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Geac~te Toehoorders. -

In de spanne tijds, welke mij voar het uitspreken van deze korte 
heschouwing over het verband en de wisselwerking tUssen tlhet 
onderzoek" en tlhet literatuuronderzoekfl istoegemeten, wil ik U 
allereerst van een ideale toestand voor ogen stellen. 
Het is het beeld van het paradijs van de onderzoeker • een situatie 
waarvoor de meest rose bril niet rose genoeg"kan zijn. 
Het is de wereld waarin een onderzoeker kan leven met het rustige 
gevoel dat hij een gron'dige kennis bezit van aIle literatuur welke 
ooit met betrekking tot zijn onderzoek is verschenen - dat hij niets 
van al deze literatuur - wanneer en waar ook gepubliceerd - heeft 
gemist of in de toekomst zal missen. 
Bovendien leven er in deze wereld dionende geesten die zich met 
groot enthousiasme op deze veelheid van literatuur werpen, die de 
inhoud ervan op vernuftige wijze weten te rubriceren en te code"ren 
en daarmedeogeatil.1kkel1jk toegang tot deze literatuur verschaffen. 
Maar voaral ook zij n zij in staat om de 'feitelijke. en essentiele 
inhoud van de literatuur op verantwoorde wijze te extraneren en 
daarna te condenseren tot een literatuurrapport van geringe omvang. 
Kortom. aIle gegevens van buiten af worden de onderzoeker in licht 
verteerbare vorm gepresenteerd, juist op het moment dat hij zich 
van een lichte trek in geestelijk voedsel bewust gaat worden. 
U ziet, dit is al geen paradijselijke toestand maer - dit is de 
terminologie van een luilekkerland, een ijselijke toestand. 
We kennen allen het sprookje van het land waar de gebraden duiven 
U in de mond vliegen, waar de varkens toebereid rondlopen - naar 
behoren bij voorbaat gestoffeerd met mes en York. en waar de beken 
passende wijnen transporteren. 
U weet echter ook allen dat dit land niet zo maar bereikbaar is. 
Neen. U dient zich eerst door een berg van rijstebrij te werken -
waarna Ut zoals het in een goed verhaal hoort, wordt geconfron
teerd met de moraal: 
na al het zwoegen. glibberen en slikken in de b1.1j"" bent U bijzonder 
gelukkig daarna een poosje a la carte te mogen eten •• lichte hapjes 
te magen kiezen. 
Maar dan blijkt het nieuwe land zo -langzamerhand" totveel van zijn 
aantrekkelijkheid te gaan verliezen; de dingen worden allemaal 
zo erg gemakkelijk, ZO zonder moeite t verworven. 
Het leven is er ook niet zo erg gezond, U begint een buikje te 
krijgen en hoge bloeddruk, Uw geestelijke spankracht verdwijnt 
geleidelijk. U voelt zich niet meer zo voldaan. 
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V yoor 
Het is er. eigenlijk gezegd maar een 'dooie boel en na een paar weken 
van lekker luieren heeft U er het vlotVover om weer beproeving van de 
brij te doorstaan om in vredesnaam maar uit dat land weg te komen, 
terug naar de normale maatschappij die zich vooralsDog beperkt tot 
Uw verzorging van de wieg tot het graf. 
Zo geeft ook de rose bril, die ik U ·zo juist· op de neus paste een 
vertekend beeld van de realiteit - een eigenschap die, zoals U weet 
aan rose brillen eigen is. 
Het is de vraag of een researchwerker de volledige voldoening in 
zijn arbeid zou vinden, indienhij ni~t gedwongen wast ja -erde 
behoefte toe gevoelde - regelmatig een geschrift van een van zijn 
collega's Van elders grondig te bestuderen, de gevolgde gedachtengaagte 
achterhalen en het artikel, op grond van zijn eigen kennis vAn het 
Vakgebied kritisch te analyseren. 
Zelfs mag wei gesteld worden, dat deze .wijze van doen - het tot 
geestelijk eigendom omvormen van het werk van anderen - een van de 
fundamenten van het eigen onderzoek is. ' 
Zou de onderzoeker zich uitsluitend voeden met de kostjes welke in 
de keuken van de literatuurrecherche en documentatie zijn toebereid, 
zou hij zijn laboratorium transformeren tot een luilekkerland, dan 
ging hij met zijn laboratorium aan vadsigheid ten gronde. 
Ik hoop U in het volgende te kunnen laten zien dat de hors d'oevre 
a la recherche een eigen furu~tie heeft in het diner: het prikkelt 
de eetlust tot meer, tot het savoureren van de hoofdgerechten van 
de maaltijd. 
Maar ook, en vooral, geven de voorgerechtjes een eigen karakter aan 
ae keuken. 
Naarmate zij verfijnder en geraffineerde zijn, des te minder loopt 
U de kans rijBtebr.L~ op het menuaan te treffen. 
Laten we nu eerst nagaan welke de werkwijze van de onderzoeker is -
hoe hij er toe komt een bepaald onderzoek aan te vatten - en welke 
steun hij hierbij van buiten af nodig heeft. 

'Wellicht kan hieruit dan worden afgeleid welke eisen hij moet 
stellen aan de regulering van de op hem toevloeiende stroom van 
informatie - enerzijds opdat h~j niet verdrinke in de vloed t ander
zijds opdat hij niet om~ome in het drab. 
Zoals U bekend is, worden twee typen van onderzoek onderscheiden: 
het toegepaste onderzoek en'het fundamentele onderzoek. 
Het eerste draagt veelal een technisch karakter en bestrijkt bijna 
altijd een gebied van beperkte omvang. 
Het tweede is vrijer van aarden kan betrekking hebben op technisch
wetenschappelijk of op zuiver wetenschappe.lijk werk. 
Ik persoonlijk geloof, dat de kenmerkende verschillen tUBsen . , 
beide typen van onderzoek het beste op de volgende wijze te karakte
riseren zijn: 
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Toegepast werk.gaat uit van een duidelijk herkenbaar technisch 
probleem en is gericht op een duidelijk omschreven doel: het ver
krijgen van de oplossing, althans een voldoende oplossing voor . 
dat probleem. 
Als neveneis geldt veel.l dat die oplossing in zo kort mogelijke tijd 
bereikt moet worden. 
U weet, dat in het bedrijfsleven de voorQeelden hiervoor opgestapeld 
liggen: . 
een onderdeel van een produkt blijkt bij gebruik Van dat produkt 
niet op de juiste wijze te funktioneren. 
Zo kan het b!jvoorbeeld voorkomen dat een bladveertje in een apparaat 
steeds op dezelfde wijze voortijdig bezwijkt, 
Het toegepast onderzoek zal er nu opgericht zijn de oorzaken voor 
dit fenomeen op te sporen en het euvel uiteindelijk te verhelpen. 
De uitkomst van het onderzoek kan zi,jn q.at een andere soort materiaal 
toegepast dient te worden, dat het verend element op andere wijze 
geconstrueerd dient te worden of dat een volledigafwijkende 
alternatieve wijze van constructie aanbeveling verdient. 
Het is duidelijk dat, waar hier het onderzoek in feite een deel van 
de produktie is - en tenminste een deel vim deconstructie - de 
tijdsfaktor van eminent belang is. 
Fundamenteel werk gaat, indien enig chargeren terwille van de 
duidelijkheid geoorloofd is, uit van de nieuwsgierigheid van de 
onderzoeker. 
Hij is gefascineerd door het gebeuren in de natuur in al zijn 
veelvuldigheid. 
Zijn blik kan gericht zijn op de sterrenhemel of op het gebeuren 
in het inwendige van de atoomkern, maar ergens in het gamma van 
fenomenen tussen het allerkleinste en het allergrootste is er een 
facet dat hem bijzonder boeit. 
De ontrafeling van het gebeuren hier. wordt hem tot taak-soms tot 
levenstaak - doel van zijn fundamenteel onderzoek. 
Ik ben er mij van bewust, dat deze omschrijving weinig weg heeft -
in vergelijking met het voorgaande - van een economische propositie. 
Maar gelukkig is het zo dat dit onderzoek. gebaseerd op nieuwsgierig
heid. uiteindelijk toch, de grondslagen legt voor oDze technische . 
en economische voortgang. 
Ik citeer hier een woord van Holst: "het fundamenteel onderzoek is 
een loterij zonder nieten ll

• 

Het kan U nu toeschijnen, dat waar de aard van het werk in de beide 
gebieden zo verschillend van doelstelling is, ook'de gevolgde 
methodiek van werken niet vergelijkbaar zal zijn. 
En, voortgaand naar het onderwerp van deze beschotiwing, dat de eisen 
welke aan het functioneren van de literatuur-documentatie en
recherche worden gesteld, op eenzel£de wijze zullen divergeren. 
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• 
Ik geloof nu.dat dit in de essentie niet het geval is, doch dat we 
zullen kunnen constateren dat hier slechts sprake zal zijn va~ 
verschillen in graditie, van nuances, vankwantitei~ 
'Immers de wer~ijze van de onderzoeker in het fundamentele gebied 
is niet Zo bijzonder verschillend van die welke zijn colI ega in het 
toegepaste gebied gebruikt. 
Ook hij zal, wil hij zijn onderzoek kunnen beginnen, het probleem 
dat object van onderzoek is, scherp moeten stellen. 
Dit probleem kan in zijn meest primitieve vorm te doen hebben met 
het op kwalitatieve wijze of semi-kwantitatieve wijze verifieren 
van zekere van nature gegeven wetmatighedtm. 
In meer geavanceerde vorm heeft het onderzoekswerk be trekking op 
het op kwantitatieve wijze controleren van de geldigheid van "een 
theorie". 
Dit betekent dat de onderzoeker' zich een model heeft gevormd van de 
realiteit .. zich a priori een beeld heeft gesc"hapen van het. verloop 
van het fys:isch gebeuren - dat hij de probleemstelling en de mogeli'jke 
oplossing in een gesloten vorm heeft gecondenseerd. 
In feite is het veelal zo. dat de the~ie' de mathematische vertaling 
is van het model; een vertaling welke expliciete wijze het bestaan 
van relatiestussen de in het spel betrokken fysische grootheden in 
het licht stelt en die punten vanaanpak voor het experiment biedt. i 
Het experiment, het onderzoek inengere zin, zal uitspraak doen 
over het al of niet geldig zijn van' daze relaties, en dus impliciet 
over de geldigheid. de juistheid, of de beperktheid van de theorie 
en het model van de realiteit. . 
Het is nu duidelijk, dat"in deze allereerste fase van het onderzoek - ( 
die van de probleemstelling .. zowel in het ene als in het andere 
gebied, een intensieve, snelle literatuurrecherche en het kunnen 
beschikken over een up to date documentatie, een belang van de eerste 
or de is. 
De efficiency van de opzet van een onderzoek hangt ten nauwste 
samen met de kwaliteit van de beschikbare informatie. 
Immers iedere onderzoeker is zich er van bewust dat hij geen kennis 
heeft van aIle literatuur welke op zijn vakgebied verschijnt,laat 
staan van die vakgebieden welke randgebieden of nevengebieden 
van zijn eigen terrein zijn. Hij leeft dus steeds in de vrees, dat 
het werk dat hij wil entameren reeds partieel door anderen is 
verricht. of dat dit elders - wellicht in wat gemQdifieerde vorm .. 
elders gaande is. 
U moet niet vergeten. dat de literatuu~ in het algemeen aIleen infor· 
matie geeft over afgerond werk of over onderdelen van een lopend 
groter programma van onderzoek. 
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Uitermate zelden treft U daarentegen in de literatuur een aan-
kondiging aan Van nog te verrichten ond~rzoek. 
Deze informatie verkrijgt de onderzoeker vrijwel uitsluitend door 
middel vanpersoonlijke contacten met anderen en door zijn algemene 
orientatie op zijn eigen vakgebied. 
Daarom heeft voor hem de literatuurrecherche zowel een positieve 
kant: de informatie over de witte plekken in het terrein, de 
informatie dat - ondanks een uitgebreide literatuurrecherche geen 
nadere informatie over het onderwerp verstrekt kan worden. 
U zult aanvoelen dat zowel het ene ~ als het andere aspect voor 
de onderzoeker, en vooral voor de leider van een onderzoeksg:oep, 
van hetzelfde belang is. 
Het is toch zo, dat een onderzoek weliswaar uniek kan zijn, een 
specialiteit voor het laboratorium waar het wordt uitgevoerd, maar 
dat het toch niet· zo singulier is dat het geen enkel punt van aanra
king met andere onderzoekingen heeft. 
Zeer in het bijzonder is dit het geval met het technischwetenschap
pelijk onderzoek, dat veelal geinduceerd wordt door problemen van 
algemene aard welke uit depractijk van het bedrijfsleven naar voren 

-:komen 
Verder is het beginpunt van een onderzoek zelden het "absolute 
nulpunt". Het.terrein dat de onderzoeker gaat exploireren is geen 
volledig braakliggende grond. 
Reedsvoor hem zijn door anderen gedeelten ontgonnen, soms zelfs zijn 
reeds volledige nederzettingen ingericht. 
Bezit de onderzoeker nu geen goede schetskaart van het terrein, een 
kaart waarop de witte plekken.van het onbekende duidelijk afsteken 
tegen het rood en groen van de ontgonnen gebieden en het geel van de 
exploiratie-concessies, dan loopt hij de kans dat hij zijn materieel 
op zinloze wijze inzet; dat hij -.overiger,s te goeder trouw - be
staand werk gaat dupliceren of dat hij epigonenwerkgaat verrichten. 
Wij allen weten dat het ontstaan van deze toestand niet denkbeeldig 
is. 
Hoe vaak leest U niet in de literatuur: "dit verschijnsel werd in' 
het jaar zoveel waargenomen en verklaard door mijnheer X, en een jaar 
later, volkomen onafhankelijk van hem, door mijnheer Y. 
U ziet d~~~ het allereerste stadium van een onderzoek de 
knelpunten liggen: ! , ~ 

welk werk is reeds eerder gedaan, 
wordt elders verwant werk verricht, 

• I 

wordt elders complementair werk verricht, 
wordt elders op een nevengebied werk verricht 
het ontierzoek. 

dat van belang is voor 

" f I ' 

, 'de info~atle ove,r' ~erk~' :~erri~'ht dO·~~'·Ie.;'d~t~~· ~,: .ala eeri negatieve 
kant: 
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Op het toegepaste gebied gelden analoge vraagstellingen: 

is eenzelfde effect eerder geconstateerd, 
hebben andere producenten dezelfde'ervaringen, 
komt hetzelfde effect voor in andere producten, waarin hetzelfde 
onderdeel op analoge wijze wordt toegepast. 

. zijn er gegevens op materiaalkundig gebied over dat onderdeel. 

De opsomming van vragen is natuurlijk nog veel verder te verlengen t 
maar waar het hier om gaat is, dat er duidelijk twee typen van 
voorbereidend werk uit zijn af te leiden: 

r 
en het documentatiewerk: wat is gedaan? 

het recherchewerk: wat gebeur~ er? 

De leider van een onderzoekslaboratorium moet nu van zijn document a
listen en van zijn literatuurrecherche verwac~ten"dat zij een zo 
volledig mogelijk antwoord op de gestelde vragen'kunnen geven. 
Hier wordt heel cb.idelijk gezegd: "moet verwachten", niet in 
imperatie~e zin bedoeld, maar als gegeven van uitgang - als 
stelling ter verdere uitwerking. 
De leider van het onderzoek is immers ook maar ee.n mens, met een 
begrensde tijd van leven en van werken t een tijd die hij groten"deels 
wil en moet vullen met het beeldhouwen aan zijn model - waarover wij 
reeds spraken - .et het spelen van het schaakspelmet de consequen
ties van de theorie en het opsporen van punten van aanpak voor het 
onderzoek. 
Hij zou eigenlijk graag een artlest willen zijn, een werker die in 
vrijheid - slechts gebonden door de beperktheid.van zijn techniek 
en door de aard van de materie die hij bewerkt - zijn concepties 
ontwikkeld en verstoffelijkt." 
Hij kandit echter niet zijn, want tot zijn materie behoort de uit
komst Van het werk van anderen en veel van zijn techniek moet hij 
mede aan dat werk ontlenen. 
Daarom is hij gedwongen zijn weg te zoeken langs d'ewegwijzers van 
de literatuur, wegwijzers welke door de zorgen Van de documentalisten 
en de literatuurrecherche worden geplaatst, wegwijzers welke niet 
verzuimen hem te wijzen op bijzondere bezienswaardigheden: de 
grondslagenliteratuur. 
Daar~m zijn documentatie en literatuurrecherche de meest essentiele 
basis voor het oorspronkelijk wetenschappelijk werk - de bron van 
informatie voor de aanvang van het onderzoek, maar .ook de bron van 
waar uit het gaande onderzoek wordt verfrist. 
Zij vormen de console waarop het model van de realiteit zijn 
uiteindelijke gestalte verkrijgt. 



TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

lABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOlOGIE 
EN WERKPlAATSTECHNIEK 

------
WT - R 
001,5 

BlI. 7 

RAPPORT UIT DE SECTIE, Algemeen (0) 
, 

DATUM I 22 maart 1 961 

Onderzoek en Literatuuronderzoek 
TITEl, ONDERZOEK NOI 

AUTEURS: Prof. dr. P.C. Veenstra. BlJlAGEN I 

U.D.C.I 

Wij allen kennen de omvang "van de literatuur welke op dit ogenbl,ik. 
op vrijwel. ieder gebied van wetenschap en techniek verachijnt. 
Wij beseffen allen dat het een onmogelijke opgave is om zelfs maar 
de literatuur, welke een de.elgebied tot onderwerp h~eft,volledig 
te beheersen - d.i. te lezen, te bestuderen en' tot geestelijk eigen
dom te verwerken. 
De onderzoeker krijgt de neiging om zich van de literatuur af te 
wenden - enerzijds ala een gevolg van deze immense hoeveelhiedtander
zijds omdat deze literatuur hem in zekere ,ziri in zijn vrijheid be
perkt - hem afhoudt van het artiest-zijn. 
U ziet, dat hier nog een bela~gwekkend gebied voor psychologische 
studie open ligt.Het gevolg is echter dat hij zijn areaal van litera-
tu~r ,:steeda ,!erder beperkt, " -.: . . '" . 
alechts kennis blijft nemen vanaet werk van enkele onderzoekers 
die met hem op hetzelfde gebied'werkzaam zijn, terwijl veel van 
het andere langs hem gaat. 
Dit nu is een toestand welke in een zeer geavanceerde stadium van 
oorspronkelijk werk wellicht vanzelfsprekendis, maar die in de eerste 
fase van onderzoek bijzonder gevaarlijk is. 
Het is daarom een kwestie van zelfbeboud dat de leider van het Qnder
zoek in zijn groep plaats voor een centrum van,informatie inruimt; 
dat bij overgaat tot het inrichtenvaneen dienst voor documentatie 
en literatuurrecherche. 
Nu moeteil we ecbter oppassen: Bij de term "aienat" wordt veelal 
aan een passieve zaak gedacht. " 
Indien op de knop wordt gedrukt ,komt d'e dienst met de verlangde',· 
gegevens op tafel. 
Naar mijn gevoel moet een documentat:i,edienst, ala centrum van 
informati~ voor bet onderzoek meer bieden; die dienst moet een 
actief, een initiatieven nemend karakter verkrijgen. 
De dienst moet zich ontwikkelen tot het "geheugen" en uiteindelijk 
tot het "geweten" van de research-groep. het wetenschappelijk geweten. 
U begrijpt wat ik hier wil stellen: de documentatie en de 
literatuurrecherche moeten ZO nauw bi'j het eigenlijke onderzoekers
werk betrokken worden, dat zij in feite op actieve wijze aan dat 
onderzoek - op de eigen specifieke wijze - deelnemen. geincorporeerd 
in de onderzoekersgroep. 
Slechta dan kan de documentatie tot. in -detail op de hoogte zijn van 
de levende problemen en slecbts dan kan ongevraagd op het juiste ogen
blik de informatie welke dan opportuun is worden verstrekt. 
Wij kennen allen de subjectiviteit Van het geweten. of altbans de 
betrekkelijkheid van de normen waarop dat geweten aanspreekt. 
Een documentatiegroep en een onderzoekersgroep behoren daarom 
verschillende uiterlijke verschijningsvormen van hetzelfde orianisme 
te zijn; slechts dan is eenheid van normen gewaarborgd, slechts"dan 
is bet mogelijk op actieve wijzeinformatie te verstrekken zonder het 
gevaar te lopen dat volgens normen wordt gewerkt die voor de leden 
van de onderzoeksgroep geen betekenis hebben. 
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Zodoende wordt een volgende conelusie in dit betoog bereikt: een 
groepering voor doeumentatie en literatuurreeherehe welke op de 
hier bedoelde wijze actief funetioneert, maakt het de onderzoeker 
mogelijk zijn eigenlijke werk op vrijere Manier te doen. 
Hij kan dan immers werken in.'de overtuiging tijdig gewaarschuwd 
te worden tegen dup~c.r1ng.nin het onderzoek - vo.oral in de opzet en 
de aanloop van het onderzoek - en dat hij tijdig voorzien zal worden 
van materi~al van anderen dat in zijn werk past. 
Het streven van een groepering voor documentatie en literatuur
recherche moet gericht zijn op het actieve wijze tot de completering 
van het overzicht over - en het i.zicht in de stof welke de onder
zoeksgroep behandelt bij te dragen. op het verruimen van het beperkte 
gebied dat de onderzoeker zelf door eigen activiteiten op het 
gebied van de literatuurstudie bestrijkt. 
Deze conclusie heeft echter verdere gevolgen voor de eisen welke 
aan documentatie en literatuurrecherche worden gesteld. 
Het is U bekend welk een ongewenst verschijnsel een "spuiter" in de 
olieindustrie is. 
De met kostbare voorbereidingen verkregen gronastof komt met grote 
kracht uit de aardbodem omhoog, vernielt de boorinstallatie, v~oeit 
op onbeheerste wijze over het boorterrein en wordt een gevaar voor 
de gehele omgeving. 
Zo is het ook met onze informatiebronnen. 
De activiteit moet niet gezocht worden in het dag in dag uit 
spuiten van informatie, niet in het over de werktafels doen stromen 
van st§lpels rapporten, fotocopien en separaten. 
Ik zei U immers al dat het verwerken van een artikel tijd kost, 
soms veel tijd kost. . 
Het verwerken van de immense stroom Van de informatiespuiter g~at 
zo veel tijd kosten, dat de onderzoeker aan zijn eigenlijke werk 
niet mear toekomt. 
De stroom van informatie wordt dan een gevaar voor de activiteit van 

~: g~~;~?~~vendien zo te zijn dat het niet eena zo zinvol ia te 
pogen al deze publicaties vOlledig· te verwerken en te beheersen - ;~,' 
zeker niet in.'de periode dat een onderzoek van de grand komt. 
Veel belangrijker is het dan om een algemeen inzicht te hebben in 
de gedachtengang van anderen, en een overzicht te verkrijgen van 
de.tot dusverre bereikte resultaten en van de nog open staande 
detailproblemen. 
In dit verband is al eens opgemerkt.dat het voor het experimentele 
onderzoek vruchtbaarder is am eerst te doen en dan te denken, dan 
een handelwijze in omgekeerde zin te volgen • 

. Natuurlijk is dit sterk gechargeerd gesteld, ma~r U begrijpt welke 
de achtergrond is: het verwerven van bepaalde experimentele 
technieken binnen een groep eist dikwijls zoveel ins panning van de 
groep. dat het niet eens zo schadelijk is om eerst wat epigonenwerk 
als oefening te verrichten. . 
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Gaat hiermede het "denken ll
, het op grondige wijze voorbereiden van 

het eigen werk mee paralel. tesamen ,met het richten van de verworven 
technische vaardigheden van de groep op dit eigen werk, dan is een 
vrijwel ideale basis voor de voortgang van het onderzoek verkregen. 
Ik heb al gezegd welke rol een actieve documentatiegroep in dit 
denken en dus.in de voorbereidingen speelt. 
Een actieve groep echter die de regulering Van de streom van 
informatie tot zijn meest primaire taak rekent; die er voor waakt 
dat het jonge plantje van het onderzoek niet door de stroam van zijn 
wortels wordt losgerukt of onder de modder van de inferieure informa-
~ie wordt bedolven .en verstikt. • 
Deze goede regulering wordt in de onderzoeksgroep geconstateerd uit 
de compactheid van deverstrekt4i informatie, een compactheid waarin 
de essentie van een artikel behouden is gebleven. 
Een compactheid, waarin toch een duidelijk beeld van het in het 
artikel gestelde prableem naar voren komt, waarin de gevolgde 
experimentele techniek wordt aangeduid en vooral een compactheid 
die uitloapt op helder gestelde conclusies - positieve en negatieve. 
Natuurlijk is deze opsamming van wenselijkheden. het formuleren van 
eisen welke aan een goed uittreksel van een wetenschappelijk 
artikel zijn te stellen,' verder voort te zetten. 
Maar zo is het .' - moeilijk genoeg~ 
Wij allen hebben weI ervaren hoeveel aandacht en vooral ook hoeveel 
deskundigheid het vergt de essentie van een artikel. waarvoor de 
auteur 10 of 20 pagina's ter beschikking had, samen te vatten in 
10 of 20 regels. ' 
Toch is het beheersen van deze uitermate moeilijke kunde • of kunst -
voorwaarde voor het doelmatig werken van een informatiegroep, hetgeen 
op zijn beurt weer voorwaarde is voor het op efficiente wijze op
zetten v~n een onderzoe~programma of het activeren van een onderzoek
groep. 
Op dit punt gekomen pa'st een poging tot demonstratie, de samenvatting 
van datgene wat tot dusverre in zOTeel .woorden is omschreven. 
Gesteld is, dat ieder onderzoek - van welke aard ook - uitgaat 
van een probleemstelling. Daze 'probleemstelling wordt verscher:-pt 
naarmate adequate informatie ter beschikking is. 
De informatie legt zod6ende in zekere.zin het punt van uitgang vast, 
terwijl de veelheid van informatie dwingt tot verstrekking in 
bondige vorm met behoud van de essentie. 
Het is deze laatste eis, tesamen.met het verlangen naar een 
actieve informatie, welke de taak van een informatiegroep bijzonder 
gecompliceerd maken. De consequentie is wellicht dat de informatie
groep deel dient uit te maken van de totale onderzoeksgroep. 
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En nogmaals samenvattend: 

Het is onjuist de informatiegroep uitsluitend te zien als de 
ravitaillering van het onderzoek. De groep heeft ·op zeer wezenlijke 
wijze invloed op de strategie en de tactiek in het onderzoek. 

Tot zover h.b ik vrijwel uitsluitend gesproken over de interactie 
tussen het literatu~ronderzoek en ·het wetenschappelijk fundament eel 
of toegepast onderzoek in' de fa~e van de aanvang,· de interactie bij 
het leggen van de grondslagen van het onderzoek. 
Ik persoonlijk zie hier dan ook het pwaartepunt in dit proces van 
samenwerking liggen. 
Het is immers een feit dat in de rede ligt, dat naarmate een onder
zoek voortgaat, en het karakter ervan geavanceerder wordt, de 
groep van onderzoekers eenzamerwordt - zij krijgen steeds minder 
directe buren. , 
Ik heb bij een vorige gelegenheid de weg van de onderzoeker eens 
vergeleken met een spoorbaan - i'n die zin dat de baan de 
methodiek representeert, de baari die het landschap binnenvoert dat 
object van de exploiraties is. 
In het begin is er een gecultiveerde wereld, een dicht bewoonde. stadt 
waar weinig nieuws valt te ontdekken maar waar goede reisbureaux 
zijn die aIle informatie voor hetopstellen van een reisplan kunne~ 
geven. 
Er blijkt zelfs z~veel keus te zijn dat het mo~ilijk is een goede 
keus te maken. 
Na veel wikken en wegen stelt ons' gezelschap dan een voorlopig 
programma sarnen en vert~ekt. 
Op het eerate deel van de route voegen zich vele zijaporenbij hun 
baan - zijsporen waarlangs wagons aan de trein,worden toegevoegd, maar 
ook andere worden afgevoerd. De reisbureaux b'lijken hier, in de 
steden die gepasseerd worden, goede filialen te ~ebben; het is nog . 
steeds mogelijk de plannen enigszins te wijzigen en de route op grond 
van de verkregen informaties wat om te buigen. . 
Maar de trein gaat verder en verder. er zijn niet veel zijlijnen 
meer en nog slechts incident eel wordt een postwagon a£gehaakt of 
toegevoegd. 
Ret landschap i~ ook niet zo geciviliseerd meer, het wordt steeds 
onherbergzamer. . 
De voortgang van de reis is steedsslechter in overeenstemming met 
de prognose van de reisbureaux -,steeds vaker is het gezeischap ge
dwonien op eigen initiatief te handelen en eigeR wegen te bewandelen. 
Tenslotte komt het zover, n~ vele omzwervingen over slechte 
smalspoorbaantjes, na eindeloos wachten op reparaties van het trace 
en na vele andere avonturen, dat defioitief het einde van de 
spoorbaan gekomen is. 
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Toch zijn anze reizigers ondanks alles veel verder gekomen dan 
men hen - nu lang geleden _ in die geciviliseerde stad kon 
beloven. 
Zij zijn nu zeer ervaren reizigers geworden, ·ontdekkingsreizigers, 
oert oeria t en. 
Slechta zo nu en dan bereikt hen nog.wat post, verkrijgen zij nog 
wat informatie over de verdere voorgang van hun reis. Deze informa
tie slaat dan nog zelden op de te volgen route, maar vooral op het 
juiste gebruik van het gereedschap dat zij uit voorzorg had den 
meegenomen of dat hun door welmenende vrienden wordt nagezonden. 
En dan komt het laatste tz:aject van hun reis - te voet - lan-gs 
paden die zich soma tot de horizon schijnen uit te strekken, 
soms schijnen dood te lopen tegen blinde rotswanden. Hier wordt 
de weg niet langer gemarkeerd door richtingborden, hiervan be
staan geen beschrijvingen meer in reisgidsen. 
Hier moet het onderzoek zijn eigen weg vinden, hier kunnen de 
literat¥urrecherche en de documentatie nog slechta incidenteel 
assistentie verlenen. 
Onze reizigers komen echter eens .terug en zullen dan op hun beurt 
over hun ervaringen berichten en gegevens over de gevolgde route 
aan de reisbureaux verstrekken. 
Laten we op hun wachten. 

.- \ 


