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Mijnheer de Rector Magnificus, 
dames en heren, 

lnleiding 

Ongeveer zesentwintig jaar geleden 
- om precies te zijn op 12 novem
ber 1971 - stand ik ook op deze 
plek en sprak een rede [1] uit bij de 
aanvaarding van mijn ambt als 
gewoon hoogleraar aan deze uni
versiteit. Mijn leeropdracht betrof 
de werktuigkundige aspecten van 
de werkplaatstechniek. De intree
rede begint met een geschiedkun
dige beschrijving van de ontwikke
ling van productiewerktuigen. Via 
namen als Giovanni De'Dondi, 
Leonardo da Vinci, John Wilkinson, 
Henry Maudslay en Joseph 
Whitworth leidt dit naar de Delftse 
hoogleraar Van der Kloes [2]. Hij 
deed in 1908 een opmerkelijke uit
spraak over mijn vakgebied: de 
gereedschapswerktuigen in een 
mechanische werkplaats. 
Van der Kloes stelde dat de invoe
ring ervan wellicht de algemene 
welvaart verhoogd had, maar zeker 
geen bijdrage had geleverd aan de 
veredeling van het ambacht van de 
metaalarbeiders. U begrijpt het 
waarschijnlijk al: ik gebruikte deze 
uitspraak van een collega om het 
belang van onderzoek aan gereed
schapswerktuigen aan te tonen en 
vooral ook om de rol van de tech
nologische wetenschap hierbij te 
belichten. 

De intreerede schetst als ideale 
situatie een werkplaats waarbij een 
productiemiddel uitgaande van een 
geschikt gekozen ruw materiaal -
de blank - en voorzien van de nodi
ge informatie geheel zelfstandig een 
eindproduct met bepaalde afme
tingen en toleranties aflevert. lk 
ging hierbij uit van het feit dat het 
bereiken van deze situatie bemoei
lijkt wordt door het ontbreken van 
fundamenteel inzicht in de omslui
tende grenzen van proces en werk
tuig: de constraints. Het technolo
gisch proces verspanen bijvoor
beeld verwijdert vormelementen 
van de blank. Er is in de werktuig
bouwkunde nauwelijks iets te vin
den dat thermisch en mechanisch 
zo hoog belast wordt als de beitel 
die opgespannen op een gereed
schapswerktuig dit verspaningspro
ces daadwerkelijk uitvoert. Een in 
wetenschappelijk opzicht interes
sante vraag is dan: Is de construc
tie van een dergelijk werktuig opti
maal geschikt voor deze belasting? 
Daarnaast komt ook de beschrij
ving van het verspaningsproces zelf 
met aandacht voor zaken als 
spaanequivalent en standtijd van 
het gereedschap in mijn intreerede 
aan de orde. Tenslotte - en daar 
was ik wat vaag over maar hoe kan 
het ook anders: het vond plaats in 
het jaar 1971 - vroeg ik aandacht 
voor de manier van toediening en 
de dosering van informatie aan het 
aan zichzelf overgelaten systeem 
werktuig-proces. 
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Al deze zaken leken mij toen - maar 
oak nu nag - de moeite van weten
schappelijk onderzoek meer dan 
waard . lk had de intreerede de titel 
"Van ambacht naar wetenschap" 
meegegeven. Het beeld van de 
wetenschappelijk onderzoeker die 
in een universitaire omgeving werkt 
aan de oplossing van fundamentele 
technologische problemen die voor 
de industrie van belang zijn, trok mij 
zeer aan. Bovendien paste de t itel 
goed in de familiel ijn. Mijn opa was 
smid bij Wilton's machinefabriek en 
scheepswerf te Rotterdam en mijn 
vader was chef van de werkplaats 
van het gemeentelijk gasbedrijf in 
Breda. lk ben dan oak met mijn 
groep enthousiast aan de geschet
ste problemen van het vakgebied 
gaan werken. Allereerst wil ik u 
enkele hoogtepunten van onder
zoek en ontwikkeling uit de afge
lopen periode voorschotelen . Ver
volgens ga ik op een algemene 
wijze in op de waarde en de ver
schijningswijze van wetenschappe
lijk onderzoek. Dit college eindigt 
met enkele observaties over het 
proces van kennistransfer dat zich 
tussen een technische universiteit 
en de industriele maatschappij 
afspeelt. 

Maar eerst nag even dit: natuurlijk 
heb ik oak voor dit afscheidscolle
ge een titel bedacht. En die is mede 
ingegeven door de op dit moment 
vaak gehoorde twijfel aan het nut 
van wetenschappelijk onderzoek. 
Het meest cru wordt deze twijfel 
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verwoord door Nico Dikstraat in 
een artikel in lntermediair van 13 
februari 1997 [3]: Universiteiten 
schrijven en onderzoeken zich suf, 
maar ondernemingen kunnen er 
niets mee. Het zou toch jammer zijn 
als dit echt waar was! Derhalve heb 
ik dit college de titel "Van weten
schap naar ambacht" meegegeven. 
De inversie van mijn intreeredetitel 
lijkt mij passend. Het onderwerp 
heeft mij oak vooral in het laatste 
deel van mijn loopbaan aan deze 
universiteit zeer beziggehouden. 

Het verrichte onderzoek 

In het mij toegemeten tijdsbestek 
kan ik u slechts een impressie 
geven van het in mijn groep verrich
te onderzoek. lk heb daarvoor de 
volgende thema's geselecteerd: 

• onderzoek naar het statisch en 
dynamisch gedrag van werktuig 
en gereedschap, 

• het verspaningsproces als koppe
ling tussen werktuig en product, 

• integratie van ontwerpen en 
produceren, 

• de Flexibele Assemblage- en 
LasCel (FALC) en 

• industriele projecten: het werken 
in het UTl-IPPV/Mechatronica. 

Het gedrag van het werktuig onder 
belasting bepaalt voor een groat 
deel de geometrische nauwkeurig
heid van een product dat met dat 
werktuig wordt vervaardigd . Voor 



het onderzoek naar dat gedrag was ,..------~----.... 

in de jaren zeventig de eindige- / ~ 
elementenmethode reeds / 
beschikbaar [4]. Van een /~m;; , 
werktuig - bijvoorbeeld een I 
freesbank - werd een 
balkmodel gemaakt / 
(figuur 1), waarbij de · 
eigenschappen van een 
balk uit de werkelijke 
doorsnede van het 
betreffende freesbanke
lement werden gehaald. 
Na correctie van enkele 
verbindingselementen, kon 

y 

115 

(!) • l• mt nt nu mbe ri ng 

centre of gravity x = 0.106 • 10
3
mm 

y = 0.430 • 10' mm 

F = 0. 7600 • 10
4 

mm
2 

Ix= 01066 • 1 o'lmm
4 

Iy= 0.2500 x1 o'lmm4 

J = 0.2011 x 106mm' 

I 1 5hi l 1on poi"I nvmb e rmg Fig. 1. Rekenmodel freesbank. 
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een redelijk beeld van het statisch 
gedrag van de machine worden 
verkregen. Wat het dynamisch 
gedrag betreft leverde de gevolgde 
methode wel de eigenfrequenties 
van de constructie op, maar de 
modale soepelheden konden hier
mee slechts onnauwkeurig warden 
vastgesteld. Dit was vooral te wijten 
aan het gebrek aan inzicht in de 
dempingsparameters tussen de 
onderdelen van de constructie. De 
dissertatie van Van Heck [5] heeft 
laten zien hoe gecompliceerd en 
lastig deze materie is. 
Voor gedrongen constructies, zoals 
persen waarop een ponsgereed
schap is gemonteerd, werkte de 

50 

40 

~ 
30 

8=250 

8=200 

0=150 

B=100 

20 model I 

F = 50 kN 

~= 20mm 

0::35mm 

d ::25mm 

0 10 20 30 40 50 60 
ts1 (mm) 
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methode - mits met enige voorzich
tigheid toegepast - eveneens [6]. Zij 
verschaft de mogelijkheid om de 
invloed van een aantal proces- en 
gereedschapsparameters op de 
vervorming van een ponsgereed
schap te berekenen. In figuur 2 is 
de maximale horizontale afwijking 
van de snijkant als functie van de 
bovenplaatdikte t51 weergegeven 
waarbij de afstand tussen de gelei
depennen B als parameter fungeert. 
Met behulp van dit soort grafieken 
is het mogelijk om de belangrijkste 
factoren die de standtijd van een 
ponsgereedschap bepalen, op 
voorhand rekenenderwijs te ver
kennen. 

In de jaren tachtig is er een tech
niek [7] bijgekomen om met name 
de dynamische analyse van een 
werktuig - waar de optredende 

Fig. 2. Berekening vervorming 
ponsgereedschap. 



demping een grate rol speelt - met 
grate nauwkeurigheid uit te voeren. 
Bij deze techniek - modale analyse 
genaamd - wordt op een aantal 
punten van het werktuig de dyna
mische overdracht bepaald. Uit 
deze verzameling overdrachten kan 
men daarna de eigenfrequenties, 
de bijbehorende demping en voor 
ieder meetpunt de bij die frequentie 
behorende verplaatsing bepalen. 
Als totaal resultaat krijgt men dan 
bij iedere eigenfrequentie een beeld 
van de dynamische verplaatsing, 
ofwel de 'mode' van de constructie. 
Figuur 3 toont het resultaat van een 

door mijn medewerker Hijink in die 
tijd uitgevoerd experiment. Het 
betreft de analyse van een eigen
frequentie van een vonkerosie
machine. Zander veel moeite krijgt 
men de beschikking over alle rele
vante dynamische parameters. 

De geschetste technieken zijn op 
zich nag steeds belangrijk om het 
gedrag van het productiemiddel te 
voorspellen en daarmee de afwij
kingen in geometrie als hoofdbron
nen voor de onnauwkeurigheid van 
het product te beheersen. Nu ech
ter vrijwel alle meet- en productie-

MODE 

2 

FREQ (HZ) 

129.19 

DAMP[%) 

2.43 

s 

J_, 
x 

Fig. 3. Modale analyse vonkerosiemachine. 
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werktuigen numeriek bestuurd hun 
bewerkingen uitvoeren, kan deze 
besturing ook gebruikt worden om 
de onnauwkeurigheid via de pro
grammatuur te corrigeren. Met de 
promotie van Theuws in 1991 [8] is 
hier in modelvorm een belangrijke 
eerste stap gezet. En ik zie nu met 
genoegen dat in de groep van col
lega Schellekens hieraan nog 
steeds met succes wordt gewerkt. 

Het verspaningsproces dat de ver
binding vormt tussen het werktuig 
en het product in wording, is ook 
steeds - zij het niet altijd met eerste 
prioriteit - onderwerp van onder
zoek in de groep geweest. In de 
jaren zeventig betrof het voorname
lijk onderzoek naar de rol van het 
verspaningsproces bij het optreden 

van trillingen - chatter genaamd -
tijdens het bewerken van produc
ten. Huub Kais - toen medewerker 
in de groep, thans hoogleraar aan 
de Universiteit Twente - toonde in 
zijn dissertatie [9] aan dat het ver
spaningsproces stijfheid en dem
ping toevoegt aan de beitel en het 
werktuig. Hij introduceerde een 
methode om deze materiaaleigen
schappen te meten en liet op fraaie 
wijze zien dat vooral de proces
demping grote invloed heeft op de 
grenssnedebreedte d.w.z. op de 
minimumwaarde van de breedte 
van de spaan waaronder geen 
chatter optreedt. 

Met de komst van medewerker 
Dautzenberg in de groep en met de 
hulp van de helaas veel te vroeg 

+ EXPERIMENTS 

F~ 7 BRASS 
6 1 

5 

4 

3 

2 

0 ~-+--1---<--+-~ 
0 2 3 4 5 

F* w 
(a) 

- 1HEORY 

F~ 7 ALUMINIUM 
6 

5 

4 

3 

2 

a~__.. _________ __, 
0 2 3 4 5 

F* w 
(b) 

Fig. 4. Het verband tussen snijkracht Fv en wrijvingskracht F w bij fijnverspanen. 
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overleden collega Veenstra is in het 
begin van de jaren tachtig aange
toond dat toepassing van het mini
mum-energie-principe een redelijk 
bruikbare beschrijving van het ver
spaningsproces oplevert [1 O]. 
Hierbij is ervan uitgegaan dat de 
energie voor de twee belangrijkste 
deformatiezones van het proces 
beschreven kan warden als functie 
van de afschuifhoek en de wrij
vingskracht op het spaanvlak. De 
promovendus Lo-A-Foe [11, 12] liet 
in zijn onderzoek naar het fijnver
spanen met behulp van diamant als 
beitelmateriaal zien dat deze theorie 
ook hier werkt. Mits rekening wordt 
gehouden met de invloed van 
krachten op het vrijloopvlak en met 
die van de reksnelheid op het ma
teriaalgedrag, is de overeenkomst 
tussen theorie en experiment goed 
te noemen. Figuur 4, waarbij de 
dimensieloze snijkracht F v uitgezet 
is als functie van de dimensieloze 
wrijvingskracht Fw, laat dit zien. De 
linker figuur is voor koper als 
werkstukmateriaal, de rechter voor 
aluminium. 

Met de komst van collega Van 
Bragt als deeltijdhoogleraar in de 
groep is de belangstelling voor het 
ontwerpen van productiemiddelen 
sterk toegenomen. Vooral de inte
gratie van ontwerpen en fabriceren 
(van onderdelen) van productie
werktuigen kreeg meer aandacht. 
Voor een goed begrip: je kunt die 
onderdelen natuurlijk weer gewoon 
producten noemen. Alleen zijn de 

productieaantallen hierbij zelden 
bijster groat. 

Het IDM-project (Integration of 
Design and Manufacturing) had als 
doel het integreren van de geome
trische ontwerpfase, de werkvoor
bereidingsfase en de fabricagefase 
van een product in wording. En wel 
op een zodanige wijze dat reeds in 
de ontwerpfase automatisch beoor
deeld wordt of het productontwerp 
op een technisch (en economisch) 
juiste wijze vervaardigd kan war
den. In eerste instantie richtte het 
onderzoek - dat gestart werd door 
de promovendus Delbressine - zich 
op verspanende fabricagetechnie
ken en dus negatieve ontwerpope
raties [13]. Het promotieonderzoek 
van De Vries in dit gebied [14] 
voegde daar ook positieve opera
ties aan toe. Toleranties en de 
gevolgen daarvan voor het totale 
productcreatieproces bleken de 
belangrijkste aspecten te zijn. 
Figuur 5 laat de plaatsing van de 
z.g. MO's (Manufacturable Objects) 
in de ontwerpboom van een pro
duct zien. De prent demonstreert 
ook de werking van de methode: 
de MO's - waarvan op voorhand 
vaststaat dat ze in vervaardigings
zin uitvoerbaar zijn - warden een 
voor een van het blok uitgangs
materiaal afgetrokken. Dit aftrekken 
kan bijvoorbeeld door een frees
bewerking plaatsvinden. Op deze 
wijze ontstaat het gewenste 
product. 
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Onderzoek heeft aangetoond dat 
de methode oak anderszins bruik
baar is bijvoorbeeld bij omvormpro
cessen en bij kostprijsschattingen 
in de ontwerpfase. Momenteel 
wordt onderzoek verricht naar de 
integratie van ontwerpen en fabri
ceren voor assemblage. U zult 
begrijpen dat hier de tolerantieop
bouw nag veel kritischer is. Van der 
Net hoopt op dit onderwerp onder 
leiding van collega Rooda te pro
moveren. 

In feite beoogt het geschetste 
onderzoek een bijdrage te leveren 

aan kennisintensieve ontwerpsyste
men. Voor de kennisintensieve 
industrie, waar we het in Nederland 
en vooral oak in deze regio van 
moeten hebben, blijkt dit onder
werp steeds vaker van belang te 
zijn. Oat je hiermee oak de stap van 
wetenschap naar ambacht kunt 
zetten, toonde Krikhaar [15] goed 
aan in zijn dissertatie van 1992. Hij 
ontwierp een nieuwe ontwerpaan
pak waarin de werkvoorbereiding is 
opgenomen. Zijn methode, 
DfMASS genoemd (Design for 
MASS production), verwijdert 
ouderwetse procedures, vermijdt 

Applied 
____- Manufacturable 
~ Objects 

\ Intermediate 
Design 
State 

/l 
88 <:::J\ 

Final I 
Design 
State 

Fig. 5. Ontwerpboom van een product. 
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tekeningen en herintroduceert 
maakbaarheidsoverwegingen in het 
ontwerpproces. Kleinseriefabricage 
krijgt daardoor het karakter en de 
voordelen van massafabricage. Een 
negen maanden lange testperiode 
bij Philips Lighting, waarin meer 
dan 6000 uren besteed zijn aan het 
volgens deze aanpak fabriceren van 
onderdelen, gaf reeds een kosten
reductie van 11 % te zien in een 
omgeving die oak nag moest wen
nen aan de methode zelf. 
Het laatste deel van het overzicht 
van het onderzoek- en ontwikke
lingswerk in mijn groep heeft 
betrekking op zaken die zich in de 
afgelopen tien jaar hebben afge
speeld. Als ik dit deel kart moet 
typeren, dan is dat vooral multidis
ciplinair en industrieel gericht tech
nologisch onderzoek geweest. 

Een voorbeeld waarbij de multidis
ciplinariteit naar voren komt, betreft 
een in 1987 aan deze universiteit in 
het kader van het Stimulerings
Project INformatica-onderzoek 
(SPIN) verrichte studie naar een 
onbemand werkende fabricagecel 
[16]. Het onderzoek is oorspronke
lijk ge'lnitieerd door collega Stal. De 
collega's Van Bragt en Kylstra wa
ren nauw bij de uitvoering betrok
ken; Sehrauwen voerde de project
leiding. In deze Flexibele Assem
blage- en LasCel (FALC) kunnen 
families van plaatstalen producten 
warden samengesteld en gelast. De 
configuratie van de eel bestaat uit 
een transportsysteem met twee 

hoofdbanen, een zijbaan en een 
aantal produetdragers (figuur 6). 
Aan de zijbaan bevinden zich een 
lasrobot met een zelfstandige work
stationcontroller en een product
manipulator, die door de roboteon
troller bestuurd kan warden. De 
gehele eel kan door een centrale 
besturing volgens zogenaamde 
productierecepten warden aange
stuurd. Hoewel de lassende robot 
binnen de onbemand werkende eel 
het meest spectaculair en het 
meest concreet is, is het onderzoek 
verder gegaan dan de realisatie van 
de eel. 
Tijdens de uitvoering van het pro
gramma is kennis verzameld en 
opgebouwd [17] op het gebied van 
de technologie (automatisch boog
lassen en sensoren), productiemid
delen (ontwerpen en bouwen van 
modules, off-line programmering) 
en besturingen (scenario's en func
tionele specificaties). 
De faculteiten Werktuigbouwkunde 
en Elektrotechniek - waarbinnen het 
onderzoek is uitgevoerd - hebben 
nauw samengewerkt met het TNO
TUE-instituut IPL en het Philips 
CFT/CAM-Centrum bij het onder
zoek naar de machine- en produe
tiebesturingen van de eel. Voor het 
samenstellen van het producten
pakket dat in de eel wordt bewerkt, 
is samengewerkt met OAF Trucks 
BV. Op basis hiervan zijn families 
van producten met een hoge reali
teitswaarde voor bewerking in de 
eel besehikbaar. Tenslotte leverde 
de Philips 'Lighting Division' sub-
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stantiele ondersteuning aan het 
onderzoekprogramma. Hierbij ging 
het vooral om kennis en program
matuur die nodig is voor het 'com
puter aided' ontwerpen van de 
modules van de eel. 

Als faciliteit voor zowel onderzoek 
als kennisoverdracht heeft deze eel 
een belangrijk intermediair gevormd 
tussen de opleiding van jonge men
sen enerzijds en het integraal 
oplossen van uit de praktijk komen
de problemen op het gebied van de 
productie-automatisering. In het 
door Wielinga samengestelde over
zicht [18] van resultaten van de 
diverse SPIN-programma's kunt u 
lezen dat dit onderzoekprogramma 

FALC in Eindhoven 4 dissertaties, 
99 afstudeerverslagen, 23 publica
ties en 31 voordrachten heeft op
geleverd. lk kan de verleiding niet 
weerstaan om stil te staan bij deze 
wapenfeiten! 

En dan tenslotte iets over het werk 
van de laatste jaren: het UTI. Eind 
1993 besloot het toenmalige 
College van Bestuur - vooral door 
de inzet van de rector magnificus 
Van Lint - het Universitair Techno
logisch lnstituut op het gebied van 
de lntegrale Product- en Productie
Vernieuwing/Mechatronica op te 
richten. Het initiatief werd op actie
ve wijze gesteund door de Kamers 
van Koophandel en lnnovatieCentra 

Fig. 6. Flexibele Assemblage- en LasCel (FALC). 

12 



in Eindhoven en Venlo en een acht
tiental bedrijven, voornamelijk uit de 
regio Eindhoven. Samen met mijn 
collega's Schellekens en Vandenput 
zijn wij hoogwaardige technologi
sche kennis multidisciplinair en 
gericht in gaan brengen in projec
ten van en voor de industrie. 
Tegelijkertijd werd de opleidings
component niet vergeten. Afstu
deerders, promovendi en ontwer-

f'fr\~ 
~E~~ONI~ 
Fig. 7. Nieuw ontwerp stromingsmeter. 

pers in opleiding namen deel aan 
deze projecten doordat zij mee
draaiden in projectteams. Zij zagen 
hoe universitaire en industriele des
kundigen werken aan een technisch 
probleem. Bij sollicitaties bleek de 
opgedane werkervaring binnen een 
projectteam vaak een pluspunt. 
Tientallen projecten zijn inmiddels 
door het UTl-IPPV/Mechatronica 
uitgevoerd. Zo is er gewerkt aan 

I KROH NE] 
Krohne Altometer 
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slachtrobots voor STORK, aan een 
beitelslijtage-onderzoek voor Oce, 
aan het ontwerp van een nieuw 
productieproces voor tabak voor 
Douwe Egberts, aan het versnellen 
van een verpakkingsmachine voor 
PMB en aan de ontwikkeling van 
een economisch werkende pomp
regeling voor STORK Bosman. 

Een voorbeeld van een UTl-project 
dat ik wat meer in detail schets, 
betreft het nieuwe ontwerp van een 
stromingsmeter voor de water- en 
afvalwatermarkt van de firma 
KROHNE te Sliedrecht. Door het 
toepassen van goedkopere mate
rialen en integratie van onderdelen 
kon bij het nieuwe ontwerp in ver
gelijking met de huidige stromings
meter een aanzienlijke materiaal
kostenreductie warden gerealiseerd 
(figuur 7). Zo is de bekleding uitge
voerd als een los onderdeel. Deze 
bekleding dient niet alleen als isola
tie maar fungeert tevens als drager 
voor meetelektroden, spoelen en 
bedrading. Door deze vergaande 
functie-integratie is de montage 
aanzienlijk vereenvoudigd en daar
mee zijn de bewerkingskosten sub
stantieel verlaagd. Het is daarom 
zo 'n aardig voorbeeld, omdat op 
deze wijze oak voorkomen kan 
warden dat de aanmaak van dit 
type producten naar lage-lonen-lan
den vertrekt. Slim ontwerpen en 
verstandig fabriceren en automati
seren vergroten de marges: high
tech hoort bij een hoge-lonen-land. 
Nag een zaak waarin het UTI-
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IPPV/Mechatronica participeert wil 
ik hier niet onbesproken laten: de 
deelname aan het Centrum voor 
Product- en ProductieVernieuwing 
(CP&P) [19]. Het doel is om het 
MKB in de regio de mogelijkheid te 
bieden tot integrale ondersteuning 
tijdens het gehele proces van pro
ductvernieuwing. Dit gebeurt door 
samenbundeling van activiteiten op 
dit gebied van de Akademie voor 
lndustriele Vormgeving, de Fontys 
hogescholen en de Technische 
Universiteit Eindhoven. 
Een belangrijk deel van het werk tot 
nu toe is de inrichting geweest van 
een (ATM) elektronische snelweg 
met communicatie-infrastructuur, 
waarop het hele proces vanaf het 
idee tot en met de prototyping 
samen met de klant kan worden 
uitgevoerd. De opzet van de koe
pelorganisatie CP&P die binnen 
enkele jaren self-supporting moet 
zijn, is nu aan de beurt. lk ben er 
zeker van dat collega Kriens dit zal 
realiseren. Het verheugt mij boven
dien dat binnen het kader van het 
Stimulus Programma Zuidoost
Brabant vorig jaar aan dit project 
een subsidie van f 1, 7 miljoen gul
den is toegekend. 

Terugkijkend op mijn UTl-periode, 
denk ik dat het technologisch insti
tuut aan een universiteit zijn waarde 
heeft bewezen. Het is een zeer 
goede manier om - zoals Van Lint 
het ooit noemde - uit de ivoren 
toren te komen. Het laat de indus
trie, en dus de maatschappij, het 



nut van wetenschappelijk onder
zoek op een directe wijze ervaren. 
lk wens mijn opvolger - collega Van 
der Hoorn - dan ook alle succes 
toe als directeur van het UTl
IPPV/Mechatronica. 

Retrospectie 

Dames en heren, ik neem even de 
tijd voor een korte en wat algeme
nere retrospectie. Alleen al uit de 
lengte van de voorgaande beschrij
ving kunt u terecht constateren dat 
ik onderzoek een belangrijk en con
stituerend deel vind van het werken 
aan een universiteit. Kennis genere
ren is een belangrijk bestaansrecht 
voor een academie. Ook kijkend 
naar het onderwijs is dit waar: bij 
de meeste Europese universiteiten 
speelt het Von Humboldt-principe 
'Einheit von Forschung und Lehre' 
nog immer een gewichtige rol. Een 
omgeving waar de grenzen en fun
damenten van - in ons geval - de 
techniek onderzocht warden, vormt 
een ideale situatie voor de oplei
ding van jonge mensen. Maar er is 
meer over te zeggen! 

Collega Veenstra citeerde in zijn 
intreerede [20] zijn leermeester 
Milatz, die zei: "Vrijwel a/le indus
triele producten van vandaag berus
ten op toegepast onderzoek van 
gisteren, en dat berust op zijn beurt 
weer op zuiver wetenschappelijk 
onderzoek van eergisteren ". De 
kernvraag hierbij is wel - en 

Veenstra stelde zich die vraag ook 
al in 1958 - Hoe werkt dit? Voldoen 
wij hier als universiteit nog aan 
onze verplichtingen? Hoe is het 
mogelijk dat een technologisch 
stekje, ontkiemd op de fundamen
tele bodem langs de Dommel, over
geplant en afgehard wordt in een 
toegepaste bodem elders om ten
slotte in het bedrijfsleven uit te 
groeien tot een mooie boom met 
vruchten die van maatschappelijk 
nut en commercieel interessant is? 

Als ik deze metafoor even mag vol
gen en mij richt op de stekjeskwe
kerij - want daar bevinden wij ons 
hier middenin - zie ik alsmaar meer 
varianten verschijnen. Het ver
schijnsel staat ongeveer loodrecht 
op dat wat je op dit moment waar
neemt in het bedrijfsleven waar fir
ma's zich toeleggen op enkele 
kerntechnologieen. Dit bergt het 
grote risico in zich dat het zicht op 
de taak van de universiteit in het zo 
juist geschetste grotere geheel uit 
het oog raakt. Het probleem is 
begin dit jaar door de rector magni
ficus Van Vught van de Universiteit 
Twente op indringende wijze naar 
voren gebracht [21]. De weten
schappers gaan steeds verder met 
hun specialisatie en raken daarbij 
het zicht op het geheel kwijt. Ze 
moeten wel, zegt mijn vriend en 
collega Peters [22] van de Katho
lieke Universiteit Leuven: weten
schappers scoren niet of nauwelijks 
doordat zij aan de wieg staan van 
industriele producten die o.a. van 
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nut zijn omdat zij verkocht warden. 
Nee, wetenschappers ondervinden 
waardering in hun metier door mid
del van bureaucratische beoorde
lingsmethoden waarbij vaak colle
ga-wetenschappers vaststellen wie 
'excellent' en wie 'poor' is. Hun 
belangrijkste gereedschap daarbij is 
de 'citation index'. Nag even voor
bijgaand aan het gevaar van 'mu
tual admiration' straalt deze werk
wijze voor mij nu niet de sfeer van 
maatschappelijk nuttig bezig zijn 
uit. Het komt dichter in de buurt 
van verafgoding van het volge
schreven papier. 
Kijkend naar het Von Humboldt
principe levert deze ontwikkeling 
oak grate gevaren op voor de oplei
ding van studenten. Het aanbod 
van nauwelijks op elkaar afgestem
de specialistische colleges is een 
ramp voor de opleiding. Jonge 
mensen die zich aan ons toever
trouwen, hebben vooral in dit 
opzicht recht op een relevant 
onderwijsprogramma. 

Dames en heren, dit probleem heeft 
mij de laatste tijd intensief bezigge
houden. Het was voor mijzelf de 
drijfveer om mij de laatste tien jaar 
veel meer open te stellen voor het 
nut en de plaats van universitair 
onderzoek bij maatschappelijke -
en dus in het geval van een techni
sche universiteit - vooral industriele 
problemen. Het verdergaan op de 
weg van superspecialismen lijkt mij 
zowel voor het onderzoek als het 
onderwijs aan de universiteit heil-
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loos. Of zoals Van Vught het noemt: 
universiteiten zullen moeten streven 
naar een werkelijk herstel van de 
academische collegialiteit; zij moe
ten meer willen zijn dan een verza
meling van min of meer willekeurige 
disciplines. Dit herstel van het 
beeld van de gezamenlijkheid van 
de universiteit naar buiten lijkt mij 
de belangrijkste opgave voor de 
komende jaren. Geen woud van 
losstaande ivoren torens, maar een 
professionele organisatie waar niet 
alleen gewerkt wordt aan het gene
reren van nieuwe kennis, maar waar 
oak welgemeende aandacht is voor 
het gebruik van deze kennis in de 
maatschappij. De weg van weten
schap naar ambacht zal gereno
veerd en opnieuw bestraat moeten 
warden. Plato [23] was van mening 
dat de belangrijkste kennis betrek
king heeft op het begrip 'waarde'. 
Het is tijd om de waarde van funda
mentele kennis in academia te her
ijken en daardoor deze kennis een 
volwassen plaats te geven in het 
geheel van de moderne maat
schappij. 

Universiteit en samenleving 

Met enige vrijmoedigheid zou je de 
in 1980 door het Congres van de 
Verenigde Staten van Amerika aan
genomen "University and Small 
Business Patent Procedure Act" 
[24] een herijking van de waarde 
van gegenereerde kennis kunnen 
noemen. Deze wet - beter bekend 



als de Bayh-Dole Act - vormde de 
inleiding voor een serie wetten die 
het uiteindelijk mogelijk maakten 
onderzoek te doen, los van de oor
spronkelijke doelstelling: fundamen
tele of aan de instellingsdoelen 
gerelateerde research. Zo werd het 
Advanced Technology Program 
(ATP) aan het einde van de jaren 
tachtig volledig samengesteld van
uit de behoefte het bedrijfsleven 
een betere concurrentiepositie te 
geven. Een belangrijk structureel 
element van de Bayh-Dole Act was 
dat universiteiten recht kregen op 
de uitvindingen gedaan met finan
ciele overheidssteun. Universiteiten 
zijn daardoor krachtig aangemoe
digd om na te denken en beslissin
gen te nemen over het op de markt 
brengen van hun kennis. De resul
taten in de vorm van bijvoorbeeld 
ontvangen royalties en grotere 
bemoeienis van universiteiten bij 
start-ups van bedrijven liegen er 
niet om. Maar wat ik als nevenre
sultaat zeker zo belangrijk vind, is 
dat het nut van universitair onder
zoek veel aandacht krijgt zowel in 
de dagelijkse praktijk van het uni
versitaire leven als bij het samen
stellen van nieuwe overheidspro
gramma's voor fundamenteel en 
toegepast onderzoek. 

Strategisch gezien leven we hier in 
het Eindhovense in een tamelijk 
unieke situatie. Je kunt je als uni
versitaire stekjeskwekerij geen 
betere plaats bedenken. In het 
Regionaal Technologieplan (RTP) 

Regio Eindhoven [25] dat met 
medewerking van een aantal des
kundigen samengesteld werd door 
het bureau ETIN, kunt u lezen dat 
het niet in de eerste plaats de ken
nisinstellingen of de intermediaire 
instanties zijn die betrokken worden 
bij het innovatieproces. Toch rekent 
men op ons! De Nieuwjaarsrede 
1997 van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Zuidoost 
Brabant [26], schetst op een enkele 
uitzondering na een uiterst positief 
beeld van de regio. In deze rede 
worden de kennisinstituten, alsme
de het nieuwe TNO lndustrie expli
ciet uitgenodigd om hun kennispro
ducten over te dragen aan het 
industriele midden- en kleinbedrijf. 

Bij die gelegenheid is ook gewezen 
op een mogelijk gevaar dat dreigt 
als het kennistransferproces niet of 
slechts ten dele tot stand komt. 
Kennis is niet echt gebonden aan 
plaats en tijd; een bedrijf kan deze 
ook elders halen op een tijdstip dat 
het schikt. In een rede [27] die ik 
vorig jaar bij de uitreiking van de lr. 
Noordhofprijs mocht uitspreken, 
wees ik op de waar te nemen ten
dens dat de markt steeds vaker 
multi-disciplinaire producten ver
langt met een zeer korte time-to
market. Dit betekent dat bedrijven 
gedwongen worden om in de pro
ductcyclus niet alles meer zelf te 
doen. Grote delen worden uitbe
steed. Een bekend voorbeeld hier
van zijn delen van de fabricage 
(figuur 8) die elders - bijvoorbeeld 
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in lage-lonen-landen - uitgevoerd 
worden. De continu"fteit van een 
bedrijf zal dan in technologisch 
opzicht in toenemende mate 
bepaald worden door een juiste 
keuze van enkele kerntechnolo
gieen. Dit uitbestedingsverschijnsel 
kan natuurlijk ook betrekking heb
ben op de R&D van bedrijven. Uit 
een door de NEHEM uitgevoerde 
enquete [28] bij een groep van 
zeventien - overwegend kennisin
tensieve - bedrijven, blijkt dat er 
een grote bereidheid is om R&D in 
allerlei vormen uit te besteden zelfs 
als de onderwerpen in de competi
tieve steer liggen. Oiiing [29] van de 
Chrysler Corporation plaatste deze 
"outsourcing of research" op de 
vorig jaar in Como gehouden 46ste 
General Assembly van het CIRP in 
het totale kader van de globalise
ring van markten. Hij vindt dit zowel 
voor de industrie als de 
(Amerikaanse) universiteiten een 
uitdaging inhouden en roept beide 
op om te zoeken naar nieuwe vor
men van samenwerking. 

Opmerkelijk is dat hij in dit verband 
ook een pleidooi houdt voor een 
brede opleiding van studenten en 
zich afzet tegen ver doorgevoerde 
specialisatie. lk citeer: 

-------, graduates entering the 
workplace with only knowledge of 
their specialization are lost in a 
jungle of interlocking, interacting 
relationships. Students need to 
"graduate into" industry at the 
university. They need to acquire 
a broad grasp of current 
technologies, -------

lk vertrouw erop dat bij de verdere 
toenadering tussen industrie en uni
versiteit - als belangrijk onderdeel 
van de kennisinfrastructuur in deze 
regio - nieuwe vormen van samen
gaan gevonden zullen worden. Een 
technologisch instituut is een van 
de mogelijkheden. Als het lukt, zul
len er in veel gevallen weinig rede
nen zijn om de "outsourcing of 
research" buiten de regio te doen 
plaatsvinden. 

ontwerpen 
werkvoor- ~::=::::;-;::====h>I 

time 
to 

market 

bereiding 

Fig. 8. Moderne productcyclus. 
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Epiloog 

Dames en heren, het is tijd om dit 
college at te ronden . Het ging voor
namelijk over het wetenschappelijk 
onderzoek in relatie tot dat deel van 
de maatschappij dat industrie heet. 
lk had nog een aantal andere 
onderwerpen op mijn lijstje staan 
om te behandelen zoals: 'de univer
siteit als carrierefabriek' en 'de uni
versiteit als geweten'. Helaas kom 
ik daar nu niet meer aan toe. Bij 
een normaal college gebeurt dit 
vaker. Als docent zeg je dan: 'we 
gaan de volgende week verder'. Bij 
een afscheidscollege is dit per 
definitie niet mogelijk. 

Gaarne wil ik op deze plaats mijn 
dank uitspreken aan het College 
van Bestuur, mijn collega's, mijn 
medewerkers en vooral oak mijn 
studenten. Zij allen hebben het voor 
mij mogelijk gemaakt om geduren
de een zo lange periode en in 
zoveel vrijheid aan mijn vakgebied -
de productietechnologie - te wer
ken. Het zijn voor mij persoonlijk 
oak vruchtbare jaren geweest. 

Tenslotte rest mij nog om mijn gezin 
te bedanken. Het lijkt mij een hele 
opgave om een echtgenoot en 
vader te hebben met zo'n baan en 
zoveel hobbies. Toch wisten jullie 
mij voortdurend te inspireren. Mijn 
dank daarvoor; ik hoop vanaf nu 
wat meer tijd voor jullie te hebben. 
Vooral mijn echtgenote Carla - die 
ik in 1956 ontmoette toen ik nog op 

de HTS St.-Virgilius in Breda aan 
het afstuderen was - komt hiervan 
een groat deel toe. 

Dames en heren, als ik met mijn 
kleinzoon Joep bezig ben een kar
wei uit te voeren waar hij niet veel 
zin in heeft, stelt hij mij frequent de 
volgende vraag: "Opa Toon, ik heb 
een goed idee: zullen we er mee 
stoppen?" Meestal geef ik hem niet 
meteen zijn zin . Voor deze ene keer 
wil ik dat wet doen. 

lk dank u allen voor uw aandacht. 
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