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Goede vrienden, 

Terwijl ik overwoog hoe ik hier zou komen te staan tegenover u, werd 
ik mij bewust van een merkwaardige moeilijkheid. Nee, zij was niet 
wat u denkt. Deze lessenaar bleek gelukkig aanzienlijk lager gezet te 
kunnen warden. 
Het probleem schuilt, zoals vrijwel altijd in mijn ]even, in de woorden. 
Geenszins in een tekort aan woorden, en niet in de keuze daarvan. 
Tussen u en mij staan vandaag woorden; daarvoor bent u uitgenodigd, 
daarnaar wilt u misschien zelfs luisteren. Maar het eigenlijke feit waar
om u daar zit en ik hier sta is dater iets gebeurt: ik neem afscheid. Die 
twee werkelijkheden vallen niet samen: a. uiteengaan, veranderen in 
een ex-, een oud- , een vroeger, voormalig, eertijds, een emeritus, en b. 
):Jraten over het een en ander, over verleden bijvoorbeeld, dat is niet 
hetzelfde. 
Ik ga hier weg- ik zeg niet: ik hou op! - en dat is natuurlijk per defini
tie: los maken, terwijl daarentegen de ervaring dat u mijn woorden ver
staat en begrijpt en misschien zelfs daarachter nog meer herkent, j uist 
overeenstemming schept, kortom: ons verbindt of met een dagsluiters
term: communicatie schept. Deze allerplezierigste dubbelzinnigheid 
in onze gezamenlijke situatie strookt helemaal niet met een beginsel 
dat mijn werk hier heeft geleid: de woorden moeten als een hand
schoen passen om de dingen. En dan is er ook nog <lit citaat van Corne
lis Verhoeven: ,,De taal is een omweg naar sprakeloosheid. Als er echt 
iets gebeurt, hebben we niets te zeggen". Zwijgen lijkt dus het beste, 
maar - het is overdreven <lit een bekentenis te noemen - zwijgen ligt 
mij niet zo. Derhalve: ik doe of ik nog niet weg ben en praat over het 
traject dat is afgelegd. 

De periode sinds hier de eerste taalkundige werd aangetrokken, in 
1959, ligt ingebed in een fase van stormachtige ontwikkelingen in de 
taalwetenschap, met name sinds Noam Chomsky fundamenteel 
nieuwe ideeen omtrent taal lanceerde (1957). Ook de praktische taal
kunde en het taalonderzoek kregen nieuwe impulsen door technische 
middelen (bandrecorder, computer), maar ook door vragen die de 
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techniek weer stelde en perspectieven die zij ontwaarde, zoals bijv. 
vertalen door middel van de computer. 
Karakteristiek voor dat gehele tijdvak is m .i. geweest, dat in het typi
sche alfa-vak dat taalkunde altijd is geweest, onmiskenbaar typische 
beta-methoden en -denkwijzen zijn opgekomen of beter gezegd: zijn 
binnengekomen en daar vruchtbare activiteiten hebben ontwikkeld. 
Het fenomeen taal wordt van geheel nieuwe kanten benaderd. Er be
staat een algebralsche taalkunde, een computertaalkunde. Tegen
woordig kunnen wiskundigen zich best thuis voelen in de linguistiek. 
Deze klimaatverandering heeft vanzelfsprekend het verblijf van taal
kundigen aan deze technische hogeschool geenszi ns vergald. Maar ook 
zonder dat was het een in tens boeiende ervaring. 
Daarbij heeft met name een grote rol gespeeld, dat het begrip taalbe
heersing hier in Eindhoven een eigen inhoud heeft kunnen krijgen, 
doordat op een nog steeds bijzondere wijze een wezenlijke integratie 
tussen alfa en beta, tussen techniek en taalkunde tot stand is gekomen, 
nee, is gegroeid als in een familie. 

Zelden zal iemand voor een in haar soort nieuwe functie aldus zijn 
aangesteld: ,,We hebben met elkaar langdurig overlegd hoe uw op
dracht zou moeten luiden, maar we zijn er niet in geslaagd die te 
formuleren. We hopen maar dat u niet teveel op uw kamer zult blijven 
zitten". Dat was in 1959 en gehoorzaam ontwikkelde ik mij tot snel
wandelaar door de eindeloze gang van het eerste TH-gebouw, het 
Paviljoen. 
Het eerste en tegelijk belangrijke taalkundige probleem dat op mij af
kwam was een complex van misverstanden omtrent taal en taalbe
heersing. Frequent ontmoette ik de veronderstelling in goed vertrou
wen dat ik ze ,,fatsoenlijk Nederlands" zou leren. Deze curieuze wens 
sluit de hypothese in dat taalfouten door onfatsoenlijke mensen war
den gepleegd. Sommigen zagen mij inderdaad als een soort reclas
seringsambtenaar en rekenden erop dat ik ,,niet mals" zou zijn. 
Natuurlijk is zich tot anderen rich ten in taalvorm een maatschappelijk 
optreden en stellen doelmatigheid en respect eisen van verzorgdheid. 
De associatie van taalgebruik met sociale herkomst en opvoeding ligt 
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dus voor de hand. Oaarom geldt tegenwoordig ook verzorgd taalge
bruik als wangedrag en blijk van een elitaire bevoorrechting. 
Een ietwat ander misverstand manifesteerde zich volkomen onver
wacht op mijn kamer aan de overzijde van mijn bureau. Op aanbeve
ling of misschien een bevel had zich een student gemeld met een ver
slag dat inderdaad wat bonkig proza bevatte. Hij luisterde met voor
beeldige aandacht naar mijn diagnose en aanwijzingen . Na 20 minuten 
raadpleegde hij zijn horloge en dit bleef hij doen tot er 30 minuten 
voorbij waren. Toen kwam hij half overeind van zijn st<?el , greep naar 
zijn achterzak en vroeg: ,,Hoeveel ben ik u schuldig?" 
Verbluft antwoordde ik: ,,Een ton maar laat maar zitten". Oat was 
mijn vergissing. 
Het zal u niet verrassen dat de felste verwijten die men de studenten 
maakte, de spelfouten golden . Oat is niets bijzonders en zo zal het wel 
blijven. Belangrijker is op de achtergrond de gevaarlijke visie dat spel
ling als voornaamste maatstaf geldt voor taalvaardigheid. Een verslag 
met zonden tegen de spelling doet dan twijfelen aan de intelligentie 
van de auteur. Spelfouten zijn immers dom want ,je hebt dat toch alle
maal gehad op school" . (Tussen haakjes: ~e school van tegenwoordig 
heb ik nooit horen prijzen.) Natuurlijk zijn spelfouten storend en ook 
wat vernederend. Een doeltreffend middel tegen spelfouten bleek: le
ren typen; de trivialiteit van het probleem bleek daarmee tevens. 
Niettemin geloofik dat het spellingleed zeker in het begin mijn positie 
in belangrijke mate versterkte. Evenals een biechtvader leefde ik van 
andermans zonden. Curieus was daarnaast het verschijnsel dat niet zo 
zelden iemand mij benaderde met de terloopse vraag: ,,Zou u eens wil
len kijken naar mijn artikel; spelling is niet mijn sterkste kant". En dan 
zatje lang te tobben met iemand die zijn verhaal niet rond had kunnen 
krijgen. 
Niet eens maar bij herhaling werd mij voorgesteld dat ik alle eerste
jaars even zou leren hoe ze ,,bun" Nederlands goed moesten gebrui
ken. Oat was makkelijk, dan kenden ze dat en was er in de volgende 
jaren geen probleem meer te verwachten. Zo'n voorstel is als blijk van 
vertrouwen ontroerend, maar niet als werkverschaffing. Het is nauwe
lijks zinvol: de helft van de eerstejaars verdwijnt en de echte proble-
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men van een wetenschappelijke tekst kunnen ze zich nog onmogelijk 
voorstellen. A decharge van de voorstellers moet gelden: we hadden 
toen ik kwam nog slechts ten hoogste derdejaars. 
Het laatste misverstand dat ik u vandaag wit noemen is dit: dat taal
vaardigheid slechts neerkomt op het bekleden van bestaande kennis 
met woorden, of jeer even met een spuitbus vol letters overheen gaat; 
en voorts dat die twee - denkbeelden en taal - onafhankelijk bestaan. 
Maar een helder denkbeeld bestaat niet als we het niet kunnen explici
teren, ja, als we het niet aan een ander kunnen uitleggen. We blijven 
vaag denken als we niet kunnen diafragmeren tot het woord of de om
schrijving die het wezenlijke, de kern raakt. 
Zo begon ik dan mijn werk, hartelijk ontvangen in een echt vreemde 
wereld, met geen andere gids dan nieuwgierigheid, vooral naar de 
eigenlijke taalproblemen. lk was niet de enige vreemdeling: politieke 
vluchtelingen, st'.ldenten uit Hongarije en Joegoslavie, dwongen mij 
voor het eerst in mijn !even te denken aan Nederlands als vreemde taal 
en hoe je dat onderwijst. Er bestond een Engels boekje op dat gebied. 
Maar ik leerde ook van hen: dat !even zonder taal, zonder dat je met 
anderen woorden deelt, verdriet is. En zelfs dat kun je niet zeggen. 
Taalproblemen isoleren mensen, maar dan gaat het niet om -dt. 
Binnen een jaar waren er drie cursussen opgezet: voor Russisch, 
Spaans en Engels. Wat vreemd uiteraard binnen de verantwoording 
van een neerlandicus, maar dit feit werd gecamoufleerd doordat drie 
studieverenigingen ieder een taalcursus wilden adopteren. Een jaar 
later stond een cursus Nederlands voor buitenlanders op de band; met 
een bandrecorder began ik te onderzoeken hoe je een talenpracticum 
voor zelfstudie zou kunnen opzetten. In 1963 draaide het met 18 re
corders die betaald waren door het Studium Generale. Ze zijn letterlijk 
eervol versleten en hebben zo een argument gevormd voor de opzet 
van de grote talenpracticums die de ons verleden jaar ontvallen Wil 
Kuipers heeft opgebouwd en ingericht. Naast het bieden van kwaliteit 
en service heeft daarbij ook als zijn taak gegolden: onderzoeken hoe 
zo'n talenpracticum optimaal kan werken voor gemotiveerde volwas
senen met een gerichte doelstelling. Wil Kuipers heeft er een uitzon
derlijk goed instituut van gemaakt. 
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Taalbeheersing 

Ik duidde zoeven aan dat er hier een eigen opvatting omtrent taalbe
heersing-als-vak is ontstaan. We zijn niet de enigen met eigen ideeen 
geweest. In 1954 publiceerde C.F.P. Stutterheim zijn boek Taalbe
schouwinK en Taalbeheersing dat gewijd is aan de vele elkaar uitslui
tende meningen omtrent taalbeheersing, taalfouten en grammatica. 
Maar het gaat daarbij om het geschrevene, niet om hel schrijven; het 
gaat om leraarsproblemen, om binnenschoolse vragen, bijv. moeten we 
drie soorten bepaling van gesteldheid onderwijzen ofhelemaal niet? Er 
zijn in de laatste 20 jaren veel boeken verschenen die taalgebruikers 
willen helpen bij spreken en schrijven. Gelukkig. Maar vrijwel altijd 
blijven taalregels en voorbeelden hoofdzaak. Er is nauwelijks of geen 
aandacht voor de situatie waarin bijv. de schrijver in problemen komt 
en waardoor dat komt. Meestal weet hij niet wat hij in een boekje zou 
moeten opzoeken; hij is gewoon de weg kwijt, maar ook zichzelfl Geen 
volwassene met verantwoordelijk werk tobt en stuntelt uit alleen maar 
domheid of alleen maar gebrek aan kennis. Wei nu, in onze vakgroep is 
de taalgebruiker met zijn schrijf- of spreekopdracht in hct kader van 
zijn eigen studie hoofdzaak en uitgangspunt . We zien taalbeheersing 
als functie van werktuigbouw, scheikunde, bouwkunde enz. Boven
dien geldt dat gelijkelijk voor moedertaal en de vreemde talen. Op de 
achtergrond van deze visie spelen mee: de aanvaarding van de techni
cus met zijn typische problemen, die wij hem dus niet per seals tekort
schieten verwijten; en daarmee samenhangend: interesse in wat een 
TH eigenlijk is. 
Natuurlijk, een technische hogeschool is betrokken op concrete din
gen, op weegbare, meetbare waameembaarheden, op zaken die een 
onpersoonlijk gegeven zijn: ze bestaan, en zo ze niet tastbaar zijn dan 
is tenminste hun effect te ervaren , hun aantal of hoeveelheid te benoe
men. Toch houdt een technische hogeschool zich in hoofdzaak bezig 
met dingen die niet bestaan; daar is haar onderwijs van vervuld en 
daarover doen studenten tentamen, daarover schrijven ze rapporten. 
Ja, een rapport, woorden, een tekst zijn het enige dat overblijft van 
maanden experimenteren in het lab. Voor ik nader inga op bijzondere 
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gevolgen van deze tweeheid van concreet en abstract wil ik met u eens 
kijken naar die waameembare wereld, en we! zoals die is waargeno
men door Pieter Bruegel de Oude. Ik begin niet aan een schi Iderkunsti
ge evaluatie, maar ik vraag vooral uw aandacht voor de inhoud van het 
schilderij als geheel en van de vcle voorstellingen die daarin zijn te on
derscheiden. 

U ziet een boer aan het ploegen, een kudde schapen geweid door een 
herder, een stad, een eiland, een schip, schepen. Bij nader toezien kunt 
u van de antieke ploeg het mes zien dat de grand los snijdt en de 
schuine plank, de rister, die de reep grand omlegt. U kunt ook letten 
op het haam van het paard dat nu nog wordt gebruikt in Brabant. Of 
valt de kleding u op? De vreemde schoenen, het hoofddeksel? De her
der staat naar boven te staren, zijn hond kijkt waakzaam vooruit, alle 
schapen grazen. De eucalyptusbomen bloeien. 
Daar ligt de stad met de haven; het gebouw vooraan pronkt met vier 
fraaie bogen. Daar links een roofvogel. 
En hier een eiland, met bouwwerken, intrigerend nauwkeurig afge
beeld ofhet om een bouwvergunning gaat. 
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U hebt van alles gezien, maar er is geen centraal punt. Iedereen is voor 
zichzelfbezig: de ploeger, bet paard, de bond en de herder, de schapen, 
de matrozen in de mast; ja ook de wind gaat zijn eigen gang, conse
quent uit dezelfde richting alle zeilen bollend, ver en nabij. Het hele 
schilderij registreert en demonstreert eenzelvigheid: de mensen en de 
dieren grazen ieder bun eigen nut; er overheerst een eenzelvigheid der 
dingen: ze hebben geen band met elkaar. 
Even nog een blik naar rechtsonder. 
Tussen bet schip en de wal steken een paar benen uit bet water: dat is 
Icarus, neergetuimeld toen de was van zijn zelfgemaakte vleugels 
smolt in de nabijheid van de zon. Dit detail heeft aan bet schilderij zijn 
naam gegeven - De val van Icarus - maar je moet de vallende bijna 
zoeken. Er is geen hoofdzaak. De eenzelvigheid der dingen betekent 
onvermijdelijk dater ook geen hierarchie is; alles is bijzaak. 
Pas wanneer we vragen gaan stellen - welke stad ligt daar? is dat geen 
Portugees schip? - brengen we de enkelvoudige gegevens in verband 
met andere dingen die we namelijk al weten. Pas ons denken over de 
concrete dingen legt relaties, schept een hierarchie met hoofd- en 
bijzaken. De dingen, de dieren, de mensen hebben van ons we! namen 
gekregen, maar bun betekenis, bun rang en waarde bestaan slechts in 
en dankzij bun betrekking tot de anderen, dus door onze schema's, 
door de verdeling in hoofd- en bijzaken die wij aan de dingen toeken
nen, door ons oordeel omtrent oorzaak en gevolgen. 
Een architekt, een scheepsbouwer en een costuumkundige vinden in 
de bier getoonde wereld ieder een ander gegeven hoofdzaak. Plat ge
zegd: bet is maar hoe je bet bekijken wil. Maar dat betekent we! dat 
iemand die - zoals een TH-student - werkt in de wereld van het con
crete, zelf zijn plan over de dingen been moet leggen; hij moet de 
hoofdzaken bepalen; hij moet van wat er in bet lab gebeurt, beter nog: 
van wat hij daar wenst waar te nemen, niet slechts een signalement 
geven maar ook de logica. Hij moet de eenzel vigheid der dingen ophef
fen in een samenhang. 
En als hij zich vergist, als hij de werkelijkheid verkeerd interpreteert, 
dan gebeurt er niet wat hij verwachtte, dan gaat er iets kapot, dan klop
pen de berekeningen niet. Misschien faalt hij dan ook als ingenieur en 
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wordt hij gevaarlijk. In alle vakken kan men zich vergissen, en een 
blunder kan eeuwen zonder schade voortleven behalve wanneer de 
harde materiele werkelijkheid, wanneer de dingen de denkbeelden 
controleren en testen. 
Dit schilderij van Pieter Bruegel hcb ik u getoond om een aspect van 
denkend werken met concreta te belichten; het laat zich ook anders 
bekijken. De technische hoogvlieger Icarus was vervuld van zijn eigen 
opvatting en viel; de schaapherder en de ploeger keken niet eens om. 

Een praktisch probleem dat grote moeilijkheden en met name onze
kerheid bij het schrijven kan opleveren, ontdekte ik door nauw samen 
te werken met afstuderenden. Schrikt u niet, dit wordt geen taalles. 
In de werkelijkheid van Bruegel's schilderij belichtte ik u het ontbre
ken van relaties als probleem bij het structureren van een tekst. Nu 
gaat het juist om het omgekeerde: een net van relaties belet de afwik
keling van informatie. Het gaat om het semafoor-effect en weer om een 
schilderij. 
Misschien heeft u we! eens een semafoor gezien, bijvoorbeeld bij een 
zeehaven. Het is een grote installatie, een raamwerk waarin verschil
lende optisch waarneembare tekens kunnen worden aangebracht, 
zoals bollen, schilden en lam pen. Het aantal en de soort elementen en 
ook hun plaatsing t.o.v. elkaar zijn variabel, zodat er allerlei combina
ties getoond kunnen worden. Iedere combinatie heeft een eigen bete
kenis en daardoor kan men verschillende boodschappen doorgeven 
aan schepen op zee. 
Een semafoor is een optische seininrichting met een eigen taal, maar er 
is een heel belangrijk verschil met natuurlijke taal. In een semafoor 
hangt letterlijk alles met alles samen en we! tegelijk. Alles wat infor
matie levert, is simultaan aanwezig en werkt ook simultaan informe
rend. Tussen alle elementen die in het codebeeld optreden is een 
wederzijdse ruimtelijke verhouding; ze bepalen mede elkaars beteke
nis. lets dergelijks is bijvoorbeeld ook het geval in een schilderij van 
Mondriaan. Het geheel telt; alle elementen zijn gelijkwaardig en con
stitueren gelijktijdig het schilderij o.a. door hun plaatsing in de ruimte. 
In een natuurlijke taal is daarentegen de dimensie tijd niet weg te den-
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ken: alle taalelementen komen na elkaar. Schrijven is in meer dan een 
betekenis een lineaire zaak: spreken verloopt in de tijd, het ene woord 
komt na het andere. Verwisseling in de volgorde der woorden kan van 
een bevestigende zin een vraag maken. De opeenvolging is dan dwin
gend; volgorde is mede een betekenis bepalend element. 

P. Mondriuan. Comp. XIV, 1913 

(Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven:fi1to M. Coppens.) 
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Stelt u zich nu eens voor, dat u in volzinnen een beschrijving zou moe
ten geven van een Mondriaan of het codeteken op een sernafoor. Kun 
je dan gewoon beginnen door van linksboven naar rechtsonder op te 
noemen wat er staat, dus ongeveer zoals je een boek leest? Oat zou 
onzin zijn, dat is duidelijk. 
Orn het beeld van het schilderij enigszins te vertalen moet een zorgvul
dige strategie gevolgd worden die de tweedirnensionale inforrnatie 
transponeert naar een eendimensionale. Hetzelfde geldt voor de gevel
tekening van een bouwkundige, voor de tekening van een machine, ja 
ook voor allerlei schema's. Zij brengen de rapportschrijver vaak in 
moeilijkheden, vooral wanneer hij iemand is die qualitate qua in 
meerdimensionale beelden moet denken, zoals een werktuigbouwer 
en een architekt. 
Dit nu noemen we het semafooreffect , wanneer alle informatie zich 
gelijktijdig aanbiedt inclusief alle relaties tussen de elementen. Het 
belemmert vaak een bevredigende transpositie naar een eendimen
sionale taa!. Wie dit probleem niet als zodanig bewust herkent, verliest 
als auteur zijn zekerheid, ofproduceert een vlakke opsomrnende tekst. 
Overigens: Johan Huizinga heeft reeds in zijn beroemde Herfsttij der 
Midde/eeuwen ( 1919, twintigste hoofdstuk) uitvoerig aandacht gewijd 
aan de verschillen in functioneren van beeld en woord. 

lk hoop u met de beide voorbeelden te hebben duidelijk gemaakt dat 
belangrijke schrijfproblemen niets met taalboekjes te maken hebben. 

Bouwen 

Niet zo Jang geleden verraste iemand mij met een vraag die hierop 
neerkwam: ,,Je bent een al fa-man. Kon je nou we! gelukkig zijn tussen 
allemaal beta-mensen? Die zijn toch heel anders". 
Ja, anders zijn ze we!; zelfs als ze een beetje gek zijn - en dat betekent 
natuurlijk winst - gaan ze niet op een alfa-man Jijken, even aanne
mend dater zoiets bestaat. C.P. Snow heeft die hypothese in 1959 tot 
grondslag gemaakt van zijn befaamde Rede Lecture in Cambridge: 
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The nvo Cultures. Ook hij is geenszins ongelukkig geworden hoewel 
hij moet erkennen dat hij het gevoel had dat hij een oceaan overstak, 
wanneer hij van de kring van zijn beta-collega's ging naar de kring van 
zijn literaire vrienden. Hij constateert dat zij ,,had ceased to communi
cate at all". 
Nooit heb ik een oceaan moeten oversteken, zoals Snow. Hij heeft 
later (A second Look, 1964) trouwens zelf erkend dat Cambridge nict 
model kon staan voor de situatie elders. 
Ik zei zoeven , dat de vraag, de veronderstelling mij verraste. En dat 
dwong mij terug te gaan naar de eerste jarcn, want op den duur went 
natuurlijk alles. 
Waarom werd ik niet ongelukkig in Eindhoven? Vreest u geen ik
roman; er zijn belangrijker dingen te vertellen. Het is achterafbekeken 
een uitzonderlijk voorrecht geweest de eerste jaren van de TH te mo
gen meemaken. Zoiets blijkt niet uit jaarverslagen. Daar ik er een ben 
van de slinkende kring met herinneringen aan die periode, wil ik er icts 
van aan u overdragen. Daarbij hoef ik niet te schromen subjectief te 
zijn. Het ging toch immers om gelukkig zijn? 
Op 23 juni 1956 werden de eerste curatoren van de TH benoemd; nog 
geen week later, op 28 juni, begon men al met de bouw van hct eerste 
TH-gebouw, het Paviljoen. Ik heb dat we! eens een bouwkundige 
putsch genoemd. Alie berekeningen gingen ervan uit dater zich in de 
eerste twee jaren totaal 200 studenten zouden melden , maar bij de 
eerste inschrijving in 1957 waren het er al 244. 
Onderschat u niet wat zo'n zich nota bene herhalende ervaring voor 
een impuls moet hebben betekend bij degenen die ervoor hadden 
gekozen deze nieuwe TH te helpen realiseren. Het was voor het eerst 
in Nederland dat een universitaire instelling als een geheel ZOU worden 
gebouwd en in een korte periode. 
Op de achtergrond was er een stad die in 30 jaar drie-en-eenhalf maal 
zo groot was geworden. Zij verkeerde in een roes van vernieuwing en 
bouwlust: ecn nieuw station , een hoofdpostkantoor, raadhuis, 
schouwburg, tunnels, nieuwe wijken. De stad publiceerde over zich
zelf in het Reishoek voor N oord-Brabant: 
,,Eindhoven is het meest geschakeerde industriecentrum van Neder-
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land met een niet geevenaarde expansiekracht en onstuimige vitali
teit''. 
Opmerkelijk was dat men onder de bemanning van de TH minder Bra
banders tegenkwam dan mensen die in voormalig Nederlands-Indie 
hadden gewoond en gewerkt. Er leek uit Bandoeng een hele ploeg te 
zijn overgekomen. Zij hadden het daar echt niet leuk gehad; ik ben 
geneigd te zeggen: ze hadden zichzelf daar tot op nu! afgeschreven. 
Hier begonnen ze met een elan aan de opbouw ofze zich wilden revan
cheren voor miskende toewijding. 
Wie het niet heeft ervaren, zal zich nauwelijks kunnen voorstellen wat 
er allemaal moest gebeuren. 
Alles was nodig, alles was nieuw: de hardware en ook de software. Er 
moesten collegedictaten geschreven, onderwijsprogramma's gemaakt, 
examenregelingen ontworpen, er moest bordkrijt zijn en een opslag 
voor nieuw en een voor oud papier, een fysicus, een abonnement op 
De Gids, een mathemaat en 30 schrijfmachines, een portret van de 
koningin en de dikke Van Dale. 
Bovendien was iedereen - behalve de verhuizer en de heibazen -
amateur. Want wie had er eerder een TH gebouwd? Het leek dan ook 
of iedereen alles deed. Een beheerder van een afdeling organiseerde 
wat meer stoelen, d.w.z. ontvreemdde ze persoonlijk uit de opslag van 
een andere afdeling. In de kantine schreef een administratieve kracht 
van Algemene Wetenschappen een ton (van toen!) over op het budget 
van Werktuigbouw; dan konden ze die draaibanken betalen. Zelfzat ik 
in de commissie voor het collegezalengebouw en diende daarom als 
model bij de maatbepaling van een stoel. Zit u goed, dames en heren? 
Als dat zo is, zal het mijn stoel we! niet zijn. 
Omdat iedereen bij alles betrokken was of werd - kon je op een mond
orgel spelen, dan was er we! iemand die veronderstelde dat je het oak 
op de viool kon - werd er niets gek gevonden. Bij de opening van het 
academisch jaar kwamen een vader en moeder bij de rector vragen of 
hij tevreden was over hun zoon. De rector nodigde ze uit volgend jaar 
weer eens te komen. 
De TH had behalve wat konijnen nog weinig aantrekkelijks. Iedereen 
stond eindeloos te wachten voor de spoorbomen, taxerend welke 
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auto's naar de TH zouden gaan en welke naar het abattoir. De slagers 
hadden de grootste. Meisjes die als secretaresse solliciteerden, deden 
pas in het Paviljoen hun pumps aan ; ze waagden ze niet aan de keien 
en de modder. 
Wij waren bijna alien van ver gekomen. Er was werk genoeg in Neder
land, maar misschien waren we een beetje bezeten van morgen . Het 
verleden, bijvoorbeeld een oplciding in Leiden of Delft, kwam ter 
sprake zoals reeds Jang afgezwaaiden nog over hun diensttijd praten. 
Niemand scheen heimwee te hebben . 
ledereen werkte met iedereen samen; hoe dan ook ... Je zag plannen 
gebeuren , werkelijkheid worden - en tegelijk stond er iemand te wach
ten op water ergens beloofd was in een program ma of omdat het vol
gende practicum moest draaien. 
Opmerkelijke dingen? Op een novemberavond in 1959, de regen vie! 
bij bakken, zat onze grootste collegezaal vol met studenten en de hele 
staf; er werd uren bewogen gediscussieerd over een wijsgerige stelling. 
Het Van Abbe-museum leek veel dichterbij dan nu. Zonder proble
men leende het een Picasso uit voor een avond studium generate. 
In 1961 was het hele Paviljoen gevuld met een grote tentoonstelling 
over de Techniek van de Romeinen. Zondags moesten studenten als 
suppoosten optreden voor een toestromend publiek en met bussen 
kwamen technische scholen kijken . De TH bleek te bestaan ook voor 
anderen! 
Een jongen vroeg beleefd of men niet aan zijn vader wilde vertellen dat 
dit geen katholieke hogeschool was; anders moest hij er af. 

Meer dan een jaar heb ik onderdak gehad naast de tekenkamers van 
het architektenbureau. Tekenaars nemen een potlood in de mond als 
ze moeten nadenken. Opeens zag ik het: alien waren bezig met dingen 
die niet bestonden. 
Die dag telde ik op het TH-terrein dertien dreunende heimachines. 
Staande aan de rand van een bouwput met betonkoppen boven het 
zand besefte ik: dit is echt begonnen, dit gaat door en ik doe mee! 
Zo zal het nu niet meer zijn, maar een einde? Nee, dit blijft voor mij 
een on voltooid verleden tijd. 
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Vee! heb ik in dit relaas weggelaten dat ons toch intens heeft bezigge
houden. Oat spaart u tijd en doet niemand schade. Maar iedereen 
moet weten, dat samenwerken in de vakgroep Toegepaste Taalkunde 
opwindend was; er is altijd met gccstdrift gewerkt, waarbij iedereen 
voor iedereen instond. 
En tenslotte nog dit, omdat niemand het ooit zegt tegenwoordig: er zijn 
zo verschrikkelijk veel aardige studenten. 

Ik heb gezegd. 
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