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Confrontatie: Kunst- en cultuurbeleid aan een technische universiteit. 

joep Huiskamp (Technische Universiteit Eindhoven) 

Zo'n vierhonderd jaar geleden klonk de toccata die u zojuist gehoord heeft 
voor het eerst in het paleis van de hertogen van Mantua. De klanken vormen 
de ouverture van de opera L'Orfeo van Claudio Monteverdi uit i607, het 
klassieke verhaal over de zanger Orpheus die de goden in de onderwereld met 
zijn betoverende stem overhaalt om zijn overleden geliefde Eurydice terug te 
mogen halen uit de dood. Dat mag, maar hij breekt de afspraak om niet over 
zijn schouder naar haar om te kijken en verliest haar voorgoed. L'Orfeo geldt 
als een van de eerste opera's uit de muziekgeschiedenis en Monteverdi is de 
boeken ingegaan als briljant componist en vernieuwer. 

Drie weken geleden waren dezelfde klanken te horen in de kelders van het 
voormalige rekencentrum van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor de 
gelegenheid omgetoverd in een Onderwereld, die het decor vormde voor een 
experimentele operaopvoering. Het publiek dwaalde samen met Orfeo, musici, 
solisten en het ·operakoor door de labyrinthische gangen op zoek naar de 
overleden Eurydice. 

En zoals de held gescheiden werd van zijn geliefde, zo werden ook de man
nen en vrouwen in het publiek gescheiden. Er moest een gifgroene, licht
gevende Styx overgetrokken worden, de onderwereldrivier die bewaakt werd 
door de reusachtige veerman Charon. En ik kan u verzekeren dat de loodzware 
stem van zo'n bas je door merg en been gaat wanneer hij op een meter 
afstand van je staat te zingen. 
De reacties van het publiek en de recensies in de kranten op deze gezamen
lijke productie van Opera Zuid en TU Eindhoven waren zeer positief 

U vraagt zich wellicht af waarom een technische universiteit zich met opera 
inlaat. 
En waarom staat een vertegenwoordiger van zo'n instelling wier hoofdtaak het 

is om technisch wetenschappelijk geschoolde ingenieurs op te leiden hier als 
spreker voor u. 
Tussen de culturele kanonnen in deze oude Vlaamse cultuurstad. 
lk zal u deze ochtend proberen duidelijk te maken waarom een dergelijke 
opera-uitvoering prima past in het cultuurbeleid van de TU Eindhoven. 
Een cultuurbeleid dat in het teken staat van confrontatie tussen de wereld van 
de technische wetenschappen aan de ene zijde en die van de kunst en cultuur 
aan de andere kant. 

Kunst op zich zelf is veelal bedoeld als confrontatie en legt vaak dilemma's 
bloot. Twee jaar geleden organiseerde museumdirecteur Jan Hoet hier in Gent 
de manifestatie 'Over the Edges'. Overal op straat waren bijzondere instal
laties van kunstenaars te zien. De stad kon er niet aan ontkomen. Maar vol
gens mij heeft een project het meeste stof doen opwaaien. De Belgische kunste
naar Jan Fabre had de grote zuilen van de aula van de Rijksuniversiteit Gent 
voor de gelegenheid laten bekleden met Ganda-ham. 
Ongetwijfeld vanwege de marmerachtige uitstraling van dit regionale 13 
kwaliteitsproduct. Maar ik neem aan dat de uitgelokte polemiek ook niet 
geheel onbedoeld zal zijn geweest. Niet alleen ging de ham na verloop van tijd 
in de hete zomer hevig stinken, ook de discussie over de vraag ofje etenswaar 
wel op een dergelijke wijze mag ge- of misbruiken, barstte los. lk herinner me 
een artikel in het Gentse universiteitsmagazine waarin de rector verkondigde 
dat het een goede zaak is dat kunst zo'n dispuut losmaakt. 

Maar terug naar het betoog dat ik voor u hoop te ontvouwen. 
lk zal ten eerste duidelijk proberen te maken waarom de Technische 
Universiteit Eindhoven het van groot belang vindt om ook actief te zijn op het 
gebied van kunst en cultuur. 
En verder zal ik wat vertellen over de manier waarop we dat doen. 
En tenslotte licht ik een en ander toe aan de hand van een aantal recente voor
beelden op het gebied van beeldende kunst, architectuur, toneel, muziek en 
nieuwe media. 



Mijn verhaal heeft een wat 'zapachtig' karakter en er vallen heel wat namen. 
De organisatoren hebben mij niet gevraagd om hier een cultureel evangelie te 
prediken. Oat past ook niet bij een technische universiteit. Maar misschien 
wordt u door mijn verhaal op ideeen gebracht of anderszins ge"lnspireerd . 

Profiel TU/e 
Om te beginnen geef ik u graag in 't kort een beeld van onze instelling. 
De Technische Universiteit Eindhoven tell zo'n 6500 studenten en ruim 
drieduizend medewerkers en is gevestigd in een regio die het technologisch 
industriele hart van Nederland vormt. De omzet bedraagt zo'n vierhonderd
vijftig miljoen gulden per jaar. 
Het leeuwendeel van de Nederlandse investeringen in technologisch onder
zoek wordt in de regio Eindhoven gespendeerd. Philips heeft er zijn high tech 
campus, waar binnenkort een kleine tienduizend onderzoekers en ontwerpers 
actief zijn. 
De TU/e leidt op haar eigen campus ingenieurs op in een dozijn technische 

14 disciplines. Per jaar behalen er verder zo'n honderd personen de doctorstitel. 
De universiteit verricht hoogwaardig onderzoek binnen een geselecteerd aan
tal techniekdomeinen. We zijn hard bezig met de verdere invoering van de 
bachelor/masterstructuur en het verstevigen van het netwerk met Europese 
partners. 
De TU/e wil heel nadrukkelijk een technische universiteit zijn; maar wel een 
universiteit. En bij een universiteit hoort natuurlijk de component academische 
vorming. 

Academische vorming 
U zult het met me eens zijn dat het aanleren van intellectuele basis
vaardigheden en het opbouwen van disciplinaire kennis van een vakgebied 
niet genoeg zijn. Daar horen ook de wil tot uitzoeken, het vermogen om dat 
zelfstandig te doen, plus de kennis van andere vakgebieden bij. 
Wat de maatschappij van een academicus verwacht, is dat hij of zij in staat is 
originele oplossingen te bedenken voor telkens weer nieuwe problemen . 

Een academicus moet grenzen verleggen en nieuwe wegen inslaan. 
Creativiteit is daarbij een sleutelwoord. 
De soms wat doodgeciteerde Edward de Bono stelt dat creativiteit niet meer 
gezien kan worden als een luxe die voornamelijk door kunstenaars wordt 
gebruikt. Hij ziet creativiteit als een essentieel onderdeel van het denken van 
elke professional. 

Het leren om door de bril van een ander naar je eigen vak te kijken, dat andere 
paradigm a gebrui ken om er binnen je eigen vak je voordeel mee te doen: 
dat stimuleert studenten om hun vermogens breed en veelzijdig te ontwik
kelen. En dat opent ook de weg tot creativiteit in het eigen vak. 
We denken dat juist die confrontatie tussen het technische en het artistieke 
domein kan helpen om die andere bril eens op te zetten . Aan een algemene 
universiteit lijkt het contact met 'andersdenkenden' wat gemakkelijker te 
organiseren. 
We weten dat het overgrote deel van onze studenten en medewerkers vooral 
gedreven wordt door interesse in natuurwetenschap en technologie. De con
frontatie met kunst en cultuur wordt niet vanzelf gezocht: 

We constateren dat de kloof tussen de wereld van de letteren en de kunsten 
en die van het natuur- en technisch wetenschappelijk onderzoek nog steeds 
bestaat. Een halve eeuw geleden schreef de Britse onderzoeker en publicist 
C.P. Snow al over de 'two cultures' die naast elkaar voortleven. U kent alien 
uit uw omgeving waarschijnlijk wel voorbeelden van mensen die koketteren 
met het feit dat ze niets van wiskunde weten of die alles wat zweemt naar 
technologie eng of onbegrijpelijk vinden. 
De confrontatie tussen het culturele en het technologische domein is nodig 
om 'eendimensionaliteit' in de ingenieursopleidingen te doorbreken. Want 
een technische universiteit mag geen eiland binnen de samenleving zijn. 
De v~rkokering die zich de afgelopen eeuwen binnen de steeds maar uit
dijende wetenschapsspecialisaties voordeed , heeft een belemmerende 
werking op de creativiteit, die (ik wees daar zojuist al op) zo essentieel is voor 



een academicus. 
In het bedrijfsleven zien we gelukkig steeds meer dat muren tussen disci
plines worden afgebroken: ontwerpteams worden samengesteld uit mensen 
met verschillende specialistische achtergronden. 
Hoe kan cultuurbeleid meehelpen om die verkokering verder te doorbreken? 
Dat was de vraag die we ons in Eindhoven stelden. Twee jaar geleden heeft de 
universiteit op initiatief van de bestuursvoorzitter Henk de Wilt haar uit
gangspunten geformuleerd in een cultuurnota ender de naam 'Confrontatie'. 
Daar moet u zich niet meer bij voorstellen dan twee velletjes A4 en vier vel
letjes bijlagen met daarin de plannen. De titel 'confrontatie' is overigens 
dezelfde als die van de nota van de Nederlandse staatssecretaris van cultuur. 
Maar wij waren er net iets eerder mee. We hebben ons in ons stuk niet 
gewaagd aan bespiegelingen of herdefinities van het begrip cultuur, noch 
hebben we een technische culturele canon geformuleerd. 

We nemen het onderwerp ook niet als structureel onderdeel in de curricula 
van de ingenieursopleidingen op. We werken eerder para-curriculair. 
Binnen ons onderwijssysteem ligt de inpassing van cultuurvakken in een tech
nisch curriculum niet zo voor de hand, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het 
Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT), waar techniek
studenten in hun vakkenpakket ook liberal arts kunnen opnemen. 

Culturele initiatieven 
De TU/e kiest op cultuurgebied voor een beperkt aantal impulsen die veel 
effect moeten hebben. Samenwerking met andere partijen ligt daarbij voor de 
hand. De universiteit wil vooral culturele initiatieven ondersteunen die spraak
makend, confronterend en vernieuwend zijn. De campusbevolking moet 
wakker geschud worden en de buitenwereld moet naar de campus verleid 
Worden. 
Hoe zijn we dat gaan doen? Door projecten te formuleren die bijdragen aan 
de culturele uitstraling en academische vorming. Door een netwerk op te 
bouwen met culturele instellingen. Door te zorgen dater op de campus meer 

voorzieningen komen. En door studenten(verenigingen) te stimuleren. 
Natuurlijk zijn die doelstellingen niet van de ene op de andere dag te reali
seren. We hebben gekozen voor een dubbele aanpak. 'Van boven' moet het 
proces 'van harte gesteund worden, 'van ender' moeten er op basis van 
enthousiasme initiatieven kunnen onstaari. Natuurlijk is het van eminent 
belang dat een bestuurder het proces stimuleert. Natuurlijk speelt ook geld 
een rol. Maar we zijn begonnen door de praktische bezwaren niet vanaf het 
begin tussen droom en daad in te laten staan. 
Het bestuur besloot om per jaar zo 'n vierhonderdduizend gulden vrij te 
maken bovenop de reguliere middelen voor Studium Generale (zo'n 800.000 

gulden per jaar) . 
Bovendien wordt er op de campus een oud laboratorium omgebouwd tot 
theater en muziekpodium voor datzelfde Studium Generale. 

Netwerken in de regio 
Wat heeft de·TU/e gedaan om de contacten met de culturele instellingen in de 
regio te intensiveren? In feite volgden we een simpele strategie die ook in de 
industriele sector in Eindhoven bestaat. Eindhoven wordt gekenmerkt door 
netwerken van bedrijven die samen aan complexe producten werken. 

Op initiatief van de bestuursvoorzitter zijn we alle belangrijke spelers gaan 
uitnodigen voor informele bijeenkomsten. Dan moet u denken aan zo'n 
twintig personen. Daarbij horen de directies van het Van Abbemuseum, het 
Zuidelijk Toneel , het Muziekcentrum Frits Philips, het Brabants Orkest, Opera 
Zuid, maar ook de afdeling cultuur van de gemeente en de wethouder, pop
centrum de Effenaar en filmhuis/theater Plaza Futura . 
We hebben duidelijk gemaakt dat we een aanvullende en geen concurrerende 
rol willen spelen in het stedelijk cultureel palet. Ambitie en verdieping van het 
aanbod zijn onze uitgangspunten. Nadrukkelijk hebben we ook geen formeel 
verband aangewild. 
Niemand zit te wachten op weer een vereniging of stichting, maar drie keer 
per jaar tussen zes en negen bij elkaar komen om wat te eten, te drinken en 
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elkaar op de hoogte te brengen van nieuwe plannen: dat vond men een goed 
idee. Gaandeweg zijn bij deze cultuurontmoetingen ook steeds meer hoog
leraren aangeschoven. Oat alles op basis van persoonlijke belangstelling en 
bevlogenheid. 

Concrete projecten 
Wat hebben we de afgelopen tijd kunnen realiseren en wat heeft die con
frontatie tussen technologen en kunstenaars zoal opgeleverd? Jk geef u negen 
voorbeelden. 
Ze zijn ender te verdelen in de categorien muziektheater, beeldende kunst, 
nieuwe technologie, installaties, kunstcollectie, ateliers op de campus, 
studentencultuur, theater & ethiek en architectuur & debat. 

1 M uziektheater ( L' 0 rfeo) 
Jk keer om te beginnen nog even terug naar het voorbeeld van de opera 
L'Orfeo. U zult zich afvragen, los van de kwaliteit van de opvoeringen, water 
nu bijzonder is aan deze vorm van muziektheater? En waarom de universiteit 
dit product co- produceerde? Het idee is ontstaan tijdens een van de 
informele cultuurontmoetingen. 
Opera Zuid nam de uitdaging aan om met een vernieuwend project te komen. 
De artistieke leiding kwam twee jaar geleden naar onze universiteit. We 
hebben hen laten kennismaken met virtual reality technieken en met percep
tieonderzoek. We hebben een brainstorm georganiseerd voor de regisseur 
met studenten en onderzoekers. En we zijn het terrein afgestruind op zoek 
naar lokaties. 
Dit proces heeft geleid tot een bijzondere mengeling van muziektheater 
waarin ook universitaire suggesties hun plaats hebben gekregen. 
Het publiek, ik heb het u al verteld, daalde af in de kelders van het univer
siteitsgebouw en kwam tot zijn verrassing eerst terecht in een collegezaal 
waar een van onze hoogleraren fysische proeven met donder en bliksem 
uitvoerde. 
De lichtgevende rivier de Styx was een idee van een chemicus. 

En, niet te vergeten, er deden twintig studenten mee, die vol enthousiasme en 
gehuld in zwarte pijen de rol van onderwereldgidsen vervulden. 
Voor hen was het een bijzondere ervaring om twee weken lang samen te 
werken met de solisten uit New York en Londen en de overige professionele 
musici en zangers. 
Van de ruim elfhonderd gelukkigen die in staat waren geweest om een kaart
je te bemachtigen waren er meer dan tweehonderd student of scholier en zo'n 
vierhonderd medewerkers van onze universiteit. Die aantallen lagen ruim 
boven onze inschattingen vooraf. 

2 Beeldende kunst (Tordoir en Brood) 
Het tweede voorbeeld komt uit het domein van de beeldende kunst. 
Kunst heeft vaak de functie om te provoceren en discussie op te roepen. 
Jk noemde u eerder al het voorbeeld van de Gandaham hier in Gent. 
Niet altijd is te voorspellen over welk onderwerp commotie zal ontstaan. 
Vaak gebeurt het dat een commissie van wijze mannen of vrouwen beslist 
over het plaatsen van een kunstwerk in de werk-ofwoonomgeving. Heel vaak 
komen die werkers of bewoners dan in opstand tegen zo'n beslissing. Oat 
gebeurde enige jaren geleden ook in het nieuwe gebouw van onze faculteit 
Scheikundige Technologie, waarvoor de Antwerpse kunstenaar Narcisse 
Tordoir ender de titel 'One Victory' een serie kunstwerken leverde. Het piece 
de resistance vormde een grote foto van zijn achtjarig zoontje die in zijn 
blootje een soort vreugdedans maakt met een skeletje in zijn hand. 
Het werk kreeg een plaats in de trappengang van de faculteit. Al snel ontstond 
er een hoogoplopende discussie ender medewerkers en studenten. Er werd 
geroepen dat het werk niets te maken had met de chemie; er werden links 
gelegd met pornografie, kindermisbruik en zelfs de affaire Dutroux werd er 
bijgehaald . Tot twee keer toe werd de afbeelding bekrast. Oat alles vormde 
natuurlijk een prachtige gelegenheid om er een drukbezochte discussie over 
te organiseren. De belangstelling voor zo'n debat over de betekenis van kunst 
was naar alle waarschijnlijkheid veel geringer geweest wanneer er op de 
'werkvloer' niet zo'n beroering was ontstaan. 



Een paar verdiepingen hoger in hetzelfde scheikundegebouw huurde de vak
groep organische chemie een andere kunstenaar in om twee muurschilderingen 
te maken. Herman Brood maakte er zijn 'chemical brothers' en 'chemical 
sisters', naar eigen zeggen om wat terug te doen voor de chemie waaraan hij 
als grootgebruiker van allerhande drugs in zijn leven zoveel te danken had. 
Deze actie leverde weliswaar wat publiciteit op, maar geen commotie. 

3 Nieuwe technologie (Raes, Take Over) 
Mijn derde voorbeeld raakt aan de technologie zelf. 
Er zijn steeds meer kunstenaars die de overstap maken naar het technolo
gisch domein. Al is het alleen maar als hulpmiddel. Met name op het gebied 
van nieuwe media worden de laaste tien jaren verrassende prestaties geleverd 
door kunstenaars. 
Sia er de cultuurnota's van de Duitse, Britse, Franse, Nederlandse en ook die 
van de Vlaamse cultuurminister Bert Anciaux maar op na: overal wordt 
digitale kunst gestimuleerd. 
In Eindhoven bevinden we ons in een bijzondere positie die voor veel multi
media-kunstenaars interessant is. Al onze 6500 studenten zijn in het bezit van 
een hoogwaardige notebookcomputer en over het hele terrein (en ook in de 
studentenhuizen) zijn snelle netwerkverbindingen aanwezig. Dat schept een 
ideaal klimaat voor allerlei experimenten, ook voor kunstenaars. 
Vorig jaar nog leverde een van de docenten aan de Hogeschool Gent, prof. 
Godfried Willem Raes, een bijdrage aan een muziekfestival in Eindhoven door 
middel van het project 'Web slaat terug', kern van dit project vormde een serie 
mechanisch/elektrisch aangedreven slagwerkinstrumenten die in de hal van 
ons auditorium stonden opgesteld. Via software waren die instrumenten op 
afstand te bespelen door wie maar wilde. 
Maar we zien ook hele nieuwe vormen van (jongeren)cultuur ontstaan, be'in
vloed door de beschikbaarheid van computers en georganiseerd door stu
denten. Zo is er het fenomeen van de 'take over demo's'; geen studenten
demonstratie zoals we die dertig jaar geleden kenden, maar een soort com
puterjamboree die een heel weekend Jang dag en nacht doordendert. U moet 

zich een ruimte als deze zaal voorstellen waarin honderden jongeren, overi
gens vooral jongens, met hun eigen computers aangehaakt aan een groot en 
supersnel netwerk in de weer zijn . 
Met het maken van animaties, het componeren van muziek en het doen van 
spelletjes. Dat alles onder een oorverdovend lawaai, want iedereen heeft zijn 
eigen luidsprekers meegenomen. Orn de paar uur zijn er plenaire bijeenkom
sten, waar de beste resultaten vertoond worden. En moet er dan toch 
geslapen worden, dan het liefst in een slaapzak onder de computertafel. 

4 lnstallaties (Lux Agitat Molem) 
Voor het vierde voorbeeld neem ik u mee naar een tijdelijk leegstaand gebouw. 
Een van de uitgangspunten in het cultuurbeleid is dat we gebruik maken van 
de mogelijkheden die het universiteitsterrein biedt .. Omdat de hele campus in 
staat van verbouwing is, is het mogelijk om iets met tijdelijk leegstaande 
gebouwen te doen. Lichtkunstenaar Har Hollands kreeg de opdracht om een 
installatie te maken in het gebouw dat wordt aangepast voor de faculteit 
bouwkunde. Hij plaatste op elke verdieping een stevige batterij aan verlichting 
en ontwierp een computerprogramma dat allerlei ritmische en repetitieve 
effecten genereerde. Een paar weken Jang leek het van grote afstand of de 
hoogbouw stond te dansen. 

5 Ku nstcollectie 
lk kom aan voorbeeld nummer vijf. Kunst kost geld. Maar dat betekent niet 
dat je het geld daarmee verliest. Bijna vijfentwintig jaar geleden kocht de uni
versiteit een van de werken aan van (alweer) een Antwerps kunstenaar, 
Panamarenko. Dit jaar was er hier een paar kilometer verder in het SMAK een 
overzichtstentoonstelling van het werk van deze fantastische apparatenbouwer. 
Zijn Umbilly staat sinds jaar en dag in de bibliotheek van onze faculteit 
Bouwkunde en werd uitgeleend voor de tentoonstelling. De collega die zich in 
de jaren zeventig had ingespannen om het werk aan te kopen, vertelde me dat 
hij bij het toemalige bestuur op het matje was geroepen vanwege het hoge 
aankoop bedrag (ik meen dertigduizend gulden). Voor de tentoonstelling is 
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het werk verzekerd voor meer dan het twintigvoudige. 

6 Ateliers op de campus 
Het zesde voorbeeld. Wat kun je nog meer doen om te voorkomen dat je cam
pus een eiland wordt binnen de stedelijke omgeving? je kunt bij de herin
richting van je terrein zoeken naar mogelijkheden om interessante andere 
partijen te huisvesten. 

Zo stelde onze universiteit een gebouw ter beschikking aan kunstenaars die 
zich onder de naam Beeldenstorm met bronsgieten bezighouden. Het zal u 
niet verbazen dat die bronsgieters meteen in gesprek zijn gegaan met materiaal
deskundigen van de faculteiten om de mogelijkheden te verkennen voor 
nieuwe giettechnieken. 
En eerder dit jaar werd op de campus het Meulensteen Art Centre geopend; 
in dit gebouw bevindt zich een groot atelier waar grafische kunstenaars 
gebruik kunnen maken van een ruim scala aan druktechnieken. 
Het gebouw is er neergezet door een lokale maecenas, die de universiteit 
bereid vond om tegen een fictief bedrag de grand ter beschikking te stellen. 
Ook hier verwachten we veel van kruisbestuiving. 

Zoals de meeste universiteiten heeft de TU/e ook een regeling voor jonge 
startende ondernemingen op technologisch gebied. 
Vaak gaat het om vers afgestudeerde ingenieurs, die tegen gunstige voor
waarden gedurende een beperkte periode bedrijfsruimte huren, waarbij de 
drempel naar hun oude onderzoeksgroep laag blijft. 
Sinds vorige jaar hebben we de regeling ook uitgebreid voor een beperkt aan
tal culturele starters. Die kunnen ender dezelfde voorwaarden op basis van 
een geed bedrijfsplan in aanmerking komen voor huisvesting in een van de 
starterspanden. 
Zo is er nu tussen alle internetbedrijfjes een kantoortje voor Mosaique Vivant, 
een organisatie die muziekprojecten opzet voor musici uit landen als 
Ethiopie, Eritrea en Somalie die als vluchteling in Nederland wonen. 

7 Studentencultuur (Virus) 
Voorbeeld nummer zeven. Waar we bijzonder trots op zijn is het jaarlijkse cul
tureel VIRUS festival. Dit festival wordt helemaal door studenten georga
niseerd en biedt een heel gevarieerd programma, waarin alternatieve pop
muziek zorgt voor de grote publiekstrekkers, maar waar ook toneel, kunst en 
literatuur op het programma staan. Gemiddeld komen er zo'n vijfduizend 

jongeren. 

8 Theater &. ethiek (ZTH) 
Toneel is het onderwerp van het een na laatste voorbeeld. Artistiek leider 
johan Simons van Zuidelijk Toneel Hollandia bleek ge"interesseerd in samen
werking. 
Hij wilde graag met een aantal hoogleraren in gesprek over ontwikkelingen op 
het gebied van gentechnologie. Waar liggen de ethische grenzen? Wat 
beweegt een onderzoeker? In hoeverre is de mens maakbaar? 
Over dat onderwerp gaat in februari zijn nieuwe stuk GEN in premiere; op 
lokatie in een van de gebouwen van de TU/e. De dramaturgen die er aan 
werken gebruiken de gesprekken die ze met onze hoogleraren hielden als 
input voor toneeldialogen. 
Volgende week maandag praten we verder om de lokatie uit te kiezen. 
Dit onderwerp sluit naadloos aan bij de colleges ethiek en techniek. 
Wat onze studenten in het hoorcollege tegenkomen, zullen ze ook zien in het 
toneelstuk. Het is van groot belang dat studenten in hun opleiding de morele, 
ethische implicaties van hun onderzoek en hun vakgebied leren inzien. 
johan Simons was er overigens verbaasd over, dat die rationele technologen 
zo vaak spraken over 'intu"itie' in hun werk. In een middag TU/e had hij het vijf 
keer genoteerd. In zijn toneelwereld viel dat woord volgens hem hooguit een 
keer per maand. 

g Architectuur &. debat (K.L.Poll) 
lk raak aan het negende en laatste voorbeeld uit de reeks. Hoe kunnen we 
onze studenten en medewerkers meer betrekken bij de buitenwereld, het 



maatschappelijk debat? 
Dat doen we door te participeren in de serie publiekssymposia 'Het Gebouw 
als Denkbeeld' die in Nederland georganiseerd wordt door de 
K.L.Pollstichting voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschap in samenwerking 
met N RC-Handelsblad. 

In iedere aflevering staat een publieksgebouw centraal. De School, het 
Station, en als eerste in de reeks 'De gevangenis'. Zo'n symposium wordt op 
lokatie gehouden. 
De primeur was voor de Koepelgevangenis in Breda; u kunt zich voorstellen 
dat het voor publiek en deelnemers een bijzondere evaring was om een dag 
achter de tralies te verdwijnen. 
In iedere aflevering worden een aantal aspecten van zo'n gebouw onder de 
loep genomen. Niet alleen de architectuur, maar ook de geschiedenis, de 
sociale functie of de rol van een gebouw in de literatuur, de kunsten en de film 
worden behandeld. 
Bekende deskundigen laten daar hun licht over schijnen. Twintig van onze 
bouwkundestudenten krijgen telkens ter voorbereiding de opdracht om hun 
visie te geven. De meest interessante resultaten mogen ze dan tijdens het 
symposium presenteren. Dat geeft een geweldige stimulans aan hun werk en 
brengt hen 'professioneel' in contact met vertegenwoord igers van heel andere 
disciplines. 
We bemoeien ons ook nadrukkelijk met het publieke discours . Op 
zondagochtenden organiseren we in eigen huis publieke debatten op het snij
vlak van techniek en maatschappij. De universiteit nodigt een spreker van 
buiten uit die de verbale confrontatie aan gaat met een van onze hoogleraren . 
In de eerste aflevering verdedigde dominee Hans Visser (in Nederland be
kend van een Rotterdams opvangcentrum voor druggebruikers) de stelling 
dat chemici van de TU/e zouden moeten werken aan een 'happy drug', een 
drug die geen schadelijke bijwerkingen heeft. Zijn tegenstander in dat debat 
was een organisch chemicus die vond dat dit juist niet de rol van de univer
siteit zou moeten zijn. U kunt zich voorstellen dat dit debat de aandacht van 
de media trok. 

lk zou u nog meer kunnen vertellen over het skateproject, waarin studenten 
onder leiding van een New Yorkse skate-guru een ontwerp maakten voor een 
reusachtige skatebowl die ook gebouwd gaat worden. Of over de Chinese 
graffiti kunstenaar Zhang Dali die geholpen door studenten zijn eigen proiiel 
uithakte in de muur van een gebouw. Of over de totstandkoming van het 
Flying Pins kunstwerk van Claes Oldenburg in Eindhoven. Of misschien over 
de voorstellingen van de Dogtroep die negenduizend bezoekers naar het uni
versiteitsterrein trokken. De studenten die deze zomer een eigen versie van de 
West Side Story presenteerden in de Schouwburg. 
lk had u in het begin gewaarschuwd dat mijn inleiding een hoog 'zapgehalte' 
heeft, alleen heb ik verzuimd om u de afstandbediening in handen te geven. 
lk vrees dat ik u al onder teveel informatie heb bedolven. 
Daarom, kom ik aan het laatste deel van mijn betoog. 

De resultaten? 

Wat zijn de resultaten van onze inspanningen? Her is nog te vroeg om de 
lange-term ijn effecten te meten . Maar we zien dat studenten wel degel ijk 
belangstelling hebben om bijvoorbeeld aan een opera mee te werken. We con
stateren dater ieder jaar weer tientallen studenten actiefbetrokken zijn bij het 
het VIRUS fest ival. 
Bij een voorstelling als Onno zijn er niet alleen studenten die als iigurant 
optreden, maar ook veel studenten onder de negenduizend bezoekers. 
Studenten zijn ook betrokken bij de organisatie van Studium Generale 
activiteiten. Het kringetje enthousiaste docenten dat bereid is om mee te prat
en over nieuwe culturele initiatieven breidt zich uit. In de regio en ook in de 
landelijke publiciteit merken we dat onze inzet niet onopgemerkt blijft. 
Er ontstaan voortdurend nieuwe contacten. 
Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis; zo verzorgde de Amerikaanse kunste
naar/architect Lebbeus Woods een internationale workshop voor studenten. 
Aan de hand van zijn aanwijzingen bouwden die een aantal objecten voor 
gebruik in een tentoonstelling. Woods was heel tevreden en gaf na afloop het 
werk in bruikleen aan de universiteit. Ze werden in een van de kelders opge-
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slagen. Maar zoals ik u al verteld heb: er wordt veel verbouwd dezer dagen, 
dus wordt er ook veel verhuisd. 
En u raadt het het al: de verhuizers herkenden de objecten niet als kunst en 
ze verdwenen op de vuilnishoop. Dit cultuurvandalisme haalde de nodige 
kranten. Met de kunstenaa r in kwestie zijn overigens goede afspraken 
gemaakt over een nieuw project dat hij komt doen. 

lk zei u al: het is moeilijk om de effecten van onze inspanningen op de lange 
duur te voorspellen. Wat dat betreft weet u net zo goed als ik dat het onder
wijs op de lange termijn mikt. 
Op mijn oude middelbare school hing een gemetselde tegel met daarop een 
kenmerkende spreuk, geformuleerd door onze leraar klassieke talen, de 
afgelopen zomer overleden filosoof Cornelis Verhoeven . 
"Wat later en elders zal rijzen, krijgt heden en hier zijn beslag." Wij vonden dat 
als leerlingen in die tijd een beetje een oliebollendeeg formulering. Maar nu, 
wat jaren wijzer geworden, besef ik dat die spreuk wel degelijk waarheid bevat 
voor een groot aantal processen in het onderwijs: het gaat niet om instant 
succes, maar om duurzaam investeren. 
Ook in cultuurbeleid aan een technische universiteit. 


