen is men unaniem van mening dat 
slechts een eindterm, wetenschappelijke voorbereiding op de uitoefening 
van het ingenieursberoep, de belangrijkste zal moeten zijn. Dat is 
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altijd de hoofdopdracht van de technische hogescholen geweest, en 
niets wijst erop dat dit op korte termijn zou moeten veranderen. 
Een neventerm komt thans wel in een aantal afdelingen op: de voorbe
reiding tot het leraarsberoep. Een commissie onder leiding van Groen 
bereidt een rapport voor over het curriculum voor de eerstegraads
lerarenopleiding aan deze hogeschool, dat in het najaar ter discussie 
zal komen. 
Ook in de basisjaren vindt voortdurend aanpassing plaats. 
De onderafdeling der Wiskunde heeft een nieuw wiskundeprogramma 
voor het eerste jaar uitgewerkt op basis van het gewijzigde v .w .o.
programma; dit gaat dit cursusjaar van start. Het is zeer verheugend 
dat ook de T.H. Twente hierin mee is gegaan. Zal de T.H.Delft volgen? 
De wijze van onderwijs geven wordt eveneens aangepast. De groep 
Onderwijsresearch, die in de afgelopen cursus zijn 10-jarig bestaan 
heeft gevierd, heeft zich de laatste tijd gericht op de vervaardiging 
van gemdividualiseerde onderwijssystemen, die zo mogelijk met de 
computer gestuurd kunnen worden. In samenwerking met de vakgroep 
Technische Mechanica is een systeem ontwikkeld dat veelbelovend is. 
De ervaring is ook gebruikt voor het opzetten van een cursus in de 
statistiek voor de beide katholieke instellingen van universitair onder
wijs, die van Nijmegen en Tilburg, maar het zal zeker ook voor niet
katholieke instellingen bruikbaar zijn. De groep Onderwijsresearch 
gaat \ierder, samen met de afdelingen der Werktuigbouwkunde en der 
Elektrotechniek, systemen te ontwikkelen, waar niet alleen de kennis
overdracht centraal staat, maar het leren oplossen van technische 
problemen. 
De stuurgroep Audiovisuele Hulpmiddelen, die begonnen is met een 
nieuwe aanzet, zal dit najaar ook met een voorstel komen, om in het 
bijzonder aandacht te besteden aan die procedure, waar het visuele/ 
bewegende element een extra-bijdrage kan geven in het technisch on-· 
derwijs. 
Zo zijn er vele ontwikkelingen te melden, die getuigen van een leven
dige uitwisseling van gedachten over en een voortdurende aanpassing 
van de vorm en inhoud van het curriculum. Toch kan een criticus met 
de vraag komen: is de hogeschool niet te veel met het uitbouwen en 
wijzigen van het bestaande bezig, en let zij wel op de veranderingen 
die in de samenleving en de techniek rondom ons plaatsvinden? Wordt 
wel gedacht aan de ingenieurs die ook nog in 1990 moeten functioneren? 
De grote problemen waar de mensheid voor staat, worden steeds dui
delijker. Het zijn niet alleen Cassandra' s die de ondergang voorspel-
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len, maar in wijder kring heeft men oog gekregen voor de noden: de 
ontoelaatbare bevolkingsgroei, het wereldvoedselprobleem, de uitput
ting van grondstoffen, de aantasting van het leefmilieu, een dreigend 
energietekort. Terecht twijfelt men aan de mogelijkheden van een 
voortbestaan van de mensheid. De historie lee rt dat dominerende be
schavingen vaak gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van bepaalde 
grondstoffen. 
De eeuw van Pericles berustte gedeeltelijk op de beroemde zilver
mijnen in het Laurion-gebergte. Engeland produceerde tijdens zijn 
industriele overwicht in de 19e eeuw het meeste lood, koper, tin, 
ijzer en steenkool van de gehele wereld. Onze tijd zal achteraf ge
karakteriseerd worden als het olie- en aardgastijdperk .. 

Modellen voor een vertraagde groei, of zelfs met groei gelijk aan nul, 
worden serieus besproken. Vele modellen kijken daarbij nostalgisch 
naar het verleden, en verwachten dat met een eenvoudiger technologie 
de groei stil kan worden gezet en dat men daarom de ontwikkeling van 
wetenschap en techniek moet afremmen. Dit zal zeker kunnen, maar 
men moet zich eens goed realiseren wat daarvan het gevolg zal zijn 
bij een nog steeds groeiende wereldbevolking: een onvoorstelbare 
ellende. 

Tinbergen rriaakte bij zijn afscheidscollege vorig jaar aan de Rijks
uni versiteit te Rotterdam de balans op van een aantal pessimistische 
en optimistische verwachtingen voor de toekomst. Hij gaf daarbij een 
schets van een economische theorie waarin rekening gehouden wordt 
met het opraken van de hulpbronnen. Voor een aantal grondstoffen 
zoals lood, zink, tin. en koper zou het tijdstip van maximale produktie 
wel eens enkele decennia van ons af kunnen liggen; voor ijzer en staal 
ligt het vermoedelijk voorbij bet jaar 2100. Voor landbouwprodukten 
en energie daareritegen weer dichterbij. Wetenschappelijk en technisch 
onderzoek zal daarom gericht moeten zijn op vervanging van genoemde 
non-ferro metalen, Ook de toepassing van lichtere en duurzamere 
constructies om het materiaalverbruik te beperken zal nodig zijn. De 
beperking van energieverliezen is dringend gewenst; het zoeken van 
nieuwere energiedragers zal geihtensiveerd moeten worden. 
Daarom is het noodzakelijk dat de technische ontwikkeling wordt voort
gezet, zij het anders gericht dan in het verleden. Vroeger gebruikte 
men wel het beeld van de glorieuze mensheid die de natuur beheerste 
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en aan zich onderwierp. We zullen meer moeten wennen aan een beeld 
van zorgvuldige samenwerking met de natuur. 
Herbert Marcuse, die tien jaar geleden in zijn "One-dimensional Man" 
nog een somber perspectief sehilderde voor de technologische samen
leving, ziet in een recent essay veel duidelijker de noodzaak, en de 
enige hoop voor de mensheid, van een verder technische ontwikkeling. 
Is dit misschien een onderwerp waar men zich wel op kan verenigen 
voor de voor- en tegenstanders van een cursus marxisme, die zo 
hartstochtelijk het afgelopen jaar in onze hogeschool met elkaar hebben 
gediscussieerd? 

Voor de technische studierichtingen houdt dit een aantal aanbevelingen 
in: 
- verdere uitbouw van de materiaalkunde; 
- ontwikkeling van constructies met vervangende materialen; 
- verbetering van berekeningsmethoden voor het ontwerpen en het ver-

vaardigen met minimaal materiaalgebruik; 
- ontwikkelen van systemen met minimaal energieverbruik; 
- zoeken naar alternatieve energiedragers; 
- ontwikkelen van methoden voor het ontwerpen en beheersen van 

complexe systemen. 

Technieken waarbij een gering gebruik van materiaal en energie op
treedt, zullen een steeds belangrijker rol gaan spelen. Casimir heeft 
er onlangs in een voordracht voor het Eurocon-congres in Amsterdam 
op gewezen dat op die grand de moderne elektronische en optische 
communicatie-technieken in de ruimste zin van het woord steeds 
grotere aandacht zullen krijgen. 

Zijn de huidige opzet van de afdelingen en de opbouw van de studie
programma' s voldoende afgestemd op deze ontwikkelingen? lk dacht 
in principe wel. Daarom wordt in de beginjaren van het curriculum 
veel aandacht besteed aan de wiskunde en de natuurkunde. Daarom kent 
iedere afdeling een uitwaaiering in afstudeerrichtingen, die in nauw 
verband staan met het onderzoek in de vakgroepen, waardoor de ont
wikkeling van nieuwe technieken en methoden voortdurend in het onder
wij s wordt ingevoerd. De ingenieursstudie kent wat dit betreft een veel 
flexibere opbouw dan bijvoorbeeld het medisch curriculum. 
Daarom is thans de behoefte gering om nieuwe afdelingen op te richten. 
Binnen de huidige afdelingen zijn voldoende mogelijkheden om accenten 
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te verleggen in aistudeerrichtingen; de Wet Universitaire Bestuurs
hervorming staat bovendien toe werkgroepen te vormen tussen de af
delingen in, waarvan in deze hogeschool een toenemend gebruik wordt 
gemaakt. 

Essentieel voor deze flexibiliteit is echter de keuzemogelijkheid in het 
studieprogramma voor de student, alsmede de gelegenheid die de stu
dent moet krijgen om de synthese van verschillende onderdelen in een 
onderzoek- of ontwerpopdracht te beleven. 
Geen van de technische studierichtingen is dan ook in staat om een 
verantwoord curriculum vast te stellen binnen een cursusduur van vier 
jaar. Over leg binnen de secties en de commissie Technische Weten
schappen van de Academische Raad, en tussen de aidelingen onderling, 
heeft dit duidelijk aangetoond. 

Daarmee ben ik gekomen op het wetsontwerp Herstructurering. De 
eerste discussienota van Posthumus dateert reeds van 1968, zodat wij 
thans het zevende jaar van discussie ingaan. De symboliek van het 
getal zeven verleidt mij tot het maken van vergelijkingen: de tempel 
van Salomo werd in zeven jaar gebouwd; maar aan de tempel van 
Ephese werd zeven maal opnieuw begonnen. Of zouden wij eerder 
denken aan de Joden, die elk zevende jaar een jaar van rust kenden, 
een Sabbatsjaar. Misschien kunnen wij nog het beste te rade gaan bij 
de Egyptenaren, voor wie het getal zeven het oneindige voorstelt. 
Velen vragen zich af, of dit wetsontwerp nog wel tot een goed einde 
komt. 
De Academische Raad heeft het afgelopen jaar nog eens uitgesproken 
dat invoering niet mogelijk is, tenzij aan een aantal voorwaarden dui
delijk wordt voldaan; ook de commissie Herprogrammering heeft op 
een aantal knelpunten gewezen, die optreden bij invoering van de wet. 
Laat ik mij thans beperken tot enkele opmerkingen die voor de tech
nische studierichtingen van belang zijn. 

1k heh reeds gewezen op de onmogelijkheid het curriculum in vier jaar 
te structureren. Voor de meeste technische studierichtingen zal een 
vijfde jaar nodig zijn, niet als extra jaar voor de research-aantekening, 
maar als aironding van de studie tot ingenieur. Ook een commissie 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs erkent in zijn overigens 
ongelukkig, wat haastig geformuleerd advies van februari van dit jaar, 
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dat een verkorting van de cursusduur leidt tot verlaging van bet tecb
niscb wetenscbappelijk niveau. 
Gezien de opgaven waar de tecbniek in de toekomst voor gesteld wordt 
- ik beb het U juist geschetst - is het niet verantwoord om bet techniscb 
wetenschappelijk niveau van de afgestudeerden te veriagen. 
Het wetsontwerp Herstructurering wordt meermalen verdedigd met de 
stelling dat een grotere differentiatie in het tertiair onderwij s gewenst 
is. Differentiatie in cursusduren, differentiatie in niveaus, differen
tiatie in instituten. Differentiatie is een modern toverwoord, waarmee 
de internationale onderwij splanologen de onderwijsproblematiek te lijf 
gaan. 
Laten wij dit eens toepassen op het tecbnisch onderwijs in Nederland. 
Het is hier niet de plaats om de geschiedenis uitvoerig na te gaan. Aan 
het eind van de vorige eeuw was er in Amsterdam reeds een macbinis
tenschool en kende Rotterdam een technische academie. De Nijverbeide
wet van 1919 bracht een grote vlucht van het middelbaar technisch 
onderwijs, dat slechts twee niveaus kende. Tbans kennen wij voor het 
gehele technisch onderwijs een viertal niveaus: de l.t.s., de m.t.s., 
de h.t.s. en de t.h., waarbij ik het baccalaureaat van Twente gemaks
halve even weglaat. Balkestein heeft in zijn inaugurele rede in 1970 de 
vraag gesteld, en bijna beantwoord, of er niet een niveau te veel was. 
Voor het technisch onderwij s kennen wij dus al te veel differentiatie. 
De toepassing van het wetsontwerp Herstructurering zal bet aantal 
niveaus ecbter vergroten. In plaats van de huidige t.h.-ingenieur, zul
len er twee komen: een 4-jarige t.h.-ingenieur zonder aantekening, 
en een 5-jarige ml'lt aantekening. Zijn deze vijf niveaus niet te veel 
van het goede? Heeft de les met het baccalaureaat in Twente niet vol
doende geleerd? 

Een tweede opmerking betreft het post-academiaal onderwijs, dat als 
een integrerend onderdeel van het wetsontwerp wordt gezien, en op 
grond waarvan een verkorting van de studieduur mogelijk wordt geacht. 
Hier is een tweede internationaal toverwoord de leidraad voor: 
111 'education permanente", "permanent education": wij hebben er 
nauwelijks een goed Nederlands woord voor: een cynicus zag het meer 
als een schrikbeeld dan een droom en noemde het levenslang op de 
schoolbanken zitten. Op langere termijn zal bet onderwijs zich er op 
moeten richten dat hernieuwde deelneming aan gedeelten mogelijk is 
na een periode van beroepsarbeid of gecombineerd met beroepsarbeid. 
De maatschappij en de mensen zullen zich daarop moeten instellen, en 
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het personeels- en arbeidsvoorwaarden-beleid zal daarop gericht 
moeten zijn. Men zal het als een natuurlijke zaak moeten gaan beschou
wen, dat men mensen gedurende 3 tot 6 maanden of langer vrijstelt 
om hernieuwd onderwij s te volgen. Dit is pas post-academiaal onder
wij s, niet het volgen van een cursus 1 of 2 avonden in de week. Noch 
de industrie, noch de overheid zijn reeds zover. De discussie over de 
financiering van het post-academiaal onderwijs laat dit zien. Daarom 
acht ik bet onjuist om thans het visioen van het post-academiaal onder
wij s op lange termijn te gebruiken om de studieduur per 1 september 
1975 te verkorten. 

Beoordeel ik het wetsontwerp Herstructurering alleen maar negatief, 
zult u vragen? Het wetsontwerp heeft de afgelopen jaren een aantal 
discussies en ontwikkelingen i:n gang gezet, die positief gewaardeerd 
moeten worden; invoering van de wet volgens de letterlijke wettekst 
roept echter een groot aantal vragen op. 
Veranderingen in onderwijsgewoonten en onderwijsprocessen latenzich 
niet door juridische constructies afdwingen. De discussies over het 
wetsontwerp hebben echter wel hun goede zijde gehad. 

Laat ik daarvan een tweetal voorbeelden geven. 
De reeds genoemde commissie Herprogrammering, de commissie
Wiegersma, heeft de afgelopen jaren met haar werkstukken belangrijke 
stof tot bezinning bijgedragen. Het derde werkstuk, over de propae
deuse, verscheen net voor de zomervakantie. Ook voor de technische 
studierichtingen zullen wij daarin aanbevelingen kunnen vinden, die het 
overdenken waard zijn. Wel constateren wij dat veel van de aanbeve
lingen reeds jarenlang gangbare onderwij spraktijk zijn voor de studie 
van de eerste jaren aan deze technische hogeschool: 
- goed uitgewerkte programma' s met duidelijk vastgestelde eisen; 
- aanvankelijk meer nadruk op onderwijs dan op zelfstudie; 
- structurering van de studie-activiteiten door een gedetailleerd werk-

rooster dat, eenmaal vastgelegd, ook geruime tijd blijft gelden; 
- een vast schema van tentamens en examens. 

Bewust· wordt er dan ook naar gestreefd met de zogenaamde P-regeling 
die wij kennen, om uiterlijk binnen anderhalf jaar de student zo ver te 
krijgen dat hij bf het propaedeutisch examen gehaald heeft, bf besloten 
heeft dat hij beter iets anders kan gaan doen. De statistieken bewijzen 
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dat dit proces van selectie en zelf-selectie aan de Technische Hoge
school op deze wijze vrij redelijk tot stand komt, hoewel er altijd nog 
verbeteringen mogelijk zijn. De commissie Herprogrammering stelt 
dan ook, dat oudere traditionele faculteiten hierin beter slagen dan de 
jongere, als pedagogiek en androgogiek, psychologie, politicologie en 
sociologie. Zou de wet Herstructurering misschien ook meer voor hen 
bestemd zijn, vraagt men zich wel eens af? 

Een tweede voorbeeld van een proces dat niet op gang gezet kan worden 
door juridische constructies, betreft de verhouding tot de h.t.s. 1k heb 
er al even bij de differentiatie in het technisch onderwij s op gezinspeeld. 
Hier moet ik thans wat langer bij stilstaan, maar stel U gerust, het is 
het laatste onderwerp van vanmiddag! 
Vroeger was het geheel ongebruikelijk dat in een rectorale rede aan 
een technische hogeschool over de h.t.s. werd gesproken. De beide 
onderwijsvormen kenden elkaar nauwelijks en zij zijn de laatste jaren 
afzonderlijk verder ontwikkeld. Dat is niet juist geweest. De nota' s 
van de commissie-Schlosser hebben hier duidelijk op gewezen. Het is 
verstandig ervan uit te gaan dat er een continuum van functies is, eri 
dat er naast de innoverende en concipierende activiteiten van de meer 
theoretisch gerichte t.h.-ingenieur een ruim veld open ligt voor een 
meer praktisch gerichte h.t.s.-ingenieur, op het gebied van de con
structie, de uitwerking, de vormgeving en de fabricage. Dat wil echter 
geenszins zeggen dat beide soorten ingenieur gelijk zijn en altijd de
zelfde functies moeten kunnen vervullen. Sommigen gaan hiervan thans 
wel eens te gemakkelijk uit. Bij de behandeling van de onderwijsbegro
ting in de Tweede Kamer sprak de heer De Brauw over een grote 
onderlinge uitwisselbaarheid van de beide typen ingenieurs; hij vindt 
het NIRIA aan zijn zijde, dat dit jaar besloten heeft uit te gaan van een 
beleid dat beide soorten afgestudeerden gelijke kansen geeft bij pro
motiebeleid en dat voor beide gelijke benoembaarheidseisen wil han
teren. Dit lijkt mij onjuist en niet in overeenstemming met de feitelijke 
aanwezigheid van dat continuum aan functies. Een continuum wil niet 
zeggen dat alles gelijk is. Het licht bestaat ook uit een continuum, 
maar niemand zal beweren dat de kleuren van de regenboog gelijk zijn. 
Wellicht ligt hier een taak voor de beide nieuwe hoofdgroepsr'aden voor 
onderwijs en ingenieursbelangen van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs om dit eens te bespreken en erover te rapporteren. 

Laat ik mij beperken tot het opleidingsaspect van beide typen inge-
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nieurs. De huidige situatie waarin een groot aantal afgestudeerden 
van de h .t.s. na afloop van hun studie weer beginnen aan de t.h. is on
gewenst. Daarom moet voor hen die in de eerste cursusjaren aan de 
h.t.s. blijk geven beter geschikt te zijn voor een t.h.-opleiding, de 
kans tot overstap gegeven worden. Omgekeerd zou ook een aantal t.h.
studenten, gezien bun gaven en belangstelling, beter op een h.t.s. hun 
studie kunnen vervolgen. 
Daarom is het zeer verheugend dat het afgelopen jaar de deelgenoten 
in het technisch hoger onderwijs elkaar hebben gevonden en gezamen
lijk in een Landelijke Coordinatie Commissie dit overstap-probleem 
onderwijskundig bekijken. Ook in kleiner verband, maar wel daarmede 
gecoordineerd, hebben de directeuren van de zuidelijke h.t.s.-en en de 
T.H. Eindhoven elkaar gevonden; het wiskunde-onderwij s en het natuur
kunde-onderwij s worden gefoventariseerd en thans wordt nagegaan in 
hoeverre de programma' s gewij zigd kunnen worden om een betere 
aanpassing en overstap mogelijk te maken. 
Ik acht dit een zeer belangrijke ontwikkeling in het technisch hoger 
onderwijs. Wij hebben elkaar niet alleen gevonden in een gemeen
schappelijke afwijzing van het voorontwerp van wet over de verhouding 
w.o.-h.b.o., maar, wat veel belangrijker is, wij zijn op weg gegaan 
naar een gecoordineerde ontwikkeling van het technisch hoger onder
wij s voor de toekomst. 
Hier moet het niet bij blijven. Genoemd worden de contracten die het 
afgelopen jaar zijn afgesloten tussen een aantal zuidelijke h.t.s.-en en 
het Rekencentrum van deT.H., voor gemeenschappelijk gebruik van de 
rekenfaciliteiten. Terminals worden opgesteld in de h.t.s.-en van 
Breda, Eindhoven, Heerlen, Tilburg en Venlo, die directe verbinding 
geven met de Burroughs-computer. Verdere contacten over program
mering en methoden van berekening zullen zeker volgen. 
In toenemende mate voeren h.t.s.-studenten in hun vierde jaar afstu
deeropdrachten uit ·in de T.H.-laboratoria, en in teams met T.H.-stu
denten werken zij gemeenschappelijk aan projecten. 
Wij zullen in deze richting verder moeten werken. Niet om er mam
moet-instellingen van te maken; de ervaringen met de Gesamthoch
schulen in Duitsland zijn bepaald niet hoopgevend. 
Wel zal er in gemeenschappelijke coordinatie naar nieuwe wegen ge
zocht moeten worden op basis van onderwijskundige wensen en ver
langens. 
Daarom zijn ook het afgelopen jaar de commissie Technische Weten
schappen van de Academische Raad, de Vereniging vanH.T.S.-direc-
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teuren en de Bond van Docenten bij Tertiair Onderwijs akkoord gegaan 
met de instelling van een Stuurgroep, die op initiatief van de staats
secretaris de bestuurlijke en organisatorische aspecten van deze 
samenwerking verder zal bestuderen en stimuleren. De Stuurgroep 
zal een dezer weken worden geinstalleerd. 

Hiermede ben ik aan het eind gekomen van het begin van het academisch 
jaar. Ik heb vele onderwerpen moeten laten liggen. De universitaire 
voorzieningen in Brabant zijn erbij ingeschoten. De evaluatie van de 
bestuursstructuur en eventuele wijzigingen in de Wet Universitaire 
Bestuurshervorming zijn onbesproken gebleven: vat U het maar op als 
een bewijs dat wij hier aan de hogeschool redelijke vormen van samen
leven en samen besturen hebben weten te vinden, ook al kleven er fouten 
aan deze wet. Waar een wil is, is er kennelijk een weg. 

Nu ik aan het begin sta van een nieuwe ambtsperiode aan deze hoge
school, realiseer ik mij dat er ook nog thema' s moeten overblijven 
voor twee volgende openingen van het academisch jaar .. 

De traditie gebiedt mij echter nog enkele ogenblikken stil te staan bij 
de personalia. Mensen komen en mensen gaan in deze gemeenschap. 
Duizend per jaar komen er bij en gelijke aantallen verdwijnen en zij 
worden meestal niet genoemd. 
Wij staan in het bijzonder stil bij hen die uit ons midden door de dood 
zijn weggenomen: 

ir. B.J. Beusink, wetenschappelijk medewerker in de afdeling der 
Werktuigbouwkunde; 

ir. J.M.G. Roevros, wetenschappelijk medewerker in de afdelingder 
Elektrotechniek; 

Jacques Maas, student in de afdeling der Bouwkunde, 
en, hoewel formeel genomen niet tot onze gemeenschap behorend, 
gedenken wij ook : 
ds .. A.T. Besselaar, studentenpredikant. 

Wij gedenken hen in stilte. 

De overigen die ons verlieten of die bij ons kwamen, moet ik onge
noemd laten. Een uitzondering maak ik voor hen die door de Kroon 
werden benoemd of onderscheiden: 
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een tweetal gewone hoogleraren werd benoemd: 
dr. M.P .H. Weenink en ir. M. Tels; een drietal buitengewone hoog
leraren: dr. Chr.J.L. Bertholet, drs. G.Bekaert en ir. G.A.L. van 
Hoek, en twee lectoren: dr. ir. J.A. Klostermann en dr. P.L.Cijsouw. 
Van de hoogleraren Stigter en Slotboom namen wij afscheid. 
Koninklijke onderscheidingen ontvingen dit jaar de heren A.M. Lubbers 
en J. van Beek. 
Als buiten-universitaire leden werden benoemd de heren J.D. van der 
Harten, drs. E. Cools, drs. J.W. Solberg, drs. H.J. Hannessen, drs. 
F .W.C. Buys.en mr. F .J.M. Houben. Sommigen van hen verlieten de 

_ hogeschool weer: van de ervaringen van de heer Van der Harten heeft 
de hogeschool maar kort kunnen profiteren; in zijn nieuwe functie als 
Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant zal het 
contact zeker bestendigd worden. 
Ook de heer Van Lieshout verliet ons na een actieve periode als buiten-
universitair lid; maar ook hem zien wij terug in een antler verband. 

Alleen deze namen doen ons realiseren hoevelen hun tijd en arbeids
kracht aan deze hogeschool geven; U, die ik ongenoemd moet laten, 
doet dit evenzeer. 
Ik hoop dat U ook dit nieuwe cursusjaar weer met nieuwe moed en 
belangstelling zult beginnen. 

Ik dank U voor Uw aandacht. 
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