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Dames en Heren,

“Het is afgezaagd te steflen dat wetenschap en techniek zowel ten goe
de als ook ten kwade gebruikt kunnen worden, maar toch ligt een corn

Rede, uitgesproken door prof. dr. ir. G. Vossers, plex, ingewikkeld en subtiel probleem ten grondsiag aan deze schijn
rector magnificus van de Technische Hogeschool Eindhoven, bare gemeenplaats. Het zou wel eens bet centrale morele probleern
op 3 september 1973 van onze tijd kunnen zijn. Het is evenzeer afgezaagd te herhalen dat

de gevolgen van wetenschappelijke en technische activiteit fundamen
teel afhankelijk zijn van bet sociaal-econornisch en politiek systeern
waarin deze plaatsvindt. Het zal ongetwijfeld zeer lang duren, voordat
de mensheid de rnogelijkheid van nadelige toepassing van wetenschap
kan uitsluiten. Het wetenschap—techniek complex rechtvaardigt niet
alleen de hoop voor een oplossing van de problernen van de mensheid;
het geeft ook reden tot wereld—wijde bezorgdheid”.
Aldus een citaat uit het UNESCO-rapport van de commissie onder
leiding van Edgar Faure, “Learning to be” (“Leren orn te leven”).

Een tweede citaat uit de inleiding die Casirnir in 1972 hield in Wies
baden voor de Tweede Algernene Conferentie van de Europese Natuur
kundige Vereniging:

Indien wij geloven dat technologische vooruitgang in wezen een goede
zaak is, dat het uitbreiden van kennis een goede zaak is, en dat het
ongernak of de schade die door de technocratie kan worden veroorzaakt
of op zijn rninst toegelaten, slechts voorbijgaande kinderziektes zijn,
die door wetenschap en techniek zelf zullen worden genezen, dan zou
den we ons moeten verheugen in de verbazingwekkende doelmatigheid
van de wetenschap-techniek spiraal. Dc problernen van natuurkunde en
samenleving zijn dan voornamelijk problernen om dit spiraliserend
mechanisme verder te verbeteren... In antwoord op kritiek samen
hangend met de onaangenarne gevolgen van de techniek, kunnen we
terecht opmerken dat wetenschap en techniek zelf vele mogelijkheden
herbergen om deze gevolgen te bestrijden. Te veel energieverbruik
kan worden vermeden door het ontwerpen van installaties met hoger
rendernent, en verkeersopstoppingen kunneh worden opgeheven door
betere communicatie. Vervuilende stoffen kunnen worden verwijderd
en zelfs in nuttige produkten worden omgevorrnd.
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Maar we kunnen een ander standpunt innemen. We kunnen ook menen
dat deze merkwaardige verbintenis van een eenzijdige levensbeschou
wing met technische stuwkracht en bekwaamheid zo doelmatig is dat
het alle andere menselijke vermogens overvleugelt, dat het de beper
kingen gesteld door wijsheid en naastenliefde, te buiten gaat. Dan
moeten wij deze spiraal besehouwen als een onheilspellend monster,
als een macht, die wij niet meer onder bedwang kunnen houden en die
tot verwoesting en ondergang zal leiden. We kunnen cynisch opmerken
dat, hoewel een zeer laag bruto nationaal pradukt samengaat met
rampzalige armoede en ellende, er voldoende statistisch bewijsmateri
aal voorhanden is dat groei boven zekere grenzen onveranderlijk leidt
tot een toenemende misdadigheid, en daarom tot een afnemende per
soonlijke veiligheid en gemoedsrust, tot een ophoping van vuil en
rommel in onze steden, tot een verslechtering van het openbaar ver
voer, de posterijen en andere openbare diensten, tot een groeiend
gevoel van onvrede onder de jonge generatie, tot een toeneming van
het aantal zelfmoorden, hetzij snel, hetzij langzaam door middel van
versiavende middelen.

En, zo vervolgt Casimir: “1k heb in het kort twee verschillende op
vattingen geschetst. U wilt misschien weten waar 1k sta. Mijn antwoord
is weifelend en ontwijkend... 1k ben gefascineerd door vele aspecten
van de techniek en ik heb enig vertrouwen in het vermogen van de
techniek om gepaste oplossingen te vinden voor vele van de problemen
die de techniek zelf heeft voortgebrachL Toch ben ik de laatste jaren,
waarschijnlijk evenals velen van U, in toenemende mate verontrust
geraakt over de invloed van de op de wetenschap gefundeerde techniek
niet alleen op de oorlogsvoering, maar ook op de vernietiging van de
omgeving en op de aard van menselijke verhoudingen. 1k ~en in toene
mende mate geneigd om niet te spreken over de doelmatige, vruchtba
re, prachtige spiraal, maar over de onheilspellende, onverbiddelijke
spiraal.
En Casimir legt de nadruk op het onverbiddelijke van deze spiraal.
Met bovenstaande citaten - en waarom zou ik mij verontschuldigen voor
het gebruik van uitvoerige citaten, bet is ijdel om bet zeif beter te
willen zeggen wanneer anderen het voortreffelijk hebben geformuleerd -

heb ik het kader willen schetsen waarbinnen ik vanmiddag bij de opening
van bet academisch jaar aan deze technische hogeschool met U wilde
spreken.
1k zal niet trachten een analyse te geven voor deze “onheilspellende,
onverbiddelijke spiraal”; mij ook niet scharen in de nj van voorspellers

die een aantal mogelijke toekomstbeelden op basis van technologische
ontwikkelingen voor U schilderen, al of niet voorzien van grafieken
die het jaar van ineenstorting van onze samenleving voorspellen; noch
minder kan 1k U een oplossing aan de hand doen om uit deze spiraal te
geraken.

Wel meen 1k dat deze gedachtengangen ons moeten bezighouden bij het
bepalen van de inhoud van bet technisch-universitaire onderwijs. 1k
weet niet welke verschillende motieven U vanmiddag hierheen hebben
gevoerd; een bindend element zie ik echter in een gemeenschappelijke
zorg voor dit onderwijs, en vandaar dit thema van mijn openingsrede.

Reeds vele jaren staan rectorale redes - en ik heb daaraan zelf mee
gedaan - in bet teken van bestuurlijke en organisatorische zorgen.
De Wet Universitaire Bestuurshervorming, die slechts een looptijd
heeft van vijf jaar, houdt ons waarschijnlijk in die gebele periode in de
ban van voortdurende aanpassing en formulering van artikelen, regle
menten, commissies en zo verder. Deze hogeschool geniet de eer, bet
voorrecht,het genoegen, - ik weet niet precies hoe 1k het moet noemen
- als eerste van de Nederlandse universiteiten bet bestuursreglement
door de minister goedgekeurd gekregen te hebben, zij bet dat nogal
wat artikelen he rformulering behoeven.
Ook de bezorgdheid over de financi~le en personele middelen die ons
door de overheid worden toegewezen, is een jaarlijks weerkerend
thema voor rectorale redes, waarbij dan voornamelijk de dincrepantie
tussen wensen en toewijzingen een onderwerp van aanhoudende zorg
vormt. Het totale aantal studenten neemt nog steeds toe en de perso
neelsaantallen in slechts zeer geninge mate. Dit moet leiden tot een
vermindening van kwaliteit van onderwijs en onderzoek, zodat deze
zorgterecht is.
Vandaag meen 1k dat eerder de inhoud van de technisch-universitaire
opleiding ons bezig moet houden, waaronder 1k niet alleen bet onder
wijs maar ook bet onderzoek reken - immers bet grootste gedeelte van
bet onderzoek aan deze hogeschool staat in nauw verband met bet on
derwij s.

Er zijn verschillende aanleidingen om de inhoud van bet onderwijs en
onderzoek als thema te kiezen, en niet alleen een mode of een toe
vallige gril heeft mu daartoe geleid: misschien zou bet wel altijd de
hoofdaandacht bij de aanvang van het academisch jaar moeten yen
krijgen.
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Een eerste aanleiding zie 1k in een aantal tekenen, dat er op wijst dat
de aankomende studenten relatief minder de techniek kiezen dan enkele
jaren geleden. Hun die op korte termijn alleen naar de huidige aan
tallen werkeloze ingenieurs kijken, zal dat misschien verheugen. De
schattingen van de commissie-Dalmulder van enige jaren geleden -

de enige gegevens waar we in Nederland over beschikken - geven
aan dat er omstreeks 1973 evenwicht tussen aanbod en behoefte zal
bestaan voor eerstejaarsstudenten in de techniek, bij een aanbod van
ca. 2700 eerstejaarsstudenten per jaar. Vorig jaar liet zich ann de drie
technische hogeschoien ongeveer dit aantal voor de eerste maal in
schrijven; dit jaar meidden zich slechts 1760 studenten, maar dit cijfer
is niet representatief voor de geringe belangstelling omdat wij in een
overgangsfase van het 5-jarige voorbereidend wetenschappeiijk onder
wijs naar een 6-jarig systeem verkeren. Het gaat echter niet alleen
om de aantallen studenten die zich voor de studie meldden: de kwanti
tatieve gegevens. Dc voorspellingen zijn siechts beperkt geldig en
geven onvoldoende handreiking voor een beleid. Het gaat ook om
kwalitatieve invkeden. De opvattingen die 1k in het begin van mijn
rede met beide citaten aanhaalde, leven, veelal onbewust, in de sa
menleving. De verering van de onuitputtelijke vermogens van de tech-
nick is voorbij en is omgeslagen in afkeer. Er treedt een hang op
naar het verleden, een romantische terugkeer naar de natuur, een
subcultuur ontstaat waarin irrationalisme en mystiek groeien. Deze
gevoelens leven bij de jongere generatie en worden ook verwoord in
geschriften als van Theodore Roszàk “The making of a counter
culture” en “Where the wasteland ends”. Hij ziet in de natuurweten
schap en de techniek de hoofdzaak liggen van de kwalen van de huidige
samenleving: dit moet, volgens Roszak, het enige onderwerp van dis
cussie zijn; hij verzet zich tegen de wetenschap zeif, haar methode,
haar wereldbeeld, haar dominerende rol in de westerse c’hltuur.
Dc ang~t voor de onverbiddelijke wetenschap-techniek-spiraal ver
oorzaakt ook een afkeer voor de wetenschap. Deze opvattingen zullen
niet nalaten invloed uit te oefenen op de studiekeuze van de eerste
jaarsstudenten en ais technische hogeschool zullen wij ons met deze
stemmingen en gevoelens bezig moeten houden.

Een tweede aanleiding om over de inhoud van het onderwijs en onder
zoek te spreken is een meer directe, namelijk de nog steeds in discus—
sic zijnde wetsvoorstellen tot herstructurering van het wetenschappelijk
onderwijs. Dc parlementaire behandeling heeft, zoals U bekend is, een
aanz ienlijke vertraging opgelopen. Wetsvoorste lien vertragen wel
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meer. Een ander voorbeeld is de wet op de planning. Dc ironic wil
dat het ook voor de planners moeilijk blijkt om de eigen planning in
de hand te houden.
Enige vertraging bij de totstandkoming van de Wet op de herstructure
ring kan geen kwaad, vooral wanneer ondertussen de discussie over
de inhoud van het onderwijs intensief voortgaat. Te veel is bet
ontwerp van wet benaderd van de formele kant~ daartoe geeft het wets
ontwerp zelf aanleiding omdat het uitsluitend in termen van rooilijnen
spreekt,zonder de inhoud en de functie van bet te plaatsen gebouw te
kennen. Daarom is bet nuttig dat een commissie van de Academische
Raad onder leiding van Wiegersma een aantal werkstukken geprodu
ceerd heeft die discussie uitlokken over de aan bet onderwijs te stel
len doeleinden en eisen.
Dc discussie zal wel veel meer tijd vergen dan de commissie vermoedt;
voor de ingenieursopleiding is overleg tussen de tecbnische hoge
scholen nodig: de eerste stappen zijn daartoe gezet, en daarom is bet
ook thans een gunstige aanleiding om over de inhoud van onderwijs en
onderzoek te spreken.

Tenslotte een derde aanleiding, die ik slechts kort wil vermelden~ een
nieuw wetsvoorstel dat op de valreep door de vorige minister ter
discussie is gesteld: de verhouding tussen bet wetenschappelijk on
derwijs en het hoger beroepsonderwijs.
Wederom een voorstel met lege structuren en organisatorisèhe
richtlijnen: voor het technisch hoger onderwijs zal de wet pas inge
vuld kunnen worden na een grondige discussie over bet verschil in
doelstellingen van het onderwijs aan de technische hogeschool en aan
de hogere technische school.
Dc bereidheid tot discussie is aanwezig, een aanvang is gemaakt, ook
tussen deze hogescbool en cen aantal h.t.s.-en uit de omgeving, hoe
wel het nieuwe wetsvoorstel vooral in de h.t.s.—kring velerlei argwaan
beeft opgeroepen. Dc discussie zal veel tijd vergen.

Dc acbtergrond van het thema van hedenmiddag is geschetst, de ann
leidingen zijn vermeld en ik zal mij flu tot bet onderwerp zelf beperken,

In bet uitoefenen van het ingenieursberoep is een drictal hoofdele
menten te onderscheiden. Dc sociologen leren ons wel dat bet moeilijk
is van cen bepaaldc beroepsgroepering, van cen ongedeelde ingenicurs
professie te spreken; toch onderken ik de volgende hoofdelemcntcn die
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in de onderscheiden ingenieurscategor ie~n e chter versch illend gewicht
zullen krijgen:
-het bezitten en zelfstandig kunnen verwerven van kennis en vaardig

heden, gericht op het vakgebied van de ingenieur. Creativiteit en
vindingrijkheid zijn voor de ingenieur van belang; hij moet systemen
en constructies kunnen analyseren en samenstellen uit gegevens en
componenten van geheel verschillende gebieden.
Dc ingenieur merkt dan dagelijks dat zijn kennis nooit compleet is,
maar dat er toch een ontwerp moet komen. Denkt U slechts aan bet
ontwerp van een burg, of een stadswijk of een informatiesysteem;

- samenwerken in groepsverband met vertegenwoordigers uit alle
vakgebieden. Dit kunnen andere ingenieurs zijn of wiskundigen,
natuurkundigen, scheikundigen; in groeiende mate zijn het vertegen
woordigers van biologische en medische wetenschappen of maatschappij
en gedragswetensohappen;

- zoals het wel met de term van de wet wordt aangeduid als “ontwikke
ling van bet maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef”, maar in
navolging van het rapport van de Academische Raad over de ethiek
steeds meer ~‘Wetenschap en Samenleving’t wordt genoemd; voor de
ingenieur betekent dit een inzicht in het verband tussen de techno
logische ontwikkeling en de maatschappij.

Over ieder van deze hoofdelementen wil ik een aantal opmerkingen ma-
ken met het oog op de opleiding van de ingenieur.

Allereerst dus over de vakuitoefening.
De ingenieurswetenschappen zijn uiteengevallen in ceo groot aantal
vakgebieden; vroeger kende men alleen de militair en civiel ingenieur;
thans ook werktuigbouwkundige, elektrotechnische, sche ikundige
ingenieurs enz ovoort.
De eigenlijke vakgebieden zijn nog weer verder verdeeld; wij onder
scheiden vakgebieden als elektronica, atoomfysica, stromingsmachi—
nes, organische chemie met veelal nog vele verdergaande onderver
delingen. Een indeling zo ongeveer als die in vakgroepen, die op voor
schrift van de Wet Universitaire Bestuurshervorming in onze hoge
school aan het ontstaan is.
De grenzen van deze vakgebieden zijn in voortdurentle beweging, hoe
wel organisatorische traagheid of persoonlijke tegenstellingen dat niet
altijd zichtbaar maken.
Het bestaan van deze vakgebieden is van groot belang, want tezamen
met beoefenaren van hetzelfde vakgebied uit andere instellingen en
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instituten, hier te lande en elders vormen de vakgenoten een gemeen
schap, die onderling communiceert, kritiek uitoefent, ongeschreven
eisenstelt aan vakmanschap en bekwaamheid. Het vakgebied definieert
zijn eigen grenzen en richting van ontwikkelthg; heeft zijn eigen codes
en doeleinden, bijvoorbeeld bet vervaardigen van apparatuur met
minimale ruis, boogste betrouwbaarheid, grootste rendement, klein-
ste afmetingen etc.
Vakgebieden hebben hun eigen tijdschriften en verenigingen. Het
beeld behoef ik U. niet verder te schetsen, omdat het U allen uit er
varing bekend is. 1k wilde het echter met name noemen, omdat deze
inwendige controle-mechanismen noodzakelijk zijn voor de bewaking
van bet niveau van vakbeoefening in wetenschap en techniek.

Wat houdt nu het bestaan van deze vakgebieden in voor de opleiding van
de ingenieur?

In de opleiding zullen wij de student gelegenheid moeten geven om zich
te ontwikkelen tot aan de rand van een vakgebied. Hij zal bij afstuderen
geen specialist of zelfstandig beoefenaar van het vakgebied kunnen of
mogen zijn. Hij zal bij afstuderen basiskennis en vaardigheid moeten
bezitten, deze zullen veelal van mathematisch-fysische aard zijn,
aismede enige grondbeginselen van bet yak; maar hij zal zich door
elgen studie en ervaring zelfstandig moeten kunnen ontwikkelen in bet
vakgebied van zijn keuze na het afstuderen. En veelal zal hij na 5 of
10 jaar beroepsuitoefening van vakgebied veranderen. Houdeh wij
daarmee bij de opzet van een curriculum voldoende rekening?
Daarom zal in de opleiding veel aandacht besteed moeten worden aan
dat leren om zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Doen we dat
voldoende?, vraag ik me wel eens af. Of vinden wij de kennis zèlf
veel belangrijker dan bet proces om te leren kennis te verkrijgen?
Dc marge tussen wat tot de basiskennis en datgene wat tot bet speci
alistisch vakgebied behoort, is betrekkelijk breed en in een afdeling
vindt, als bet goed is, daarover voortdurend discussie plaats.
Dc vakgroepindeling, zoals de W.U.B. ons thans oplegt, bergt ook
een gevaar in zich voor de opleiding, vooral indien bet onderwijs in
de latere jaren uitsluitend door de vakgroep wordt bepaald en ver
zorgd. Dc student wordt aangestoken door bet enthousiasme van de
vakgenoten waarin hij verkeert, bij wordt aangetrokken door de
gedachte dat bij door het verkrijgen van gespecialiseerde kundigheden
reeds nuttig werk verricht voor zijn omgeving; voor de motivatie van
de student vormt dit een positieve kant. Dc verleiding voor de yak-
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groep om de student te diepgaand in te schakelen in het lopende werk,
aismede de aandrang van buiten van sommige kortzichtige werkgevers,
die specialisten willen aantrekken in hun gelederen, die zich niet meer
in het bedrijf behoeven te ontwikkelen, kunnen de student in de verlei
ding brengen zich te vroeg te specialiseren,
Vroeger had de Senaat van de hele hogeschool de verantwoordelijkheid
voor het onderwijsprogramma. Dit was wel een groot en log lichaam,
maar het had de nodige continufteit. Thans zijn volgens de wet de
afzonderlijke afdelingsraden voor het onderwij sprogramma verant
woordelijk; de samenstelling van deze raden wisselt echter bij elke
tweejaarlijkse verkiezing. Daarom zullen deze raden zich tendenzen in
de richting van te vroege specialisatie goed moeten realiseren; het
is echter de vraag of zij de druk van mogelijk beperkt denkende yak
groepen voldoende zullen kunnen weerstaan. Zo niet, dan zou de kritiek
terecht zijn dat wij vakidioten opleiden, die uitsluitend geihteresseerd
zijn in het verkrijgen van gespecialiseerde vaardigheden en het maken
van dingen en apparaten, die zich niet meer afvragen in welk verband
de verkregen vaardigheden en kundigheden gebruikt kunnen worden.
Om alle misverstand te voorkomen: ik uit geen kritiek op het ver—
krijgen van gespecialiseerde vakbekwaamheid door vakgenoten; het is
misleidend om te stellen, zoals men wel hoort, dat deze wereld er
beter aan toe zou zijn zonder specialisten; ik heb uitsluitend gewaar
schuwd tegen te vroege specialisatie in de opleiding. Het is niet on
mogelijk dat invoering van een verkorte studieduur, hoewel het niet
de bedoeling is van de wetgever, daar in de praktijk wel toe zou kun
nen leiden. Maar daar wil ik aan het eind van mijn inleiding op terug
komen.

De tweede reeks opmerkingen, die ik wil maken in verband met de
opleiding, gaat oVer bet contact met andere vakgebieden, met andere
disciplines.
Voor de beroepsuitoefening in engere zin als ingenieur, vooral als
ontwerper, is het contact met velerlei vakgebieden uit de techniek van
groot belang. Daar wordt in het curriculum in de regel reeds voldoen
de aandacht aan gegeven, waarbij in werkgroepen van wisselende
samenstelling oefening en ervaring wordt opgedaan. Toch blijft het
nog een voortdurend zoeken hoe het ontwerpen als systematische
activiteit Ican worden beoefend; de discussienota’ s van de afdeling
der Werktuigbouwkunde die dit jaar zijn verschenen, zijn daarvan bet
bewijs.

Mijn opmerkingen hebben meer betrekking op de contacten met
niet-technische disciplines. Activiteiten op allerlei gebied vinden
reeds plaats op deze hogeschool, en vele werkgroepen zijn aan het
werk.
1k denk aan de milieuwerkgroep, aan de verschillende groeperingen
voor de medische techniek, aan de groep die dit jaar begonnen is aan
een verkennende opdracht op bet gebied van het gebruik van zonne
energie, aan de groeperingen die werken aan ontwikkelingsprojecten,
aan de bedrijfskunde die in overleg met de Katholieke Hogeschool
Tilburg werkt aan een gemeenschappelijk instituut, en aan de dis
cussies over een interfaculteit Econometrie tussen de onderafdeling
der Wiskunde in Eindhoven en de faculteit der Economische Weten
schappen in Tilburg.

In het kader van deze interdisciplinaire contacten past ook de relatie
tussen de Katholieke Hogeschool Tilburg en de Technische Hogeschool
Eindhoven, die dit jaar intensief ter discussie is gaweest in de weder
zijdse hogeschoolraden naar aanleiding van een discussienota van bet
Samenwerkingsorgaan tussen de beide instellingen. Het is verheugend
dat onze hogeschool zich heeft uitgesproken voor verdergaande samen
werking, waarbij in het bijzonder de mogelijkheden van interdiscipli
naire activiteiten de nadruk kregen, met mogelijke groei naar een
hechter verband. Ook aan de Katholieke Hogeschool heeft men daar
belangstelling voor, vooral op het vlak van de faculteiten en vakgroe
pen. De contacten, die er reeds zijn, zullen moeten worden versterkt
en nieuwe zullen moeten worden gelegd. Voor de colleges van Decanen
ligt bier een belangrijke opdracht.
Voor de studenten aan een technische hogeschool is het contact met de
wetenschappen waarin de mens centraal staat, zoals de biologie en
de medicijnen, van groot belang. Niet, zoals ik het laatst enigszins
malicieus hoorde noemen, omdat de technici, nu de grenzen van de
economische groei zichtbaar worden, zich zorgen maken over een
slinkend werkterrein en in de gezondheidszorg en het milieubehoud
een nieuw veld van bedrijvigheid zien. Het lijkt mu veeleer wenselijk
dat aan de beoefenaars van de techniek de grenzen duidelijk worden,
die gesteld zijn doordat de mens een complex biologisch systeem is,
een onderdeel vormt van een grote reeks kringlopen samen met de
andere schepsels van de natuur in de biosfeer. Deze biosfeer is vele
malen complexer en ouder dan de technische voortbrengsels, die
slechts van de laatste een of twee eeuwen dateren. Het erkennen en
vaststellen van deze grenzen eist een zeer zorgvuldige samenwerking
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van technici met biologen en medici; dit zou een belangrijke doel
stelling voor interdisciplinaire samenwerking op dit gebied moeten
vormen.

Er zijn aan interdisciplinaire activiteiten in het verband van de op
leiding ook gevaren, vooral wanneer in een te vroeg stadium, zonder
voldoende kennis en ervaring met de eigen discipline, de beginnende
student in een werkgroep terecht komt, die is samengesteld uit men
sen, die het eigen yak niet goed verstaan.
De heilzame activiteit van niveau-bewaking, die ik geschetst heb bij
de disciplinaire activiteiten, kan dan verloren gaan. Ret enthousiasme
waarmee men in een dergelijke groep begint, is niet een voldoende
voorwaarde voor het bereiken van een resultaat op goed niveau.
Interdisciplinaire activiteiten in een later deel van de studie zullen
beter tot hun recht komen als bijdrage in de opleiding.

Het is wel essentieel dat deze activiteiten reeds plaatsvinden in de
opleiding; bet kan een vruchtbaar tegenwicht vormen tegen te ruime
interpretatie van de werkzaamheid en het belang van bet eigen vakge
bied; het geeft mogelijkheden om interacties tussen de vakgebieden op
te wekken, waardoor nieuwe activiteiten ontstaan.
1k geloof niet dat reorganisatie van universiteiten langs lijnen van
interdisciplinaire activiteiten een werkzame oplossing is voor een
aantal huidige problemen, zoals sommigen veronderstellen. Zeer
weinig universiteiten hebben op deze weg nog resultaten geboekt. Wel
han bet voor onze hogeschool gewenst zijn systematischer dan tot nu
toe deze activiteiten te steunen.
Ret verdient aanbeveling om bet verslag van de studieconferentie van
het “Centre for Educational Research and Innovation” over “Inter
disciplinarity~ problems of teaching and research in universities” dat
vorig jahr verscheen, grondig te bestuderen.

Mijn opmerkingen waren te weinig systematisch op dit moeilijke gebied;
ik had mij ook voordat ik begon de opmerking te binnen moeten brengen
van een deelnemer aan bovengenoemde bijeenkomst, die aanhaalde
wat de schilder Matisse tot een dame zei, die hem tijdens een diner
vroeg: “Mijnheer, hoe denkt U over de kunst?”: “Mevrouw, heeft U
geen eenvoudiger vraag?”.

Wel wil ik nog aan bet eind van mijn betoog hierop terugkomen, wan
neer ik nog de herprogrammeringsvoorstellen bespreek. In het bij

zonder het vijfde jaar dat voor een research—aantekening is bestemd,
lijkt mij voor vele ingenieurs noodzakelijk voor een kennismaking met
interdisciplinaire activiteiten, alvorens zij zich zelfstandig in hun
beroep gaan ontwikkelen; dit jaar zou niet alleen voor verdieping in
het onderzoek van het eigen vakgebied moeten kunnen dienen,

De laatste reeks opmerkingen, die ik mij voorstel te maken, behan
delen het probleem van de verhouding wetenschap en techniek: weten
schap en maatschappij. Dit probleem is zeker zo ingewikkeld als bet
vorige, maar ik zal trachten er mu niet van af te maken zoals Matisse
in zijn antwoord aanzijn tafeldame deed.
Ms ingang tot mijn opmerkingen wil ik een gedachtengang volgen. die
Toulmin heeft ontwikkeld over het ontstaan en veranderen van profes
sionele disciplines in de wetenschap en de techniek, en die hij heeft
beschreven in zijn lezenswaardig boek “On human understanding”,
waarvan vorig jaar het eerste deel is verschenen.
Een discipline kan omschreven worden als een stelsel van kennis en
vaardigheden, zoals het onpersoonlijk, veelal als een logisch syste—
matisch geheel is gecodificeerd in handboeken en vaktijdschriften of
zichtbaar is in vastgelegde procedures of vervaardigde produkten.
Ret wordt onderwezen met nadruk op de formele structuur. De student
komt in aanraking met het aanleren van de kundigheden behorend bij
de discipline, hij leert de middelen van deze discipline mm of meer
beheersen. Meestal wordt in onpersoonlijke stijl gesproken over “bet
is bekend” of “bet is bewezen” of in algemenere uitdrukkingen “de
elektronica kan.. .“ of “de natuurkundige zegt..

Toulmin maakt duidelijk dat dit niet bet gehele verhaal is van het
menselijk vermogen tot begrip, zoals dat zich in de wetenschappelijke
disciplines heeft ontwikkeld. Er hoort een tweede verhaal bij, op een
ander vlak, Ret is ook de activiteit van de mens, die poogt en worstelt
om tot begrip te komen. Vaak gebruikmakend van een onvolledig denk
raam, dat hij voortdurend wijzigt en uitbreidt. Ret is de menselijke
bezigheid, die de verbanden legt tussen de verschillende disciplines.
Zonder de mens functioneren de wetenschap en de techniek niet.
Ret is ook het contact tussen de vakbeoefenaren onderling, de vere
nigingen waarin zij met elkaar omgaan; hun onderlinge verhoudingen.
Ook de traagheid van sommigen om nieuwe inzichten over te nemen.
Hij heeft deze extra dimensie nodig om te verkiaren hoe veranderingen
in disciplines optreden, hoe relaties ontstaan tussen verschillende
disciplines, hoe disciplines soms verstenen en zich niet verder ont

I
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wikkelen. Als centraal element in de ontwikkeling van wetenschap en
techniek staat het denken en handelen van de mens, en als motto
heeft hij zijn boek meegegeven de zinsnede: !De mens demonstreert
zijn rationaliteit niet door een gebonden zijn aan vaststaande ideeën,
stereotype methoden of onveranderlijke voorstellingen, maar door de
wijze waarop en de gelegenheden waarbij hij die ideeën, methoden en
voorstellingen wijzigt.”
Deze gedachtengang wil ik gebruiken om aan te geven hoe ook in het
onderwijs in de verhouding techniek - maatschappij en de verantwoorde
lijkheid van de ingenieur juist de mens en de menselijke activiteit
centraal zouden moeten staan.

De kennis en de wetenschap, die de mens bezit zijn niet voldoende,
inzicht in de samenhang van gebeurtenissen en verschijnselen is nodig,
zodat de mens met verantwoordelijkheid kan handelen.
Twee aspecten spelen dan steeds een rol: zowel het individu en zijn
rol in de maatschappij, als de invloed van collectiviteiten en groe
peringen.

Iaat ik met een paar voorbeelden illustreren hoe in het technisch
onderwijs aan deze menselijke activiteiten grotere aandacht besteed
zou kunnen worden:
- de geschiedenis van de techniek en de natuurwetenschappen in onder

linge samenhang, maar vooral in het ruimere verband van de maat
schappelijke ontwikkelingen is in Nederland een betrekkelijk onderont
wikkeld gebied. Vooral hoe hierin het individu en de collectiviteit een
rol spelen is niet alleen een boeiend gegeven, maar noodzakelijk om
aan t? geven waar de mens zijn invloed ui)oefent

- aan de beroeps~iitoefening van de ingenieur wordt weinig aandacht
besteed. Het beroepsbeeld en de beroepsverwachting, de verenigin—
gen, waarin ingenieurs georganiseerd zijn en hun plaats in de samen
loving; nationale verschillen in status en vakuitoefening; heeft de
ingenieur een eigen beeld van de maatschappij?
Sociologisch onderzoek begint op dit gebied onderwerp van studie te
vormen; een Studium-Generale-cyclus heeft hiervoor in het voorjaar
aandacht gevraagd, maar tevens laten zien hoe weinig er nog bekend
is.
Naast kennisnemen van het resultaat van sociologisch onderzoek,
moet ook de student inzicht en praktische ervaring op kunnen doen
over het werk van de iñgenieur. Vroeger was er een veel hechter

contact tussen studieverenigingen van studenten en beroepsvereni—
gingen van ingenieurs dit is nu grotendeels verdwenen. Een aantal
studierichtingen kent praktijkstages, waarin de student kennismaakt
met de technische vaardigheden in het bedrijf; hij leert het leven
in een technische werkplaats kennen, hetgeen vooral wat betreft
de maatschappelijke kant zeer nuttig is. Maar krij.gt hij ook inzicht
in het functioneren van een ingenieur? Wellicht moeten wij nieuwe
wegen zoeken om de kloof tussen het studentzijn en het toekomstige
beroep te overbruggen;

-een niet onbelangrijk aspect is ook de persoonlijke vaardigheid van
de student in de omgang met mensen. Wij kennen thans in de
onderlinge contacten en relaties een veel grotere openheid en vrij—
moedigheid dan vroeger. Maar doet men ook voldoende ervaring op
in het samenwerken in een groep? Hoe men zijn gedachten formuleert
en op papier zet? Vroeger vervulde do hechter georganiseerde
studentensamenleving daarin een functie. Het werk in commissies
en raden kan voor een aantal eon nieuwe leerschool zijn. Toch krijgen
te weinig studenten daartoe gelegenheid. Een verdere groei van de
universiteit naar massa—onderwijs zal dit aspect van de persoon—
lijke vorming kunnen doen verminderen, Als symptoon van onvoldoen
de uitdrukkingsvaardigheid vermeld ik dat onlangs een experiment
in deze hogeschool zich in een grote belangstelling mocht verheugen.
Op initiatief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, met mede—
werking van personeelsfunctionarissen en leden van de groep taal
kunde, kregen pas-afgestudeerde studenten gelegenheid om enkele
dagen praktische vaardigheid op te doen in hot solliciteren. Het
bleek daarbij dat het schrijven van een heldere sollicitatiebrief voor
velen een van de grootste struikelblokken vormde.

Dc voorbeelden die ik noemde, zijn niet origineel. In het onderwijs
wordt hieraan reeds aandacht besteed, maar misschien moet het nog
met grotere nadruk.

Dc onderafdeling der Wij sbegeerte en Maatschappijwetenschappen
vervult in de verhouding techniek en maatschappij aan een technische
hogeschool een bijzondere functie. Het is niet voldoende om de kennis
van de studenten te vermeerderen en een aantal niet-technische yak
ken, zoals economie, sociologie, wijsbegeerte zo maar aan het
curriculum toe te voegen. De onderafdeling heeft van het begin af aan
gezocht naar een geihtegreerde aanpak; er is thans grote belangstel
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ling voor werkgroepen en colleges in hecht contact met het programma
van andere afdelingen.
Ook de mens wordt in dit onderwijs centraal gesteld; ik wijs slechts
op het afscheidscollege dat Tellegen in 1970 op papier zette.

Dc ~onheilspe11ende, onverbiddelijketT spiraal van wetenschap
technologische ontwikkeling, waar ik aan bet begin van mijn rede,
in het citaat van Casimir, over sprak, maakt het voor een technische
hogeschool naar mijn mening noodzakelijk om onderzoek naarde aard
van dit verschijnsel en de plaats en de verantwoordelijkheid van de
individuele technicus tot een centraal thema van onderwijs en onder
zoek te kiezen.
Ret is geen eenvoudige opgave, maar wel een van de belangrijkste
problemen in de huidige tijd in verband met het voortbestaan van
onze sarnenleving. Ret gaat de krachten van een afdeling of van een
gehele hogeschool te boven; een belangrijke functie zal dan ook zijn
om gezamenlijk werk met anderen te stimuleren.

Het “onheilspellend&’ van deze spiraal zien wij; het onderzoek naar
het “onverbiddelijke” zal kunnen leren waar en in hoeverre de mens
zijn invloed op de ontwikk~1ing kan uitoefenen. Confrontatie tussen
heersende opvattingen op dit terrein zal niet uitblijven. De opvatting
van een “laisser-faire” of zoals men ook wel zegt in het zicht van de
voortdurende stroom van nieuwe produkten: “laisser-innover”, zal
botsen met het idee van een centraal geleide sturing en planning van
wetenschap en techniek.

Bij een dergelijke studie zal blijken, wanneer ik het citaat van Toulmin
in herinnering roep, dat de rationaliteit van de mens zich demonstreert
in de wijze waarop en de gelegenheden waarbij hij ideeën, methoden en
voorstellingen wijzigt.

Ret is nodig dat op bovengenoemde wijze de student naast vakkennis
ook inzicht krijgt in de verhouding van techniek tot de samenleving,
opdat hij een bewuste keuze kan maken, waartoe hij zijn kennis en
vaardigheden wil gebruiken.
Rierin ligt dan ook de belangrijkste vormende bijdrage van een hoge
school aan de samenleving,

Aan het slot gekomen van mijn reeks opmerkingen over onderwijs en
onderzoek, wil ik nog kort terugkeren naar de aanleidingen die mij
dit thema deden kiezen.

Ret gevoel van onbehagen over de wetenschap-tecbnologie spiraal zal
niet op korte termijn verdwijnen. Te lang heeft misschièn ook de
technicus zich alleen met zijn yak en niet met wat daar buiten leeft
beziggehouden.
Daarom is het onderzoek dat ik noemde zo belangrijk. Rierover rnoet
gepubliceerd worden. Niet in de geest van een wekelijkse rubriek over
de wonderen van de techniek; ook niet in tegenovergestelde trant van
de technicus als de boosdoener van deze maatschappij. Rierin ligt
een opdracht voor verantwoorde wetenschapsjournalistiek, waar een
technische hogeschool aan moet bijdragen.
Ook discussies en contacten met het voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs zijn nodig. Roe wordt in de algemene en de natuurweten
schappelijke vakken de techniek geschetst? Welk beeld hebben leraren
van bet v.w.o. van de techniek en van de ingenieurs? Behoort in het
v.w.o. reeds grotere aandacht aan de techniek en de verhouding tussen
techniek en maatschappij gegeven te worden?

Over de verkorting van de studieduur tot 4 jaar heb ik reeds een
enkele toespeling in het voorgaande gemaakt. Er bestaat nog geen over
eenstemming of een student in 4 jaar zo ver gebracht kan worden dat
hij zelfstandig zijn verdere ontplooiihg kan zoeken in de maatschappij.
Kan hij naast de vakkennis in die 4 jaar ook bet inzicht in de relatie
techniek-maatschappij in voldoende mate verwerven?
Als sluitstuk in de wet wordt bet post-academiale onderwijs genoemd,
dat bijscholing en verdieping van bet inzicht in latere fasen van bet
leven kan geven. Ret blijkt niet eenvoudig te zijn bieraan vorm te ge
yen. Bovendien moet er ook een klimaat zijn gegroeid waarin de
overheid, instellingen en bedrijven bereid zijn om medewerkers vol
doende gelegenheid tot deze post-academiale vorming te geven. Dc
reeds jaren slepende discussies over een sabbatsverlof voor de post
academiale vorming van universitaire academici bewijzen hoeveel
voetangels en kiemmen hier liggen.

Domes en Heren,

Redenmiddag heb ik reeds te veel van uw tijd in beslag genomen voor
algemene opmerkfngen. Naar mate deze algemener zijn, worden zij
in de regel als nuttelozer ervaren. Bij een kort versiag van de histo
rische gebeurtenissen van het afgelopen jaar zal 1k tegemoet komen
aan de behoefte van ingenieurs om concrete feiten te zien of te horen.
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1k zal ook de les trachten te trekken uit mijn eigen betoog en deze ge—
schiedenis beschrijven aan de hand van enkele persoonlijke feiten.
Het is immers de mens, die werkzaam is in deze gebouwen.
Allereerst moet ik dan stilstaan bij die mensen, die ons dit jaar door
de dood ontvielem

technisch hoofdambtenaar in de afdeling
der Werktuigbouwkunde;
wetenschappelijk medewerker in de afde
ling der Werktuigbouwkunde;
laboratorium—assistent in de afdeling der
Technische I’~atuurkunde;
oud-rector mag-nificus en oud-hoogleraar
in de afdeling der Scheikundige Technologie
medewerker bij de Centrale Personeelsdienst;
oud- (president)curator en buitengewoon
universitair lid Hogeschoolraad.

Van twee van hen wil ik de betekenis die zij voor deze hogeschool heb
ben gehad, met een enkeiwoord toelichten, omdat zij op plaatsen
waren gesteld, die voor de gehele universitaire gemeenschap van
belang waren.

Van Posthumus nam ik reeds in de~vorige rectorale rede afscheid bij
het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd. 1k memoreerde bij
die gelegenheid hoe hij 4~ jaar als secretaris van de Senaat en 7~ jaar
als rector magnificus deze hogeschool heeft helpen opbouwen. 1k em
digde toen met een wens van beterschap; wij konden niet weten dat hij
na enkele weken zou overlijden. Hij heeft niet van zijn pensioen kunnen
genieten; tot op het laatst van zijn leven wa~s hij voortdurend bezig
met het wetenschappelijk onderwijs.

Burgemeester Witte heeft vanaf 1959 eerst als curator, kort daarna
als president—curator, en vanaf 1971 als buiten—universitair lid van
de Hogeschoolraad deze hogeschool als bestuurder geleid. Voor
eenieder die in die jaren me~ hem in aanraking is geweest, kwam hij
over als een verstandig, äls een wijs bestuurder met rijke gaven van
geest en hart. Als bestuurder zag hij altijd de mens in de organisatie.
De hogeschool heeft zeer veel aan hem te danken. De overgang van de
oude naar de nieuwe bestuursstruetuur is aan deze technische hoge
school zonder wezenlijke problemen verlopen; dit danken wij niet in

het minst aan zijn wijze begeleiding; leden van de toenmalige zomer
commissie die de overgang voorbereidden, zullen daar steeds van
getuigen.

Een aantal medewerkers verlieten de technische hogeschool door
pensionering, dit jaar slechts 7. Van hen noem ik er een met name,
aihoewel wij over enkele weken nog alle gelegenheid krijgen afscheid
te nemen, Hoogland.
Hij is vanaf de beginjaren van deze hogeschool lid geweest van het
corps hoogleraren. Hij doceerde elektrochemie en heeft jarenlang de
afdeling der Scheikundige Technologie als voorzitter gediend. Als hoge
school nemen wij nu vooral afscheid van hem als de eerste voorzitter
van de Hogeschoolraad. Het was een grote opoffering voor hem en
geen geringe opgave om aan het eind van zijn carrière als hoogleraar
deze lunctie voor de eerste maal te vervullen. Hij deed dit met
uiterste nauwgezetheid, met een zorgvuldig inachtnemen van de
wettelijke grondsiag, die de Hogeschoolraad in de Wet Universitaire
Bestuurshervorming heeft meegekregen. Daardoor droeg ook hij in
aanzienlijke mate bij aan de overgang van de oude naar de nieuwe
structuur. V

Een aantal Kroonbenoemingen kwam dit cursusjaar tot stand; in totaal
werden drie nieuwe gewone hoogleraren benoemd, t.w. dr.S.Th.M.
Ackermans, ir. W.M.J. Geraerds en dr.J. Wessels, twee buitengewone,
t.w. J.B. de Boer en dr.ir. J.E.W. Beneken en vier lectoren:
dr. P.P.J.M. Schram, dr. ir. D.C. Schram, ir. J. van der Plaats en
dr. F.W. Steutel.
Bovendien vond een aantal omzettingen plaats van gewone naar buiten
gewone en van buitengewone naar gewone leerstoelen.

De hogeschool mag zich wederom verheugen over een aantal benoe
mingen en onderscheidingen van leden die tot de T.H.-gemeenschap
behoren.
1k vermeld Schuit die tot lid van de Akademie van Wetenschappen werd
benoemd, Greefkes die tot Fellow van het Institute of Electrical and
Electronical Engineers werd verkozen, en Duyster, die de speurwerk
prijs 1972 vanhet Koninklijk Instituut van Ingenieurs ontving.

Koninklijke onderscheidingen ontvingen dit jaar Mej. Röben en de
heren Spoek en De Vries.

A .A. Bruystens,

ir.P.E.A. van Nieuwland,

W. Pesik,

prof. dr. K. Posthumus,

P.C. van Voorthuizen,
ir.H.B.J. Witte,

/
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Hiermede eindig ik dit jaar de openingsrede. Het zijn niet alleen de Literatuur
enkele individuen, die ik met naam en toenaam heb genoemd, die heb
ben bijgedragen aan de ontwikkeling van de hogeschool. Th. Roszak -Where the wasteland ends - Politics and
Het is aan U allen te danken, en ik hoop ook dat U allen in het komende transcendence in post industrial society.
jaar iets zult kunnen verwezenlijken van wat ik in deze rede heb willen London 1973.
aanduiden als bijdragen van het onderwijs in deze samenleving.

Th. Roszak - The making of a counter culture. Reflections
on the technocratic society and its youthful

Hiermede verklaar ik het cursusjaar 1973—74 voor geopend.
opposition. New York 1969.

F.Ph.A. Tellegen -Filosofische maatschappijkritiek - Bestek
1k dank U voor Uw aandacht. opmaken aan het eind van de vaart.

Eindhoven 1970.

A.L. Mok, G. Harmsen, - Cyclus “Beroepspraktijk van de ingenieur”.
B. Tromp Studium Generale, T.H. Eindhoven

1973.

H. von Hentig -Magier oder Magister? Uber die Einheit der
Wissenschaft im Verständigungsprozess.
Stuttgart 1972.

H.B.G. Casimir -“Physics and Society” in:
Trends in Physics, Second General Conference
of European Physical Society, 1972, Petit—
Lancy 1973.

S. Toulmin - Human understanding, Vol. I.
The collective use and evolution of concepts.
Oxford 1972.

E. Faure e.a. - Learning to be. The world of education today
and tomorrow. Paris 1972.

- Interdisciplinarity: Problems of teaching and
research in universities. Centre for Educa
tional Research and Innovation (CERI).
Paris 1972.

Werkgroep Ethiek - De veranderende plaats van de wetenschap in
Wetenschappelijk de maatschappij en de implicaties daarvan
Onderwijs voor de ethiek binnen het wetenschappelijk

onderwijs. Den Haag 1972/73,
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