
 

Cassandra's zwanenzang

Citation for published version (APA):
Sluijter, F. W. (2001). Cassandra's zwanenzang. Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/2001

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

Please check the document version of this publication:

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

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

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

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

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

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/37a0bf8a-62ea-44d2-89b1-2994394df463


technische universiteit eindhoven 



Afscheidscollege 

Uitgesproken op 26 oktober 2001 

aan de Technische Universiteit Eindhoven 

cassandra•s 
zwanenzang 

prof.dr.ir. F.W. Sluijter 



lnleiding 

Mijnheer de Rector Magnificus, 
mijne heren overige leden van het College van Bestuur, 
mijne heren decanen, geachte co11egae, voorts gij allen die 
door uw aanwezigheid blijk geeft van uw belangstel1ing. 

Vandaag nagenoeg op de <lag af 35 jaar geleden, stond ik in dezelfde 
zaal voor u om als jonge wetenschapper mijn proefschrift te 
verdedigen tegenover de bedenkingen van een commissie uit de senaat. 
De toenmalige Rector Magnificus, Posthumus, zat de plechtigheid 
voor, de secretaris van de senaat, Mulders, functioneerde ook hier als 
secretaris en de gebeurtenis was nog zo'n zeldzaamheid, <lat de lokale 
pers er ruim aandacht aan besteedde. De enige nieuwlichterij die was 
doorgedrongen, was de aanwezigheid van paranimfen, iets wat pas kort 
tevoren door wetswijziging ook aan de Technische Hogescholen mogelijk 
was geworden. Niet-hoogleraren hadden geen zitting in de commissie. 
Die moesten maar vanuit de zaal opponeren, zoals ook gebeurde. 
Het auditorium was gloednieuw, nauwelijks twee maanden eerder in 
gebruik genomen, en de senaat was zo trots op zijn nieuwe vergaderzaal 
<lat daar niet door een verse doctor gerecipieerd mocht worden. Het 
moest maar in het kale beton. Een half jaar later was aan de senaat ook 
het licht verschenen. Sindsdien wordt er in de Senaatszaal gerecipieerd. 
We stonden nog maar aan het begin van een ontwikkeling die wij toen 
nog niet konden vermoeden. Tussen r876, de totstandkoming van de 
Hogeronderwijswet [r] en de roerige gebeurtenissen van de jaren r968 
was eigenlijk weinig veranderd. De omvorming van de Polytechnische 
School Delft tot de Technische Hogeschool Delft in r905 [2] en de 
totstandkoming in 1956 van de Wet op het Technisch Hoger Onderwijs 
[3] waarbij onze eigen instelling werd opgericht: het waren eigenlijk de 
belangrijkste gebeurtenissen op wetgevend terrein met betrekking tot 
de universiteiten. De Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs [4] die in 
r960 tot stand kwam, was tenslotte in hoofdzaak gemodelleerd naar de 
Wet op het Technisch Wetenschappelijk Onderwijs. 
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Hoe kon ik 35 jaar geleden vermoeden, dat wat op dat moment een 
vluchtige associatie was met Eindhoven, een soort losse scharrel, 
drieeneenhalf jaar later zou warden omgezet in een relatie voor het 
leven? 
In die drieeneenhalf jaar was er veel veranderd. De studentenonrusten 
waren uitgebroken. Ik heb deze niet meegemaakt en weet het alleen 
maar van horen zeggen en van Radio Nederland Wereldomroep. 
Ik werkte in die tijd achtereenvolgens aan twee Amerikaanse 
universiteiten. Daar hadden de studenten te rekenen met de dreiging 
van Vietnam. Daarbij vergeleken waren de problemen van de studenten 
in Europa kinderspel. Het hele gedoe in Nederland maakte dan ook op 
ons daar in Amerika een enigszins groteske indruk. Dater toch wat 
veranderd was, merkte ik toen ik in 1969 betrokken raakte bij een 
benoemingsprocedure, die uiteindelijk leidde tot mijn benoeming 
tot gewoon lector in de theoretische natuurkunde aan onze toen nog 
hogeschool geheten instelling. Er kwam namelijk een benoemings
adviescornmissie aan te pas met zowel een vertegenwoordiger uit 
de rijen der studenten als een uit de wetenschappelijke staf. 

4 prof.dr.ir. Frans W. Sluijter 



Kort na mijn aantreden was er een bijna revolutionaire nieuwigheid: 
de Wet Universitaire Bestuurshervorming [5] kwam tot stand met zijn 
democratische radenstructuur, gekozen faculteitsbestuurders en een ten 
dele gekozen College van Bestuur. Onder druk van de studentenagitatie 
en de opstand van de stafhad de minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen haastig een wetsvoorstel ingediend en <lat voorstel 
was even haastig door de Staten-Generaal aanvaard. De positie van de 
lectoren werd helemaal gelijkwaardig aan die van de hoogleraren. Later 
zou ook de functieaanduiding lector nog verdwijnen, maar zo ver was het 
toen nog lang niet. Hoewel de studenten en velen met hen vervuld waren 
van de idee 'Sterft, gij oude vormen en gedachten', was bijvoorbeeld 
de Vereniging van Vrouwen van Hoogleraren en Lectoren nog zeer 
bezorgd dat er onduidelijkheid zou bestaan over de vraag welk lid bij een 
hoogleraar dan wel bij een lector hoorde. Daarom werd ter voorkoming 
van enig misverstand in de ledenlijst in de marge een L geplaatst voor 
de naam van ieder lid dat gehuwd was met een lector. Wie schetst 
de ontzetting toen bij het afsnijden van de papierranden op een paar 
bladzijden de letters L verdwenen bleken te zijn! 
Op onze instelling werkte het nieuwe bestuurlijke systeem zo slecht nag 
niet. De positie van de wetenschappelijke staf was een stuk verbeterd en 
meer in een collegiale verhouding tot het hooglerarencorps gebracht. 
De geest van de tijd wilde echter weer verandering. De roep om een 
hierarchie deed zich voelen. De gekozen leden van het College van 
Bestuur werden al snel afgeschaft, niet op Eindhovens verzoek overigens. 
De finale stap naar een autoritaire, en daarom in mijn ogen anti
universitaire, structuur volgde in 1997. De onafhankelijke positie van het 
college van decanen verdween. Een autoritaire structuur is naar mijn 
mening in strijd met het wezen van het instituut universiteit. Wel heb 
ik zoveel vertrouwen in het instituut universiteit dat dit oak deze aanslag 
op haar aard zal overleven. Tenslotte is zelfs Napoleon er niet in geslaagd 
de universiteiten klein te krijgen. Hoewel, de universiteit in Franeker is 
nooit weer opgestaan, ondanks het feit dat zij in de 17e en de eerste helft 
van de 18e eeuw op een roemrijk bestaan kon bogen en een zeer groot 
deel van haar studenten uit het buitenland betrok [6]. Maar laat ik hier 
niet verder op ingaan. 
In het kader van de aanvaarding van mijn ambt stond ik in het begin van 
de 70-er jaren hier oak voor u. Toen werden de academische tradities niet 
erg in ere gehouden. In de geest van die tijd stond ik in een normaal 
pak en er was ook geen cortege. Nu, ruim 30 jaar later, sta ik hier in vol 
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ornaat, terwijl een groot aantal collegae in cortege met mij de zaal is 
binnengekomen. Dit lijkt op een soort van restauratie. Maar volgens 
de oude academische tradities is <lit eigenlijk een gruwel. Tenslotte 
was een ambtsaanvaarding een gebeuren <lat plaatsvond in een openbare 
vergadering van de senaat, terwijl de loopbaan werd besloten met een 
afscheidscollege. En de toga hoorde uitsluitend bij de senaat en nergens 
anders bij [7,8]. Zo ziet u, zelfs nu, volhard ik in een zekere tegendraadse 
houding, ook al is enige conformering aan de tijdgeest er niet vreemd 
aan. 
Ik wil nog even terugkomen op de veranderende wetgeving die ik heb 
meegemaakt in de meer dan 31 jaar <lat ik aan deze universiteit verbonden 
was. Was de wetgeving vroeger redelijk stabiel, in die dertig jaar heb 
ik dus heel wat wetten zien komen en gaan. Begonnen ben ik onder 
het regime van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs. Onder druk 
van de al genoemde democratiseringsbewegingen werd de wet al spoedig 
vervangen door de Wet Universitaire Bestuurshervorming, de wet die het 
traditionele duale bestuur met senaat enerzijds en curatoren anderzijds 
verving door een op de gemeentewet gei:nspireerde raden-universiteit. 
Daar werd al korte tijd later wat van teruggenomen en weer later kregen 
we de wet Modernisering Universitair Bestuur [91· Weg radenuniversiteit. 
Eindelijk de hierarchische structuur waarvoor 40 jaar eerder een 
commissie onder leiding van dr. Neher al had gepleit. 
U, mijne heren decanen, die tot clan uw mandaat en uw gezag ontleenden 
aan een verkiezing door uw faculteitsraad, bent nu ondergeschikten van 
het College van Bestuur, <lat op zijn beurt weer wordt gecontroleerd door 
een Raad van Toezicht. Een structuur die uitnodigt tot een van bovenaf 
gestuurd beleid en die de positie van de hoogleraren verlaagt tot die 
van werknemers in een commandostructuur. Ongetwijfeld een structuur 
geschikt voor militaire dienst en bedrijfsleven, maar een die slecht te 
rijmen valt met het ideaal van de Humboldse universiteit, de civitas 
academica, de gemeenschap van docenten en studenten. 
Dat een herziening van de oude structuur van de Hoger Onderwijswet 
van 1876 noodzakelijk was, lijkt evident. Die wet hield niet of nauwelijks 
rekening met de aanwezigheid van een wetenschappelijke staf, noch met 
de enorm toegenomen aantallen studenten. Wat we nu echter hebben 
lijkt een slechte kopie van de vaak machoachtige structuur die binnen 
het bedrijfsleven in de mode is, maar die wezensvreemd is aan een 
universitaire gemeenschap. Met de gedemocratiseerde structuur van de 
late 70-er jaren heb ik goed kunnen leven. In ieder geval staat een ding 
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vast: de gang van zaken binnen de faculteit waar ik mijn werk heb 
gedaan, heeft nooit aanleiding gegeven tot de veranderingen waartoe de 
wetgever zich geroepen voelde [10]. En de strakke structuur <lie wij nu 
kennen, zal geen lang leven beschoren zijn, omdat die strijdig is met het 
wezen van de universiteit. 
In sommige sectoren van de universiteit, en zeker van de onze, is de 
afhankelijkheid van onderzoeksmiddelen afkomstig van de leiding van 
de universiteit kleiner clan in andere. Als theoreticus is mijn eigen 
afhankelijkheid van middelen altijd al klein geweest, maar als ik naar 
mijn experimentele collegae kijk, dan zouden die zeker nergens zijn, als 
zij het uitsluitend hadden moeten hebben van de onderzoeksmiddelen 
van de eigen universiteit. Er was altijd een belangrijke externe bran: 
de tweede geldstroom, afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ter beschikking komend via de 
Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) , de Stichting 
Technische Wetenschappen (STW) of anderszins. 
Oak hier dreigt de zogenaamde topdown-benadering toe te slaan. 
Werd tot heden de toekenning van fondsen in hoofdzaak bepaald door 
de kwaliteit van de voorstellen en het vertrouwen in de ervaring van de 
onderzoekers, nu warden oak andere, voor de wetenschapsbeoefening in 
wezen irrelevante criteria aangelegd. Ondanks veel bezwaren en feilen 
die aan het traditionele selectieproces kleven, kwam het tot heden toch 
bijna uitsluitend neer op een kwaliteitsoordeel. We moeten aannemen 
dat allen die een rol speelden in het selectieproces, die rol op een 
integere manier speelden. 
Nu heeft NWO echter een politiek uitgezet die in ieder geval qua 
toon-zetting een topdown-benadering bepleit door thema's te formuleren 
waarbinnen aanvragen moeten passen [rr]. Een wezenlijke beperking 
van de aanvraagmogelijkheden dus. Aanvragers kunnen niet meer 
onbevangen hun ideeen volgen, maar moeten zich afvragen ofhun 
ideeen wel in de aangegeven sjablonen passen. Niet alleen leidt zo'n 
benadering tot zelfcensuur, maar er gaat oak een aanzienlijke verstarring 
van de ontwikkeling vanuit. Juist een betrekkelijk kleine gemeenschap 
als de Nederlandse (hoewel, zo klein nu oak weer niet) moet het hebben 
van de mensen met de briljante ideeen en dergelijke mensen laten zich 
niet dwingen. Ik heb het al elders geschreven: <lat wordt dan emigratie 
[12]. Onlangs, bij de opening van het academisch jaar is mijn somberheid 
nag wat versterkt. Minister Jorritsma meende de universiteit te moeten 
aanraden een klantgerichte organisatie te warden met het bedrijfsleven 
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als klant [r3]. In de discussies over het onderzoeksbeleid doet nog 
wel eens de dooddoener opgeld, <lat de Nederlandse gemeenschap 
de noodzakelijke kennis toch ook wel ergens anders kan inkopen. 
Zo'n opvatting heeft mij elders al eens verleid tot de uitspraak, <lat 
beleidsmakers mij te veel over kennis praten alsofhet over melk gaat. 
Vorige week wees de directeur van de Stichting FOM er terecht op, dat je 
voor het verkrijgen van kennis ook iets te bieden moet hebben en dat eist 
een goede wetenschappelijke infrastructuur [14]. En <lat houdt volgens 
mij ook in: een voldoende omvang van onderzoek op gebieden die niet 
door de diverse bestuurders zijn uitgekozen. 

Een afscheidsrede mag een terugblik bevatten, <lat zult u kunnen 
billijken. Maar interessanter is een blik vooruit. Dan kunt u later nog 
eens controleren wat de kwaliteit van mijn voorspellend vermogen was 
en in hoeverre ik de titel van mijn voordracht waarmaak. Ik wil daartoe 
een drietal technisch-wetenschappelijke gebieden die in de publieke 
belangstelling staan of zouden moeten staan, kort met u behandelen. 
Zoals u weet, maken velen in de wereld zich zorgen over verloedering 
van onze omgeving. Hele conferenties worden eraan gewijd en veel 
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pa pier ervoor gebruikt. Er is, ondersteund door veel oprecht bezorgde 
burgers, een sterke lobby voor duurzame energie. Op zichzelf een goede 
zaak, maar niet altijd even rationeel. 
Een van de vormen van duurzame energie is windenergie [15]. 
Windmo1ens zijn inderdaad in staat elektriciteit op te wekken. Er zijn 
echter een paar problemen die voorstanders van deze vorm van energie
opwekking graag over het hoofd zien. Het hoofdprobleem is dat lucht 
slechts ongeveer l kg/m3 weegt. Fysisch meer verantwoord gezegd: de 
soortelijke massa van lucht is slechts r kg/m3. Dit betekent dat, als je de 
kinetische energie van wind wilt benutten om daar wat van af te tappen, 
jeer erg veel van nodig hebt. Daarom zijn de wieken van een molen ook 
zo groat. De techniek is op dit punt al aardig voortgeschreden maar toch; 
de grootste nu beschikbare windmolens leveren een nominaal vermogen 
van r,5 MW (M staat voor mega= ro 6). Nu draait een molen niet altijd. 
Onder windkracht 4 wordt het niets en boven windkracht 7 a 8 moet 
hij uit. Dan is er nog onderhoud aan zo'n ding te plegen. Tot nu toe 
is volgens optimisten het effectieve rendement ongeveer 23% van het 
nominale. Als je molens met veel andere molens in een park opneemt, 
staan ze in elkaars zog. Dat reduceert het effectief vermogen van een 
molen in een park weer verder tot ongeveer 80%. In een jaar levert dus 
een molen in een park o ,8 x 0 ,23 x I,5 x 8760 = 2418 MWh. 
Ter vergelijking: de regering heeft haar zinnen gezet op de sluiting van 
de kerncentrale in Borssele. Die centrale is bescheiden, slechts 450 MW. 
In 2000 was de centrale 93,5% van de tijd in bedrijf. De aan het net 
geleverde energie bedroeg clan ook 3,7 TWh (T staat voor tera = 1012

). 

Wil je die prestatie met windmolens leveren, dan heb je zo'n 1530 
molens nodig. 
Ik laat het aan uw fantasie over zich voor te stellen, hoe groot het 
ruimtebeslag is van dat aantal molens. Ook hoop ik dat u eens wilt 
nadenken, wat dit voor de avifauna en voor het aanzien van het 
landschap betekent. 
De Stichting Natuur en Milieu, samen met de twaalf provinciale 
Milieufederaties, heeft dat tot op zekere hoogte al voor u gedaan [16]. 
Zij heeft zich de vraag gesteld hoeveel windmolens binnen zekere 
criteria voor natuur en landschap in Nederland te plaatsen zouden 
zijn en wat <lat zou opleveren. Zij komt tot de conclusie <lat aan 
windmolens in totaal, op nieuwe en bestaande locaties, maximaal 
2060 MW nominaal te installeren zou zijn. Dat komt met de eerder 
al vermelde reductiefactoren neer op ongeveer 410 a 420 MW effectief. 
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Dat is hooguit zoveel als geleverd wordt door de kerncentrale van 
Borssele, waar ook geen molecuul C02 uitkomt. En dan heb ik nog 
niets gezegd over het feit dat windmolens een sterk fluctuerende 
productie hebben. Zoals ik al zei: onder windkracht 4 helemaal niets 
en boven windkracht 7 a 8 ook niets, want dan moeten ze uit en daar
tussenin sterk fluctuerend met de windvariaties. Voor de 2060 MW 
nominaal windenergie zijn overigens dus ook zo'n 1500 windmolens 
nodig van elk 1,5 MW nominaal. In de praktijk zal het werkelijke aantal 
veel meer blijken. Als u dan nog weet dat 27 'Borsseles' nodig zijn om 
aan de Nederlandse elektriciteitsbehoefte te voldoen en het opgestelde 
vermogen 34 'Borsseles' is, dan begrijpt u dat van windmolens het 
heil niet te verwachten is, zelfs niet als het nominale vermogen van 
windmolens nog belangrijk zou verbeteren [17]. 
Toch zet het Energiecentrum Nederland (ECN) in op 'grate' windmolen
parken. En de politici doen mee, want het is politiek correct. En zo lopen 
we collectief met molentjes. Artikelen des geloofs lijken een dominante 
ra1 te spelen in plaats van rationele afwegingen. Argumenten warden 
niet op hun juistheid of onjuistheid getoetst, maar op hun wenselijkheid 
of onwenselijkheid. 
Dat is trauwens ook het geva1 met kernenergie. Collega Kouffelt heeft 
daar in zijn Delftse afscheidsrede het nodige over gezegd [18]. Dat was 
ook tegen dovemansoren gesproken, dus <lat behoef ik hier niet te 
herhalen. Wat misschien wel de moeite waard is om met u te bespreken, 
is het perspectief van kernfusie. 
Jarenlang heeft de fusiegemeenschap een te optimistisch beeld 
geschetst van de termijn waarap kernfusie het technologische domein 
zou bereiken. Dat was niet goed en dat wreekt zich ook in de bereidheid 
om het fusieonderzoek te financieren. Er was overigens iets wonderlijks 
aan de hand. Het wenkend perspectief van de grate hoeveelheden 
relatief schone energie die fusie biedt, heeft de politici ertoe gebracht dit 
langetermijnonderzoek al meer clan 40 jaar te steunen. Op zichzelf een 
wonder, omdat de tijdshorizon van politici vaak niet verder reikt clan de 
eerstvolgende verkiezingen. De laatste tien jaar was de vooruitgang in 
het fusieonderzoek echter spectaculair. 
Misschien is het goed u in een paar woorden uit te leggen, waar het 
in het fusieonderzoek om gaat. Behalve door de splijting van zware 
atoomkernen zoals uranium valt er ook veel energie vrij te maken door 
de samensmelting van lichte kernen zoals waterstof tot helium. Het 
praces vindt plaats in de zon en is zo de bran van alle leven op aarde. 

10 prof.dr.ir. Frans W. Sluijter 



Het lijkt dus aantrekkelijk het proces op aarde in bet klein na te doen 
[19]. Daartoe is onder andere een Europees programma opgezet waaraan 
sinds i957 door de Sticbting FOM wordt meegewerkt. 
Om op aarde op kleine schaal zo'n fusiereactie tot stand te brengen 
is een erg grate opstelling nodig waarin bet hete gas, dat clan in 
een toestand verkeert die men plasma noemt, voldoende lang wordt 
opgesloten. En met heet bedoel ik ook beet, namelijk zo'n mo miljoen 
kelvin. U mag hier ook °C denken. Ter vergelijking: in bet binnenste 
van de zon is de temperatuur ongeveer 15 miljoen kelvin. 
De grootste opstelling van deze soort bevindt zich in Engeland en is tot 
stand gekomen door een spectaculaire Europese samenwerking onder 
auspicien van de Europese Unie ofbeter van Euratom. De installatie, 
Joint European Torus (JET) genaamd, was een groot succes, zowel 
uit wetenschappelijk oogpunt als uit het oogpunt van een Europese 
samenwerking. Ook de Amerikaanse en Japanse inspanningen hebben 
enorm bijgedragen tot het wetenschappelijk inzicbt in processen in zo'n 
extreem beet plasma, dat bet hart van een fusiereactor uitmaakt. 
Nu we aan de vooravond staan van de bouw van het grate internationale 
experiment dat moet aantonen ofbeheerste fusie technisch haalbaar is, 
haakt de Stichting FOM, die eens het FOM-Instituut voor plasmafysica 
'Rijnhuizen' stichtte om energiek en succesvol in dit vakgebied mee te 
doen, af en reduceert haar inspanning ter zake aanzienlijk. De officiele 
reden schijnt te zijn: "De mindere zichtbaarheid van het Nederlandse 
werk op dit terrein en de geringe aantrekkingskracht op excellerende 
jonge Nederlandse onderzoekers [20]" . Over dit laatste punt wil ik 
niet oordelen. Mogelijk geldt dat wel voor een zeer groot deel van de 
Nederlandse natuurkunde en is het ook niet een specifiek Nederlands 
probleem. Zelfheb ik het aantal eerstejaars van onze faculteit in 
betrekkelijk korte tijd zien afnemen van 150 naar iets minder dan de 
helft. Maar het eerste deel van de overweging is werkelijk een gotspe. 
Op technisch fysisch gebied zijn de bijdragen van 'Rijnhuizen' aan de 
diagnostiek zeer goed te noemen; de inzichten in bet filamentachtige, 
zeg maar vermicelli-achtige gedrag van de hete plasma's waren heuse 
eye-openers die zeer hebben bijgedragen tot een beter begrip van de 
transporteigenschappen in dit soort plasma's [21]. Nota bene: de keuze 
van dit onderzoeksdomein is een juiste en zeer verstandige keuze 
gebleken; de Nederlandse bijdrage aan het Europese programma heeft 
spectaculaire resultaten opgeleverd. Toch wordt daar nu door het FOM
bestuur de staf over gebroken, na een soort populariteitswedstrijd die 
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doorgaat voor een evaluatie. 
Dit alles was nog wel te verdragen als aan de besluitvorming een 
andere overweging ten grondslag had gelegen. Men kan met enig recht 
stellen, <lat het fusieonderzoek op weg is naar een meer technologisch 
georienteerde fase, en <lat de Stichting FOM daar niet in de eerste plaats 
voor is geequipeerd. Maar dan had de Stichting, net als in het verleden 
met de splijtingskernenergie, erop moeten toezien <lat het onderzoek 
dan wel op een andere, meer adequate wijze zijn plaats zou krijgen. 
Eenvoudig abandonneren is wel het laatste wat <lit onderzoek verdient. 
De geschetste gang van zaken is nog veel droeviger, als we ons realiseren 
<lat fusie de enige hoop is die we hebben voor de toekomst. Vergelijking 
van de energieconsumptie in de Verenigde Staten, Europa en Japan 
enerzijds en de rest van de wereld anderzijds leert, <lat die van de 
rest van de wereld een schijntje is vergeleken bij de eerst genoemde 
gebieden. Ondanks alle praat over broeikaseffecten en COi.-emissies zien 
we die problemen alleen maar erger worden. En ondanks alle politiek 
correcte praat neemt in de reeds energieslurpende delen van de wereld 
de behoefte nog steeds toe. Het brengen van enige welvaart in de minder 
geprivilegieerde delen van de wereld kan niet anders clan gepaard gaan 
met een :Rinke toename van de energiebehoefte. Hoe zal deze anders 
beantwoord kunnen worden dan door fusie, ook al is <lat wellicht pas 
over 40 jaar commercieel mogelijk? 
En in de tussentijd clan, zult u zeggen. Ja, dat is een probleem. Geen 
technisch probleem, maar vooral een ideologisch probleem. Want 
conventionele kernenergie is in de ban gedaan, in vrijwel de hele 
westerse wereld met uitzondering van Frankrijk. Hierdoor ontstaat wel 
een merkwaardige situatie die ik u niet onthouden wil. De vraag naar 
zogenaamde groene elektriciteit wordt sterk gestimuleerd. Zo sterk zelfs 
dat daar door binnenlandse productie niet aan kan worden voldaan en 
er zelfs wachtlijsten van liefhebbers worden opgesteld. Import uit het 
buitenland is dan noodzakelijk. Frankrijk kan door waterkrachtcentrales 
wel, in ieder geval ten dele, aan die vraag voldoen. Voor de binnenlandse 
vraag produceert het clan wel wat meer kernenergie! 
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En dan nu het beloofde derde onderwerp. 
In het jongste verleden hebben velen zich gemengd in een in wezen 
wetenschappelijke discussie over klimaatveranderingen. Daarbij hebben 
velen zich op glad ijs begeven. In de eerste plaats is het uiterst moeilijk 
vast te stellen of er klimaatveranderingen plaatsvinden op een tijdschaal 
van een of meer decennia. Ongerustheid over verschijnselen die kunnen 
samenhangen met het broeikaseffect leidt tot voorbarige conclusies 
waarin kortetermijneffecten warden toegeschreven aan recente antro
pogene oorzaken. Let wel: de klimaatveranderingen zijn niet uitgesloten, 
maar ze staan oak allerminst vast. 
Om te voorkomen <lat ik de indruk wek tot een zekere zorgeloosheid aan 
te sporen, wil ik hier stellen <lat onze positie enigszins vergelijkbaar is 
met die van een automobilist in de mist die via de radio te horen krijgt 
<lat er, ja het is niet zeker, een paar kilometer verderop een kettingbotsing 
heeft plaatsgevonden. Die automobilist doet er dan verstandig aan de 
snelheid terug te nemen, want stel je voor <lat het radiobericht juist is. 
Sommige politici, vooral aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan, 
raden echter aan om hard door te rijden, totdat het bericht bevestigd 
kan warden. 
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Daarom blijft bet uiterst belangrijk antropogene van natuurlijke effecten 
te scheiden bij de beoordeling van klimaatveranderingen. Tenslotte 
beeft bet verleden ook klimaatwisselingen gezien die, en <lat weten we 
redelijk zeker, niet aan menselijke activiteit toe te scbrijven zijn. Een 
belangrijke, mogelijke oorzaak van klimaatwisselingen ligt bijvoorbeeld 
in de activiteit van de zon. We weten <lat uiteindelijk de absolute ijstijd 
zal komen als de zon is opgebrand, maar voordien zijn we al een keer 
geroosterd. Gelukkig duurt <lat nog wel even: zo'n vijf miljard jaar. 
Studie van bet hele systeem zon-aarde is op <lit moment dus van eminent 
belang om ons inzicbt in de scbeiding tussen antropogene en natuurlijke 
oorzaken te verdiepen. Die studie heeft de afgelopen decennia geweldig 
aan omvang en diepte gewonnen door een aantal ontwikkelingen. 
Aanvankelijk beperkte de studie van onze omgeving zich tot onze 
onmiddellijke omgeving. Studie van de atmosfeer, weerkunde, <lat 
waren de onderwerpen. Kort na 1900 werd door Oliver Heaviside 
de aanwezigbeid van wat we nu de ionosfeer noemen voorspeld. De 
ionosfeer bestaat uit bet deel van de atmosfeer tussen zo'n 60 en 1000 

km waar onder invloed van de ioniserende werking van de zonnestraling 
nogal wat geladen deeltjes voorkomen. Een beetje later begon ook de 
systematische waameming van de zon met behulp van de telescoop 
van Mt. Wilson. Laat in de eerste helft van de vorige eeuw kwam daar 
de ontwikkeling van ionosondes bij en het begin van de systematiscbe 
meting van radiostraling van de zon. De komst van satellieten gaf weer 
een nieuwe impuls. Een belangrijke ontdekking was de aanwezigheid 
van de stralingsgordels aan de polen door James Van Allen. Mijn 
belangstelling voor ionosfeeronderzoek werd ook gewekt door een 
verblijf aan de University of Iowa, waar toen Van Allen hoofd van 
het Department of Physics and Astronomy was. Nu zijn we in staat 
het gehele zon-aarde systeem als een geheel te beschouwen en te 
bestude.ren. Een uite.rst belangrijk instrument daarbij is de satelliet 
SOHO (Solar and Heliographic Observatory) [22], een product 
van samenwerking tussen NASA en ESA, respectievelijk de 
Amerikaanse en de Europese organisatie voor ruimteonderzoek. 
Dagelijks kunt u de waameming van de vele instrumenten aan boord 
van deze satelliet volgen op het internet. 
De gei'ntegreerde studie van het hele systeem zon-aarde heeft aanleiding 
gegeven tot een nieuw vakgebied, ruimteweer genaamd, of in het Engels 
jargon: space weather. Natuurlijk worden de meeste onderzoekers in 
<lit nieuwe en boeiende vakgebied bewogen door de wetenschappelijke 
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uitdagingen die dit gebied biedt. Het is in zekere zin ook in hoge 
mate multidisciplinair. Chemisch inzicht in de processen, plasrnafysica, 
strorningsleer, alles speelt een rol. Maar ook maatschappelijk gezien 
heeft het gebied een groat belang. Ruimteweer probeert de relatie te 
leggen tussen de processen op en in de zon en de gevolgen daarvan op de 
menselijke omgeving. Processen op of in de zon kunnen invloed hebben 
op instrumenten en op mensen die zich op of in de nabijheid van de 
aarde bevinden. En die invloed kan hoogst dramatisch zijn, zoals het 
uitvallen van de elektriciteit in een groat gebied. Maar we kunnen ook 
denken aan gestoorde communicatie. Het welzijn van deelnemers aan 
bemande ruimtevluchten kan ook in belangrijke mate belnvloed warden 
door processen in de zon. Tijdig weten <lat er iets te verwachten valt, is 
dan van groat maatschappelijk belang. Maar voor betrouwbare relaties 
tussen een waarneming door SOHO en een mogelijk gevolg op aarde 
is het nodig het hele systeem zon-aarde beter te begrijpen. Daarvoor is 
veel wetenschappelijk onderzoek nodig [23]. Ik zei zo-even al dat inzicht 
in plasmafysica en stromingsleer ingredienten zijn van het onderzoek 
op dit gebied. Waarnemingen hoeven wij niet zelf te doen, die warden 
voor ons gedaan. 
Beoefening van delen van <lit vakgebied zou een mooie opgave zijn voor 
rnijn opvolger. In de huidige financiele nood van onze faculteit zou een 
dergelijk onderzoeksterrein een uitkomst moeten zijn. Het vakgebied 
vormt een uitdagend stuk klassieke theoretische natuurkunde. Het is nu 
nog jong maar krachtig in ontwikkeling. En het is, zoals ik al betoogde, 
maatschappelijk relevant; dat horen geldgevers graag. Gelukkig is het 
ook wetenschappelijk uiterst interessant. Het vakgebied is in Europa nog 
wat onderontwikkeld en in Nederland praktisch helemaal braakliggend. 
Voor financiering lijken er mogelijkheden bij ESA. Die vorm van 
financiering is voor de universiteit ook aantrekkelijk, omdat het type 
contracten <lat ESA afsluit altijd langjarig is zodat stabiele financiering 
mogelijk lijkt. 
De faculteit lijkt echter in haar wijsheid anders te beslissen. Ondanks 
eerdere zeer grondige verkenningen hoe het met de faculteit verder 
moet gezien het aanstaande emeritaat van een aantal hoogleraren, wordt 
nu in acute nood sterk afgeweken van de eerdere aanbevelingen. De 
faculteit lijkt zich te begeven op een sterk vernauwd terrein. Focussen, 
heet <lat in het jargon. De gebieden die beoefend blijven, zijn die van de 
'probleembezitters'. Ik begrijp <lat <lit taalgebruik u wat raadselachtig in 
de oren klinkt, maar <lat doet het mij ook in hoge mate. 
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Voor zover ik het begrepen heb, moet het onderzoek gaan over concrete, 
goed gedefinieerde, fysische problemen. 
In het jongste verleden was er in de faculteit ook een grote inspanning 
op het gebied van methoden en instrumentatie, waardoor uiteindelijk 
ook weer problemen konden worden opgelost, maar dat waren soms 
problemen waar anderen mee zaten. Nog zo gek niet voor een faculteit 
technische natuurkunde zou je denken. Er is in het verleden ook wel 
eens nadrukkelijk en op dringend aanraden van een deftige, landelijke 
commissie zo'n keuze in de andere richting gemaakt. Ik doel op de zeer 
geslaagde verandering van beoefening van de kernfysica naar toepassing 
van kemfysische technieken in andere vakgebieden. Die activiteit is nu 
plotsklaps perifeer verklaard, overigens tezamen met andere soortgelijke 
activiteiten die mijns inziens een faculteit technische natuurkunde niet 
misstaan. Zij dreigen nu uit de faculteit te verdwijnen. 
De situatie kan kort worden samengevat in de volgende paradox. Als je 
een probleem hebt, dan heb je geen problemen. Heb je geen probleem, 
dan ben je dik in de problemen. Ook als je je probleem oplost, zijn je 
problemen huizenhoog. 
De invloed van de voorgenomen, onmiskenbare vemauwing van het 
werkterrein van de faculteit zal ook haar invloed op het onderwijs niet 
missen. Voor wat mijn eigen verzuimde opvolging betreft komt daar nog 
bij, dater ook een specifieke behoefte te verwachten is aan opgeleiden 
voor de interpretatie van satellietgegevens in de ruimteweerbranche en 
voor het zogenaamde aardgerichte onderzoek. Hier liggen mooie kansen 
voor iemand die mijn werk zou willen voortzetten. 
De opleiding van natuurkundige ingenieurs vergt mijns inziens een 
vrij brede opleiding. Toen ik zelfbijna een halve eeuw geleden voor 
de keuze stond wat na de HBS te gaan studeren, leerden studiegidsen 
mij (voorlichtingsdagen bestonden niet) dat het aantal hoogleraren 
natuurkunde in Delft aanzienlijk groter was clan in Leiden. Dit feit heeft 
toen een belangrijke invloed gehad op mijn keuze. De Delftse opleiding 
leek in ieder geval veel breder en bood meer afstudeermogelijkheden. 
Die brede afstudeermogelijkheden zouden we hier in Eindhoven moeten 
handhaven. Ervaring heeft mij trouwens geleerd, dat drie jaar erg lang 
is in de universitaire wereld. De kans is groot, dat nu gesmede plannen 
over drie jaar in het licht van de dan heersende randvoorwaarden volledig 
onbegrijpelijk zi.jn en misschien zelfs wel misplaatst. Problemen met 
<lynamische ran<lvoorwaarden laten zich beslist niet oplossen door te 
doen of ze rigide en onveranderlijk zijn. 
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Aan het einde van mijn voordracht gekomen wil ik nog graag een kleine 
terugblik op de wortels van mijn loopbaan werpen. 
Mijn wetenschappelijk gedachtegoed is in hoge mate gevormd onder de 
invloed van mijn Delftse en naderhand ook Eindhovense leermeester 
wijlen Bert Broer, eerst hoogleraar aero- en hydrodynamica in Delft en 
na 1961 hoogleraar theoretische natuurkunde in Eindhoven. Daar was 
ik ook nog jaren zijn naaste collega. Zijn relativerende kijk op de 
bestuurlijke kant van het universitaire gebeuren en zijn wetenschap
pelijke eruditie hebben grote invloed op mij gehad. In ieder geval heeft 
hij mij besmet met de lief de voor de klassieke kant van de theoretische 
natuurkunde. 
Verder wil ik de invloed memoreren van collega Ties Weenink, die mij 
destijds als beginnend promovendus heeft opgevangen in 'Rijnhuizen'. 
Vooral bet praktisch handwerk van een theoreticus leerde ik van hem. 
De derde man, niet minder belangrijk dan de zojuist genoemden, is 
wijlen Henk Bremmer, langdurig buitengewoon hoogleraar aan onze 
universiteit en bovendien een van onze schaarse doctores honoris causa. 
Zijn smaak voor toepassingen van de klassieke mathematische analyse 
was aanstekelijk zoals ook zijn enthousiasme. Van zijn grote kennis en 
inzicht heeft hij mij overvloedig la ten profiteren. Ook hem ben ik grote 
dank verschuldigd, al was het maar omdat hij mij ge1nspireerd heeft tot 
een verdere studie van wat nu bekend staat als Bremmerreeksen, een tak 
van sport die zeer bijdraagt tot inzicht in golfvoortplantingsproblemen in 
inhomogene media van welke soort dan ook. 
Veel heb ik ook kunnen profiteren van de collega's uit mijn groep, zoals 
Wim de Muynck en Leon Kamp, waarmee ik ook door vriendschaps
banden ben verbonden. Wim was destijds <lat staflid in mijn 
benoemingscommissie. Hij kan nu de balans opmaken. 

Dit alles overziende en mij realiserend <lat ik thans nog maar enkele 
dagen de enige leerstoel in Nederland bezet die zich bezighoudt met 
<lit type klassieke theoretische natuurkunde, moet mij van het hart 
<lat ik mijn ambt met een zekere droefenis gedwongen neerleg. Was 
tot voor zeer kort nog het advies van een speciaal daartoe ingestelde 
verkenningscommissie de leidraad voor het handelen van de faculteit 
met betrekking tot mijn opvolging, thans geldt een andere leer. 
En wel een leer die er hoogst curieus toe leidt, <lat leerstoelen die 
het eerst vrijkomen ook niet rneer als essentieel voor onderzoek 
en onderwijs worden beoordeeld. Werd eerder uitdrukkelijk gekeken 
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naar het onderscheid tussen een faculteit technische natuurkunde en 
een faculteit natuurkunde van een algemene universiteit; nu waagt 
men zich aan voorspellingen over mogelijke oordelen van toekomstige 
visitatiecommissies en het gedachtegoed van geldgevende instanties. 
Vele malen heb ik in Cursor mijn gedachten over wetenschaps-beleid 
[23-26] geuit en gepleit voor voorwaardenscheppend in plaats van 
richtinggevend beleid. Ook hier denk ik op den duur het gelijk aan mijn 
zijde te vinden, zoals het een Cassandra betaamt. Verstandig is met het 
huidige klimaat rekening te houden, dwaas je er met huid en haar aan 
over te leveren. Ik hoop dan ook vurig <lat het bestuur van de faculteit 
we gen zal vinden om het hoof d te bi eden aan de dreigende verschraling 
van de studie voor natuurkundig ingenieur. Er zijn signalen die er op 
wijzen, dat wij met de opleiding goed zitten. Laten we <lat zo houden. 
Mocht u de indruk hebben gekregen dat ik wat teleurgesteld afscheid 
neem, dan hebt u het mis. Ik kijk terug op een zeer aangename 
uitoefening van mijn ambt. Wel ben ik altijd overtuigd geweest van de 
juistheid van de dichtregels van Adriaan Roland Holst, zoals u die kunt 
vinden op de gevel van het Eindhovense station: 

Wie zich zijn eigen weg baant door de wereld, 
hoort in zijn leven eens zijn eigen lied. 
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