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Wetenschap en Hoger Onderwiis 
In beweging 

Verandering in de waardering van wetenschap ~n hoger~onderwijs 

In onze waardering van wetenschap en hoger onderwijs is na de 
laatste oorlog verandering gekomen. 
Universiteiten werden vroeger in zekere zin als een lu xe beschouwd. 
Het waren in de eerste plaats instellingen, bestemd om een nieuwe 
generatie, vooniamelijk komende uit de meer ontwikkelde kringen, 
op te leiden tot leidinggev ende posities in de maatschappij. . 
Niet alleen in de vorige eeuw, maar ook nog in de twintiger en 
dertiger jaren is meermalen de vraag ter sprake gekomen of ons 
land niet te veel universitaire instellingen bezat en is op opheffing 
van een der rijksuniversiteiten aangedrongen. De oude athenea 
waren met uitzondering van Amsterdam reeds verdwenen zonder 
dat iemand het verlies van deze academische instellingen betreur~ 
de en zelfs drie rijksuniversiteiten vond men nog te veel. De uit~ 
gaven voor het hoger onderwijs, zo heette het, waren voor het Rijk 
niet te dragen en wilde men het onderwijs naar behoren blijven 
steunen, dan moést het ook in zijn eigen belang worden ingekrom~ 
pen. Tot deze opvatting droeg eveneens bij het verschijnsel dat een 
steeds groter aantal personen die een universitaire opleiding hadden 
genoten, geen passende betrekking kon vinden, waarvoor de al te 
ruime gelege111heid om hoger onderwijs te genieten als oorzaak werd 
aangewezen. Blijkens haar rapport was de commissie Limburg onder 
de indruk van de werkloosheid in de crisisjaren voor de oorlog, 
ervan overtuigd, dat de maatschappelijke behoefte aan academici 
nog verder zou afnemen. Het was allemaal bezuiniging en inkrim~ 
ping wat de klok sloeg. 

Welk een totaal ander beeld zien we thans. Het aantal studenten 
steeg van 13.000 in 1940 tot thans 32.000 en dit zal naar de schat~ 
ting van het C.B.S. nog verder oplopen tot 56.000 in 1970. 
Het hoger onderwijs werd uitgebreid met twee nieuwe medische 
faculteiten , een klinische hogeschool, een technische hogeschool, 
een nieuwe faculteit voor wis~ en natuurkunde. Tegelijk worden de 
oude instellingen op grote schaal vernieuwd en uitgebreid. En nog 
is ·het de vraag, of hiermede kan worden volstaan. Overal in de 
wereld 'heerst een tekort aan wetenschappelijke onderzoekers, in~ 
genieurs en andere academici. Wil het hoger onderwijs de te ver~ 
wachten stroom studenten kunnen verwerken, dan kunnen forse 
maatregelen niet uitblijven en kan niet worden volstaan met een 
jaarlijkse stijging van de begroting van de universiteiten en hoge~ 
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scholen, hoe aanzienlijk deze op zich zelf reeds mag zijn. De be
groting van het hoger onderwijs steeg van 10 miljoen in 1939 tot 
137 miljoen in 1958. Ook wanneer we met · de geldontwaarding 
rekening houden zien we, dat de exploitatieuitgaven van het hoger 
onderwijs bijna vier maal zo hoog zijn als vóór de oorlog. Voor 
universitaire bouwvoorzieningen zal in de eerstkomende 15 jaren 
naar een ruwe schatting van de Minister een bedrag van 1 Yz miljard 
nodig zijn, dat is een jaarlijkse investering van + 100 miljoen. De 
Minister heeft aan twee commissies, de commissie spreiding hoger 
onderwijs en de commissie spréiding technisch hoger onderwijs, de 
vraag in onderzoek gegeven, in hoeverre de bestaande universitei
ten de te verwachten aanwas kunnen opvangen dan wel verdere 
spreiding noodzakelijk zal zijn , en, zo. ja, hoe deze dan het beste 
kan worden verwezenlijkt. 
Ook de wetenschap verheugt zich financieel niet alleen binnen het 
hoger onderwijs, maar ook daarbuiten in. de algemene naoorlogse 
belangstelling voor haar welzijn. Het budget van TNO ging met 
sprongen omhoog. Voor de oorlog kreeg het een iijkssubsidie van 
minder dan f 200.000,,_., thans bedraagt dit bijna 22 miljoen gulden. 
Daarnaast werd in 1950 de Nederlandse Organisatie voor het 
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek in het ·leven geroepen, die 
thans een subsidie heeft van + 6,6 miljoen gulden. 
Dit moge genoeg zijn om te doen zien, dat er in de houding ten 
opzichte van hoger onderwijs en wetenschap een opmerkelijke ver
andering is ingetreden. 

Wisselwerking tussen. wetenschap en maatschappij 

Wanneer wij nu nagaan, waaraan dit valt toe te schrijven, dan zien 
we, dat in de houding zowel van de maatschappij ten opzichte van 
de wetenschap als omgekeerd wijziging is gekomen. 
Voor de maatschappij ligt de verklaring voor de hand. Vóór de 
oorlog, toen de industrie voor .ons nog niet van zoveel belang was, 
gaven we ons er nog nauwelijks rekenschap van, dat een bloeiende 
wetenschap een levensvoorwaarde is voor een land, dat zijn plaats 
temidden der volkeren wil handhaven. De wetenschap en haár toe
passingen op vrijwel alle terrein van het praktische leven beheersen 
het beeld van de wordende maatschappij. Overal wordt deze inge
sdhakeld voor de oplossing van problemen. Zij houdt het machtige 
en ingewikkelde raderwerk van onz·e moderne maatschappij aan de 
gang. De zuivere wetenschap is de voedingsbron van de toegepaste 
wetenschap, die op haar beurt leidt tot praktische toepassing in de 
maatschappij. Zonder wetenschap loopt d e techniek droog. T ech
nische vooruitgang is een hartader voor üidustriële ontwikkeling 
'en industrialisatie is sinds de oorlog een grondpijler van ons he-
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staan geworden. Zo heeft de wetenschap thans op grond van haar 
bewezen nut de maatschappelijke waardering gekregen, die zij 
vroeger node heeft gemist. 
Maar ook aan de kant van de wetenschap is er wat veranderd. Zij 
is buiten haar ivoren toren getreden en heeft bij het werk, dat zij 
daarbinnen heeft te verrichten, de vensters, die uitzicht geven op 
de werkelijkheid van het leven, wijd open gezet. 
Vroeger had de wetenschap zich binnen de ommuring van de 
universiteit verschanst en zocht zij in isolement haar kracht. Onbe~ 
vang•en had zij de waarheid te onderzoeken en afstand te houden van 
het maatschappelijke gelbeuren. Kamerlingh Onnes liet niet na zijn 
leerlingen telkens weer op het hart te binden zich vóór alles vrij te 
houden van binding aan de toegepaste wetenschap, omdat deze de 
wetenschappelijke onderzoeker onwillekeurig in slavernij brengt. 
Zijn richtsnoer was: "de kunst voor de kunst, en de wetenschap 
alleen voor de wetenschap". 
Dit Standpunt nu is vrij algemeen verlaten. ·Men is het erover eens, 
dat althans op het terrein van de natuurwetenschappen zuivere en 
toe9'epaste wetensdhappen onlosmakelijk met elkander verbonden 
zijn en er een voort:durende wisselwerking tussen .beiden plaats 
vindt, waaDbij het moeilijk is oorzaak ·en gevolg te onderscheiden. 
Laat ik me alleen op Kruyt mog·en beroepen. "Of de zuivere weten~ 
schap primair is of de toegepaste", zegt deze, "of de gegeven wer~ 
keiijkbeid uitgangspunt is dan wel het begrip, het is alles wille~ 
keurig. De bewering, dat de zuivere wetenschap het !hogere en de 
toegepaste wetenschap het minderwaardige zou zijn, is ongefun~ 
deerd, temeer waar de methode in rbeide dezelfde is. Dit nu wordt 
juist door beoefenaars van eenzijdig zuivere wetenschappen misver~ 
staan. Zij begrijpen vaak niet, dat de toegepaste wetenschap even 
scherp, even dialectisch te werk moet gaan als de zuivere weten~ 
schap. Zij zien van de techniek alleen de buitenkant en begrijpen 
daardoor niet, dat techniek openbaring is van de geest, evenzeer 
als de zuivere wetenschap dat is". 

Nadat we hi·ermede de wisselwerking tussen wetenschap en maat~ 
schappij 'e1l hun toenadering tot elkander hebben gesignaleerd, is 
het goed hierop een ogenblik dieper in te .gaan. 

Wetenschap en techniek ieder een eigen ontwikkelingsgang. 

We zijn in onze tijd zo gewend aan de meest fantastische resultaten 
van wetenschap en techni•ek, dat we er ons nog nauwelijks over ver~ 
wonderen. We vinden het heel gewoon, dat voor alle mogelijke 
problemen de wetenschap te hulp wordt geroepen en deze ook 
meestal wel een antwoord weet te geven. Het klinkt zo aannemelijk 
dat theorie en praktijk hand in hand samengaan, elkander voort~ 
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durend beïnvloeden en wetenschappelijke ontdekking en praktische 
vinding elkaar met steeds kortere tussenpozen afwisselen. Maar zo 
is het in het verleden zeker niet altijd geweest. Wel heeft het weten
schappelijk denken altijd de maatschappelijke ontwikkeling beïn
vloed, maar dit verliep over het algemeen langs onzidhtJbare lijnen 
van geleidelijkheid. Rechtstreekse invloed ging alleen uit van ge
leerden in dienst of opdracht van koningen en heersers, die van hun 
kennis en kunde wensten te profiteren. maar deze invloed was 
meestal slechts van voorbijgaande betekenis. Een bekend voorbeeld 
daarvan was Archimedes, die voor de heerser van Syracuse, het 
probleem kon oplossen of zijn goudsmid, bij de constructie van zijn 
kroon, geknoeid had met 'het goud, dat hij daarvoor ter beschikking 
had gesteld. Ook wist Ardhimedes bij het beleg van dez-e stad door 
de Romeinen vernuftige katapulten te construeren. Maar dergelij
ke praktische vindingen vond hij zelf niet belangrijk, alleen de 
wetten der natuur interesseerden hem. De Grieken hadden geen 
belangstelling voor techniek; met handenarbeid, waarvoor men 
slaven had, 1hield een vrij man zich niet op. Hij was slechts ge
ïnteresseerd in het theoretisch inzicht in de wetten der natuur. 
Ook met de opkomst van de moderne wetenschap in de 16e, 1 7 e en 
18e eeuw, die nieuwe wegen opende voor 1het menselijk denken, was 
van regelmatige. doelgerichte praktische toepassing nog nauwelijks 
sprake. Wel stelde de wetenschap haar praktische toepassing in 
het maatschappelijk leven zidh als doel voor ogen en heeft zij door 
haar inductieve methode de komst van de techniek voorbereid en 
in de rhand gewerkt ,._. Descartes wees reeds met nadruk op de 
onschatibare betekenis van de wetenschap voor mens en samen
leving ,._. maar wetenschap en techniek volgden toch beiden een 
eigen ontwikkelingslijn. Uitvinden was nog het werk van de 
amateur, meer kunst dan kunde, uitvindingen stonden op zic:h zelf 
en ·kwamen met onregelmatige tussenpozen. 

Wetenschap en techniek elkander genaderd. 

Dit wordt anders in de 19e eeuw, waarin de technologie opkomt. 
de kunde van het uitvinden op wetenschappelijke grondslag. De 
ing·enieurskunde ·begon het accent te verleggen van de empirie naar 
de toegepaste wetenschappen. De grootste uitvinding van de vorige 
eeuw noemt WhiteJhead de uitvinding van de methode van uitvin
ding. Daarlbij wordt uitgegaan van de wetenschap, d.w.z. niet zo 
z·eer van haar principes als wel van haar resultaten, van de begrip
pen en wetmatigheden. die zij zich heeft gevonden. Wie door 
wetenschappelijk onderzoek en door wetenschappelijke bezinning 
de werkelijkheid heeft leren begrijpen, d .w.z. in de ·greep van zijn 
geest heeft gekregen, kan daardoor ook in die werkelijldheid ingrij
pen. Kennis van de orde en de krachten in de natuur is voorwaar-
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de voor de beteugeling en beheersing dier krachten. De wetenschap 
als weten wordt tevens dienstbaar gemaakt aan haar maatschap* 
pelijke toepassing. Het gaat niet meer alleen om het begrijpen van 
de werkelijkheid, maar het doel wordt tegelijk vanuit het begrepene 
de werkelijkheid te beïnvloeden. De beoefenaar van de toegepaste 
wetenschappen maakt gebruik van de methode en de resultaten van 
de zuivere wetenschap om met behulp ·daarvan tot de mogelijkheid 
en werkwijze van de wetenschapstoepassing te komen. 
In Engeland, waar de techniek 'het eerst tot ontwikkeling kwam, 
was dit inzicht aanvankelijk nog . niet aanwezig. De techniek kon 
daar ni·et op basis van een systlematische beoefening van de weten* 
schap tot ontwikkeling komen, omdat de Britse universiteiten, die 
de vorming van de mens door overdracht van cultuur op de voor* 
grond stelden, aan het wetenschappelijk onderzoek nog geen eigen 
plaats toekenden. Het was meer toeval, wanneer uit haar gelederen 
grote geleerden voortkwamen. De universiteiten konden nog niet als 
centra van wetenschap worden gezien. Daardoor miste de techniek 
een goede voedingslbodem. 
Dit lag anders in Duitsland, waar lbij de universiteitshervorming in 
het !begin van de 19e eeuw de beoefening van de wetenschap die de 
waarheid heeft te zoeken, in de doelstelling van het 'hoger onderwijs 
werd opgenomen. Dit heeft een geweldige opbloei van de wetenschap 
geg·even. In de universiteit werd de wetenschap beoefend en ont* 
wikkeld en de wetenschappelijk onderzoeker opgeleid en gevormd. 
Hij was niet langer de amateur, maar wetenschappelijk onderzoek 
werd een beroep. De wetenschap kon zich in de universiteiten en 
technische hogescholen gestadig en krachtig ontplooien. De voor* 
uitgang 'hing niet meer af van de toevallige verschijning van een 
genie of de gelukkige inval van een uitvinder. 
Op deze fase van stelselmatig, continu wetensohappelijk onderzoek 
in de universitaire instituten, waarin de ene generatie na de andere 
dadelijk het werk van de voorgaande kon overnemen en voortzet* 
ten en waarin tegelijk een nieuwe generatie van professiond~ on* 
derzoekers werd gekweekt, kon de stap volgen van het weten* 
schappelijk laboratorium naar de praktisc-he toepassing. 
Geleerden als Koch, von Behrin-g· en Ehrlich vervolgden hun arbeid 
van wetenschappelijke ontdekking tot de maatschappelijke bruik* 
baarmaking daarvan. Daarmede was de directe verbinding gelegd 
tussen wetenschap en praktijk. 
Echter komen figuren, die zowel de wetenschap vooruitlbvengen als 
ook daarvan zelf dadelijk -de maatschappelijke toepassingsmogelijk* 
heden zien en daarvoor de methode uitwerken, zelden voor. In de 
praktijk zal de weg van wetenschappelijke ontdekking naar prakti* 
sChe vinding en toepassing doorgaans in estafette door verschill~* 
de typen onderzoekers van onderschei·dene aanleg en kunde worden 
afgelegd. 
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Betekenis van het verbond tussen wetenschap en techniek. 

Het grote belang van de gesohetste ontwikkeling ligt in de totstand~ 
gelbrachte eenheid van wetenschap en praktische toepassing. Op 
deze basis · kan het menselijk intJeUeet de materiële vooruitgang 
systematisch en gestadig bevorderen, zonder einde, zolang de in de 
loop der eeuwen geaccumuleerde kennis zich laat .bewerken tot een 
vorm, waarin deze nog door één generatie kan worden omvat en 
aan de volgende overgedragen. 
Het verbond van wetenschap en techniek heeft een nieuw tijdperk 
in de gesohiedenis van de mensheid ingeleid. De veranderingen die 
daaruit voor mens en samenleving zijn voortgekomen, zijn genoeg~ 
zaam bekend. Van meer betekenis dan welke verandering ook acht 
ik het versnelde tempo van de veranderingen, die zullen blijven 
komen in talloze, onafzienhare reeksen. Hierdoor worden ons de 
hoogste eisen gesteld van economische, sociale en geestelijke aan~ 
passing. De dynamiek van onze tijd wordt g'edreven door de motor 
van de wetenschap, die wij niet meer af kunnen zetten. We moeten 
mee, of we willen of niet. We kunnen niet terug naar een tijd, die 
achter ons ligt, al brengt iedere stap voorwaarts op het pad der 
materiële mogelijkheden de mensheid op zichzelf geen groter geluk. 
Ik acht het ondenkibaar, dat een volk zou besluiten niet meer mee 
te doen aan de inspanning van de gehele wereld het levenspeil der 
volkeren op te voeren. Handhaving van het bestaande peil zou zelfs 
niet mogelijk zijn, het zou onherroepelijk dalen en dat volk zou tot 
armoede vervallen. Stilstand is achteruitgang . We moeten voort, 
indaohtig aan de wet van de remmende voorsprong. Ligt men 
vooraan, dan kan men het volgende ogenblik achteraan liggen, wan~ 
neer men de toekomstige ontwikkeling niet heeft voorzien en bijtijds 
zijn maatregelen heeft genomen. Londen was de eerste stad, die 
voor zijn straatverlichting op gas overschakelde en enkele wijken 
hebben nu nog gasverlichting . Het vooraankomen is misschien niet 
zo moeilijk als hèt vooraan blijven. De niet te remmen materiele 
vooruitgang dwingt ons meer in de toekomst te leven dan in het 
heden. Dit geldt voor ieder land, iedere stad, iedere onderneming 
of bedrijf. 
Dit inzicht is in ons land pas na de laatste oorlog tot het algemeen 
besef doorgedrongen. Door het verlies van andere middelen van 
bestaan waren wij op industrialisatie aangewezen, waarmede ook de 
onmislbare rol , die wetenschap en techniek daarin spelen , aanstonds 
duidelijk werd. Andere landen waren reeds lang die weg opgegaan. 
In de eerste werddoorlog is men zich voor het eerst bewust op dt~ 
organisatie van de wetenschap op grote schaal gaan toeleggen, aan-· 
vankeiijk voor de oorlogvoering. maar toen de resultaten ook bruik~ 
baar bleken voor de economie in vredestijd, heeft deze ontwikkeling 
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zich doorgezet. Van die tijd af dateren de research~organisaties van 
de verschillende landen. Bij ons kwam TNO pas in 1932 tot stand, 
hoewel het initiatief daartoe reeds in de eerste wereldoorlog door 
de Koninklijke Nederlandse Aka•demie van Wetenschappen was 
genomen. De oprichting van TNO was het eerste bewuste streven 
naar vel.'betering van de voorwaarden voor wetenschappelijk onder~ 
zoek en doelgerichte overdracht van nieuw verworven kennis aan 
de maatschappij. Vóór de oorlog kon TNO echter nog niet tot 
ontplooiing komen. We hadden wetenschap en techniek als voe~ 
dingsbron nog niet nodig en zagen het :belanq er te weinig van in. 
Dit is pas na de oorlog anders geworden. Al'leen door maximaal 
profijt te trekken van het algemene intellect van ons volk zouden we 
voortaan onze levensstandaard op Westers peil kunn-en handhaven. 
Dit ·heeft het g-etij ten gunste van de wetenschap doen keren. Niet 
om haar id-eëele waarde, maar uit levensnoodzaak ter wille van haar 
vruchten krijÇJt de wetenschap middelen toegewezen, waarvan zij 
vroeger niet heeft kunnen dromen. Voor de kip met de gouden 
eieren getroost men zich gaarne offers. 
Uit de moeilijke beginjaren van TNO vóór de oorlog !blijkt wel, dat 
de wetenschap in een ongeïnteresSieerde ma'atschappij niet kan ge~ 
dijen en ook geen vruchten afwerpt. Daarvoor dient de betekenis 
van ·haar toepassingsmogelijkheden ook door de maatschappij zelf 
te worden onderkend en de nieuwe kennis en inzichten eigen ge~ 
maakt en verwerkt. 

Noodzaak van begrip tussen wetenschap en bedrijfsleven. Belang 
van snelle overdracht van nieuwe kennis. 

Tussen nieuw verworven, toepasbare kennis en verwerking daar~ 
van in het productieproces, tussen grondstof en eindproduct, ligt 
echter een dikwijls nog moeilijk overhruglbare afstand. Ontwikke~ 
lingsresearch, d.i. het bruikbaar maken van de resultaten van weten~ 
schappelijk onderzoek voor industriële toepassing, is een kostbare 
gesohiedenis. Een ondernemer nu zal alleen 'bereid zijn daarvan het 
risico op zich te nemen, wanneer ·hij een duidelijk beeld heeft van 
het te verwachten effect voor zijn onderneming en in staat is de 
verschillende kansen te schatten en tegen elkaar af te wegen. Het 
is dus nodig, dat wet•enschap en bedrijfsleven elkaar goed verstaan 
en :behalve bij industrieën met een eigen research~apparaat, man~ 
keert het daaraan nog wel eens. Het maatschappelijk rendement 
van de wetenschap is maar ten dele afhankelijk van de uitkomsten 
van de wetensohappelijke inspanning. Van haast nog meer belang 
is, dat het proces van toegepaste wetenschap tot wetenschapstoe~ 
passing snel verloopt; anders gaan de maatschappelijke resultaten 
van wetenschappelijke arbeid naar anderen toe. Amerika heeft 
zich in vroeger jaren zo snel industriëel kunnen ontwikkelen, door~ 
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dat het steeds een open oog had voor de praktische betekenis van 
nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen in het buitenland en daar~ 
van door efficiente ontwi<kkelingsresearch dadelijk profijt wist te 
trekken. Zijn hoger onderwijs met zijn enorme verscheidenheid 
van opleidingen tot verschillende graden en van variërend gehalte, 
dat in ons oog lang niet altijd aan onze academische maatstaven 
voldoet, heeft het ontegenz·eggelijke voordeeL dat het ieder naar 
zijn aanleg en belangstelling wetenschappelijk wat meegeeft, dat 
van waarde is voor de maatschappij. Dit academisch gevogelte 
van zeer diverse pluimage is verdeeld over de meest uiteenlopende 
beroepen, aan de top zowel als in de geledingen daaronder. Hier~ 
door vindt men op de vele plaatsen in het produktieproces, waar 
wetenschap op de een of andere manier moet worden verwerkt, 
inderdaad de krachten, die daartoe in staat zijn en op hun beurt 
die wetenschap ook weer aan anderen weten door te geven. Zo 
komt het, dat nieuwe kennis sneller van hoven naar beneden door~ 
dringt en in bruikibare resultaten wordt omgezet. 
In Europa, behalve missdhien in Duitsland, heeft deze onmisbare 
en economisch zo belangrijke schakel tussen theorie en praktijk 
veelal ontbroken, waardoor het ondanks zijn voorsprong op m'enig 
wetenschappelijk gebied te traag was om te kunnen concurreren 
in de exploitatie van de resultaten van zijn wetenschap. 
Na de oorlog Is hierin verandering ten goede gekomen. Amerika 
is zijn fundamenteel onderzoek gaan versterken en Buropa is 
meer aandacht gaan besteden aan snelle verwerking van nieuwe 
ontdekkingen, uitvindingen, inzichten en methodes door het ibe~ 
drijfsleven. In ons land is op het gebied van de landlbouw de 
voorlichting gemaakt tot een onmiSbare schakel tussen de land~ 
bouwwetenschappen en de hoeren. V oor de industrie 1J.ebiben 
TNO en de Contactgroep Opvoering Produktiviteit al veel ·he~ 
reikt, maar er blijven ook naar de laatste industri'alisatienota's 
van de Minister van Economische Z aken nog weerstanden te 
overwinnen. De wetenschap heeft veelal geen kijk op de be!hoef~ 
ten en mogelijkheden van het bedrijfsleven en de ondernemer, 
wiens bedrijf op een eervolle traditie kan bogen, ziet niet altijd 
de kansen, die nieuwe wetenschappelijke vindingen en methoden 
hem bieden. Soms ontbreekt zelfs nog het eerste contact en is dit 
er, dan dient de wetenschapstaal in nuchtere bedrijfstaal te wor~ 
den omgezet. voordat kan worden aangegeven, hoe het bedrijf 
van de nieuwe technieken of methoden kan profiteren. 

Bedrijfswetenschappen. 

Niet a lleen de natuurwetenschappen, maar ook de sociaal~econo~ 
mische wetenschappen, hebben hun stempel op de maatschappe~ 
lijke ontwikkeling gedrukt. De 1bedrijfseconomie is met de in~ 
dustriële ontwikkeling meegegroeid. Sinds Taylor in 1911 d•e 
wetenschappelijke methode in de organisatie van de arbeid intro~ 
duceerde, heeft deze tak van wetenschap zich sterk verbreed en 
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verdiept. Daarnaast hebben ook bedrijfspsYchologie en bedrijfs
sociologie hun bestaansrecht bewezen en kregen deze vakken 
meer aandacht naarmate het inzicht veld won, dat verwaarlozing 
van de menselijke factoren niet alleen moreel niet te verantwoor
den is, maar ook de productiviteit nadelig beïnvloedt. De studie 
van de "human relations" is nog in opkomst. De huidige fase van 
de industriële evolutie is niet meer in de eerste plaats gekenmerkt 
door wetenschap en techniek, maar wordt mede beheerst door de 
sociale en politieke problemen, die daaruit zijn voortgekomen en 
hun uiteind·elijk·e oplossing nog niet hebben gevonden. Ik behoef 
U slechts te herinneren aan de rede, die Dr K. P. van der Mandele 
bij zijn eredoctoraat over de synthese van kapitaal en arbeid on
langs heeft gehouden. Iedere verandering geeft een verstoring van 
evenwichten. Ons geestelijke en sociale aanpassingsvermogen kan 
het tempo van vernieuwingen, veranderingen en verschuivingen 
in de samenleving niet bijhouden. De sociale wetenschappen kun
nen nog belangrijke bijdragen leveren om ons deze problemen dui
delijker te maken en een goede probleemstelling kan reeds de 
halve oplossing betekenen. 
Een belangrijke ontwikkeling voor de bedrijfswetenschappen 
is, als ik •het goed zie, te verwachten van de zgn. "operational 
research", in het Nederlands soms wel vertaald met beslissings
kunde. De meeste wetenschappen zijn van belang voor de beant
woording van vragen, die slechts een bepaald aspect raken van 
de complexproblemen, zoals deze zich in de werkelijkheid van het 
leven voord-oen. De taak van de leiding, die het geheel heeft te 
overzien en de verschillende aspecten, belangen en risico's tegen 
elkaar 'heeft af te wegen, wordt door deze vele mogelijkheden van 
deskundige voorlichting over bepaalde onderdelen alleen in zoverre 
verlicht, dat beslissingen op me'el' verantwoorde wijze genomen 
kunnen worden, maar daarmee hebben die zaken zich voor hen 
nog niet vereenvoudigd. Integendeel, met de toeneming van het 
aantal deskundigen, die eenzijdig het licht op een bepaalde kant 
laten vallen en daarmede het totaalbeeld vervagen, wordt de or
ganisatie meer gecompliceerd en het nemen van evenwichtige be
slissingen moeilij·ker. "Operational research" biedt nu de mog-e
lijkheid tal van ingewikkelde vragen van operatief beleid langs 
wetenschappelijke weg te onderzoeken en te beantwoorden. Dit 
geldt niet alleen voor bedrijven, maar voor iedere complexe or
ganisatie. Door alle factoren na te gaan. di·e op elkaar inwerken 
en op de te nemen beslissing direct en indirect van invloed zijn, 
waarbij het zelfs mogelijk schijnt ook met allerlei imponderabilia 
rekening te houden, en al dezoe factoren een bepaalde kwantita
tieve waarde toe te kennen, laat zich de optimale beslissing aan
geven. De waardetoekenning van de kwalitatieve factoren zal 
m.i. min of meer subjectief blijven en op het intuïtieve oordeel van 
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de leiding zal het dus voor een belangrijk deel blijven aankomen, 
maar toch schijnt een besluit met behulp van deze methode op rrieer 
objectief verantwoorde wijze genomen te kunnen worden. Deze 
wetenschappelijke methode bij het nemen van gewichtige beslissin
gen is ontstaan in de oorlog uit het rechtstreeks contact tussen 
mannen van de wetenschap en de militaire leiding. Een voorbeeld 
leverde het probleem van de konvooien. De militaire instanties 
konden het onderling nimmer eens worden over de vraag, of één 
groot konvooi dan wel de verdeling van het risico over een aan
tal kleinere konvooien de voorkeur verdiende. Door operational 
research kon dit proibleem tot definitieve oplossing worden ge-bracht: 
mathematische kansberekening wees uit, dat de risico's bij één groot 
konvooi het geringst waren. 

Zo zien we, dat de invloed van de wetenschap op de maatschap
pelijke ontwikkeling zich over een steeds groter terf'ein uit
strekt. Naast de natuurwetenschappen, die de technische ontwik
keling steeds weer nieuwe perspectieven opent, vinden ook eco
nomie, psychologi·e en andere sociale wetenschappen in toenemen
de mate rechtstreeks toepassing. De maatschappij trekt hieruit 
consequenties. Grote bedrijven nemen wetenschappelijke direc
teuren in de leiding op. In Engeland en Amerika laten de rege
ringen zich rechtstreeks adviseren door geleerden van groot ge
zag met een brede, alg·emene blik over de wetenschap en een op-en 
oog voor de maatsc1happelijke ontwikkeling en haar behoeften. 

Eenheid van theorie en praktijk. 

De gang der historische ontwikkeling, die wij hier heibben geschetst, 
toont, hoe wetenschap en maatschappij dkaar niet kunnen ont
beren. Er bestaat een voortdurende wisselwerking tussen beide en 
naarmate deze intenser is, zullen zij beide beter gediJen. 
Wetenschap als weten, als innerlijke beleving van de wonder
bare orde in de natuur en de samenhang der dingen, is een 
kostbaar goed, dat een mens eerbi'edig en nederig doet staan 
tegenover de scheppin9 en hem tegelijk voor raadselen plaatst, 
die zijn verstand te boven gaan, maar zu~ke bespiegelingen kunnen 
niet het uitsluitend doel van zijn denken vormen. Dat zou een 
vlucht betekenen uit zijn verantwoordelijkheid tot zijn medemens 
en de samenleving, waarvan hij deel uitmaakt en waarvan de no
den en gebreken hem niet onberoerd mogen laten. Elk vruchtbaar 
denken hoopt bewust of onbewust op een invlO'ed ten goede, hoe 
veraf een kans op verwezenlijking van de ,gedachten ook moge 
schijnen. Zuivere en toe,gepaste wetenschap vormen geen tegenstel
ling, zij zijn een eenheid. Iedere wetenschappelijke ontdekking 
werkt vroeg of laat op de een of andere wijze door in het maat
schappelijk leven. Weten leidt tot handelen. Denis .de Rougemant 
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spreekt van "Penser avec les mains". Whitehead stelde: .. It is a 
moot point whether the human hand created ~he human brain, 
or the brain created the hand. Certainly the conneetion is intimate 
and reciprocal. Such deep-seated relations are not widely atro
phied by a few hundred years of dis u se in exceptional families". 
Het weten houdt niet op bij de beoefenaren van de wetenschap, 
maar zet zich voort in volgende geslachten door middel van het 
onderwijs. waarmede het onlosmakelijk verbonden is, en licht de 
samenleving voor en maakt haar handelen bewust. 
Wetenschap en maatschappij hebben ·elkaar nodig. Wanneer 
zij samen.gaan in het besef van onderlinge afhankelijkheid en 
respect voor elkanders positie zal hun wederzijdse beïnvloeding 
beiden tot voordeel strekken. Een nauw contact is in beider belang. 

Aanpassing van het hog.er onderwijs aan de gewijzigde · functie van 
de wetenschap. 

Met de wijziging;en in de functie van de wetenschap in de moderne 
maatschappij verandert ook het beeld van het hoger onderwijs. 
Dit laat zich echter nog niet scherp aftekenen. Het proces van 
hervorming is nog volop aan de gang. De universiteiten en hoge
scholen zoeken naar nieuwe wegen ter aanpassing aan de ver
anderde eisen van wetenschap en maatschappij zonder oude waar
den prijs te geven. 
Universiteiten en hogescholen zijn centra van cultureel -en weten
schappelijk leven, waar kennis van vroeger eeuwen wordt be
waard, de wetenschap b-eoefend en aan een volgende generatie 
overgedragen. Het zijn historisch gegroeide instellingen, waar de 
creatieve beoef-ening der wetenschap gecombineerd wordt met de 
vorming der jongeren om .hen te bekwamen de wetenschap en haar 
toepassing in het maatschappelijk leven uit te dragen. 
Voor de l9e eeuw bestond de taak van de universiteit bijna uit
sluitend in het conserveren en overdragen van een vrijwel vast
staand geheel van kennis en cultuur. We hebben reeds opgemerkt, 
ho·e daarin pas in de vorige eeuw in Duitsland verandering is ge
komen, toen de wetenschapstaak aan de doelstelling van het hoger 
onderwijs werd toegevoegd. We zagen hoe belangrijk dit is ge
weest voor de gestadige, ononderbroken ontwikkelinÇj der weten
schap in geleidelijk toenemend•e snelheid, dat hierdoor voor het 
eerst een wetenschappelij•ke loopbaan werd opengesteld en de we
tenschappelijke onderzoeker van amateur professional werd en ten
slotte dat dit de voorwaaroe vormde, waaronder wetenschap 
en techniek in voortdurende wisselwerking hand in hand samen
gingen. Aan de betekenis van het hog•er onderwijs als centrum 
van wetenschap kan ik dus verder voorbijgaan. De primaire bron 
voor de wetenschapsbeoefening wordt gevormd door de universi
teit-en. Droogt deze· bron op, dan kwijnt de wetenschapstoepassing, 
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daalt het peil van de opleiding van de toekomstige beoefenaars 
der wetenschap en verliest de techniek zijn voedingsbasis. 
Slechts een enkele opmerking wil ik hierbij nog maken. Weten~ 
schappelijke arbeid vraagt een geest van onbevangenheid en 
hoge concentratie en die is alleen te bereiken in de afzondering 
van een rustige omgeving buiten het maatschappelijk gewoel. 
Naarmate de op zichzelf wamdevolle contacten met de maatschap~ 
pij meer tijd en energie vergen, de faculteiten teng·evolge van de 
voortschrijdende, niet te stuiten specialisatie van de wetenschap 
zich blijven uitbreiden en het aantal studenten tot ong•ekende hoog~ 
te blijft stijgen, ontbreekt het aan deze voorwaarde hoe langer 
hoe me>er. De wetenschap staat ten dienste van de samenleving, 
maar niet in haar dienst. De maatschappelijke druk op onze ge~ 
leerden en de gebrekkige organisatie van ons hoger onderwijs 
vormen een voortdurende bedreiging voor onze wetenschap. 

Wat de opleiding van nieuwe generaties betreft, wordt van 
het hoger ond·erwijs verlangd die academische krachten te vor~ 
men, waaraan het maatschappelijk leven behoefte heeft. Allereerst 
heeft het voor eigen "Nachwuchs" te zorgen. Op straffe van te 
sterven heeft het a ltijd weer nieuwe generaties te kweken, waaruit 
de opvolg•ers kunnen worden g·erecruteerd. Wel worden deze voor 
·een belangrijk deel ook in en door de ma.atschappij gevormd, maar 
de grondslagen moeten door het hoger onderwijs zijn gelegd. 

Dat ook de opleiding van leraren een levenSbelang voor het 
hoger onderwijs zelf is, laat zich verstaan. Het is wonderlijk, 
dat deze ten dele nog daarbuiten plaats vindt. Het hog-er onderwijs 
heeft nagenoeg geen invloed op de eisen voor het onderwijs, dat 
de jeugd tot kennis en inzicht moet brengen om het academisch 
onderwijs met vrucht te ·kunnen volgen. Vooral bij de snelle ont~ 
wikkeling van de wetenschap zou een sterkere wisselwerking tus~ 
sen middelbaar en hoger onderwijs in beider belang zijn. 
En dan ligt op de weg van het hoger onderwijs, zoals de 
wet zegt, "de vorming en voorbereiding tot het bekleden van 
maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijke 
opleiding vereist wordt" . Dat betrof vroeger ee n aantal duidelijk 
aan te geven ambten en beroepen als predikanten, rechterlijke 
macht en balie, artsen en apothekers, maar sinds de maats<:happij 
de wetenschap voor bijna al haar problemen is gaan inschakelen, 
laten de werkzaamheden, waarvoor men academische krachten 
nodig he-eft, zich niet meer afgrenzen en zijn de maatschappelijke 
eisen voor het hoger onderwijs vervaagd. Naarmate de weten~ 
schap zich meer specialiseerde- en op ieder onderdeel praktische 
toepassingsmog·elijkheden bood, nam ook het aantal maatschappe~ 
lijke beroepen toe, waarvoor een wetenschappelijke opleiding niet 
kan worden gemist. Een passende academische opleiding wordt 
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gevraagd voor de meest uiteenlopende beroepen in verschillende 
geledingen in de opbouw van onze maatschappij, zowel voor on~ 
dergeschikte als voor leidinggevend<e posities. De maatschappelijke 
behoefte aan academisch gevormden is gedifferentieerd, vertoont 
een drang naar synthese zowel als naar verdergaande specialisatie 
en betreft niet alleen de top en de specialisten, maar evenzeer de 
daaronder hggende niveaux. 

Specialisatie ,_ algemene vorming. 

Bij alle verscheidenheid van verlangens en behoeften is er één 
telkens terugkerend thema en dat is de vraag naar academische 
krachten, die niet alleen go·ed thuis zijn in hun vak, maar ook "alL 
round" g•evormd zijn en in staat de problemen in hun veelzijdige 
aspecten te overzien en niet alleen de leiding efficiente, deskundige 
voorlichting te geven, maar ook in vruchtbaar overleg te treden 
met experts op anderè gebieden. De zienswijzen lopen niet meer 
ver uiteen ,_ men is het er wel over eens, dat men niet verder kan 
gaan dan de eis van academische bekwaamheid op één veld van 
concentratie en daarnaast een zo breed mogelijke orientatie op 
andere gebieden ,.....- maar met de formulering van deze eis heeft 
men het gevaar van de eenzijdig opgeleide specialist nog niet 
ondervangen. 
Bij de huidige stand van de wetenschap is het uitgesloten meer dan 
een klein deel van het g•ehele terrein van de wetenschap werkelijk 
te kennen en min of meer te beheersen. De universiteit heeft haar 
ideaal van de universaliteit van het menselijk kennen reeds lang ge~ 
leden moeten prijsgeven. Zij gaat niet meer uit van de eenheid van 
het kosmisch gebeuren, maar heeft de wetenschap verbrokkeld in 
afzonderlijke gebieden van studie en onderzoek. Naarmate het 
splitsingsproces in talloze specialisaties voortschreed, groeiden de 
delen verder uiteen en werd het onmogelijk de totale samenhang 
der wetenschappen vast te houden. Het is al moeilijk genoeg de 
samenhang der verschijnselen in één tak van wetenschap te bevat~ 
ten. Van het brengen van de uitkomsten van de verschillende 
wetenschappen in een hoger begripsverband komt over het alge~ 
meen weinig terecht. Dit is de taak van de wijsbegeerte, maar ten 
eerste moet dez·e in de meeste academische opleidingen met een 
uiterst bescheiden plaats genoegen nemen en ten tweede, waar zij 
beoefend wordt, omspant zij zelden het gehele geestes~ en natuur~ 
wetenschappelij·k denken. In de vorige eeuw raakten de verschil~ 
lende wijsgerige stromingen, die zich in allerlei speculatieve be~ 
schouwingen hoe langer hoe meer van de werkelijkheid vervreemd~ 
den, het contact met de wiskunde en de natuurwetenschap kwijt. 
De beoefenaren van deze wetenschappen zijn hun eigen weg gaan 
zoeken. Zij meenden op hun manier de waarheid te kunnen ont~ 
dekken. In overmoedige zelfoverschatting dacht men, dat het vor~ 
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send, analytisch denken uiteindelijk in staat zou zijn alle geheimen 
van de schepping te ontsluieren. 
Naarmate de natuurwetenschap op meer resultaten kon bogen, 
nam haar invloed op het menselijk denken toe en verdrong 
zij oude opvattingen, die hun natuurbeschouwing aanpasten aan 
hun uitlegging van de Bijbel of omgekeerd. De invloed reikte, ver 
buiten de grenzen van het eigen terrein, ook op het gebied der 
geesteswetenschappen. De jurist Opzomer schreef in die tijd: .. Is 
in de natuurwetenschappen waarheid gevonden, dan stelt haar 
methode tot het vinden der waarheid in staat en is dus de juiste 
methode". Die denkwijz·e beheerste de geesten en deelde de uni~ 
versiteit op in een aantal afzonderlijke studies, die ieder hun eigen 
weg volgden en onderling van elkander vervreemdden. 
De natuurwetenschap kreeg met de toeneming van de specialisaties, 
die telkens weer hun praktische betekenis bewezen voor het maat~ 
schappelijk welzijn, meer en meer een dominerende positie, maar 
naarmate de samenhang tussen de delen losser werd, boette zij in 
aan vormende kracht. Specialisatie en algemene vorming zijn cisen, 
die bijzonder moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Hierin ligt de 
conflictsituatie van het hoger onderwijs. 

Verzaakt de universiteit haar culturele opdracht? 

Moberly, één van de meest gezaghebbend·e figuren uit de Britse 
universiteiten, noemt in zijn geruchtmakend boek .. The crisis in 
the University" de universiteit van de twintigste eeuw de chaoti~ 
sche universiteit. Het !beginsel van de moderne universiteit is de 
techni·ek of beter nog de nutti·gheid. De moderne universiteit levert 
U wat ge bestelt: wilt ge een kathedraal, dan kunt ·ge die krijgen; 
wilt ·ge een verlbetering van de bemesting, ook dat kan. Verkiest 
ge ·een rationeel vredesplan, de .afdeling· politica! science verschaft 
het u; wilt ge liever een waterstofbom, ook die wordt geleverd. De 
"utility" is inderdaad chaotisch. Een beginsel. een norm is er niet~ 
b-ehalve technische volmaking en verkoopbaarheid, eventueel op~ 
port uniteit. 
Maar niet alleen op algemene gronden van geestelijke en culturele 
aard wordt het ·hoger onderwijs gehekeld, maar ook van de kant 
van het bedrijfsleven komen bezwaren tegen eenzijdige op ge~ 
leide specialisten. Alhoewel de Britse ingenieur in technische 
bekwaamheid niet onderdoet voor zijn collega's in andere landen 
en het strak georganiseerde karakter van zijn specialistische oplei~ 
ding het grote voordeel 'heeft, dat hij reeds op zijn 2l~ste jaar de 
maatschappij ingaat, vraagt de industrie toch ingenieurs, die breder 
gevormd zijn en daardoor ook voor het praktis:he leven aan waar~ 
de hebben gewonnen. 
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Örtega y Gasset vestigt met grote nadruk de aandacht op de 
cultuurtaak van de universiteit. Vakopleiding is best en nood~ 
zakelijk. Maar de universiteiten zijn altijd geweest brandpunten 
van cultuurleven. Ni·et slechts in dien zin, dat men er van alles 
kon horen en leren, maar zó, dat telkens een generatie leert de 
gegevens der wetenschap in het juiste verband te zien met de eigen 
tijd en de geest van die tijd. Opvoeding tot bewust en begrijpend 
leven - dat is het wat de betekenis van de universiteit is. In 
werkelijkheid worden in de universiteiten slechts eenzijdig opge~ 
leide specialisten gekweekt. M·ensen, die slechts van één ding 
verstand en van andere dingen eigenlijk geen begrip hebben, 
noemt Ortega onbeschaafd, dom en aanmatigend. 
"Het onmiddellijk gevolg van het niet g•ecompenseerde specialisme 
is, dat, terwijl er nu een groter aantal "mannen van wetenschap" 
is dan ooit tevoren, er veel minder algemeen ontwikkelde mensen 
zijn dan bijv. omstreeks :1750. En het ergste is, dat met al di-e ver~ 
lengstukken van de wetenschappelijke mac'hine de innerlijke voor~ 
uitgang van de wetenschap niet eens is gewaarborgd". 
Ook in Amerika heerst, zeker bij de universiteiten zelf maar ook 
bij de grote industrie, een gevoel van onbehagen. Ik bedoel 
hier ni.et . de on.g'erustheid over het tekort aan wetenschappelijke 
onderzoekers en ingeni·eurs, waarvan er in Rusland veel meer 
worden opgeleid, maar ik heb op het oog hun zelfcribek op het 
onderwijspeil, met name over de vormende waarde daarvan. Moet 
de universiteit het zwaartepunt niet meer van vakkennis naar de 
algemene vorming verleggen, is één van de grondvragen die de 
Amerikaanse universitaire wereld bezig houdt. De moderne uni~ 
versiteit verzaakt haar culturele opdracht. Zij gelijkt op een cafe~ 
taria, waar iedereen met zijn bord langs het buffet loopt en zijn 
menu naar eigen smaak samenstelt, of wel op een benzinestation, 
waar men tankt voor zijn carrière, of op •een encyclopaedie, die 
niet meer is dan een uitstalling van verzamelde kennis. Om hun 
wereldtaak aan te kunnen, mo·eten de Amerikanen ook hun geeste~ 
lijke wapenrusting versterken. Zij moeten andere volkeren kunnen 
begrijpen en de problemen van de internationale politiek kunnen 
zien tegen huri historische . achtergrond. In het onderwijs dient 
daartoe meer nadruk te worden ogelegd op geschiedenis en filo~ 
sofie als tegel11Wicht te'gen de materialiserende invloeden van de 
natuurwetenschappen en de techniek, hoe onmisbaar deze op zich~ 
zelf ook zijn. Men heeft het gevoel op de drempel van een nieuw 
tijdperk te staan, waarin de democratie zich geestelijk zal moeten 
verdiepen. 't Mag waar zijn, dat men over het algemeen geneigd 
is in de universiteit allereerst de bron van welvaart te zien, waarop 
techniek, volksgezondheid, economie en sociale politiek te allen 
tijde terug moeten kunnen vallen, maar deze onrust en wil tot 
verandering bij een belangrijke bovenlaag, die het gevaar van 
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vervlakkende en materialiserende invloed van de wetenschap ziet 
en wil tegengaan, is een verheuegend teken, dat wijst op besef 
van geestelijke verantwoordelijkheid. 
Ook in Duitsland heeft het feit, dat het nationaal~socialisme het 
hoger onderwijs in de greep van zijn macht heeft gekregen, de 
universiteiten uit hun zekerheid gestoten. Hoe is het mogelijk ge
weest, dat zij die de wetenschap om haar zelfs wille beoefenden 
als dienst aan de geest, waarin de geleerde de priester was, de 
vrijheid van onderzoek en onderwijs hebben geofferd aan de 
ideologie van een dictatuur? Wanneer dit mogelijk bleek, welke 
geestelijke waarde komt de beoefening der wetenschap dan nog 
toe? 
Het beeld in Frankrijk is al niet rooskleuriger. Het hoger onder~ 
wijs wordt van vele kanten hefti:g aangevallen, zowel door 
de maatschappij als door de hoogleraren en studenten zelf. Men 
vindt het verouderd en niet aang•epast aan de moderne tijd. Het 
blad ,.Arts", dat onlangs de resultaten van een breed opgezette 
enquête publiceerde, noemt de Sarbonne een fabriek van mis~ 
lukkelingen en wijst op het ontbreken van grote geleerden. Het 
percentage studenten, dat onderweg uitvalt, is schrik!barend hoog 
en degenen, die de eindstreep wel 'halen, 'he})ben nog niet veel ge~ 
wonnen, omdat het peil gedaald is. "Les examens de l'enseigne~ 
ment supérieur sant devenus pareil à ce rnalade qui perdait du 
poids et prenait de !'embonpoint: à mesure qu'il se gonflait, son 
corps se vidait de sa substance." 
En wat ons land betreft luidt het oordeel over onze universi~ 
teiten niet veel gunstiger. Prof. van der Leeuw schreef in 1951: 
"wil men onaangenaam zijn, dan kan men zo zeggen: ze zijn een 
hoeveelheid slecht georganiseerde vakopleidingen met hier en 
daar nog resten van zuiver wetenschappelijke opleiding, die alleen 
maar geslaagde of mislukte professoren kunnen kweken". 

Zo is het hoger onderwijs overal in staat van beschuldiging ge~ 
steld. De maatschappij verlangt groter deskundigheid op steeds 
kleinere gebieden en tegelijk verwacht zij de eruditie en algemene 
vorming, die men bij een academicus mag veronderstellen. Voldoet 
hij niet aan deze dubbele eis, dan wordt de universiteit daarop 
aangezien. 

Alleen het hoger onderwijs in de Sovjet~Unie onttrekt zich aan 
deze critiek, omdat dit principieel anders is opgezet en zich dus 
ni·et zonder meer naar onze maatstaven laat beoordelen. 
Aan een niet gepubliceerde rede van de inspecteur~generaal van 
het ond~rwijs, mr ir M. Goote, ontleen ik het volgende: 

.. Wetenschap en in haar gevolg, het onderwijs, zijn niet autonoom, 
"maar middel tot het doel: de creatie van de Sovjet~mens. Alle waar~ 
"de wordt daar afgemeten aan het enige criterium: of iets als 
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"middel kan dienen tot het doel. Dit geldt dus ook voor de psycho~ 
,,logie en de pedagogiek, die overigens in Rusland zeer in aanzi'en 
"staan . 
.,De SovjetpsYchologie gaat ervan uit dat er niets is, dat onver~ 
,.vormbaar is; niets is statisch, alles is aan verandering onderhevig. 
"Het komt er slechts op aan het milieu op de juiste wijze te con~ 
"ditioneren en men kan van de mens maken, wat men wil. Het is 
"de psychologie van het dialectisch materialisme, waarin het he~ 
"wustzijn een functie is van de !hersenen, dioe een materie van hoge 
"waarde zijn. De stoffelijke buitenwereld wordt in de hersenen 
"gereflecteerd. Die veranderende wereld is primair. Het bewust~ 
.,zijn is secundair en het wijzigt zich met de wereld. De milieufac~ 
"toren zijn overwegend. De ontwikkeling van de enkeling hangt 
"rechtstreeks samen met de sociale condities en de economische 
"ontwikkeling . 
.. De Sovje~mens, als vertegenwoordiger van het proletariaat ........ de 
.,laatste klasse ........ is een andere mens dan de kapitalistische mens, 
"zijn tegenstander. Het is de Sovjet~mens die de staat en de opper~ 
"ste leiding versterkt, waardoor het mogelijk zal worden het pro~ 
.,letariaat te doen zegevi-eren. Dat is dus een andere inhoud dan 
"wij aan het onderwijs willen geven. Bij ons gaat het om de vor~ 
.,ming van de 2)elfstandige mens met een eigen oordeel. 
"De vorming is sterk verstandelijk gericht. Metaphysische en 
"religieuse waarden zijn er niet. De materie is centraal, de econo~ 
"mische ontwikkeling is identiek met vooruitgang; een ontwikke~ 
"ling die, in de Sovjet~ideologie, zonder twijfel zal uitmonden "in 
"het aardse pardijs van de klassenloze maatschappij". En deze 
"wereldbeschouwing, het dialectisch en historisch materialisme, is 
"in de communistische voorstelling wetenschappelijk bewezen; 
"daarin ligt het verschil met andere wereldbeschouwingen. Immers 
"niemand kan zich veroorloven het wetenschappelijk bewezene te 
.,verwerpen. Dat kan alleen uit domheid of weerbarstigheid. Er 
.,is slechts inzicht nodig, inzicht in ·de noodzakelijkheid. En dit 
.,inzioht in de noodzakelijkheid is vol9ens Engelse: vrijheid; m.a.w. 
"de ideologie maakt de mensen, die haar waarheid accepteren, vrij". 
Consequent wordt ook het hoger onderwijs uitsluitend dienst~ 
baar gemaakt aan de economische ontwikkeling. Dit vindt 
men geaccentueerd in de brief van Chroesjtjew van 21 september 
1958, waarin hij de hoofdlijnen van de nieuwste onderwijshervor~ 
mingen aangeeft. Daarin wordt het onderwijs sterker aan de prak~ 
tijk g-ebonden. Studenten worden verplicht tot praktisch werken. 
In de eerste tijd van hun studie zijn zij op avondonderwijs of 
schriftelijke cursussen aangewezen. Pas na het derde jaar krijgen 
zij geleiddijk meer tijd zich ook overdag aan de studie te wijden, 
maar tot het einde onder verplichting, dat zij een behoorlijke dosis 
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praktisch werk blijven verrichten. "Een ongezonde situatie van 
deze aard, waarin sommige mensen in onze maatschappij opgroeien 
zonder respect voor lichamelijke arbeid en zonder contact met het 
werikelijke leven, kan niet lang'er getolereerd worden." Geen 
ruimte wordt gelaten voor vrije ontplooiing van de geest. Alleen 
de door de staatgewaarmerkte, als godsdienst beleden wetenschap 
he-eft gelding. Onafhankelijk denken over sociale en geestelijke 
problemen van onze tijd houdt g·evaren in. Men kan immers nooit 
weten, of daaruit niet gedachten voortkomen, die van de heer~ 
sende staatsopvatting afwijken. 

Hoeveel eenvoudiger zouden de problemen worden, wanneer wij 
overtuigd konden zijn, da t de oplossing uitsluitend te vinden zou 
zijn in het materiële vlak. We zouden dan kunnen volstaan met de 
inrichting van een voldoend aantal strak georganise-erde opleidin~ 
gen, die een hoeveelheid gesplitste, voor de maatschappij nuttige 
kennis overdragen aan de over de verschillende vakg·ebieden te 
verdelen studenten. 

Efficiënt onderwijs onafwijsbaar met behoud van 
geestelijke waarden. 

Maar wij verwachten meer. Niet alleen is een onontkoom~ 
bare eis, dat ons hoger onderwijs als opleidingsinstituut voor de 
belangrijkste maatschappelijke beroepen zich even dO'elmatig als 
het Russische inricht ....- anders kunnen we de economische con~ 
currentie niet aan ....- maar bovendien moet daarbij nog ruimte 
worden gelaten voor een vrije, geestelijke ontwikkeling van de 
persoonlijkheid. Wij verlangen niet alleen specialisten, maar men~ 
sen met een eigen critisch oordeel ook buiten het terrein van hun 
specifieke deskundigheid. Dat vereist een sfeer van vrijheid, 
waarin de menselijke geest iedere v raag mag onderzoeken om 
zich zelfstandi.g een mening te vormen over alle levensvragen, 
waarmede hij in aanraking komt en waarin hij kan groeien tot 
een persoonlijkheid, die ni·et slechts reageert op geconditio~ 
neerde omstandigheden, maar bewust weet te leven en zijn ver~ 
antwoordelijkheid ziet en kan dragen. De jacht naar maatschap~ 
pelijk "rendement" mag niet gaan ten koste van geestelijke 
waarden. De mens zal van brood alleen niet leven. Academische 
vrijheid van oordeelsvorming en meningsuiting is een kostbaar 
goed, waarvoor angstvallig dient te worden gewaakt. Met deze 
vrijheid echter heeft het voze en verworden vrijheidsbegrip, dat 
in ons hoger onderwijs nog steeds opgeld dO'et, weinig meer uit t e 
staan. Vrijheid om zich aan iedere normale studi•eregeling te ont~ 
trekken, die betaald wordt met een feitelijke examendwang, bete~ 
kent eerder een gevaar voor gezonde studievrijheid. Gelukkig 
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gaan er steeds meer stemmen op, di-e de academische vrijheid tot 
haar wezenlijke grenzen willen terugdringen. Dit is een eerste 
voorwaarde tot verbetering van ons hoger onderwijs. 
Daarnaast zal ook het onderwijs zelf meer b-edacht moeten zijn 
op de gevaren van specialisatie, die de geest dreigt te verver~ 
men. Iedere universitaire opleiding zal, hoezeer deze ook rekening 
moet houden met eisen van de praktijk, zich in de eerste plaats 
moeten verdiepen in de eigen tak van wetenschap. Allerlei prak~ 
tische kennis kan men zich naderhand in de maatschappij ook nog 
eigen maken, maar het fundament, waarop een dieper en me>er 
omvattend inzicht steunt, moet tijdens de academische studie ge~ 
legd zijn. Hoger onderwijs omvat meer dan het aanleren van be~ 
paalde onderzoekings~ en denkmethoden en technieken. Het bij~ 
brengen van enig besef van de wijsgerige en methodologische 
grondslagen van de eigen wetenschap en van enig begrip van de 
afgrenzing en plaatsbepaling van di·e wetenschap binnen het ge~ 
heel der wetenschappen is e·en essentieel bestanddeel van de aca~ 
demische vorming. Inzicht in de begrenzing en betrekkelijkheid 
van zijn kunnen en kennen zal de academicus kunnen behoeden 
voor grensoverschrijding·en in intellectualistische overmoed van 
zijn gespecialiseerd denken. Een belangrijk element van acade~ 
mische vorming is het tegengaan van academische misvorming. 

Reïntegrerende tendensen in de moderne ontwikkeling. 

Aan dez·e .maatstaf beq.ntwoordt ons hager onderwijs slechts ten 
deie, maar gelukkig zijn er symptomen, die op een kentering ten 
goede wij:zen, zowel binnen de wetenschap zelve als in de wijze 
waarop de maatschappij haar inschakelt. Het is een verheugend 
teken, dat de maatschappelijke ontwikkeling tegenwicht zoekt 
tegen de gevaren van te ver doorgedreven specialisatie. We zagen 
dat de techniek niet alleen behoefte deed ontstaan aan bedrijfs~ 
economie, rilaar ook aan bedrijfssociologi·e en bedrijfspsychologie. 
Het besef is doorgedrongen, dat geen probleem op zich zelf staat 
en dat alles in elkaar grijpt. De sociale problemen zijn zeker niet 
minder belangrijk dan regeltechniek en automatisatie. Mens en 
samenleving worden meer centraal gesteld. Daartoe draagt in he~ 
langrijke mate lbij het !besef, dat ·de macht, ·die de wetensChap in 
handen van de mensheid legt. niet alleen haar bestaansvoorwaarden 
verbetert, maar ook tot haar ondergang kan leiden. 
Dit maakt ook de wetensehap haar sociale verantwoord-elijkheid 
bewust en dat spoort haar aan te helpen zoeken naar oplossingen 
van de maatschappelijke problemen, die zij onbedoeld zelf in het 
leven heeft geweperi. 
Ook uit lijfsbehoud is de wetenschàp bezig de scheidswanden 
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tussen de verschillende valkgebleden te doorbreken en delen 
van de verloren eenheid terug te vinden. Tussen de scheikunde en 
de natuurkunde valt reeds lang geen scherp·e scheidslijn meer te 
trekken. Biochemie en biofysica hebben de afgrenzing met de 
biologie vervaagd. Via de fysiologie wordt verband gelegd met 
psychiatrie en psychologie. De psychosomatiek legt de nadruk op 
de wisselwerking tussen geest en materie. Psychologie en psychia
trie zijn niet blijven staan bij een ontleding van de geest van de 
enkeling, maar beschouwen de mens meer en meer in zijn betrek
king tot zijn medemens en zijn gehele "Umwelt". Daarmede wordt 
het terrein van de sociale wetenschappen betreden, die mens en 
samenleving tot object hebben. Daartoe kan men ook de rechts
wetenschap rekenen, welke men weer niet los van de ·ethiek kan 
zien. 

Wetenschap en onderwijs niet anders dan het leven zelf in een 
hogere graad van bewustheid. 

Maar behalve deze reïntegrer.ende tendens in de ontwikkeling der 
wetenschap vind ik vooral ook hoopvol, dat het natuurwetenschap
pelijk denken zich is gaan terugtrekken van het terrein der gees
teswetenschappen, dat het na zijn vrijmaking van de wijsbegeerte 
had betreden. De natuurwetenschappen voeren niet meer de pre
tentie tot ·het diepste wezen van de natuur en de menselijke geest 
ooit te kunnen doordringen. Zij stellen niet meer de vraag naar 
het wezen der dingen, maar trachten alleen de functionele samen
hang van de natuur te ontdekken. Het sulbstantiële denken heeft 
plaats gemaakt voor een denken dat alleen de gedragingen der 
dingen in hun onderlinge afhankelijkheid wil zien. Het houdt halt 
voor de waarden van de ·geest. Het verbeeldt zich niet langer het 
mysterie van de schepping ooit te kunnen ontsluieren. De wijziging 
die zich in de ge'esteshouding van de man van wetenschap vol
trekt gaf Prof. van Groningen als volgt weer: 
"Wij gaan steeds verder op den weg der kennis. Bladzijde na 
"bladzijde van het grote boek der werkelijkheid slaan wij om, en 
"wij staan versteld van wat zij ons telkens leren. Maar ja, het 
"boek wordt niet dunner. Het bekende groeit, maar het onbeken
"de neemt niet af. Eer krijgt men de indruk, dat het in omvang 
.,toeneemt. De vragen worden niet geringer in aantal en voorzeker 
"worden zij niet gemakkelijker. 
"Wij staan aan de poort van het onbekende en wij doen wel stap 
"na stap vooruit. Maar de poort gaat niet open, zij wijkt terug 
"met elke stap die wij doen en zij wordt steeds groter en geduch
"ter, Het doel, dat wij nastreven: kennis van het on•bekende, wordt 
"in het bijzondere en het betrekkelijke telkens 'bereikt; in het alge
"mene en het volstrekte nooit. Dit blijft zich aan onze greep ont-
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.. trekken; het vervluchtigt, hoe meer WIJ m handen krijgen. Hoe 
"nauwkeuriger en breder ons kennen, des te ijler en onvatbaarder 
.. wordt het doel." 

De behoefte aan wijsgerige bezinning komt bij de natuurweten~ 
schappen van binnenuit. Bij het onderzoek van de gro·te vragen, 
waarop men stuit, aanvaardt men niet het gezag van de oude 
wijsbegeerte, die het contact met de natuurwetenschappen verloren 
liet gaan. Men wil vanuit eigen denkrichting zelf het verband 
der dingen ontdekken. 
Maar geen denken over de delen zal uit ei·gen vermogen de scha~ 
kels naar het geheel kunnen leggen. De laatste vragen, waarvoor 
een mens wordt geplaatst, laten zich niet uit oorzaken en gevolgen 
verklaren. Wel zien we in de natuur een doelgerichtheid en •een 
opwaarts streven, maar het uiteindelijk doel. dat de mens het 
richtsnoer voor zijn handelen ge-eft, laat zich daaruit niet afleiden. 
Zoals Goethe Mephistofeles in de mond legt: 
.. Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben. 
,.Sucht erst den Geist heraus zu treiben . 
.. Dann hat er die Teile in seiner Hand, 
.. Fehlt leider! ....-- nur das geistige Band." 
Pas wanneer wij een zin voor het geheel aanvaarden, kan ons de 
zin van de delen duidelijk worden. Het hoogste doel. waaraan de 
mens zijn geest in vrijheid en overtuiging onderwerpt, zal hij moe~ 
ten aanvaarden en dit zal hem kunnen leren, waar de grenzen van 
zijn weten ophouden. 
Wat wij van hog·er onderwijs en wetenschap mogen en moeten 
verwachten, vinden we treffend weergegeven in de rede, waar~ 
mede ·Minister van der Leeuw de staatscommissie voor de reorga~ 
nisatie van het Hoger Onderwijs installeerde: 
.. De wetenschap, en het onderwijs dat haar overdraagt en ont~ 
"plooit tevens, kunnen naar mijn overtuiging, evenmin het wereld
.. lot wenden en als Voorzienigheid optreden. Wetenschap en On~ 
,.derwijs zijn zeer menselijke en zeer onvolmaakte middelen tot 
,.doorgronding van het beloop van de wereld en tot het richten 
.. daarvan. Hoe het is, hoe het worden moet, dat weet God alleen . 
.. En wanneer onze tijd ons iets leert, dan is het wel diepe nederig~ 
,.heid, nu de grootste machtsontplooiing, waartoe de mens in de 
"geschiedenis nog ooit in staat was, tevens zijn noodlottigste 
.. onmacht schijnt te zijn. Maar wèl mogen en moeten wij van 
,.wetenschap en onderwijs eisen, dat zij actueel zijn, dat zij staan 
.. midden in het gewoel der meningen, middenin de strijd der Ie~ 
.. vensbeschouwingen, dat er geen afstand zij tussen hetgeen de 
.. wereld beweegt en wat hen bezig houdt en dat zij vóórgaan en 
.. niet achteraan komen. Zo is het g·eweest telkens, wanneer weten~ 
.. schap en onderwijs bloeiden. 
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.. Wij hebben in onze tijd niet meer de behoefte om, als la.rig ge~ 

.,leden, te klagen over de vloek der wetenschap. Maar wij voelen 
.. zeker evenmin lust om met een vorig geslaoht te juichen over de 
,.zegeningen van de wetenschap. Wij zien de zaken wellicht nuch~ 
.. terder; wetenschap en onderwijs zijn niet anders dan het merise~ 
.. lijk leven zelf in een hogere graad van bewustheid. Maar naar 
,.di·e bewustheid moet dan ook met alle kracht worden gestreefd." 
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