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Mijne Heren Curatoren, 
Mijne Heren Hoogleraren en Adviseurs, 

Dames en Heren leden van de wetenschappelijke, de technische 
en de administratieve staven van deze Hogeschool, 

. Dames en Heren Studenten, 
en voorts Gij Allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, 

Zeer gewaardeerde toehoorders, 

De bedrijfspsychologie is niet los te denken van de krachten die haar 
voeden, de wetenschappen. waaraan zij haar begrippen en methoden 
ontleent en de maatschappelijke ontwikkeling die haar probleemge
bieden bepaalt. Zij is een toegepaste wetenschap. Zij verleent diensten, 
en ook wanneer zij op eigen initiatief tot onderzoek overgaat, is dat 
met de gedachte, dat de uitkomsten ooit aan het praktisch handelen 
dienstbaar zullen worden gemaakt. 

Zij die met het beleid in werk-organisaties zijn belast, gevoelen de 
behoefte, bij hun beslissingen niet alleen te steunen op hun ervaring 
en op de ongeschoolde intelligentie die wij intuïtie noemen, maar ook 
op door research verworven en in de praktijk getoetst inzicht. Zij wen
sen aan de therapie de diagnose te laten voorafgaan en aan de preventie 
de kennis van de factoren die het gebeuren beheersen. Het zij gezegd, 
dat geen handboek van bedrijfspsychologische technieken ooit het 
voeren van een uitgewogen beleid tot minder dan een kunst zal maken. 
Maar wel kan onze wetenschap er toe bijdragen, dat fouten worden 
vermeden en dat uit de toch gemaakte de lering wordt getrokken, die 
verstandelijk handelen onderscheidt van trial and error. 

Deze dienende functie kan de bedrijfspsychologie echter alleen ver
vullen, als zij haar theorie en haar methoden voortdurend kan ver
rijken door onderzoek, en vooral programma-onderzoek. Dat is altijd 
duur en soms bezorgt het de bedrijven last. Zonder onderzoek is echter 
geen vooruitgang mogelijk. Het achterwege blijven van psychologische 
research zal - zij het voorlopig op minder in het oog vallende wijze -
toch even nadelig blijken als het bezuinigen op technische research. 
Te veel bedrijven zijn nog geneigd te menen, dat zonder onderzoek tot 
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resultaten kan worden gekomen, of dat anderen de daartoe benodigde 
moeite en middelen wel zullen opbrengen. 

Geregeld horen wij verkondigen, dat de psychologie nog een jonge 
wetenschap is en niet op alle vragen antwoord kan geven. Wij zullen 
ons niet afvragen of wetenschappelijke inzichten een grotere geldigheid 
verkrijgen naarmate zij in groter aantal voorhanden zijn of naarmate 
het langer is geleden, dat zij werden verworven. Ook is de toegepaste 
psychologie niet zo jong, of zij heeft al een geschiedenis en zelfs een 
praehistorie. 

Hedenmiddag wil ik uit die geschiedenis enkele grepen doen en bij 
de behandeling daarvan trachten aan te tonen, hoe zich het werk
terrein van de bedrijfspsychologie steeds heeft uitgebreid of verlegd, 
wanneer de maatschappelijke ontwikkeling nieuwe problemen binnen 
haar gezichtskring bracht. 

Vele eeuwen lang is de psychologie een wijsgerige discipline geweest; 
pas ongeveer honderd jaar geleden ontstond een experimentele psycho
logie, in bewuste navolging (en dikwijls ook nauwelijks te onderscheiden) 
van de experimentele physiologie, die toen haar grote reeks ontdek
kingen was begonnen. Maar ook in die tijd vormden de psychologie en 
de wijsbegeerte nog onderdelen van dezelfde universitaire leeropdrach
ten. 

De toegepaste psychologie is tegen het einde van de vorige eeuw ge
boren; haar peters waren paedagogen en psychiaters. Het ging hun 
niet alleen om de algemene wetmatigheden van het menselijk gedrag, 
maar juist om de verschillen in aard en aanleg die de mensen kenmerken. 
HEYMANS ontwierp zijn typologie; BINET stelde de eerste bruikbare 
intelligentietest samen, die ook thans nog, nauwelijks gewijzigd, tot 
het arsenaal van de praktizerende psycholoog behoort. 

De toepassing van de resultaten der experimentele psychologie op 
vraagstukken uit het bedrijfsleven is ongeveer even oud als deze eeuw. 
In 1903 stelde STERN de term "psychotechniek" voor, waarmee hij de 
toegepaste psychologie in geheel haar uitgebreidheid bedoelde. "Tech
niek" slaat dus hier niet op fabrieken of machines, maar duidt de kunst 
(de technè) aan van het toepassen van de psychologie op zeer verschil
lende probleemgebieden. Later heeft de betekenis van de term zich in 
het spraakgebruik vernauwd tot: toegepaste psychologie in dienst van 
het bedrijfsleven. 

De aanpassing van mens en omgeving kan in beginsel op twee wijzen 
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worden tot stand gebracht: óf door modilicatie van het hem omringen
de, óf door veranderingen in hemzelf. Reeds spoedig werd daarom een 
onderscheid gemaakt tussen de .,objectspsychotechniek" die zich 
bezighoudt met gereedschappen, werkomgeving en werkomstandig
heden, en de .,subjectspsychotechniek" die de mens zelf tot voorwerp 
heeft. Later is gebleken, dat de verhoudingen veel gecompliceerder zijn. 
Tussen de werkende mens en zijn omgeving schuiven zich zijn subjec
tieve perceptie van die omgeving, die voor hem de fysieke werkelijkheid 
tot psychologisch niet-bestaand kan maken, én zijn persoonlijke aspi
raties die dikwijls niet verenigbaar zijn met de reële mogelijkheden. 

De subjectspsychotechniek kennen wij allen in de vorm van het 
psychologisch onderzoek, dat op sollicitanten wordt verricht om hun 
geschiktheid voor de geambieerde functies vast te stellen. Oorspron
kelijk hield men zich vooral bezig met betrekkelijk eenvoudige, ge
oefende functies, zoals die van tramconducteur of PTT-telefoniste. 
Men veronderstelde de geschiktheid daarvoor te kunnen bepalen door 
het onderzoeken van allerlei partiële vaardigheden, geheel in overeen
stemming met de atomistische psychologie dier dagen. Tegenwoordig 
vormen hoofdarbeiders en leidinggevend personeel de meerderheid der 
onderzochten. De gronden van die verschuiving lijken mede in de maat
schappelijke ontwikkeling gelegen te zijn. De toenemende gecompli
ceerdheid van de bedrijfsvoering maakte, dat de kwantitatieve ver
houding tussen hand- en hoofdwerkers steeds meer ten gunste van de 
laatsten verschoof. Het sociaal klimaat, zo binnen als buiten het be
drijf, is veranderd en heeft een overgang van patriarchale naar meer 
democratische betrekkingen tussen chefs en ondergeschikten door
gemaald, waardoor het leiderschap steeds problematischer werd. 
Tevens nam de gemiddelde grootte van de ondernemingen toe en de 
daarmee gepaard gaande kapitaalsbehoefte maakte in haar consequen
ties, dat het dynastieke leiderschap, waarvoor geen selectie nodig werd 
geacht, aan betekenis verloor. Thans maken ook vele familiebedrijven 
zich de elders opgedane ervaringen ten nutte, en nemen zij nog slechts 
directie-verwanten in dienst, die eenzelfde selectieprocedure hebben 
doorgemaakt als de buitenstaanders. Tenslotte kwamen leidinggevende 
functionarissen op steeds latere leeftijd in het bedrijf en werden zij daar 
vrijwel direct op verantwoordelijke posten geplaatst, hetgeen zorg
vuldige selectie vóór het in dienst nemen noodzakelijk maakte. 

Bij hogere bedrijfsfunctionarissen speelt de karakterologische geschikt
heid een steeds voornamere rol. De methoden voor de karakterologische 
beoordeling evenwel, veellaterdan die voor de intelligentie- ofvaardig
heidsbepaling, zijn tot enige perfectie geraakt. Geschiedde deze beoor-
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deling aanvankelijk alleen langs klinisch-intuïtieve weg, waarbij dus de 
psycholoog zelf een grote rol speelt, vooral sinds de laatste wereldoorlog 
wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van kwantificerende metho
den, die een predictie op statistische basis mogelijk moeten maken. 

Velen begroeten de invoering van deze natuurwetenschappelijke 
technieken bij het persoonlijkheidsonderzoek als een teken van het 
eindelijk volwassen-worden van de psychologie. Anderen daarentegen 
menen, dat de volheid van het leven, het steeds weer op andere wijze 
in elkaar grijpen van de factoren die het gedrag beheersen, alleen tot 
een geldig persoonlijkheidsbeeld kan worden geïntegreerd door de 
psycholoog, die omdat hijzelf mens is, invoelenderwijze zijn medemens 
begrijpt. De moeilijkheid is, dat deze houding eerder leidt tot het als 
zinvol verstaan van reeds verleden gedrag dan tot het voorspellen van 
toekomstige gedragingen. 

Al zolang de psychologie bestaat, woedt de strijd tussen subjective
renden en objectiverenden, klinici en statistici. Ons standpunt is, dat 
zonder de creatief-intuïtieve aanpak, de psychologie steriel zal worden, 
bij gebrek aan vruchtbare hypothesen. Zijn de hypothesen eenmaal 
geformuleerd, dan zullen zij op zo objectief en zo exact mogelijke wijze 
moeten worden geverifieerd. De mening dient zo spoedig als het kan 
voor het weten plaats te maken. De toepassing van wetenschappelijke 
verworvenheden, die altijd op een vrij hoog niveau van abstractie 
liggen, op het concrete geval, zal, naar wij verwachten, steeds à travers 
d'une personnalité tot stand komen. Want het invoeren van steeds meer 
interveniërende variabelen in de opzet van het onderzoek zou op de 
duur slechts het éne geval overlaten; en daar omtrent kan geen weten
schap bestaan. 

Ook het ontwildrelen van trainingsmetboden behoort tot de taak van 
de subjectspsychotechniek. Daarbij sluit weer aan het hele terrein van 
de management-development, waarover wij echter in dit bestek niet 
zullen spreken. Wanneer de reclamepsychologen hun waren niet alleen 
aanprijzen, maar ook trachten de behoeften van het kopend publiek 
op wetenschappelijke wijze te bepalen, mag deze motivation-research 
een veelbelovend nakomertje van de subjectspsychotechniek worden 
genoemd. Voorlopig lijken evenwel de meeste reclamemensen, en de 
voor hen werkende artisten, nog immuun voor psychologische infectie. 

Het complement, de objectspsychotechniek, heeft eveneens, zij het 
meer in het verborgene, een grote bloei gekend. Allerwege werden 
onderzoekingen gedaan naar de juiste inrichting van arbeidsplaatsen, 
naar verdeling van werktijd en rustpauzen, naar arbeidsbelasting en 
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verloningssystemen. Bij deze onderzoekingen stond verhoging van de 
produktiviteit als doelstelling voorop. Wel wist men, dat voor een 
goede produktiviteit ook een goed moreel onontbeerlijk is, maar dit 
zocht men vooral te bereiken door de stimulans van het tariefloon. Van 
de reacties daarop zijn wij thans beter op de hoogte. 

Al vanaf de aanvang was de objectspsychotechniek een terrein ge
weest, waarop zich de physioloog zeker zo thuis voelde als de psycho
loog, die veelal een .,alfa-instelling" had en ook tijdens zijn opleiding 
weinig smaak voor dit werk kon opdoen. Toen het inzicht doorbrak, 
dat andere, persoonlijke en vooral ook sociale, factoren de produktivi
teit in zeker zo sterke mate bepalen als de fysieke werkomgeving, 
hebben de psychologen zich vrijwel overal uit dit gebied teruggetrok
ken. De term objectspsychotechniek raakte in onbruik en werd ver
vangen door .,human engineering" of, sympathieker, .,ergonomie". 
Zeer in onze nabijheid wordt deze bedreven door het Instituut voor 
Perceptie Onderzoek, dat aanknoopt bij psychologische vraagstellingen 
en ook de belangstelling van bedrijfspsychologen weer heeft weten 
gaande te maken. Niet alleen het produktieproces is voorwerp van 
ergonomisch onderzoek, maar ook met de efficiënte inrichting en onder
houd van b.v. keukens, auto's, schrijfmachines houdt het zich bezig. 
Ook het gehele terrein van de industriële vormgeving en het ontwerpen 
van audio-visuele hulpmiddelen bij het onderwijs kan tot de objects
psychotechniek worden gerekend. 

Keren wij terug tot de geschiedenis. In 1910- dus vijftig jaar geleden, 
wie weet zal er in beperkte kring nog enige aandacht aan worden 
geschonken - werd door MÜNSTERBERG de eerste reeks colleges gegeven 
over toegepaste psychologie, waarbij ook het bedrijfsleven aandacht 
kreeg. Voorts mag in dit gezelschap niet onvermeld blijven, dat tijdens 
en na de eerste wereldoorlog de eerste academische onderzoekscentra 
voor bedrijfspsychologie zijn opgericht, en wel aan technische hoge
scholen: eerst de Division of Applied Psychology aan het Camegie 
Institute of Technology te Pittsburgh, kort daarna het laboratorium 
aan de Technische Hochschnle te Berlijn-Charlottenbnrg. Omstreeks 
dezelfde tijd werd bij de toen al bestaande beroepskeuzebureaus het 
psychologisch onderzoek ingevoerd en kwamen instituten voor toe
gepaste psychologie en psychologische diensten binnen de grote be
drijven tot stand. 

Het program der werkzaamheden was al in 1908 in grote trekken 
geschetst door de socioloog en econoom MAX WEBER, die hierin zijn tijd 
vooruit was: .,Es sollen untersucht werden einerseits die Art der 
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"Ausleseprozesse", welche die Grossindustrie, den ihr immanenten 
Bedürfnissen gemäss, an derjenige Bevölkerung, die mit ihrem Berufs
schicksal an sie gekettet ist, vollzieht - andererseits die Art der "An·· 
passung" des "körperlich" oder "geistig" arbeitenden Personals der 
Grossindustrien an die Lebensbedingungen, die sie ihm zu bieten 
haben". 

Toen dit program werd opgesteld, kon niet worden overzien, hoeveel 
aspecten van werk en leven zouden blijken van invloed te zijn op de 
aanpassing van de mens aan zijn arbeid. Wel hadden al vroeg in de 
negentiende eeuw waarschuwende en zelfs dreigen stemmen geldonken 
van sociaal-economen en cultuurfilosofen (ook wel in één persoon ver
enigd) die zich het lot van de industrie-arbeiders aantrokken. Ook 
hadden hier en daar onderzoekingen en parlementaire enquêtes (zoals 
in Nederland) naar sociale toestanden plaatsgevonden. Beroemd gewor
den is het onderzoek, dat in 1845 door FRIEDRICH ENGELS in Engeland 
werd verricht. Maar voor wetenschappelijk onderzoek in moderne zin 
ontbraken in die tijd de technieken nog. 

De opkomst van de kapitalistische produktiewijze en daarmee het 
ontstaan van het industrie-proletariaat had een sociaal probleem ge
schapen, dat eerst moest worden onderkend, en daarna pas kon worden 
opgelost. Wie zich met dat probleem bezighielden, zochten te over
tuigen, aan de kaak te stellen, eerder dan bijdragen te leveren tot de 
uitbouw van wetenschappelijke theorie, of het moest die van de !dassen
strijd zijn. De onderzoekers, onze voorlopers, waren idealistische her
vormers, geen sociaal-psychologen. Dit maalct tevens begrijpelijk, 
waarom de antwoorden op de vragen die aan de arbeiders werden ge
steld, dikwijls van zo weinig waarde zijn. De onderzoekers meenden 
de antwoorden al te kennen en vanuit hun "frame of reference" 
laadden zij hun vragen met een ongehoorde suggestiviteit. Ook het 
werk van LEVENSTEIN en DE MAN, dat al in deze eeuw valt, vertoont 
dit gebrek nog sterk; en zelfs nu zien wij soms nog bij enquêtes naar de 
arbeidsvreugde hetzelfde euvel optreden. 

Hoeveel gecompliceerder zijn inmiddels de vraagstellingen én de 
technieken geworden! Wij weten onderscheid te maken tussen plezier 
om het werk, op het werk, bij het werk en zelfs ondanks het werk; op 
grond van de inmiddels gegroeide sociaal-psychologische theorie kun
nen wij hypothesen opstellen én toetsen aangaande de factoren die op 
de arbeidsvreugde invloed uitoefenen; wij kennen het verschil tussen 
feiten en perceptie; tussen realiteit en aspiraties. Wij weten nu, dat de 
arbeidsvreugde niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats is gerelateerd 
aan de objectieve karakteristiek van het werk en de werkomgeving, 
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maar vooral aan de wijze, waarop die karakteristiek door personen en 
groepen (en door de persoon als "verkörperte Gruppe" om met VIER.

KANDT te spreken) wordt ervaren. 
Het werk, de chef en ook het loon zijn niet alleen gegeven groot

heden, maar dragers van sociale waarden. Die waarden vinden voor een 
deel hun oorsprong buiten het bedrijf. Opvattingen over de betekenis 
van de arbeid, over het rechtvaardig loon, over de verhouding tussen 
chefs en ondergeschikten krijgen weliswaar in elk bedrijf een eigen 
kleur, maar in grote treld(en worden ze toch door het personeel mee 
naar de fabriek gebracht. Vele enquêtes naar de bronnen van de arbeids
bevrediging (en van haar tegendeel) hebben de beïnvloeding van het 
bedrijfsgebeuren door "factoren buiten de poort" op overtuigende 
wijze aangetoond. De bevrediging in de arbeid is dus ook slechts ten 
dele door het bedrijf te beïnvloeden. Hier vindt de bedrijfspsychologie 
haar grenzen. 

Hoewel reeds enkele van de eerste bedrijfspsychologen er in hun 
geschriften op hebben gewezen, dat de werkomgeving vooral een sociale 
omgeving is, beperkten de meeste onderzoekingen in vroeger jaren zich 
toch tot de afzonderlijke werknemers. De opdrachten kwamen van de 
bedrijfsleiding, die sterk onder invloed stond van de toen nieuwe, door 
TAYLOR en GILBRETH gepropageerde scientijic-management-gedachte. 
Vandaar de objectspsychotechnische studies en het onderzoek naar 
meer doelmatige bewegingen en naar psychische deelfimcties die de 
geschiktheid voor het werk zouden bepalen. De opbouw van de oorlogs
industrie in de jaren 1914-1918 heeft aan deze ontwikkeling ten zeerste 
bijdragen, terwijl ook de selectie en de opleiding van de mankracht 
voor de in korte tijd uit de grond gestampte miljoenenlegers aan de 
psychologie haar opgaven stelde. Zeer veel van het in de jaren tussen 
de oorlogen gebruikte testmateriaal is in die tijd tot stand gekomen. 
De tweede wereldoorlog die in menig opzicht analogè problemen mee
bracht, heeft weer voor een nieuwe stroomversnelling in de vloed van 
bedrijfspsychologische technieken gezorgd. 

Vooral aan sociologen, sociaal-psychologen en psychiaters dankt de 
bedrijfspsychologie inzichten, die uiterst waardevol zijn gebleken. Van 
de sociologen leerde zij, dat het bedrijf niet alleen staat, maar dat het 
een onderdeel vormt van een gecompliceerde maatschappij, waaraan 
het zijn doel ontleent en waarvan het in zijn psychologisch klimaat 
mede een afspiegeling is. Uit de sociologie stamt ook een belangrijk 
deel van de door de bedrijfspsychologie gebezigde terminologie, terwijl 
bepaalde technieken van onderzoek - zoals de questionnaire ·- door 
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sociologen het eerst zijn ingevoerd. Overigens komt ons het onderscheid 
tussen bedrijfssociologie en bedrijfspsychologie als vrij kunstmatig 
voor. Wij zien ze, met OLDENDORFF, liever als specialismen van één 
wetenschap en sluiten ons aan bij de Amerikanen die beide onder het 
begrip "behavioral sciences" samenvatten. In dit verband is het teke
nend, dat in 1908 het eerste handboek der sociale psychologie geschre
ven is door Ross, een Amerikaans socioloog. 

Het streven naar eenheid in de wetenschappen van de mens lijkt ons 
van meer realiteitszin te getuigen dan het angstvallig afbakenen van 
terreinen en competenties. De schimmen van DÜRKHEIM en van de 
Duitse vaderen waren echter in ons land nog overal rond. Dat het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan, blijkt wel hieruit, dat het hoofdwerk 
van de befaamde socioloog SIMMEL begint met een verwerping van de 
psychologie, terwijl het overige een veelheid van :fijnzinnige analyses 
bevat, die moeilijk anders dan psychologisch kunnen worden genoemd. 

Het waren sociaal-psychologisch gerichte onderzoekingen, waaronder 
die van de school rondomELTON MAYO een eerste plaats innemen, die 
in de dertiger jaren hebben gewezen op het feit, dat de werkende mens 
geen monade is, maar lid van een werkgroep met een zeer bepaalde, 
dikwijls niet door de leiding van het bedrijf bedoelde, structuur en stijl, 
met een zeer bepaalde instelling tegenover het werk en de medeleden, 
met een eigen hiërarchie. Aan de ethos die in deze groepen geldt, ont
leent de individuele werker zijn normen" Vele van zulke groepen gaan 
met elkander weer relaties aan en bepalen aldus in sterke mate de sfeer 
van het bedrijf, de daar te behalen produktiviteit en de daar te winnen 
arbeidsvreugde. Uit deze onderzoeksfeer stamt het begrip "informele 
organisatie", waarvan wij de inhoud zojuist hebben aangegeven. Deze 
informele organisatie behoeft zich in haar activiteit niet altijd tegen de 
formele te richten, maar kan ook, waar deze laatste tekortschiet, het 
bedrijf overeind houden, zoals allen weten, die ooit bedrijfsdoorlichtin
gen hebben ondernomen. 

Men spreekt in dit verband wel van "de herontdekking van de pri
maire werkgroep", die voor de gang van zaken in het bedrijf van niet 
minder betekenis is dan het gezin in de maatschappij daarbuiten. Deze 
belangstelling voor de kleine groep heeft ook een grote invloed gehad 
op de ontwikkeling van instructiemethoden en op de psychologie van re
clame en propaganda, waardoor deze zich meer tot de opinie-leiders gaat 
richten, die als het ware de bemiddelaars vormen tussen de "aanbieding" 
en het publiek. Met de onderzoeldngen hierover, zoals die van I.EWIN, 
en later van LAZARSFELD en KATZ zijn wij al in het heden aangeland. 
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Veel van wat in de bedrijfspsychologie de "human relations-approach" 
heet, is terug te voeren op het werk van MA YO. De ontdekking van de 
mens in de arbeidskracht maakte vanzelf, dat werd gezocht naar nieu
we wegen om hem te stimuleren. Aan MAvo's school is dan ook ver
weten - zij het niet altijd terecht - dat zij vooral de belangen van hun 
opdrachtgevers zochten te behartigen, en dat hun counseling-program
ma's tenslotte op verhoging van de produktiviteit waren gericht. 

In handen van bedrijfspaedagogen met meer economisch dan psycho
logisch inzicht zijn de human relations verworden tot een slogan, en, 
erger nog, tot een techniek die gemakkelijk kan voeren tot het omge
keerde van wat ermee wordt beoogd. De emancipatie van de werk
nemer tot zelfstandig denkend mens heeft zich in de loop van twee 
generaties met opvallend succes voltrokken. De opkomst van de vak
bonden en de wettelijke bescherming van de arbeid hebben hem rnaat
schappelijk in een andere positie gebracht. Hij is tevens weerbarstiger 
en veeleisender geworden; hij staat met een traditioneel wantrouwen 
tegenover zijn superieuren en, minder gekweld door de angst om het 
dagelijks brood, durft hij daaraan ook uiting te geven. Hij vraagt thans 
van zijn chefs, dat zij hun gezag legitimeren, niet op grond van de hun 
verleende autoriteit, nog minder uit geboorterecht, maar op grond van 
bekwaamheid en persoonlijkheid. De beste chef is hij, die door de werk
groep zelf zou zijn gekozen, als zij in vrijheid dezelfde doeleinden zou 
nastreven als de directie van het bedrijf. 

Wie daarom in "human relations" een instrument ziet, en zijn onder
geschikten slechts met uiterlijk vertoon van vriendelijkheid tegemoet 
treedt, beledigt én hen én zichzelf. Want daardoor geeft hij blijk, hun 
sociale intelligentie te onderschatten en evenmin prijs te stellen op de 
integriteit van zijn eigen persoonlijkheid. MACHIAVELLI heeft zijn 
gedragsregels niet opgesteld voor de moderne onderneming. 

Onderzoek op kleine werkgroepen heeft niet alleen plaatsgevonden 
in de sociale realiteit van het bedrijf, zoals bij de beroemde HAWTHORNE
onderzoekingen, maar ook in laboratoria, waar de variabelen op beter 
te controleren wijze kunnen worden gehanteerd. Door een indrukwek
kende reeks van zullee groepsdynamische experimenten, aanvankelijk 
vooral ondernomen door de school rondom LEWIN, is aldus de betekenis 
van groepsprocessen bewezen. Centraal staan daarbij de invloed van 
verschillende modaliteiten van het leiderschap en van de wijze waarop 
beslissingen worden voorbereid, op het moreel en de produktie van de 
werkgroep. 

Overtuigend is aangetoond, dat "participation in decision-making" 
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tot een hoger moreel en een groter gevoel van saamhorigheid kan leiden. 
Te weinig weten wij echter nog van de toepasbaarheid van dit systeem 
op de verschillende niveaus en vraagstukken in de bedrijven, waar 
noodzakelijkerwijs de kennis op grond waarvan de besluiten tot stand 
moeten komen, dikwijls niet gelijk over de groep is verdeeld, waar snel
heid van besluitvorming veelal het eerste vereiste is en waar de histo
risch-bepaalde instelling van zowelleiders als groepsleden ook een meer 
autoritaire sfeer verwacht. Op dit terrein is nog veel onderzoek te ver
richten. Niet in de laatste plaats denken wij daarbij aan de problema
tiek rondom de ondernemingsraden, die niet voor niets het eerst zijn 
opgericht, en het best werken in de bedrijven waar ze het minst nodig 
zijn. 

Nauw verbonden met de onderzoekingen over de besluitvorming zijn 
die over de "stijl van leidinggeven". Meestal wordt daarbij (als wij 
afzien van het laissez-faire-type, dat helemaal geen leiding geeft) onder
scheid gemaald tussen autoritaire en democratische leiders. Het auto
ritair leiderschap blijkt een gunstige invloed te hebben op de produkti
viteit, althans tot op zekere hoogte, maar een ongunstige invloed op 
het groepsmoreel. Democratische leiders bevorderen produktiviteit én 
moreel; het laatste vooral als zij meer op de mensen dan op het werk 
zijn ingesteld en dan meer de rol van leider dan die van chef vervullen. 
Deze samenhang kan echter worden doorkruist door andere factoren, 
zoals de identificatie van leiders en ondergeschikten met de doelstel
lingen van de onderneming. Weinig is immers gewonnen met afdelin
gen, waarbinnen de gezelligheid tot voornaamste prae-occupatie zou 
zijn geworden, of waar de eensgezindheid zich zou uiten in het geza
menlijk dwarsbomen van de hogere leiding. Het zich onderwerpen aan 
buiten-persoonlijke doeleinden is eerste voorwaarde voor het functio
neren van de werkorganisatie. Een aantal cultuurfilosofen van het be
drijfsleven is geneigd, deze ondergeschiktheid negatief te waarderen. 
Wij sluiten ons liever aan bij de opvatting van IJDO en HUTTE, dat het zich 
aanpassen grote persoonlijkheidsvormende waarde kan hebben. Reeds 
FREUD heeft aangetoond, dat zonder zelfbeperldng, zonder frustratie, 
geen cultuur denkbaar is. 

Het klassieke experiment over de stijl van leidinggeven is van 
LIPPITT en WHITE en dateert van 1940. Later zijn - onder invloed van 
de tweede wereldoorlog en het daarbij tot uitbarsting gekomen anti
semitisme - de studies van ADORNO c.s. gevolgd, die vooral aan het 
begrip "authoritarian" een sterk affectief-geladen betekenis hebben 
gegeven, wat aan de discussie over dit onderwerp niet altijd ten goede 
komt. In vele onderzoeksmodellen wordt de operationele definitie 
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van autoritair en democratisch leiderschap nu zó getekend, dat de 
gewonnen ideaaltypen welhaast cadcaturen zijn van wat in feite in de 
bedrijven wordt aangetroffen. Met name wordt de autoritaire leider te 
veel afgeschilderd als tevens koud en kort .. aangebonden, wat blijkens 
de ervaring helemaal niet altijd zijn kenmerk behoeft te zijn. Het is zeer 
wel mogelijk, op autoritaire en toch "menselijke" wijze leiding te geven. 
Invoering van deze koud-warm-variabele in de experimenten zou daar
om het realiteitskaraider ervan verhogen. Naar het ons voorkomt, is 
het verschil tussen goed en slecht leiderschap minder gelegen in een be
paalde "stijl" dan in het wel of niet vervullen van een rol die in overeen
stemming is met de verwachtingen die daaraan hier en nu worden ge
steld. Daarmee zijn wij aangekomen bij wat ARGYRIS noemt "reality 
leadership". Waar deze instelling op de werkelijkheid samengaat met 
een aanvaarding van dezelfde normen door leiders én ondergeschikten, 
zouden wij de verwezenlijking van een bedrijfs-beschaving mogen 
verwachten. 

Wanneer wij de resultaten van de onderzoekingen overzien, blijkt 
het aantal factoren, dat in het spel is, zo groot te zijn, dat de toepassing 
der bevindingen op de concrete bedrijfssituatie altijd een door de 
scientia voorgelichte ars zal blijven. Daarop wijzen op de praktijk ge
oriënteerde onderzoekers, zoals LIKERT, ook zelf. Een vergelijldng met 
de verhouding tussen medische wetenschap en medische praktijk dringt 
zich hier op. 

De massa-fabricage, uitgevoerd door nameloze groepen ongeschoolde 
arbeiders voor wie het samenzijn - en eventueel het samenspannen -
een grotere bron van bevrediging moest vormen dan de arbeid zelf, 
heeft een belangrijke stoot gegeven tot het sociaal-psychologisch onder
zoek in en ten behoeve van de bedrijven. Voor vele onderzoekers leek 
het er soms op of zij de leden der werkgroepen beschouwden als even 
uniform en uitwisselbaar als de onderdelen die zij vervaardigden. Mo
gelijk zal in een nabije toekomst weer meer aandacht gaan worden be
steed aan de individuele werkers als zelfstandige personen. Deels omdat 
de beste bijdrage tot groepsactiviteiten verwacht mag worden van be
paalde typen (voor chefs is dit al onderzocht en juist bevonden) ; deels 
omdat de voortschrijdende atetomation althans in een aantal bedrijven 
de werkgroepen zal oplossen en de individuele werker zijn eigen verant
woordelijkheid zal hergeven. 

In 1928 voorspelde GIESE, dat voor arbeiders de selectie een steeds 
minder belangrijke plaats zou krijgen, die zou worden ingenomen door 
de training, omdat praktisch iedereen de vereiste eenvoudige verrich-
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tingen zou kunnen aanleren. Thans kan met enige waarschijnlijkheid 
een trend in omgekeerde richting worden verwacht. Zo blijkt weer, hoe 
de vragen, waarmee de bedrijfspsychologie zich bezighoudt, samen
hangen met de stand der technische ontwikkeling. 

De psychiaters hebben de bedrijfspsycholoog gewezen op de samen
hang tussen het bedrijfsgebeuren en de geestelijke gezondheid van de 
werknemers. De overtuiging waarmee dit standpunt wordt verdedigd 
is niet steeds ontleend aan de uitkomsten van objectief onderzoek. Met 
name komt het veel voor, dat de medische diagnose naar behoren door 
een arts wordt gesteld, maar dat de patiënten zelf mogen aangeven of 
de oorzaak van hun kwaal in het werk moet worden gezocht. Het staat 
zeker vast, dat de werkomgeving aan velen eisen stelt, waartegen zij 
psychisch niet zijn opgewassen. Voor het merendeel der werkende be
volking blijkt dit evenwel niet op te gaan, zodat met enig recht de 
vraag mag worden gesteld, of het niet beter zou zijn relatief meer aan
dacht te besteden aan de selectie van de medewerkers en minder aan 
het wijzigen van objectieve taakomschrijvingen en werkomstandig
heden. Deze vraag wordt nog verder gewettigd door het feit, dat vrij
wel om het even welke factor uit werk en werkomgeving weliswaar voor 
sommigen een frustrerend karakter blijkt te hebben, maar door anderen 
als indifferent of zelfs gunstig wordt ervaren. Anders gezegd, het is 
verre van uitgesloten, dat in vele gevallen niet de werkomgeving de 
geestelijke stoornissen veroorzaakt, maar dat de gestoorde mens zijn 
omgeving op vertekende wijze percipieert. In vele gevallen, maar niet 
in allel Er is op grond van onderzoek en observatie reden aan te nemen, 
dat de werksituatie inderdaad een ongunstige invloed op de geestelijke 
gezondheid kan hebben. Een duidelijk voorbeeld wordt gevormd door 
fysieke omstandigheden, zoals die voor militairen in actieve oorlogs
dienst optreden. Dergelijke omstandigheden komen echter in de indus
trie thans weinig voor. 

Een tV\;'eede, en veel belangrijker bron van gevaar voor de geestelijke 
gezondheid ligt in onbevredigende sociale relaties, en met name in een 
slechte verhouding tussen chefs en ondergeschikten. Deze nu zijn in de 
bedrijven verre van zeldzaam. Geregeld zien wij, welk een tragische 
invloed een gestoorde chef kan hebben op het welbevinden van zijn 
ondergeschikten. 

Overigens lijkt het goed, erop te wijzen, dat het niet alleen de onder
geschikten zijn die in het bedrijf te lijden hebben. Ook de chefs staan 
nogal eens bloot aan ernstige aanslagen van de zijde van hun mensen, 
en de middelen waarover zij beschikken om zich daartegen te verweren, 
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zijn nauwelijks effectiever dan die waarvan hun ondergeschikten zich 
kunnen bedienen. Sommige kwalen van psychosomatische aard blijken 
vooral voor de leidende functionarissen gereserveerd; wij noemen ze de 
"managersziekten". De hypothese lijkt gewettigd, dat het niet slechts 
bepaalde chefs zijn die eraan ten offer vallen, maar ook bepaalde onder
geschikten die er aanleiding toe geven. 

Het onderzoek naar de oorzaken van psychisch lijden en gebrek aan 
arbeidsvreugde wordt bemoeilijkt door de opgave, steeds objectieve 
factoren en persoonlijke perceptie, of, om met ROETHI.ISBERGER en 
DICKSON te spreken, "fact and sentiment" te onderscheiden. Het komt 
dagelijks voor, dat een werknemer over zijn chef, over zijn onderge
schikten, over zijn werk of over zijn loon klaagt, en dat hij in deze 
factoren ook de oorzaken van nervositeit of gebrek aan arbeidsvreugde 
meent te onderkennen, maar dat noch overplaatsing, noch loonsverho
ging zijn klachten doen verstommen. 

FREUD heeft geleerd, dat de eerste kiemen voor een latere geestelijke 
stoornis, vooral van neurotische aard, gelegen zijn in ongunstige op
voedingsfactoren in de eerste jeugd. Ook hij nam reeds echter aan, dat 
daarnaast rekening moest worden gehouden met een zekere dispositie, 
die ervoor aansprakelijk is, dat de één wel, de ander niet aan zulke 
ongunstige factoren ten offer valt. 

Latere auteurs, zoals FROMM en HORNEY, veronderstellen op grond 
van praktijkgegevens (die evenwel steeds aan de uitspraken van pa
tiënten en niet aan de levenshistorie van gezonden zijn ontleend}, dat 
ook in het later leven, en dan vooral in de werksituatie, nog geestelijke 
stoornissen kunnen worden veroorzaakt. Het staat wel vast, dat in de 
werksituatie, en door de daar optredende tussen-menselijke betrekkin
gen, psychische traumata uit vroeger tijd kunnen worden gereactiveerd. 
Of psychische stoornissen in het bedrijf ontstaan of aldaar tot ontwikke
ling worden gebracht, is een vraag van grote betekenis, maar meer voor 
de psychiater dan voor de chefs en de ondergeschikten die binnen het 
bedrijf de verantwoordelijkheid dragen, elkanders welzijn te behartigen. 
Het is immers even belangrijk, de geestelijke stoornissen, waar ze reeds 
latent aanwezig zijn, niet manifest te doen worden, als om ze niet te 
veroorzalcen. De verantwoordelijkheid der bedrijfsgenoten gaat nog 
verder. Zelfs indien wij aannemen, dat veruit de meeste stoornissen 
niet op het bedrijf worden veroorzaakt, dan liggen daar nog wel de 
bronnen voor de ergernis en de stress die door de medewerkers des avonds 
mee naar huis worden genomen en die, via ongunstige paedagogische 
attitudes, kunnen leiden tot stoornissen bij het opgroeiend geslacht. 
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Het is een fascinerende vraag, of de ontwikkeling van onze Westerse 
samenleving noodzakelijkerwijze factoren insluit, die tot onbevredigd
heid of zelfs tot geestelijke stoornissen moeten leiden. Zo is ARGYRIS 

van mening, dat de discrepantie tussen de idealen die onze democrati
sche maatschappij haar burgers van kindsaf voorhoudt en de autori
taire werkelijkheid in het bedrijf, grote gevaren inhoudt. Wij menen, 
dat van dit normenconflict alleen dan veel te duchten valt, wanneer de 
normen die buiten het bedrijf gelden, ook door de werkers zijn geïn
terioriseerd. 

Gevaarlijker lijkt ons de omstandigheid, dat ons met alle middelen 
waarover de reclame beschikt, wordt gesuggereerd, dat het geluk en de 
daaraan meestal gelijkgestelde materiële goederen voor het grijpen 
liggen, terwijl in feite slechts een beperkte keuze kan worden gedaan. 
Daaruit komen frustraties voort, die zich in de vorm van agressie, ook 
in het bedrijf, doen gelden. Het zou alleszins wenselijk zijn, onderzoek 
in deze richting te ondernemen. 

Wij danken aan de psychiaters niet alleen de invoering van de mental 
hygiene-gedachte in de bedrijfspsychologie. Zij hebben ons ook vele 
van de begrippen geschonken die wij, vooral bij het karakterologisch 
onderzoek, dagelijks hanteren. Daarenboven komen uit de psychiatrie 
testmethoden voort, waaronder de reeds in 1920 ontwikkelde Ror
schach-test een wel wat té grote bekendheid geniet. 

In het korte bestek van deze rede hebben wij de bedrijfspsychologie 
aan u voorgesteld. Vele aspecten ervan hebben wij moeten overslaan, 
andere zouden een meer diepgaande behandeling hebben verdiend. De 
drie voornaamste taken en een aantal maatschappelijke invloeden die 
daarop van invloed zijn geweest, hebben wij u laten zien. 

Allereerst, de bepaling en de verhoging van de geschiktheid voor 
gegeven taken, en het pendant ervan: het ontwerpen van optimale 
werkmethoden en werkomgevingen. Vervolgens, het onderzoek naar 
de factoren die de bevrediging in de arbeidssituatie beheersen, niet 
alleen met het doel via grotere arbeidsvreugde tot grotere produktivi
teit te geraken, maar ook omdat het levensgeluk der werkers op zich
zelf een waardige opgave is. Tenslotte, de zorg voor de geestelijke ge
zondheid der bedrijfsgenoten. Resten ons thans nog enkele opmerkin
gen. 

Wij hebben de functie van de bedrijfspsychologie een dienende ge
noemd. Over de betekenis van die term blijkt misverstand mogelijk te 
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zijn. Wij willen daarmee aanduiden, dat zij binnen het bedrijfsleven 
haar werkterrein en haar opgaven vindt. Zij zal trachten die opgaven 
te vervullen door gebruik te maken van inzichten, die zij zelf heeft ver
worven of die zij aan andere disciplines heeft ontleend. Hoe zij haar 
theorieën en haar resultaten formuleert, kan haar vanuit het bedrijf 
niet worden voorgeschreven. Daarin is zij autonoom. 

Evenmin behoeft de bedrijfspsychologie bij haar onderzoek halt te 
maken voor tradities en regels, aan de geldigheid waarvan zij twijfelt. 
Noch de door organisatiedeskundigen opgestelde "principes" van de 
formele bedrijfsstructuur, noch de door bedrijfseconomen verdedigde 
budgettering··per-afdeling, noch de tariefsystemen of de werkclassifi
catie zijn voor haar kritische belangstelling veilig. De geschriften van 
WIGHT BAKKE, ARGYRIS, WALKER en GUEST en ten onzent van VAN 

DOOREN over de waarde van organisatie-beginselen als eenheid van 
bevel of splitsing van taken zijn er om dit te bewijzen. Ook de in Neder
landse psychologenkringen al sinds jaren rondom de werkclassificatie 
gevoerde discussie mag in dit verband worden genoemd. 

Een andere geregeld opgeworpen vraag luidt, of de psycholoog ge
bonden is aan de economische doelstellingen van zijn opdrachtgevers 
alléén, dan wel of hij zich bij zijn werk tevens dient te laten leiden door 
overwegingen van persoonlijk of maatschappelijk welzijn. Deze vraag 
betreft principieel niet de psychologie, maar de beroepsethiek van haar 
beoefenaars. In feite echter blijkt in menig geval de tegenstelling van 
de belangen een schijnbare te zijn. Zo hebben wij in de praktijk van 
het G.I.T.P. zeer gunstige ervaringen opgedaan met het houden van 
nabesprekingen met zowel aangenomen als afgewezenen, over het op 
hen verrichte onderzoek. Na enige aarzeling bleek ook de leiding van 
de meeste bedrijven voor dit systeem gewonnen; zij zou het thans niet 
meer willen missen. In de eerste jaren van de bedrijfspsychologie heeft 
het eng geïnterpreteerde belang van de opdrachtgever de werkwijze 
van de psycholoog zeker sterk beheerst. Voor de opgetreden verande
ring komt veel eer toe aan de bedrijven zelf, die hun maatschappelijke 
taaie ruimer plegen te zien dan voorheen, en die zich door hun raads
lieden ook in deze een spiegel willen laten voorhouden. 

Allerwege neemt het besef van noodzaak en plicht tot sociale solida
riteit toe. Dat wil bepaald niet zeggen, dat wij een samenleving zullen 
zien ontstaan (of moeten verhopen), waarin allen in alles gelijk zijn; 
dat is in strijd met de aard van de Westerse mens. Ook zullen er tussen 
personen en tussen groepen altijd spanningen blijven bestaan, want 
spanning is leven. Maar toch is een trend merkbaar naar meer begrip 
voor elkanders standpunt. In de praktijk stellen wij vast, dat de psy-
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choloog zich steeds meer adviseur mag voelen van directies èn werk
nemers. Hij kan het dan als zijn taak zien, de belangen van beide 
groepen te behartigen, omdat alleen hun vertrouwvolle samenwerking 
tot blijvend resultaat zal voeren. Hoe hij die taak vervult en welke 
idealen hem daarbij voor ogen staan, dat hangt af van overtuigingen, 
waarvan de bronnen weliswaar buiten de psychologie liggen, maar die 
haar arbeid eerst tot een werkelijk zinvolle maken. Dat elk ideaal pas 
een goede kans maakt op verwezenlijking, zodra het samenvalt met 
een belang, mag men betreuren, maar wie dat doet, betreurt dat men
sen mensen zijn. 

Bij het aanvaarden van dit ambt, moge ik mijn eerbiedige dank brengen 
aan HARE MAJESTEIT KONINGIN JUI.IANA, Wie het heeft behaagd mij tot 
hoogleraar aan deze Technische Hogeschool te benoemen. 

Mijne Heren Curatoren, 

Het is zeker tekenend voor de stijl van Uw beleid, dat U vanaf de aan
vang in deze 1miversitas rerum teclmicarttm een zo grote plaats hebt 
willen inruimen aan de wetenschappen van mens en maatschappij. 
Voor het vertrouwen, dat U in mij hebt gesteld door mij te willen voor
dragen voor het gewoon hoogleraarschap ben ik U zeer erkentelijk. 
Mijn streven zal er blijvend op gericht zijn, mij dat vertrouwen waardig 
te tonen. 

Mijne Heren Leden van de Senaat, 

Bij deze eerste gelegenheid waarop ik als lid van Uw college het 
woord voer, wil ik U mijn bereidheid betuigen, in het belang van onder
zoek en onderwijs, met U te streven naar een integratie van technische 
en psychologische probleemstellingen. Uw geduld en de bekoring die 
de techniek voor mij steeds heeft gehad, zijn de voorwaarden waarop 
onze samenwerking zal komen te steunen. 

In de weinige maanden sinds ik U voor het eerst ontmoette, heb ik 
vele malen mogen ervaren, hoe gaarne U Uw bijdrage tot die samen
werking wilt leveren. 

U hebt mij reeds nu de zekerheid gegeven, slechts in letterlijke zin, 
maar bepaald niet figuurlijk, tussen de tandwielen te zijn geraakt. 
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Mijne Heren Hoogleraren en Adviseurs, 
van de Afdeling der Algemene Wetenschappen, 

Zodra mij werd gevraagd aan Uw dikwijls zo levendige beraadsla
gingen deel te nemen, heb ik bemerkt met welk een enthousiasme U 
zich van Uw taken kwijt. Het is voor mij een eer, thans het .,U" voor 
het .,wij" te mogen verruilen en samen met U te streven naar de ver
wezenlijking van plannen, die in niet geringe mate de signatuur van 
deze Hogeschool zullen bepalen. 

Waarde, Hooggeleerde Oldendorff 

Aan Uw visie en aan Uw werk is het voor een groot deel te danken, 
dat de niet-technische vakken reeds thans tot een voor allen levend 
begrip zijn geworden. Het lokt mij zeer, met U en de leden van de 
groep voor de bedrijfskundige wetenschappen te werken aan de verdere 
verrijicing van dat begrip. De sociale wetenschappen te zien als een 
eenheid, waarin wij wel onderscheidingen, maar geen scheiding mogen 
aanbrengen, heb ik in de jaren waarin ik onder Uw leiding mocht 
werken, geleerd. 

Mijne Heren Leden van de Inte~facultaire Commissie 
voor de Sociale Wetenschappen aan deR . .K. Universiteit, 

Gedurende de jaren, waarin ik te Nijmegen als lector werkzaam ben 
geweest, hebt U mij als gast in Uw college opgenomen. De gelegenheid 
die U mij heeft geboden, als psycholoog aan de vorming van jonge 
sociologen bij te dragen, houd ik in dankbare herinnering. 

Hooggeleerde R~ttten, waarde leermeester, 

Van Uw leerlingen, mag ik nu als zesde een ordinariaat aan een 
Nederlandse instelling van Hoger Onderwijs bezetten. Ik kan getuigen, 
dat U mij op onnavolgbare en soms ondoorzichtige wijze hebt geleid 
tot de zelfwerkzaamheid die het doel van alle academische vorming is. 

Indien ik enigszins voorbereid mag heten op de taak die mij wacht, 
dan komt daarvoor veel eer toe aan U, van wie ik, zowel binnen de 
onderwijs-relatie als daarbuiten, zoveel wijze lessen heb gehad. 
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Dames en Heren Bestuurders en 
Medewerkers van het Gemeenschappelijk Instituut voor 
Toegepaste Psychologie, 

Bijna tien jaren heb ik in Uw midden mogen vertoeven. Dat U nu 
in zo grote getale hier aanwezig zijt, beschouw ik als hernieuwd blijk 
van de vriendschap en het vertrouwen die ik bij U steeds heb genoten. 

Het is vooral met U, Dames en Heren medewerkers van de afdeling 
Research, dat ik mij verbonden heb gevoeld. Nu de leiding van Uw 
werkzaamheden in zoveel rustiger handen is gelegd, dank ik U voor 
de wijze waarop U mijn beleid hebt ondergaan. 

Enige jaren hebben wij, Waarde, Zeergeleerde Vollebergh, samen de 
directie over het instituut gevoerd; Uw taak is thans aanmerkelijk 
verlicht. De afgelopen jaren hebben voor ons beiden een boeiende op
gave betekend. De oplossing daarvan was slechts mogelijk door de 
genegenheid, die U mij hebt geschonken en die ons blijft verbinden. 

Van U, Waarde, Zeergeleerde van Susante, heb ik zo niet geleerd, dan 
toch begrepen hoe goed het is alles, en vooral ons werk, in de juiste 
verhoudingen te zien. Voor die les ben ik U dankbaar. 

Heeft het instituut het menselijk en materieel raamwerk verschaft, 
waarbinnen ik mijn beroep als bedrijfspsycholoog kon uitoefenen, het 
zijn de directies van vele bedrijven en hun medewerkers geweest, die 
mij de gelegenheid hebben gegeven mijn inzichten aan de praktijk te 
toetsen. Voor alle begrip, dat ik daarbij heb ondervonden, maar even
zeer voor alle kritiek, breng ik hun gaarne dank. 

Dames en Heren Studenten, 

Der traditie getrouw richt zich pas het slot van deze oratie tot U. 
In tegenstelling tot een hier en daar gevestigde mening, is het ook aan 
de psycholoog onbekend, hoe het studieverloop van ieder Uwer zal zijn. 
Een gerechtvaardigde extrapolatie op statistische gegevens leert ons 
echter wel, dat een niet onaanzienlijk percentage van U, vroeger of 
later, deze Hogeschool als ingenieur zal verlaten. Ook weten wij, uit 
dezelfde bron, dat het mogelijk is, Uw aantal in categorieën te verdelen, 
en voor sommige daarvan een duidelijk betere kans op een vlot studie
verloop te voorspellen dan voor andere. 

Moeilijker te voorspellen dan het verloop van Uw studie is het ver
loop van Uw maatschappelijk leven. Het toeval kan daarbij een grote 
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rol spelen, maar een helder inzicht in de eisen die aan U zullen worden 
gesteld en een op grond van dat inzicht gekozen werkkring, zijn van 
zeker zo grote betekenis. De verscheidenheid van de posten waarop wij 
in de maatschappij ingenieurs aantreffen, is enorm groot. Slechts een 
klein deel van hen is als constructeur of onderzoeker blijvend technisch
creatief bezig. Anderen worden bedrijfsleider, chef van een of andere 
stafdienst, directeur van gemeentewerken, technisch adviseur. Ook 
buiten de techniek en zelfs buiten het bedrijfsleven zijn er vele moge
lijkheden. Denken wij daarbij aan het leraarschap en nog even niet aan 
de functie van burgemeester of minister. 

Om het even echter in welke richting U zich zult gaan begeven, 
altijd zult U op een plaats worden gesteld, waarop U doeleinden zult 
hebben te verwezenlijken mét en zelfs dóór mensen. Aan een aantal 
hunner zult U leiding moeten geven; anderen zult U moeten dienen. 
De kwantitatieve verhouding tussen die twee groepen kan in de loop 
van Uw carrière enigszins verschuiven, maar het ideaal: geen chef te 
hebben of geen ondergeschikten, zult U niet bereiken. Bovendien zult U 
moeten leren, dat het onderscheid tussen dienen en leiden minder groot 
is dan het lijkt. De leider immers staat zijn ondergeschikten ten dienste 
en (al doet U straks goed dit niet als Uw eerste taak te zien) menig 
ondergeschikte heeft ook zijn chef op het juiste spoor gezet. Mocht U 
ooit een functie als adviseur gaan vervullen, hetzij binnen, hetzij buiten 
het bedrijf, dan zullen de twee aspecten van Uw rol eerst recht onver
brekelijk verbonden blijken. 

De ingenieur werkt in een wereld van technische, economische en 
psychologische feitm. Even goed als machines en kostprijzen feiten 
zijn, zo zijn ook menselijke gaven, verhoudingen, gevoelens en aspira
ties feiten. Die feiten vormen een psychologische wereld, zeer verschil
lend van de materiële, aan andere wetten gebonden, maar van een 
even grote realiteit. Hoe belangrijk zull<e feiten zijn moge hieruit 
blijken, dat veruit de meeste carrières, ook van technici en ingenieurs, 
tenslotte bepaald worden door het al dan niet aanwezig zijn van het 
vermogen met juist die feiten rekening te houden. 

Het is mijn opdracht, U in te leiden in die wereld van het psycholo
gische. Daarbij zie ik het niet in de eerste plaats als mijn taal< U ver
trouwd te maken met technieken van selectie, scholing, beoordeling, 
mensenbehandeling etc., hoe interessant die ook mogen zijn. Veel meer 
zinvol acht ik het, U te leren psychologische situaties te begrijpen, om 
stral<s, geholpen door anders opgeleiden, wier taal gij zult hebben leren 
verstaan, als ingenieur (en dus op vernuftige wijze) mede te streven 
naar het tot standkomen van verhoudingen, waarin het voor allen goed 
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werken is. Dan zult gij niet slechts technici zijn, maar ook academici, 
beschavingsdragers. 

Ik besluit deze rede met de wens, dat het mij gegeven moge zijn, 
althans een aantal Uwer ervan te doordringen, dat dit streven alleen 
dan succes kan hebben, wanneer het wordt gedragen door eerbied voor 
allen met wie U werkt, omdat zij Uw medemensen zijn, Uw evennaasten. 

Ik heb gezegd. 
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