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Dies natalis 1976 



Weergave van de voordrachten die gehouden zijn op maandag 26 april 
1976 ter gelegenheid van de twintigste herdenking van de dies natal is 
van de Technische Hogeschool Eindhoven. 
De middagbijeenkomst, tijdens welke het eerste Eindhovense eredocto
raat verleend werd aan ir. H. Kramers, sloot aan op het 's morgens 
gehouden symposium 'Nadenken over onderzoek' . 



Openingswoord 
door prof.dr.ir. G. Vossers, rector magnificus 

Dames en heren, 

Op deze feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het twintigjarig 
bestaan van de Technische Hogeschool Eindhoven, heet ik graag eerst de 
gasten hartelijk welkom. 

Staatssecretaris Klein had tot het laatste moment het voornemen deze 
bijeenkomst bij te wonen, maar is door familie-omstandigheden verhin
derd. I k begroet daarom gaarne als eerste de directeur-generaal voor 
hoger onderwijs en wetenschappen, de heer Leibbrandt, die de staatssec
retaris vertegenwoordigt. 

De commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, de heer Van der 
Harten is een welkome gast in ons midden, omdat zijn aanwezigheid 
onderstreept hoe belangrijk de provincie een evenwichtige uitbouw van 
de universitaire voorzieningen acht. De afgelopen jaren heeft de Techni
sche Hogeschool Eindhoven, gezamenlijk met de Katholieke Hogeschool 
Ti Iburg, gaarne de contacten met het bestuur van de provincie onderhou
den. U groeten wij ook, mijnheer Van der Harten, als oud buiten-univer
sitair lid van onze Hogeschoolraad. 

De burgemeester van de stad Eindhoven, de heer Van der Lee, heet ik 
hartelijk welkom, als burgemeester van een stad, die twintig jaar geleden 
voor de symbolische som van f 1,- de drassige weilanden langs de 
Dommel, achter het station aanbood als plaats van vestiging voor de 
tweede technische hogeschool van het land. 
Wij beschouwen dit nog altijd als een wijs en vooruitziend besluit, want 
zelden zal een jonge universitaire instelling zo centraal in een stad zijn 
ingebed als de onze. 

De voorzitter, de secretaris en de leden van de Dagelijkse Raad van de 
Academische Raad zie ik met genoegen in ons midden; het is goed dat 
dit overleg- en adviesorgaan van de Nederlandse universiteiten en hoge
scholen, dat zo zelden buiten Utrecht vertoeft, ook eens de kans krijgt 
de steer elders te proeven. 

De rectores magnifici, die volgens de wet Universitaire Bestuurshervor
ming de opdracht hebben de relaties met de zusterinstellingen te onder
houden, zijn bijzonder hartelijk welkom. Ook vertegenwoordigers van 
Leuven en Hasselt noem ik met genoegen onder onze gasten. 

Voorts zijn wij de velen, zowel van buiten als ook van binnen de hoge
school, die de viering van het twintigjarig bestaan met hun aanwezigheid 
glans verlenen, al laat ik hen thans persoonlijk of categorisch ongenoemd, 
dankbaar voor hun komst. 
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Tenslotte vermeld ik, wel op de laatste plaats, maar niet als de minste 
onder ons, met genoegen de erepromovendus Kramers die de hogeschool 
de eer wil verlenen het eerste eredoctoraat van onze instelling te aan
vaarden, en die met familie, vrienden en kennissen deze plechtigheid 
bijzondere luister bijzet. 

Dames en heren, 

Bij een twintigjarig bestaan, zoals de Technische Hogeschool Eindhoven 
thans viert, is de verleiding groot om terug te kijken naar de beginjaren, 
en een vergelijking te ma ken tussen toen en nu. I k weet het, vergeleken 
bij de gangbare leeftijd van universitaire instellingen die, als men enigs
zins meetelt, in honderden van jaren wordt gemeten, stelt twintig jaar 
nauwelijks iets voor en is de terugblik naar de stichtingsjaren niet ver 
terugreikend. Toch bezwijk ik voor de verleiding, want twintig jaar is in 
onze snel veranderende samenleving een niet onbelangrijke tijdspanne. 
lk wil in het kort stilstaan bij de veranderingen in de technische ontwik
keling, omdat daarin, naar mijn mening, in de afgelopen twintig jaren 
een grote verschuiving van het verwachtingspatroon is opgetreden. 

De Leidse rector magnificus en historicus Cohen koos als thema voor 
een diesrede enkele jaren geleden het onderwerp van het waarnemen van 
de verandering in de geschiedenis. Het wezen van de geschiedenis is de 
verandering die zich soms langzaam, soms plotseling voltrekt. Niet alleen 
het waarnemen van de verandering, maar ook het beseffen van de ver
anderingen, die plaatsvinden, is een belangrijk gegeven. 

In de jaren 1956 verkeerde Nederland - Cohen signaleerde het in zijn 
rede reeds - nog in het tijdperk zonder t.v. en zonder pil. Van de maat
schappelijke gevolgen van deze technische ontwikkelingen had nog nie
mand een voorstelling. 
In 1956 waren er nog geen kunstmanen, nog geen spoetnik. Het aantal 
auto's in Nederland was nog tienmaal zo klein als thans. De eerste stap
pen na de ramp van 1953 werden gezet ter uitvoering van het Deltaplan. 
De halfgeleider- en transistortechnologie was slechts in de laboratorium
fase. Van lasers had nog niemand gehoord. Ontwikkelingshulp, milieu
problemen, uitputting van grondstoffen waren onbekende begrippen. 
Prof. Van Dijck, adviseur van de B.P.M.-directie en voorloper van de 
fysische technologie in Nederland, sprak in 1956 over de toekomstige 
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energievoorziening en rneende dat de mensheid zich door de ontdekking 
en ontsluiting van de atoornenergie voor de toekornst geen zorgen 
behoefde te maken over haar energie-voorziening. 'Zij kan kinderlijk 
zorgeloos voortgaan met haar natuurlijke rijkdommen te gebruiken .. .', 
zo bracht de N. R.C. vorige maand zijn woorden nog in herinnering. 

In die tijd kwam de tweede technische hogeschool in Nederland tot 
stand, niet in het slib van de Rijn en Maasdelta, zoals Botterna, de toen
rnalige rector van Delft, het zo bloernrijk uitdrukte, maar in een der 
jonge steden op het diluvium der randgewesten. 
De uitbreiding van het technisch wetenschappelijk onderwijs was een 
logisch gevolg van het industrialisatiebeleid val) de overheid na 1945. 
De groei van de industriele produktie per hoofd van de bevolking diende 
drastisch verhoogd te worden orn welvaart en arbeidsplaatsen voor een 
sterk groeiende bevolking te verzekeren. Men was niet over een nacht ijs 
gegaan bij de voorbereiding van de beslissing van de uitbreiding van het 
technisch wetenschappelijk onderwijs. De eerste ministeriele commissie 
had reeds in 1947 een rapport uitgebracht. In totaal zijn er 16 commis
sies nodig geweest voor het iover was. Wellicht is het een geruststelling 
dit te vernernen voor hen die vrezen dat we thans aan cornrnissies ten 
onder gaan; vroeger was het net zo. Aan drie van deze commissies is de 
naam van prof. Holst, die ook elders in Eindhoven met ere wordt ge
noemd, verbonden. 

Wij hebben in onze hogeschool reeds enige tijd nagedacht hoe wij de her
innering aan het werk van prof. Holst meer blijvend zouden kunnen 
vastleggen, en meenden dat gevonden te hebben in de instelling van een 
jaarlijkse lezing, uitgesproken door iemand, die evenals hij, belangrijk 
Werk verricht heeft op het kruispunt van wetenschap, techniek en maat
schappij. Wij zouden deze lezingen de naam 'Holst-lezingen' willen 
geven. 

Het is een groat genoegen u hier te mogen meedelen dat door een ge
schenk in het kader van het lustrum 1976, de Raad van Bestuur van de 
N. II. Philips het mogelijk zal maken dat de komende jaren, te beginnen 
in 1977 de 'Holst-lezingen' aan deze hogeschool kunnen warden gehou
den. 
Wij zijn daar zeer dankbaar voor. 

lk wil terugkeren naar de 16 commissies. 
Zorgvuldige numerieke prognoses begeleidden het werk van de commis
sies. Het Centraal Bureau voor de Statistiek voorspelde in 1956 dater in 
1970 in totaal 56 OOO studenten in Nederland zouden studeren. 
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( Het zijn er 110 OOO geworden). Een aantal van 700 - 1 OOO afgestudeerde 
ingenieurs per jaar zou meer dan voldoende voor ons land zijn, zo werd 
voorspeld. De Technische Hogeschool Delft zou moeten uitgroeien tot 
een instelling van in totaal 3 500 studenten en de Technische Hogeschool 
in Eindhoven tot een instelling van 1 OOO studenten. Vergelijken we de 
huidige aantallen studenten van Delft~ 10 OOO studenten) met de toen 
genoemde 3 500, en die van Eindhoven (nu 4 500 studenten) met de 
genoemde 1 OOO, en tellen we de aantallen van de Twentse hogeschool 
(2 200 studenten) er nog bij op, dan zien we een grote discrepantie tus
sen water nu studeert in de techniek ( 17 500) en wat we toen in 1956 
rnaximaal verwachtten (4 500). We kunnen niet anders concluderen dan 
dat we numerieke prognoses bij rapporten van commissies met het uiter
ste wantrouwen moeten beschouwen. In ieder geval hebben de rapporten 
ertoe bijgedragen dat in een behandeling in de Tweede Kamer op 9 juli 
1953 door opneming van een pro-memorie-post op de begroting, de 
plaats van vestiging van de tweede technische hogeschool werd vastge
legd. Een grote eensgezindheid van de zuidelijke provincies heeft hier 
zeker toe bijgedragen! 
In de wet van 7 juni 1956 werd vastgesteld dater van rijkswege tech
nisch hoger onderwijs zal worden gegeven aan twee hogescholen, die 
gevestigd zijn te Delft en te Eindhoven. Bij K.B. werd het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet bepaald op 23 juni 1956. In de loop der 
jaren hebben vroegere bestuurderen van onze hogeschool de datum van 
de diesviering om onduidelijke redenen, historisch onverantwoord, enke
le maanden naar voren· geschoven. We zitten nu illegaal bij elkaar en 
vieren een pre-nataal feest. 

Het is interessant om de rapporten en kamerstukken uit de jaren 1956 
te lezen. Heftige discussies vinden in de Tweede Kamer plaats over een 
voorstel vanuit de T. H. Delft om een artikel 61 bjs in te voeren. De 
hogeschool wil de bevoegdheid hebben om ongeschikte studenten na 
twee keer zakken voor de propaedeuse de toelating tot de examen te 
ontzeggen, teneinde zodoende de studieduur te bekorten. De Tweede 
Kamer neemt dit voorstel niet over, omr'3t zij zo'n ernstige aantasting 
van de studievrijheid niet op zich wil nemen. Vergelijk dit eens met de 
debatten over de wet Herstructurering van een jaar geleden, dan zien we 
wel een volledige ommekeer. 

In 1956 besloot de Kamer het collegegeld van f 325,- naar f 200,- te ver
lagen. Bijzondere zorg werd besteed aan de uitbouw van studentenvoor
zieningen, eettafels, sport en huisvesting. 
De uitgangspunten van de commissie-Rutten uit 1953, waarbij de stu-
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denten als een aparte groep met bijzondere zorg werd beschouwd, 
beheersten nog het beleid. Deze uitgangspunten worden thans, 25 jaar 
later, niet meer gevolgd, en zijn opnieuw in discussie. 
Het valt nu op, dat bij de uitbouw van het technisch hoger onderwijs 
met geen woord gerept wordt over het hoger technisch onderwijs, zoals 
dat in de h.t.s.-en wordt gegeven. Een volledig gescheiden ontwikkeling 
van beide vormen van onderwijs vindt in de afgelopen twintig jaar plaats. 
Slechts de laatste jaren komt een toenadering en een wederzijds overleg 
op gang. Wei maakte men zich toen ernstige zorgen over een gescheiden 
ontwikkeling van de beide T.H.'s. Daartoe werd in 1956 een Raad voor 
Technisch Hoger Onderwijs ingesteld om de effectieve coordinatie tus
sen de technische hogescholen te verzekeren en de eenheid en onafhan
kelijkheid van beleid ten aanzien van het technisch hoger onderwijs te 
waarborgen, zo zegt het instellingsbesluit. De commissie Technische 
Wetenschappen van de Academische Raad is de opvolger van deze raad; 
hoe1Nel ik voor deze commissie een uiterst nuttige functie zie weggelegd 
en de commissie ook bij toekomstige reorganisaties van de Academische 
Raad, die in discussie zijn, moet blijven bestaan, kan ik, als de huidige 
voorzitter van de commissie Technische Wetenschappen niet verklaren 
dat een effectieve coordinatie en een eenheid en onafhankelijkheid van 
het beleid ten aanzien van het technisch hoger onderwijs tot stand is 
gekomen. 

De opzet en uitbouw van de technische hogeschool verliep zeer voor
spoedig. Het is duidelijk dat de hogeschool heeft kunnen profiteren van 
de gouden vijftiger en zestiger jaren, waarin ook ze vele zwembaden, 
sporthallen, provinciehuizen en ziekenhuizen zijn ontstaan. Toch is het 
de eensgezinde inzet van de toenmalige bestuurscolleges, zoals het colle
ge van Curatoren en de Senaat, alsmede van alle medewerkers van hoog 
tot laag ge1Neest die er voor heeft gezorgd dater thans een hogeschool 
staat, waar wij terecht trots op kunnen zijn. Grote conflicten zijn de 
hogeschool bespaard gebleven; men kan verklaren dat de opdracht is 
vervuld en dater een plaats is geschapen waar goede ingenieurs kunnen 
worden opgeleid, en waar goed onderzoek kan worden verricht. Wij 
mogen dat in alle nuchterheid constateren. 
De steun van landelijke organen, zoals Zuiver Wetenschappelijk Onder
zoek, Fundamenteel Onderzoek van de Materie, Scheikundig Onderzoek 
Nederland, alsmede een aantal onderzoekscontracten zijn hiervan een 
bewijs. 
Een redelijke stroom van promoties is op gang gekomen. Het symposium 
van hedenmorgen heeft een aantal voorbeelden van onderzoek getoond. 
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Schuit zal er zo dadelijk over spreken. 
Het is niet verstandig zo zelfverzekerd verder te gaan op een feest; ik 
wil terugkeren naar het thema dat ik aanroerde aan het begin van mijn 
toespraak. Veranderingen en het beset van veranderingen in de geschie
denis en de technische ontwikkeling. 

De ondertoon van de vijftiger jaren was er, achterafgezien, een van 
zekerheid, van een gemeenschappelijke, duidelijk zichtbare opdracht en 
visie; er waren geen nota's of geschreven beleidsvisies nodig voor hou
vast. 
De studenten studeerden met de zekerheid van een baan; het was nor
maal dat men reeds na het kandidaatsexamen een aanbod voor een veel
belovende baan ontving. Participatie van studenten en medewerkers in 
het bestuursgebeuren was nauwelijks aan de orde. Annie Romein
Verschoor wijst in haar bundel 'Ja Vader, Nee Vader op het gedweee 
karakter van de jaren vijftig. Men schaamde zich niet om professor te 
zijn en de overheid liet blijken dat zij het werk van hoogleraren belang
rijk vond. Wij leefden toen in het hoogtepunt van de na-oorlogse op
bouwfase. Deze periode is thans voor goed voorbij. In dat tijdperk van 
ongebreidelde groei en ontwikkeling kon men in zekere zin maken wat 
men wilde, volgens een proces dat schijnbaar alleen maar afhankelijk is 
van de eigen, autonome ontwikkeling van de techniek. 

In de afgelopen twintig jaar is het nodige veranderd in het beleven van 
de technische ontwikkeling. Wij zijn ons bewust geworden van de gren
zen in het gebruik van energie en materialen. Wij hebben de maan 
gehaald, maar wat hebben we ermee bereikt? De vervuiling van lucht, 
bodem en water zien wij met de dag toenemen, vooral in een dichtbe
volkt land als Nederland. Nog nimmer is er zo veel aan militair onder
zoek en ontwikkeling uitgegeven als de laatste decennia. De voortduren
de inflatie en hoge werkloosheidscijfers laten de grenzen van de groei 
van de welvaart zien. 

Wij hebben de afgelopen twintig jaar ook tekenen van verzet meegemaakt. 
De gebeurtenissen van 1968 in Parijs gal men nog na, en misschien hoor
den we vorige week nog een echo. lngrijpende wijzigingen in de bestuurs
structuur van de universiteiten zijn in ieder geval, vooral in Nederland, 
een duidelijk gevolg geweest. Laat ik daarover op deze dies maar zwijgen; 
daarover wordt al zo veel in het openbaar gesproken. 
Belangrijker voor de toekomst van de technische hogeschool is dat deze 
omslag in het beleven van de technische ontwikkeling een weerslag heeft 
op de jongste generatie van aankomende studenten. Te gemakkelijk 
wordt veelal gesuggereerd dat het de techniek en de ingenieurs zijn, die 
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de problemen van de huidige samenleving hebben veroorzaakt. Men ver
geet dan dat wij leven in een maatschappij, met haar sociale en economi
sche structuren, met haar verdeling in nationale staten en elkaar bestrij
dende groeperingen. De techniek vormt slechts een aspect van deze 
samenleving en is daarvan een onderdeel. 

Nostalgische terugkeer naar het verleden, die soms wordt gepropageerd, 
kunnen we nauwelijks au serieux nemen, als we zien dat de propagandis
ten hiervoor zelf gebruik blijven maken van hun telefoon, eend, verster
ker of stereo-installatie. 
We zullen in deze samenleving moeten blijven leven met de wetenschap 
en de techniek, en we zullen vooral aan de jeugd moeten duidelijk maken 
dat voor de instandhouding en verdere ontwikkeling een grondige kennis 
van en voorbereiding op de techniek noodzakelijk is. 

De toeloop van het aantal studenten naar de technische en natuurweten· 
schappelijke studierichtingen neemt af en blijft achter bij de verwachtin
gen. In sommige landen van West-Europa maakt men zich daar reeds 
ernstige zorgen over. Bij de opening van deze hogeschool sprak Koningin 
Juliana over de techniek als de moderne molensteen voor ons dagelijks 
brood. Deze uitspraak is nog evenzeer geldig. 
Watte doen aan deze verminderende toeloop? De studie gemakkelijker 
maken? Nieuwe, interdisciplinaire studierichtingen instellen? Een alge
mene variant invoeren, om de herstructureringsterminologie te gebrui
ken? Het zijn geen aantrekkelijke voorstellen en zij lijken niet juist. 
Later wij alien de waarschuwende woorden die Cohen, namens de 
Nederlandse universiteiten, sprak bij de opening van de jongste Neder
landse universiteit in januari van dit jaar, ook voor de technische studie
richtingen ter harte nemen. Hij stelde dat wij met belangstelling de resul
taten van een interdisciplinaire opleiding zouden volgen, maar dat 
beheersing van althans een discipline wel een noodzakelijke voorwaarde 
was. 
Voor het instandhouden van onze samenleving is een grondige beheer
sing van de techniek noodzakelijk, en ik gebruik het woord beheersing 
hier bewust in een dubbele betekenis. Allereerst in de zin van beheersing 
van het vak van de discipline waartoe we aan de technische hogescholen 
de opleiding verzorgen. We zullen aan de beheersing van dit vak in de 
komende jaren sterke aandacht moeten blijven besteden en ervoor zorg 
dragen dat de vakbekwaamheid gewaarborgd blijft; ook wanneer de 
rijke jaren die achter ons liggen worden opgevolgd door wat armere jaren; 
ook bij de herstructureringsvoorstellen, die wij aan het klaar maken zijn ; 
ook bij de veranderingen in de lay-out van het hoger onderwijs die nu in 
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discussie zijn en waarbij de kwaliteit het slachtoffer kan worden van de 
kwantiteit. 

In de tweede plaats gebruik ik de woorden 'beheersing van de techniek' 
in een andere betekenis, in de zin van groeiende controle op het proces 
van technische ontwikkeling. Oat hebben wij aan een hogeschool niet 
alleen in de hand, maar dat is een opdracht voor de gehele samenleving. 
Wij kunnen aan de hogeschool wel onderzoek verrichten naar de factoren 
die voor de controle van de technische ontwikkeling een rol spelen; dat 
zullen we in de komende tijd veel meer moeten doen dan in de afgelopen 
twintig jaar. Hier ligt voor goed interdisciplinair onderzoek in samen
werking met andere universiteiten en instituten een terrein braak. We 
zullen ook in de studieprogramma's voor de studenten hier aandacht 
voor moeten vragen, en meer dan we in het verleden gedaan hebben. 
Dit is geheel in de geest van het motto, ontleend aan de Aeneis van 
Vergilius, dat deze hogeschool heeft meegekregen bij de stichting en dat 
in het zegel is verwoord. 'Mens agitat molem', de menselijke geest be
weegt de materie. Voor een technische hogeschool kan men geen beter 
motto wensen, omdat het duidelijk maakt dat het de menselijke geest en 
zijn scheppend vernuft is die de materie en de technische ontwikkeling 
tot stand brengt en onder controle moet houden. Daarmee kan de tech
niek, om met de woorden van Lord Ashbey te spreken, gekarakteriseerd 
worden als een van de meest op de mens georienteerde activiteiten van 
onze tijd, alhoewel dat in strijd is met wat velen bij een eerste indruk 
van de techniek denken. 

Voor de komende twintig jaar is er dus ook aan deze hogeschool nog 
veel te doen. 
lk dank u voor uw aandacht. 
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Nadenken over onderzoek 
door prof.dr. G.C.A. Schuit 

Ter gelegenheid van dit lustrum heeft onze Technische Hogeschool het 
initiatief genomen tot een studie over enkele onderzoeken aan deze in
stelling verricht. De resultaten zijn de buitenwereld aangeboden in de 
vorm van een boek. Het is wellicht interessant om u als representanten 
van deze buitenwereld deelachtig te maken aan een evolutie in onze 
denkbeelden tijdens de voorbereidingen. 
Het was oorspronkelijk het doel de invloed van de creativiteit op initi
ering en uitvoering van zo'n onderzoek aan het daglicht te brengen. 
Daarvoor zouden de afdelingen enige, in hun ogen interessante, onder
zoeken ender de aandacht brengen. 
Op grand van filosofische criteria, opgesteld door collega Kwee, zou 
hierin de invloed van de creativiteit nagegaan warden. Orn tot een con
creet resultaat te komen werd het nuttig geacht alleen zulke onderzoe
ken te kiezen die een enigszins beperkt doel nastreefden, wat al meteen 
inhield dater een beperking in het soort optrad. Zogenaamd 'open 
end'-werk, inhoudende een verdieping van kennis over bredere gebieden, 
viel at Verder mocht men aannemen dat de afdelingen hun voorstellen 
gedaan hadden op grand van de overweging dat het onderzoek geslaagd 
mocht heten. Geheel representatief voor het gehele T. H.-onderzoek zijn 
ze dus niet. Niettemin werd toch wel aangenomen dat zij interessante 
informatie gaven over water omgaat in het hogeschool-onderzoek. 
Tijdens de inleidende besprekingen ging de commissie die het boek voor-
bereid heeft, overstag. Er was nauwelijks twijfel aan het creatieve ele
ment in het gebodene; wat aanzienlijk verschilde was de wijze van mani
festatie. Zo werd het veel interessanter om van geval tot geval na te gaan 
'what made Sammy run'. lk wil daarom met u het zestal gekozen onder
werpen in een gepopulariseerde weergave doornemen. 

Laten wij beginnen met De Bruyn's Automath-project, een moeilijk 
onderwerp voor een niet-wiskundige al zegt de naam wel dat het doel 
was de mathematiek te automatiseren; men denkt dan natuurlijk aan de 
computer. Een nieuwe wiskundige theorie begint met een 'denk'-beeld, 
geboren uit de menselijke intui'tie. Dat beeld meet logisch uitgewerkt 
warden, wat wil zeggen dater een wiskundige 'taal' geformuleerd wordt 
met methodes voor een consistente opbouw en criteria voor het 'check
en' van de gevolgtrekkingen. Die opbouw vraagt geduld en hard werk. 
De vraag is nu of men dat deel van het werk niet aan de computer kan 
opdragen, een weliswaar dom maar zeer geduldig en accuraat apparaat. 
Orn zich te oefenen in de samenwerking kan men het beste een reeds 
bestaande theorie opnieuw laten opbouwen, nu via de computer. Het is 
te begrijpen, zelfs voor de leek, dater hierbij nagedacht moet warden 
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over het denken zelf en het project is dus een diepgravende operatie. 
De tot nog toe geboekte resultaten stemmen de onderzoeker tot opti
misme. 

Het project 'medische roltrap' van Bulten en Erkelens begint met wat op 
het eerste gezicht een eenvoudig probleempje lijkt. Medici plegen men
sen te onderzoeken op hun prestatievermogen door ze zwaar werk te 
laten doen en, door via meting met bepaalde instrumenten na te gaan 
hoe het hen daarbij vergaat. 
Het vak heet ergonometrie en het gaat hier dus om een ergonometrisch 
onderzoek. 
'Werkmachine' en 'meetapparatuur' moeten dan in elkaars buurt blijven : 
daarom laat men de mens fietsen op een fiets op rollers zo dat hij niet 
van plaats verandert. 
Fietsen blijkt niet helemaal geschikt; beter zou het trappenlopen vol
doen. Maar dan moet het wel een 'roltrap' worden met verstelbare treden 
om licht en zwaar werk te simuleren. Zo simpel als de opgave lijkt, zo 
moeilijk is de constructieve verwezenlijking en het is daar dat de onder
zoekers hun inspiratie vinden. Een oplossing wordt gevonden en blijkt 
dan vervolgens allerlei interessante mogelijkheden te bieden voor tran
sport op havenkaden en vliegvelden. 

Rietjens' M. H. 0.-project valt in een zelfde categorie maar is nog moei
lijker. Men zoekt naar een generator die direct energie uit fossiele brand
stoffen om kan zetten in elektrische energie maar dan met een beter 
rendement dan de bestaande generatoren (40 procent). Het is al Jang 
bekend dater een theoretische mogelijkheid bestaat om de brandstoffen 
te verbranden tot hete gassen, deze geleidend te maken en het plasma 
dan met grote snelheid tussen de polen van een magneet te voeren: het 
te verwachten rendement zou tot 60 procent kunnen stijgen. Maar de 
technische moeilijkheden blijken gigantisch, zodat het vertrouwen in een 
verwezenlijking gaandeweg verdwijnt. Rietjens brengt de moed op om 
toch weer aan het werk te gaan door op zeer systematische wijze het 
probleem stapsgewijs tot een oplossing te brengen. De eerste stap bestaat 
in het 'checken ' van de veronderstelling dater een hoog rendement ge
haald kan worden, zij het dan maar voor een zeer korte tijd, duizendsten 
van seconden. Oat bewijs wordt geleverd na lang en hard werken, een 
grote prestatie. Maar nu komen de volgende stappen en daarvoor is veel 
geld nodig. Zoals u uit de dagbladen heeft kunnen lezen is er nu een 
miljoenenproject in voorbereiding, gefinancierd door de buitenwereld. 
Hier neemt dus de T. H. het initiatief en de verantwoordelijkheid voor 
een zeer duur onderzoek op grote schaal. 
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Van der Maessen's 'zonnecel-project' is nag ambitieuzer. Het mikt op de 
directe omzetting van de stralingsenergie van de zon in elektrische ener
gie. Er bestaan al fotocellen en ze warden gebruikt voor de energievoor
ziening van ruimteschepen of 'zonnehuizen'. Maar het rendement van de 
huidige cellen is nag klein. Volgens 'lnterformatie', het oulletin van de 
V. E. E. N. (Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in 
Nederland) is het nag geen 10 procent en met een zonnepaneel kan men 
'niet veel meer doen dan er een speelgoedtreintje op laten rijden'. Er 
moet dus nag ontzaggeiijk veei werk gedaan warden voor deze winning 
van energie ernstig genomen kan warden. Het project is vijf jaar geleden 
begonnen maar het experimentele werk is pas verleden jaar aangevat. De 
'aanlooptijd' was gedeeltelijk te wijten aan de noodzakelijke en intensie
ve literatuurstudie of anders gezegd, aan de 'omscholing' van de toe
komstige medewerkers. Er was nag een andere factor die hier een rol 
speelde maar daar komen wij later op terug. 

Heikens' gebied is de kennis van de materiaaleigenschappen van plastics 
en hem laat het idee niet los dat mengsels van plastics nieuwe mogelijk
heden moeten bieden, zoals metaalalliages heel anders zijn dan de samen
stellende metalen. Uit dat idee wordt het project 'composieten uit 
plastics' geboren. Alweer blijkt alles veel ingewikkelder te zijn dan ver
wacht: plastics laten zich zo maar niet vermengen en het project groeit 
uit tot een systematische inspectie van de structuur van plastic compo
sieten middels elektronenmicroscopie en 'stereoscan'. Via synthetische 
methoden en mathematische analyse slaagt men errn een greep op de 
problemen te krijgen en nieuwe materialen te verwezenlijken. 

Tenslotte Van der Baan's en Kuster's 'koolhydraten-project', geboren 
uit de overtuiging dater een nieuwe chemische industrie geschapen kan 
warden uit de in overvloed aanwezige landbouwgrondstoffen zoals 
suiker, cellulose en aanverwante stoffen mits men maar gebruik maakt 
van de nieuwe synthesische methoden uit de petroleumchemie, zoals de 
katalyse. Het onderzoek begint bescheiden, het wordt al spoedig ge
steund door de suikerindustrie. Het waaiert steeds verder uit naar nieuwe 
reacties en naar andere produkten. Er komt oak een toenemende belang
stel ling van andere universiteiten en hogescholen waarmee dan nauw 
samengewerkt wordt. lndustrie en universiteit/hogeschool organiseren 
in november 1975 een symposium in Utrecht dat sterk de aandacht 
trekt. Het lijkt er inderdaad op dat hier de grondslagen zijn gelegd voor 
een nieuwe industrie. 

Vijf onderzoekingen in een vergevorderde staat van uitwerking en een 
dat staat te beginnen. De eerste vijf met tastbare en interessante resulta-
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ten, het zesde dat op de verre toekomst mikt. Soms is het uitgangspunt 
een abstract idee, soms een praktische opgave. De een gaat uit van een 
bestaand probleem, de ander van een vaag concept. Met zijn al len een 
proeve van de diversiteit in aanpak aan de T. H., de veelzijdigheid van 
het onderzoek. Nergens anders dan aan een T.H. was het mogelijk ge
weest om zulke verschillende onderzoeken tegelijkertijd te entameren 
en tot groei te brengen. 
Men zou dus kunnen besluiten dat pluriformiteit een wezenlijk bestand
deel is van T. H.-onderzoek. Maar men vraagt zich dan wel af waar de 
creativiteit vandaan komt om al deze wijdgeschakeerde operaties te 
voeden. 

Een tweede aspect, duidelijk observeerbaar in alle onderzoeken, kwam 
als een verrassing ondanks het feit dat wij hiermede al wel reeds bekend 
hadden moeten zijn. Het valt in alle rapporten op hoe groot de invloed 
van de vele student-medewerkers was en dat niet alleen vanwege het feit 
dat zij noodzakelijk werk verrichten maar vooral door hun grote inbreng 
in het creatieve vlak. Men realiseert zich dan hoe belangrijk de constante 
stroom van jong, weliswaar onervaren, maar wel zeer creatief talent voor 
het universitaire onderzoek is. 
In feite is de universiteit daardoor in een unieke positie, niet alleen een 
instituut voor 'onderwijs tot onderzoek' maar oak een onderzoekorgaan 
met zeer speciale eigenschappen. De behandeling van de universiteit uit
sluitend als onderwijsinstituut betekent een flagrante miskenning van dit 
aspect. 
Wij zouden dus nu kunnen besluiten dater creativiteit genoeg is am de 
pluriformiteit aan te kunnen. En toch bestaat er twijfel aan de waarde 
van het universitaire onderzoek. Misschien is de oorzaak van die twijfel 
te zoeken in de rapporten. Een passende waardering van het werk vereist 
een gemakkelijke toegankelijkheid d.w.z. een goede rapportage. Juist 
het pluriforme karakter van het onderzoek staat echter een overzichte
lijke verantwoording in de weg. Ofwel men schrijft elk jaar dikke boeken 
met uitvoerige verslagen en die worden vanwege de omvang niet gelezen, 
ofwel men volstaat met een droge opsomming en die wordt niet begre
pen. Wellicht geeft de methode, dit jaar hier gevolgd, een uitweg uit dit 
dilemma. Geef de verkorte rapportage zoals nu gebruikelijk maar kies 
elk jaar een klein aantal onderwerpen voor een meer uitvoerig verslag. 
Het is een methode die door Z.W.O. al eerder in haar jaarverslagen. 
gebruikt werd, en die hier oak aan te bevelen lijkt. 

Al is dan veelvormigheid een wezenlijk bestanddeel van het T.H.-onder
zoek, toch is het nuttig dater op gezette tijden een kritische evaluatie 
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plaatsvindt waarbij het werk aan onderzoeken die zich overleefd hebben 
tot een einde gebracht wordt: er moet wel eens schoon schip gemaakt 
warden. Vooral moet het mogelijk zijn om tot concentratie in het onder
zoek te komen d.w.z. een zwaartepuntsbeleid te voeren. Deze zaken 
vragen om een beleidsorgaan en ongelukkig genoeg mankeert het ons 
aan zo'n instantie. 
De ervaring met de door de W.U.B. gecreeerde organen leidt vrij alge
meen tot de conclusie dat deze geen mogelijkheden bieden voor zo'n 
beleid . Men kan de weerklank van deze ervaring waarnemen in meerdere 
rapporten, maar nergens zo duidelijk als in dat van Van der Maessen. 
Daarin staat een figuur waarin de hoogtepunten vermeld zijn in de 
besluitvorming die uiteindelijk leidde tot het 'zonnecel-project'. Het 
verhaal begint al in 1971 met de opsomming van een reeks opeenvolgen
de studies; in de periode tot 1973 voltrok zich de eerder vermelde om
scholing. Dan komt het democratische bestel in actie; in november 1974 
geeft de vakgroep haar toestemming maar eerst in juni 1975 zet de afde
lingsraad het sein definitief op groen. Men ziet hoe traag de besluitvor
ming voortschrijdt door de passage van vakgroep tot wetenschapscom
missie en afdelingsraad_ 
Ter voorkoming van misverstand is het nodig nadrukkelijk te stellen dat 
de trage gang van zaken niet te wijten was aan Speciale toestanden in de 
betrokken afdeling: geheel overeenkomstige situaties hebben zich in 
andere afdelingen voorgedragen. Het is ook geen verwijt aan de mensen 
die in de diverse commissies zitting hadden: die doen hun uiterste best. 
Het is de gecompliceerde structuur die de moeilijkheden geeft. 
Op de een of andere wijze zal deze bureaucratie doorbroken moeten 
worden, wil het onderzoek aan de T. H. in de toekomst werkelijk tot 
zijn recht blijven komen. Hoe dat gebeuren moet is vooralsnog onzeker 
maar er zal ongetwijfeld behoefte zijn aan mensen met groot weten
schappelijk gezag die bovendien de wijsheid kunnen opbrengen om de 
vrijheid en pluriformiteit in stand te houden en toch een concentratie 
te realiseren. Dit zullen dan mensen moeten zijn van het kaliber van de 
man die onze T. H. vandaag tot eredoctor gaat benoemen. 
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Considerans 
uitgesproken door prof. dr. G.C.A. Schuit 
tijdens erepromotie ir. H. Kramers 

H. Kramers, geboren in 1917, verwierf zijn diploma als natuurkundig 
ingenieur in 1941 aan de Technische Hogeschool te Delft. In de periode 
1941-1947 was hij werkzaam bij het Koninklijke Shell Laboratorium te 
Amsterdam, waar hij de thermische diffusie in vloeistoffen bestudeerde. 
Zijn aanpak van dit probleem trok de aandacht van zijn vakgenoten; 
toen dan oak in 1947 een ordinariaat in de fysische technologie aan de 
T.H.-Delft werd ingesteld werd hij uitgekozen tot de vervulling van deze 
positie. 
In de Verenigde Staten was in de jaren 1935-1945 de 'Chemical engi
neering' ontstaan en als wetenschappelijke discipline tot bloei gekomen. 
In Nederland was het vak geihtroduceerd door W.J. D. van Dijck, gevolgd 
door een snelle ontwikkeling, een ontwikkeling waarin Kramers een zeer 
groat aandeel had. Al spoedig werd de Nederlandse inbreng internatio
naal bezien als van zeer grote kwaliteit beschouwd, bovendien oak met 
een eigen karakter hetgeen men kan constateren in de Nederlandse 
naam van het vak nl. fysische technologie. Kramers' colleges kregen een 
grate reputatie en zijn onderzoek leidde tot vele publikaties en niet min
der dan 16 promoties. Het boek: 'Elements of Chemical Reactor Design 
and Operation' metals auteurs H. Kramers en K. R. Westenterp, de 
laatste een van Kramers' leerlingen, kreeg in het buitenland en speciaal 
in de Verenigde Staten een grote reputatie. Het is niet te veel gezegd als 
men constateert dat in de vijftiger en zestiger jaren op het gebied van de 
fysische technologie de T.H.Delft een van de vooraanstaande onder
zoeks- en onderwijscentra in de wereld was. 
In 1964 neemt Kramers ontslag als hoogleraar. De voornaamste beweeg
redenen voor dit besluit waren eensdeels het gevoel dat hij de verdere 
uitbouw van het vak aan de Technische Hogeschool met een gerust hart 
kon overlaten aan de vele getalenteerde jongeren die er zich mee bezig 
gingen houden, maar andersdeels vooral aan de behoefte am terug te 
gaan naar de toepassing van de fysisch-technologische theorieen in de 
industrie. Hij aanvaardde hiertoe eerst de research-directie van l.S.P. R.A. 
De atmosfeer van het onderzoek aan dit centrum bleek echter dermate 
verontreinigd door het voortdurende politieke touwtrekken en gekib-
bel tussen de diverse nationalistische bureaucratieen dater van een ge
zond beleid nauwelijks sprake kon zijn. In 1969 verwisselt hij deze 
functie dan ook met die van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur 
van A.K.Z.O. waar hij thans de verantwoordelijkheid draagt voor al het 
speurwerk. 
In 1975 wordt hij tot lid benoemd van de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen in de sectie Technische Wetenschappen, een benoeming 
die recht doet aan de grate waardering voor zijn beleid als leider van het 
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technisch vvetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse chemische 
industrie. 
Men zou Kramers te kort doen als men geen melding maakte van zijn 
grote menselijke gaven. Te ener zijde de diep gravende onderzoeker met 
de gave voor het isoleren en oplossen van de sleutelproblemen in de 
baaierd van moeilijkheden, kenmerkend voor de industriele processen, 
is hij daarnaast een innemende persoonlijkheid met een grote wijsheid 
en diep menselijk inzicht. De combinatie van deze eigenschappen maakt 
hem tot de eminente researchleider die de Technische Hogeschool 
Eindhoven nu wil eren door de toekenning van het eredoctoraat. 

17 



Toespraak ir. H. Kramers 

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 

Oat uw Technische Hogeschool ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan 
mij het doctoraat in de Technische Wetenschappen heeft willen toeken
nen, is voor mij een eervolle verrassing, Of wel een verrassende eer. 
Het is allereerst een verrassing dat in een tijd waarin vele bestaande zaken 
kritisch worden bekeken, nu ook deze Technische Hogeschool, in navol
ging van de oudere instellingen voor wetenschappelijk onderwijs, beslo
ten heeft met het ere-doctoraat 'voor den feestdag' te komen. Ook u zit 
daar nu voor jaren aan vast. 

Natuurlijk is de verrassing ook van persoonlijke aard. Nimmer heb ik de 
drang gevoeld te gaan behoren tot de 6,5 gepromoveerden op de honderd 
ingenieurs. Weliswaar was ik destijds in Delft bezig met de aanzet tot 
promotie-werk dat de nauwkeurige absolute bepaling van het smelpunt 
van goud had moeten opleveren. Deze aanzet is in de kiem gesmoord. Er 
was voor dit werk ongeveer 5 liter (of bijna 100 kg) zuiver goud nodig, 
en een dergelijke hoeveelheid was reeds in het begin van de bezettings
jaren in ons land volstrekt onvindbaar. Tijd en waarschijnlijke misluk
kingen zijn mij zo gespaard gebleVen. 
Er is naast verrassing ook sprake van teveel eer. Met erg veel plezier heb 
ik in mijn Delftse periode studenten in de technische natuurkunde en in 
de chemische technologie ingewijd in de systematiek van de fysische 
technologie - en dat in een steer van gepaste bescheidenheid. Zelf moest 
ik het vak oak nag leren. Verder is dit vak - het rationaliseren van ver
anderingen in de fysische kwaliteit van stoffen - zo oud als de mensheid 
zelf. En tenslotte, als dit vak wordt gebruikt in de procesindustrie, 
vormt het alleen maar een schakel in de reeks van kundigheden die ver
eist zijn voor het opzetten en het bedrijven van een proces. Liever dan 
nu verder te praten over dit vakgebied dat toch al ettelijke jaren achter 
mij ligt, zou ik op dit moment u willen bedanken voor het feit dat een 
werkzaamheid die ik alleen maar leuk vond, in uw ogen achteraf gezien 
ook belangrijk (of relevant) is geweest. 

Nu is een promotie een belangrijke zaak; en, naar mijn ervaring niet 
alleen voor de promovendus, maar oak voor de promotor. De openbare 
verdediging van proefschrift en stellingen is een toets voor beiden. Al 
bereiden zij zich nog zo zorgvuldig voor, toch kunnen er wel eens tekort
komingen tijdens zo'n zitting aan het licht komen met onthutsende of 
pijnlijke gevolgen voor beiden. 
En nu moet ik, hooggeachte promotor, zonder enige vorm van vooraf-
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gaande gezamenlijk overleg ervoor zorgen dat uw vertrouwen op de goe
de afloop van vandaag niet wordt beschaamd. 

Geen proefschrift, geen stellingen, maar een paar kanttekeningen zou ik 
u willen voorleggen; zij betreffen op deze dag, waarop het onderzoek 
aan de T. H. aan de orde is gesteld, de noodzaak tot verscheidenheid en 
samenwerking in het onderzoek aan instellingen van wetenschappelijk 
onderwijs. Hierbij is mijn belangrijkste uitgangspunt dat zulk een onder
zoek - welke verschijningsvorm het ook heeft en in welke geldstroom 
het zich ook koestert - steeds aanwijsbaar moet bijdragen tot de ambi
ance waarin studenten en promovendi zich ontwikkelen, m.a.w. tot het 
klimaat van de opleiding. 

Als ik nu over verscheidenheid in onderzoek spreek, denk ik daarbij 
tevens aan ongelijkheid als een van de vormen van verscheidenheid. En 
als ik mij uitspreek v66r verscheidenheid, dan houdt dit in dat ik ook 
ongelijkheid in aard en kwaliteit van onderzoek, dus ook van opleiding, 
niet slechts getolereerd maar zelfs bevorderd zou willen zien. Waarom 
moet mij dit nu van het hart? 
Ruim 20 jaar geleden was aan de T.H. in Delft de stemming zeer ver
deeld over de vraag of er - zoals wij toen zeiden - een 'tweede' T. H. 
moest komen. Hiervan was ik een voorstander, omdat ik vond dat de 
Delftse T. H. erg groot aan het worden was en dat het ook tijd was het 
Delftse monopolie te doorbreken. Oat leek mij zeer gezond . Een nieuwe 
T.H. zou dan ook de gelegenheid krijgen nieuwe wegen te vinden bij het 
opzetten van onderwijs en onderzoek. lnderdaad hebben bij u de men
sen van het eerste uur met veel enthousiasme en frisse ideeen 'alterna
tieve' benaderingen en structuren voorgestaan. De eerste rector magnifi
cus Dorgelo, die ik mij nog goed herinner vanwege zijn ideele motivering 
en zijn gave om mensen tot samenwerken te brengen, liep daarbij voorop. 

Niettemin - en het lijkt een wat minder feestelijke opmerking - lijkt het 
alsof 20 jaar het leerpakket, en de gang van zaken bij onderwijs en 
onderzoek bij de T. H. Eindhoven globaal gesproken niet wezenlijk af
wijken van de toestand aan de T. H. te Delft. Natuurlijk zijn er op de 
schaal van de afdeling, vakgroep of leerstoel allerlei soorten van onder
scheid tussen de beide T. H. 's waar te nemen, maar dat neemt niet weg 
dat men maar zelden met het oog op een bepaalde studie een duidelijke 
aanbeveling hoort ten gunste van de ene of de andere. Men zou deze 
conclusie kunnen doortrekken naar de T. H. Twente, waar dan echter 
wel een karakteristiek verschil kan worden geconstateerd dat betrek-
king heeft op de opleiding tot baccalaureus, maar dat dit wat vervroegde 
eindstation niet meer is aangeslagen is naar mijn gevoel terug te voeren 
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tot het feit dat de baccalaurei in de minderheid zijn. 
De globale vereffening waarover ik zo juist sprak, hebben wij die zo 
gewild, of is die vanzalf gekomen, of wij het wilden of niet? Geven de 
wettelijke voorschriften te weinig vrijheid voor het bereiken van ver
scheidenheid, zijn het de tradities (of het toch uiteindelijk volgen van 
de oudste T. H. waar velen bij de T. H. l:indhoven werden opgeleid) die 
tot gelijkvormigheid aanleiding geven, of is het de positie van de docent 
die volgens het overwegend continentaal patroon op het terrein van zijn 
vakgebied betrekkelijk autonoom is, zodat er eerder aanleiding is de 
situatie in termen van de statistiek te beschrijven dan in termen van de 
leer der verzamelingen? 
Hoe men ook over deze oorzaken moge denken, mij lijkt het gewenst 
dater steeds wordt gezocht naar bepaalde bundelingen van krachten, op
dat er duidelijke bakens of herkenningstekenen ontstaan waaromheen 
zich in het technisch wetenschappelijk onderwijs in Nederland kwalita
tief goed onderzoek kan ontwikkelen. 
In dit verband zou ik graag willen noemen dat onlangs vanwege de afde
ling der Scheikundige Technologie aanodeze T.H. aan enkele personen 
buiten deze afdeling is gevraagd of het zinvol zou zijn het onderzoek
werk van de afdeling in belangrijke mate random enkele zwaartepunten 
te groeperen. Er is toen na een vrij diepgaande studie van de huidige 
situatie onder meer aan de afdeling geadviseerd de katalyse een bindend 
element te laten vormen in het onderzoekprogramma van de afdeling. 
Dit is nu het vakgebied dat u, hooggeachte promo tor, bij "uitstek be
heerst, en waarvoor u en uw medewerkers tot ver over onze grenzen 
bekend zijn. Er is door uw toedoen een 'school' ontstaan die zeer de 
moeite waard is voortgezet en verbreed te worden. Datu nu mijn promo
tor bent, lijkt mij geheel op toeval te berusten, maar dat ik tegenover u 
juiste de katalyse als voorbeeld aanhaal is natuurlijk geen toeval. Wij 
hebben hier inderdaad met een onderwerp te maken dat om verschillen
de redenen als zwaartepunt kan dienen. 

In de eerste plaats is er een reeks van vakgebieden in de afdeling die op 
zinvolle wijze op de studie van het fenomeen katalyse kunnen, aanslui
ten, terwijl de meer technologisch georienteerde discipline zich met de 
kennis en beheersing van gekatalyseerde chemische omzettingen kunnen 
bezighouden. Het onderwerp katalyse zou aldus samenwerkingsproces
sen kunnen katalyseren, alleen al op grond van deze opportunistische en 
wetenschappelijk/technische overwegingen. 

Er is echter nog een tweede, niet minder belangrijk argument. 
Een dieper inzi.cht in de rol van de katalyse bij chemische omzettingen 
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en een betere beheersing van de technologische aspecten hiervan zal on
getwijfeld lei den tot sterk verbeterde chemische processen; verbeterd in 
de zin van besparing in grondstoffen en energie door een hogere omzet
tingsgraad en een betere selectiviteit, met inbegrip van betere mogelijk
heden milieuverontreiniging te vermijden en energieverbruik voor recir
culaties te verminderen. De weg van elementair inzicht tot grootscheep
se technische verwerkelijking is weliswaar Jang en kronkelig, maar het 
bijdragen van zelfs de kleinste steentjes tot deze ontwikkeling van zin
vol zijn. Het lijkt wel steeds moeilijker een echte bijdrage te leveren, 
maar het is juist daarom zo belangrijk dat door een concentratie van 
kennis en kunde een goed wetenschappelijk peil wordt bereikt, waarvan 
ook de opleiding profiteert. 

In de derde plaats brengt concentratie van onderzoek de noodzaak van 
interdisciplinaire samenwerking met zich mee. Uiteraard warden onder
zoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en in overheidsinstellingen zo
als T.N.0. steeds met deze noodzaak geconfronteerd. Daarom weet men 
daar dat dit soort samenwerking op goed geformuleerde doelstellingen 
moet rusten, en dan nog zorgvuldig moet warden begeleid. Men komt 
bijna steeds op een zg. matrix-structuur terecht, waarin het samenwer
kingsverband dwars door de hierarchieke structuur kan lopen. Naarmate 
de laatstgenoemde structuur meer volgens vakgebieden of disciplines is 
georienteerd, blijkt het moeilijker tot goed werkende dwarsverbanden te 
komen. Vaak hebben de beheerders van de disciplines (te vergelijken met 
de docenten in de universitaire sfeer) er moeite mee enerzijds geheel 
verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van de inbreng op hun vakge
bied, maar anderzijds maar ten dele of gedeeld verantwoordelijk te zijn 
voor de uitvoering van het gehele interdisciplinaire programma. Daarom 
is het zo belangrijk eerst goed vast te stellen wat met de samenwerking 
beoogd wordt en bereikt moet warden, en na een consensus hierover de 
organisatorische aspecten te regelen. Probeert men het andersom te doen; 
dan komt de gemeenschappelijke activiteit waarschijnlijk niet eens van 
de grand. 

Het lijkt mij nu dat interdisciplinaire programma's een wezenlijke bijdrage 
kunnen geven tot algemene vorming van studenten en staf, en wel op het 
terrein van de kunst van het constructief samenwerken: de kunst van geven 
en nemen (in plaats van nemen en niet geven). de kunst van het aanvaar
den en waarderen van de specifieke kennis die een ander inbrengt, en de 
kunst zelfs bij tegenslagen het gemeenschappelijke doel centraal blijven 
stellen. Het beheersen van deze kunst is maatschappelijk belangrijk, ook 
al wordt er niet meteen een wereld probleem mee opgelost. 
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Zo zou men met betrekking tot dit onderwerp van de afgestudeerde 
willen verwachten dat hij in staat is zelfstandig bij te dragen in team
verband; zelfstandig in de zin van creatief, kritisch en constructief. Nu 
wordt nog in menig geschrift over studieprogramma's in het wetenschap
pelijk onderwijs gesproken over 'zelfstandige beoefening der wetenschap' 
of 'het zelfstandig tot stand brengen van een onderzoek'. In de tegen
woordige tijd lijkt mij deze opmerking een anachronisme dat in zijn on
genuanceerdheid gemakkelijk tot misverstand kan leiden. 

lk heb, meneer de Rector Magnificus, gebruik makend van de gelegen
heid u te bedanken, een paar dingen gezegd over de wenselijkheid van 
verscheidenheid en samenwerking. Mijn opmerkingen waren bepaald 
niet nieuw of origineel; ik had alleen behoefte hier en daar een lijntje 
aan te dikken, en ik hoop dat dit ook zo is begrepen. Met de verjaardag 
van uw Technische Hogeschool wil ik u nog gelukwensen. Zij is, of
schoon geen tiener meer, nog wel jong. Er kan nog van a lies uit groeien 
en uit komen. Mag ik daarom de Technische Hogeschool in Eindhoven 
nog een goede toekomst toewensen? 
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