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. Academisch (zelf) onderzoek 

~ Diesrede 1968 



Academisch (zelf) onderzoek 



Rede, ter gelegenheid van de twaa!fde dies natalis der Technische Hogeschool 
Eindhoven, op maandag 29 april 1968 uitgesproken door prof.dr. !r. G. Vossers, 
secretaris van de Senaat. 



Dames en heren, 

Namens de senaat beet ik u allen hartelijk welkom op deze buitengewone 
senaatsvergadering, die jaarlijks wordt uitgeschreven om de geboortedag 
van onze techniscbe bogeschool te vieren. Het is het voorrecht van de 
secretarisvande senaatom opdeze bijeenkomstlletwoord te mogenvoeren. 
Naar zijn mening zijn er redenen om de nadruk te leggen op dit voorrecht 
en het feestelljke karakter van de verjaardag van onze hogeschool te be
klemtonen. 
Allereerst de leeftijd van de jarige - twaalf jaar: is dit niet een heerlijke 
leeftijd, waarin het tijdperk van intellectuele exploratie tot ontwikkeling 
komt en nog alle mogelijkheden schijnen open te liggen? Dit geldt voor een 
mens met een levensduur van zestig, tachtig jaar; hoeveel te meer moet 
dit opgaan voor instelllngen als unlversltelten en hogescholen, waar men 
de levensduur meet in bonderden van jaren. Niet alleen de leeftijd van de 
jarige, ook het spel- en leermateriaal, dat hij ter beschlkking beeft ge
kregen, is reden tot grote vreugde en voldoening. Mocht hij geneigd zijn 
dat te vergeten, dan kan een bezoek aan een instituut elders of het rond,
leiden van bezoekers van buiten, die in de regel een zekere afgunst nauwe
lijks kunnen verbergen, hem snel verzoenen met onvolkomenheden die ook 
dit spel- en werkterrein eigen zijn. 

Toch wordt ook een twaalfjarige door de moderne communicatiemiddelen 
met de realiteit van het leven geconfronteerd; de felle kritiek zal hem 
daarbij niet ontgaan, die over hemzelf en zijn oudere en grotere broers en 
zusters wordt uitgestort. 
- De universiteiten zijn massa-fabrieken geworden, die slecbts vakidioten 
- opleiden, schreeuwen sommigen; waren bet maar industrieele organisa-
- ties, roepen anderen, dan hadden zij tenminste leiding; nu zijn het on-
- bestuurbare organisaties, waar ieder doet, wat hem goeddunkt; het is 
- nog een wonder dat er iets van terecht komt. 
- Massa-colleges zijn uit de boze, schrijven sommigen op bun spandoeken 
- moderne leermachines geven een oplossing voor alle problemen, schrij-
- ven anderen in hun reclameteksten. 
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De kritiek is in bovengenoemde slagzinnen weergegeven in de weinig ge
nuanceerde vorm, een twaalfjarige eigen; helaas uiten ook ouderen hun 
krltiek niet altijd met de nuance ring, die een academicus eigen dient te zijn. 
Het blijft echter niet alleen bij mondelinge krltiek; een golf van protest en 
verzet gaat door de universiteiten en hogescholen in de hele wereld. Borns 
zijn de interne voorzieningen, ofbeter gezegd, het gebrek aan voorzieningen 
de oorzaak van het protest; in vele gevallen is dat niet veel meer dan een 
aahleiding, en ligt de oorzaak in een onvrede met het heersende maat
schappelijk bestel. Wij zien protest en verzet zowel aan de universiteiten 
van Afrika als die van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, zowel in 
Berlijn als in Warschau, zowel m Zuid-Amerika als in Rome en Madrid. 
Een twaalfjarige kan zich terugtrekken met zijn speelgoed in zijn eigen 
wereld en zich voor de buitenwereld afsluiten. De verleiding voor onze 
technische hogeschool is groat om een soortgelijke weg in te slaan. De 
noodzakelijke uitgroei van het onderwijs enhet onderzoek eisen zoveel aan
dacht en mankracht op, dat geen tljd overblijft om over de maatschappelijke 
consekwenties van ons werk na te denken. Zo er veranderingen wenselijk 
mochten zijn, dan laten we de formulering daarvan over aan beroepsher
vormers. Waarom zouden we ons in Eindhoven zorgen maken over de or
ganisatievorm van het hoger onderwijs? Er is onlangs interne overeen
stemming bereikt over een bestuursreglement, dat vele wegen tot inspraak 
en overleg opent op allerlei niveau. 
De verleiding was inderdaad gtoot voor Uw spreker van hedenmiddag om 
zich te beperken tot zijn eigen vakgebied, de stromingsleer. De ontwikke
lingen in dit gebied zijn de laatste jaren zo interessant en bieden zoveel 
aanrakingspunten met vele, wijd uiteenliggende vakgebieden, dat hij met 
veel genoegen U daarover verslag had willen brengen. (Als het goed is, 
behoort een ieder dit van zijn vakgebied te kunnen zeggen.) Hij heeft echter 
gemeend aan deze verleiding weerstand te moeten bieden, omdat er rede
nen zijn om zich te bezinnen over enkele algemene aspecten van onze uni
versiteiten en hogescholen. 

Ondanks een voortschrijdende secularisatie, is bezlnnen een steeds inten
siever en veelvuldiger beoefende bezigheid. Geen tijdperkbezint zich waar
schijnlijk zo sterk als het onze. De Academische Raad bezint zich over 
bestuuren organisatie van de universiteitenen hogescholen. Velen wachten 
in Nederland met spanning op de voorstell!ngen tot herstructurering van de 
onderwijsgang aan de universiteiten: over deze aspecten wil ik dan ook 
hedenmiddag niet spreken. 
Het is mijn voornemen om aan de andere kant te beginnen en met U de 
toekomstverwachtingen na te gaan, die er zijn voor de taken van de univer-
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siteit ten aanzien van de wetenschapsbeoefenlng. Dat wll dus zeggen, dat ik 
vanmiddag mij wll concentreren op de taken, die niet direct gekoppeld zijn 
aan het onderwijsproces in engere zin, daarmede geenszins het belang van 
het onderwijs onderschattend; voor hedenmiddag dient een keus gemaakt, 
ik heb reeds een te veel omvattend onderwerp gekozen. Gedacht wordt in 
het blj zonder aan de universiteit als intellectueel instituut met een taak in 
de verspreiding van kennis en cultuur in onze maatschappij, met ook een 
taak ten aanzlen van de maatschappelijke gevolgen van het wetenschappelijk 
onderzoek. 

De meeste academische lezingen beginnen bij het verleden en trachten van
daarult het heden te verstaan; deze procedure geeft amusante mogelijk
heden voor toepasslng van de hlstorlsche anekd"ote ter nadere illustratie. 
Vanmiddag wil ik aan de andere kant beglnnen en gebruik maken van een 
aantal toekomstperspectieven om vandaaruit een gedragslijn voor hetheden 
vast te stellen. 
Sommigen onder U zie ik, zo niet letterlijk, dan toch zeker figuurlijkhet 
hoofd schudden over de onwijsheid van de spreker om toe te geven aan de 
huidige modegril van de futurologie. De nadering van de wisseling van het 
millenium heeft in sterke mate op de verbeelding van de mensheld gewerkt. 
Werd tegen het jaar 1000 na Christus het einde der tijden verwacht, thans 
komt het jaar 2000 in het zicht, en worden wij allerwege geconfronteerd 
met de gevolgen van een tot catastrofale properties uitgroeiende wereld
bevolking. 
Muntendam wijdde aan het begin van dit jaar in Leiden de diesrede aan dit 
onderwerp in het kader van de herdenking van het twintig-jarig bestaan van 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarmede de Ver
enigde Naties in het begin van zijn bestaan zo hoopvol zljn arbeid begon. 
Muntendam memoreerde dat de omvang van de huidige bevolking momen
teel geschat wordt op ongeveer 3! miljard en dat verdubbeling tot ongeveer 
7 miljard te verwachten ls omstreeks het jaar 2000; hij m:eende dit te 
moeten toelichten met het beeld, dat elke ochtend bij het wakker worden, 
een stad van de omvang van Eindhoven aan onze wereld is toegevoegd, een 
beeld dat Uwaarschijnlijk meer zal aanspreken dan zijn Leidsetoehoorders. 
Over 32 jaar is het jaar 2000 bereikt, ongeveer 60% van de aanwezigen 
hedenmiddag zal de consekwenties van deze verdubbeling van de wereld
bevolking kunnen meemaken, indien geen andere catastrofe de mensheid 
overvalt. Daarom ben ik het niet eens me

1
t de critici die de huidige futuro

logie een modegril noemen, die bij een volgend seizoen we! weer verdwenen 
zal zijn. De veranderingen, die de toepassingen van dewetenschap opaarde 
te weeg hebben gebracht, dwingen de mensheld, en in het bijzonder het 
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denkende deel van de mensheid, thans onontkomelijk tot een vooruitzien op 
de gevolgen van de rusteloze drang tot het invoeren van vernieuwlngen. · 
Reeds in het begin van deze eeuw verscheen een serie boekjes, geYnspireerd 
door H.G. Wells, waarln aandacht werd gevraagd voor de invloed van de 
technische ontwikkelingen op de toekomstige sociale structuren. Onder
meer leverden grote geleerden als Haldane en Russell hierin hun bijdragen; 
Haldane voorspelde een vergroting van de aandacht voor de biologlsche 
wetenschappen; Russell gaf een pesslmistische visie op de toekomst van 
de wetenschap in het welzijn van de mensheid. Niet alle deeltjes van deze 
serie waren even belangwekkend; het zou interessant zijn om na te gaan, 
hoeveel belangstelling er thans nog bestaat in het onderwerp van het deeltje, 
handelend over de toekomst van het vloeken en het gebruik van onfatsoen
lijke woorden. 
In de jaren 1925-50 van economische crises, wereldoorlog en een begin· 
van herstel, was er grotere belangstelling voor het heden en verleden dan 
voor de toekomst. 
Thans warden opnieuw serieuze pogingen ondernomen om het denken over 
de toekomst te bevorderen. De technologlsche voorspellingen maken de 
meeste indruk op de verbeelding. De resultaten van Gordon en Helmer, 
neergelegd in 1964 in een rapport van The Rand Corporation zijn inmiddels 
voldoende bekend. In de techn!sche en populalre pers zijn samenvattingen 
verschenen, waarin ondermeer voorspellingen gedaan warden voor 
- nieuwe materlalen voor specjale toepassingen 
- nieuwe transportmiddelen 
- ontwikkeling van nieuwe plant- en diersoorten 
- voorspellen en regelen van weer en klimaat 
- chemische controle van erfelijke en aangeboren menselijke eigenschappen 
- algehele biochemische immunicatie tegen bacteriologische en vlrolo-

gische ziekten 
- ontwikkeling van onderwater-technologie voor mijnbouw, landbouw en ver-

voer onder het wateroppervlak 
- gebruik van getransplanteerde en nieuwe organen inhet menselijk llchaam 

en nog vele andere, ons slechts kortstondig inopwindingbrengendemoge

!ijkheden, verwend en afgestompt als we zijn geraakt door het toenemende 
tempo van vernieuwingen. 

Jn Nederland heeft de regering een ruimtelijke .toekomstvlsie gegeven voor 
bet jaar 2000 door middel van een nota over de ruimtelijke oefening; een 
commissie onder de naam 2000, is lngesteld om de regering te rapporteren 
over toekomstmogelijkheden. Een groeperlng onder de naam Werkgroep 
2000 vraagt in Nederland aandacht door middel van voordrachten en publi-
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katies voor toekomstige ontwikkel!ngen. Het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs heeft een stichting opgericht ter bestudering van de toekomstige 
ontwikkel!ng der techniek. Zo zouden nog vele initiatieven in binnen- en 
buitenland kunnen .worden genoemd. 
De meeste van deze onderzoekingen ontstaan echter binnen groeperingen 
van vakgenoten; het is een gevaarlijke tendens om bet denken over de toe
komst in handen te leggen van uitsluitend vakgenoten, omdat gemakkelijk 
provincialisme en blikvernauwing versterkt kan warden. Ook bier hlijkt 
hoeveel moeite bet kost de grenzen van het eigen specialisme te doorbreken. 
Als een van de me est helovende initiatieven mag genoemd warden bet werk 
van de commissie voor bet jaar 2000, ingesteld door deAmerikaanse Aca
demie van Kunsten en Wetenschappen. Onder leiding van Bell heeft een 
groep, samengesteld uit vertegenwoordigers van vele disciplines, waar
onder sociologen, zoO!ogen, politic!, fysici, economen en ethnologen, om 
er slechts enkelen te noemen, zich bezig gehouden met een verkenning 
naar de toekomst. In bet bijzonder heeft men gesproken over de procedure 
om te komen tot een verkenning naartoekomstige gevolgen vanhedendaagse 
beslissingen, naar een voorzien van toekomstige problemen, naar een ont
werp van alternatieve oplossingen, opdat de samenleving de mogelijkheid 
krijgt van een verantwoorde keuze. 
Het is niet zo, dat in de buidige toekomststudies aan.de fantasie de vrije 
teugel wordt gelaten; integendeel : men ontwikkelt een aantal mogelijke 
alternatieven, gaat in samenspraak met vele disciplines de mogel!jke ge
volgen na en geeft daarmede de grondslag tot bet uitoefenen van een goed 
bestuur: bestuur is immers kiezen uit alternatleven. 

Een eerste verslag van bet werk van deze commissie is gepubliceerd in 
bet zomernummer 1967 van Daedalus onder de titel: "Toward the year 
2000: work in progress". Gedetallleerder studies zullen in de loop der 
jaren verschijnen. Hiervan is uitgekomen bet werk van Kahn en Wiener: 
"The year 2000; a frame work for speculation on the next thirty-three 
years". 
Ultgangspunten van deze onderzoekingen zijn een aantal ontwikkelingen, die 
in de huidlge samenleving zichtbaar zijn, zoals de institutionallsering van 
wetenschappelijke en technische vernieuwing, verwachting van een econo
mische groei, een verdere uitbrelding van de industrialisatie op wereld
schaal, een toenemende overvloed van goederen en vrije tljd, een verder
gaande verstedelijking, een groeiende bevolking, een voortschrljdende 
vervreemdlng van bepaalde groepen van de sociale, structuur, waarvan wij 
de laatste weken in Europa" en Amerika reeds sprekende voorbeelden heb
hen gezien. 
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Een belangrijke plaats nemen uiteraard de technologische vernieuwingen 
in, waarvan ik reeds blj bespreking van bet Rand-rapport voorbeelden gaf. 
Deze technologische ontwikkelingen worden echter niet los gezien van de 
sociale gevolgen; vele voorzieningen kunnen eerst in nauw samenspel met 
vertegenwoordlgers van zeer verschillende disciplines ontwikkeld worden. 
Denk aan de bewoonbaarheld van de steden, aan de voorzieningen voor bet 
onderwijs, aan de medische behandeling en aan de zorg voor bet milieu. 
De vervuiling van lucbt en water, alsmede de toename van bet gemiddelde 
geluidsniveau vereisen ingrijpende voorzieningen; om bet scherp ult te 
drukken: "de mensheid is steeds sterker bezig bet eigen nest te bevuilen". 

Een belangrijk onderdeel in deze en soortgelijke onderzoekingen neemt de 
gedachte in dat de samenleving evo!ueert naar een "post-industrieele" 
maatschappij, waarin de voortbrenging van goederen relatief minder be
langrijk wordt, maar het verlenen van diensten een sterkere rol krl)gt 
toebedeeld. In een "post-industrieele" maatscbappij zal de organisatie van 
de theoretische kennis bet belangrljkste element vormen in bet in stand 
houden en vernleuwen van de maatschapplj en zullen de lntellectuele instel
lingen centraal komen te staan in de samenleving. 
Wij zien dit reeds in de groei van de posten voor onderwijs en onderzoek 
in de nationale begrotingen. Wij zien dit ook reeds in de verschulving van 
bet beroepen-patroon. In de ge"industrialiseerde landen van West-Europa 
is van de totale arbeidsbevolking 14% in de landbouw, 45% In de industrie 
en 41 % in de dienstensector werkzaam; in de Verenigde Staten van Noord
Amerika, dat volgens sommigen reeds de kenmerken van een "post
industrieeie" maatschappij begint te vertonen, is nog slechts 8% in de 
landbouw, 39% in de industrie en 63% in de dienstensector werkzaam. 

Indien U van mening bent dat dit niet geldt voor bet ingenieursberoep, dat 
nauw verbonden is met lndustrie en industrialisatie, dan moet ik U teleur
stellen. In Nederland, dat rijk is aan een aantal wereldindustrleen, zijn 
van bet totaal aantal ingenieurs slechts 42% in de industrie werkzaam en 
58% in de dienstverlenende beroepen. 
De r.ieuwe bestseller van Galbraith - "The new industrial state" - heeft als 
centraal thema dat de industrie van de toekomst voor zljn voortbestaan 
meer behoefte heeft aan een bovenlaag van goed opgeleide en ontwikkelde 
medewerkers dan aan de toevloed van nieuw kapitaal. Vandaar zijn uit
spraak dat de sociale positie van de leveranciers van bet kapitaal, de· ban
kiers, dalende is, maar die van het gespecialiseerde talent, de universi
teiten en hogescholen, stijgende. 
Deze toekomstverwachtingen geven aan, dat de universiteiten en hoge-
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scholen van de toekomst een centrale plaats zullen lnnemen In de samen
leving, en dat zeer ulteenlopende elsen gesteld zullen worden. Leveran
ciers van meer of minder gespecialiseerd talent, interdiscipllnair onder
zoek overeen toenemend aantal gebieden, advles aan de gemeenschap over 
toekomstige ontwikkellngen, systematisering en codificatie van de beschik
bare kennis. 
De universlteiten en hogescholen zullen instellingen zijn voor onderwijs en 
onderzoek van uiteenlopende soort; met instituten voor het bedrijven van 
wetenschap in zuivere vorm, zonder be'invloeding door de maatschappelljke 
behoeften; echter ook met instituten op speciale doele!nden gericht voor 
kortstondig of langdurig contact met industrie en overheid. Het zullen in
stituten zijn met variabele doeleinden, met variabele dwarsverbindingen 
voor het tot stand brengen van een vruchtbare wisselwerking tussen uit
eenlopende vakgebleden; met een variabele staf, die In wisselende groepe
ringen steeds nieuwe tussengebieden bewerkt en voor toepassing gereed 
maakt. Het zullen instituten zijn voor systematisch onderzoek van de toe
komstmogelijkheden ter voorllchting van overheld en publlek. Het zullen ook 
lnstituten zijn met een varlabele bevolking, waarin jonge studenten werken 
naast oudere onderzoekers, die, teruggekeerd uit de industrie of de over
heid, voor enkele jaren een onderzoek verrichten of nieuwe kennis en er
varing willen opdoen; het zullen instituten zijn, waar l'Jlen zich voorbereidt 
op een tweede of een derde loopbaan en waarln een tijdelijke terugkeer naar 
de universiteit of hogeschool voor beiden vruchtbaar kan zijn. Het zullen 
instituten zijn, die zlch zullen richten op het verzamelen, systemat!seren, 
opnieuw bewerken en in bruikbare vorm brengen van wetenschappelijke 
resultaten. 
"Kortom, het zullen precles dezelfde instellingen zijn, die nu reeds werken", 
zullen sommigen mij In deze opsomming willen onderbreken; "een kleine 
aanpassing is misschien nodig, meer niet". Anderen zullen dit toekomst
perspectief een nastreefbare wens achten, die echter nlet te realiseren is 
en weer aan hun dagelijks werk gaan. De mensheid kent nu eenmaal bij
zienden en verzienden. 
Uw spreker hedenmiddag deelt geen van deze belde uitersten; hij acht noch 
het heden ideaal, noch de toekomst onbereikbaar. Vanuit deze positie wil 
hij een tweetal aspecten belichten, die, naar zijn mening, voor de toekomst 
van de universiteit en hogeschool van belang zijn. 

Het eerste aspect omvat hetscheppen en in stand·houdenvan een omgeving, 
die vruchtbaar is voor bet wetenschappelijk onderzoek; de verlelding is 
groot om het kortheidshalve onderzoekklimaat te noemen. De suggestie, in 
dltwoord verborgen, dat hetonderzoekklimaat even wlsselvallig enonvoor-
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spelbaar is als bet meteorologisch klimaat, zou !k U w!llen voorstellen 
voorlopig te onderdrukken. Het is ju!st m!jn bedoeling enkel~ factoren en 
middelen na te gaan, die van belang z!jn voor een standvastig kllmaat, 
waarin bet wetenscbappel!jk onderzoek zicb kan ontplooien. Ik sluit voor
voorlopigde mogelijkbeid uit, dat U juist een wispelturig otiderzoekklimaat 
zonder enige zekerbeid bevorderlijk acbt voor bet levendig bouden van de 
gee st. 

Het tweede aspect, dat ik bedenmiddag zou willen bebandelen, betreft de 
taak van de universiteit ten aanzien van de toepassing van de resultaten van 
bet onderzoek, vooral gezien in bet licbt van de verantwoordelijkheid van 
de onderzoeker en in bet bijzonder gereflecteerd in de spiegel die de hui
dige studentengeneratie de universiteit overal ter wereld voorhoudt over 
de samenhang en de relevantie van het onderzoek voor de problemen van 
de buidige maatschapp!j . 

Onderzoekklimaat 

Na enige studie blijkt hoe weinig systematische kennis ter beschikking is 
over bet onderzoekk!imaat. Het klimaat d!ent aanwezig te zijn in de vorm 
van mensen, geld, apparatuur, contacten, organisatorische structuur etc. 
Een bekende werktuigbouwkundige wijsbeid, die bij bet construeren gebruikt 
wordt, is ook bier van toepassing: niet te veel, niet te weinig, maar pre
cies voldoende. Dit belpt ons even weinig als bet de constructeur doet. 
Op technologiscb terrein kan men waarnemen dat in multidisciplinair inge
stelde laboratoria grote vorderingen worden gemaakt. Hierin werken kleine 
groepen samen met een vrijbeid van keuze van bet onderwerp binnen een 
zekere doelgerichtheid in een variabele samenstelling van onderzoekers 
uit verschillende disciplines. De voorbeelden, die ik reeds eerder noemde 
bij de technologische verwachtingen van de toekomst, laten zien dat in 
multidisc!plinaire samenwerking grote resultaten verwacht worden. Ook 
het behouden van een zekere bewoonbaarheid van onze planeet eist, dat 
veel toegepast onderzoek zal plaats.vinden in een multidisciplinaire aanpak. 

In deze samenwerking zijn reeds resultaten geboekt in de fysisch-chemisch
electronische richting; de toekomst doet verdere toepassing verwachten in 
de biologisch-technisch-fysische ricbting, in de geofysiscb-techniscbe 
ricbting, zoals onderwater-tecbnologie en mi!!eubebeersing, om slecbts 
etikele combinaties te noemen die voor onze bogescbool van belang kunnen 
zijn. Hoe deze interdisciplinaire contacten systematisch te bevorderen, is 
echter nog weinig onderzocbt. Naast bet onderzoek van onderwijs, dat de 
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laatste. jaren in de aandacht is gekomen, ontstaat er behoefte aan onderzoek 
van onderzoek. 

De geschiedenis geeft ons weinig steun bij het onderzoek van het onder
zoekklimaat, zij het, dat wij leren, dat in bepaalde periodes er gewoon 
geen onderzoekklimaat en ook geen onderzoek was. De oligarchische struc
tuur van de europese universiteiten in de 18e eeuw heeft het binnendringen 
van nieuwe wetenschappen sterk vertraagd; de geschiedenis van Oxford en 
Cambridge laat zien hoe langzaam de natuurwetenschappen binnen·het tra
ditionele patroon bun plaats kunnen vinden. De duitse vernieuwing metde 
stichting van de universiteit van Berlijn door Von Humboldt in 1809, geeft 
een nieuwe impuls aan het onderzoek, door de eenheid van onderwijs en 
onderzoek te stellen. De concentratie van dit leer- en onderzoekproces 
rond een leerstoel heeft in de vorige eeuw goed gewerkt. Nu begint er 
twijfel en verzet te ontstaan in duitse kringen tegen deze leerstoelen, die 
meer op troonzetels van absolute vorsten zijn gaan lijken. Weinig studen
ten zullen nu naar huis schrijven aan hun vader, zoals Goethe deed, toen 
hij in Leipzig studeerde: "U kunt niet geloven wat een eer het is om pro
fessor te zijn; ik was erg verrukt, toen ik enige van deze heren in hun 
he er lijkheid zag". 

De huidige tendens gaat meer in de richting van het onderstrepen van de 
taak van de faculteiten, of zoals de amerikanen zeggen, van het departe
mentale stelsel. De wet op het wetenschappelijk onderwijs heeft ook in 
Nederland aan de faculteiten de beoefening van de wetenschap opgedragen. 
De indeling van de faculteiten berust op historische groei en is gebaseerd 
op de praktische behoefte aan specialisten in bepaalde vakgebieden. Dit 
began reeds met de oorspronkelijke drie middeleeuwse faculteiten van 
theologie, rechten en medicijnen. De technische faculteiten zijn gegroeid 
uitde behoeftenvoorde militaire encivielebouwkunde. Om eenonderscheid 
met de universiteiten in stand te houden, dient volgens de wet b!j de hoge
scholen nu verder over afdelingen gesproken te warden. Snel werden de af
delingen der werktuigbouwkunde, scheikundige technologie en elektrotech
niek en in laterefase die van de technischenatuurkunde, wiskunde enbouw
kunde toegevoegd. Elders kent men nog verdere ontlerverdelingen; ook aan 
onze technische hogeschool kondigen zich, voor wie de tekenen verstaat; 
de geboorteweeen .aan van nieuwe afdelingen, de geestelijke ouders niet 
altijd in een toestand van hoopvolle verwachting brengend. 
Deze indeling is niet gegrond op de eisen van modern, interdisciplinair 
onderzoek, maar geboren uit de noodzaak van het geven van onderwijs en 
het opleiden van specialisten in de genoemde richtingen. Het onderzoek
patroon volgt veelal het onderwijspatroon. De interne ontwikkeling van een 
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vakgebied doet soms de beboefte aan een dergelijk spec!al!srne ontstaan; 
veelal is bet ook de druk van de rnaatscbappij, betz!j van de industrie, bet
zij van een z!cb aaneensluitende groep van beroepsbeoefenaars (de rned!scbe 
wereld kent biervan voorbeelden), die nieuwe opleidingsindelingen tot ge
volg beeft. 
Dit geeft de kans op bet leveren van goed eigen vakwerk met bebulp van 
gespecialiseerde metboden; dit geeft ook de kans dat weinig kennis wordt 
genomen van de methoden in bet nevenliggend vakgebied. De tendens kan 
ontstaan om de eigen professionele groep als de belangrijkste inbetheelal 
te beschouwen. De vraag moet gesteld worden of deze beboeften op korte 
termijn opgevangen moeten worden door bet instellen van nieuwe afdelingen; 
berust deze gang van zaken n!et te veel op de verouderde gedachte, dat de 
opleiding eindigt bij bet bebalen van bet doctoraal diploma? 
De wetgever is niet snel in het toestaan van nieuwe afdelingen; ook de un!
versiteiten zullen wellicht de interne en externe verlelding moeten weer
staan om de drang tot specialisatie orn te zetten in aangepaste opleidings
patronen. De· ontwikkeling van bet moderne interdisciplinaire onderzoek 
doet verwacbten dat groepen in wisselende samenstelling voor een beperkte 
tijd een probleem bewerken, waarin bet verscbil in oorsprong van de on
derzoekers gradueel zal vervagen. 

Van Trier beeft in zijn diesrede van 1962 reeds twijfel uitgesproken over 
de bestaande indeling en gewezen op onderzoekingen in de Verenigde Staten 
om een indeling naar andere criteria te verrichten, zoals analytische me
thod en, energie- en massatransport, materiaalkunde en wetenscbap van 
rnens en maatschappij. Breed veld doet in zijn diesrede van 1966 aan de TH 
Twente een poging om de categorieen materie, energie en informatie te 
gebruiken voor een zinvolle indeling, waarbij bij via een veelkleurig gam
ma tot bet begrip "witte ingenieur" komt. Soortgelijke pogingen verdienen 
voortgezet te worden, want de vraag is urgent, omdat nieuwe disciplines 
zoP~s biotecbniek, medische tecbniek, milieutecbniek beginnen te ontstaan; 
bet wordt steeds moeilijker tussen de bestaande disciplines een zinvolle 
plaats te vinden. 
Inmiddels zal bet interdisciplinaire onderzoek aan de univers!teiten en 
bogescholen op gang moeten komen tussen de bestaande indel!ngen door. 
Van de factoren, die van invloed kunnen zijn op bet daarvoor gewenste 
klimaat, wordennog·een tweetal genoemd. 
In de eerste plaats speelt de keuze van bet onderwerp een rol. Hierover 
heeft Mulders in zijn diesrede vorig jaar van deze plaats gesproken. In 
verband met het interdisciplinaire onderzoek is bet nod!g daarbij in het 
bijzonder aandacbt te schenken aan die onderwerpen, die geen uitgebreide 
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investering aan materiaal en personeel eisen; eerst dan is het mogelijk 
een flexibele organisatie op 'te bouwen, die snel aangepast kan worden aan 
de behoeften van het ogenblik. Dit houdt in, dat onderzoek- en ontwikke
lingswerk met apparatuur van enige omvang in speciaal daarvoor In te 
richten instituten zou moeten worden ondergebracht. 
Een tweede factor, die een rol speelt bij het op gang komen van het inter
disciplinaire onderzoek, is de mobiliteit in het wetenschappelijk corps in 
al zijn geledingen, van hoogleraar tot wetenschappelijk assistent. Het 
ambtelijk bestel en de academische traditie is niet bevorderlijk voor deze 
mobil!teit. Verschillende rapporten over de opbouw van het wetenschappe
lijk corps komen binnenkort in de Academische Raad in discussie, zodat ik 
vanaf deze plaatf! hiertoe het zwijgen wil doen. Het komt mij echter voor, 
dat bij de beoordeling van deze rapporten ondermeer de eisen, die modern 
interdlsciplinair onderzoek stellen, als toetssteen gebruikt dienen te wor
den. 

Het is verheugend, dat in de Academische Raad naast de onderwij s proble
matiek ook de algemene vraagstukken van het wetenschappelijk onderzoek 
worden besproken. Dit is echter niet voldoende; in de instellingen zelf 
dient hierover eveneens een intensieve discussie gevoerd te worden. In 
Eindhoven is een begin gemaakt met dit onderwerp; hierbij zal ondermeer 
naar mijn mening de werking van interafdelingswerkgroepen, die aan onze 
hogeschool zijn ingesteld om interdisciplinair onderzoek te stimuleren, 
aan de orde gesteld moeten worden. 

Wellicht ligt de zwakte van de universiteiten en hogescholen in het niet kun
nen of niet willen formuleren van een algemeen beleid en van de eisen, 
waaraan het onderzoek in de toekomst moet voldoen. Te weinig onderzoekers 
zijnbereid zicb bierop te bezinnen, gefascineerd als zij zijn door,de resul
taten van bet eigen onderzoek. Dit verklaart antwoorden als: "al dat gezeur 
over onderzoek, dat boudt iemand juist van bet doen van onderzoek afl'. De 
neiging is groot om de discussie te ontwijkenmet bet standpunt: "op de aca
demie dient vrijbeid van onderzoek te zijn". De verwachting leeft bij som
migen dat door "versterking van de bestuurskracbt" de meeste problemen 
opgelost kunnen worden. Van deze moderne medicijn wordt als een wonder
olie genezing van alle kwalen verwacht. Zoals reeds eerder opgemerkt: 
besturen is een keuze doen; de alternatieven waaruit gekozen moet worden, 
zullen daarom door de onderzoekers zelf uitgewerkt moeten worden, al
vorens tot een beslissing gekomen kan worden. 
Vermoedelijk is het nodig per !nstelling een aantal onderzoekers, die door 
instelling en ervaring in staat zijn over de algemene aspecten van het on-
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derzoek te oordelen, en die het vertrouwen genieten van de professionele 
groep van onderzoekers, met de voorbereiding van dlt onderzoekbeleid te 
belasten en hen daartoe vrij te stellen van een aantal andere taken. 
Met het constateren van deze zwakte wil ik dlt onderdeel van mijn betoog 
besluiten; in retrospectie blijkt de oogstaan inzicbten niet rljk te zljn. Jk 
heb dan ook troost geput uit het woord van Andre Gide, waarmede de ge
schiedschrij ver van de T .H. Delft zijn overzicht van bet 50-jarig bestaan 
begint: "Wij merken dat alles reeds gezegd is, onvoorstelbaar superieur 
aan hetgeen wij ooit te voorschijn zullen brengen - en bet is alleen orndat 
niemand luistert, dat men steeds weer opnieuw kan beglnnen". 

Maatschappelijke verantwoorde/ijkheid 

Minder is er, in het verre verleden althans, gesproken over het tweede 
aspect, dat ik hedenmiddag aan de orde wil stellen, de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de onderzoeker, vooral gez!en in het Ucht van 
het protest van de huidige studentengeneratie. 

De actualiteit van dit onderwerp is door de gebeurtenissen van de laatste 
weken versterkt; velen zullen echter het verband met maatschappelijke 
verantwoordelijkheid vergezocht of zelfs misplaatst acbten. 
Reacties op recente protesten vallen in categorleen als: 
- het is slechts een kleine minderheid van politieke warhoofden en notoire 

onruststokers 
- het zijn gevaarlijke infiltraties van extreem links 
- het zijn alleen maar mlslukte studenten, die de straat op gaan 
- studenten moeten niet demonstreren, maar studeren. 

Met deze simpele voorstelling van zaken komt men echter niet veel verder, 
tenzij men van mening is dat strenge maatregelen bet enige antwoord die
nen te zijn op deze golf van protesten. 
Het Is duidelijk dat de huidige onvrede gevoed wordt door een aantal fac
toren, samenba"ngende met bet nietnaarbehorenfunctioneren van de instel
lingen van hoger onderwijs zelf. DU is een kant van de zaak, waar lnmld
dels gehoor voor wordt gevonden. De uitbouw van de universitelten en 
hogescholen heeft geen gelijke tred kunnen houden met de groei van bet 
aantal studenten. Door dit grote aantal voelt men zicb een nummer in bet 
systeem. Het is niet verwonderlijk dat bij demonstraties in de Vere'nlgde 
Staten van Amerika, waar universlteiten van 50.000 tot 100.000 studenten 
voorkomen, leuzen meegevoerd werden met de oproep om de studenten in 
ieder geval niet achter te stellen in behandeling bij de ponskaarten van de 
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studentenadmlnistrat!e, die het opschrift dragen: "nlet vouwen, niet 
kreuken". De traditionele vorm van studenten gezelligheldsverenlgingen 
verliest in de huidige sociale stratiflcatle snel aan betekenls: het oer-neder
landse huiskamer-begrlp "gezelligheid", zo dat ooit een rol heeft gespeeld 
In de gezelligheidsverenlgingen, vormt een onvoldoende bindend element. 

De groeiende specialisering van het onderwijs doet het contact verliezen 
en maakt de studiegang niet overzichtelijk. Zo zijn er nog meerdere facto
ten te noemen, die U bekend zullen zljn. 
De opkomst van studentenorganisaties als de Studeriten Vak Beweging in 
Nederland, is daardoor verklaarbaar. Lammers heeft in een studie onder 
de naam: 11Studenten vakbeweging en universitaire democratie", die enkele 
maanden geleden verscheen, een vergelijkinggetrokken tussen hetontstaan 
van de studenten vakbeweging nu en van de werknemers vakbeweging in de 
tweede helft van de vorige eeuw. Naar zijn mening zijn er voor beide be
wegingen gelijkluidende sociale voorwaarden aanwezig, die het ontstaan 
verklaren; nl. : verdediging van gemeenschappelijke belangen en het inboe
ten aan betekenis van het traditionele netwerk van sociale betrekkingen, 
zowel binnen, als ook bulten het "bedrij r•. 
Deze vergelijking opent interessante uitzichten, zowel op het ontstaan, als 
ook op de mogelijke betekenis die de opkomst van dezebewegingen kunnen 
hebben voor een verdergaande democratisering binnen de universiteiten en 
hogescholen. Naar mijn mening is deze studie aanbevolen vakliteratuur 
voor academische vakbondsleiders en bestuurscolleges. 
Wanneer men eenmaal met de geschledenis begint, kan men vele, wellicht 
binnen afzlenbare tijd actueel wordende, vormen van invloed van studenten 
op het universiteitsbestuur uit de folianten opgraven. Zo wordt verteld dat 
in de tweede helft van de 16e eeuw in Montpellier een hoogleraar pas zijn 
traktement kon innen indien enkele studenten hem vergezelden en ver
klaarden dat hij zijn colleges geregeld en met zorg had gegeven. Maar ook 
zij, die een autocratlsche behandeling van de studenten voorstaan, kunnen 
in de historie terecht. Pasteur, als voorzitter van de natuurwetenschappe
lijke faculteit van de Ecole Normale in Parijs, deelde in 1858 straffen uit 
voor het lezen van kranten en weekbladen door de studenten en hield daar
van, in eigen handschrlft, een zorgvuldige statistiek bij; pas in 1867 werd 
het de studenten toegestaan om 6 uur op te staan in plaats van om 5 uur. 

Het onderwerp is echter te belangrijk om met historische anekdotes af te 
doen. 
Naast de zorg van de stud!lnten voor verbetering van eigen lot en van de 
universiteit, wordt ook een dee! van de onvrede gevoed door de kritlek op 
de rol van de wetenschap en de techniek in de maatschappij. Lammers, in 
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zijn eerder genoemde studie, wijst reeds op de samenhang tussen bet ver
nieuwingsstreven van de student ten aanzlen van, enerzijds zijn eigen situ
atle, en anderzijds zijn drang tot hervorming van de samenleving en de 
internatlonale verhouding; beide strevingen liggen naar zijn mening hecht 
verankerd in de sociale dynamiek, waaruit de studenten vakbeweging ont
spruit. Het individu dreigt in de huidige, technisch-wetenschappelijk hoog 
ontwikkelde, maatschappij in de knel te komen. Volgens ideeen van de be
weging onder de naam "kritische universiteit", dient de universlteit een 
bron te zijn van maatschappijvernieuwing. 

Reeds eerder hebben ook de wetenschappelijke onderzoekers zlch zorgen 
gemaakt over bet gebruik van de resultaten van bet onderzoek door de. 
maatschappij. Het duidelijkst is in de natuurwetenschappen het voorbeeld 
van de kernfysici, dle werden geconfronteerd met bet gebruik van nuclealre 
wapens. Daaruit zljn tijdschriften als bet Bulletin of The Atomic Scientists 
en verenigingen als in Nederland bet Verbond van Wetenschappelijke Onder
zoekers geresulteerd. Dit al te duldelijke voorbeeld van de nucleaire wa
pens heeft wellicht de aandacht afgeleid van andere wetenschappelijke en 
technische bedrijvigheden, waar men door een geweldige industrieele 
expansie met de resultaten van zijn werkzaamheden wordt geconfronteerd. 
De massa-produktie in het rijke dee! van de wereld heeft in eigen landen, 
zij het niet gelijkmatig onder alle bevolkingsgroepen, de armoede en de 
honger verdreven. De keerzijde van deze mogelijkheid tot massaproduktie 

· wordt echter reeds zichtbaar; de concurrentiedrang van de ondernemingen 
kan leiden tot kwasi-verbeterlng van bet produkt en tot bet aanprijzen van 
trivlale geneugten; radio en televisie suggeren ons dagelijks dat wittere 
wasmiddelen en verser krentebrood nog juist mankeren om ons geluk vol
maakt te doen zijn. De mode me industrieele . technologie leidt tot steeds 
verdere concentratie van ondernemingen, zoals Galbraith in zijn reeds 
eerder geciteerde boek heeft aangetoond; bet voortbestaan van de onder
neming wordt een doel in zichzelf. 

Zou dit Mn van de redenen zijn, die studenten minder belangstelling voor 
de natuurwetenschappen en techniek doen tonen? Wellicht moet bet groei
ende aantal technische studenten dat belangstelling voor medische techniek 
vertoont, verklaard worden uit de wens om werk te verrichten dat in een 
direct zichtbaar effect resulteert in de hulp aan de ziekeen hulpbehoevende 
medemens; maar ook in de medisch-technische en bio-technische disci
plines zal binnenkort de onderzoeker geconfronteerd worden met de con
sekwenties van bet blologisch manipuleren met de mens. Hierin zien wij 
wederom een illustratie van de wet, die door Romein zo treffend is gefor-
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muleerd onder de naam van de wet van het onbedoelde of zelfs averrechtse 
gevolg. 
De laatste jaren is echter de belangstelling voor de maatschappelijke 
consekwenties van het onderzoek groeiende. De zorg voor de toekomst van 
onze samenleving begint steeds dringender te warden; vandaar ook de be
langstelling voor futurologische onderzoekingen. Als symptomen van deze 
belangstelling voor de ethische problemen noem ik slechts de bundel 
"Research en Ethiek", voortgekomen in 1960 uit discussie in het Natuur
kundig Laboratorium van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken en het 
recente boek, dat in het begin van dit jaar ·verscheen onder redactie van 
Roscam Abbing - "Om de mens - Ethiek in wetenschap en beroep", enigs
zins als een verkenning om te zien hoe ernst gemaakt zou kunnen warden 
met het artikel in de wet op het wetenschappelljk onderwijs, waarin op
dracht gegeven wordt aandacht te schenken aan de vorming van maatschap
pelijk verantwoordelijkheidsbesef. 
De universiteit betreedt echter schoorvoetend het terrein van het ethisch 
oordeel en de maatschappelijke consekwenties van het wetenschappelijk 
onderzoek. Met moeite bevrijdt de universiteit als instelling zich in de 
loop der geschiedenis, althans in West-Europa, van kerkelijke, ideolo
gische en politieke invloeden op het gebied van het onderzoek. 
Onder veel strijd is ervaren dat bet bedrijve.n van wetenschap een auto
noom proces is, waarbij de wetenschap eerst volledig kan groeien, indien 
de onderzoekers zelf de hoogste autoriteit vormen om de richting van het 
onderzoek te bepalen. De wetenschap heeft een eigen ethische code, die in 
veel opzichten uniek is en vaak in strijd schijnt te zijn met die van de 
maatschappij: voortdurende twijfel en uitdaging van elke autoriteit. Het is 
verheugend te zien, hoe in Rusland, waar voorbeelden van de invloed van 
de ideologie duidelijk zichtbaar waren, thans gezocht wordt naar een for
mulering van de eisen vooreen vrijeontwikkeling van de wetenschap, zoals 
blijkt uit het volgende citaat van de fysicus Kapitsa: 
"Het is gemakkelijk in te zien, dat de voortgang van de wetenschap het be
staan van een volledig ontw!kkelde wetenschappelijke gemeenschap eist ... 
De vorming van een dergelijke gemeenschap is een enorme taak, waaraan 
wij veel te we!nig aandacht besteden. Deze taak is veel moeilljker dancle 
training van uitgezocht jong talent of de bouw van grate instituten ... Alleen 
een ontwikkelde wetenschappelijke gemeenschap kan volledig de intellec
tuele kracht van een wetenschappelijke ontdekking beoordelen, onafhanke
lijk van een directe praktische betekenis". 

Behalve aan deze autonome ontwikkeling van de wetenschap zullen de uni
versiteiten en hogescholen aandacht moeten besteden aan het gebruik van 
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de macht, die met de voortschrijdende wetenschap en techniek, zowel ten 
goede als ook ten kwade, ter beschikking komt. Hierin ligt een belangrijk 
element van het huidige protest van de studenten, die de universiteiten en 
hogescholen verwijten geen ernst te maken met een discussie over de rol 
van de technisch-wetenschappelijke ontwikkeling in onze samenleving. De 
universiteiten en hogescholen zullen dit element van kritiek ernstig moeten 
nemen en duidelijk moeten maken hoe in kritische discussie de plaats en 
functie van de wetenschap in onze samenleving bepaald kan worden. Naar 
mijn mening is de plaats en functie van de wetenschap en die van de weten
schappelijk onderzoeker zelf in onze toekomstige samenleving in bet geding, 
en zal de universitaire gemeenschap bet antwoord moeten vinden op de 
kritiek die door protesterende studenten en verontruste onderzoekers wordt 
geuit op bet functioneren van de wetenschap en techniek in de maatschappij. 
Een dergelijke discussie d!ent vooraf te gaan aan bet formuleren van wij
zigingen in de organisatie van de universiteit. 

Dames en heren, 
Ik heh getracht hedenmiddagenkele aspecten tebelichten, die samenhangen 
met het toekomstig wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten en 
hogescholen. Hierbij kwamen zowel het onderzoek zelf als de verhouding 
tussen onderzoek en maatschappij aan de orde, hetgeen mij verleid heeft 
om aan deze diesrede de titel te geven van "Academisch (zelf)onderzoek". 
Hoe aan dit zelfonderzoek gestalte te geven, gaat de kennis en het voorstel
lingsvermogen van Uw spreker te boven, te veel gebonden als hij is in zijn 
vakspecialisme en buiten zijn gebied een leek. Ik hoop dat gezamenlijk 
overleg binnen de gehele hogeschool hierop bet antwoord zal kunnen geven. 

Ik dank U voor Uw aandacht. 
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