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Prof.dr. Rutger van Santen

Rector Magnificus Technische Universiteit Eindhoven

Dames en heren,

Van harte welkom op deze dies natalis van de Technische Universiteit

Eindhoven.

Vandaag vieren we de 48e verjaardag van onze universiteit.

Dat doen we in gezelschap van onze gasten uit het bedrijfsleven en van

familieleden en vrienden van de studenten, promovendi en ontwerpers

die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd. 

Na de pauze zullen de juryvoorzitters de winnaars bekend maken van

respectievelijk de Mignot Afstudeerprijs, de UFE/Océ Ontwerpprijs en

de ASML Promotieprijs.

De muziek wordt vandaag verzorgd door studenten van het Eindhovens

Studenten Muziek Gezelschap. U hoorde al pianist Ralf Pisters. Samen

met de sopraan Julia Westendorp en dwarsfluitiste Maartje Bastings zal

hij voor de muzikale intermezzi zorgen. Op het programma staan

‘Abendständchen’ en ‘Brautfahrt’ van Jan Brandt-Buys.  

De dies zien we als een gelegenheid om interessante wetenschap en

technologie uit onze universiteit over het voetlicht te brengen. 

Het verheugt me bijzonder dat professor Bart ter Haar Romeny van de

faculteit Biomedische Technologie dit vandaag zal doen.

Hij zal ons vertellen over de state of the art van biomedische beeldanaly-

se. Ik kan u verzekeren dat hij u vanmiddag zal laten kennismaken met

enkele zeer spectaculaire beeldtechnieken uit deze nieuwe discipline.

Een discipline waarin onderzoekers, ontwerpers, medici en het bedrijfs-

leven samenwerken om de processen die zich in het menselijk lichaam

afspelen zichtbaar te maken.   

Als rector magnificus van deze universiteit wil ik mij echter de kans

niet laten ontnemen om u op deze dag te confronteren met wat algeme-

ne observaties van mijn kant.

Ik doe dat, met deze korte rede onder de titel ‘Academische Vrijheid en

Universitair Ondernemerschap’. Het is een bijdrage aan het acade-

misch debat over de positionering van onze universiteit. 

Academische Vrijheid en Universitair 
Ondernemerschap

3 Prof.dr. Rutger van Santen



54 Prof.dr. Rutger van Santen

technische universiteit. Twee facetten die traditioneel  niet binnen één

universiteit werden verenigd. Om deze paradox op te lossen is een

nieuw type universiteit nodig. Hier speelt de TU/e een voortrekkersrol.

Natuurlijk buigen we ons niet als enigen over de rol die een (techni-

sche) universiteit in de samenleving zou moeten of kunnen spelen en

welke spelregels daarbij gevolgd zouden moeten worden.

Het ‘Manifesto’ van Grenoble 

Eerder dit jaar bezocht ik het Institut National Polytechnique de Grenoble,

een van de belangrijkste ingenieursopleidingen in Frankrijk. Het INPG

nam de afgelopen jaren het voortouw in een interessante discussie die

resulteerde in het ‘Manifesto for technology at the service of mankind’. 

Dit academisch manifest is gecentreerd rond een aantal principes die

de basis moeten vormen voor de ‘engineering profession’ in de 21e

eeuw. 

Het uitgangspunt is dat ingenieurs een essentiële bijdrage kunnen en

moeten leveren aan het oplossen van de grote problemen die de maat-

schappij op mondiaal niveau bedreigen.  

Ingenieurs, zo stellen de Franse collega’s, zijn thans vooral betrokken

bij industriële innovatie en management. Nu komt daar een derde

aspect bij: actief informeren en verantwoording afleggen.

Ik vat de voor onze universiteit meest interessante beginselen kort

samen:

1 Een Kennis-samenleving hoort toegankelijk te zijn voor iedereen.

Technologie-ontwikkeling behoeft betrouwbare, ware informatie. 

Ik voeg toe: in samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven geldt soms

natuurlijk een tijdelijke restrictie vanwege economische belangen; echter

dienen die wel als zodanig gecommuniceerd te worden.

2 Een voorzichtige houding is nodig zolang er nog geen duidelijkheid

is over eventuele neveneffecten van een nieuw product of technolo-

gie. Deze dienen wel actief onderzocht te worden en bekend te worden

gemaakt.

3 Technologie ontwikkeling dient gepaard te gaan met duurzame ont-

wikkeling.

4 De ingenieur moet (in goed Frans) een ‘knowledge entrepreneur’ zijn,

die zijn kennis mobiliseert ten nutte van competitieve innovatie.

Competitie zoals in topsport.
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In het kader van de discussie over onderzoeksprofilering aan onze uni-

versiteit is mij wel eens de vraag gesteld hoe het kiezen voor een gese-

lecteerd aantal onderzoeksgebieden zich laat rijmen met de

Academische Vrijheid van onderzoekers. Anderen vragen zich af of

‘universitair ondernemerschap’ wel bij ons past. 

Om op die vraag alvast een antwoord te geven: het samengaan van uni-

versitair ondernemerschap en natuurwetenschap kent een lange tradi-

tie. De twee blijken zelfs vaak elkaars bondgenoten. Dit past bij de wens

van onze kennissamenleving om die ondernemende rol weer sterker te

spelen. 

Ik kom daar in mijn betoog op terug. 

Ik zal daarbij ook aandacht besteden aan de vraag hoe te bevorderen dat

toepassingen ontstaan. 

De regie op dit proces, dat vroeger werd gekenmerkt door de stap van

‘fundamenteel naar toegepast onderzoek’ is niet zo simpel. 

Het wordt steeds duidelijker dat het traditionele onderscheid tussen

‘curiosity driven’ en ’applied research’ kunstmatig is.

De kernvraag die we ons als technische universiteit moeten stellen,

richt zich op de bagage die we de ingenieur van morgen meegeven. Hij

of zij dient niet alleen bijdragen te kunnen leveren aan een duurzame

toekomst van de maatschappij maar ook voor zichzelf, persoonlijk, een

goed bestaan te kunnen opbouwen. Want onze studenten komen met

deze meervoudige motivatie naar onze universiteit.  

Onderwijs staat in het hart van onze universiteit. Onderzoek,

Ondernemen en Ontwerpen vormen een driehoek rond dit hart. Deze

constellatie vormt de essentie van de TU/e in de 21 eeuw. 

Wij profileren ons als onderzoekgedreven én ontwerpgerichte 

Figuur 1

Onderwijs

ONDERZOEK

ONDERNEMEN ONTWERPEN
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Universiteit van Amsterdam, recent hield  onder de titel ‘Publiek ver-

trouwen’. 

Ook hij formuleert een aantal beginselen, en wel voor behoorlijke

wetenschapsbeoefening in zijn algemeenheid. 

Net als de samenstellers van het ‘Manifesto’, benadrukt Van der

Heijden vooral de onafhankelijkheid en openheid van onderzoek. 

Van zijn acht beginselen wil ik er hier twee met name noemen, omdat

ze voor een technische universiteit die ‘universitair wil ondernemen’

van groot belang zijn.

Van der Heijden noemt Onpartijdigheid als een belangrijk principe. Ik

citeer:

“De universitaire wetenschapsbeoefenaren zelf moeten geen belang

hebben bij de uitkomst van hun onderzoek, anders dan een weten-

schappelijk belang. Hier is het veelbeschreven onderwerp van de belan-

genverstrengeling aan de orde. Nu universiteiten in toenemende mate

de markt opzoeken, onderzoek in opdracht doen, of zo u wilt vercom-

mercialiseren, is eens te meer van belang dat er melding gemaakt

wordt van bestaande banden en adviseurschappen.”

Dit is natuurlijk van belang voor geloofwaardigheid van wetenschappe-

lijke uitspraken.

Echter, zoals later uit mijn betoog zal blijken, leert de geschiedenis dat

direct belang van wetenschappers bij eigen werk, niet alleen vaak essen-

tieel is voor toepassing, maar ook om de voortgang van onderzoek zelf.  

Een ander principe is daarom van groot belang, dat van de

Onafhankelijkheid:

“Universitaire wetenschapsbeoefenaren moeten als het goed is, onaf-

hankelijk zijn van opdrachtgevers, maar zij zouden idealiter ook onaf-

hankelijk van hun eigen theorieën moeten kunnen opereren. Dat wil

zeggen dat de bereidheid moet bestaan om een zelfgeformuleerde theo-

rie ook weer ter discussie te stellen.”  

Of in andere woorden: twijfel is het zaad der wetenschap.

De essentie van wetenschappelijke activiteit is dat theorieën pas kun-

nen worden geaccepteerd na toetsing in een publiek debat.
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5 Ingenieurs moeten voorbereid zijn op ‘continuing education’. Immers

technologie verandert snel.

Het manifest ademt een bevlogenheid uit, die inspirerend kan zijn voor

onze instelling, die haar studenten wil stimuleren tot innovatief onder-

nemersschap. Niet voor niets gaan we van start met het 3TU Innovation

Lab.

Het tempo waarin de technologie zich ontwikkelt, inclusief al haar

maatschappelijke gevolgen, ligt steeds hoger. 

Waar vroeger een technologie jaren lang gebruikt werd, waardoor de

samenleving uitgebreid de kans had om ervaring op te doen met voor-

en nadelen, risico’s en gevaren, is de doorloopsnelheid nu korter. 

Zo kort, dat de mens eerder de stabiele factor lijkt te zijn dan de tech-

nologie.

En dat brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee voor de nieu-

we generaties ‘kennis-entrepreneurs’ , onderzoekers en technologen, die

niet alleen met nieuwe toepassingen voor de dag moeten komen, maar

die ook terdege in kaart moeten brengen welke maatschappelijke effec-

ten de implementatie daarvan kan hebben. Ons TU/e programma aca-

demische vorming sluit direct bij deze gedachten aan.

Ik kom nog eens terug bij het ‘Manifesto’.

“Hoewel de primaire taak van de ingenieur het oplossen van problemen

is, lijkt het nog belangrijker dat de ingenieur de goede vragen leert te

stellen. En hoe verantwoordelijker de positie binnen een organisatie,

des te belangrijker wordt het om fundamentele vragen te stellen.”

Beginselen van behoorlijke wetenschapsbeoefening (van der Heijden)

Het opstellen van een dergelijk Manifest is geen overbodige luxe.

Leidende principes, of zo u wilt waarden en normen, zijn ook nodig om

het geslonken publieke vertrouwen in wetenschap en technologie te

herstellen. Een geslonken vertrouwen dat weerspiegeld wordt in de

afgenomen bereidheid van de politiek om in universiteiten te investe-

ren, ook al holt men momenteel begeesterd achter het vaandel van de

kenniseconomie aan.    

Dat brengt me bij de tweede publicatie die ik in mijn betoog wil betrek-

ken: de rede die Paul van der Heijden, rector magnificus aan de



academische vrijheid in het geding komt wanneer de universiteit

besluit zich in haar onderzoeksaanbod te profileren, kan ik mij met een

gerust hart beroepen op deze klassieke definitie van academische vrij-

heid. Het als instelling kiezen voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek

op een beperkt aantal terreinen druist namelijk op geen enkele wijze in

tegen de klassieke Humboldtse definitie van academische vrijheid. Dat

onze universiteit zelf een koers uitzet, op basis van het versterken van

aanwezig bewezen talent en het stimuleren van aanwezige potenties zie

ik als een teken van sterkte.

Toepassingen van onderzoek

Kan de 19e eeuw ons ook iets leren over de wijze waarop de resultaten

van wetenschappelijk onderzoek het beste hun weg vinden naar (indus-

triële) toepassingen?  

Hoe stond het in deze tijd en in deze universitaire structuur met wat

wij recent ‘kennisvalorisatie’ zijn gaan noemen? Ik neem mijn vakge-

bied, de chemie, als voorbeeld.

De Humboldtse academische vrijheid werd geïnterpreteerd als ‘niet

gericht op toepassing’. Onderzoek was zuiver wetenschappelijk, of ‘fun-

damenteel’ en dat paste helemaal bij het idee van de ‘Lernfreiheit’. 

Maar al snel ontwikkelde zich een grote tegenstelling tussen de voor-

standers van deze niet op praktische toepassingen gerichte wetenschap

en de voorstanders van praktische opleidingen voor ingenieurs en fabri-

kanten. 

Deze tweedeling blijkt in de geschiedenis van de universiteiten door de

eeuwen heen een klassieker te zijn. 

De voorstanders van toepassingsgerichte opleidingen in Duitsland

stichtten de Technische Hochschule, die ingenieurs opleidde voor het

vervullen van functies in het leger, in de civiele techniek en aan het

einde van de 19de eeuw voor functies in de opkomende elektrotechni-

sche- en chemische industrie en de machinebouw.

Leidde deze strikt toepassingsgerichte TH tot nieuwe technologie en tot

industriële bedrijvigheid?

De geschiedenis van de chemie laat zien dat die vernieuwing uit een

andere, onverwachte hoek kwam!

Een niet voorziene ontwikkeling deed zich namelijk juist voor binnen
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Academische Vrijheid

Dit citaat van Van der Heijden brengt me terug naar de de titel van

mijn rede: ‘Academische Vrijheid en Universitair ondernemen’. 

Die academische vrijheid is een waarde die we aan deze instelling over-

eind dienen te houden. En de uitdaging is om dat te doen in een con-

stellatie waarin we ook het entrepreneurship stimuleren.

Ik wil nu graag terugblikken naar de historische periode waarin het

begrip ‘academische vrijheid’ zijn bijzondere betekenis kreeg. 

Is de bezorgdheid terecht van hen die bang zijn dat de keuze voor een

welbepaald onderzoeksprofiel de academische vrijheid in het gedrang

brengt?

In 1809 formuleerde de Duitse wetenschapper Wilhelm Von Humboldt

(1767-1835) twee principes die een grote rol speelden bij de oprichting

van de Universiteit van Berlijn, een instelling die lang als internationaal

‘role-model’ voor universiteiten werd beschouwd.  

Von Humboldt, werkzaam op het Pruisische ministerie van onderwijs,

verstond onder academische vrijheid de vrijheid van hoogleraren om

onderwijs te geven over onderwerpen die ze zelf van belang vonden. En

dat dit moest gebeuren aan universiteiten die niet rechtstreeks onder

bestuur van een minister, vorst of staat stonden. 

De academische vrijheid bestond uit deze ‘Lehrfreiheit’: de vrijheid van

de docent om te onderwijzen wat hem of haar goeddunkt en de

‘Lernfreiheit’ van de student om die colleges te volgen die hij verkiest.

Het tweede Humboldtse principe is dat van nauwe verbondenheid van

onderwijs en onderzoek. De gedachte was dat alleen daadwerkelijk ken-

nisoverdracht plaatsvindt door studenten zelf onderzoek te laten doen. 

Dat is bijna te vergelijken met modern project gestuurd onderwijs.

Een hoogleraar moet eigen onderzoek verrichten om de juiste omge-

ving en expertise te hebben om studenten via onderzoek op te leiden.

*Noot 1

Het verbinden van onderzoek met onderwijs was een essentiële onder-

wijskundige vernieuwing die grote invloed zou hebben op de universi-

teiten.

Wanneer nu, in 2004, sommigen zich bezorgd afvragen of de 
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onderzoek naar applicaties en technologische ontwerpen in alle geval-

len te regisseren is.   

De Amerikaan Donald E. Stokes geeft in zijn studie ‘Pasteur’s

Quadrant’ een interessante nieuwe visie op begrippen als fundamenteel

en toegepast onderzoek (‘basic and applied research’). De stap van het

ene naar het andere gebied is niet als éen-dimensionaal te beschrijven.

Stokes stelt een kwadrant voor, waarin zogenaamde ‘pure research’

zoals het onderzoek van Niels Bohr naar de structuur van atomen, afge-

zet kan worden op een verticale as, terwijl het ‘toegepaste’ type onder-

zoek, zoals dat van de uitvinder Thomas Alva Edison, kan worden afge-

beeld op een horizontale as.  

Tussen die assen tekent zich dan een gebied af dat Stokes omschrijft

als de kwadrant van Pasteur. Want juist het onderzoek van deze grote

wetenschapper kenmerkt zich door een verwevenheid van fundamen-

teel onderzoek en toepassing.  Hij ontwikkelde beroemde vaccins zoals

dat tegen cholera op basis van kennis uit onderzoek aan gezonde fer-

mentatieprocessen van Franse wijnmakers. 

Figuur 2: “Pasteur’s Quadrant’ (D.E.Stokes)
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de  principieel niet op toepassing gerichte scheikundefaculteiten van de

‘Von Humboldt’ universiteiten.

Hier kwam, los van de ‘damalige’ chemische industrie, de nieuwe orga-

nische chemie tot bloei, die zich op eigen kracht juist sterk in een toe-

gepaste richting zou ontwikkelen.

De chemici uit deze universiteitslaboratoria legden de basis voor de

vooraanstaande positie die de Duitse chemische industrie in de wereld

zou gaan innemen. 

En dat terwijl het binnen de industrie een taak was van de aan de

Technische Hochschule opgeleide ingenieurs om die aan de

‘Humboldt- universiteit gedane technische ontdekkingen toe te passen.

Die Technische Hochschule zelf bleef nog heel lang strikt gericht op

onderwijs dat geen relatie met onderzoek had. 

Waarom heb ik u met dit voorbeeld mee teruggenomen naar de 19e

eeuw? Dit Humboldtse dilemma is terug te vinden in onze technische

universiteit.  

Ik kom hiermee terug op ons onderzoekgedreven en ontwerpgerichte

profiel.

Is de Humboldtse opvatting van vrij, niet op concrete maatschappelijke

toepassingen gericht onderzoek te verenigen met op technologische

realisatie georiënteerd onderwijs?

Ik ben van mening dat deze twee te verenigen zijn.

Niets in de geschiedenis van de ontwikkeling van de natuurwetenschap-

pen zoals wij die nu kennen, met wortels in de Renaissance en het ver-

lichtingsdenken van de daaropvolgende eeuwen, wijst erop dat vooruit-

gang in de wetenschap gebaat is bij een strikte tweedeling zoals hierbo-

ven geschetst. 

Het zou te ver voeren om daar nu op dit moment bij stil te staan. 

U zult daar wel in de gedrukte versie van deze rede over kunnen lezen.

*Noot 2

Ik zal u echter straks een kort negentiende eeuws voorbeeld geven.

De ‘regie’ van het proces van onderzoek naar technologische applicatie 

Een andere vraag is, of de stap van ‘fundamenteel’ wetenschappelijk

10 Prof.dr. Rutger van Santen

Fundamental/
Pure Basic

(Niels Bohr)

Use Inspired
Basic Research

(Pasteur)

Application/
Pure Applied

(T.A. Edison)



ondernemen en de schijnbare tegenstelling tussen ‘fundamenteel en

toegepast onderzoek’ in het kort besproken.

Ik wil afsluiten met een pleidooi, zoals dat ook in het Grenoble mani-

fest staat verwoord, voor een dialoog tussen onderzoekers, ontwerpers

en vertegenwoordigers van andere disciplines, zoals kunstenaars. *Noot 3

Mijn stelling is dat die dialoog zal leiden tot werkelijke innovatie en

werkelijke vernieuwende producten en diensten, gebaseerd op hoog-

waardige technologie. 

Het past in die kenmerken van de TU/e ingenieur die ik voorsta: visio-

nair, probleemoplossend, ondernemingsgezind.

Wederom levert de 19e eeuw ons een voorbeeld, waarvan wij kunnen

leren.   

Innovatie uit confrontatie van Kunst, Wetenschap en Technologie

De illustratie van deze stelling die ik wil geven betreft de uitvinding van

de telegraaf. Bij de ontwikkeling van dit negentiende-eeuwse communi-

catiemiddel spelen twee personen, afkomstig uit verschillende discipli-

nes, de hoofdrol. 

De eerste was Joseph Henry (1797-1878), professor of Mathematics and

Natural Philosophy aan de universiteit van Princeton. 

De tweede was Samuel Finley Breese Morse (1791- 1872), een rondrei-

zend portretschilder, later president van de National Academy of

Design en een man met een grote belangstelling voor wetenschap.

De wetenschapper Joseph Henry staat bekend als de bedenker van de

elektromagneet. Hij bouwde voort op de ontdekking van het door een

elektrische stroom opgewekt magneetveld van Ørsted, waaruit hij een

maximaal magneetveld realiseerde. Maar deze Henry was ook verant-

woordelijk voor de uitvinding van een wel zeer prozaïsch hulpmiddel:

de elektrische deurbel.

Je sluit een stroming en een magneet trekt de bel aan.

De kunstenaar Samuel Morse, een man met een grote belangstelling

voor techniek, zag in dat met behulp van elektriciteit en dit deurbelprin-

cipe een nieuwe vorm van communicatie mogelijk zou zijn. 

De creatieve vonk sloeg bij hem over en hij ontwikkelde de eerste wer-

kende telegraaf en het naar hem vernoemde seinsysteem dat hiervoor

nodig was.

In deze twee personen komen twee culturen samen, met heel 
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Onderzoek aan onze universiteit hoort in de verdeling van Stokes thuis

in het veld ‘use inspired basic research’. Deze vorm staat in contrast tot

‘pure basic research’ of fundamenteel onderzoek, uitsluitend gericht op

het genereren van kennis en ‘pure applied research’ of application, uit-

sluitend gericht op toepassing.

De uitdaging voor technische onderzoekers ligt in het doen van onder-

zoek dat zowel (technologische) applicaties oplevert als ook ‘basic

understanding’. 

En dat is precies wat ons als technische universiteit voor ogen staat.

Casimir, de voormalige voorzitter van de Koninklijke Nederlandse

Academie voor Wetenschappen en voormalig president van Philips

Research, merkte het jaren geleden al op: het onderscheid tussen toege-

paste en fundamentele research is niet relevant: er bestaat alleen goed

of slecht onderzoek.

Ondernemen

We zagen in het ‘Manifesto’ van Grenoble, dat de primaire taak voor

een ingenieur weliswaar het oplossen van een probleem is, maar dat

het nog belangrijker is dat hij of zij de goede vragen leert te stellen.

Om goed geformuleerde, relevante en nieuwe onderzoeksvragen te

kunnen beantwoorden, is de ontwikkeling van nieuwe methoden en

technieken vaak een essentiële voorwaarde.  

De ervaring leert, dat onderzoeksresultaten die antwoord geven op ori-

ginele onderzoeksvragen vaak onverwacht blijken te zijn.

En de ontwikkelde nieuwe technologieën openen vaak een perspectief

naar nieuwe toepassingen. Zie hier de uitdaging voor een technische

universiteit, die zich onderzoeksgedreven, ontwerpgericht en onderne-

mend wil noemen.

Voor de TU/e is het van groot belang om op een ondernemende wijze

met ‘onverwachte’ resultaten en technieken om te gaan.

In een visionaire omgeving die intens bezig is met de toekomst en

onopgeloste technologische vragen, zullen dergelijke onverwachte

onderzoeksresultaten onmiddellijk worden aangegrepen om onvoorzie-

ne toepassingen te realiseren.

Van dit soort successen zijn ook tal van historische voorbeelden te

geven.  

We hebben nu de aspecten academische vrijheid, universitair 
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De klassieke ingenieur is verantwoordelijk voor de processen, die een

product  opleveren dat voor een markt bedoeld is.

De activiteit van de ‘klassieke’ ingenieur

De klassieke ingenieur is vooral werkzaam aan het einde van de pro-

ductiecyclus. Zijn hoofdactiviteiten zijn het integreren van bestaande

wetenschappelijk specialistische kennis en techniek en het uitoefenen

van managementtaken. 

Deze ingenieur is een systeemdenker.

Dit profiel is herkenbaar in de basisfilosofie van de klassieke technische

universiteit, zoals die zich ontwikkelde in de 19e eeuw.

De driehoek van de onderzoeker ziet er als volgt uit.

De onderzoeksactiviteitsdriehoek

Een aanpak, die wij als wetenschappelijk onderkennen, bestaat uit het

herkennen van de generieke aard van een bepaald probleem en het kop-

pelen van de onderzoeksvraag aan een methode die tot een oplossing

leidt.

Een wetenschapsdoorbraak ontstaat wanneer een nieuwe methode

wordt ontdekt voor een tevoren onoplosbare klasse van problemen.

De geschetste onderzoeksaanpak is analytisch van aard. Het antwoord

op de onderzoeksvraag wordt vaak gevonden door het probleem te ont-

leden in zijn componenten.

Ontwerpen daarentegen is een synthetische activiteit, waarbij de functie

en de realisatie van een product centraal staan.

Appendix: Ingenieur, onderzoeker, ontwerper.
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verschillende manieren van denken, wezenlijk voor het voortbrengen

van innovatie. Er zal altijd een zekere spanning tussen beide culturen

bestaan, maar beiden zijn nodig in het proces. Nemen we ontwerp en

onderzoek serieus, dan horen die twee culturen op onze universiteit

thuis. 

Veel vernieuwing vindt immers plaats op het grensvlak tussen discipli-

nes. 

Het regisseren van innovatie is moeilijker dan we soms denken. 

Maar het proces stimuleren kunnen we wel. Daar ligt de grote uitda-

ging, door het bevorderen van contacten tussen de verschillende disci-

plines, door het open zetten van de vensters op de buitenwereld. 

Dames en heren,

Zoals aangekondigd heb ik u vanmiddag geconfronteerd met een aantal

observaties die bedoeld zijn als bouwstenen voor het academisch debat

over de positie van de TU/e als ontwerpgerichte, onderzoekgedreven,

ondernemende universiteit. Daarbij passen op dit moment geen wijdlo-

pige conclusies of aanbevelingen. *Zie appendix

Ik beloof u echter dat het debat de komende tijd voortgezet zal worden,

in alle academische vrijheid en met grote ondernemingszin.

Dan geef ik, na het muzikale intermezzo, graag het woord aan prof.

Bart ter Haar Romeny.   
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regisseur van het complexe proces dat via productie leidt tot een product.

Tenslotte is er het niveau van de product implementator.

De uitdaging voor de ingenieur wordt zo duidelijk: de wereld om zich

heen te veranderen door producten of processen te ontwerpen en te

maken. Producten of processen met een welbegrepen doel en functio-

naliteit: de wereld te verrijken door nut of schoonheid. 

Noten

*Noot 1

De verleende academische titels waren het baccalauraeaat of het licenci-

aat versus het doctoraal. Hoewel het academisch diploma sinds de

Middeleeuwen primair bedoeld was om bevoegdheid te verlenen tot het

geven van onderwijs op verschillende niveaus, vonden afgestudeerden

vooral een betrekking binnen het Duitse overheidsapparaat. In

Frankrijk was het opleiden van onderzoekers tot 1920 geen taak van

Franse universiteiten. Pas in dat jaar werd het onderzoeksdoctoraat

geïntroduceerd.   

*Noot 2

De middeleeuwse universiteiten ontleenden hun bestaansrecht vooral

aan de opkomende behoefte aan juridisch geschoolden vanwege de zich

ontwikkelende spanningen tussen de opkomende steden en de verande-

rende relatie tussen keizer, vorsten en kerk. Er ontstond een behoefte

aan scholing die onafhankelijk was van lokale belangen, belangen van

vorst of Paus, beroepsbelangen (gilden) of commerciële belangen. Deze

scholing vond plaats binnen de universiteit, de vereniging van studen-

ten. De cultuur werd al snel behoudend, formeel idealistisch, het exa-

men werd ‘collegiaal’, dat wil zeggen afgelegd ten overstaan van de

faculteit van docenten.

De nieuwe wetenschap (en pas veel later een nieuwe universiteit) ont-

wikkelde zich parallel aan de verdere ontwikkeling van de steden, de

internationale handel en daarmee gepaard gaande ontdekkingsreizen.

Het woord scientist werd pas rond 1840 door de Britse geleerde

William Whewell (1794-1866) geïntroduceerd! Daarvoor werd gespro-

ken van ‘natural philosopher’ of ‘man of science’.

De natuurwetenschap zoals wij die nu kennen ontwikkelde zich in een

tijd van onverwachte ontdekkingen. De scheepvaart had veel baat bij

instrumenten ontwikkeld door wetenschappers/technici. De filosoof

Spinoza verdiende zijn bestaan met vervaardigen van lenzen!
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Schematische voorstelling van het ontwerpproces

Een ontwerpende ingenieur integreert in een systeemontwerp voor een

product  systeemfuncties van verschillende tijd- en lengteschalen.

In bovenstaand schema wordt vorm generiek bedoeld: het gaat om de

uitvoeringsvorm. Vaak moet vorm echter ook letterlijk genomen wor-

den.

De vorm van de hamer verwijst naar de functie (‘op een spijker slaan’).

Ook de vorm van een biologisch actief molecuul zegt iets over de 

functie. De vorm-functie relatie in een ontwerp is van groot belang, 

hetgeen we ook terugvinden in de biologie en chemie. Materie moet

ook breed worden opgevat (de realisatie als product).

Het ontwerp is een compositie van componenten. De ingenieur is te

vergelijken met een componist. Verbeelding en wiskundige abstractie

komen samen.

Technologie is dan op te vatten als het gebruik van wetenschappelijke

kennis om een (reproduceerbaar) ontwerp te maken. Net zoals een

wetenschappelijk experiment reproduceerbaar dient te zijn. 

Terwijl het bij onderzoek gaat om het begrip, gaat het bij ontwerp om

het realiseren van een toepassing.

De ervaring leert echter dat ontwerpen en onderzoeken veel mogelijk-

heden tot synergie bieden. Een bepaald ontwerp kan technieken en

methoden leveren, die helpen een complexe onderzoeksvraag te beant-

woorden.

Een onderzoeksgedreven, ontwerpgerichte universiteit is het hart van

technologische innovatie. Nieuwe methoden en technieken vormen de

basis voor spin-offs. 

De ingenieursactiviteit speelt zich af op verschillende professionele

niveaus. Er is het niveau van de constructeur van moleculen, micropro-

cessen, embedded systems en fabrieken. En er is het niveau van de
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*Noot 3

In de Renaissance kunstenaar en ingenieur Leonardo da Vinci komen

veel van de basiskenmerken van wetenschapper, ontwerper en kunste-

naar samen.

Voor Leonardo was het inzicht in en begrip van de natuur een noodza-

kelijke voorwaarde voor de ultieme expressie van de kunstenaar, de

schilderkunst.

Schilderen is bij Da Vinci dan ook: ontwerpen, dat wil zeggen interpre-

teren van de natuur, hetgeen resulteert in een visuele voorstelling.

Algemeen bekend zijn Da Vinci’s ontwerpen op basis van technische

ideeën, zoals dat voor de vliegende mens, voor bouwwerktuigen en

voor mijnen.

In wezen komt in de figuur van Leonardo da Vinci het ideaal van het

ontwerpen tot een hoogtepunt. Ook voor industriële ontwerpers van nu

heeft zijn denk- en werkwijze betekenis. 

Zo spreekt C. Overbeeke van de faculteit Industrial Design over het ont-

werp als gecreëerde context van ervaring, dat veel verder gaat dan een

product dat esthetisch aantrekkelijk is. De combinatie van schoonheid

en elegantie in de interactie tussen gebruiker en product is essentieel.

Hier komen kunst en techniek samen. De toepassing van computers in

geavanceerde embedded intelligente producten, die response op emo-

ties simuleren kunnen de basis vormen voor verdere ontwikkelingen op

dit gebied. Recent is prachtig geïllustreerd in het boek ‘Robo Sapiens’

hoe inspiratie door de natuur op het gebied van de robotica leidt tot

heel nieuwe ontwerpideeën.
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De renaissancistische natuurwetenschap werd een experimentele,

explorerende wetenschap. Ondernemingsgeest en nieuwsgierigheid

ontwikkelden zich door de toenemende welvaart en rijkdom die de han-

del bracht.

De eerste permanente  wetenschappelijke academies, zoals de Royal

Society (London 1660) en de Academie Royale des Sciences (Parijs

1666) ontstonden buiten de gevestigde universiteiten, als informele bij-

eenkomsten van geïnteresseerden die gefascineerd waren door de nieu-

we wetenschappen.

De Royal Society werd opgericht met als doel ‘the Promoting of Physico-

Mathematical Experimentall Learning’. Het ging de leden om het verbe-

teren van de kennis van alle natuurlijke zaken. Vanaf het begin werden

de leden gekozen en maakten niet alleen onderzoekers maar ook ande-

re belangstellenden deel uit van de Society. De leden van de Society

voerden experimenten uit en zochten naar  toepassingsmogelijkheden

van de mechanica, naar nieuwe machines en uitvindingen.

De universiteiten daarentegen hielden zich aan hun taken op de tradi-

tionele gebieden: theologie, metafysica, grammatica, retorica en logica.

De natuurwetenschappers vereenzelvigden zich met de kapitalistische,

ondernemende tijdgeest van toen. De leden van de Royal Society en

andere soortelijke genootschappen bekostigden zelf hun onderzoek. Zij

verwachtten inkomsten en nieuwe rijkdom op basis van hun uitvindin-

gen. 

Het begrijpen van de natuur, zoals door Francis Bacon geformuleerd,

was de enige manier om haar tot nut van de mens te beheersen. Het

succes beperkte zich aanvankelijk tot de astronomie en scheepvaart.

De uitvinding van de stoommachine aan het einde van de 18e eeuw, het

grootste toegepaste succes van de wetenschappelijke revolutie,  wordt

met recht een filosofische machine genoemd. Deze is het directe gevolg

van het werk van wetenschappers.

Natuurwetenschappelijk onderzoek, sterk technisch en op ambacht geo-

riënteerd, ontwikkelde zich in de 17e en 18e eeuw vooral buiten de uni-

versiteiten. 

Nieuwe universiteiten, zoals het Graham College in Londen of het

College de France moesten worden opgericht om deze nieuwe weten-

schap en de daarbij horende filosofie te onderwijzen. Een meer algeme-

ne invoering van natuurwetenschappelijk onderwijs vond pas plaats in

de 18e eeuw.

18 Prof.dr. Rutger van Santen



1 P.F. van der Heijden, Publiek vertrouwen, Dies Natalis Rede,

Universiteit van Amsterdam 2003.

2 Hubert Curien et.al. “Manifesto for technology at the service of

Mankind, Grenoble 2000. 

3 Pieter Dhondt, Humboldt International, Der Export des deutschen

Universitätsmodell im 19. und 20. Jahrhundert, Nieuwsbrief

Universiteitsgeschiedenis, KU Leuven 1999

(www.kuleuven.ac.be/archief)

4 D.E. Stokes, Pasteur’s Quadrant: Basic Science and Technological

Innovation, Washington 1997 

5 Dudley S. Childress, ‘Working in Pasteur’s Quadrant, Journal of

Rehabilitation Research, 1999, nr 36

6 J.D. Bernal, The Sociology of Science, Chicago 1973.

7 H.de Ridder-Symoens, A History of the Universities of Europe, I en

II, Cambridge University Press, 1992

8 L. Pyenson en S.Sheets-Pyenson, Servants of Nature, Harper Collins

1999.

9 M.F.Th. Bax, H.M.G.J. Trum en D. Wantajer, Implications of the

Philosophy of Ch.S. Peirce for interdisciplinary design; Design and

Decision support systems in Architecture, Proc.5e Inter. DDSS

Cont., Nijkerk 2000.

10 A.W.M. Meijers, Wat maakt een ingenieur?, oratie TUD, 1998

11 A.W.M. Meijers, Scherptediepte, oratie TU/e 2001.   

12 P.Menzel, F.d’Aluisio, Robo Sapiens, Van Veen, Amsterdam 2003. 

Geraadpleegde literatuur

20 Prof.dr. Rutger van Santen


