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Dames en Heren, 

Toen jaren geleden rector Erkelens 
een voorstel deed over de volgorde 
waarin de faculteiten de spreker voor 
de diesrede zouden leveren, heeft hij 
zich laten leiden door de overwe
ging dat wij hier een over de jaren 
gezien meer of minder evenwichtig 
beeld van de Technische Universi
teit moesten krijgen. Daartoe meen
de hij de faculteiten in te moeten 
delen in 'technische' en 'minder 
technische' faculteiten die elkaar 
dan zouden afwisselen. In die afwis
seling komt de Faculteit der Techni
sche Natuurkunde na de Faculteit 
der Werktuigbouwkunde en daar
mee, naar ik aanneem, in de catego
rie 'minder technisch'. Het moet mij 
van het hart, dat ik moeite heb met 
die karakterisering. Je vraagt je dan 
at water zou gebeuren als een rec
tor zich geroepen voelde de facultei
ten in meer en minder wetenschap
pelijke in te delen. Als dan dezelfde 
volgorde zou worden aangehouden, 
zou dat tot leuke discussies met de 
collega's van werktuigbouwkunde 
aanleiding kunnen geven. Maar mis
schien zou ook rector Erkelens nu 
niet meer tot zijn uitspraak komen. 
lmmers Technische Natuurkunde is 
nu trots op zijn technische karakter 
en de Faculteit der Werktuigbouw
kunde op zijn wetenschappelijkheid, 
de een zonder zijn wetenschappe-

lijkheid te veronachtzamen, de ander 
zonder dat te doen met zijn tech
nische karakter. 
Waarom breng ik dit naar voren? 
Sinds de door rector Erkelens ge
maakte volgorde werd de Techni
sche Hogeschool verdoopt in Tech
nische Universiteit, maar werd ter
zelfder tijd de lengte van het studie
programma teruggebracht tot 4 jaar. 
Sommigen zien daarin een tegen
stelling. Een opleiding van vier jaar 
was traditioneel voorbehouden voor 
een meer beroepsgerichte oplei
ding, althans in detechniek. En zeker 
geldt dat voor de natuurkunde. Wij 
hebben echter de pretentie de stu
denten niet op te leiden voor een 
baan, maar voor een loopbaan. Of 
we daar in slagen moet de maat
schappij maar bepalen. Een ding is 
zeker: je vindt natuurkundige inge
nieurs op vele plaatsen in de maat
schappij terug.Zelfs een der huidige 
ministers hoort tot het genus. Of we 
daar gelukkig mee moeten zijn, moet 
nog blijken, maar op enkele veront
rustende voortekenen kom ik straks 
nog wel terug. 
Wat kenmerkend is in de opleiding 
van natuurkundige ingenieurs, is de 
verwevenheid van onderwijs en on
derzoek. Het is een interessante 
vraag of het niet ernstig te betreuren 
valt dat we voor die essentieel ver
weven activiteit die we met de woor
den 'onderwijs en onderzoek' aan
duiden, niet een enkel woord heb
ben. Sommige aspecten van het 
werk aan een faculteit der techni
sche natuurkunde hebben inder-
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daad voor de oppervlakkige be
schouwer iets weg van onderwijs 
zoalsdat buiten de universiteitwordt 
gegeven. Andere aspecten zijn voor 
dezelfde oppervlakkige beschouwer 
moeilijk te onderscheiden van het 
onderzoek zoals dat wordt gedaan 
aan een onderzoeksinstituut. Toch 
is de oppervlakkigheid bij het hier 
geschetste beeld wezenlijk. De meer 
nauwkeurige beschouwer komt al 
snel tot een ander beeld. Hij ontdekt 
bijvoorbeeld dat het onderzoek in 
een duidelijk opleidingskader wordt 
uitgevoerd. De onderzoekers die het 
tot volledige zelfstandigheid hebben 
gebracht, verdwijnen in het alge
meen, en vaak juist naar die institu
ten die onderzoek in strikte zin als 
hun opgave zien. Aan de ontwikke
ling van het onderwijs, d.w.z. het on
derwijs waarbij iemand voor een 
klas staat, is echter ook het onder
zoek in strikte zin niet vreemd. lk 
hoop U ook dat in het vervolg toe te 
lichten. Wei ben ik ervan overtuigd, 
dat het niet hebben van een woord 
voor onze activiteit de buitenstaan
ders maar op slechte gedachten 
brengt, n.I. dat de doelmatigheid van 
het geheel bevorderd zou kunnen 
worden door er twee gescheiden ac
tiviteiten van te maken. 
De gedachte is verleidelijk. Onder
zoekers kunnen toch beter hun werk 
doen zonder gestoord te warden 
door studenten, die hen maar van 
hun werk houden en anderen zijn 
wellicht meer bedreven in het geven 
van onderwijs. Waarom zou je die 
dwi ngen ook nog onderzoek te doen? 
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Voor een natuurkunde-faculteit zijn 
zulke gedachten - en ik ben bang 
voor sommige andere faculteiten 
ook - dodelijk. Wellicht zijn er delen 
van de universiteit waar die ge
dachte wel waardevol is. Oat wil ik 
niet uitsluiten en ik wil er ook niet 
over oordelen. Mijns inziens is een 
van de grote tekortkomingen van het 
overheidsstreven met betrekking tot 
het wetenschappelijk onderwijs juist 
de nagestreefde uniformiteit ervan. 
Alie faculteiten worden in hetzelfde 
Procrustesbed gelegd, zonder een 
ogenblik rekening te houden met 
eigen aard en eisen. 
Van een opleiding natuurkunde 
wordt verlangd dat de gediplomeer
den zonder al te veei huip in staat 
zijn de publicaties uit het vakgebied 
te lezen en te begrijpen, zij het met 
enige inspanning en moeite. Daar de 
fysica een internationaal vak is, en, 
in tegenstelling tot sommige andere 
landen, ook al sinds jaar en dag in 
Nederland zo gezien wordt, betekent 
dit dat de normen te stellen aan het 
niveau van de opleiding dus eigen
lijk van buiten worden opgelegd. De 
redacteuren van internationale tijd
schriften en in hun voetspoor de we
tenschappelijke commissies van in
ternationale conferenties bepalen 
welk niveau als gemeenschappelijk 
kennisniveau aanwezig wordt ge
acht. De European Physical Society 
heeft het voornemen de verschillen
de curricula in Europa te inventarise
ren. Daaruit kan, zo voorspel ik, all.een 
maar blijken dat wat we doen nog zo 
slecht niet is of niet in vier jaar kan. 



Als degenen die voor de klas staan 
en degenen die de conferenties be
zoeken en publiceren niet meer de
zelfden zijn, dan raakt de band tus
sen onderwijs en onderzoek los. 
Dan is te verwachten dat het curricu
lum zijn automatische aanpassing 
gaat missen en dat de bewaking van 
het niveau van het onderwijs niet 
meer vrijwel automatisch gaat door 
de gedurige vergelijking met de op
vattingen van de internationale ge
meenschap, maar dat er een perio
dieke inhaalslag moet worden ge
organiseerd, ge"initieerd en gevoed 
door een uitgebreide, terzake kun
dige inspectie en dito visitatiecom
missies, waarbij de opgave van hui
dige inspecties en visitatiecommis
sies zal verbleken. 
lk wil het bovenstaande enigszins 
abstracte betoog illustreren met mijn 
eigen ervaring als onderwijzer en 
onderzoeker. Tegelijkertijd geef ik 
daarbij de illustratie voor mijn opinie 
over de roep naar instituten en on
derzoeksscholen om het zogenaam
de toponderzoek te stimuleren, al
thans voor zover het de natuurkunde 
betreft. Maar daarover later. 
Alweer vele jaren geleden werd ik 
uitgenodigd een voordracht te hou
den in Antwerpen over mijn toenma
lige hobby. Het ging om wiskundige 
methoden voor de berekening van 
golfvoortplanting in inhomogene 
media. Oat zijn media waarin de 
voortplantingseigenschappen af
hankelijk zijn van de plaats. Daar
voor bestaan verschillende metho
den. Exacte oplossingen voor een 

gegeven probleem zijn zelden be
schikbaar. Orn toch tot een verant
woorde schatting te komen van de te 
verwachten eigenschappen van die 
media, staan dan twee wegen open. 
In de eerste plaats kan men streven 
naar een systematisch benaderde 
oplossing van het probleem zoals 
het is gegeven. Een andere strategie 
is het gegeven probleem systema
tisch benaderen met een wel exact 
oplosbaar probleem. Beide metho
den vinden toepassing en daar ging 
mijn voordracht over. 
Naar Antwerpen was ook een me
dewerker van het KNMI gereisd. Met 
hem ontstond zo een contact over 
toepassing van de door mij naar vo
ren gebrachte methoden in de dy
namica van de hogere luchtlagen. 
De samenwerking leidde uiteindelijk 
tot een aanvraag om subsidie bij de 
toenmalige Nederlandse Organisa
tie voor Zuiver-Wetenschappelijk 
Onderzoek (ZWO). Het subsidie 
werd toegekend. De steun bij de 
aanvrage verleend door de toenma
lige directie van het KNMI zij hier 
dankbaar vermeld1. 

Deze toevallige ontmoeti ng heeft ge
leid tot een informeel maar effectief 
samenwerkingsverband tussen mijn 
eigen groep en die van collega Wee
nink enerzijds, en het KNMI en de 
Radiosterrenwacht in Westerbork 
anderzijds. lk zal hier de verleiding 
weerstaan om in te gaan op de oor
zaken en achtergronden van de ver
wijdering die is ontstaan tussen het 
KNMI en de overige deelnemers, 
hoewel die geschiedenis op zich 
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zich ook uitstekend leent om aan te 
tonen welke nadelen er zijn verbon
den aan wetenschapsbeoefening in 
een hierarchische situatie die inhe
rent is aan een instituutsorganisatie. 
Het onderzoek heeft zich althans in 
mijn groep geconcentreerd op het 
dynamisch gedrag van de atmos
feer. Daarbij moet U denken aan 
hoogten tot ongeveer 250 km. Tus
sen ongeveer 60 en 250 km be
vinden zich ook lagen met een zo
danig verhoogde ionisatiegraad, dat 
daardoor de eigenschappen voor de 
voortplanting van radiogolven in be
langrijke mate warden bepaald. Van
daar ook de belangstelling van de 
radioastronomen voor dit onder
werp. De telescopische installaties 
staan op de aarde en de radiosig
nalen van verre radiobronnen moe
ten die z.g. ionosfeer passeren. De 
dynamica van de ionosfeer is dus 
van invloed op de stralendoorgang 
door die ge"ioniseerde lagen, terwijl 
anderzijds de waarnemingen van 
Westerbo.rk in beginsel een schat 
van informatie bevatten voor ons 
onderzoek. 
De laatste jaren heeft het onderzoek 
in de groep van collega Weenink 
zich geconcentreerd op het pro
bleem van de stralengang door de 
zich bewegende ionosfeer en dat in 
mijn groep op de eigenschappen 
van de golfbewegingen in de iono
sfeer, zowel theoretisch, dat is dus 
specifiek ons werk, als experimen
teel. Dat woord experi menteel is dan 
wat overdrachtelijk gebruikt. Be
doeld is de analyse van de waarne-
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mingen van Westerbork teneinde de 
dynamica te traceren. 
lk ben U ook nog een verklaring 
schuldig over het soort bewegingen 
waarover het gaat. Daar zijn in de 
eerste plaats de getijdegolven, niet 
te verwarren met de getijden in de 
oceanen. Deze getijden - ik moet 
bekennen niet erg gelukkig te zijn 
met de term - stammen van het feit 
dat de zon de atmosfeer uitsluitend 
aan de zonzijde verwarmt, terwijl de 
schaduwzijde uiteraard kan afkoe
len waarbij de absorptie van de zon
nestraling zowel in de atmosfeer zelf 
kan plaatsvinden, als aan het aard
oppervlak gevolgd door warmte
overd racht naar de atmosfeer toe. 
Daarnaast zijn er ook getijden die 
net als die in de oceanen hun oor
sprong hebben in de gravitatievel
den2. 
Ons onderwerp van studie is echter 
een ander soort golf. De oorzaak 
daarvan is gelegen in het feit dat de 
dichtheid van de atmosfeer naar bo
ven gemiddeld afneemt. Stet U nu 
voor dat een deel atmosfeer van be
paalde hoogte door een of andere 
oorzaak naar beneden wordt ge
duwd. Die hoeveelheid lucht komt 
dan te verkeren in een omgeving van 
grotere dichtheid en ondervindt 
daardoor een opwaartse kracht. 
Hierdoor zal het bedoelde plukje 
lucht weer naar boven worden ge
duwd. Door de inertia zal het door
schieten en zo in een omgeving te
rechtkomen met een kleinere dicht
heid en zo een neerwaartse kracht 
ondervinden. Zo'n slingering heeft 



een karakteristieke frequentie die 
hoger is naarmate de gradient steiler 
wordt. Hij staat bekend als de Brunt
Vaisala-frequentie. 
Een dergelijke karakteristieke fre
quentie speelt een belangrijke rol bij 
de z.g. dispersie van golven. Onder 
dispersie verstaan we ruwweg de 
afhankelijkheid van de voortplan
tingssnelheid van een golf van zijn 
trequentie. Als we dan ook de golven 
die wij bedoelen, gaan bekijken op 
deze afhankelijkheid, dan zien we 
dat we bij de hogere frequenties gol
ven krijgen die lijken op onze ge
wone akoestische golven; voor de 
lagere frequenties krijgen we echter 
golven van een ander karakter, be
kend als interne zwaartegolven. Te
zamen staan ze bekend als akoesti
sche zwaartegolven. Een diagram 
waarin frequentie wordt uitgezet te
gen golfgetal, heet het dispersiedia
gram. We kunnen zo'n diagram ma
ken voor de akoestische zwaarte
golven. In dit diagram worden para
metergebieden waar voortplanting 
mogelijk is, gescheiden door een 
gebied, waar de combinatie van fre
quentie en golfgetal leidt tot een ge
dempte 'golf', ook wel aangeduid 
met evanescente golf. 
Als het U nu een beetje duizelt, dan is 
U dat vergeven. Toch kent U alien 
een extreme vorm van de hier be
doelde golven: die golven n.I. die 
zich voordoen bij een extreme vorm 
van een dichtheidsgradient. Zo'n 
sprong in de dichtheid doet zich 
voor aan ieder wateroppervlak. De 
sprong is dan wel een factor dui-

zend. En de golven die ik bedoel, zijn 
de oppervlaktegolven. Gooit U straks 
maar eens een steen in de vijver en 
U ziet dat type zwaartegolven. Wel
licht kunt U zich nu ook beter voor
stellen, dat er golven zijn die hun 
bestaan ontlenen aan een gradueel 
verloop van de dichtheid. Trouwens, 
in de oceaan doet zich dit type gol
ven ook voor. Een der oorzaken van 
de diepte-afhankelijkheid van de 
dichtheid is de diepte-afhankelijk
heid van het zoutgehalte. 
Voor mijn betoog is het hier van be
lang te vermelden dat het onderzoek 
aan zulke golven ook praktische be
tekenis kan hebben. Allereerst geldt 
natuurlijk dat het verkregen inzicht 
licht werpt op bepaalde verschijn
selen in de natuur en dat het van 
belang is voor andere takken van 
wetenschap, zoals de reeds ge
noemde radioastronomie en uiter
aard de oceanografie. Maar ook heel 
praktische problemen hangen er 
mee samen. Zo kunnen de interne 
zwaartegolven, zeker als zij voor
komen in de onderste luchtlagen, 
een gevaar opleveren voor de lucht
vaart. Dat was voor ons echter niet 
de drijfveer van ons onderzoek. 
Hier past trouwens nog een opmer
king. Enige tijd geleden was ik te 
gast bij het Koninklijke/Shell Explo
ratie en Produktie Laboratorium te 
Rijswijk. Het was niet moeilijk te be
grijpen dat men daar in hoge mate 
ge"interesseerd is in goltvoortplan
tingsproblemen in inhomogene me
dia. Tenslotte verdient een niet on
aanzienlijk deel van dat laboratorium 
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zijn kost met de ontwikkeling van 
bodemonderzoek met behulp van 
seismische golven. 
Ons werd bij die gelegenheid uitge
legd waarom de leiding van het labo
ratorium genegen was bepaalde on
derzoeksvragen bij de universiteiten 
te deponeren. lk heb toen gesteld dat 
uiteraard de normale menselijke 
nieuwsgierigheid ons best be
nieuwd maakt naar de motieven, 
maar dat wij onze eigen aan ons 
werk en onze werkdoelen ontleende 
motieven nodig hebben om op de 
uitnodiging tot het aangaan van een 
onderzoekscontract in te gaan. 
Dat soort motieven moet wortelen in 
de wetenschappelijke belangstel
ling, de mogelijkheid van uitbreiding 
van bestaande kennis, het bieden 
van een voldoende uitdaging, de 
passendheid bij de onderwijsdoelen 
en de mogelijkheid tot interessante 
publicaties. Waarschijnlijk is de op
somming niet uitputtend. Maar dui
delijk is, dat voor een goede en 
vruchtbare overeenkomst de motie
ven van beide partijen geheel ver
schillend kunnen en mogen zijn. 
Laat ik terugkeren tot de interne mo
tieven voor ons recente onderzoek. 
lk vertelde U over het voorkomen 
van interne zwaartegolven als een 
soort uitgesmeerde oppervlaktegol
ven. U kent all en de branding aan de 
kust. De langzaam hellende zeebo
dem leidt tot overheersing van niet
lineaire effecten waardoor de golf
hoogte oploopt en de toppen de 
neiging hebben de dalen in te halen, 
totdat de golf breekt. In de oceaan is 
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echter oak een belangrijk dispersief 
effect werkzaam: de voortplantings
snelheid van golven is afhankelijk 
van de golflengte. Dit effect is lineair 
en domineert dus, als niet-lineaire 
effecten minder belangrijk zijn. Het 
netto effect van dispersie onder deze 
omstandigheden is juist een uitsme
rend effect. Onder bepaalde omstan
digheden kunnen deze beide effec
ten elkaar echter precies in even
wicht houden en er ontstaat een golf 
die onvervormd zijn weg vervolgt. 
Op het eind van de vorige eeuw 
heeft de Amsterdamse wiskundige 
D.J. Korteweg een overtuigend wis
kundig model voor dit effect ontwik
keld samen met zijn leerling G. de 
Vries3 . Het onderwerp was opper
vlaktegolven op een rechthoekig ka
naal. De vergelijking die beide heren 
afleidden staat nu bekend als de 
Korteweg-de Vries vergelijking en 
heeft lang na hun dood de heren uit 
de vergetelheid gehaald en wereld
beroemd gemaakt. Het verschijnsel 
was overigens al decennia eerder 
waargenomen door Scott Russell4, 

die een zeer bloemrijke beschrijving 
geeft van zijn waarneming vanaf de 
rug van een galopperend paard! 
Hij vertelt van zijn waarneming van 
een schip dat in een nauw kanaal 
door twee paarden werd getrokken. 
Het schip kwam plotseling tot stil
stand. Niet echter de hoeveelheid 
water die door de boot in beweging 
was gebracht. Het verzamelde zich 
aan de boeg van het schip in een 
staat van grate agitatie, liet toen plot
seling het schip achter zich en rolde 



voorwaarts met grate snelheid, de 
vorm aannemend van een grate soli
taire verhoging, een afgeronde, 
gladde en goed gedefinieerde ver
hoging van het water, die zijn loop 
langs het kanaal vervolgde, blijkbaar 
zonderverandering van vorm ofver-

Konink/ijke Bib/iotheek, Brussel 

mindering van snelheids. 
lk heb Scott Russell's beschrijving 
letterlijk vertaald, want een verbete
ring van de beschrijving is nauwe
lijks te geven. De waarneming da
teert van augustus 1834. De golf 
werd bekend als solitaire golf. 
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Er bestaat ook een periodieke niet
lineaire oplossing van de Korteweg
de Vries vergelijking. De oplossing is 
in termen van elliptische functies. 
Dezefuncties lijken in de verte op de 
U alien, naar ik hoop, bekende sinus
en cosinus-functies. De analogie 
heeft aanleiding gegeven tot een 
analoge aanduiding van elliptische 
functies. In plaats van sin en cos 
schrijft men sn en en voor bepaalde 
elliptische functies. De analogie is 
verder gedreven en de golven die ik 
hier bedoel, heten cnoidale golven. 
In vergelijking met sinusoidale gol
ven zijn de toppen spitser en de 
dalen vlakker. Het lijkt wel of de 
middeleeuwse miniaturist6 die de 
hier vertoonde illustratie schilderde, 
hiervan op de hoogte was. Hij lijkt in 
ieder geval een scherpere waar
nemer, dan een onbevooroordeelde 
buitenstaande zou menen. 
Het verschijnsel van de solitaire golf 
- hi er een bergje van water dat zich 
onvervormd kilometers lang voort
plant - is zo populair geworden, dat 
talloze experimentators in zeer ver
schillende takken van de natuur
kunde die nu menen te zien. Van
zelfsprekend zorgen theoretici er 
dan wel voor, dat net zo lang met de 
uitgangsvergelijkingen wordt ge
morreld, tot een al dan niet consis
tente benadering wordt opgediend, 
die leidt tot een Korteweg-de Vries 
vergelijking of een andere die het
zelfde gedrag vertoont. Het is echter 
vaak even gemakkelijk een net iets 
andere vergelijking af·te leiden die 
binnen de toegepaste benadering 
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even correct lijkt, maar die dat ge
drag niet heett! Hier ziet U, dat ook in 
een streng lijkend vak als de theore
tische natuurkunde de wens soms 
de vader van de gedachte blijkt. 
Het is daarom buitengewoon bevre
digend als je als onderzoeker een 
situatie aantreft of ontdekt (net hoe 
U het wilt zien), die logisch en on
dubbelzinnig leidttot een Korteweg
de Vries vergelijking of tot een an
dere uit de beperkte verzameling 
van vergelijkingen die de solitaire 
golf als oplossing toelaten. Oat nu 
blijkt het geval met de solitaire in
terne zwaartegolven die U vindt in 
het proefschrift van dr. Miesen7. 

Daar ligt ook precies het plezier en 
de oorzaak van de beiangsteiiing 
van ons en anderen voor dit type 
werk. En ik vestig er nadrukkelijk de 
aandacht op, dat dit allemaal niet 
van te voren voorzien is, of deel heeft 
uitgemaakt van een superieure we
tenschappelijke planning. In tegen
deel, zou ik haast willen zeggen. 
Evenzeer stemt het tot grote tevre
denheid een situatie aan te treffen in 
de natuur, waar ondubbelzinnig 
sprake is van solitaire golven of 
cnoidale golven. Zo'n situatie doet 
zich voor bij het verschijnsel 'Mor
ning Glory'. 
In Noordelijk Australie, in het zuide
lijk deel van de golf van Carpentaria, 
doet zich met grote regelmatigheid 
een spectaculair natuurverschijnsel 
voor8. Een lange smalle wolkenfor
matie, die zich soms van horizon tot 
horizon uitstrekt - vaak zelfs een 
opeenvolging van zulke wolkenfor-



'~·:-•• '· 

Roger K. Smith, Miinchen 

maties - drijft langs de lucht met een 
snelheid grater dan de windsnelheid 
in de voortplantingsrichting van die 
wolkenformaties. Het verschijnsel 
doet zich vooral vroeg in de morgen 
voor tegen het einde van het droge 
seizoen. Het verschijnsel blijkt ge'in
terpreteerd te kunnen warden als 
eeli enkele of een aantal zich in de 
lag ere atmosfeer voortplantende so
litaire golven. Er is zelfs een wissel
werking tussen twee solitaire golven 
be~end die geheel aar:isluit bij de 
theorie. 
De opleving van de belangstelling 
voor solitaire golven is toe te schrij
ven aan hetwerkvan Martin Kruskal 
en Norman Zabusky9• Zij onderzoch
ten in het kader van een klassiek 

probleem, voor de kenners het Fer
mi-Pasta-Ulam probleem, een sys
teem waarin zowel dispersie als niet
lineariteit een rol spelen. Zij ontdek
ten numeriek de wisselwerking van 
twee solitaire golven. Als een soli
taire golf een andere solitaire golf 
inhaalt, vindt een wisselwerking 
plaats, waaruit de solitaire golven 
weer onvervormd te voorschijn tre
den. Wei is hun voortplanting iets 
veranderd. De ingehaalde golf is iets 

. ten,act:ite.r geraakt op zijn oorspron
kelijke:koers, de inhaler iets voorop 
gekomen, althans bij de Korteweg
de Vries vergelijking. Dit deeltjes
achtige gedrag heeft de auteurs tot 
de term soliton ge'inspireerd. 
Dit nu zeer karakterist'leke gedrag is 
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ook bij de 'Morning Glory' waarge
nomen, en dat is eigenlijk het meest 
overtuigende bewijs van de juistheid 
van de interpretatie van de 'Morning 
Glory' als een solitaire golf. Eerlijk 
gezegd: ik geloof onderzoekers die 
beweren een soliton te hebben 
waargenomen, alleen maar echt, als 
ze deze typische soliton-interactie 
hebben gedemonstreerd. De zaak is 
zelfs een beetje ingewikkelder. Het 
verschijnsel van de 'Morning Glory' 
speeltzich af in de onderste kilome
ter van de atmosfeer. De vergelijking 
die voor de ideale situatie kan wor
den afgeleid, is niet de Korteweg-de 
Vries vergelijking maar een andere 
die ook soliton-gedrag vertoont en 
bekend staat als de Benjamin-Davis
Acrivos-Ono vergelijking. Het ver
schil tussen de Korteweg-de Vries 
vergelijking en de Benjamin-Davis
Acrivos-Ono vergelijking uit zich in 
een verschil met betrekking tot de 
interactie van twee solitons. Hier 
vervolgen na de wisse.lwerking bei
de solitonen hun weg of er helemaal 
niets gebeurd is. Uit de waarnemin
gen kan men aflezen in hoeverre de 
randcondities zo zijn, dat men kan 
besluiten tot een Korteweg-de Vries
achtig gedrag of een Benjamin-Da
vis-Acrivos-Ono gedrag. 
Het belang van de verklaring van 
een verschijnsel als de 'Morning 
Glory' gaat wel verder dan alleen die 
van een schitterend natuurver
schijnsel. In de eerste plaats gaat het 
verschijnsel slechts zelden verge
zeld van wolkvorming. Hierdoor blijft 
het ongetwijfeld vaak onopgemerkt. 
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In feite doet de hier bedoelde 'Mor
ning Glory' zich voor in een afge
legen streek en was daardoor heel 
lang alleen bekend bij enkelen. Voor 
het ontstaan van wolken is nu een
maal een voldoend hoge vochtig
heidsgraad op lage niveau's nodig. 
Waar aan die voorwaarde niet is 
voldaan, blijft het verschijnsel onop
gemerkt, maar kan het in sommige 
omstandigheden wel degelijk een 
gevaar voor de luchtvaart opleveren. 
Dan is het voor de meteoroloog van 
groot belang de preciese omstan
digheden, waaronder het verschijn
sel zich kan voordoen, te kennen en 
te herkennen. Maar ik herinner U er 
nog maar eens aan: dat was niet ons 
motief. 
Het hier beschreven onderzoek heeft 
ertoe geleid dat in onze groep een 
aardige expertise is opgebouwd 
over de dynamica van de atmosfeer. 
Het zal iedereen duidelijk zijn, dat 
een dergelijke expertise een goede 
basis vormt voor het geven van ver
antwoord onderwijs op dit gebied. 
Zo zijn wij in staat het onderwijsaan
bod van onze faculteit uit te breiden 
met een college hierover, dat eigen
lijk noodzakelijk is voor eenieder die 
werkzaam wil zijn op het gebied van 
de fysische omgevirig van de mens. 
Laten we nu eens kijken naar de si
tuatie die zou ontstaan, als de zetel 
van het fundamentele onderzoek 
niet langer de faculteit is waar de 
hoogleraar met zijn seniormede
werkers in betrekkelijke vrijheid zijn 
plan kan trekken, maar de instituten, 
al dan niet georganiseerd in gra-



duate schools, die kennelijk bedoeld 
zijn in hoge mate los te staan van de 
faculteiten. 
Een instituut heeft een duidelijk be
paald onderzoeksgebied. Voor vrij
buiters die nu eens op dit gebied dan 
weer op dat gebied bijdragen leve
ren, is geen plaats. Er is een baas. De 
baas ziet toe dat het nauwkeurig 
vastgestelde onderzoeksprogram
ma wordt gevolgd. Wat niet in het 
programma past, behoort ook niet 
gedaan te worden. Kortom, er ont
staat een werkklimaat waarin alleen 
resultaten binnen een beperkt ge
bied tellen. Daarbij ligt voortdurend 
het gevaar op de loer dat resultaten 
niet meer op hun juistheid worden 
getoetst, maar op hun bruikbaarheid 
om de financiering van het instituut 
veilig te stellen. Er ontstaat een party
line en wie er van afwijkt, is nog niet 
gelukkig. U zult stellen dat ik over
drijf, en inderdaad de soep wordt 
lang niet altijd zo heet gegeten als 
die op tafel komt. Maar toch, ik kan U 
voorbeelden van deze gang van za
ken geven. En hoeveel zelfcensuur 
houdt conflicten van deze aard ver
borgen? 
Ook kan de vraag worden gesteld of 
onderzoeksdoelen zich wel zo goed 
laten stellen en, als dat al lukt, of de 
weg erheen wel altijd even rechtlij
nig is. De uiteraard geleidelijke over
gang van zeer fundamenteel onder
zoek naar uiterst toegepast zou wel 
eens te maken kunnen hebben met 
de meer of mindere mate waarin de 
beheersbaarheid van het onder
zoeksproces mogelijk is. 

Overigens moet U niet menen dat 
verschillen van inzicht over de rela
tie tussen fundamenteel onderzoek 
en de overheid erg nieuw zijn. Van 
den Bergh 10 haalde onlangs een ci
taat boven water uit 1872 van de 
toenmalige Leidse rector Rauwen
hoff: 'De wetenschap moet haar 
recht van bestaan bewijzen door het 
afleveren van resultaten waarvan de 
maatschappij aanstonds gebruik 
kan maken. Is ze daartoe niet in 
staat, dan verliest zij hare aanspra
ken op een plaats onder de groot
machten van den tijd en onder de 
gebeneficieerden op het budget'. Lo
rentz moest nog hoogleraar worden 
en wel in Leiden. Van Planck en Ein
stein moest de wereld nog horen. 
Verheugend in die tijd was in ieder 
geval de reactie van het departe
ment: Ook die is door Van den 
Bergh10 aan de vergetelheid ontrukt. 
De toenmalige -we schrijven 1880 -
Secretaris-Generaal van het Minis
terie van Binnenlandse Zaken mr. 
P.F. Hubrecht zei het heel mooi: 
'Breed en naar den eisch opgevat 
kan de zorg der regering voor on
derwijs zich niettevredenstellen met 
de school. Zij strekt zich uit tot we
tenschap, niet minder tot kunst. Zel
ve onderwijst zij niet ... zelve geeft zij 
geen rigtsnoer voor wetenschap, 
doch onttrekt zich nimmer hare ont
wikkeling te bevorderen; zelf be
oefent zij de kunst niet noch regelt 
haar, doch steunt hare instandhou
ding. De vrijheid van dit edele drietal 
(onderwijs, kunsten en wetenschap
pen dus) bewaakt zij met naijver, op-
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dat der zustertrits ontwikkeling en 
bloei, wier levensvoorwaarde in die 
vrijheid ligt, door niets worde be
lemmerd'. Het is ouderwets Neder
lands maar een moderne bood
schap, tenminste in mijn ogen. 
Het is natuurlijk waar, dat de om
standigheden niet helemaal gelijk 
zijn. Ook is waar dat na deze discus
sie de grate bloei van de Neder
landse natuurkunde nog moest ko
men. lk ben geneigd die bloei toe te 
schrijven, althans mede toe te schrij
ven, aan het soort opvattingen als 
die van de hierboven geciteerde Se
cretaris-Generaal. Had rector Rau
wenhoft zijn zin gekregen, dan was 
het toch wel anders gegaan. 
Er zijn trouwens nog andere argu
menten die pleiten voor het stand
punt van Hubrecht. 
Bij de inwerkingtreding van de Wet 
Universitaire Bestuurshervorming 
werd de faculteit van haar traditio
nele indeling in leerstoelen ontdaan 
en ontstond de vakgroepsstructuur. 
Aanvankelijk leek dat een verbete
ring. Verwante leerstoelen werden 
tot samenwerking gedwongen of ge
stimuleerd, al naar je het zien wilde. 
Nu, bijna twintig jaar later heeft de 
natuurkunde zich verder ontwikkeld 
en is de logische indeling lang niet 
zo logisch meer als zij toen scheen 
te zijn. In feite is de vakgroepsinde
ling in zekere zin een belemmering 
voor verbanden die nu voor de hand 
liggen. Veel energie en overreding 
zijn nu nodig om een andere struc
tuur te vormen. Onze faculteit is niet 
de enige waar dit speelt. Geluiden 
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hebben ons bereikt, dat men in Am
sterdam bij de Universiteit van Am
sterdam op soortgelijke problemen 
is gestuit en de vakgroepsstructuur 
in hoge mate wil openbreken. 
Bij vorming van instituten wordt dat 
nog eens zo lastig. lnstituten gaan 
een eigen leven leiden, metalle reac
ties betreffende instandhouding 
daarbij. We zien zoiets nu gebeuren 
met de reeds bestaande instituten. 
De minister roept daar nu om. Ge
zaghebbende personen en instan
ties uit de samenleving zouden vra
gen om opleidingen voor hoog
waardige onderzoekers en zo iets 
zou al!een in hierarchische verban
den kunnen. Zo wordt je dan leuk je 
plaats gewezen. Gezaghebbend ben 
je al niet meer als je het er niet mee 
eens bent en het opleiden van on
derzoekers heb je al die jaren ver
keerd gedaan. Datde produkten van 
je opleiding redelijk hun weg ge
vonden hebben, speelt geen rol. Niet 
hoogwaardig genoeg blijkbaar. le
mand die oprecht meent iets.geheel 
zelfstandig te kunnen, is verdacht, 
wel!icht zelfs asociaal, ongeacht zijn 
positie in de internationale wereld. 
Ook valt het op dat men altijd naar de 
Angelsaksische wereld kijkt. In de 
eerste plaats is een graduate school 
iets heel anders dan een gesepa
reerde, gespecialiseerde onderzoe
kersschool. Het is een administratief 
lichaam dat de regelingen van de 
mastersgraad en de doctorsgraad 
vaststelt, maar dat verder geheel en 
al wortelt in de faculteiten. ledere 
hoogleraar, of hij nu assistent-pro-



fessor, associate-professor of pro
fessor is, heeft bevoegdheden zoals 
de nederlandse hoogleraar en zij 
vormen dan ook de graduate school. 
Het Amerikaanse opleidingssysteem 
verschilt grondig van het onze en 
van dat van de meeste andere sys
temen in de E.E.G. Naar het Engelse 
systeem hoeven we voor de techni
sche natuurkunde helemaal niet te 
verlangen en het Amerikaanse blijft 
in stand door een voldoende in
stroom van goede mensen uit de ont
wikkelingslanden die daarheen niet 
terugkeren. Tel uit je winst. 
Waarom bestudeert de minister niet 
eens het Duitse systeem om eens 
een buitenplaats te noemen. Hoe is 
de relatie tussen de Max Planck ln
stituten of die van de Fraunhofer Ge
sellschaft en de universiteiten? Wat 
is de rol van de Deutsche For
schungsgemeinschaft en hoe zit die 
in elkaar? Er zijn echter tekenen die 
er op wijzen, dat de minister zich dit 
keer zulke vragen ook stelt. In ieder 
geval toont hij zich bezorgd over de 
internationale afstemming binnen 
Europa. 
Ook in dit verband is het initiatief van 
belang datgenomen is door de Euro
pean Physical Society om te komen 
tot een inventarisatie van de ver
schillende natuurkunde-curricula. 
Een dergelijke inventarisatie kan de 
basis vormen voor een betere, of 
wellicht zelfs nog betere afstemming 
van de verschillende universitaire 
opleidingen in de natuurkunde. In 
het licht van de al eerder vermelde 
sturende mechanismen is zelfs het 

gevaar niet geheel afwezig dat zo'n 
afstemming op zichzelf weer verstar
rend gaat werken op de curriculum
ontwikkeling, maar een zekere mate 
van afstemming zal zeker de moge
lijkheden van uitwisseling van do
centen en studenten verbeteren. 
Vanuit onze faculteit is een initiatief 
te verwachten om zo'n afstemming 
op kleine schaal te bevorderen, en 
wel tussen de twee zuidelijke na
tuurkunde-faculteiten in ons land en 
de Nederlandstalige natuurkunde
faculteiten in Belgie. Als zo'n af
stemming op kleine schaal lukt, dan 
is er een goede basis voor uitbrei
ding, bijvoorbeeld naar Nordrhein
Westfalen en Franstalig Belgie. 
Laat ik nu nog eens terugkomen op 
de plannen van de minister van On
derwijs en Wetenschappen en onze 
faculteit. Uit het zojuist naar voren 
gebrachte blijkt zonneklaar dat ik 
pleit voor een pluriforme universiteit 
met een pluriforme faculteit der 
(technische) natuurkunde. De na
tuurkunde kan in wezen, afhankelijk 
van de investeringsbehoefte van het 
onderzoek zowel op niveau be
oefend worden in kleinschalige, 
wendbare structuren als in groot
schalige, veel strakker georgani
seerde verbanden. Met de kwaliteit 
van het geleverde produkt heeft dat 
niets te maken, die kan in beide si
tuaties uitstekend zijn. Kijk ik naar 
mijn eigen faculteit, dan behoeven 
we ons niet te schamen. De docent
onderzoekers participeren in de 
juiste internationale gremia, ontvan
gen uitnodigingen voor de juiste in-
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ternationale congressen en publice
ren in de juiste internationale tijd
schriften. Laat de criticasters maar 
aantonen dat het niet zo is. De be
wijslast ligt bij degenen die twijfel 
zaaien over het peil van onze presta
ties. Met de middelen die we hebben, 
leiden we bovendien goede techni
sche fysici op en als we klachten 
hebben, dan is da:t vanwege het 
tempo waarin dat moet. Wat meer 
bezinning, wat meer eating als proof 
of the pudding is zeker gewenst. lk 
zal nietverbaasd kijken als de inven
tarisatie van de EPS ons argumen
ten geeft om die stelling te onder
bouwen. 
Voor de opleiding van natuurkun
dige ingenieurs is het absoluut 
noodzakelijk dat ergens in de studie 
geroken wordt aan origineel onder
zoek. Het wordt door buitenstaan
ders wel eens in twijfel getrokken of 
dat in het kader van de opleiding 
mogelijk is, in die zin datde studen
ten echt kunnen meedoen aan se
rieus, origi.neel onderzoek. Zelfs een 
enkel lid van de visitatiecommissie 
die onze faculteit heeft bezocht, uitte 
die twijfel. Wij hebben hem laten 
grasduinen in de afstudeerverslagen 
van onze afgestudeerden. Hij was 
overtuigd. lk zie ook niet hoe het an
ders zou moeten. De pas afgestu
deerden komen in grate meerder
heid in het begin van hun loopbaan 
in een onderzoekspositie. Wij leiden 
in beginsel onderzoekers op, terwijl 
enigeonderzoekservaring voor aan
staande leraren oak n iet weg is. Wel
licht ligt dat in andere faculteiten an-
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ders, daarover moet iedere faculteit 
zelf kunnen beslissen. Wij hebben 
echter geen behoefte aan onder
zoeksschof·en, noch binnen en zeker 
niet buiten de universiteit. En als het 
dan toch moet, dan de hele faculteit 
een onderzoeksschool, wantdatzijn 
we al die tijd al. 
Natuurlijk kan het nog beter dan het 
nu gaat en ik wil niet eindigen met de 
boodschap dat 'tout est arrange pour 
le mieux dans le meilleur des mon
des possible'. Dan loop ik het risico 
op Pangloss te lijken. lk wil dus de 
minister ook een handreiking doen 
die de verdienste heeft weinig geld 
te kosten en de door hem nage
streefde band met het toponderzoek, 
wat dat ook moge zijn, te leggen. 
Bovendien heeft mijn idee niet het 
nadeel dat kleeft aan de oplossing 
van de minister. Als er separate on
derzoeksscholen komen en de mi
nister zo wijs blijkt het ius promo
vendi van hoogleraren onverkort te 
handhaven, dan ontstaat een in mijn 
ogen geheel ongewenste tweede
ling van het soort doctores dat wij 
opleiden: zij op wie de glans van de 
prestigeuze onderzoeksschool af
straalt en zij die zich hebben moeten 
behelpen met een universiteit. 
Voor de technische natuurkunde ligt 
de oplossing echter voor de hand. 
Onze faculteit kent een aantal deel
tijdse leerstoelen en een bijzondere 
leerstoel. Deze leerstoelen warden 
dienstbaar gemaakt aan het schep
pen van verbindingen met weten
schappelijke groepen buiten onze 
faculteit. Ten dele zelfs aan het 



scheppen van zo'n band met indus
triele laboratoria. lk herinner U aan 
de recente benoemingen van colle
ga's Faxon en Michels die hun 
hoofdtaak hebben bij respectievelijk 
het laboratorium van Philips in Red
hill en het Koninklijke/Shell Labora
torium, Amsterdam. Collega Orn
stein vormt de band met het FOM
lnstituut voor Plasmafysica en de 
grate Joint European Torus in Cul
ham. Wat is eenvoudiger dan aan dit 
stelsel uitbreiding te geven en meer 
van dit soort verbanden te leggen? 
De invloed van dethuisbases van de 
deeltijdse collega's op het curricu
lum kan alleen maar bevruchtend 
zijn; de studenten hebben uitsteken
de mogelijkheden voor stages en af
studeerwerk. Als de minister het dan 
ook nog mogelijk maakt, voor zover 
dat niet allang mogelijk is, om assis
tenten in opleiding bij diethuisbases 
aan te stellen, dan is een stelsel tot 
stand gekomen waarbij onze facul
teit zich wel zal voelen en naar ik 
verwacht zij niet alleen. 
Jaren geleden had deze universiteit 
een rector Posthumus. Toen was de 
stem van de universiteit nag graag 
gehoord. Van hem is het woord dat 
onderzoek en onderwijs als sche
ring en inslag van eenzelfde weefsel 
zijn, daarbij overigens een visie van 
Von Humboldt volgend. Een latere 
rector, Van der Leeden, constateer
de dat het scheiden van schering en 
inslag leidt tot poetskatoen. Die op
vatting was toen in de mode, thans 
tegen de draad. 
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