
 

De constructieve gedachte in de werktuigkundige opleiding

Citation for published version (APA):
Veenstra, P. C., Smit, J., & Zweekhorst, E. T. W. (1962). De constructieve gedachte in de werktuigkundige
opleiding. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en
werkplaatstechniek : WT rapporten; Vol. WT0098). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1962

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/7472b422-2df0-41a9-abf3-99c7c5f892df


.' 
i 

! 

~ technische hogeschool eindhoven 
laboratorium voor mechanische technologie en werkp!aatstechniek 

rapport van de sectie: 

titel: 

De constructieTe gedachte in de werktuigkundige 
opleiding. 

auteur(s): 

Prof.dr.P.C.Veenstra, Dr.J.Smit en 
Ir.E.T.W.Zweekhorst. 

sectullelder. 

hoogleraar: 

samenvatting 

Er is gepoogd een expos' te geven van de constituenten 
.,.an het .erktuigkundig vakgebied en vooral van het-eigene 
van dit vakgebied. Het zijn deze zaken waarop diepgaande 
bezinning noodzake11jk is binnen de kring van het weten- ' 
achappelijk onderwija wil dit onderwijs voor de student.a 
een b.bakening door de jungle van de technische •• tenschap
pen kunn.n uitzetten; .en babaltening die hem niet all.en doo~ 
de moeilijkheden van z1jn stud1e leidt maar die.ook een be
trouwbare gids kan z1jn op de weg die hij ala ingenieur ia 
het bedrijfsleven zal begaam. 

De overtuiging 1s levend dat slechts in het geTal dat het 
wetenschappelijk onderwijs er in slaagt deze bebakeaing 
&an te brengen, op de in het begin gestelde vraag of dit 
onderwijs in staat zal zijn de ingenieurs op te blijven 
leiden van het type dat in de nabije toekomst nodig zal 
zijn, bevestigd beaut.oord zal kunnen worden. 

Ret valt ver butten dit betoog nader in te gaan op de 1m
plicaties van deze overtuiging op het "fundamentaliseren" 
van de wetenschappelijk-techn1sche opleidingen. Dit zij 
moge11jkerwijze aan een later tijdstip voorbehouden. 

prognose 

biz. 0 van 11 biz. 

rapport nr. 0098· 

codering: 

378.1"'-7 : 621 

trefwoord: 

Werktuig-
bouwkundige 
opleiding. 

> 

i 

datum: 

28-2-1902 

aanta! biz. -~ 

•• ochlkt YO"' --I 
publicatie in: 
'lEG Medede-
lingen t no.22. 
dec. '62, 
p.16-20 



De constructi_Te gedachie in de werktuigkundise ople14i!c. 

Naar aanI.141ng Tan een Yoordracht ,ehouden op 28 tebruar1 1962 te 

Utrecht YOOr het Techniach Econoaisch aenoqtschap. 

Prof. dr. p.e. Veenstra(* 

Dr. J. Sm1t 

Ir. E.T.W. Zweekhorst. 

Inleidins. 

Indien een poging wordt gedaan het werktuigkundig Takgebied te oyerzien, 

is wat opTalt vooral de verbijaterende veelheid van dingen .elae tot 

dit gebied behoren. Het schijnt een yakgebied t. zijn dat s .. eng.steld 

is uit een grote verzameling van deelgebieden, welke ieder op hun beurt 

veelal weer zijn opgedeeld in some bijzonder enge specialismen. 

Ook de student kijkt met enige verslagenheid naar de chaos 

die voor hem ligt en waarin hij zijn weg zal moe ten zoeken en vinden. 

Het is voor het onderwijs een zaak van grote zorg dat deze schijnbare 

chaos voor vela studenten tot een vijandige jungle wordt .aarin zij" 

verdwsald raken en omkomen. Een van de oorzaken hiervoor is .el dat zij 

de tocht zo alecht voorbereid beginnen: immers de werkt~gbou.kunde 

vindt op ge.n aukele wijze een inleiding op de middelbare school. Maar 

ook moet de hand in eigen boezem .orden gestoken en dient de vraag «e

steld te worden of het hoger onderwija er in Toldoende mate naar 

streeft de wezenlijke inhoud van het vakgebied te .taleren. Of het er 

in slaagt betrouwbare paden door de jungle af te palen door een eenheid 

in de veelheid te Laten zien. Alleen wann.er dit bereikt wordt draagt 

het techniach-weteuschappelijk onderwijs van thans het vermogen in zich 

ingenieurs te vormen die in staat zullen zijn de hen toevallende ver

antwoordelijkheid tegenover het maatschappelijk bestel in de toekomat 

te blijven dragen. Daze stelling komt in een nog helderder l1cht te 

ataan wanneer men zich de snelle en veelal specialiatisch garichte ont

wikkelingen realiseert binnen het industriele apparaat en vooral de 

steeds ingewikkelder wordende structuur van het bedrijralevan in het 

patroon Yan de westerse maatschappij en haar cultuur. 

(. Afdeling der Werktuigbouwkunde, 
Technische Hogeschool Eindhoven. 
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Deze prebleaatiek is everal - naar ens veerkemt - een bijzonder levende 
van 

en is dit zeker binnen de afdeling der werktuigbouwkunde de Eindhevenae 

hegescheel. Uit bezinning en discussie i8 een cenclusie geareeid ala 

een antweord ep de geste1de vragen: de .egwijzer langs ket pa4 deor de 

jungle is de ce~truct1eve gedachte - het begr1p veor de constructie in 

ruimere zin.~eale Terderep zal blijken kemt dit begrip veort uit het 

inzicht in datgene wat ala het specifieke - het eigene - Tan het .erk

tuigkundig Takgebied beschouwd moet worden. In de Terdere uit.erking 

za1 de weg naar deze conc1usie nogmaals bewandeld werden en sal een Ba

dere emschrijTing Tan begrlppen werden gegeTen waar dit nedig is. 

~ censtituenten Tan een vakgebiad. 

Het punt Tan uitgang is dat in aen zlch :Jatectiwi.,., epzicht entttikkelende 

samenleving de heeg~te Torm Tan onderwijs het eorzaken-onderwijs is -

in de gebruikelijke terminologie technisch-wetenschappelijk enderwijs 

geneemd. De aangewezen plaats Toer het geTen Tan dit seert enderwijs, 

dat in zijn grendelagen steunt op het oorzakelijk Terband tussea de na

tuurwetenschappen en de techniek, 1s d~ hegeschoe1. Bier behoort de 

student in de aerste plaats inzicht te Ter.erven in hetgeenhet doer 

he. ,ekozen vakgebied censtitueert, dua in datgene wat het wezea1ijke 

van zijn Takgeb1ed uitmaakt. 

Hij moet daartoe 1eren zien welke de grondgegevens zijn 

.aaruit de door hem tot onderwerp Tan studie gemaakte technische wet en

schap Toortkomt, en hij moet de dos1stel1ing Tan z1jn Takgebied leren 

onderkennen. Zodoende zal bij hem een inzicht groeien in het eigene, het 

specifieke, Tan dat Takgebied. Hij zal dit eigene gaan zien also het bin

dend element en tot de erkenning komen dat Toor ieder Takg.bied zotn 

binding Tan eigen geaardheid aanwijabaar moet zijn. H1j wordt dan niet 

1anger meer verward door de contrasten tussen al die gebieden, doch her

kent langzamerhand zowel de eenheid van het eigen Takgebied ale de een

heid in het totaa1 Yan de technische wetenachappen. 

A11ereerst zal nu aan de hand Tan een yoorbeeld uit vele 

gedemonstreerd worden dat de samenetelling van basisgegeYens, de deel

stelling en het eigeae noodzakelijk en yeldoende ie om een vakgebied 

te conatitueren wat de werktuigbouwkunde het meest nabij ligt, is het 

naast - en in het verTolg op elkaar bestaan van de theoretische. de ex

perimentel. en de toegepaste,f7sica. 
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De theoretische iysiea gaat uit van basiesegevens welke 

verkregen wordeD door waarne.ing van· de natuur en wil komen tot begrip 

van de natuur. Bet eigene is dat de baeisgegevens worden same.gevoegd 

tot een model van de natuur. een werkhypotheae • 
• 

De experimentele fyaiea aeemt basiagegevens verkregen uit 

begrip van de .atuur tot uitgang en stelt zieh bevestiging van de juiat-, 
heid van het model tot doel. Bet eigene is dat de baaiegegeyens worden 

geyangen, worden ingebouwd, in het experiment. J 
De toegepaste fyaiea gaat uit van de be epen natuur en van 

i 

het op kwantitatieve wijze geverifieerde versehijnsel.Da doelatelling 

is de vervaardiging van - of tenminate het aanto.en van de principiele 

mogelijkheden welke sehuilen in - dingen die in hun werking op dat ver

worven begrip beruaten. Ret eigene ia de materialisatie, of het open 

leggen van de weg tot materialisatie, van de begrepen natuur. 

Daze wijze van besehouwing komt nu op logische wijze uit in 

het gebied va. de werktuigkunde en het blijkt dat hier aanleidiAg be

staat onderacheid te maken tussen de werktuigkunde en de werktuiSbouw

kunde, zoals Sehmid(*dit in zijn rectorale rede heeft gedaan. 

De werktuigkunde gaat uit van de door de fyaiea geke.de D&~" 

tuur, en zij leidt tot een kennis welke voorwaarde is voor - en gerieht 

is op het materialiseren in vorm. Deze zijn de basiegegevens en de doel

atelling van het vakgebied. De derde constituent is de wijze waarop de 

baaisgegevens worden gegroepeerd. Het is deze wijze van groeperen en com

bineren welke de constructie genoemd wordt. Boon heeft hierop reeds ge

duid door ala grondslagen van de werktuigkunde de mechaniea, de leer van 

de warmte en de stroming en de materialenkunde te noemen. 

De werktuigbouwkunde begint waar de werktuigkunde eindigt: 

zij gebruikt de kennis tot het materialiseren voor het realiseren van de 

eonstruetie - tot het maken van de dingen. Ret aigene is het omvormen tot 

materiele bru1kbaarheid Van de basisgegevens in hun gekozen combinatiea. 

nit sluit mede in de waardering voor het goede handboek, het feitenmate

riaal en zonodig de betrouwbare vuistregel. 

C* Prof. dr. ir. W.L.H. Schmid. 

OVer de werktuigkunde en de teehnische hogeschool te Eindhoven 

Reetorale rede ter gelegenheid van de vijfde dies natalis, 28 april 19~ 
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Voorbereidingen tot de analyse van het begrip "de construct1eU , 

Hier nUt waar het eigene - het bindend element - in het vakgebied van de 

werktuigkunde is onderkend, is de kern van dit betoog bereikt. 

Gevonden is dat .en zinvolle combinatie van die b •• iagegeTens welke con

stituenten zijn voor het vakgebied de essentie van "de constructie" is. 

Dit dwingt thans een nadere inhoud aan dit laatste begrip te geven. 

Daartoe wordt geateld dat dit begrip het karakteriatiek 

werktuigkundige synoniem is voor een denkwijze, een denkdiacipline. wel

ke in een cyclische gang leidt van een probleemstelling langa een keten 

van analytische en synthetische elementen naar de doelstelling van het 

vakgebied: de voorbereiding tot de materialisering. Het begrip "construc

tie" op deze wijze geinterpreteerd zal de "constructie in ruimere zinlf 

worden genoemd, zulks in tegenstelling tot de betekenis welke gewoonlijk 

aan het woord wordt gehecht en die een techniek zal blijken te zijn 

welke inherent is aan de werktuigbouwkundige methode, inherent derha+veo 

aan de fase van de materiele realisering zelf. 

Allereerst, en vooruitlopend op een nadere uitwerking Tan 

het hier aangeduide, dient te worden vastgesteld dat het eigene, het 

specifieke van het totale gebied van de werktuigkunde in de voorbereiding 

tot verschillende vormen van materialisering op verschillende wijze tot 

uiting komt - zonder dat het wezen ervan wordt aangetast. Daze differen

tiatie welke voortkomt uit het bestaan van een veelheid van deelgebieden 

binnen de werktuigbouwkunde:, vindt in feite zijn oorsprong in een schijn

bare verscheidenheid van doelstellingen in die deelgebieden; een schijn 

welke ontstaat uit de verscheidenheid in de vormen Tan materialisering 

in die deelgebi0den - vormen echter die ieder voor zich karakteristiek 

zijn voor het deelgebied. 

Bij ee. preciesere beschouwing echter van het vakgebied en 

zijn deelgebieden blijkt dat de schijnbare veelvuldigheid van deelg.~ie

den en differentia tie van de doelstellingen terug te brenge. zijn tot 

een tweetal groepen, die ieder in zich een grote verbondenhe1d vert one •• 

Deze zijn tle groep waarbinnen de doelstelling die Van de bouw van werk

tuigen en apparaten is, en de groep welke zich de inrichting van proces

sen gericht op de produktie van goed.ren en op de omzetting Tan energie 

tot doel stelt. 

De eerate is de groep van de werktuigkundige constructie 

in de klassieke zin Van het woord, die v~n de constructi. in eDgere zin -

het vakgehied van de ingenieur-constructeur. 

De tweede omvat het terrein van de procesingenieur, die in een verbijzon

dering de produktieingenieur kan zijn. 
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Deze beida groepen ataan niet los van elkaar. Integendeel - het is Diet 

mogelijk de doelstel1ing in de groep van de processen te bereike. zonder 

gebruik te m&ken van werktuigen en apparaten, terwijl anderzijda de con

crete materiele doe1stelling in de groep van de werktuigbouwkundlge coa

structie veelal wordt ont1eend aan de behoeften Tan het procea. 

Deze differentia tie in de doelatelling vindt zijn voortplan

ting tot in de basi.ge ..... ,hetgeen.en andere wijze van zeggen is voor 

het in de twee dee1gebied.n op verschil1ende wijze tot uitiag kame. VaD 

het specifieke van de werktuigkunde. 

Zoals reeds zijdelings is opgemerkt zijn d.ze baaisg.gevens 

zonder enige twijfel ontleend aan de mechanica en andere onderwerpen ult 

de fysica, zoals de leer van de warmte en de stroming - voor zover deze 

laatste niet t.ot de lIlechanica gerekend wordt ... en die delen van de fy.ica 

welke gericht zijn op verkrijgen van begrip van d. eigensohappen van het 

tecllnische materiaa1. De differentiatie in de doelste1ling brengt .et .:. 
zich dat deze basiselementen in verschillende wijze van combinatie zulle. 

worden gebruikt en vooral oak dat het ,ewicht waarlllede deze faaderingen 

worden belast zeer veraohillend is. Dit introduceert echter geen es.en

tieel verschil tUBBen de constitutie van de beide deelgebieden en die va. 

het vakgebied der werktu1gkunde of dat der werktuigbouwkunde - het elgene 

wordt niet aangetaat, doch telkens op andere wijze gerealiseerd. 

De denkwijze - de constructieve gedachtengang, de construe

tie in ruiaere zin - is specifiek voor de deelgebieden zoals hij dat 18 

voor het vakgebied. Deze denkwijze is ook apecifiek voor het deelgebied 

van de processen, een gebied waarbinnen in klassieke zin gezien "de 

constructie" geen rol van enige betekenis spe.lt. 

In dit verband van voorbereiding tot een nadere analyse •• n 

het begrip "constructie in ruimere zin" wordt er nogaaals op gewezen dat 

het naast elkaar stellen van werktuigkunde en werktuigbouwkunde w.zenlijk 

is en voora1 bij bezinning op de didactiek Van het wetenschappelijk onder

w~js van primalr belang is.I .. ers, hoewel dit onderwijs in d •• er.te 

plaats oorzaken-onderwijs is, dient het zlch evenzeer te riehten op het 

overdragen van een denkwijze welke het mogelijk maakt de uitw.rklng van 

deze oorzaken te vervolgen, en zelfs te voorspellen. In de cye1 •• van 

het conatructieve denken komen oorzaak en revolg - fysica. werktuigltunde 

en werktuigbouw~unde - na elkaar in begrip en in tijd, hoewel de delllar

eatia nietaltijd even scharp i8. 
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De oonstruotie in ruimere sia. 

Wa al deze voorbereidingen kan thans in detail worden ingegaan op het 

begrip "oonstructie in ruiJllere zin". de ollU!lohrijving van de oyoli van 

de constructieve denkwijze. 

Zotn cyclue ,aat uit van een probleemetelling - veelal 

geinduceerd door een behoefte, welke dan ale sodanig herkend moet aijft. 

Degenen eohter die een cyclus Tan deze aard op gang brengen Tallen 

buiten de suiTer tecbniache eteer, hetgeen trouwens ook dikwijls geldt 

Toor het simpele herkennen van een behoette. Reeds hier, in het prille 

begin van de constructieve oyolua ligt een duidelijk en een easentieel 

punt van raking tueeen d. technieche wereld en de gebieden van de 

niet-technieche Takken. Hierop .ordt nog teruggekomen. 

Wanneer het probleem ter oploesing ie gesteld, wordt ult 

de analyse van 41t prebl... en het op mi. at meer bewuste wijze coabi

neren en verwerken Tan gegeTens ui t de .erktuigkunde eeD gedaoht ... od.el 

Toor de oplo.sing geconcipieerd. V.1e,ingenieurs en zeker yele con

etructeura zullen reeds in deze taee het pot load ter han. D .. en en ee. 

eerste sohets op het papier brengen. Deze sohet. is kenne1ijk bedoe1d 

ale een houYast, ale een fixatie van het gedachtenbeeld en a1s eea 1ei

draad Toor Terdergaand. analyse. Deze sohets is Tooral echter 4e uit

drukking Tan een eerete synthetisch ele.ent in de. gedachtengang, doch 

niet het creatieve ele.ent zelt. 

De aDa1yse van set proble.m schrijdt Toort, op .teede be

wuater en exacter wijze geba.eerd op de kennie Tan de .erktuiskunde. 

Steeds herhaalde afwi •• eling Tan het synthetieche ele.ent en het ana1,~ 

tische leidt tot een model Tan groeie.da pertectia; di~ betake.t dat 

de ko.ende aateriele realisatie van dit model op steeda .eer Toldoe.

de wijze aan de eiaen welke 1n het prob1eem zijn geateld sal beant

woorden - ook aan die ei.en welke TaD niet-technische aard zijn. 

Wan.ear deze ontwikkeling rijp wordt geacht - .elke kri

teria dan oak ten grondslag mogen liggen aan dit oordeel - .ordt d. 

deaarcatie11jn naar de werktuigbouwkunde overachre.ea. Au .e.e,gre.a. 

over.cbrijding saat· steeds een besli.aing Tan de constructeur voorat; 

een be.li.ssing welke de ingenieurskunde ala een techn1sohe .etenachap 

van mathematische strengheid scheidt en onderscheidt Tan de inge.ieura

lwnat. 

Set is vrijwel .teeds onmoge1ijk het tot ZOTer verkrege. 

model op Tolledig exact. gronden te optiaaliseren; at .0&18 va. 

VollenhoTe. dit uitdrukt: de ingenieur staat st.eds Toor d. oploasiag 



- 7 -

van •• n atela.l v.rcelijkinge. waarin het aantal van de cDb.kanden 

dat van'da vergelijkingen overtrett. De achijnbaar arbitrair. waard.

bapaling .elke nu voor een aantal van d... variabel.n aoeten worden 

ingeveerd beruat in .ezen op een b.aliakunde die in zijn uitw.rk1Dg 

het niveau van de ingenieur kwalitioeert. De eerata aig.aalering van 

het teit van d. grenaoverechrijding naar de werktuigbouwkunde ia dat 

het model uitgangapunt wordt voor .en coaatructieve teohniek: de Ter

vaardigin8 Tan pertecte werktuigbouwkundige oonstruct!a· en produktie

tekeningen. 

Bet ia deze techniak welke door zijn geaardhaid en door 

zijn nauwe verbondenheid met het constructieve denken 400r .elen - en 

zeker door Tele studentea. - ge.ien wordt ale "de constructie". Ia. 

feite is het niet andera dan aen techniek welke tot do.l heett .ea. per

fecte uitdrukking te geven aan de doelst.lling Yan d. werktuigkunde: d. 

voorbereiding tot de aaterialisatie in vorm. In vervolg hierop .n 

vooral in zijn detailuit.erking.n verschaft dez. techniek een coamuni

catiemiddel; hij Ter.ekert de enkelvoudigheid in de aard van de aanwij

.ingen tot fabricage-, hij i8 deel yan de .ethode welke tot het berei

ken van de doelstel1ing van de werktuigbouwkunde leidt. 

D. constructieve eyclu8 kan nu worden voortgezet .et d. 

tabricag. van een prototype, hetgeen ala zodaftig beproetd kan worden 
at dat ala object voor verdere experiaentele ontwikkeling kaD wordea 

genoaen. Zelfa is het niet ondenkbaar dat onderzoek en oatwikkeliac 

van fabricage.ethoden allereerst aan de orde is. 

Al dit soort werk, dat in feite gebaseerd wordt op een 

constructieve denkcyclus van dezeltd. soort maar .et een eigea I.aard

heid, leidt tot het verstrekken van .en verfijnde intormati. aan de 

constructeur en geeft he. e.n be.ld tot op welke at.tand hij zijn 

doelstelling heett benaderd. De.e intormatie kaa aanlei4ing zija tot 

het begin ••• vaD een nienwe constructieva cyclus welke in z1jn gaheel 

biDn •• de eerate ligt. nit aantal Tan de cycli wordt ••• 1&1 begr..-d 

door overwegingen van andere dan zuiver techni8che of wetansobapp.lijk. 

aard en blijtt veelal beperkt tot .en .akele. 

Deze denkwijze en deze .ijze "an doen, zojuist ,.aoh.tat 

in het gebied van de werktuigkundige constructie is 1n ••• eati. eige. 
aan de gahela w.rktuigkunde. ook aan Bet '.elgebied. van "de proo .... n". 
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Ret uitg.aagapunt i8 ook hier de probleeaatellins. gevolgd 

door a.al,.e en synthese welke uitaoadt in .en a04el. ntt a04el sal 

veelal_de Tora hebbe. van een sch .. a van iDrichting, va. ee. Op8~.g 

van ei.e. te stellen .. n, en specificaties voor apparaten. .erkt.i,en, 

toestellen, gereeds.happen in rel.tie tot proceakundige of be.erkiags

techniache gegevens. Ret aodel ia de schets van een Byste .. , ••• 8YS. 

tee. dat ontwikkeld wordt door een procesconstrueteur. 
Ook de.e coastructeur oat.ikkelt zijn conceptie, .aarbij 

hij v.el van zijn informatie ontleeat aan andere Takgebiede. dan dat 

der .erktuigbouwkunde, verd.r in .ea opeenvolging van 8YDthetische ea 

analyti8che moaeatea. H1j brengt de.e inforaatie in steeds n •• wer 

betrekking .e~ de gegevens uit de werktuigkunde - .et een eigen bel.s

ting van de grondslagen van dit vakgebied - en vooral .eer apecifiek 

.et gegevens van niet-techn1ache aard. Ook hier wordt op .ia of .eer 

arbitraire wi3.e een afsluiting van de ontwikkeling van het model be

reikt en de faae van de aateriele realisering van het procea treedt in. 

In vele gevallen .al dan aprake kannen zijn van eea proef

fabricage of van inrichting van een proefproces - BOas zelfs van de in

richting van een proeffabriek. De verkregen re.ultaten kunnen aanleiain' 

geven tot het ingaan tot een nieuwe construct1eve cyolus door de pro

ce.coDstructeur, waarbij hij tu zijn gang begeleid kan worden door 

produktont.ikkeling of werktuigontwikkeling - dit is de constructieTe 

aanpas8ing van het produkt of van het werktuig aan de e1sen •• lke het 

proces stelt. Hierin vindt de aateriele interactie tussen de beide ge

bieden van construotie in ruimere zi. binnen de .erktuicbouw~~.de zijn 

uitdrukking. 

De methode. 

In het voorgaande is gepoogd te demonstreren hoe de werktui!kande en in 

vervolg daarvan de werktuigbouwkunde uit de oorzaken voortko.ea. Rier

mede zijn deze gebieden geplaatst in het totaal van 4e wetenachappen. 

De foraatie echter van eeD gebied van weteDsohap, ,.t 

voortgaan vanuit .de oorzask tot het 40el, vraagt een werkoorzaak. Van

zelfsprekend is deze oorzaak hier het menselijk verstand. en dU8 de

zelfde voor aIle gebieden van wetenschap. 

Waar nu de geaardheid van deze oorzaak het specitieke van 

de werkwijze, van de .ethode bepaalt. welke letdt Tan oorzaak tot doel, 

is de methode voor alle gebieden van wetenschap de.eltde. Bet is de 

CYC1U8 van analys. en synthese welke tot begripevorain, lei4t .. in 4e 

werktuigbouwkuDde in het bijzonder tot m.terialisatie Tan dit begrip. 
Ret is d. construotie in ruimere ziD. 
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Boe.eer deze denkwijze dan ook univeraeel i. voor alle ge

bieden van wetenachap, toch is reeds aangeduid dat er in .ekere .ate 

verbijzond~ng.n moe ten bestaan welke eigen zijn aan een vakgebied. 

zoclat toch binnen de grensen van dat gebied van een e!gen methode .pra

ke nn zijn. 

Wordt erkend dat de werktuigbouwkunde een eicen doen ia. de 

materialisatie in vorm, dan volgt noodzakalijk dat ee. elgen methodiek 

aan te wij ••• moet .ijn. Wordt nu evenzeer erkend dat de werktuickunde 

zijn doelatelling bereikt heeft in het verachaften van de kennia ala 

grond voor dit eigen doen, dan is de eigen methodiek VaD de werktuig

bouwkunde de wijse waarop de basisgegevens verwerkt wor~en en gestalte 

krijgen: de eigenomethodiek ia het werktulgkundig technisch tekenen, 

een methodiek welke uiteindelijk leidt tot de doelstelling. het ma

terialiseren in vora. 

In feite is het deze methodiek .elke het eoaatructieve 

denken overal en steeds begeleidt. Steeds krijgt de synthese in de 

denkcyclus vorm in de technische schets of tekening, steeds atapt de 

constructeur hetzij in d. ene-, hetzij in de andere richting over de 

scheidalijn tUBsen de .erktuigkunde en de .erktuigbouwkande. Bet is om 

deze reden dat de demarcatie tussen dese beide gebieden in de practijk 

VaD het werktuigkundig werk va&g blijtt en het is vooral om deze redan 

dat het techniach tekenen, de exponent van de .erktuigbouwkuDdige 

methode, de 8chijn wekt de .ethode .elf te zijn. Bet is om de.e reden 

dat het gevaar bestaat dat de uitblik op de construetle in ruiaere zin 

wordt bele .. erd door de techniek van de .ethode. 

Een tweede facet van de eigen .ethodiek in de werktuig

bouwkunde is herkenbaar in de wijze waarop een con.tructieve cyclua 

wordt atgeBloten. in de wijze .aarop de atstand bepaald wordt tUBsen de 

doel.telling en het bereikte. D •• e~hod. hiertoe is veelal de beproe. 

ving van het .erktuigbouwkundige produkt. de controle VaD de construc

tie op de proefstand ot zelfs een beproeving van dat produkt in zijn 

uiteindelijke toepassing. In vele gevallen leidt deze beproeving niet 

tot evolutie van ,de hoedanigheden van de beproefde constructie, doch 

wordt de verkregen intormatie pas in een later stadium gebruikt: in de 

aanvang van .en nieuwe cyclua .elke tot de constructie van .en produkt 

van de.elfde soort zal leiden. 

° Evenwel hangt het karakter van de beproeving ten aauwat. 

saaen met de aard en vooral .et de koatprija van de constructie. 

Naarmate deze daalt wordt het mogelijk de aard van de beproeving .eer 
en .eer de do en overgaan in die van experimenteren met behulp van de 
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constructie - die dan in feite .en prototype is - en waardoor het mo

gelijk wordt •• erdere constructieTe C7cli te doorlopen en zod08ade 

de afstand tU8sen, doalstelling en de geconstrueerde realitait ate18el

matig te verkleinen. 

Het behoeit nu geen betoog meer dat naar analogie Tan het 

voorgaande ook in het gebied van de processen een methodiek Tan een 

eigen kleur is t. herkennen. Het is evenaeer een methode welke, in fei

te op deaelfde wijze als de technische tekening dit doet, een illustra

tie ge.ft van de in het constructieve denken bereikte fase en die in 

zijn afaluiting leidt tot materialisering van het proce8. Bier zal de 

exponent vooral het schema zijn, de schema's van inrichting, organiBa

tie en uitvoering van het proces - karakteristiek voor de methode, 

doch niet identiek met de methode. Zelfs is het zo dat deze .ethodiek 

niet voortkomt uit het deelgebied, doch ontleend wordt aan andere vak

gebieden veela1 van niet-technische aard, en op eigen wijze wordt aan

gepast aan het bereiken van de eigen doelstelling. 

De niet-technische Takken. 

In het voorgaande is reeds op impliciete wijze geraakt aan verbanden 

welke moeten bestaan tussen het vakgebied Tan de werktuigbouwkunde en 

de niet-technische vakken. lmmers de doelste11ing van het vakgebied is 

de materialisatie; de taak van de ingenieur is steeds gelegen in .ede

werking aan de ontwikke1ing van een systeem dat in zijn toepassing 

leidt tot het op industriele wijze ~ervaardigen van nuttige dingsn -

die aan een behoefte voldoen of een behoefte scheppen. 

Dit nut kan niet alleen afgeleid worden nit technische hoe

danigheden. maar in even belangrijke mate hebben .aarden van economiache 

aard invloe4. Deze beida aspecten tezamen bepalen de kwaliteit van het. 

ding. Het optimaliaeren van de kwaliteit in deze zin is in f.ite deel 

van de doelstelling van de werktuigbouwkunda. 

Verder zijn er vanzelfsprekend faktoren van tinanciele aard 

welke bij de inrichting en het bedrijven van het apparaat tot materia

lisatie hun rol spelen en hun uitwerking vinden in de kwaliteit. 

Evenzo vereist het formuleren Van het uitgangspunt van de 

constructieve gedachtengang, het herkennen en quantitatief maken van de 

behoefte welke de probleemstelling Toor de constructie induceert, in

zicht in en overzicht over problematiek van niet-technische aard. 

Uit de doelstelling volgen nog andere contacten met de niet

technische gebieden. Het systeem tot vervaardiging van produkten op 

industriel. wijze is van een steeds toenemende ~ecompliceerdh.id. 
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De menselijke beperktheid is er de oorzaak van dat het bedrljt Diet 

langer meer tot in zijn details is te overzien en evenzeer wordt het een 

onmogelijkheid zijn produktieeapaeiteit door een enkele hand te doeD 

besturen. De geeomplieeerdheid dwingt daardoor tot samenwerking in 

groeps verband en leidt ~odoende tot een funktionele eb hierarchieke 

struktuur binnen de industriele samenleving. 

Het is hier niet de plaate om ook maar een poging te doen 

de hieruit voortkomende implieaties van niet-technische aard in het 

werktuigkundig vakgebied en op de constructieve gedachtengang te bena

deren. Het ware gewenst dat de inhoud van de begrippen ala operations

research, bedrijfseconomie, bedrijfsorganisatie, arbeidsrecht, groepa

psychologie en de sociologie van het arbeidsmilieu vanuit de niet

technische gebieden op steeds bruikbaarder wijze tot de werktuigbouw

kunde komen. Een explieiet inzieht in a1 deze zaken, .elke zonder twij

fe1 tot de eonstitutie van dit vakgebied behoren, dient bij de ingenieur 

die de constructieve cyclus in zijo volledigheid heeft te voltooiea 

aanwezig te aijn. 

-I 


