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Prof.dr. Rutger van Santen
Rector Magnificus Technische Universiteit Eindhoven

Een van de aardigste aspecten die de positie van rector magnificus met
zich meebrengt is de ruimere blik op het universitaire bedrijf die je
gegund wordt. Het is een heel andere zaak om als hoogleraar, gedreven
door vakinhoudelijke interesse je eigen onderzoeksgebied te stimuleren
en daarin onderwijs te geven, dan om als bestuurder verantwoordelijk
te zijn voor het algemene goed van de universiteit. 

Het is de vraag of er überhaupt algemene universitaire belangen te 
definiëren zijn. Overeenstemming over het antwoord op deze vraag 
is binnen en buiten de eigen muren moeilijk te vinden. Immers de 
universiteit verenigt meerdere subculturen in zich, ieder met 
verschillende (deel)belangen en ieder met een andere interpretatie 
van waar de universiteit voor zou moeten staan. Ik doel hier met name
op de onderzoeks- en de onderwijscultuur.

In deze laatste rede die ik vandaag als vertrekkend rector magnificus
uitspreek, wil ik u graag confronteren met enkele bespiegelingen 
over die verschillende universitaire (sub)culturen in relatie tot wat 
de samenleving van een universiteit verwacht. 
Om u te prikkelen, zal ik mijn woorden zo nu en dan zonder commentaar
koppelen aan enkele afbeeldingen, die voor een deel afkomstig zijn van
de surrealistische schilder René Margritte.   
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Het is de primaire taak van universitair bestuur om de verschillende
universitaire belangen de ruimte te geven en tegelijkertijd het 
universitaire schip, als eenheid, op koers te houden. Dat valt niet 
altijd mee, gelet op de woelige baren waarmee dat universitaire schip
buitengaats geconfronteerd wordt.

Een goed bestuurder weet externe factoren tot eigen voordeel te 
beïnvloeden. En hier dient zich al meteen een eerste probleem aan. 
De van nature meer naar binnen gerichte onderwijs- en onderzoeks-
cultuur is in principe in conflict met de bestuurlijke oriëntatie op 
hetgeen buiten de universiteit gebeurt (figuur 1). Een vitale universiteit
is zich echter bewust van dit conflict, maakt het expliciet en levert 
daarmee een creatieve bijdrage aan haar eigen toekomst. 

Ik wil het vandaag over dit soort tegenstellingen hebben, die voort-
komen uit onze verschillende universitaire (sub)culturen. Dit is het
centrale thema van mijn voordracht.  

Aspecten van onderzoekscultuur
Veranderende opvattingen over wat een universiteit zou moeten zijn,
moeten in het licht gezien worden van historische en maatschappelijke
ontwikkelingen.
Een universiteit dient onafhankelijk denkende studenten op te leiden.
In deze algemeen geaccepteerde visie is de maatschappelijke rol van de
universiteit meerledig. Naast het overdragen van culturele tradities of
het opleiden tot een beroep dient het universitaire onderwijs de student
te leren om zonder vooroordelen vragen te stellen, deze te onderzoeken
en op basis van verworven inzicht keuzes te maken (figuur 2).
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Het is deze humanistische gedachte die in de negentiende eeuw aan 
de basis heeft gelegen van de introductie van onderzoek als methode 
in het universitaire onderwijs. Universitair onderzoek stond vanaf het
begin dus ten dienste van het onderwijs. Hierover bestaan veel 
misverstanden.
Zowel in de humaniora als in de exacte vakken werd in de negentiende
eeuw binnen de universiteit onderzoek (in een bibliotheek, archief of
laboratorium) geïntroduceerd als didactisch middel in het onderwijsproces.

Daarmee deed het seminar als nieuwe onderwijsvorm zijn intrede. 
In een seminar lag de nadruk op probleemstelling en oplossing, op
betwiste standpunten en technische methoden.1 De in de negentiende
eeuw ontstane onderzoekscultuur heeft een sterk individualistisch 
karakter. Een succesvol onderzoeker wordt gedreven door nieuwsgie-
righeid, door twijfel en door wil om het “echt” te weten. Deze onderzoeks-
cultuur, die ook aan onze universiteit sterk vertegenwoordigd is, is 
weliswaar ondernemend, maar richt zich eerder op maatschappelijke,
non-profit bijdragen dan dat ze gedreven wordt door commerciële 
profit-motieven.2

Het grote maatschappelijk succes van het vrije academische onderzoek
in de negentiende eeuw, in de vorm van de vele nuttige, maar onverwachte
ontdekkingen, ligt op zijn beurt weer aan de basis van de expansie van
het universitaire en industriële onderzoek aan het begin van de twintigste
eeuw. De chemische, de farmaceutische en de elektrotechnische industrie
hebben hier onder meer hun wortels.

Pas in de vorige eeuw kreeg de universiteit dan ook naast onderwijs ook
wetenschappelijk onderzoek als tweede taak. Aan deze onderzoekstaak
hebben de universiteiten (en vooral de technische universiteiten) de
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Figuur 3.

grote groei in hun financiering te danken. Het wordt de hoogste tijd
om aan de politiek duidelijk te maken, dat dit in de plaats is gekomen
van afzonderlijke financiering van onderzoeksinstituten, zoals we die
veelal in het buitenland zien.
Aan ons de eventuele consequentie zelf het onderzoek te institutionali-
seren. Het onderzoeksprofileringsproces dat recent is beëindigd vormt
daarbij een goed uitgangspunt. 

Innovatie
De historische technologische innovaties waarover ik eerder sprak,
waren onvoorziene spin-offs van universitair onderzoek.
Het dezer dagen moeizaam op gang komen van innovatieprocessen in
Nederland is recent uitvoerig onderzocht in het rapport ‘Innovatie in
Nederland’ van de Koninklijke Vereniging van Staatshuishoudkunde.
De ondertitel spreekt voor zich: “De markt draalt en de overheid faalt”. 
Het rapport schrijft het falen van de zogenaamde Lissabon-agenda
(die van Europa de meest concurrerende economie ter wereld moest
maken) toe aan het onopgeloste conflict in de doelstelling zelf: 
“Het bevorderen van productiviteit met als uitdrukkelijke nevendoelstelling
om sociale cohesie, economische zekerheid en gelijkheid te bewaren”.
Het rapport ‘Innovatie in Nederland’ heeft als belangrijkste boodschap
dat onze maatschappelijke sociale instituties, vastgeketend aan starre
regelgeving, economisch succesvolle innovaties in de weg staan. 
Het zal de politiek ongetwijfeld moeilijk vallen om deze blokkades
(inclusief de Europese) uit de weg te ruimen.
Eerder zal ze het gemakkelijke pad kiezen om de universiteiten als
hoofdschuldige voor het uitblijven van innovaties aan te wijzen (figuur 3).
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Dit staat echter in schril contrast met opvattingen in het buitenland,
zoals de geloofsbelijdenis van het Britse Department of Trade and
Industry die recent werd ondertekend door premier Tony Blair: 
“we need a new DTI, a DTI with a mission to promote world class science
and technology”. Het Department of Trade and Industry en niet de 
universiteit heeft volgens de Britse regering de taak “to support British
business success and ensure fair and flexible markets”. 
Het is onze taak om uit te dragen, dat universiteiten primair bijdragen
aan innovatie door de juiste mensen op te leiden en door kennis te
genereren. De overheid heeft een eigen rol in het aanjagen van het 
hiermee samenhangende economische innovatieproces (figuur 4).
Talloze internationale studies laten immers zien, dat technologische
innovaties samenhangen met door de overheid geëntameerde grote
investeringen en technologieprogramma’s.

Ik wil de bespreking van enkele aspecten van de onderzoekscultuur
afsluiten met mijn opvatting dat technisch wetenschappelijk onderzoek
qua functie twee varianten heeft:
1. Wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd met als doel beper-

kingen van thans toegepaste techniek op te heffen. Hier gaan weten-
schappelijk technisch onderzoek en industriële ontwikkeling nauw
samen. We bevinden ons al in een gevorderd stadium van technologi-
sche ontwikkeling.

2. Wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe vindingen van fundamentele
aard met nog geen of weinig technische toepassingen (zoals thans
nanotechnologie, biomoleculaire wetenschap of neurowetenschappen)
omzet in toepasbare techniek. Nu staat het technisch-wetenschappelijk
onderzoek aan het begin van technologische ontwikkeling.

7 Prof.dr. Rutger van Santen
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Terwijl de eerste variant nauw aansluiting vindt bij bestaande, indu-
strieel toegepaste technologie, zoals die ook te vinden is binnen de Top
Technologische Instituten, slaat de tweede variant een brug naar acade-
misch, fundamenteel onderzoek, dat soms de basis levert voor spin-offs.
Beide varianten impliceren een universitaire cultuur waarin toegepast,
ontwerpgericht onderzoek in continue spanning staat tot fundamenteel
disciplinair onderzoek, waaraan het overigens wel zijn creativiteit ont-
leent (figuur 5). 
Goed technisch universitair onderzoeksbeleid weet deze noodzakelijke
spanning in balans te houden.

Aspecten van onderwijscultuur
De laatste kwart eeuw zijn er twee onmiskenbare trends te bespeuren
in het overheidsbeleid ten aanzien van het onderwijs. De eerste trend is
die van continue bezuinigingen, die zowel het hoger als ook het voorbe-
reidend onderwijs raken.
De tweede onmiskenbare trend is die van een door de politiek aange-
jaagde voortdurende onderwijskundige vernieuwingsdrang, die ook aan
de universiteit niet is voorbij gegaan.

Over de hele linie van ons onderwijs zien we thans een verhoging van
leerlingenuitval, een toenemende aansluitingsproblematiek en een 
verlaging van het kennisniveau van onze leerlingen gemeten naar 
internationale standaarden. Kritiek op de lerarenopleidingen, niet
alleen de universitaire, begint algemeen te worden.
Op onderzoeksgebied scoren we als universiteiten nog goed. Maar ook
op dit gebied worden nu om politieke redenen additionele prestatie-eisen
gesteld, die de kwaliteit zeker niet ten goede zullen komen.

8 Prof.dr. Rutger van Santen
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Of we het willen of niet, wij moeten als universiteit inzien dat de externe
omstandigheden op onderwijsgebied de laatste jaren enorm zijn veran-
derd. Er is niet alleen een noodzaak om op die externe ontwikkelingen
in eigen huis te reageren. Ook het naar de buitenwereld uitdragen van
onze onderwijsopvattingen is dringend noodzakelijk.

Hebben we wel goed opgelet? Veranderde onderwijskundige theorieën
hebben in de laatste decennia van de vorige eeuw vooral in het Voor-
bereidend Wetenschappelijk Onderwijs tot grote veranderingen geleid.
Veranderingen die op hun beurt enorme gevolgen hebben voor de 
vorming van de aan de universiteit instromende studenten. 
Deze doorgevoerde veranderingen in het VWO zijn te eenzijdig op
competenties gericht en zijn te veel bepaald door sociaal-psychologische
aannames eigen aan de onderwijskunde zelf.
Gelukkig komt thans ook uit onderwijskundige hoek 3 kritiek op de een-
zijdige manier waarop concepten als “leren leren”, uitsluitend gericht op
competentieverwerving, onderwijsprogramma’s hebben getransformeerd. 
In de discussies over die doorgevoerde veranderingen wordt het pleiten
voor het belang van vakinhoud en abstracte kennis bijna als verdacht
gezien. De sociaal-psychologische opvatting dat ook natuurwetenschap-
pelijke kennis maar een sociale constructie is heeft het bèta-onderwijs
geen goed gedaan. Deze opvatting illustreert het tragische onbegrip van
veel onderwijskundigen voor de cultuur, de dynamiek en het karakter
van natuurwetenschappelijke kennis en de identiteit van de natuur-
wetenschappen. 
Ik constateer een daadwerkelijke spanning tussen vakdidactische opvat-
tingen over natuurwetenschappelijk onderwijs en modieuze onderwijs-
kundige theorieën.4
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Er zijn naar mijn mening twee primaire onderwijspolitieke problemen
op te lossen voor wat betreft de strategie voor en inrichting van het 
universitaire onderwijs.

• Het eerste probleem betreft onderzoek versus beroepsoriëntatie
(figuur 6).
In onderwijspolitieke termen spitst zich de discussie toe op het
onderscheid tussen de professionele HBO masteropleiding versus de
universitaire masteropleiding met academische kwalificaties, gericht
op het ingenieursberoep. Door deze universitaire Masteropleiding 
uitsluitend op onderzoek te richten, wordt geen recht gedaan aan de
grote behoefte aan academische beroepsopleidingen in de techniek.
En dan doel ik niet alleen op een academische beroepsopleiding tot
ingenieur, maar ook tot architect, industrieel manager of leraar. 
Laten we ons herinneren dat het hoofddoel van de universitaire op-
leiding eeuwenlang was: het opleiden van leraren en andere profes-
sionals zoals theologen, juristen, medici en later ingenieurs. 
Er is alle aanleiding onze relatie met het HBO te herzien. Laten we 
niet vergeten dat in continentaal Europa, in tegenstelling tot in de
Angelsaksische wereld, de opbloei van de industrie aan het begin van
de twintigste eeuw vooral tot stand kwam doordat de technisch gespe-
cialiseerd ingenieur (de klassieke HTS-er) erkend werd als zelfstandig
professional!
In dit licht is het interessant onze recente samenwerking met Fontys
te vermelden, die geleid heeft tot gemeenschappelijke eerstegraads
lerarenopleidingen in de natuur- en technische wetenschappen. Onze
actieve participatie is essentieel nu het bèta-onderwijs in het VWO
onder druk staat.

10 Prof.dr. Rutger van Santen
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• Het tweede probleem betreft de brede instroom versus selectie op
specifiek talent (figuur 7).
Internationaal worden studenten voor een ingenieursstudie vooral
geselecteerd op basis van wiskundige kwalificaties. Vanwege de huidi-
ge gebrekkige VWO vooropleiding op het gebied van de wiskunde
doet zich momenteel een groot aansluitingsprobleem voor, wat zich
reflecteert in een laag studierendement. Dit maakt het verzorgen van
algemeen vormend onderwijs in de universitaire bachelor opleiding
onvermijdelijk en leidt daarmee tot selectie in de Masterfase. Het in
het VWO zeer gewenste, maar niet ontwikkelde talent voor de natuur-
wetenschappen is een treurig maatschappelijk verlies. Temeer daar
dit talent hoogst noodzakelijk is voor het vergroten van het innovatie-
vermogen ten behoeve van onze economische bedrijvigheid.
Gegeven bovenstaande ontwikkelingen ben ik een voorstander van
een directe betrokkenheid van de technische universiteiten bij het
VWO, bijvoorbeeld door het oprichten van een Pre-University College.

Studenten 
De technische universiteit appelleert aan de betere student. Deze immers
heeft met een zekere ambitie op het VWO het profiel natuur en techniek
gekozen. De universiteit heeft de taak de student een inspirerende en
uitdagende studie te bieden, die hem of haar voorbereidt op een aan-
trekkelijke loopbaan. Aan goede randvoorwaarden ontbreekt het aan 
de TU/e niet. De student komt terecht in een uitgebreid en intensief
sociaal netwerk van gezelligheids-, studie-, sport- of andere verenigin-
gen, dat van universiteitswege aanzienlijk wordt gefaciliteerd.
Studenten participeren veelal actief in deze activiteiten, wat een bloeiend
studentenleven tot gevolg heeft. Hiermee draagt een studie aan de TU/e
belangrijk bij aan de persoonlijkheidsvorming van onze studenten.

11 Prof.dr. Rutger van Santen
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Op basis van mijn ervaringen als rector magnificus constateer ik de 
volgende tegenpolige studententypologie:
• De Student-consument versus de Engagement-student (figuur 8).

De ironie wil dat onze huidige consumptiemaatschappij stoelt op de
grote technologische vooruitgang van het midden van de twintigste
eeuw. De onderwijskundige variant van dit consumptiemodel is
onderwijs dat gemakkelijk geconsumeerd wordt in hapklare brokjes. 
Dit type onderwijs vraagt weinig vakinhoudelijke deskundigheid van
de leraar en we herkennen hierin dan ook de betreurenswaardige
geringe maatschappelijke waardering voor de lesgevende. Er wordt
veel feitenkennis overgebracht op de leerling, maar die is slechts bij
uitzondering in staat om creatief om te gaan met kennis over een
bepaald onderwerp.

Ik prijs ons gelukkig dat de huidige generatie studenten klaagt over
de geringe uitdaging die er van het VWO-onderwijs is uitgegaan.
Hier ligt een gouden kans voor het klassieke universitaire prestatie-
gerichte onderwijsmodel, dat juist het tegenovergestelde beoogt dan
het opleiden van een student-consument. Het opleiden van het type
geëngageerde academicus, waar ik eerder over sprak, moet ons doel zijn.
Zolang echter de technologie zich uitsluitend richt op het genereren
van producten ter verzadiging van onze consumptiemaatschappij, zal
er van technologie in dit kader weinig overtuigings- of aantrekkings-
kracht uitgaan.

Duurzaamheid, gezondheid en een wereld van sociale gerechtigheid
zijn ideologische thema’s om ons als universiteit aan te verbinden.

12 Prof.dr. Rutger van Santen
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Laten we ons in deze context herinneren dat Informatie en
Communicatie Technologie in de Verenigde Staten aanvankelijk een
enorm enthousiasme ondervond bij anti-establishmentgroepen die
ICT omarmden als wapen tegen big business en government. Ik zie dit
als een voorbeeld van hoe ook in onze tijd ideologie, technologie en
maatschappij-opvattingen zich aan elkaar kunnen verbinden.

Ik wil ook graag een lans breken voor creatieve exploratie. Bij de ont-
wikkeling van nieuwe technologie liggen creativiteit en spel in elkaars
verlengde. Naar mijn opvatting werkt het slechts benadrukken van
praktisch nut averechts op het realiseren van daadwerkelijke vernieuwing.
Competitie en spel versterken elkaar (figuur 9).
Er is nogal wat vernieuwende technologie ontstaan doordat sportmensen
verbeteringen zochten om wedstrijden te winnen. Ik noem slechts de
voorbeelden uit de Formule 1 racewereld, of de artificial intelligence soft-
ware die is ontstaan uit de wens om beter te kunnen schaken. 
Maar denk ook aan kunstenaars die een specifieke vorm, structuur of
kleur weten te realiseren.5 Ik zou ook het ontwerp voor een kunstwerk
met lichtgevoelige, drijvende magneten, waaraan de studenten van het
project Natuurkunst thans werken, in dit licht willen zien. Of het 
stimuleren van de participatie in geavanceerde robot- of autowedstrijd-
teams. Spelen met techniek heeft vaak verrassende nieuwe uitvindin-
gen tot gevolg, wat aantoonbaar heeft geleid tot veel praktische 
toepassingen. Spel is dus een essentiële bouwsteen in technologische
innovatie. Spel is voor techniek wat nieuwsgierigheid is voor onder-
zoek. De twee tegenpolen, die elkaar hier raken, zijn die van praktisch
nut versus spelend maken.

13 Prof.dr. Rutger van Santen

Figuur 9.

Opmaak Rede dies 2005  04-05-2005  15:20  Pagina 13



Tot slot:
De universitaire cultuur waar ik weinig over sprak is die van de onder-
steunende diensten. 
Ik wil hierbij graag opmerken hoe groot de inzet is van velen in deze
functies. Velen van ons, actief in het primaire proces, zijn zich hier niet
bewust van. Het is geweldig en ik vond het daarom ook zeer inspirerend
om als rector intensief met onze diensten te kunnen samenwerken. 
Het is mij duidelijk geworden wat een enorme potentie dit is voor de
TU/e.

Terugkomend op de bestuurscultuur wil nog graag het volgende kwijt.
De toekomst is aan die universitaire gemeenschap, die zoekt en in staat
is tot creatieve antwoorden op interne en externe ontwikkelingen. 
Een academische gemeenschap leeft van de confrontatie der tegenstel-
lingen. Ze beschouwt deze niet als aanleiding voor zelfvernietigende
interne strijd, maar voor herpositionering en herschepping van het
bestaande. Eensgezinde rust dient te worden gewantrouwd. De univer-
siteit is in principe een turbulente, dynamische omgeving. Daarom zul-
len universiteiten altijd hun bestuur overleven en is er een natuurlijke
spanning tussen bestuurlijke organisatie en universitaire eigenzinnig-
heid. 
Een andere belangrijke bestuurlijke uitdaging is oog te blijven houden
voor het niet eenduidige van onze technische wetenschappelijke cultuur.
Deze universiteit ontleent haar kracht aan de creatieve spanning van
klassiek disciplinair onderzoek en interdisciplinair ontwerpgeoriënteerde
toepassing. Met nadruk op systeemontwikkeling. Er zijn goed ontwik-
kelde numerieke kengetallen voor disciplinair onderzoek. 

14 Prof.dr. Rutger van Santen
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Ondanks het vele onderzoek naar dit onderwerp, blijven ontwerp en
interdisciplinair onderzoek moeilijk te meten. De bestuurlijke verleiding
is daarom groot om alleen op de kengetallen voor het disciplinaire
onderzoek te sturen. We zien dit om ons heen veel gebeuren en het
heeft tot gevolg dat ook bij veel andere vooraanstaande technische 
universiteiten in het buitenland “engineering” afneemt en “science” 
toeneemt (figuur 10). 
Voor engineering bestaat geen goed Nederlands woord: “engineering”
produceert de technologieën, die de wereld veranderen.
“Science” leidt tot voorspelbare theorieën en nieuwe experimentele
technieken. 
De technologische aanpak bestaat uit het kwantificeren (meten), het
modelleren en het simuleren.6

Deze vorm van toegepaste wetenschap wordt door velen beleefd als de
“core” business van onze universiteit. Het ontwerpen in het vaandel van
de TU/e is echter het equivalent van “engineering”. Laten we ons steeds
herinneren dat dit het is wat de technische universiteit uniek maakt.

Tot slot kom ik nog even terug op het profiel van de TU/e student dat ik
steeds heb uitgedragen: die student is visionair, probleemoplossend en
ondernemend 7 (figuur 11).

Ik heb het ambt van rector magnificus opgevat zoals de gekozen politi-
cus Burke in 1774 zijn positie uitlegde aan het electoraat in Bristol:
“Your task is not to choose a mere spokesman for your opinions, but to
elect a delegate endowed with the freedom to make his own decisions
on the issues debated in Parliament.” 8

15 Prof.dr. Rutger van Santen

Figuur 11.
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Ik heb met veel plezier als rector magnificus de belangen van het
onderzoek en het onderwijs aan deze universiteit behartigd. De dynamiek
van nu vraagt om veel veranderingen die niet zonder spanningen kunnen.
Daardoor is een lang bestaan in deze functie niet gemakkelijk en geef
ik zo meteen gaarne de rectorsketen door aan mijn opvolger, prof.dr.
Hans van Duijn.  

Om mijn dank uit te drukken aan degenen die het mij de afgelopen
drie en half jaar mogelijk hebben gemaakt te functioneren, wil ik
besluiten vooral die personen te noemen: Ine van ’t Blik, Ben Donders,
Peter van Dam, Karen Ali, Dirk Jan Mulder, Wilma Groenendaal, Ton
Langendorff, Ernest Gerritsen, Joep Huiskamp en Annelies Verschuren.
Hartelijk dank, ik zal jullie missen. Mijn lieve vrouw Edith ben ik dank-
baar voor onze ontmoeting, die ook deze periode tot een goede maakte.
Ik heb gezegd.

Noot 1: zie W. Otterspeer, ‘De Leidse Universiteit 1776-1876’, Bert Bakker, Amsterdam  2005, p.56.
Noot 2: zie R.A. van Santen, ‘De verantwoordelijkheid van de wetenschap; Rede opening academisch
jaar TU/e 2001/2002’ en R.A. van Santen, ‘TU/e: Universiteit met visie; Rede opening academisch jaar
TU/e 2002/2003’. 
Noot 3: zie  S. Bolhuis, ‘Leerstrategieën, leren en verantwoordelijkheid’, Fontys hogescholen,
Eindhoven 2004’
Noot 4: zie ook R.A. van Santen, ‘De noodzakelijke onderwijsvernieuwing; Rede opening academisch
jaar TU/e  2004-2005’.
Noot 5: zie H. Moloch, ‘Where stuff comes from’,  Routledge, London 2003.
Noot 6: zie ook R.A. van Santen, ’Engineering in a borderless society, Proceedings CESAER Meeting,
Istanbul 2004’
Noot 7: zie R.A. van Santen ‘TU/e: Universiteit met visie; Rede opening academisch jaar TU/e 
2002-2003’ en R.A. van Santen ‘De wereld van de ingenieur; Rede opening academisch jaar TU/e
2003-2004’.
Noot 8: zie  G.J. Whitrow, ‘Time in history’, Oxford university press, 1988.
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De in dit boekje opgenomen afbeeldingen van René Magritte (La Victoire
(1938-1939), La Trahison des images, Le fils de l’homme (1964), Le séducteur
(1951) en L’ éntrée en scène (1961) zijn ontleend aan de René Magritte
Calendar 2004, JNF Productions, Réunion des Musées Nationaux.
© C.H./ADAGP 2003.

Nicolas Poussin, Landscape with Saint John on Patmos (1640) uit: 
Master paintings in the Art Institute of Chicago, Eds. J.N. Wood, K.C.
Lee © 1988, The Art Institute of Chicago Peasant production uit:
A. Toynbee, A study of history, © 1972 Oxford University Press and
Hudson Ltd.

Thomas Lawrence, Mrs Jens Wolff (1803-1815) uit: Master paintings in
the Art Institute of Chicago, Eds. J.N. Wood, K.C. Lee © 1988, The Art
Institute of Chicago Werft der Ostindische Kompanie. Skizze uit: M.
Dobushinski, Peter der Grosze in Holland : (1910).Welt der Kunst uit:
Vereinigung Russischer Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
© 1991; Aurora-Kunstverlag, Leningrad. 

Fiep Westendorp, Plaatjes knippen uit: Annie M.G. Schmidt, Jip en
Janneke spelen samen, Querido © 1980 
A scene from the Chaplin film Modern Times, uit: A. Toynbee, A study 
of history © 1972 Oxford University Press and Hudson Ltd.
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