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Op maandag 26 mei 2008 nam Nederland massaal afscheid van André Hazes. 
Een propvolle Arena zong en applaudisseerde tijdens de herdenkingsplechtigheid.
Miljoenen kijkers volgden de ceremonie op de tv. Dagenlang was de dood van de
volkszanger voorpaginanieuws. Het is kenmerkend voor een tijd, waarin entertain-
ment de harten van mensen beroert en artiesten volkshelden zijn geworden.
Zoiets kunnen wij ons niet voorstellen bij technologie en ingenieurs. Toch geldt 
dat niet voor alle tijden, zoals het volgende voorbeeld illustreert.
Op 26 januari 1929 werd onder grote belangstelling ingenieur Cornelis Lely be-
graven.2 De kranten stonden er vol van. Hij was een man van de daad en van de
eenvoud. Hij was een moedig mens, een man van grootse werken, een visionair.
Lely was een held. Zelden werd in Nederland een stad naar een persoon genoemd,
maar Lely kreeg die eer wel. En met Lely werd eer bewezen aan het ingenieurs-
beroep en de moderne techniek. 
Techniek en ingenieurs hebben inmiddels hun glans verloren. Zij zijn weliswaar
nodig voor een moderne economie, maar brengen ons niet langer meer in vervoe-
ring. Technologische projecten zoals de Betuwelijn en de Noord-Zuidlijn zijn
betwist en brengen onrust. Technologische instituten zoals Rijkswaterstaat
hebben niet langer meer het onwrikbare gezag van deskundigheid. Technische
universiteiten hebben niet meer de wervende kracht onder het jeugdig talent in
Nederland die zij vroeger hadden. Wat is de achtergrond van deze veranderingen?
Hebben ingenieurs en technische instituten wel ingespeeld op de nieuwe tijds-
geest? Wat dient zich in deze nieuwe eeuw aan? Wat moet er gebeuren? 
Bij het beantwoorden van deze vragen geven wij speciale aandacht aan een
belangrijke kennisorganisatie, namelijk de technische universiteit. Zij is een
broedplaats van nieuwe technologie en nieuw talent.
Bij de uitwerking van de gestelde vragen zal de Technische Universiteit Eindhoven
als voorbeeld dienen en wel om twee redenen. Allereerst staat zij, zo blijkt uit
deze rede, op een breekpunt in haar meer dan vijftigjarig bestaan. 

André Hazes en Cornelis Lely1

1 Ik dank de volgende personen voor het commentaar dat ik op een eerdere versie van de tekst ontving:
Bert Meijer, Anthonie Meijers, Arie Rip en Rutger van Santen.

2 Een prachtige studie over Lely verscheen in 2007: W. van der Ham, Verover mij dat land. Lely en de
Zuiderzeewerken (Amsterdam 2007). 



4 prof.dr.ir. Harry Lintsen

De komende jaren zullen beslissend zijn voor een nieuwe missie en profilering. 
Op de tweede plaats werkt ‘Eindhoven’ eens in de acht jaar aan een nieuwe stra-
tegie. Dit jaar (in 2010) is zo’n bestuurlijk proces weer aan de orde. Daarop wil ik
met deze rede anticiperen. 
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Lely stond symbool voor de ‘Grote Overgang’ die Nederland doormaakte. Beroemd
werd hij als geestelijk vader van de afsluiting en de gedeeltelijke droogmaking van
de Zuiderzee. Maar zijn bemoeienissen met het bouwen aan een nieuw Nederland
strekte zich veel verder uit. Hij had de lijnen uitgezet voor een moderne waterstaat
en infrastructuur. Hij was betrokken bij de oprichting van de Staatsmijnen, de ont-
wikkeling van de sociale wetgeving en een nieuwe koers voor de landbouw. Sinds
1850 had Nederland ingezet op een proces van industrialiseren en moderniseren.
Techniek speelde in dat proces een sleutelrol. Lely als ingenieur, manager en
staatsman was de personificatie van die rol en van de belofte die sinds mensen-
heugenis met de moderne techniek verbonden was.
Al in de zeventiende eeuw was door wetenschappers het perspectief geschetst
van een nieuwe fase voor de mensheid.3 Er zou een einde komen aan schaarste en
armoede, die inherent leken te zijn aan het menselijk bestaan. Er zou een fase
aanbreken van welvaart en welzijn, niet alleen voor een elite, maar voor iedereen.
Daarvoor zou een techniek zorgdragen, gebaseerd op de wetenschappelijke revo-
lutie voortgebracht door Newton, Huygens en andere geleerden. Opeenvolgende
generaties van wetenschappers en ingenieurs gebruikten deze belofte als de kern
van hun bestaansrecht, die centraal kwam te staan in de doelstellingen van weten-
schappelijke genootschappen, technische verenigingen en kennisinstellingen
zoals de technische universiteiten. Technologie was heilbrenger en moest tot de
centrale waarden van de maatschappij gaan behoren. 

De belofte

3 H. Lintsen, Made in Holland. Een techniekgeschiedenis van Nederland 1800-2000 (Zutphen 2005), 
p. 15-17
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Het duurde even voordat die belofte langzaam maar zeker werd ingelost. In Neder-
land gebeurde dat vanaf 1850. Bij het overlijden van Lely zat ons land nog midden
in dat proces, dat overigens met horten en stoten verliep. De economische depres-
sie leidde weer tot armoede op grote schaal. En de daaropvolgende Tweede
Wereldoorlog met een cruciale rol voor technologie betekende een dieptepunt 
in de geschiedenis van de mensheid. Technologische ontwikkeling leidde niet
automatisch tot voorspoed. De boodschap was te simpel geformuleerd. 
Tijdens de wederopbouw won het geloof in de technologische vooruitgang echter
weer meer dan ooit aan kracht. Nederland kwam sterk verarmd uit de oorlog. 
Het productieapparaat was deels vernield en ontmanteld. Het transport over het
water functioneerde nauwelijks. Havens, sluizen, stuwen, waterwegen, bruggen,
et cetera waren zwaar beschadigd. Een omvangrijk areaal aan cultuurgronden was
onbruikbaar geworden, onder andere door inundatie. Nederland was niet alleen
verarmd, het bleek ook kwetsbaar. In 1953, acht jaar na de oorlog, zette een
watersnood grote delen van Zuidwest-Nederland onder water. 1835 slachtoffers
werden geteld. 50.000 gebouwen werden verwoest of beschadigd. Duizenden
stuks vee verdronken. De economische schade was enorm.
De decennia na de oorlog stonden in het teken van de fysieke wederopbouw,
herinrichting en uitbouw van Nederland en daarmee in het teken van de techniek.
Industrialisatie werd de motor voor de economie. Het herstel van klassieke
bedrijfstakken zoals textiel en leer vond plaats met moderne productietechnieken.
De basis voor een expanderend petrochemisch complex werd gelegd met de bouw
van olieraffinaderijen rond de grote zeehavens. De metaalindustrie behoorde tot
de snelst groeiende bedrijfstakken. De Staatsmijnen in Limburg werden in hoog
tempo omgebouwd tot een moderne chemische industrie. Daarnaast moderni-
seerden de landbouw en de dienstverlening, met name de nutsbedrijven. Er werd
geïnvesteerd in grootschalige projecten zoals Rijnmond en Schiphol. Het meest
prestigieuze project aller tijden, de Deltawerken, werd uitgevoerd.
Overigens ging het niet alleen om techniek. De wereldhandel nam in deze periode
krachtig toe. Nederland speelde daar succesvol op in. Naast de modernisering van
de industriële productiecapaciteit was ook de loon- en prijzenpolitiek een cruciale
factor. Nederland was na de oorlog lange tijd een lagelonenland en had daarmee
een sterke, internationale concurrentiepositie. En die positie was op haar beurt

De Gouden Delta
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weer het resultaat van de geleide-loonpolitiek en de eendrachtige samenwerking
tussen overheid en sociale partners.4

Het resultaat van dit alles was boven verwachting: een ongekende economische
groei, zodat men sprak van een economisch wonder; een krachtig bolwerk, dat
Nederland beschermde tegen de zee; een moderne staat, die voor iedere Neder-
lander een serie sociale grondrechten waarborgde en een nog nimmer vertoonde
welvaart, die de Nederlander in staat stelde om na jaren van schaarste te gaan
‘consumeren’. Kortom, Nederland was veranderd in een ‘Gouden Delta’.

4 K. Schuyt en E. Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit. Nederlandse cultuur in Europese context
(Den Haag 2000), p. 42
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Vele Nederlanders geloofden heilig in de cruciale rol van wetenschap en techno-
logie. De investeringen in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling stegen van onge-
veer 3 procent van het Bruto Binnenlands product (BBP) in 1950 naar meer dan 
8 procent in 1975. Nederland bleef de broekriem tot in de jaren vijftig strak aan-
trekken om deze investeringen mogelijk te maken, in de hoop op een betere toe-
komst. De moderne kennisinfrastructuur kwam daardoor tot volle ontplooiing. 
Een nieuwe kennisorganisatie, de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Weten-
schappelijk onderzoek (ZWO, tegenwoordig NWO) werd in 1950 opgericht. 
TNO, de organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (van 1932)
mocht jaren groeien met percentages tot 35 procent. Bij een bedrijf als DSM kwam
de ontwikkeling van het Centraal Laboratorium (uit 1940) in een stroomversnel-
ling. In 1950 telde het laboratorium 421 medewerkers, in 1960 was dit aantal
gegroeid tot ongeveer 750, waarna de personeelsomvang in 1967 met bijna 
1600 mensen een voorlopig hoogtepunt bereikte. Ruime budgetten voor onder-
zoek en ontwikkeling kwamen ook beschikbaar bij de andere multinationals:
Philips, Shell, Unilever en Akzo. 
In deze maalstroom werd het universitaire stelsel meegezogen. Er kwam een
massale toestroom van studenten op gang, mede door het beurzenstelsel.
Opleidingen en faculteiten dijden uit. Nieuwe universiteiten werden opgericht. 
Een daarvan was de Technische Universiteit Eindhoven. Jarenlang was in Noord-
Brabant en Limburg met enthousiasme gewerkt aan de komst van deze univer-
siteit. De aanwezigheid van Philips legde gewicht in de schaal. In 1956 was de
oprichting van de tweede technische universiteit een feit. In 1961 zou een derde
volgen, die van Twente.
Wetenschappers en ingenieurs leefden in een wetenschappelijk en technisch para-
dijs. De middelen waren ruim voorradig en leken hen onbeperkte mogelijkheden
en vrijheid te geven. De erkenning voor hun werk was groot.

De bloeiperiode van 
wetenschap en technologie
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Nederland had zich tussen 1945 en 1970 ontwikkeld tot een welvarende maat-
schappij met een moderne kennisinfrastructuur. Toch was dat niet een doel op
zichzelf. Het ultieme doel van economische en technologische ontwikkeling 
was en is bij te dragen aan het menselijk welzijn en geluk. In hoeverre is daar
sprake van?
Er blijkt een interessante relatie te zijn tussen enerzijds het welvaartsniveau en
het technologisch peil van een land en anderzijds het welzijn van een bevolking.
Welzijn wordt hier gedefinieerd als de mate waarin een burger zelf vindt dat hij
een zinvol leven leidt, zichzelf heeft kunnen ontplooien en gelukkig is. Het gaat
dus onder andere om zelfverwerkelijking en levensvoldoening. Wereldwijd onder-
zoek toont aan dat meer welvaart en een hoger technologisch peil meer welzijn
voor een bevolking met zich meebrengt. Echter tot een bepaald niveau. Boven 
dat niveau verdwijnt het verband tussen welvaart/techniek én welzijn (zie figuur
1a en 1b).
De resultaten van het ‘geluksonderzoek’ lijken op een duidelijke conclusie te
wijzen: een verpauperd land blijkt baat te hebben bij economische groei en tech-
nische ontwikkeling, zowel voor het geluk van het individu als van de bevolking 
als geheel. Het gaat hier om de vervulling van basisbehoeften: eten en drinken,

Techniek en geluk
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wonen en kleden, gezondheid en veiligheid. De vervulling van basisbehoeften
leidt tot gelukkigere mensen en een hoger welzijn van de bevolking. Bij een zeker
welvaartsniveau zijn de basisbehoeften echter vervuld en blijken welvaart en tech-
niek niet meer bepalend te zijn voor de verschillen in welbevinden tussen landen.
Andere factoren gaan dan een doorslaggevende rol spelen, zoals cultuur en
sociale cohesie.
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Zie voor de achtergrondgegevens en de bronnen van deze grafieken: H. Lintsen, Made in Holland. 
Een techniekgeschiedenis van Nederland 1800-2000 (Zutphen 2005), p. 365. 
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Indien wij deze conclusie gebruiken voor een reconstructie van het welzijn van de
Nederlandse bevolking in de geschiedenis, dan komen wij tot de volgende hypo-
these (zie figuur 1c). Rond 1850 waren welzijn en geluk van de Nederlandse bevol-
king op het peil van hedendaagse arme landen zoals Tanzania en India. Met de
stijging van de welvaart ná 1850 neemt ook het welzijn toe. Tijdens de economi-
sche depressie en de twee wereldoorlogen stagneren welvaart en welzijn. Ná 1945
worden stevige stappen gezet en ergens in de jaren zestig is de schaarste defini-
tief voorbij en nadert het welzijn van de Nederlandse bevolking een maximaal
niveau. Ná 1970 ontwikkelen welvaart en techniek zich verder, maar die hebben
geen wezenlijke invloed meer op het welzijn van de bevolking.
Indien deze reconstructie klopt (en hiervoor zijn vele aanwijzingen), dan roept dat
een fundamentele vraag op: doen economische groei en technologische ontwikke-
ling er nog toe ná 1970? Indien wij ons beperken tot de technologie, dan wordt
duidelijk dat wetenschappers en ingenieurs met een fors legitimeringsvraagstuk
zitten: dragen wetenschap en technologie ná 1970 nog wel bij aan het menselijk
welbevinden?
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Een belofte – eeuwenlang gedaan door wetenschappers en ingenieurs – is vervuld,
althans voor Nederland en de welvarende naties in de wereld. Hier is waarlijk
sprake van een breuk in de geschiedenis van de mensheid. De vraag is dan ver-
volgens: wat nu? Is er een nieuwe uitdaging te formuleren, die weer lange tijd 
een drijfveer kan vormen voor de gemeenschappen van wetenschappers en
ingenieurs? Een nieuwe opgave van eenzelfde kaliber als de opheffing van de
armoede? 
Er zijn tal van belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals de multiculturele
samenleving, de openbare veiligheid, individualisering en de ongelijke verdeling
van de mondiale welvaart. De vraag is echter of de techniek daarin eenzelfde
centrale rol vervult als eerder bij schaarste en armoede. Gaat het bijvoorbeeld 
niet primair om sociale en politieke vraagstukken in het geval van de multi-
culturele samenleving?
Een andere invalshoek is de noodzaak om een zekere welvaart in stand te houden.
Het is goed om te beseffen dat ons welbevinden gebaseerd is op een adequate
materiële productie- en infrastructuur en een zeker welvaartspeil. De instand-
houding daarvan vraagt natuurlijk om het nodige onderhoudswerk en een rede-
lijke internationale concurrentiepositie. Investeren in technologie en een high tech
economie blijft daartoe een must. Dit vereist echter een zekere relativering. Is zo’n
hoog welvaartsniveau en technologisch peil nog wel vereist? Zijn zulke grote
investeringen in onderzoek en ontwikkeling nog wel nodig?
Ook is het goed om te beseffen dat wij in een technologische cultuur leven en 
dat welbevinden, sociale relaties en zelfontplooiing een belangrijke technische
dimensie kennen. Legitimering van technologie kan zich hierop richten. Dat
gebeurt bijvoorbeeld met ubiquitous computing, alomtegenwoordige computer-
netwerken die ingezet worden in huiskamers, kantoren en andere omgevingen om
het welzijn van de mens te verbeteren. Het experimenteren daarmee gebeurt in
smart labs, experience labs of living labs. Het is echter twijfelachtig of dit thema
dezelfde glans zal krijgen als de ‘Gouden Delta’.
Een ander belangrijk thema, waardoor legitimering van ingenieurs en technologie
mogelijk is, is gezondheid. Het is voor mensen een levensthema. De levensver-
wachting zal blijven toenemen, maar dat is niet het belangrijkste wat de mensen
bezighoudt. Wél de kwaliteit van leven en dat aspect zal mede door de vergrijzing

Het legitimeringsvraagstuk: op 
zoek naar een nieuwe opgave
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van de bevolking steeds actueler worden. Medische technologie is het antwoord
van de wetenschappers en ingenieurs. Het is ook een technologie die de gemoe-
deren volop bezig houdt. De komende decennia zullen debatten over stijgende
kosten van dure technologie, gebruik van ‘tissue engineering’ en ethische kwes-
ties zoals euthanasie en genetische manipulatie voortdurend gevoerd worden.
Volgens mij is er echter een thema dat eenzelfde historische opgave inhoudt als
die van de armoede en de schaarste en dat is het thema duurzaamheid. Duur-
zaamheid zal in een wereld, waarin een toenemend deel van de wereldbevolking
een zeker welvaartspeil opeist, van ongekende importantie worden en een grootse
uitdaging voor wetenschappers en ingenieurs. Ook specifiek voor Nederland zal
het een opgave worden omdat de ‘Gouden Delta’ op dit moment nog steeds
bestaat bij de gratie van de uitputting van energiebronnen en van ingrijpende, en
mogelijk onomkeerbare, veranderingen in ons ecosysteem. In de loop van de tijd
is deze thematiek steeds actueler geworden onder verschillende namen als
natuurbescherming, milieuproblematiek, energiecrisis, grondstoffenschaarste,
klimaatveranderingen en afnemende biodiversiteit.
De nieuwe legitimering van technologie, zo luidt mijn stelling, zal allereerst moe-
ten gaan over duurzaamheid en vervolgens – op afstand – over gezondheid, wel-
zijn en welvaart (of hightech economie). Vasthouden aan deze boodschap is een
vereiste, omdat in de publieke opinie en in de politieke besluitvorming, duurzaam-
heid het aflegt tegen de andere thema’s. Het krijgt doorgaans een lage prioriteit
en geniet in de loop van de jaren een wisselende belangstelling (zie tabel 1).
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Onderwerp Belangrijkste Belangrijkste 
politieke maatschappelijk 
probleem* probleem**

1. Zorg en vergrijzing 15% 7

2. Inkomen en economie 14 19

3. Criminaliteit en veiligheid 13 12

4. Immigratie en integratie 10 11

5. Normen en waarden 9 19

6. Verkeer en fysieke leefomgeving 7 6

7. Jeugd en gezin 6 5

8. Onderwijs, innovatie, kunst en cultuur 6 2

9. Politiek en bestuur 6 9

10. natuur en milieu 5 2

11. Andere onderwerpen - 8

100% 100%

Bron: SCP, Continu onderzoek Burgerperspectieven, 4e kwartaal 2008
* Antwoord op de vraag: Wat zou u hoog op de agenda van de Nederlandse regering willen hebben?
** Antwoord op de vraag: Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land?

Samenvattend: Twee belangrijke legitimeringsvraagstukken hebben zich voor
wetenschap en technologie ná 1970 aangediend en daarmee ook voor kennis-
organisaties:
• Wat wordt de nieuwe opgave?
• Hoe moet die opgave ingevuld worden?
Wij verlaten nu de algemene beschouwingen en richten ons op de technische
universiteit, die voor ons een belangrijke organisatie in de kennisinfrastructuur is.
Als casus zal de Technische Universiteit Eindhoven dienen. 

tabel 1

Top-10 prioriteiten volgens het Nederlandse volk, 4e kwartaal 2008
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“De snelle toename van de bevolking in ons land ... zal een grote technische
inspanning vragen om ... de mensen te kleden, voeden en huisvesten”, zo sprak
de eerste rector, prof.dr. H. Dorgelo, bij de opening van de TU/e op 19 september
1957.6 Het was de taak van de nieuwe universiteit om daaraan een bijdrage te
leveren. Dorgelo verwees hiermee naar de ingenieursbelofte van de ‘Gouden
Delta’, waarin de honger zou zijn bezworen, de armoede afgewend en de
schaarste opgeheven. 
Verder zou volgens Dorgelo “zeer veel zuiver en toegepast wetenschappelijk pio-
nierswerk en veel ingenieursarbeid ... verricht moeten worden om jaarlijks in ons
land zóveel nieuwe industrieën te doen bloeien, dat tienduizenden daarin nieuwe
werkgelegenheid kunnen vinden” (cursivering van Dorgelo). Daarmee was hij een
adept van het technologisch vooruitgangsgeloof, zoals velen in die tijd. 
De universiteit die de oprichters voor ogen stond, was een onderwijsuniversiteit.
De TU/e moest vooral voorzien in “een groot leger van technisch-wetenschappelijk
geschoolde ingenieurs”, in een “stroom van voor onze nationale industrie be-
nodigde ingenieurs…”. Onderzoek was belangrijk, maar stond niet op zichzelf. 
Het diende allereerst de technisch-wetenschappelijke scholing van de student.
Eenheid van onderwijs en onderzoek – ondersteund met filosofie en maatschappij-
wetenschappen – lag ten grondslag aan de academische vorming. De docent-
onderzoeker bepaalde de onderzoeksthematiek. Hij liet zich sterk leiden door
onderwijskundige behoeften. Daarnaast putte hij inspiratie uit zijn vroegere (veel-
al industriële) werkervaring en het netwerk dat hij daaraan had overgehouden. 
Het onderzoek was kleinschalig georganiseerd rond een leerstoel met enkele
medewerkers en soms een promovendus. Het ging hoofdzakelijk om individuele
onderzoeksprojecten. De verhoudingen waren informeel. Het onderzoeksbeleid
was impliciet, de structurering beperkt en de focus deels regionaal, deels
nationaal.

Van onderwijsuniversiteit naar 
onderzoeksuniversiteit5

5 Zie hiervoor: H. Lintsen en H. Schippers (red.), Gedreven door nieuwsgierigheid. Een selectie uit 50 jaar
TU/e-onderzoek (Eindhoven 2006), p. 77-87

6 Toespraak van prof. dr. H. B. Dorgelo, rector magnificus van de Technische Hogeschool te Eindhoven, 
19 september 1957 (ter gelegenheid van de opening van de universiteit)
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Ongeveer dertig jaar later had de TU/e zich ontwikkeld tot een onderzoeksuniver-
siteit. Het College van Bestuur en de Universiteitsraad stelden in 1990: “De TUE
kenmerkt zich door het verrichten van overwegend technologisch onderzoek met
een fundamenteel en strategisch karakter.” De universiteit wilde beschikken over
‘wetenschappelijk toptalent’ en ‘de meest bekwame medewerkers’ op alle werk-
terreinen. Het onderzoek is sindsdien veel minder onderwijsgebonden en kent een
eigen dynamiek. Het krijgt zijn vorm in de competitieve omgeving van de tweede
en derde geldstroom. Het is grootschaliger georganiseerd in teams met verschil-
lende hoogleraren, medewerkers, promovendi en postdocs. Zij maken deel uit van
faculteiten, onderzoeksscholen en onderzoeksinstituten. Er wordt gewerkt met
onderzoeksprogramma’s en een zekere mate van formele organisatie (inclusief
externe beoordeling en evaluatie). De focus is deels regionaal en nationaal, 
deels internationaal.
De veranderingen aan de TU/e staan niet op zichzelf. Zij zijn representatief voor de
omwenteling in het Nederlandse universitaire bestel in de afgelopen halve eeuw.
Grosso modo geldt voor alle universiteiten dat zij de overgang van onderwijs- naar
onderzoeksuniversiteit hebben doorgemaakt. De academische revolutie heeft het
universitaire onderzoek in de natuur- en technische wetenschappen geen wind-
eieren gelegd. De middelen voor onderzoek zijn toegenomen, ondanks de bezui-
nigingen van het Rijk. De kwaliteit is verhoogd en de productiviteit is sterk ge-
stegen. Op de Technische Universiteit Eindhoven, bijvoorbeeld, zijn de middelen
van onderzoek (in mensjaren) vergeleken met 25 jaar geleden meer dan verdub-
beld. Het aantal wetenschappelijke publicaties is ongeveer verzesvoudigd en de
productiviteit per onderzoeker 2 à 3 maal zo hoog (zie figuur 2a, 2b en 2c).
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De universiteiten, in het bijzonder de faculteiten van de natuur- en technische
wetenschappen, zijn daarmee krachtig uit de transitie tevoorschijn gekomen. 
Het bedrijfsleven heeft zijn research (met name dat deel gericht op generieke 
en publieke kennisproductie) afgebouwd ten gunste van development en 
private research gericht op de specifieke onderwerpen van het bedrijf. 
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Tegelijkertijd investeert het bedrijfsleven in toenemende mate in een ‘open inno-
vatie’-model en zet het steeds meer zijn deuren open voor samenwerking met
kennisorganisaties. Daarnaast zijn ook de nationale overheid en de Europese Unie
het universitaire onderzoek een zwaardere rol gaan toekennen in innovatie, eco-
nomie en maatschappelijke thema’s. Daarmee zijn de universiteiten in de kennis-
infrastructuur een centralere rol gaan spelen in de kennisproductie. Het universi-
taire onderzoek (in tegenstelling tot het universitaire onderwijs) heeft daarvan
geprofiteerd via subsidies en contracten.
De huidige kennisinfrastructuur kraakt echter in zijn voegen. Er is een overrompe-
lende hoeveelheid regelgeving ontstaan voor research en development, een grote
variëteit aan subsidieprogramma’s en een diversiteit aan regievoerende en uitvoe-
rende organen. Onderzoeksgroepen investeren steeds meer tijd in voorstellen,
terwijl de slaagpercentages afnemen en de druk op het systeem van ‘peer review’
toeneemt. Het aantal publicaties per onderzoeker is weliswaar toegenomen, maar
ook de kosten per publicatie, vermoedelijk door de hoeveelheid bureaucratie. 
Tot slot, politici en beleidsmakers stellen sinds een aantal jaren vraagtekens bij 
de rol van universiteiten in de kennismaatschappij, die bekend staat als de
‘kennisparadox’. Zij leveren mogelijk excellente wetenschappelijke prestaties,
maar dragen weinig bij aan het innovatieve vermogen van het bedrijfsleven. 
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de toekomst van de onderzoeksuniver-
siteit? Wij richten onze aandacht weer op de Technische Universiteit Eindhoven.
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De Technische Universiteit Eindhoven profileert zich als een onderzoeksuniver-
siteit, als “een internationaal vooraanstaande, in engineering, science and tech-
nology gespecialiseerde universiteit … met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en
onderzoek …” Maar welk maatschappelijk doel streeft zij daarbij na? Wat is haar
missie op dit moment? Het gaat in het algemeen om een bijdrage aan “de groei
van welvaart en welzijn…” Dat zegt op zichzelf nog weinig. Interessant is dat de
inhoud ervan in de loop van de geschiedenis is veranderd.
Zoals wij zagen, was de industrialisatie van Nederland hét kader, waarbinnen de
missie tijdens de oprichting werd geformuleerd. In de jaren zeventig veranderde
dat kader. ‘Maatschappelijke relevantie’ was in die jaren een kernbegrip. Wat dat
precies inhield was aanvankelijk onduidelijk, maar het betekende meer dan een
bijdrage aan economie, werkgelegenheid en welvaart. Het ging om het bouwen
aan een democratische, milieuvriendelijke en energiezuinige samenleving en om
het dichten van de kloof tussen arm en rijk. De initiatieven voor nieuw onderzoek
kwamen van onderop. Een centrum, later een interfacultaire werkgroep, coördi-
neerde de activiteiten op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking met pro-
gramma’s voor onder andere windenergie en bamboe (als constructiemateriaal).
De steun voor deze thematiek zou in de jaren negentig afnemen. Verder werd een
start gemaakt met onderzoek naar zonnecollectoren, zonnecellen en andere alter-
natieve energiebronnen. Dergelijke projecten werden in de jaren negentig gecoör-
dineerd door het Centrum Technologie voor Duurzame Ontwikkeling, maar na
2004 zouden de activiteiten van het centrum worden afgebouwd.
In de jaren tachtig stond het debat over de missie vooral in het teken van de eco-
nomische recessie en de bezuinigingen op de universiteiten. ‘Maatschappelijke
Dienstverlening’ met aandacht voor contractresearch, starters, risicokapitaal en
regio werd een aparte paragraaf in het jaarverslag. De universiteit bleek moeite te
hebben om dit vorm te geven. De onderzoeksgroepen, zo stond er in het weten-
schappelijk verslag van 1988, “stellen steeds strengere eisen aan de aard en 
de omvang van de door het bedrijfsleven aangeboden projecten”. De contract-
research bestond te veel uit losse, kleine projecten en uit ‘trouble-shooting’. 
Het Transferbureau, dat de kennisoverdracht naar het bedrijfsleven moest stimu-
leren, werd in 1991 opgeheven. Het leek of de onderzoekers in de spagaat zaten
tussen wetenschappelijke kwaliteit en economisch nut.

De nieuwe legitimering (1): 
de TU/e op een keerpunt
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Die spagaat loste zich in de jaren negentig op. De contractresearch bestond
steeds meer uit grote projecten en technisch-wetenschappelijk onderzoek. Er werd
geëxperimenteerd met allerlei soorten contracten, bedrijfsvormen en samen-
werkingsverbanden. Contractresearch werd deels ondergebracht in bv’s als werk-
maatschappijen van de TU/e Holding (opgericht in 1997). Publiek-private samen-
werking werd uitgeprobeerd bijvoorbeeld in het Dutch Polymer Institute (DPI).7

Het TU/e Innovation Lab werd opgericht. Het werd de centrale regisseur voor de
‘kennisvalorisatie’ met een breed pakket aan activiteiten, zoals onder andere de
bevordering van het ondernemerschap onder studenten, de verwerving van
octrooien en de ondersteuning van subsidie-aanvragen. De financiering van onder-
zoek door bedrijven, gemeenten, ministeries en Europese Unie (ofwel de derde
geldstroom) steeg, zoals wij zagen, aanzienlijk en maakte een wezenlijk deel uit
van de TU/e-middelen. De economische opleving in de jaren negentig en de grote
aandacht voor ict en nieuwe materialen vormden een sterke stimulans.
Tot welke verschuivingen heeft dat in het onderzoek geleid? Om daar inzicht in te
krijgen vergelijken wij maatschappelijke relevantie van alle proefschriften uit de
jaren zestig, zo’n 120 proefschriften, met die uit 2005, zo’n 150 proefschriften (zie
tabel 2).8 Wij gaan er daarbij maar even vanuit dat proefschriften een goede weer-
spiegeling vormen van de aard van de TU/e-research.

7 Daarin financiert het bedrijfsleven 25% van het onderzoek, de universiteit eveneens 25% en het Rijk
50%.

8 In het voorjaar hebben ca. 30 studenten deelgenomen aan een onderzoek naar de aard van het TU/e-
onderzoek in het kader van het mastervak ‘De ontwikkeling van de (elektro)techniek’ van de faculteit
Elektrotechniek. Zij produceerden de volgende vijf rapporten. Deze zijn te verkrijgen bij de auteur:
• Het karakter van onderzoek aan de TU/e vroeger en nu (Eindhoven 2010)
• Onderzoek aan de TU/e. Analyse en toekomstperspectief van het onderzoek in het vakgebied tele-

communicatie binnen de Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven 2010)
• Onderzoeksverhoudingen tussen faculteiten (Eindhoven 2010)
• TU/e en de media (Eindhoven 2010)
• De relatie tussen onderwijs en onderzoek binnen Elektrotechniek (Eindhoven 2010)
Tabel 1 is samengesteld op basis van het materiaal uit het eerste rapport.
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Higtech Gezondheid Milieu Duurzaamheid Rest
economie* i.h.b. Energie

Jaren zestig** 60% 5% 0 1% 34%

2005*** 52% 10% 4% 6% 28%

Gewenst in 2020 (?) 25% 25% 5% 20% 25%

* Hightech economie bestaat uit de volgende subcategorieën:
•  Informatie- en communicatietechnologie: 4% (jaren zestig) en 9% (2005)
•  High Tech Systems: 14% (jaren zestig) en 15% (2005)
•  Materialen (incl. halfgeleiders): 36% (jaren zestig) en 26% (2005)
•  Energietechniek (klassiek): 6% (jaren zestig) en 2% (2005)

** Jaren zestig: 117 proefschriften  *** 2005: 148 proefschriften
Bron: Rapporten van het mastervak ‘De ontwikkeling van de (elektro)techniek’ van de faculteit Elektro-
techniek (Eindhoven 2010). Te verkrijgen bij de auteur. Zie noot 8.

De conclusie is dat ‘hightech economie’ het belangrijkste kader vormde ‘(60% van
de proefschriften) én nog steeds vormt voor het TU/e-onderzoek (52% van de
proefschriften). Wat dat betreft is er in vijftig jaar niet veel veranderd aan de mis-
sie. De problematiek is natuurlijk wel verschoven. Vijftig jaar geleden ging het om
wederopbouw en het bereiken van welvaart en om een basistechnologie als half-
geleider elektronica. Nu staat vooral de huidige en toekomstige concurrentie-
kracht van een kenniseconomie centraal. Centrale thema’s zijn daarbij ict, hightech
systemen en nieuwe materialen. 
Een tweede thema, maar qua omvang duidelijk achterblijvend, is ‘Gezondheid’ met
ongeveer 10% van de proefschriften; in de jaren zestig ongeveer 5%.
Duidelijk anders is de situatie voor ‘Duurzaamheid’. In de loop van de veertig jaar
is dat thema weliswaar op diverse manieren aan de orde geweest. Er is echter tot
op heden beperkt in geïnvesteerd, ongeveer 5 á 7%, en dan met name in duur-
zame energie. Indien wij de milieuproblematiek meerekenen, dan komen wij
hooguit tot 10%.
De cijfers weerspiegelen het beleid van de TU/e in de afgelopen twee decennia. 
Zo koos het College van Bestuur in 2004 voor een researchprofiel met drie clusters:
Nieuwe materialen (onder andere nanotechnologie en polymeren), adaptieve sys-
temen (onder andere telecommunicatie en ‘embedded systems’), en biomedische
technologie (onder andere ‘tissue engineering’ en beeldvormende technologie).
Is een aanzienlijke stijging van het onderzoek naar duurzaamheid niet vereist,
indien wij de nieuwe opgave serieus nemen? Ontwikkelingen kunnen echter snel
gaan. Het afgelopen jaar is een opmerkelijke kentering opgetreden, vooral voor
duurzame energie. Als die zich doorzet, is er sprake van een breekpunt in de
geschiedenis van de TU/e.

tabel 2

Proefschriften van de TU/e uit de jaren zestig en van 2005 naar maatschappelijk thema
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“Het bericht werd met gejuich ontvangen”, staat er in het blad van de TU/e, 
“De universiteit krijgt een prominente plaats in zeer ambitieuze innovatietrajecten
van de Europese Unie.” Een van die trajecten gaat over energie. De TU/e wordt
daarbij opgenomen in een internationaal netwerk van kennisorganisaties en
bedrijfsleven. De subsidie op zichzelf heeft een bescheiden omvang (enkele mil-
joenen euro’s per jaar), maar de hefboomwerking zal groot zijn, zo is de verwach-
ting. Er zal vermoedelijk een veelvoud aan onderzoeksgeld gegenereerd worden.
Opwindend is ook de bekendmaking dat Stichting FOM (Fundamenteel Onderzoek
der Materie) haar onderzoeksinstituut voor Plasmafysica wil verhuizen naar de
campus van de TU/e. Daarmee zou de universiteit in één keer op de wereldkaart
staan van het onderzoek naar kernfusie, een van de duurzame opties voor de
gigantische vraag naar energie. Het onderzoek moet onder andere bijdragen aan
de zogenaamde ITER-reactor, een omvangrijk internationaal kernfusieproject. 
Het project moet aantonen dat een echt werkende reactor mogelijk is. Een com-
merciële reactor wordt niet vóór het midden van de eeuw verwacht.
In het kielzog van deze ontwikkelingen is het ‘Eindhoven Energy Institute’ opge-
richt, dat vooralsnog het onderzoek moet coördineren. Het gaat om vier thema’s:
(1) duurzame energie in de gebouwde omgeving, (2) nieuwe brandstoffen, (3)
energieomzetting in het bijzonder zonnecellen en (4) fusie en plasma. Het instituut
is bedoeld als een netwerkorganisatie tussen faculteiten en organisaties buiten de
TU/e, werkend volgens het model van ‘open innovatie’. De TU/e heeft hiervoor een
prima uitgangspositie. Zij blijkt ondanks de beperkte inspanningen in het verleden
tot de wereldtop te behoren van het multidisciplinaire onderzoeksgebied van de
alternatieve technologie, plaats zestien van de wereld, plaats twee in Europa. 
Het thema energie heeft met deze ontwikkelingen de mogelijkheid om uit de scha-
duw te treden en tot het kernprofiel van de TU/e te gaan behoren. De uitstraling
naar het grote publiek en jong talent is direct merkbaar. “Eindhoven moet het cen-
trum worden van het Nederlandse onderzoek naar energietechnologie”, zo kopt
NRC Handelsblad op 23 maart jongstleden, “Alle briljante fysici willen energie-
onderzoek doen.”

Het energie-instituut
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De kans is groot dat de profilering van de TU/e ingrijpend gaat veranderen. Naast
‘hightech economie’ en ‘gezondheid’ zal ‘duurzaamheid i.h.b. energie’ een sub-
stantieel deel van de TU/e-research gaan uitmaken. Is daarmee het legitimerings-
vraagstuk voor de technische universiteit opgelost? Het antwoord is ontkennend.
Research zit immers nog met een tweede legitimeringsvraagstuk. Het benoemen
van belangrijke maatschappelijke thema’s is één ding. Het leveren van een bij-
drage aan de oplossing van die vraagstukken is een andere kwestie. De vraag is:
wat is de maatschappelijke relevantie van de universitaire research?
Op macroniveau lijkt het antwoord helder. Er blijkt een positieve correlatie te zijn
tussen de investeringen in research en development (R&D) aan de ene kant én
economische groei, welvaart en welzijn aan de andere kant. De problemen begin-
nen echter bij de analyses op het meso- en microniveau.9 Welke economische en
maatschappelijke voordelen hebben de overheidsinvesteringen in R&D, de ver-
schillende subsidieregelingen ten behoeve van onderzoek, de middelen die
besteed worden via NWO, et cetera? Hoe staat het met de relatie tussen R&D, het
innovatief vermogen en de economische prestaties in verschillende bedrijfstak-
ken? Helemaal problematisch wordt het als wij het nut willen vaststellen van een
kennisorganisatie, een onderzoeksgroep of een onderzoeksprogramma. Het is
bijna een onmogelijke opgave, maar toch wordt het gevraagd. Een belangrijke
voorwaarde van het ministerie van Economische Zaken voor het verkrijgen van 
een onderzoekssubsidie is vaak de voorwaarde dat de onderzoeksresultaten direct
bijdragen aan een innovatie (de verbetering van bestaande of de introductie van
nieuwe producten of processen). Het is de aanleiding tot wollig taalgebruik,
overspannen verwachtingen, misverstanden, teleurstellingen en ongenoegen.
Waarom is het antwoord op zo’n eenvoudige vraag zo ingewikkeld? 

Maatschappelijke relevantie

9 Er bestaat een uitgebreide hoeveelheid literatuur over deze problematiek. Ik verwijs slechts naar twee
publicaties:
A.J. Salter en B.R. Martin, ‘The economic benefits of publicly funded basic research: a critical review’,
Research Policy 30(2001)509-532
Een fraaie studie van de TU/e-onderzoeker in opdracht van de EU, R. Bekkers, An evaluation of
incentives and policies that affect research institutions’ knowledge transfer activities (paper
commissioned by the European Commissie, DG Research, as part of work by the Expert Group on
Knowledge Transfer 2008/2009) 



24 prof.dr.ir. Harry Lintsen

Wij keren terug naar de technische universiteit en vragen ons af welk type onder-
zoek daar wordt gedaan. Zorgvuldig taalgebruik is nu op zijn plaats. Wij vermijden
termen als fundamentele research, zuivere research en dergelijke. Wij gaan ervan
uit dat alle onderzoekers intrinsiek gemotiveerd zijn, in die zin dat zij gedreven 
zijn door nieuwsgierigheid naar onbegrepen fenomenen, gefascineerd zijn door
nieuwe verklaringen en uitgedaagd worden door de vraagstukken van hun vak-
gebied. In dat opzicht is het werk van alle onderzoekers ‘fundamenteel’ en
‘zuiver’, zowel in de astronomie als in de werktuigbouwkunde.
Voor ons doel zijn vooralsnog drie categorieën van belang: 
• Niet-maatschappelijk relevante research: kennisontwikkeling zonder toepas-

singscontext, niet geïnspireerd door praktische problemen en zonder dat nut
beoogd wordt.

• Maatschappelijk relevante research: kennisontwikkeling binnen een toepas-
singscontext, geïnspireerd door een maatschappelijk of economisch vraagstuk
en waarbij mogelijk nut beoogd wordt.

• Development: kennisontwikkeling, ontwerpen en testen gericht op het reali-
seren van een prototype of pilot.

Niet-maatschappelijk Maatschappelijk Development Overig
relevante research relevante research

Jaren zestig* 15% 74% 8% 3%

2005** 4% 75% 16% 5%

Gewenst in 20% 60% 20%
2020?

* Jaren zestig: 117 proefschriften
** 2005: 148 proefschriften

Een analyse van proefschriften van de TU/e uit 2005 laat zien dat het overgrote
deel van het onderzoek bestaat uit maatschappelijk relevante research (circa
75%). Een beperkt deel bestaat uit development (circa 16%). Er lijkt zich een
beperkte verschuiving voltrokken te hebben ten opzichte van de jaren zestig: wat
minder ‘niet-maatschappelijke relevante research’ en wat meer ‘development’. 
Het past in het beeld van de toename van de derde geldstroom op de TU/e. 
Er is zeker een pleidooi te houden om de ‘niet-maatschappelijke relevante
research’ te laten toenemen. Een technische universiteit is ook een plek om
vragen te stellen over quasi-kristallen, de oorsprong van het leven, de complexiteit
van ecosystemen en de geschiedenis van de techniek. Het draagt bij aan ons

tabel 3

Proefschriften van de TU/e uit de jaren zestig en van 2005 naar type research



25Waartoe een technische universiteit?

cultuurgoed. Dat is uitermate zinnig. Tegelijkertijd kan men ook pleiten voor meer
‘development’ ten behoeve van de ontwerpende faculteiten zoals bouwkunde. 
Laten wij terugkeren naar de discussie over de ‘relevantie’ van het onderzoek. 
Wat is de aard van ‘maatschappelijk relevante research’? Het gaat om het ver-
kennen van mogelijke technologische opties, het verwerven van nieuwe inzichten,
het opstellen van nieuwe theorieën, het toetsen van nieuwe modellen, het experi-
menteren met nieuwe methoden, et cetera. En als ‘development’ aan de orde is,
dan wordt op de universiteit nagegaan of op laboratoriumschaal een prototype
kan worden gerealiseerd. Daarvoor moet meer specifieke kennis gemobiliseerd
worden, bijvoorbeeld het opstellen van een (mathematisch) model dat de relatie
tussen fysische eigenschappen en functionele vereisten van het ontwerp weer-
geeft. Uiteindelijk kan dan zo’n prototype ook nog getest worden aan de hand van
technische standaards en vergeleken worden met andere technologische opties. 
Zo onderzoekt het proefschrift Hybrid Polymer Solar Cells van Waldo Beek uit 2005
de mogelijkheid om zonne-energie om te zetten in elektrische energie met
gebruikmaking van hybride materialen die een combinatie zijn van anorganische
halfgeleiders en halfgeleidende polymeren. Er vindt onderzoek plaats naar de
interactie van titaan dioxide (TiO2) en geconjugeerde polymeren. Verder wordt in
het proefschrift onderzoek gedaan naar een nieuw anorganisch materiaal, zink-
oxyde (ZnO), in combinatie met een polymeer. Deels gaat het om meer inzicht in
de omzettingsmechanismen (morfologie, fotofysische en optische eigenschap-
pen), deels gaat het om de optimalisatie van de ontwerpparameters voor het
maken van een zonnecel (optimale samenstelling van het mengsel, optimale dikte
van de actieve laag). Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat de combinatie van ZnO
en een geconjugeerde polymeer een optie is als hybride polymere zonnecel. 
Er valt echter nog veel te verbeteren aan de hybride zonnecel en dat moet ook wel,
wil zij kansrijk zijn. Er zijn namelijk nog diverse andere opties om zonnecellen op
grote schaal te produceren.10 Allereerst binnen de hybride cellen. Verder is er con-
currentie van de zogenaamde kleurstof zonnecel. Het dominante technologische
traject is de zonnecel van silicium.11

De moraal van dit verhaal is, dat universitaire research en development gezien
moet worden als een zoektocht in een technisch labyrint: het bewandelen van
onzekere paden, het ondervinden van doodlopende stegen, het opsporen van 
perspectiefvolle doorgangen. Dat soort activiteiten leidt echter doorgaans niet 

10 Er blijken twee hoofdstrategieën te zijn: (1) Zonnecellen te maken die weliswaar een laag rendement
hebben, maar op grote schaal goedkoop te produceren zijn of (2) zonnecellen te maken met een hoog
rendement, die echter wel duur zijn. Ook die strategie levert allerhande technologische trajecten op.

11 kristallijn, semi-kristallijn en amorf
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tot innovaties. Innoveren is niet het werk van universiteiten, maar van het
bedrijfsleven.
Innoveren – in de zin van het selecteren en plaveien van succesvolle trajecten, 
het in productie nemen en het op de markt brengen van nieuwe producten en pro-
cessen – is een andersoortige activiteit en vindt altijd plaats binnen de context van
een bedrijf (of overheidsorganisatie) in relatie tot de markt. De enige plaats waar
op een technische universiteit wordt geïnnoveerd is in de hoek van de hightech
starters en de professionele ontwerpers.12 Op de TU/e komt men dan vooral
terecht bij het Innovation Lab en het Stan Ackermans Instituut. Er zijn tal van fac-
toren die bepalend zijn voor een innovatie: de concurrentie, de prijs van een pro-
duct, de reactie van consumenten, de cultuur in de organisatie, de verhoudingen
in de organisatie, et cetera. Kennis is maar een onderdeel van het innovatieproces. 
Het belangrijkste probleem is bijna nooit de kennis. Overigens betekent ‘research
& development’ in een bedrijfscontext iets anders dan aan een universiteit. In een
bedrijf gaat het om het ontwikkelen van prototypes, waarin naast de technische
ook de commerciële en organisatorische specificaties worden meegenomen.
Daarnaast gaat het om het opschalen van dergelijke prototypes naar productie 
en ontwikkeling van standaards.
Samenvattend: technische universiteiten innoveren niet en lossen geen maat-
schappelijke problemen op. Zij bedrijven hoogstaand onderzoek, dat bijdraagt aan
de wereld kennisvoorraad én dat maatschappelijk relevant is. Het gaat dus niet
om nut of valorisatie, maar om relevantie. 

12 Er valt ook veel voor te zeggen om de ontwerpersopleidingen van het Stan Ackermansinstituut een rol
in innovaties toe te kennen. De ontwerpers in opleiding worden zeer nauw bij industriële innovatie-
processen betrokken. Nader onderzoek is echter nog geboden. Dat geldt overigens ook voor de impact
van het Innovation Lab.
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Wat houdt maatschappelijke relevantie precies in? Dit vraagstuk is nog een on-
ontgonnen terrein voor de gehele universitaire wereld. Toch zal de vraag in de
komende jaren hoogst actueel worden. Het legitimeringsproces van de onder-
zoeksuniversiteit is een nieuwe fase ingegaan. De kennisparadox blijft in beleids-
kringen zeker nog aan de orde en de bezuinigingen bij de overheid zal de publieke
kennisinfrastructuur sterk onder druk zetten. Het Standaard Evaluatie Protocol –
dat universitair onderzoek toetst op kwaliteit – heeft onlangs het criterium ‘maat-
schappelijke relevantie’ opgewaardeerd en aangescherpt. 
‘Maatschappelijke relevantie’ vereist een analyse op een drietal niveaus. Allereerst
gaat het om de analyse van de dynamiek van een onderzoeksgroep. Het uitgangs-
punt is dat niet alleen kennis als product belangrijk is (een artikel, een paper, een
prototype, et cetera), maar evenzeer de kennisnetwerken (met bedrijven, over-
heden, et cetera)13 en de mobiliteit van universitair opgeleiden.14 De interacties
van de onderzoekers (bijvoorbeeld die van de zonnecellen) met de samenleving
worden op deze wijze meer zichtbaar. Voor hun maatschappelijke legitimering
zouden de onderzoekers die zichtbaarheid veel meer kunnen uitbuiten. Circulatie
van kennis blijkt een belangrijke (hoewel nog niet goed begrepen) rol te spelen in
innovatieprocessen.15

Een tweede niveau betreft de analyse van de onderzoeksdynamiek als onderdeel
van het complexe innovatieproces. Hier moet het technisch labyrint in volle 
glorie in beeld komen: de technologische ontwikkeling als een slagveld van

De nieuwe legitimering (2): 
de sociale wetenschappen

13 De TU/e doet het uitstekend in dat opzicht: in de samenwerking met het bedrijfsleven neemt zij
wereldwijd een eerste plaats in.

14 Afgestudeerden en promovendi worden doorgaans als de belangrijkste ‘output’ gezien. Zij zijn
getraind in het mobiliseren van de wereldwijde rijkdom aan kennis, zodat deze voor de lokale praktijk
geëxploiteerd kan worden.

15 Voor dit analyse niveau is een beoordelingsmethodiek ontwikkeld door een platform bestaande uit de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het Rathenau Insti-
tuut. Het voorlopige resultaat heet ERiC, Evaluatie van Research in Context. Het accent ligt op de
maatschappelijke doelstellingen, die de onderzoeksgroepen zelf formuleren, op de indicatoren, die
daaruit af te leiden zijn en op de interacties met de samenleving, die nodig zijn om de doelstellingen
te realiseren. De methode is uitgeprobeerd in vier pilots, waaronder die aan de faculteit Electrical
Engineering van de TU/e. De conclusie is dat een uniforme aanpak van maatschappelijke relevantie
momenteel niet haalbaar is. Ieder onderzoeksgebied vraagt om een eigen invulling van ‘maatschap-
pelijke relevantie’.
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concurrerende technologieën. Dat slagveld speelt zich niet alleen af in de labora-
toria, maar ook op de bureaus van ambtenaren, in de marketingafdelingen van
fabrieken, op de commerciële markten en in de huishoudens. Zonnecellen moeten
de strijd aangaan met onder andere eindeloze steenkolenvelden, windmolens op
zee, biomassa en energiebesparende technieken. Allerlei vragen komen hierbij
aan de orde: efficiency, prijs, subsidies, wetgeving, consumentengedrag, bedrijfs-
strategie, marktverhoudingen, et cetera. Het onderzoeken en onder de aandacht
brengen van dit spannende verhaal is een taak voor bijvoorbeeld een energie-
instituut. 
Het derde niveau gaat over de transitie naar nieuwe typen samenlevingen in rela-
tie tot de innovatieprocessen. Bijvoorbeeld de transitie naar een duurzame econo-
mie en een duurzame maatschappij. De Nederlandse politiek zet in op 20% duur-
zame energie in 2020. Daarvoor zullen productie en consumptie fors op de schop
moeten. Maar hoe wil zij dat bereiken? Eerder geformuleerde doelstellingen voor
het jaar 2000 zijn bij lange na niet gehaald. Een andere vraag is hoe Nederland
kan profiteren van een transitie naar een duurzame economie. De totale wereld-
markt wordt in 2020 geschat op 800 tot 1200 miljard euro per jaar. Wat zijn de
Nederlandse perspectieven om een deel van die markt te veroveren? Welke initia-
tieven zouden genomen moeten worden om een goede concurrentiepositie voor
Nederland te creëren? Op welke gebieden moet Nederland wereldmarktleider
worden? Elektrische auto’s? Ledverlichting? Biomassa en biobrandstof?
Verwarmingsketels?16 Ook dergelijke vraagstellingen liggen op de weg van 
een energie-instituut. 
Voor de TU/e is haar regionale functie nog van belang. Goede kansen liggen er
bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie in de gebouwde omgeving.
Welke proefprojecten kunnen in samenwerking met regionale partijen onder de
regie van de stichting Brainport opgezet worden? Liggen er mogelijkheden voor
‘zero-energy’ huizen, wijken of zelfs steden als demonstratieprojecten? Daarop
voortbordurend struikelen wij over weer nieuwe vragen: op welke wijze kan de
bewoner met technische middelen tot duurzaam gedrag gebracht worden? 
In hoeverre is de disciplinering van de bewoner (casu quo de consument)
geoorloofd? Welke regelgeving is vereist? Et cetera, et cetera. 

16 Het Innovatieplatform heeft daarin reeds duidelijk stelling genomen. De steun van de nationale over-
heid is te versnipperd. De overheid kan zich beter richten op een paar gebieden grootschalig. Vergeet
onder andere de elektrische auto en de ledverlichtingsmarkt en zet onder andere in op biomassa,
biobrandstof en verwarmingsketels.
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Met deze vragen is duurzame energie al lang geen technisch-wetenschappelijk
vraagstuk meer. Economie, recht, psychologie, ethiek en andere maatschappij-
wetenschappen dringen zich nadrukkelijk op om hieraan bijdragen te leveren. 
Het goede nieuws is dat zij daar inmiddels op zijn ingericht. In de afgelopen
veertig jaar zijn in de sociale en geesteswetenschappen subdisciplines tot ontwik-
keling gekomen met een specifieke focus op wetenschap en technologie: tech-
niekfilosofie, techniekgeschiedenis, innovatiemanagement, economie van innova-
tie, mens-techniek interactie, technologiestudies, et cetera. De TU/e beschikt ook
over deze subdisciplines. De volgende stap is een adequate integratie met de
technisch-wetenschappelijke disciplines. 
Deze integratie zal de TU/e geen windeieren leggen. Het maakt onderzoeksgroe-
pen weerbaarder in een maatschappij waarin technologie voortdurend betwist
wordt. Of het nu gaat over windmolens op land, palmpitten voor biobrandstof,
hartkleppen tegen hartziekten of de kennisparadox. Onderzoekers ontkomen niet
aan het politieke debat. Het betreden van de maatschappelijke arena met een
brede achtergrondkennis zal de legitimering van de technologie en het ingenieurs-
beroep ten goede komen.
Bovendien geeft een technische universiteit door verbreding van de disciplinariteit
en integratie van disciplines meer kleur aan de nieuwe opgave waarvoor zij staat.
Wetenschap en technologie worden op deze wijze voor het grote publiek interes-
santer en voor de jeugd uitdagender. Het drietal thema’s – duurzaamheid, gezond-
heid en hightech economie – niet als smal technologisch, maar als breed maat-
schappelijk vraagstuk, zou een dimensie moeten worden van de technische
universiteit nieuwe stijl. 

De twee legitimeringsvraagstukken ná 1970 zijn hiermee beantwoord:
1. Wat wordt de nieuwe, historische opgave?

• Duurzaamheid � een energie-instituut als netwerkorganisatie
• Gezondheid � een instituut voor gezondheid en techniek als netwerk-

organisatie
• Hightech economie � diverse instituten als netwerkorganisaties

2. Hoe moet die opgave vervuld worden?
• Een brede samenwerking tussen disciplines (alfa, bèta en gamma) in 

onderzoek en onderwijs
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Na deze beschouwingen keren wij nog één keer terug naar ingenieur Cornelis Lely
en zijn tijd. Valt er vanuit bovenstaande perspectieven nog iets van hem te leren?

We beschrijven Nederland anno 1890. Het industrialisatieproces raakt in een
stroomversnelling en het land overschrijdt definitief de drempel naar een nieuw
tijdperk. Naast expansie vindt ontbinding plaats. De informele en ambachtelijke
verhoudingen in de nijverheid worden zakelijker en harder. De standenmaat-
schappij brokkelt af en maakt plaats voor de klassenmaatschappij. Arbeiders
roeren zich en komen tegenover ondernemers te staan. Er bestaat geen een-
stemmigheid meer over de meest wenselijke richting van de staat en het politieke
stelsel. Om met een tijdgenoot te spreken: 
“Alle tradities zijn verbruikt,
alle geloven versleten,
daartegenover staat dat het nieuwe program nog niet klaar is.”

De transitie naar een duurzame maatschappij staat op een vergelijkbaar punt. 
De afgelopen veertig jaren heeft de nieuwe opgave, die wij nu duurzaamheid noe-
men, in de schaduw gestaan van economische groei en welvaart. Inmiddels is de
verwijzing naar duurzaamheid tot het repertoire van het establishment gaan be-
horen, van de politiek, het bestuur en het bedrijfsleven. Een aantal technologieën
is inmiddels de experimentele fase ontgroeid en is gereed voor diffusie. Transities
zijn echter moeizame processen. Op technologisch gebied moet nog veel gebeu-
ren en in de maatschappij roepen veranderingen veel weerstanden op. De ver-
wezenlijking van duurzaamheid is een lange weg en zal zeker deze eeuw in 
beslag nemen.

Hoe heeft Lely, de volksheld, gefunctioneerd in zo’n overgangsfase? Lely betreedt
voor de eerste keer de politieke arena in 1891 en wel als woordvoerder van een
nieuwe generatie ingenieurs.17 “Alles scheen op zijn kop te staan en er was een
spanning zooals ik in alle jaren gedurende welke ik mij met de politiek bemoeide, 

Terug naar Lely

17 H. Lintsen, Ingenieur van beroep (Den Haag 1985), p. 37-63
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niet meer heb gevoeld”, zo schrijft de liberaal Treub in zijn autobiografie.18 Lely is
echter goed voorbereid. In de ingenieursvereniging waarvan hij lid is, wordt in die
periode uitgebreid gediscussieerd over de onveilige en ongezonde arbeidsom-
standigheden, de slechte volkshuisvesting en de erbarmelijke volksgezondheid.
De ingenieurs buigen zich over de lage lonen van de arbeiders, de lange arbeids-
tijden en het vraagstuk van de werkloosheid. Zij bepleiten technische oplossingen
zoals de aanleg van riolering, de invoering van veilige productiemachines en de
bouw van menswaardige woningen. Zij zijn zich ervan bewust dat het niet alleen
om een technologisch vraagstuk gaat, maar in belangrijke mate om een sociaal 
en politiek probleem. In de vereniging worden nauwlettend de parlementaire
debatten gevolgd en de discussies in andere maatschappelijke organisaties.
Lely maakt in de jaren negentig van de negentiende eeuw deel uit van een tweetal
vooruitstrevend liberale kabinetten. “De heer Lely is niet wat men een redenaar
noemt. Niet iemand van forsch geluid of fraaie beeldspraak…”, zo schrijft De Tele-
graaf in 1900 over zijn optreden in het parlement, “… Hij is een kalm, beschaafd,
met vrij zachte stem rustig voort redenerend spreker. Maar door de vriendelijke
bedaardheid van iemand, die zijne denkbeelden beheerscht en kalm is in het
besef van zijn grondige, solide kennis weet hij de luisterende vergadering
volkomen vertrouwen in te boezemen.”19

Als minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid zet Lely zich met name in voor
de sociale kwestie, “maatregelen in het belang van de veiligheid en gezondheid in
fabrieken en werkplaatsen en tot verzekering van het lot van oude en verminkte
werklieden...” In het eerste kabinet zijn de werkzaamheden nog voorbereidend.
Het daaropvolgende kabinet, waarvan Lely geen deel uitmaakt, haalt de eerste
oogst binnen: een Veiligheidswet, een herziening van de Arbeidswet en een her-
ziening van de Hinderwet. Daarna neemt Lely weer het roer over en komt hij met
een nieuwe serie plannen: beperking van de werktijden, invoering van een weke-
lijkse rustdag en de invoering van een pensioenstelsel. De tijd is er nog niet rijp
voor. Alleen een Ongevallenwet (de voorloper van de WAO) haalt het. Dat is reeds
een doorbraak. “Lely heeft andermaal getoond op sociaal gebied met zijn tijd
mede te gaan…”, zo schrijft het tijdschrift De Ingenieur, “… dwars door stormen en
zeeën, niet van zijn post wijkende, en daarbij niet alleen den tegenstand van
groot-industrieëlen trotseerende, maar meer nog tegen de bezwaren in, die men
tegen zijn ontwerp in de Eerste Kamer had…”20

18 Citaat staat in: W. van der Ham, Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken (Amsterdam 2007),
p. 72

19 Citaat staat in: W. van der Ham, Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken (Amsterdam 2007),
p. 78

20 Citaat staat in: H. Lintsen, Ingenieur van beroep (Den Haag 1985), p. 46-47
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Lely staat bekend als de bedwinger van de Zuiderzee, veel minder bekend is zijn
rol als grondlegger van de verzorgingsstaat. Het is deze rol die ik hier wil bena-
drukken. Het is in die rol, dat Lely en daarmee het ingenieursberoep, Nederland
door de spanningen van de industriële revolutie heen loodst.
De transitie naar een duurzame maatschappij levert spanningen van vergelijkbare
dimensies op. Het is te hopen dat een technische universiteit talent voortbrengt
met vergelijkbare kwaliteiten als die van Lely. De kans dat zij daarin slaagt is aan-
zienlijk groter met een profiel gericht op de nieuwe opgave (duurzaamheid,
gezondheid en hightech economie) en met een brede, disciplinaire benadering 
van deze thema’s. Technisch talent is een noodzakelijke, maar niet voldoende
voorwaarde voor de duurzame transitie. Het gaat er uiteindelijk om hoe breed
gevormde ingenieurs zich in de maatschappij weren.
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De TU/e is een fantastische universiteit. Zij heeft alle steun verleend aan het van
de grond tillen van een nieuw vakgebied in Nederland in de afgelopen veertig jaar,
namelijk dat van de techniekgeschiedenis. Dat is bijzonder omdat zo’n vakgebied
lange tijd een vreemde eend was in de bijt van deze universiteit. De onderzoekers
hebben het vertrouwen van de universiteit niet beschaamd. Na jaren van onder-
zoek kwam tussen 1992 en 1995 een zesdelige serie tot stand over de techniek 
in Nederland in de negentiende eeuw. Hieraan namen ongeveer 35 onderzoekers
deel. Daarna verscheen een zevendelige serie tussen 1998 en 2004, waaraan
ongeveer 85 onderzoekers werkten. Het was voor mij een privilege om bij de eer-
ste serie als hoofdredacteur te mogen fungeren en bij de tweede als voorzitter van
de redactie. Geert Verbong, Johan Schot en Marjet Dekkers waren de belangrijkste
kameraden in die trajecten. Johan was bovendien de trekker van de serie over de
twintigste eeuw. Hij is daarna verder gegaan met een prachtig en omvangrijk inter-
nationaal project ‘Making Europe. Technology and Transformations 1850-2000’. 
In het vakgebied speelt de Stichting Historie der Techniek (gehuisvest aan de
TU/e) een uitermate belangrijke rol. Zij treedt op als coördinator, fondswerver en
intermediair tussen de academische wereld en het bedrijfsleven en de overheid.
De stichting werd in 1988 opgericht door Willem Wolff (†), president van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Jarenlang zijn wij gezamenlijk opgetrokken. 
Hij als voorzitter en ik als wetenschappelijk directeur van de stichting. Ik heb
zelden zo’n beminnelijk mens ontmoet.
De afgelopen jaren heb ik de TU/e ook vanuit een bestuursfunctie mee kunnen
maken, namelijk als vice-decaan van Technische Innovatiewetenschappen. Dat is
een spannend en inspannend gebeuren geweest. Maar ik ben zeer blij met het
resultaat: een inspirerende academische gemeenschap en een vitale studenten-
groep in één gebouw rond het thema techniek, mens en maatschappij. Dat kon
alleen bereikt worden met een loyaal faculteitsbestuur. In die periode heb ik
bewondering gekregen voor de ondersteunende diensten van de universiteit.
Hoewel zij niet direct participeren in het primaire proces, tonen zij grote be-
trokkenheid bij het onderwijs en onderzoek. Zij vormen de deels onzichtbare
steunpilaar van de universiteit.

Eerbetoon aan de TU/e
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Veertig jaar heb ik onderwijs gegeven. Aanvankelijk was dat een vreemde ge-
waarwording. Er was nauwelijks een onderscheid tussen mij en de studenten. 
Wij ontdekten samen het nieuwe vakgebied van de techniekgeschiedenis. 
Later zouden zij mij blijven opvoeden in de vele debatten die ik met hen heb
gevoerd. Een universiteit kan haar studenten alleen maar koesteren. Zij vormen 
de ziel van de organisatie.
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De lezer begrijpt dat ik een gelukkig mens ben. Uit het onderzoek naar geluk, dat
ik in mijn rede aanhaalde, blijkt dat het sociale netwerk tot de belangrijkste
geluksfactoren van een individu behoort. Gelukkige mensen hebben doorgaans
uitstekende sociale relaties, zoals hechte vriendschappen, romantische verhou-
dingen, goede familiebanden en een goed huwelijk. Over al die zaken heb ik in
mijn leven geen klagen gehad en daarbij moet ik erkennen, dat dit in belangrijke
mate de verdienste van mijn omgeving is geweest. Hard werken heeft ook zijn
keerzijde. Mijn vrienden dank ik voor hun trouwe vriendschap. Camiel en Siets,
Wiene en Wilfred en de kleinkinderen dank ik voor hun warmte en omhulling. 
Wat zou het leven toch schraal en eenzaam zijn zonder jullie. De veertigjarige
relatie met Margareth is moeilijk in woorden te vatten. Zij is voor mij geliefde,
geestverwant en levenskameraad in een persoon.

Eerbetoon aan vrienden 
en familie
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Harry Lintsen (1949) had één ambitie in zijn universitaire
leven. Dat was meer inzicht te krijgen in de relatie tussen
technologie en maatschappij en om dat inzicht te bedis-
cussiëren met studenten en geïnteresseerden in en buiten
de universiteit.
Met zijn opleiding Technische Natuurkunde aan de TU/e
kreeg hij toegang tot de wereld van de moderne techno-
logie. Met het schrijven van een proefschrift over de
geschiedenis van het ingenieursberoep in Nederland (1980)
werd hij ingewijd in de maatschappijwetenschappen. 
Vervolgens legde hij de grondslag voor de techniekge-
schiedenis in Nederland. Van 1988 tot 1994 was hij hoofd-
redacteur van ‘Techniek in Nederland in de 19de eeuw’ en
van 1993 tot 2004 was hij voorzitter van de redactie van
‘Techniek in Nederland in de 20ste eeuw’. De Stichting
Historie der Techniek, die Lintsen in 1986 samen met het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs oprichtte, speelde bij 
de realisatie van deze projecten een cruciale rol. 
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Prof.dr.ir. Harry Lintsen was van 1970 tot 2010 verbonden aan de Technische

Universiteit Eindhoven. In 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar Geschiedenis 
van de Techniek.
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