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ONDERWIJS EN ONDERZOEK 

door 

Prof. dr. P.C . Veenstra. 

Mijne Heren, 

Het is nu reeds weer enige maanden geleden 
dat U, Mijnheer de Rector, miJ vroeg op een dag 
van samenspraak tussen curatoren en senaat van on
z e ho geschool, een inleiding te willen verzorgen 
o p het t hema "Onderwijs en Onde rzoek 11 • U weet, 
welke de t e<a:hniek is bij het voorber eiden van zo 'n 
inleiding, waarvan het onderwerp nie t onmiddellijk 
verband houdt met het eigen vakgebied - het spe
c ialisme. We slaan dan literatuur na, rafelen han
del ingen uit elkaar, voegen delen samen. Voorzien 
van passende voetnoten en verwijzing er. pas s en we 
de verkregen informatie in de eigen ,;ec;achten 
sfe er en gedacht engang in, en zo groei t 2 a.ngzame r 
hand de behandeling van het onderwerp t ot een ge
heel. 

Voor de inleiding van vandaag greep ik te
rug op ons oudste handboek, waar geschreven staat :. 

- "Ik zette mijn hart erop om na te vorsen en 
onderzoek te doen nartr de wijsheid in alles 
wat onder de heme l _;e schiedt. Dat i s een 
kwade bezigheid, die J od aan mensenkinderen 
gegeven heeft om z ich daarmede te kwellen". 

Hiermede, Mijnheer de Rector, zou de helft van deze 
inleiding als afgesloten kunnen worden beschQuwd. 

Geboeid echter door de tekst van het boek 
leest U verder en aan het einde treft U een for
mulering aan die de kern van het onderwijs in het 
licht_ stelt: 
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- "Prediker zocht welgevallige woorden te 
vinden; een oprecht geschrift, betrouwbare 
woorden. De woorden der wijzen zijn als 
prikkelen, als ingeslagen nagelen zijn de 
verzamelingen daarvan". 

Nu is di t ci teren als zodanig niet bedoeld als 
motivering voor de voortzetting van dit betoog, 
maar veel meer om U deelgenoot te maken van een 
associatie welke ik bij het lezen er van o, iervond .. 

I k zie een groepje bergbeklimmers voor mij o 

U kent het type wel: een twee- of drietal gespier
de, bruin verbrande kerels, met touw, rugzak en 
de pickel - er onder leiding van hun gids op uit 
gaande om de schijnbaar onbedwingbare bergwand te 
beklimmen. Zij vertrekken in het donker, dat al 
snel overgaat in het halve licht van een veelbe
lovende zomermorgen. De berg staat boven hen, de 
top die zij bereiken willen al stralend in het 
licht van de opkomende zon. Zij gaa n voort op hun 
weg en lopen , zich verheugend op het komende spor -
tieve evenement , langi:: -goed c,begaanbare wegen , 
langs paden en paadjes welk e voor hen al door ve
len zijn betreden .. Maar dan komt er het moment 
dater geen weg meer is, alleen nog ma ar de rots
wand. De gids echter is een ervaren man en hij 
toont zijn volgelingen dater trucjes zijn die de 
berg veel van zijn ongenaakbaarheid doen verlie
zen. De bergbeklimmers, verbonden door hun touw, 
vorderen gestaag, gebruik makend van houvast dat 
zij vinden in Bpleten en scheuren en uitstekende 
rotspunten - twee of drie mannen vertrouwend op 
de kunde en de ervaring van hun voorganger 9 hun 
gids .. 

De gids, de leraar - in dit beeld natuur
lijk de hoogleraar - draagt oeroude kennis en kun
de over op zijn leerlingen, de kennis tot het be
gaan van plat getreden paden, van moeilij l-:er be
gaanbare wegen en soms van schijnbaar ong;~gaan
bare wegen. Kennis die is overgedragen van vader 
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op zoon, van leraar op leerling, zolang de berg 
als uitdaging voor de dalbewoners daar staat. 

Tenslotte echter stui ten de klim.mers op een 
wand die geen steunpunten meer biedt waar je zo
maar je vingers achter kunt krijgen. Maar dan 
haal t de gids een stalen pen - een nagel - te voor
schi jn. Met het in de ijle lucht zingende geluj r1 
van staal op staal drijft hij de nagel in de berg,. 
En weer gaan zij voort op hun weg omhoog, gezamen
lijk klimmend langs de nagels die de gids tot hou
vast inslaat - een kleine verzameling van nagels, 
betrouwbare steunpunten. 

De gids is echter niet voor de eerste maal 
op de berg. H;j is er al honderden keren geweest, 
hij heeft het I terrein verkend, hij heeft de berg 

I 
onderzocht. Hij kiest de weg met zijn leerlingen 
niet zo maar op goed geluk. Zijn onderzoek heeft 
hem geleerd langs welke weg hij de mees te kans van 
slagen heeft, hoe en waar hij zijn nagels kan in
slaan. Het is dit onderzoek dat hem geleerd heeft 
hoe de tocht uit te stippelen. Het is het onder
zoek dat hem het steunpunt vo or ZJ.Jn voeten ver
schaft; het is het onderzoek dat hem in staa t stel t 
een goede gids te zijn. 

U zul t niet van mij verwachten, dat een in
leiding welke de behandeling van het mogelijker
wijze aanwezige verband tussen onderzoek en onder
wijs tot onderwerp heeft, door mij afgesloten zal 
worden met het "Guod erat demonstrandum". Toch 
zou ik di t betoog op de klassieke wijze met het 
formuleren van een vraagstelling in algemene zin 
willen voortzetten, om dan te zien of door ver
nauwing van de probleemstelling althans enige fa
cetten van het totaal in een helderder licht te 
plaatsen zijn. 

De eerste vraag welke nu binnen het onder
werp gesteld kan worden is: 

- "Bestaat er inderdaad een relatie tussen 
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onderwijs en onderzoek - of, zo men wil -
tussen onderzoek en onderwijs? 

Ik zeg hier "zo men wil", maar naar mijn gevoel 
bestaat er meer dan een verschil in nuance in het 
zo triviaal schijnende maken van onderscheid in 
de volgorde van deze woorden. 

Het antwoord op de gestelde vraag kan in
tussen zijn, dat in algemene termen sprekend een 
dergelijk verband zeker best aato I mmers ziet men 

· de onderzoeker als de "herzoeker" van de gegevens 
welke in de natuur verborgen liggen, ziet men de 
leraa r als de gene die de gegeven fei telijkheden 
voor zijn leerlingen toe gankelijk maakt, en ziet 
men tenslotte de ingenieur - met gepaste beschei
denheid - als een "hers chepper 11

o Dan is het dui
delijk dat deze h erschepping terug grijpt op het 
verkregen onderwijs, hetwelk op zijn beurt terug 
gaat o p het onderzoeko 

Ook in de lijn van de historie gezien is 
het bestaan van een verband van de hier bedoelde 
algemene aard evidento Haast vanzelfsprekend is 
het dat de aard en het niveau van het onderwijs 
voortvloeien uit de resultaten welke bij het on
derzoek en de ontwikkeling zijn geboekt, zij het 
dan dat hier aanzienlijke faseverschijvingen op 
kunnen tredeno 

Het ligt niet in mijn bedoeling hier ge
meenplaatsen te lanceren zoals: "zonder onderzoek 
geen waarheid" - welke naar het gevoelen van de 
onderzoeker van deze tijd thuis horen in de ra
ri teitenkabinetten van de periode waaruit zij 
stammeno Het onderzoek van nu behoort immers ge
kenmerkt te zijn door een grote voorzichtigheid 
in het trekken van conclusies, een afspiegeling 
van de bescheidenheid en het sterke gevoel voor 
betrekkelijkheid die de onderzoeker als deel van 
zijn opleiding heeft meegekregen. 

Voorop wil ik echter thans wel reeds stel
len dat zo het onderzoek een belangrijk element 
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- en misschien zelfs wel een onn ± sbaar element -
zal blijken te zijn in het hoger onderwijs, dat 
als middel tot onderwijs met uitermate grote zorg 
moet worden gehanteerd. Immers het onderzoek brengt 
zelden de 11waarheid 11 aan het licht, maar belicht 
in het algemeen slech ts enkele facet ten van een 
veelvuldig gecompliceerd geheel. Zelfs is het 
toch dikwijls zo, dat schijnbaar tegenstrijdige 
resul ta ten worden verkregen, welke slechts na 
z orgvuldige confrontatie met theoretische achter
gronden tot overeenstemming gebracht k unnen worden. 
Daarom i s h et apert onjuist te achten indien he t 
onderzoek in een vroeg stadi um van de studie een 
essentieel deel van het onderwijs uit zou maken. 
De student moet eerst de rijpheid bereikt h ebb en 
waardoor hij het wezen, de grondslagen, de a ard -
de filosofie - van het onderzoek b egrijpt of al
thans kan aanvoelen, en psychis ch gewapen d i.s 
tegen de te leurstellingen, welke inhaerent zijn 
aan het onderzoek. 

In he t andere g e val leid t het deelnemen 
aan onderzoek to t verwarring en ontmoediging -
tot nadeel van de voortgang van de studie. Het 
i s zelfs o p di t ogenblik nog een open vraag of 
het nuttig zal blijken dat alle studenten - ook 
in de latere fasen van de studie - actief deel
nemen aan een programma van onderzoek. Het is 
immers zeer wel mogelijk dat - zelfs indien de 

_, c onclusie b ereikt wordt dat het hoger onderwijs 
z ijn wortels vindt in het onderzoek - dit onder
zoek toch geen plaats behoeft te vinden in het 
programma van onderwijs. Het zal U duidelijk zijn 
dat hier met "het onderzoek" he t zelfstandig wer
ke n aan deelproblemen in een programma van onder
zoek een grotere omvang bedoeld wordt. 

Zeals U uit de verdere s trekking van mijn 
betoog zal blijken, acht ik het wel van b ijzon
der grote waarde dat de student reeds vroeg in
geleid wordt in de sfeer van het onderzoek • 
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Dit betekent dat de practica, welke hij moet vol
gen, deze geest van "het onderzoek" moeten emane
ren. Deze practica z ijn bij uitstek het middel 
tot onderwijs, waard<i>or de systematiek en de 
methodiek van het onderzoek in gecondenseerde 
vorm aan de student voor ogen gesteld kunnen wor
den. 

Ik keer thans terug naar m1.Jn punt van uit
gang, waar vastgesteld is dat in ruime zin ~ezien 
een verband bestaat - wellicht zelfs een causaal 
verband - tussen onderzoek en onderwijso 

De vraagstelling wordt daarom thans verengd 
tot de Yorm: 

"Bestaat er ook een v.erband, en misschien 
een wisselwerking tussen het hoger onderwijs 
en het eigen onderzoek van de docenten me t 
hun staf?" 

Het is in feite deze vraag welke naar de bedoeling 
van de rector het centrale punt van discussie op 
deze dag zal zijn. 

Teneinde een antwoord op deze vraag te be
naderen, zou ik eerst di t geheel uiteen willen 
rafelen in nieuwe vragen en de beide principiele 
elementen er uit in hun aard nader bezien. 

"Welke zijn de meest fundamentele karakt eris
t ieken van het onderwijs en welke zijn de
(ze van het onderzoek? 11 

en bover,dien: 
"Zijn deze, of enkele van deze fundamentele 
elementen compatibel, zodat zij tesamenge
voegd meer dan losse bouwstenen voor het 
hoger onderwijs zouden kunnen vormen?" 

Het onderwijs heeft nu drie bijzonder voorname 
doelstellingen: 

80 

1.het overdragen van kennis - in vele geval
len vi~n min of meer gespecialiseerde vak -
kennis - aan de leerling; 

2ohet oefenen van de leerling in een bepaal
de wijze van denken en het ui teindelijk 



meegeven van een denkstijl welke een ken
merk kan zijn voor de aard van de onderwijs
instelling waar de l eerling - de student -
zijn opleiding ontving, 

3.zo mogelijk - in ge1dealiseerde omstandig
heden van onderwijs voortkomende uit de 
beide vorige factoren - het in al gemene 
zin vormen van de student; het rijp maken 
van de student voor zijn plaats in het 
maatschappelijk leven. 

Van het technisch hoger onderwijs wordt bovendien 
in het bijzonder verwacht dat het ingenieurs vormt 
- niet bij toeval of als bijproduct - maar als 
hoofdlijn. 

Ingenieurs: ••••••• wetenschappelijk gevorm
rte technici die nu - op di t ogenblik - een vol
d~ende oplossing weten te materialiseren voor een 
gesteld probleem, een oplossing d i e voldoende is 
voor de bevrediging van e en thans bestaande be
hoefte. 

Als karakteristiek voor het onderzoek zijn 
evenzo een drietal punten op te sommen: 

1. het kunne;' verrichten van onderzoek vereist 
vakkennis en vrijwel al tij d gespecialiseer
de kennis. Hetonderzoek leidt niet a ltijd 
tot een verbreiding van deze ke nnis, wel 
tot een verdieping ervan, 

2.het verrichten van onderzoek voert tot he t 
verwerven van een zekere stijl van denken, 
waarvan op zijn beurt een bepaalde me tho
diek van werken het gevolg is, 

3. het onderzoek en vooral d e sfe er vart het 
onderzoekslaboratorium heeft algemeen voIL
mende elementen in zich . 

U ziet, dat deze fundamentele grootheden in onder
WJ..JS en onderzoek voor een groot deel complemen
tair zijn, maar dat zij tevens gekoppeld zjjn 
door he t be grip 11 denkstijl 11

• Ik ben het U daarom 
verschuldigd hier nader op in te gaan , waarbij U 
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het m1.J vergeven zul t als ik thans de vele pro
blemen rand de overdracht van kennis als zodanig 
veronachtzaam. 

Hiermede bestijg ik een stokpaardje dat de 
collega 's ui t de afdeling der werktuigbouwkunde 
al vele malen hebben zien ronddraveno De wijze 
van aanloop van di t elementair hippisch analogon 
is eenvoudig te voorzien: 

11 Zo binnen een hogeschool onderwijs wordt 
gegeven, dient dit het kenmerk te dragen 
van hoger onderwijs - van onderwijs op a
cademisch niveau"o 

Dit kenmerk dient niet alleen gemanifesteerd te 
warden in het feit dat het de student vrij staat 
al of niet te studeren - hetgeen met de woorden 
van Schm.id - ik mag wel zeggen met de gevleugel
de woorden van Schmid - neerkomt op het fei t dat 
het de student vrij staat om al of niet ingenieur 
te warden, of al than:: het ingenieursdiploma te 
behalen, maar moet tcch oak op andere wijze tot 
uiting komeno 

Naar mijn overtuiging nu wordt het hoger 
onderwijs gekenmerkt door het in zichzelf geslo
ten zijn - en meer precies geformuleerd - door 
de spiraalvormige gang van de ermede verbonden 
wij~e van denkeno Ik zal de inhoud van deze stel
ling in het volgende nader toelichteno Zou echter 
deze overtuiging op juiste gronden berusten en 
zou bovendien blijken dat de methodiek van het 
onderzoek een belangrijke scha.kel kan vormen in 
de overdracht van deze denkwijze, dan is een aan
duiding gevonden door de principiele onverbreke
lijkheid van onderwijs en onderzoek - oak in de 
engere zin bedoeld welke thans aan de orde is. 

Ik stel U een landschap voor ogen dat nu 
wordt doorsneden door een spoorbaan. Uw doel is 
het landsc:1ap en het land te leren kenrren, de 
spoorweg is een middel daartoe. De baan strekt 
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zich over een zeer grote afstand uit, zodat het 
de reiziger toeschijnt dat het spoor vrijwel recht
lijnig verloopt. Neemt U het traject echter van 
zeer grote hoogte waar - zo uit een lunik, of 
straks een kennedik - dan val t het U als merk
waardige bijzonderheid op, dat het eindstation 
niet zo bijzonder ver van het beginpunt van de 
baan is verwijderd. "Een zinloze constructie", 
zou U zo op het eerste gezicht zeggen~ Nog groter 
wordt echter Uw verwondering als U, bi'j zeer nauw
keurig beschouwen vanuit Uw grote hoogte, opmerkt 
dat het eindstation in fei te in het geheel geen 
eindpunt in de baan vormt. Integendeel, er ver
trekt vanuit hier weer een nieuwe baan, welke 
niet zo ver van de andere het landschap doorsnijdt 
- weer in een schijnbaar eindpunt ophoudt - maar 
in werkelijkheid op zijn beurt herbegint. "Dit 
moet een land van spoorwegmaniakken zijn 11 , en U 
besluit af t~ dalen om een onderzoek in te stel
len. Tot Uw ·v~rbazing stel t U dan vast dat, met 
Uw veel beperh.ter geworden gezichtskring, de si
tuatie er eigenlijk niet zo abnormaal ui tziet. 
Wel is het vreemd dat niemand U betrouwbare in
lichtingen kan geven over het verloop van de 
spoorbaan en nog minder over de aard van het land
schap in de omgeving van de baan. Dit is een land 
met ijzeren gordijnen, maar desond anks begeeft U 
zich op weg om het mysterie op te lossen. 

Wij zijn met het stellen van deze opgave, 
met het formuleren van het probleem, het ec•c-'·e 
station - het punt van vertrek op de weg van de 
onderzoeker - binnengegaan. De rijping en de ver
scherping van de probleemstelling vormen de eer
ste delen van het volgende traject langs een baan, 
waarvan de funderingen en, soms in de me est let
terlijke zin, de dwarsliggers worden gevormd door 
vakkennis en kennis van de methodiek. 

Het is mogelijk dat zich nu reeds vele zij
sporen bij onze baan voegen. Zijsporen langs wel-
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ke informatie - wellicht verkregen ui t onderzoe
kingen van anderen - bij onze bagage wordt ge
voegdo 

Intussen bent U nu reeds enkele hal ten en 
kleine stations gepasseerd en weer is U een voor 
di t land typische eigenaardigheid opgevallen: al 
deze stations dragen of de naam "analyse" of die 
van "synthese". U overweegt bij U zelf dat di t 
wellicht de namen van twee concurrerende spoor
weg- of hotelmaatschappijen zijn. Uw medereizi
gers weten U echt er te vertellen dat deze concur
rentie maar schijn is en dat het hier bijzonder 
nauw g ~li~erde firma's betreft. Wel schijnt er in 
de prc vincie nag een derde maatschappij te be
staan van een beetje obscuur karakter, die zijn 
hal ten met het opschrift "constructie II voorziet. 
Vermoed wordt echter wel dat deze maatschappij 
toch een dochteronderneming van de eersten is. 

Met deze wetenschap gesterkt stapt U uit 
bij het eerste grote station van de maats chappij 
"synthese". U heeft hier eni ge tijd om te bekomen 
van de reis en Uw indrukken samen te vat ten. Zo
doende bent Una enig verpozen in staat een reis
plan voor het verdere verloop van Uw reis ui t te 
stippelen. 

Lanes de baan van de experimentele metho
diek is via diverse stadia van analyse en synthese 
een meer defini tieve synthese bereikt. De onder
zoeker is in staat -een eerste mo del van de r ec>li-
tei t te construeren en hij kan aan de hand v.an dat 
model een verder program.ma van oriderzoek ter veri
ficatie van a~ juistheid ervan opzetten. 

Het volgend deel van de spoorbaan blijkt 
nu door een landschap van zeer afwisselend karak
ter te voeren. Er zijn monotone vlakkenstukken, 
m;:i.ar ook duis tere diepe dalen en zonnige hoge 
toppen. Naarmate de reis voortgaat wordt het land
schap eenzamer, de medereizigers verdwijnen ui t 
de trein en het aantal zijsporen wordt steeds ge-
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ringer. Kennelijk nadert U een grensgebied waar 
maar weinig mensen wonen. Als geed reiziger zal 
het U opvallen, dat vooral in de woestere gedeel
ten, de aanleg van de baan veel g~ld gekost meet 
hebben. Er moeten in dit land goede wegenbouwers 
wonen, die met kennis van zaken de funderingen van 
Uw baan hielpen aanbrengen. Nog meer spreekt di t 
tot U, als het blijkt dat de rails van het door U 
gekozen - eerst zo veelbelovend uitziende traject -
plotseling midden in de wildernis eindigen, en er 
toch eminente constructeurs en financiers worden 
gevonden die bereid zijn de baan te helpen verlen
gen. U acht het dan als welhaast vanzelfsprekend, 
dat zij dan toch daarna enige controle op de voort
gang van de voortstormende voertuigen willen behou
den, opdat hun baan niet door overbelasting bezwijke. 

Indien nu alles geed gaat rijdt U tenslotte 
toch weer een groat station van de maatschappij 
"synthese" binnen. Het heeft een veel betere acco
modatie dan de vroegere stations van deze naam die 
U reeds heeft leren kennen. Hier vindt U een voor
treffelijk hotel met enige goede outillage, dienstig 
ter versterking van de gr ~s t en U vindt de gelegen
heid om in een gepaste & t nosfeer de resul ta ten van 
de reis tot dusver te overzien. 

Zo de geest nu sterk geworden is en het vlees 
niet te zwak, zult U veelal moeten erkennen dat U 
de wereld heeft willen bereizen, doch dat U er 
slechts fragmenten van heeft gezien - op zijn best 
enkele hoofdsteden. 

Alles bijeen bent U in dit wonderlijke land 
zelfs niet eens zo ver van Uw punt van uitgang ver
wijderd geraakt. 

De confrontat_}.e van de uitkomsten van het 
onderzoek met het pri\maire model van de reali tei t, 
het sluiten van de kr1:i..ngloop van het onderzoek, is 
niet altijd even bevredigend. 
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Maar wiJ zijn geen reizigers als Don Qui
chotte, ronddolend zonder plan of doel, wij zijn 
geen reizigers als Gulliver, reizend in een pure 
fan tasie. Wij zijn onversaagde reizigers, zoals 
een Filieas Fogg. 

Er komt een nieuw reisplan. Gesteund door 
de ervaringen van de eerste reis wordt dit een 
beter plan. En weer vangt de reis aan. Weer door
lopen de voertuigen hun baan langs de vele hal
teno Maar toch is deze reis verschillend van de 
vorige. De reiziger is meer ervaren geworden. Hij 
ziet scherper en verder - zijn reis is vruch t
baarder, hij komt deze keer wat dichter bij zich 
uiteindelijk doel. 

Zo gaat hij voort op zijn weg, de onder
zoeker, langs de spiraalbaan van zijn methodiek -
de afbeelding van zijn denkwijze. Met hem gaan 
j ongeren en na hem komen anderen. Sommigen van 
hen, zeer weinigen, zullen de reis willen voort
zetten waar deze werd afgebroken. Anderen, oak 
niet zeer velen, zullen de uitkomsten van de reis 
willen verwerken in eigen reisplannen. De meesten 
echter zullen de reisbeschrijvingen willen lezen 
en zoeken naar de plaatsen waar de drie rode ster
ren vol goede beloften in de kantlijn staan. 

Zij allen echter zijn in staat om te rei
zen, elk op zijn eigen wijze. Zij ziJn immers 
onderwezen , zij kunnen de reisbeschrijvingen en 
de voorschriften lezen en begrijpen - zij zijn 
geschoold in deze wijze van reizen. Wat voor hun 
voorganger zovele omgangen vergde, is voor hen 
reisliteratuur geworden op hun route. 

Met . deze woorden is een verdieping van de 
eerder gegeven formulering van een der meest es
sentiele taken van het onderwijs bereikt: 

14. 

"Het onderwijs moet naast vakkennis vooral 
oak de denkwij ze overdragen waardoor het 
mogelijk wordt werk van vele jaren in 
voorgaande tijden verricht, te compileren 



tot li teratuur die de weg tot het zelf
standig opstellen van reisplannen opent. 

Het is mede om deze reden dat het verrichten van 
eigen onderzoek binnen een insti tuut van onder
wijs van grote betekenis kan zijn. De decent zal 
goede reisverhalen weten te vertellen en zal in 
staat zijn de achtergronden van z ijn teksten te 
doen doorschemeren. De student kan, met behulp 
van de illustratie van het eigen onde rzoek gevoel 
krijgen voor - en in gunstige gevallen - door
drongen warden van de geest waa rin de te verwer
ken stof iP __ gevormd en van de methodiek die er 
achter schuil gaat. 

Mijne Heren, toen mij de eer te beurt viel 
opgenomen te warden in de afdeling der werktuig
bouwkunde viel het mij na enige tijr van wat men 
daar "verouderen 11 noemt, op, dat de hit.r geschetste 
denkwijze in de werktuigbouwkunde op bijzondere 
pure Wl.JZe gerepresenteerd wordt onder de naam 
"constructie". Ook de werktuigbouwkundige, de 
constructeur, vertrekt van zijn probleemstelling, 
welke veelal - doch niet noodzakelijkerwijze -
door een behoefte van bui tenaf ge:tnduceerd is. 
Hij baseert zijn analysen en synthesen op een 
viertal zeer respectabele gebieden van de fysica: 
de rr.e\chanica, de warmtele er , de stromingsleer en 
de materialenkunde. Als gereedschap hanteert hij 
bij de samenste l ling van zijn model de wiskunde . 

Het is echter beslist niet in overeenstem!- f 
ming met de geaardheid van het werktuigbouwkun
dige vak, indien het geesteskind in dit aller
eerste -embryonale stadium zou blijven. Integen
deel, van de werktuigbouwer wordt een voldragen 
produkt. zo mogelijk zelfs immuun tegen alle kin
derziekten, verwacht. Teneinde nu de verlangde, 
zo mogelijk perfecte materialisering van de pri
maire conceptie te kunnen realiseren, is in de 
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werktuigbouwkunde een zeer eigen middel tot com
municatie en overdracht van informatie ontwikkeld. 
Di t is de techniek van het technisch tekenen, 
welke techniek in di't vakgebied een even ess en-·' 
tiele grondslag voor de synthese vormt als in 
andere gebieden de mathematische formulering of 
de taal. 

Het is deze techniek - de constructie in 
engere . zin - welke de aard van de werktuigbouw
kunde schijnbaar karakteriseert, maar die in wer
kelijkheid geenszins de essentie ervan weergeeft. 
Het karakteristieke is ook hier weer de geslote~
heid, een kringbaan lopende van de probleems tel
ling, via het scheppen van een model en de con
strue tie in engere zin, naar de materiele reali
sering, waarna in de beproeving de confront atie 
met de eerste opzet plaats vindt en de kring wordt 
gesloteno Het is tenslotte de ontwikkeling, die 
hier veelal in de plaats van het onderzoek treedt ·, 
welke de operator is die de cirkelbaan van de 
constructie in engere zin transformeert in de 
spiraal van "de constructie", het wetenschappe
lijk werktuigkundige ingenieurswerko 

Evenwel, m1.Jne heren, heb ik in ml.Jn betoog 
tot zover de uitermate belangrijke vierde coordi
na~-t;; van onze materiele wereld, de tijd, buiten ·· 
beschouwing gelaten. Het is nu juist deze groot
heid welke zo nauw verbonden is met de aard, h e t 
eigenlijke wezen, van het in'genieurswerk. Het is 
_immers de ingenieur zelden vergund vele cycli van 
.constructie en ontwikkeling te doorlopen, alvorens 
hij zijn eindprodukt aflevert. Het is om deze re
_den dat hij gaarne zijn analyse en synthese mede 
baseert op datgene dat voor ervaring als juist 
bevonden is, dat hij de vuistregel niet veronacht-,
zaamt en dat het feitenmateriaal bij hem ligt op
gestapeld. 

Het zijn facetten van deze aard die de op-
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pervlak.kige beschouwer de indruk geven dat de we
tenschappelijk-technische opleidingen in de ver
schillende vakgebieden principieel verschillend 
van ~eaardheid zouden zijno In werkelijkheid zijn 
zij :;_dentiek in hun methodiek:en. afgeleid van een
zelfde denkwijze, representatief voor de aard van 
het hoger cnderwijs,verbondendoor het onderzoek. 

Het is het onderzoek - het reizen zoals ik 
U dat heb geschetst - dat deze denkwijzeen 
de aard van de afgeleide methodieken in 
zuivere vorm in hP.t licht kan stellen , in
dien het gebru~kt wordt als een middel tot 
onderwijs. 

Maar ook hier, in het onderwij s , leven w1j 1n een 
vier- dimensionaal stelseL Ook hier is de tijd een 
beperkende factor, welke dwingt tot het maken van 
een verschil tussen "het onderwijs 11 , in de zin van 
het overdragen van de gees t en de denkwijze, en 
het onderwijssysteem, de methode. 

Het is duidelijk, dat al dat reizen, zoals 
ik U da'j:; voor ogen gesteld heb, tijd kost, veel 
tijd kost. Het is het probleem van de studieduur, 
dat van de efficiency van de opleiding, hetwelk 
hier een wig in mijn betoog drijft . Het is dit 
probleem dat de spanning introduceert tussen het 
"onderwijs" en de "methode" - of zo U wilt, tussen 
het onderwijs en de roostero Het is een praktische 
onmogelijkheid al onze studenten op onze reizen 
mee te nemen. Het tijdschema laat hoogstens toe 
met hen een straatje om te gaano 

De vraag is nu of het wel zo nuttig is dat 
de hogeschool ui tslui tend zulke bereisde mannen 
aan het bedrijfsleven aflevert. Zou het wellicht 
meer z invol zijn dat in veel kortere tijd mensen 
t er beschik.king komen die - zonder zelf nog ;o 
veel gereisd te hebben - door de aard van het ont: 
vangen onderwijs bekend zijn met de eisen welke 
aan de reiziger warden gesteld. 
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Natuurlijk ZJ.Jn er altijd een aantal bij
zonder reislustigen te vinden . Zij moeten in staat 
gesteld worden om te reizen; zo zij deze ambitie 
en de aanleg ertoe bezitten. Zelfs moeten zij er 
toe in staat gesteld worden om dit gedurende een 
lange reeks van jaren, misschien wel geduremle hun 
gehele leven te blijven doen - op redelijkr wijze 
voorzien van reisgeld. Zij zijn de mannen Phileas 
Fogg ui t mijn verhaal, maar geen ingenieurs. Bekwa
me reizigers die de curiositeiten die zij op hun 
reizen verzamelen mee naar huis brengen, mannen 
die de geest en de stijl van het reizen in het on
derwijs kunnen overdragen aan anderen, die zelfs 
niet zulke reizigers kunnen of willen zijn. De an
deren, die wel de waarde van deze curiosi tei ten be
grijpen en deze als ingenieur omvormen tot onder
geschiktheid aan hun doeleinden. Zij moeten ender 
ogen zien dat de bevo lking van onze hogeschool 
grofweg in twee typen is te verdelen: de meer in
trovert ingestelden - de toekomstige ontwikke -
lings-en onderzoeksmensen - en de meer extroverten, 
de toekomstige bedrijfsingenieurs. Zij beiden, hoe
wel hun verdeling in aantallen niet gelijkwaardig 
is, moeten gelijke kansen krijgen in hun opleiding 
en tot het bereiken van hun levensdoel. De een zal 
na langdurig reizen zijn taak vinden in de wereld 
van de laboratoria - ook in de wereld van de steeds 
in betekenis groeiende industriele laboratoria -
de ander moet zo snel mogelijk binnengeleid worden 
in de wereld van de industrie, waar hij zijn car
ciere hoopt te maken. 

Men kan zich afvragen of het wel zo zinvol 
is dat de hogeschool voor deze beide typen op een
z elfde wijze als reisbureau blijft optreden. Velen 
zullen immers straks hun weg moeten vinden in een 
terrein waar de kostprijs van de aanleg van de baan 
een factor van primaire betekenis blijkt te zijn, 
waar verantwoordelijkheid voor te nemen beslissingen 
een nieuw element is, waar de tijd een wezenlijke 
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dimensie vormt en waar zo vele niet-technische 
imponderabilia de atmosfeer mede bepalen. Het 
lijkt meer voor de hand te liggen om deze mensen, ' 
zodra zij de ware betekenis van het reizen hebben 
begrepen, ·de grammatica en een deel van het idi
oom van het land van de techniek hebben geleerd, 
reisgidsen kunnen lezen en een basis hebben ver
worven tot de omgang met hun medereizigers, over 
te dragen aan het reisbureau van het bedrijfsle
ven. 

U ziet dat hier sprake is van een oplei
ding van een nieuw type, die als kezimerk heeft 
dat er weinig of geen zeJ fstandig, 0£ quasi-zelf
standig onderzoekswerk mec...e is verbonden, doch 
wel ui tgebreide practica - als afspiegeling van 
"het onderzoek' : Zelfs kan een kenmerk zijn - spre -
kend over een werktuigkundige opleiding - dat niet 
alle in de vorige genoemde fundamenten van de werk
tuigbouwkunde gelijke aandacht kri ~;en; of zelfs 
dat een van deze fundamen ten - bijvoorbeeld de 
leer van de warmte en de stroming - ter zij de 
wordt gesteld om vervangen te worden door een an
dere: de bedrijfskunde. 

Op deze wijze ontstaat een weliswaar ver
nauwde, maar tevens een zeer verdiepte opleiding 
met een directere gerichtheid. Zo zou in n,i jn 
eigen vakgebied en dat van collega de Beer, waar 
nodig in cooperatie met het bedrijfsleven een 
"koude werktuigkundig e" van het type 12.roduktie
ingenieur op te leiden zijn. 

Hoewel dit in te genspraak lijkt met het be
grip "vernauwde opleiding" is een z eer essentieel 
kenmerk van di t type opleiding, dat de ze tenslot te 
nog meer dan de "normale" opleidingen zal moeten 
steunen op de resultaten van onderzoek en ontwik
keling - wil het academisch karakter van de basis
opleiding binnen de hogeschool behouden blijven 
en ontaarding tot een verstarring in feitenmate-
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riaal voorkomen worden. 

U ziet, mijne heren, dat nu mijn eigen 
treintje, ondanks alle goede bedoelingen, groot 
gevaar loopt te derailleren. Ik zou U een analyse 
geven van enkele principiele aspecten van het 
hoger onderwijs en evenzo van het onderzoek. Ik 
zou nagaan of deze elementen samenvoegbaar zouden 
zijn . Ik ben er echter zelfs niet in geslaagd, on
danks eerlijk pogen, een scheidslijn aan te geven 
tussen onderzoek en onderwijs. Hoogstens zijn zij 
naar enkele a specten complementair, maar in de 
grond berusten zij op eenzelfde wijze van denken. 
De vraag: " Waar zijn onderzoek en onderwijs corn_;, 
patibel" is niet zinvol, omdat zij niet van elkaar 
gescheiden zijn te denken. Het is nie t zinvol te 
spreken over "onderzoek en onderwijs" in de b ete
kenis van "onderzoek of onderwijs" - althans in
dien bedoeld wordt op hoger onderwijs, op ac ade
misch onderwijs. 

Het is deze samenstelling tot eenheid welke 
een hogeschool meer dan een school doet zijn, het 
is deze eenheid welke school doet vormen. Hier
door worden wetenschappelijke werkers gevormd, 
ingenieurs, die zelfstandig durven en kunnen rei
zen langs de wegen van deze technische wereld • 

Naar mijn mening komt de eenheid van onder
zoek en onderwijs in zijn meest principiele grond 
voort uit het feit, dat onze westerse samenleving 
een v an zijn steunpunten vindt in de natuurweten
schappen. Wij kunnen het ons daardoor niet per
mitteren uitsluitend reproducerend t~ onderwijzen 
- het onderzoek is in al zijn vormen een maat
schappelijk goed geworder en b;Lijft daardoor zeker 
niet voorbehouden aan de gebieden van natuurweten
schap en techniek. De geestesgesteldheid van het 
onderzoek en van de ermee verbonden methoden en 
technieken dringen steeds verder door in het wes
terse menselijke denken. Het is de eis tot exact-
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h eid en vooral de eis tot het behoud van deze 
exactheid, welke dwingt tot enge verbondenheid 
van onderzoek en onderwijs - ook in het niet-tech
nische gebied. 

Mijne Heren, na hun betoog van algemene 
a ard, dat leidde tot de these van de eenheid van 
onde rzoek en onderwijs, wil ik tot een afronding 
komen door zeer in het kort na te gaan welke de 
direct aanwi jsbare invloed van het onderzoek op 
het onderwijs is. Als verbijzondering hiervan be
schouw ik een van de complementaire fac t oren die 
ik U in he t begin heb genoemd : he t vormende e le
mento 

Ik wil hier geen differentiatie maken tus
sen de vele vormen van onderzoek welke naar het 
taalgebruik worden onderscheiden, zoals daar zijn 
fundamenteel onderzoek , toegepast onderzoek en 
ontwikkelingswerk. Evenmin wil ik hier pogen de
finities te geven voor de aard van dez e activi
t eiten. Integendeel ga i k e r van uit, dat de geest 
welke al d i t werk doortrekt in de grond steeds de
zelfde is, maar dat er differentiatie ontstaat 
door het b estaan van verschillen in uitgangspunt 
en doelstelling. 

U heeft g ezien sat naar mijn mening onder
zoek en ontwikkeling middelen k unnen zijn tot on
derwijs, middelen tot het demonstreren en over
dragen van een wijze van denken. Het is nu nauwelijks 
een stelling, da t hierui t een werkdiscipline en 
een systematiek kunnen voortkomen . Deze .dis c ipline 
bevat voor de ingenieur - ook voor de ingenieur 
welke in zijn latere loopbaan verre blijft van 
h et onderzoek - een aantal bijzonder waardevolle 
elementen, elementen van algemene vormin·g. 

Tk som er hier eerst een aantal van min of 
meer t echnische aard voc- U op: 

1.het vermogen om ui t een veelheid van gege
vens de niet significante te elimineren. 
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Dit leidt op zijn beurt tot: 

en: 

2 .het vermogen tot beperking e n vooral tot 
verheldering van de probleemstelling, 

3.het besef dat perfectie tijd kost - soms 
zelfs een hoeveelheid tijd welke in geen 
enkele redelijke verhouding staat tot de 
verkregen mate van perfectie. 

Hiermede in verb and staat dan weer: 
4.het b egrip voor het nut van het verkrijgen 

van niet volledige -soms niet eens op vol
ledig exacte gronden berustende - doch vol
doende oplossingen voor een gesteld pro
bleem. 

Tenslotte, voor t vloeiende uit dit geheel: 
5.het kunnen hanteren van b enaderingsmethoden 

op een wijze welke enerzijds recht doet aan 
de gereduceerde probleemste l ling, doch an
der~ i jds aan de mathematische grondslagen 
en vooral ook aan de fysische reali tei t. 

Hiernaast staan vormende elementen van totaal an
dere aard. Zij ontstaan vooral ui t de omstandig
heid dat onderzoekswerk nog vrijwel ui t sluitend 
in de een of andere vorm van groepsverband wordt 
bedreven en kan worden bedreven, zodra het een ob
ject van onderzoek van enige omvang en gecompli
ceerdheid betreft. Hierdoor wordt door de s t udent
medewerker reeds vroeg de onderschikkiiig aan een 
dergelijk verband geleerd. Hij leert het werk van 
de anderen op alle niveau waarderen, hij leert het 
accepteren van op redelijke gronden gebaseerde 
kri tiek, hij leert het plegen van overleg en hij 
leert tenslotte het gezag van een leider - als 
bindend element in de groep - te aanvaarden. 

Deze reeks van waarden, welke inhaerent 
zijn aan het karakter van het onderzoek, is nog 
veel verder voort te zetten. T ~r men van deze reeks 
zijn nog: de harding tegen teleurstellingen, het 
accepteren van schijnbare tijdverliezen indien 
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welbewust een st ap terug gezet moet warden, het 
aankweken van de geest van "bui ten het boekje wer
ken", en zo vele meer. 

Maar, Mijnheer de Rector, op dit punt geko
men waa:- ik een ernstig deraillement mo et vre zen, 
trek i k ~t hans l iever aan ~e noodrem. U zult mij 
vergeven dat ik U ee r -- t meegenomen he b op een veel
b elovend uitziende vogelvlucht, maar U tenslotte 
vermoeid heb met een bliksemreis per spoortrein -
een r eis welke a an de b espreking van de prob lemen 
en de spanningen, welke bes taan in r e l a tie me t het 
onderzoek en onderwijs binnen onze eigen hogeschool 
voorbij is gegaan . 

Hier immers moet de baan grotendeels zelfs 
nog warden aangelegd, moe t het trace nog v erder 
warden uitgezet en moet en de me dereizigers veelal 
nog door ons warden opgespoord. Medereizigers die 
wij veel kwelling des geestes in academische vrij
heid k unnen bieden, doc h een reisbeurs van zeer be
scheiden zwaarte. 

Ik dank U vo or Uw aandacht. 
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