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Mijne heren Curatoren,
Mijne heren leden van de Senaat,
Mijne heren adviseurs,
Dames en heren leden van de wetenschappel{ike staf en
andere medewerkers aan deze hogeschool,
Mejuffrouw en mijne heren studenten,
en voorts gij alien, die aan deze bijeenkomst luister wilt
bijzetten door Uw aanwezigheid,
Toen John Henry Newman, de latere karclinaal Newman, precies een
eeuw geleden, in 1858, ontslag vroeg als rector van de universiteit van
Dublin, was hij een teleurgesteld man. Deze teleurstelling was geleidelijk
gegroeid vanaf het jaar 1851, toen Newman van het Ierse episcopaat
het verzoek ontving de oprichting van een katholieke universiteit in
Dublin te komen voorbereiden en na de oprichting als rector de uitbouw
van de universiteit te leiden. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding werd gevormd door een reeks van negen voordrachten, waarmede Newman belangstelling trachtte te wekken voor de oprichting van
de universiteit, en waarin hij uiteenzette, wat naar zijn mening de inhoud
en de doelstelling van een universitaire opleiding behoren te zijn. Deze
negen voordrachten en enkele redevoeringen, die hij later als rector
heeft uitgesproken, zijn in 1873 als boek uitgegeven onder de titel:
,,The idea of a university". Dit boek is niet alleen een fraai stuk proza,
maar het is tevens een waardevol document, waarin op indringende wijze
de motieven, die de oprichters van een universiteit hebben bewogen, en
de beginselen, waardoor zij zich hebben laten leiden, worden geformuleerd.
Van de aanvang af had Newman echter bij de uitvoering van de
plannen met verschillende moeilijkheden te kampen. Allereerst was hij
bij de voorbereiding van ,,The idea of a university" duidelijk in belangrijke mate bemvloed door zijn ervaringen in de periode v66r zijn overgang van de Engelse staatskerk naar het katholicisme, waarin hij
als ,,vicar" aan de universiteit van Oxford was verbonden geweest en
met de Engelse universitaire traditie was vertrouwd geraakt. Deze omstandigheid gaf aanleiding tot een - tot op zekere hoogte gerecht3

vaardigd - wantrouwen aan Ierse zijde, waar men huiverde bij de gedachte, dat Ierland zonder meer een universiteit naar Engels model
zou worden opgedrongen. Van meer principiele aard was een verschil
van mening met het Ierse episcopaat over de onderlinge verhouding
tussen wetenschap en religie. Zowel in de religie immers als in de
wetenschap trachten wij nader te komen tot de Waarheid. In tegenstelling echter met het episcopaat, dat destijds in de vrije beoefening
van de wetenschap een gevaar voor de godsdienst meende te moeten zien,
was Newman van mening, dat de wetenschap en de wetenschappelijke vorming op zichzelf belangrijke culturele waarden zijn en dat het bij een
universiteit gaat om de bevordering van de wetenschap. De ideale universiteit bestrijkt volgens zijn mening het gehele spectrum van de wetenschap, waarin naast de theologie en de filosofie ook de andere takken
van wetenschap, in het bijzonder de natuurwetenschap, ieder binnen
hun eigen gebied autonoom zijn. Dit principiele verschil van inzicht
werd steeds grater en het werd steeds moeilijker voor Newman medewerking te verkrijgen op basis van de autonomie van de wetenschap.
In 1858 trok hij zich tenslotte terug. De universiteit is nooit tot bloei
gekomen en! werd in 1908 opgeheven. ,,The idea of a university" bevat
echter vele belangrijke gedachten, die nog steeds een actuele betekenis
hebben, en met name in de universitaire traditie van Engeland en de
Verenigde Staten werken Newman's opvattingen over de doelstelling
van het hoger onderwijs nog steeds door.
Geachte toehoorders,

Thans zien ook wij ons voor de taak gesteld een nieuw instituut van
hoger onderwijs tot leven te brengen. Wat zijn de motieven, die ons
bewegen? Door welke beginselen laten wij ons leiden? Orn welke waarden gaat het ons? Wanneer reeds zeer lang bestaande universiteiten en
hogescholen zich bij herhaling bezinnen op haar eigen wezen en haar
doelstelling, hoeveel te meer reden hebben wij dan niet om ons in deze
problematiek te verdiepen? In het voorgaande heb · ik getracht zeer in
't kort de situatie te schetsen, waarin ,,The idea of a university" ontstond, en ook nu kan het hoger onderwijs niet los gezien worden van
de maatschappij, waarvan het deel uitmaakt. Het komt mij voor, dat
Newman juist aan het begin staat van een ontwikkeling, waarvan wij
nu een latere fase beleven, maar waarin de kernvragen dezelfde zijn
gebleven. Immers naast de reeds genoemde spanning tussen wetenschap
en religie bespreekt Newman ook uitvoerig zijn voorkeur voor algemene
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wetenschappelijke vorming boven het aanleren van een specialisme en
boven een rechtstreekse voorbereiding op het beroep. Hoezeer de maatschappelij ke verhoudingen sedertdien ook gewijzigd mogen zijn, in de
recente discussies over de doelstelling van het hoger onderwijs botsen de
meningen nog steeds op dezelfde punten. Ook nu nog is er de spanning
tussen autonome wetenschap als waarde in zichzelf enerzijds, en de
eisen van de samenleving anderzijds. Waar ligt heden de juiste middenweg tussen algemene vorming en specialisatie? Hoe dienen onderzoek
en onderwijs aan een universiteit resp. hogeschool met elkaar verweven te zijn? Het ligt voor de hand, dat op deze vragen een eeuw geleden niet hetzelfde antwoord paste als in onze tijd. Niettemin geloof
ik, dat Newman in zijn antwoord het academisch ideaal fonnuleert op
een wijze, die ook voor ons nog van grote waarde kan zijn in onze
actuele taak.
De genoemde vragen vormen het hoofdthema van talrijke recente
congressen in binnen- en buitenland. We behoeven slechts te denken
aan de conferenties van Den Haag (1953), Clermont-Ferrand (1954) en
Cambridge (1955) op internationaal niveau 1), waar zeer veel aandacht
werd besteed aan het wenselijke evenwicht tussen ,,general culture" en
,,specialization". Voorts o.m. aan het lustrumcongres van de Utrechtse
studentenvereniging ,,Veritas", gehouden in 1954 over het thema:
,,Kernvragen van de universiteit" 2). Het komt mij voor, dat deze
vragen juist van bijzonder actueel belang zijn voor het technisch hoger
onderwijs, nu de ontwikkeling van de menselijke verhoudingen en van
de maatschappelijke structuur in steeds hogere mate bei:nvloed of zelfs
bepaald wordt door de snelle technische ontwikkelingen. Vorm en
inhoud van het technisch hoger onderwijs zullen immers in belangrijke mate bepalend zijn voor de wijze, waarop de ingenieur zijn leidende
functie in het technisch arbeidsbestel zal vervullen, een functie, die kan
bestaan uit het verrichten en leiden van fundamenteel natuurwetenschappelijk, technisch en technologisch onderzoek, uit het leiding geven
bij ontwikkeling en productie, uit technisch-commerciele en administratieve activiteiten en zelfs uit politieke en diplomatieke werkzaamheden. Hier rijst de vraag, of - en zo ja: op welke wijze - de bestaande
technologische instituten een opleiding dienen te bieden, die is aangepast aan het geschetste grote gamma van maatschappelijke functies.
Of moeten zij zich beperken tot een opleiding, gericht op zuiver technische kennis - algemeen of gespecialiseerd - waarbij het geschikt
maken voor uiteenlopende maatschappelijke functies niet rechtstreeks
tot de zorgen van het hoger onderwijs behoort? Wanneer ik vandaag
5

Uw aandacht vraag voor een korte beschouwing over deze moeilijke
problematiek, dan zou ik bijna de volgende woorden van Newman tot
de mijne willen maken, welke hij schreef aan een van zijn vrienden in
de periode, waarin hij werkte aan ,,The idea of a university": ,,Again
and again I stopped, utterly unable to go on with my subject. For
three days I sat at my desk nearly from morning to night and put as
worthless aside what I had been doing all day. At my age I do not
work out things as easily as I once did".
Het zij mij dan vergund iets nader in te gaan op de punten van overeenkomst en verschil tussen de situatie in Dublin, honderd jaar geleden, en die, waarin wij pogen deze hogeschool te maken tot een centrum van technische wetenschap, dienstbaar aan de academisch-technische vorming. Het zal daarbij blijken, dat de opvattingen over de
doelstelling van het hoger onderwijs thans enigszins afwijken van het
academisch ideaal, dat Newman voor ogen stond, en voorts, dat de
feitelijke toestand daarvan nog verder afwijkt.
In ,,The idea of a university" wordt als de primaire taak van een
universiteit gesteld: ,,teaching universal knowledge". De beperking tot
onderwijs wordt zeer bewust gemaakt; het gaat in hoofdzaak om het
weten, en het wetenschappelijk onderzoek zou, zoals in die dagen gebruikelijk, dienen te geschieden in genootschappen als de Royal Society,
de Academie des Sciences, etc. De universele kennis wordt gesteld tegenover de vakwetenschap en de beroepsopleiding. Waar de vrije wetenschappelijke vorming voor Newman. het eerste doel is van de universiteit
spreekt hij van een ,,Liberal Education".
Aan deze visie ligt dus allereerst de gedachte ten grondslag, dat een
waarlijk academische vorming niet voornamelijk - en zeker niet uitsluitend - bestaat in het zich eigen maken van vakkennis. Primair is
het ontwikkelen van een universele intellectuele geesteshouding, en in
het bijzonder is het nodig de student inzicht te geven in de onderlinge
samenhang van de wetenschappen, opdat hij zich bewust kan maken
wat de waarde is van wetenschappelijke kennis, wat zijn vakwetenschap
in het geheel betekent, en wat de grenzen van eigen weten en kunnen
zijn. Met name is het onmogelijk de eige.n vakwetenschap in het juiste
perspectief te leren zien, als de wetenschappen, die het wezen van God,
van de mens en van de samenleving betreffen, volledig buiten beschouwing warden gelaten. De vakwetenschap geeft geen antwoord op de
vraag naar de zin van het menselijk zijn en naar de maatstaven, waarmede de menselijke verantwoordelijkheid wordt afgemeten. Wie intel6

lectuele zelfstandigheid nastreeft zal ook op deze vragen in vrijheid zijn
antwoord moeten kunnen zoeken. En deze intellectuele zelfstandigheid
is voor Newman inderdaad het hoofddoel van de academische vorming.
De academicus moet niet slaafs onderworpen zijn aan traditie of aan
de mening van anderen, maar hij moet in staat zijn ten aanzien van
alle wetenschappelijke kennis een vrije, critische en zelfstandig oordelende houding aan te nemen. De wetenschappelijke kennis is een
belangrijk deel van de menselijke cultuur en als zodanig een begerenswaardig goed; de intellectuele zelfstandigheid is een wezenlijk element
van de beschaving. Orn misverstand te voorkomen zij opgemerkt, dat
Newman deze vrije ontwikkeling van de geest niet van hogere waarde
achtte dan de vorming van het karakter. Het laatste is echter niet de
taak van de universiteit, al vereist wetenschappelijke studie een zelfdiscipline, die op zichzelf de karaktervorming bevordert.
Hoe staat het vervolgens met de tweede tegenstelling, nl. die tussen
algemene vorming en beroepsvoorbereiding? Met andere woorden: hoe
komt in deze visie het maatschappelijk nut van de vorming tot zijn
recht? Newman is hier van mening, dat de vrije wetenschappelijke vorming de academicus in staat zal stellen zich in te werken in een veelheid van maatschappelijke functies, waar zelfstandige denkarbeid verricht moet warden. ,,General culture of mind is the best aid to professional and scientific study". De studie behoeft dus niet afgestemd te
zijn op het toekomstig beroep. Met deze opvatting stelde Newman zich
lijnrecht tegenover landgenoten als Locke, die het onderwijs in een vak
belangrijker vonden, naarmate de ,,utility" groter was.
Bij het beoordelen van deze grondslagen van ,, The idea of a university"
dienen we allereerst te bedenken, dat de hoeveelheid specialistische vakkennis, vereist in velerlei maatschappelijke functies, een eeuw geleden
veel geringer was dan nu. Als gevolg hiervan was het zeer goed mogelijk
een aanzienlijk deel van de academische studietijd te besteden aan min
of meer algemeen vormende vakken zonder dat de studieduur daardoor te lang werd. Hoewel in Duitsland sedert het begin van de 19e
eeuw universiteiten bestonden, waar onderwijs en onderzoek - ook
natuurwetenschappelijk onderzoek - een eigen plaats hadden en op
elkaar georienteerd werden, heeft Newman het belang van deze wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek niet doorzien. Evenmin heeft
hij voorzien, dat een hoge mate van specialisatie een noodzakelijke voorwaarde zou worden voor de ontwikkeling van de wetenschap, en dat
ook de maatschappij op dit punt steeds hogere eisen zou gaan stellen.
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De hoofdgedachte echter van
zelfstandigheid en de culturele
heeft een waarde, die niet aan
het behoud van deze waarde,
blijkt te bestaan.

de ,,Liberal Education", de intellectuele
verantwoordelijkheid van de academicus,
tijd of plaats gebonden is. En het is juist
waarover in onze tijd grote bezorgdheid

Richten wij dan onze aandacbt op bet hoger onderwijs in deze tijd.
De Ontwerp-Hogeronderwijswet van 1952 stelt als doelstelling van het
boger onderwijs voorop: ,,de opleiding tot zelfstandige beoefening der
wetenschap en tot het bekleden van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een wetenscbappelijke voorbereiding vereist is of dienstig is". De
opleiding zal mede gericht zijn ,,op maatscbappelijk verantwoordelijkheidsbesef en op persoonlijke vorming". Voorts dient bevorderd te
worden ,,bet inzicbt in eenbeid en samenhang der wetenschappen, in
aard en werkwijze van elke der wetenschappen afzonderlijk en in de
geestelijke grondslagen der Nederlandse cultuur". En dat alles - bet
zij terloops gezegd - liefst in een tijdsbestek van vier jaren! Wat bij
Newman hoofdzaak was is hier naar het tweede plan verdrongen. De
feitelijke toestand laat zien, dat de wetenschappelijke vakopleiding, als
voorbereiding voor de maatschappelijke functie, die door de academicus
moet worden vervuld, inderdaad primair wordt gesteld. Een blik op de
studieprogramma's van universiteiten en bogescholen bevestigt dit in
vele gevallen. Des te opmerkelijker is het in dit verband, dat zelfs voor
deze eenzijdige vakstudie de gemiddelde studieduur een lengte heeft,
die door velen onaanvaardbaar wordt geacbt. Dit heeft tot gevolg, dat
het algemeen vormend element, dat de Ontwerp-Hogeronderwijswet zij het secundair - van de opleiding verlangt, in vele gevallen tot een
minimum wordt gereduceerd. Hoe centraal de vakopleiding heden wel
wordt gesteld is nog eens overduidelijk gebleken in de discussies over
de wenselijkheid van de oprichting van deze techniscbe hogeschool:
doorslaggevend was immers de behoefte aan technische specialisten in
verband met de noodzakelijke industrialisatie. De bezwaren van Newman tegen een dergelijke zuiver vakwetenschappelijke, aan de maatschappelijke beboefte aangepaste opleiding worden ecbter ook heden
ten dage nog gevoeld, en herhaaldelijk wordt uiting gegeven aan de
ongerustheid over het mogelijk verloren gaan van de ,,general culture
of mind", waarover de academici in het verleden in bogere mate zouden
hebben beschikt, en waardoor zij in hogere mate zouden hebben bijgedragen tot de algemene bescbaving. In deze gedacbtengang zal het
academiscb ideaal voor onze tijd moeten bestaan uit een synthese van
8

vakopleiding en algemeen wetenschappelijke en culturele vorming. Dit
nieuwe ideaal is meer dan eens geformuleerd, en ik zou hier met name
willen wijzen op een rede van Romano Guardini over ,,Die Verantwortung des Studenten fi.ir die Kultur" (Mi.inchen, 1954) 3), en op een
rede van Dijksterhuis op het reeds eerder genoemde congres van ,,Veritas": ,,Historische wording en actuele situatie van de Universiteit" 4).
Beiden zijn van mening, dat een waarlijk academische vorming moet
omvatten een inzicht in de geestelijke stromingen, die onze tijd beheersen, en in de maatschappelijke structuur, waarin wij !even. Dit is
een noodzakelijke voorwaarde voor geestelijke vrijheid en voor zelfstandigheid ten aanzien van de culturele, sociale en politieke vraagstukken, die zich aan ons voordoen. Dijksterhuis wijst er in dit verband op, hoe betreurenswaardig het is, dat in het Nederlandse hoger
onderwijs de levensbeschouwelijke grondslagen van onze samenleving
eigenlijk buiten discussie blijven. Hij stelt: ,,Onverschilligheid en onwetendheid ten aanzien van een zo belangrijk cultureel en sociaal verschijnsel als de aanvaarding hier en de verwerping ginds van de christelijke
godsdienst is met het universitaire cultuurideaal niet in overeenstemming
te brengen". De Duits-Italiaanse cultuur-filosoof Guardini beschrijft,
waartoe gebrek aan bezinning op het doel van ons menselijk bestaan
en op het wezen van de geestelijke vrijheid kan leiden. Hij is o.m. van
mening, dat de Duitse academici als groep hun verantwoordelijkheid
niet begrepen hebben en aldus medeverantwoordelijk moeten worden
gesteld voor de ongelukkige periode van 1933 tot 1945, toen een ,,Kultur", die niets met beschaving gemeen had, moest wortelen in een ,,befohlene Philosophie", die niets met ,,Wahrheit" van doen had. Het
komt mij voor, dat dit vraagstuk van de verantwoordelijkheid van bijzonder belang is voor de ingenieur. Juist de natuurwetenschap en de
techniek hebben onze samenleving immers gemaakt tot het ingewikkelde
bestel, waarin wij zijn opgenomen. Waar nu ligt de grens van de verantwoordelijkheid, als het bijna onmogelijk wordt de maatschappelijke
gevolgen van eigen werk te overzien? In hoeverre is de ingenieur nog
vrij verantwoordelijkheid te aanvaarden of te weigeren, indien deze
min of meer anoniem wordt? Een dergelijke spanning tussen goede
persoonlijke bedoelingen en oncontroleerbare maatschappelijke gevolgen
werd reeds door Byron onder woorden gebracht, toen hij dichtte: 5)
,,This is the patent age of new inventions,
For killing bodies, and for saving souls,
All propagated with the best intentions."
Deze spanning zou zich wellicht niet zo sterk doen gevoelen, als de
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techniek, door een grotere beheersing van de natuur, uitsluitend zou
leiden tot verbetering van de levensmogelijkheden. Zander de geschiedenis al te veel geweld aan te doen kan men echter stellen, hoewel misschien minder vleiend, dat de paarden, die in de oudheid het militaire
overwicht van het Egyptische leger bepaalden, de olifanten in bet leger
van Hannibal, en de huurlingen uit de middeleeuwen thans zijn vervangen door de ingenieurs, die een land in staat is op te leiden. Herhaaldelijk immers wordt in dagbladen en technische tijdschriften onze
aandacht gevraagd voor statistieken van de ingenieursopleiding in Oost
en West, en de gewoonlijk daaraan verbonden conclusies zijn U bekend.
Met name in de Verenigde Staten heerst grote ongerustheid over het
te gering aantal studenten in de natuurwetenschappelijke en technische
richtingen en een ommekeer in deze situatie wordt als een levensbelang
beschouwd. Evenals in ons land is ook daar een intensief contact ontstaan tussen industrie en hoger onderwijs om het rendement van de
opleiding te vergroten. In 1957 werd in Oklahoma City een internationaal
symposium aan dit vraagstuk gewijd 6). Dr. Lee Du Bridge, President
van het California Institute of Technology, kwam daar tot de volgende
conclusie, die aantoont, dat geen halve maatregelen WQrden overwogen:
,,We must select at an early age the students with that special kind of
brain that constitutes scientific aptitude, establish some measure of their
potential and then train them to the limit of their capacity". Het komt
mij voor, dat in dit pleidooi voor hoog opgeladen capaciteiten bet gevaar voor doorslaan niet geheel denkbeeldig is, een doorslaan nl. naar
een uiterste, dat diametraal staat tegenover de loutere ,,liberal education"
van Newman. Algemene vorming schijnt nu - wellicht meer dan ooit
- nodig te zijn om de specialisatie in de wetenschap en de functionalisering van de maatschappij in het juiste perspectief te kunnen blijven
zien.
Maar in hoeverre zal het ons in feite mogelijk zijn een synthese van
vakstudie en algemene vorming tot stand te brengen? Hoe zal het studieprogramma aan een technische hogeschool zijn samengesteld, in bet
bijzonder voor de electrotechnische opleiding, waartoe ik mij zou willen beperken voor wat de vakstudie betreft. In vele bestaande opleidingen
is de situatie zo, dat de algemene vorming vrijwel uitsluitend beperkt
blijft tot het studium generale, dat facultatief is en waarvan het succes
dus bepaald wordt door de belangstelling van de studenten, en tot de
activiteiten van de studentenverenigingen in deze richting. De ervaring
heeft geleerd, dat het studium generale over bet algemeen slechts ge10

ringe belangstelling geniet, mede tengevolge van de overbelasting in de
vakstudie, die gemiddeld steeds meer tijd in beslag blijkt te nemen.
Wil men van de zijde van het hoger onderwijs ernst maken met de
algemene vorming, dan zou een niet-verwaarloosbaar deel van het programma daarop gericht moeten zijn, niet in facultatieve, maar in verplichte vakken. Dit zou impliceren, dat er minder tijd overblijft voor
de taak, die de Hogeronderwijswet primair stelt, nl. de opleiding tot
zelfstandige beoefening van de wetenschap en de voorbereiding voor
speciale beroepen, een onderscheid overigens, dat mij voor de technische wetenschap minder relevant lijkt, waar alle technische activiteiten
in wezen al gericht zijn op resultaten, die voor de samenleving van
belang zijn. Men kan zich echter de vraag stellen of de bestaande opleidingen ook op de beste wijze beantwoorden aan dit beperkte doel,
het bijbrengen dus van vakkennis en vakmethodiek, die de ingenieur
in staat zullen stellen nieuwe problemen in het uitgebreide spectrum van
de techniek zelfstandig tot een oplossing te brengen. De ontwikkeling
van de verschillende vakgebieden heeft het noodzakelijk gemaakt de
studieprogramma's voortdurend uit te breiden met nieuwe specialistische vakken, waardoor een deel van de basisvakken relatief minder
aandacht heeft gekregen. Een voorbeeld van deze ontwikkeling zien we
in de evolutie van het studieprogramma van de afdeling der electrotechniek
van de tecbnische hogeschool te Delft. Volgens het ,,Programma der
lessen" voor het studiejaar 1907/1908 zijn alle electrotechnische vakken
tesamen ondergebracht in 16 jaaruren college, waarvan misschien afzonderlijk vermeld mag worden een college ,,Bliksemafieiders. Electrische verlichting". In 1927 was dit aantal gestegen tot 22, in 1957
tot 48. De vergelijking van de studieprogramma's laat tevens zien, dat
het totale aantal jaaruren college over alle vakken over de gehele studie
geleidelijk terugloopt. In 1907 bedroeg dit aantal 80, in 1927: 63 en
in 1957: 54.
Ook bij andere instituten heeft zich een soortgelijke ontwikkeling
voorgedaan in de richting van een steeds verder gaande specialisatie.
Dit brengt het risico mee, dat de aandacht verdeeld gaat worden over
te veel vakken, die een minder harmonisch geheel zouden kunnen gaan
vormen. Op verschillende plaatsen in de wereld wordt dan ook getracht
deze gang van zaken gedeeltelijk ongedaan te maken door de indeling
van de studie te herzien. Baanbrekend werk is in dit opzicht verricht
door het Massachusetts Institute of Technology, dat in het bijzonder
de electrotechnische opleiding heeft gereorganiseerd. Als Newman deze
ontwikkeling zou moeten omschrijven, zou hij wellicht spreken van een
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,,liberal technical education", omdat de natuurwetenschappelijke grondslagen van de electrotechniek en de onderlinge samenhang van de vaktechnische specialisaties centraal worden gesteld. In een uiteenzetting
over deze onderwijsvernieuwing aan M.I.T. stelt Brown 7), dat in het
verleden verzaakt is aan de doelstelling van het hoger onderwijs door een
,,undue emphasis on learning the known art of today rather than understanding the science that would dominate the art of tomorrow". Verder stelt hij nog: ,,No institution of higher learning fulfills its mission
by training men for the immediate practical industrial task. It should
guide the student toward the creative nonconformist exploitation of
science to do useful things in tomorrow's world rather than merely
rework the solved problems of yesterday". De grote waarde, die aan
algemene vorrning wordt gehecht, komt tot uiting in het feit, dat in
het huidige studieprogramma van M.I.T. ruim 20% van de tijd in beslag wordt genomen door verplichte niet-natuurwetenschappelijke vakken. Hierbij dient opgemerkt te warden, dat de situatie aan M.I.T.,
waar de studenten slechts na een uiterst scherpe selectie worden toegelaten en waar de opleiding vooral gericht is op research en ontwikkeling in grate bedrijven, zeker niet representatief is voor het technisch
hoger onderwijs in de Verenigde Staten, en zeker niet zonder meer
met onze omstandigheden vergelijkbaar is. Nietternin ben ik van mening,
dat de genoemde vernieuwing onze zorgvuldige aandacht verdient.
Op welke wijze zal volgens deze opvatting de electrotechniek warden gedoceerd? De fysische verschijnselen, die de grondslag vormen van
de electrotechniek zijn de electrische en magnetische velden, die samenhangen met de electrische lading, en die aanleiding geven tot wisselwerkingen in de materie. De electrotechniek is dat onderdeel van de
techniek, dat deze wisselwerkingen exploiteert. Hoe dieper het inzicht
is in de natuurwetenschappelijke basis, hoe hoger de techniek kan
grijpen. Het electrotechnisch vakgebied zelf valt thans uiteen in twee
delen. Het eerste gebied omvat het verwerken en overbrengen van
informatie in de ruimste zin des woords. Dit deelgebied heeft, zoals bekend, in de laatste decennia een zeer snelle ontwikkeling doorgemaakt. Het andere deelgebied daarentegen, het beschikbaar stellen van energie, die als electrische energie wordt gedistribueerd, heeft
relatief weinig fundamentele vernieuwingen te zien gegeven, hoe belangrijk het probleem van de energieopwekking ook moge zijn. De wijzigingen nu, die M.I.T. in het studieprogramma heeft doorgevoerd, bestaan hierin, dat meer dan vroeger aandacht wordt besteed aan de
12

grondslagen van de electrotechniek, met name aan het electromagnetisch
veld, aan de verschillende soorten wisselwerking tussen velden en materie,
aan de verschillende elementaire functies van electronische schakelingen,
als gelijkrichting, versterking en modulatie, aan de verschillende vormen
van energieomzetting en vooral ook aan de eigenschappen van de
materialen, die in de electrotechnische toepassingen van belang zijn. Ook
de oefeningen in het laboratorium zijn er op gericht het inzicht in de
beginselen te verdiepen. Men heeft hiertoe o.m. besloten, omdat het in
de practijk veel minder moeilijk is gebleken vertrouwd te geraken met
bestaande machines, apparaten of technieken, dan om een gebrekkige
kennis van de grondslagen aan te vullen.
Hoe de techniek zich kan ontwikkelen in wisselwerking met fundamenteel fysisch en mathematisch onderzoek moge ik wellicht toelichten
met een recent voorbeeld, waarvoor ik dan de microgolftechniek zal
nemen, dat is de toepassing van de electromagnetische golven, die een
golfiengte hebben van de orde van centimeters. Aan de constructie van
generatoren voor dit gebied ligt een diepgaande kennis van de wisselwerking tussen electronen en hoogfrequente velden ten grondslag. De
voortplanting van deze golven door holle geleiders, die voor de eenvoudigste configuraties reeds v66r het begin van deze eeuw theoretisch
was bestudeerd, vormt thans een belangrijk onderdeel van de theorie
van het electromagnetisch veld. Voorts is ook in de microgolftechniek
een inzicht in de eigenschappen van de materie van essentieel belang.
Halfgeleiders als silicium worden gebruikt voor detectie. De dielectrische eigenschappen van materialen worden onderzocht in verband met
de constructie van lenzen, staafantennes, dielectrische golfgeleiders en
componenten. De magnetische eigenschappen van ferrieten maken onderwerp uit van diepgaande studies sinds Tellegen de aandacht heeft gevestigd op de mogelijkheid systemen te ontwikkelen, die niet voldoen
aan de reciprociteitswet, die tot voor kort in de electrotechniek als
algemeen geldig werd beschouwd. Het onderzoek van de vaste stof heeft
onlangs ook geleid tot geheel nieuwe methoden voor het genereren en
versterken van electromagnetische trillingen. En niets wijst er op, dat
de stroom van technische toepassingen van nieuwe inzichten in de eigenschappen van de materie gaat afnemen. Dit voorbeeld van de microgolftechniek, dat met vele andere zou kunnen worden aangevuld, moge
een indruk geven van de evolutie, die de electrotechniek heeft doorgemaakt van het ogenblik, dat de werktuigkundig ingenieur, gewapend
met de wet van Ohm en met de inductiewet van Faraday, electrische
machines ging construeren, tot de huidige toestand, waarin de electro13

techniek de ontwikkeling van de modeme fysica stimuleert en exploiteert.
Geachte toehoorders,

In het voorgaande heb ik getracht iets nader te komen tot het essentiele van de boeiende taak, waarvoor wij ons gesteld zien, nl. vorm en
inhoud te geven aan het onderwijs aan deze technische hogeschool. De
spanning tussen algemene vorming en vakstudie, die ook reeds in Newmans tijd bestond, moet door ons tot een synthese verwerkt worden,
waar het belang van de samenleving zowel het een als het ander eist.
lndien er in een studie van vier a vijf jaar voldoende tijd beschikbaar
moet zijn voor niet-natuurwetenschappelijke vorming, en indien in deze
korte tijd voldoende technische kennis en kunde moet worden overgedragen, dan kan het experiment, door het Massachusetts Institute of
Technology verricht, ons een aanwijzing geven betreffende de richting
waarin wij moeten zoeken.
De algemene intellectuele vorming zal de student in staat moeten stellen zelfstandig te beoordelen, wat de betekenis is van zijn technische
arbeid in het geheel van de wetenschap en in de samenleving, en welke
verantwoordelijkheid hij persoonlijk, op basis van zijn levensbeschouwing, in dit ingewikkelde bestel heeft.
De vakstudie zou zo ingericht kunnen worden, dat de student de
techniek leert kennen vooral in haar relatie met de natuurwetenschappelijke fundamenten, die er aan ten grondslag liggen, en dit niet alleen
in de theoretische opleiding, maar ook in het laboratorium. De didactiek van de technische wetenschap zal dan bij ons steeds in het centrum
van de belangstelling moeten staan.
Het zal geen eenvoudige taak zijn zowel het universele als het specialistische aspect van de techniek naar behoren te belichten. Moge de
kern van het academisch ideaal, door Newman geformuleerd als de
,,liberal education", ons steeds voor ogen staan.
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Hare Majesteit Koningin Juliana, die mij heeft benoemd tot hoogleraar aan de technische hogeschool te Eindhoven, moge ik bij de
officiele aanvaarding van dit ambt mijn eerbiedige dank betuigen.
Mijne heren Curatoren,

Ook tot U richt ik een woord van dank voor het feit, dat U mij voor
deze benoeming hebt willen voordragen. Het is mij bekend, dat het
ook Uw overtuiging is, dat een technische hogeschool meer behoort
te zijn dan een opleidingsinstituut van vakspecialisten; de door U opgestelde richtlijnen voor het studieprogramma getuigen daarvan. Wilt
ervan verzekerd zijn, dat ik naar beste kunnen zal bijdragen tot de
concrete vormgeving van de opleiding tot electrotechnisch ingenieur.
Mijne heren leden van de Senaat en adviseurs,

Hoewel ik met enkelen Uwer reeds eerder mocht kennis maken, hetzij als student, die zich aan Uw oordeel onderwierp, hetzij als collega,
was Uw kring voor mij in feite nieuw, zoals overigens alles aan deze
hogeschool nieuw is. Het intensief persoonlijk contact, dat in de achter
ons liggende korte periode is ontstaan, is voor mij van zeer grote betekenis geworden. Moge onze samenwerking zich in de toekomst nog
verder ontwikkelen.
Mijne heren leden van de afdeling der electrotechniek,

Het is een voorrecht, nog met weinigen gedeeld, in Uw midden te
mogen verkeren. Waar het mijn taak zal zijn de studenten vertrouwd
te maken met de theoretische grondslagen van de electrotechniek, zal
een voortdurend overleg met U allen essentieel zijn om een goede aanpassing tussen deze grondslagen en de toepassingen mogelijk te maken.
Gaame wil ik in dit verband herinneren aan de opmerking van Boltzmann, door van der Pol geciteerd in zijn Delftse oratie, dat ,,niets zo
practisch is als een goede theorie". De steun en de vriendschap, die
ik reeds van U heb mogen ondervinden, doen mij de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien.
Hooggeleerde Schouten,

Het stemt mij tot grote voldoening, nu ik aan deze nieuwe hogeschool een taak heb, die analoog is met de Uwe, dat er bij U, evenals
bij de andere leden van de zusterafdeling in Delft, zo een grote bereid15

willigheid bestaat ons met Uw adviezen terzijde te staan. Op deze dag
is het mij een behoefte een ogenblik te gedenken de man, die ons beider
leermeester is geweest in de theoretische electrotechniek, prof. Elias.
Zijn toewijding zal mij steeds een voorbeeld zijn.
Hooggeleerde Kronig,

De discussies, die ik met U mocht hebben in de tijd, dat ik mijn
dissertatie voorbereidde, hebben zeer veel bijgedragen tot mijn wetenschappelijke vorming. Ik hoop in de toekomst, wanneer het wetenschappelijk werk hier zal beginnen, nog vaak een beroep te mogen doen
op Uw rijke ervaring.
Mijne heren leden van de directie van het Natuurkundig Laboratorium der
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken,

Slechts korte tijd heb ik het voorrecht genoten in Uw laboratorium
te kunnen werken, doch lang genoeg om een zeer waardevolle ervaring
rijker te zijn. Bij mijn afscheid heb ik getracht mijn waardering voor
het verleden en mijn verwachtingen voor de toekomst als volgt samen
te vatten: ,,Gelukkig valt de appel niet ver van de boom!"
Ik stel er prijs op ook bij deze gelegenheid uiting te geven aan mijn
erkentelijkheid voor de vriendschappelijke samenwerking, die ik met
vele medewerkers van Uw laboratorium mocht hebben.
Mejuffrouw en mijne heren studenten van de afdeling der electrotechniek,

Bijna een jaar geleden is een nieuwe periode in Uw leven begonnen,
waarin U de studie voor electrotechnisch ingenieur tot een goed einde
hoopt te brengen. Een studie, waarvan de inhoud U wellicht nog niet
zo duidelijk voor de geest stond, toen U het besluit nam hier te komen
studeren. Ook ik stond een jaar geleden voor een nieuwe taak, waarvan niet alle details mij duidelijk waren.
Het zal tot mijn taak behoren U de hoofdwegen te laten zien, die
voeren door het gebied van de electrotechniek. U kunt deze reis op
verschillende manieren meemaken. De eerste mogelijkheid is, dat U de
collegedictaten beschouwt als de Baedeker of de Guide Bleu van het
gebied, dat wij doorkruisen, en dat U mij beschouwt als de reisleider,
die een routineuitstapje organiseert en op wiens verzoek U de lens van
Uw misschien nog donkere kamer richt op enkele hoogtepunten of
beroemdheden. Het zal dan een saaie reis zijn. Nieuwsgierigheid en
16

belangstelling kunnen U er echter ook toe brengen steeds van de hoofdwegen af te wijken en op eigen gelegenheid door te dringen in het gebied, dat haar geheimen zal moeten prijsgeven. Voor Uw reisleider zal
het dan wel eens moeilijk zijn de tocht vlot te laten verlopen, maar
ik verzeker U, dat m.ijn voorkeur uitgaat naar het tweede type reizigers.
Tracht dan zelfstandig en critisch te worden in Uw denken, echter
niet alleen in technische pro blemen, maar evenzeer in de algemene
problemen van wetenschap en samenleving. Ik wens U veel succes op
Uw onderzoekingstocht.
lk heh gezegd.
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