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Opening academisch jaar 1 september 2003
Dames en heren, namens het College van Bestuur heet ik u graag van 
harte welkom bij de opening van het academisch jaar 2003-2004. Een 
speciaal woord van welkom aan Peter Elverding, bestuursvoorzitter 
van DSM. Het doet ons goed dat u bereid bent vandaag in ons midden 
een inleiding te verzorgen over het onderwerp ‘innovatie’. U noemt 
‘innovatie’ in de titel van uw inleiding: ‘een zaak van kennis en 
ondernemerschap’. Die uitspraak reflecteert precies het beleid dat 
wij hier aan de Technische Universiteit Eindhoven voor ogen hebben. 

De TU/e is een onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte technologie-
universiteit die op een beperkt aantal zorgvuldig gekozen terreinen 
een internationaal vooraanstaande positie inneemt en zich als zodanig 
ook stevig internationaal profileert. We kiezen die terreinen vooral 
op basis van eigen sterktes, wetenschappelijke trends, algemene 
maatschappelijke behoeften en regionale en nationale belangen. 
Verder laten we ons bij het maken van die keuzes ook leiden door ons 
streven naar afstemming en strategische samenwerking met andere 
universiteiten. Zoals u weet hebben de drie technische universiteiten 
in ons land de handen in elkaar geslagen om samen de positie van het 
Nederlandse technisch-wetenschappelijke onderwijs en onderzoek in 
de wereld te versterken. Alleen door onderling taken te verdelen en 
krachten te bundelen zijn we in een klein land als het onze in staat 
op een aantal speerpunten in de wetenschappelijke eredivisie mee te 
draaien. Om voor de maatschappij in het algemeen en het bedrijfsleven 

in het bijzonder een relevante kennismotor te kunnen zijn, moet elk van 
de drie TU’s op een aantal voor ons land essentiële technologiegebieden 
een vooraanstaande positie in de wereld innemen. En zijn er twee 
of meer TU’s op hetzelfde terrein actief, dan is samenwerking en 
afstemming over zwaartepunten van belang. Wat het onderwijs-
aanbod betreft streven we naar een breed en flexibel pakket van 
bacheloropleidingen aan elk van de drie TU’s. Bij de masteropleidingen 
onderscheiden we (1) opleidingen in basisdisciplines die elk van de 
TU’s aanbiedt, (2) gezamenlijke opleidingen op nieuwe en innoverende 
technologiegebieden en (3) per TU unieke profilerende opleidingen.
Het totale aanbod aan masteropleidingen zullen we onderbrengen in 
een gezamenlijke Graduate School. Bovendien zullen we over de hele 
linie van ons onderwijs veel aandacht besteden aan inhoudelijke en 
didactische vernieuwingen. U mag erop rekenen dat het ingezette proces 
leidt tot positieversterking van de drie TU’s als collectief én van elk van 
de TU’s afzonderlijk. Voor de BV Nederland is dat van groot belang.

Ons land moet het in de hedendaagse kenniseconomie immers vooral 
hebben van gerichte kennisontwikkeling en van een maximaal vermogen 
om nieuwe kennis in een supersnel tempo om te zetten in nieuwe 
bedrijvigheid. Ook in de politiek is dat besef nu ten volle doorgedrongen. 
De oprichting van een Innovatieplatform onder leiding van premier 
Balkenende bevestigt dat. In lijn hiermee zal de TU/e haar profiel van 
onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte universiteit in het komende 
academisch jaar verbreden met het adagium ‘ondernemingsgezind’. 
Daarmee laten we zien dat het ons er niet alleen om gaat nieuwe 
kennis te ontwikkelen en onze studenten daarmee vertrouwd te maken, 
maar dat wij ons ook tot doel stellen die nieuwe kennis actief te laten 
benutten voor het ontwikkelen van nuttige en profijtelijke nieuwe 
producten, diensten en processen. Kennis moet gebruikt worden om 
maatschappelijke en economische waarde te creëren. Onze zuiderburen 
spreken in dit verband van ‘kennisvalorisatie’. In het komende 
academisch jaar zullen we onze activiteiten op dit terrein bundelen, 
coördineren en versterken in een eigen incubator (letterlijk: broedstoof) 
voor technostarters (oftewel: startende technologische bedrijven). 
Met deze incubator (die we zullen lanceren onder de naam ‘Intent’) 
bedoelen we een organisatie die erop is gericht langs verschillende 
wegen vanuit één samenhangende visie te bevorderen dat binnen de 
universiteit ontwikkelde vindingen worden benut voor het opzetten van 
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nieuwe ondernemingen. Via Intent zullen we stimuleren dat studenten, 
promovendi en onderzoekers commercieel benutbare vindingen 
aandragen, zullen wij op daarvoor in aanmerking komende vindingen 
octrooi aanvragen en zullen we actief op zoek gaan naar personen 
en bedrijven die op basis van een licentie voor het gebruik van een 
dergelijke geoctrooieerde vinding een technologisch bedrijf of spin-off 
willen starten. 
We zullen voorzien in allerlei mogelijke vormen van ondersteuning van 
en dienstverlening aan deze technostarters. Daarbij valt te denken aan 
coaching door ervaren ondernemers, aan advisering op juridisch en 
bedrijfsmatig terrein, aan scholing in ondernemersvaardigheden, aan het 
laten verrichten van haalbaarheidsstudies en het laten bouwen en testen 
van prototypes, aan huisvesting in een starters-centrum op onze campus 
of elders in de regio, aan hulp bij het verwerven van bedrijfskapitaal voor 
de ontwikkeling, start en uitgroei van het bedrijf en aan steun bij het 
opbouwen van een relatienetwerk. Verder intensiveren en verbreden we 
ons onderwijsaanbod op het terrein van ondernemerschap en rollen we 
bij het Eindhoven Center for Innovation Studies binnen onze faculteit 
Technologie Management een onderzoeksprogramma uit op het terrein 
van technostarters en technostartersbeleid. In het belang van de BV 
Nederland rekenen we op de steun en betrokkenheid van de overheid en 
het bedrijfsleven die nodig zijn om onze plannen te kunnen realiseren.

Als onze opzet slaagt – en daar ga ik vanuit – zullen meer door ons 
opgeleide ingenieurs kiezen voor het ondernemerschap en zullen onze 
ingenieurs in het algemeen een sterkere ondernemende attitude hebben 
verworven. Dat brengt mij op het thema van de inleiding die onze rector 
magnificus prof. dr. Rutger van Santen straks zal houden. Hij zal u 
deelgenoot maken van persoonlijke bespiegelingen over de toekomst 
van het ingenieursberoep en de ingenieursopleidingen. Ik hoop dat zijn 
gedachten de discussie over dit onderwerp zullen stimuleren. Ook het 
ingenieursberoep en de ingenieursopleidingen behoren immers object 
van innovatie te zijn, al was het maar omdat een eigentijdse invulling 
nodig is om jonge mensen te kunnen blijven motiveren om ingenieur te 
worden. Wat dat betreft ben ik bijzonder verheugd u te kunnen melden 
dat de instroom van nieuwe studenten dit academisch jaar opmerkelijk 
hoger uitkomt dan we op grond van de tegenvallende vooraanmeldingen 
dit voorjaar hadden verwacht. Het lijkt er zelfs op dat we het aantal 
van 1493 eerstejaars per 1 december vorig jaar op 1 december van dit 

jaar zullen evenaren of zelfs overschrijden. De brede maatschappelijke 
aandacht voor het belang van bèta en technologie lijkt dus toch te helpen. 
En ook dat is een goede zaak voor de BV Nederland.
Dames en heren, ik vestig tot slot graag nog even uw aandacht op 
onze muzikale gasten van vandaag: Karolina Bäter (blokfluit) en 
Goska Isphording (klavecimbel). Zij luisteren de bijeenkomst vanmiddag 
muzikaal op door delen te laten horen uit de ‘Tierkreis’ van de componist 
Karlheinz Stockhausen uit 1970.
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Inleiding
Dames en heren, het is de hoogste tijd voor enige bezinning op de 
toekomst van de ingenieur, het ingenieursvak en de ingenieursopleiding. 
Bij de invoering van de Bachelor-Master structuur is immers wél 
afgesproken aan de Technische Universiteiten om na de driejarige 
Bachelor een 2 jarige doorstroom Master te definiëren, maar er heeft 
geen discussie plaatsgevonden over de vraag of de huidige aangeboden 
ingenieursopleiding überhaupt verbeterd wordt door deze scherpe 
tweedeling. 
Een aanleiding te meer om de universitaire ingenieur nader te 
analyseren, is de invoering van de vierjarige professionele technische 
Bacheloropleiding in het Hoger Beroeps Onderwijs en de voorstellen 
voor de invoering van professionele Masteropleidingen in het HBO.
Ook voor de discussie over Academische Vorming aan onze universiteit 
is een nadere precisering van de definitie van het begrip ‘ingenieur’ 
dringend gewenst. 
Een laatste aanleiding om het onderwerp te bespreken vinden we in het 
hedendaagse Haagse vocabulaire. Nu de term kenniseconomie zich daar 
een plaats veroverd heeft, is het des te urgenter het begrip ingenieur en 
de universitaire ingenieursopleiding onder de loep te nemen. Want het 
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moge duidelijk zijn dat ingenieurs een belangrijk fundament leggen 
onder die kenniseconomie en zodoende een wezenlijke bijdrage leveren 
aan welvaart en welzijn van onze samenleving. 

Mijn betoog is opgebouwd uit drie delen. Om te beginnen komt in vogel-
vlucht de geschiedenis van de ingenieur in binnen- en buitenland aan 
bod. We zullen zien dat zich in de loop der tijden een ontwikkeling heeft 
voorgedaan van een aanvankelijk sterk empirische ingenieursaanpak, 
waarin schetsen de basis vormden voor het ontwerpproces, naar een 
op wetenschappelijke kennis gebaseerde werkwijze die geleid heeft tot 
belangrijke uitvindingen. De recente geschiedenis laat zien dat het 
integreren van maatschappelijke wensen belangrijke consequenties 
heeft voor het ontwerpproces en het werk van de ingenieur. 

Daarmee zijn we aanbeland bij het tweede deel van mijn betoog, waarin
ik u graag confronteer met enige bespiegelingen over de ingenieurs-
competenties van nu. 

Ten derde zal ik ingaan op mijn visie op de ingenieur en het 
ingenieurscurriculum van de toekomst. In dit kader wil ik alvast 
kwijt, dat wat mij betreft het ingenieursvak tot steriliteit gedoemd is, 
wanneer er niet voortdurend gewerkt wordt in het spanningsveld tussen 
ontwerpen en onderzoek. 

Ik zal mijn visie presenteren in het licht van recente ontwikkelingen, 
zoals de plannen voor een brede Bachelor-variant. Uiteraard kunnen we 
niet over ons curriculum spreken, zonder daarbij de ontwikkelingen in 
het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs te betrekken.

De ingenieur in historisch perspectief
Om te beginnen wil ik u graag confronteren met een blik op het 
verleden. Dat we als universiteit sterk toekomstgericht zijn, betekent 
niet dat we niets van het verleden zouden kunnen leren. Het was Isaac 
Newton die de ontwikkeling van de wetenschap omschreef als een 
proces waarbij geleerden en onderzoekers voortgang maakten ‘standing 
on the shoulders of giants’, te weten hun voorgangers in het vakgebied. 
Hoewel over techniek in relatie tot wetenschap en maatschappij zeer veel 
geschreven is, geldt dit veel minder voor het begrip ingenieur. 
De oorsprong van het ingenieursberoep is minstens drie eeuwen oud 

De wereld van de ingenieur



8 prof.dr. R.A. van Santen Opening Academisch Jaar 2003 - 20049

en de invulling van het beroep was door de eeuwen heen zeer 
verschillend.
In Nederland is het beeld van de ingenieur zoals we dat nu kennen sterk 
beïnvloed door de oprichting van de Technische Hogeschool Delft in 
het midden van de 19de eeuw. De Technische Hogeschool Eindhoven 
ontstond ruim een eeuw later onder zeer verschillende maatschappelijke 
condities en heeft dan ook een ander profiel.
Ik zal in het kort de (internationale) geschiedenis van ingenieursscholen 
en de daaraan verbonden verschillende invullingen van het ingenieurs-
vak de revue laten passeren. Ik wil u eraan herinneren hoe vooral de 
praktische instelling van de ingenieur een enorme invloed heeft gehad 
op maatschappelijke ontwikkelingen. 
Dat wordt prachtig geschetst in de lijvige delen van de serie Techniek 
in Nederland in de negentiende en de twintigste eeuw onder redactie van 
de techniekhistorici Lintsen en Schot, beiden verbonden aan onze 
Universiteit. Ik wil niet alleen stilstaan bij de vernieuwing in het 
ingenieursberoep zelf als gevolg van technologische en industriële 
ontwikkelingen, maar ook bij de enorme verschillen tussen de 

ingenieursopleidingen door de tijden heen in verschillende landen. 
Die verschillen gelden trouwens ook voor de opvattingen over wat 
een universiteit zou moeten zijn. 

Definities
Laten we het woord ‘ingenieur’ eens onder de loep nemen. Het woord 
werd aanvankelijk gebruikt voor een militair bouwmeester. Het Latijnse 
woord “ingenium” staat onder meer voor een zinvolle uitvinding, speciaal 
met betrekking tot oorlogswerktuigen. Zo leert ons het Nederlands 
Etymologisch Woordenboek. De grote Winkler Prins (in de editie 
van 1973) vertelt ons dat: “de inhoud van het begrip ingenieur zich heeft 
ontwikkeld tot beroepsaanduiding van hen die door een in de loop van de tijd 
steeds meer theoretisch gerichte opleiding het vermogen hebben ontwikkeld 
complexe problemen van technisch of technisch organisatorische aard via 
systematische analyse tot oplossing te brengen.”
De complexiteit van het probleem en systematische analyse daarvan 
bepalen binnen deze definitie klaarblijkelijk het academisch, universitair 
niveau. Wij kunnen dit beamen als het niveau van complexiteit zodanig 
is, dat conceptvorming en het kunnen abstraheren essentiële benodigde 
competenties zijn.
Deze definitie komt herkenbaar tot uitdrukking in de vooral in 
het midden van de vorige eeuw ontwikkelde methodologie van het 
ingenieursvak, die zich laat omschrijven met termen als modelleren, 
simuleren, experimenteren en toepassen van deze elementen in een 
beroep. 
De wetenschappelijke methodologische verdieping van nu heeft 
betrekking op het kunnen voorspellen van parameters, onafhankelijk 
van modelkeuze door de ondersteunende toepassing van model-
experimenten en theorie.
Hiertoe is mechanistisch inzicht nodig in de lengte- en tijdschalen die 
kleiner, respectievelijk korter zijn dan de dimensies waarbinnen het 
ontworpen model toepasbaar is. Deze paradigmatische verschuiving is 
ook in de onderzoeksstrategie binnen onze universiteit te herkennen. 
Zo vond binnen de faculteit werktuigbouwkunde een verschuiving plaats 
van leerstoelen van ‘objectgericht’ naar ‘enabling’ gericht onderzoek. 

Een recente Amerikaanse definitie (zoals die staat omschreven in het 
handvest van de Accreditation Board for Engineering and Technology 
ABET uit 1993) geeft een beeld van het ingenieursvak dat duidelijk 
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anders is, dan hetgeen de Nederlandse definities oproepen.
“An innovative and methodological application of scientific knowledge and 
technology to produce a device, system or process, which is intended to satisfy 
human needs.” Hier wordt het ingenieursvak nadrukkelijk gezien als 
gericht op toepassing van wetenschappelijke kennis, met het doel ‘iets te 
maken’. Waarbij maken dient te worden opgevat als het ontwerpen van 
complexe systemen.

Het is evident dat die toepassing niet zonder wetenschappelijke 
scholing kan, en het is precies die wetenschappelijke scholing die wij 
als technische universiteit verzorgen. De verwetenschappelijking van 
het beroep weerspiegelt het veranderen van ingenieursactiviteiten. 
Waren die vroeger te omschrijven als ambachtelijk, proefondervindelijk 
en op ervaring gebaseerd, sinds de tweede helft van de 20e eeuw is 
de technologisch hoog ontwikkelde industrie andere eisen aan een 
ingenieur gaan stellen.

Ingenieursopleidingen: de historie 
In Nederland bestond in de 17de eeuw aan de Leidsche Hogeschool, een 
praktische, ‘Dietschtalige’ opleiding met een minimum aan theorie, 
opgericht door Simon Stevin. Ze was gericht op landmeten – bedenk dat 
pas recent aan de TU Delft besloten is om de opleiding geodesie af te 
stoten – en op waterbeheersing, waarbij zowel militaire als niet militaire 
belangen een rol speelden. Hoewel de industriële revolutie in de 19de 
eeuw grotendeels aan de Noordelijke Nederlanden voorbijging, werden 
op aandrang van de regering aan meerdere universiteiten technische 
afdelingen opgericht. Zo kreeg Groningen een afdeling voor toegepaste 
scheikunde en gingen in de Zuidelijke Nederlanden in Luik, Gent en 
Leuven faculteiten Technische Wetenschappen van start.
In 1842 werd in Delft de ‘Koninklijke Academie’ ter opleiding van 
burgerlijke ingenieurs opgericht, die zowel voorbereidde op functies in 
wat toen heette ‘‘s lands dienst’ als op functies ‘voor de nijverheid en voor 
kweekelingen van den handel’. In 1905 kreeg de opleiding een academisch 
karakter. In het buitenland ontstonden de eerste initiatieven voor een 
ingenieursopleiding al in de achttiende eeuw.
Zo werd in Frankrijk in 1750 de École des Ponts et Chaussées opgericht, 
terwijl er al een militaire Genie-opleiding bestond. Duitsland volgde in 
1763 en 1765, toen respectievelijk in Chemnitz en Freiburg zogenaamde 
Bergakademies voor mijnbouw werden ingericht. In 1771 kreeg Londen 

zijn Society of Civil Engineers. De na de Franse revolutie opgerichte École 
Polytechnique in 1794 was een op wetenschappelijke leest gestoelde 
elitaire basisopleiding, waarbij de nadruk vooral lag op wiskundige 
vorming en op taalbeheersing. Daarna zagen enkele andere militair/
civiel gerichte opleidingen het daglicht, zoals de École des Mines, voor 
de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Binnen al deze opleidingen 
werd taalbeheersing en het leren verwoorden van gedachten gezien als 
belangrijke academische vaardigheden. 
Het belang van de wiskunde als basisvaardigheid voor het ingenieurs-
vak werd ook in Duitsland en Oostenrijk en in de Delftse opleiding 
onderkend.

Industriële revolutie in Engeland
Bestond er een direct verband tussen de oprichting van dergelijke 
ingenieursopleidingen en de grote technische vooruitgang tijdens de 
industriële revolutie die vooral in Engeland plaatsvond? De Engelsman 
George Stephenson, bekend van onder andere de stoomlocomotief 
werd in zijn tijd gezien als de grootste machinebouwer. Hij had 
echter geen formele training: net zoals in het geval van zijn beroemde 
voorganger Leonardo da Vinci vormden schetsen de basis voor zijn 
ingenieurspraktijk. Het voorbeeld van Stephenson illustreert hoe 
weinig de wetenschap invloed heeft gehad op het ontstaan van de 
eerste industriële revolutie in Engeland.
Aan de Royal Institution legden Humphrey Davy en Michael Faraday 
weliswaar de wetenschappelijke grondslag voor de 19de eeuwse 
scheikunde en natuurkunde, maar deze was vrijwel geheel empirisch 
van aard. De wiskundige fundering voor de nieuwe natuurkunde werd 
pas een halve eeuw later geformuleerd door Maxwell; datzelfde deed 
Van ’t Hoff voor de scheikunde. 
De technologie van de Engelse industriële revolutie had zich buiten 
de gevestigde universiteiten ontwikkeld en bleef daar aanvankelijk ook 
buiten. Wel is toen bijvoorbeeld het University of Manchester Institute of 
Science and Technology ontstaan uit een Mechanical Engineering Institute.

De tweede industriële revolutie die zich met name aan het einde 
van de 19de eeuw in de elektrotechniek en de chemie voordeed, was 
vooral gebaseerd op het wetenschappelijke werk van Faraday en van 
enkele Duitse chemici. Industriële vooruitgang werd vooral geboekt 
op basis van uitvindingen, die gebruik maakten van door hen ontdekte 
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technieken. Zoals de wiskunde van de mechanica in het begin van de 
19de eeuw het ingenieursvak ging beheersen, zo beheerste de wiskunde 
de elektrotechniek in het begin van 20ste eeuw. 

Welvaart en welzijn
Rond 1900 leidden de verbeterde materiële omstandigheden en 
de toegenomen welvaart tot een enorme en zichtbare toename van 
het welzijn in Europa en de VS. Het ingenieursberoep kreeg een 
idealistisch aura: het werk van de ingenieurs leidde immers niet 
alleen tot verbetering van materiële-, maar ook van maatschappelijke 
omstandigheden en daarmee van de menselijke waardigheid. 
Deze aard van betrokkenheid bij de maatschappij leefde sterk op rond 
1970, een tijdperk waarin studenten voor het eerst massaal toegang 
kregen tot de universiteiten. Betrokkenheid bij de samenleving is nog 
steeds een kenmerk van onze universiteit.

Verenigde Staten
Ik citeerde al eerder de recente Amerikaanse ABET definitie van 
engineering. In de Verenigde Staten ontwikkelde zich al vroeg een 
nauwe betrokkenheid tussen de techniek en de wetenschap. Ingenieurs 
raakten (eerder dan in Europa) vertrouwd met natuurwetenschappelijke 
methoden. Modelleren, simuleren en experimenteel testen behoorden 
al vroeg tot de standaard vaardigheden van de Amerikaanse ingenieur.
Het type vraag dat door de ingenieur wordt beantwoord is echter 
verschillend van het type vraag waarmee de wetenschapper zich 
bezighoudt. Ingenieurs richten zich op het aanwenden van methoden 
voor het verbeteren van machines, systemen, chemische producten 
en processen. De wetenschap richt zich op de kritische analyse en het 
formuleren van voorspellende theorie.

Vannevar Bush, de Amerikaanse ‘Stephenson’ van de 20ste eeuw, was 
in tegenstelling tot de Britse ingenieur wél solide wetenschappelijk 
gevormd in de technische wetenschappen en wel aan het Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). MIT ontwikkelt (nog steeds) nieuwe 
technologie, kennis van de techniek, op basis van wetenschappelijk 
onderzoek. Engineering Science aan het MIT draait vooral om het 
produceren van inzicht dat nodig is om nieuwe technologie voort te 
brengen. Het verklaren van de principes van bestaande technologie is 
slechts interessant als daarmee die technologie verbeterd kan worden. 

De nadruk ligt echter op het doen van nieuwe wetenschappelijke 
ontdekkingen om nieuwe technologie mogelijk te maken. Hoe die 
technologie zich zal ontwikkelen is niet altijd te voorzien. Deze 
opvatting sluit nauw aan bij de Duitse traditie van wetenschappelijk 
technisch onderzoeken, die voortkomt uit het 19de eeuwse Bildungsideal 
ontleend aan Von Humboldt, die zoals we weten academisch onderwijs 
propageerde dat gestoeld is op vernieuwend, explorerend onderzoek. 
Daarmee ontwikkelden zich de grote techniekgebaseerde industrieën, 
zoals we die nu kennen.

Vannevar Bush speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een cruciale en 
leidende rol bij de coördinatie van het Manhattan Project, dat resulteerde 
in de ontwikkeling van de eerste atoombom. Door velen wordt dit 
project gezien als een katalysator van de derde industriële revolutie. 
In het Manhattan Project werkten topwetenschappers samen aan op 
industriële realisatie gericht onderzoek, in nauwe samenwerking met de 
Amerikaanse Federale Overheid, Defensie en Industrie. In de persoon 
van Vannevar Bush zien we de evolutie van de 19de eeuwse ingenieur, 
die zich van technoloog ontpopt tot technocraat, die ook de middelen 
organiseert om zijn uitvindingen in de maatschappij te realiseren.

Resumerend kunnen we constateren dat de ingenieur evolueerde van 
de oorspronkelijke ‘professional’ met verantwoordelijkheid voor de 
technische uitvoering van een project (een taak die we nu bij een HBO-
Bachelor of Engineering zouden leggen) tot de ‘technoloog’, die op basis 
van wetenschappelijke kennis en inzicht nieuwe concepten, methoden 
of technieken genereert, en uiteindelijk tot de ‘technocraat’.
 
Deze laatste term kreeg in de jaren zeventig van de 20e eeuw een 
negatieve bijklank. ‘Technocraten’ werden verantwoordelijk gehouden 
voor negatieve maatschappelijke bij-effecten van de in die jaren 
wereldwijd enorm gegroeide industrie. Los van die bijklank, 
verdient de term ‘technocraat’ een herwaardering.
De ingenieur als technocraat organiseert het gehele technologische 
‘bedrijf’, en genereert tevens de middelen en het maatschappelijk 
draagvlak dat hiervoor nodig is. Daarmee is hij verantwoordelijk voor 
het gehele complexe productieproces. De technocraat krijgt er daar-
door een verantwoordelijkheid bij: hij levert niet alleen de door de 
maatschappij verlangde producten en systemen. Het maatschappelijk 
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verkeer en de manier waarop wij werken en leven wordt door dezelfde 
producten en systemen aanzienlijk veranderd! Welke invloed heeft 
de grootschalige introductie van personal computers, slimme 
software en communicatie-technologie niet op ons dagelijks leven 
gehad? Ontwikkelingen die te danken zijn aan de grote technologie-
ondernemers zoals Noyce of Hewlett en Packard.

De term ‘technocraat’ kan een meer positieve klank krijgen, wanneer 
hij gebruikt wordt in combinatie met begrippen als ‘ethisch verantwoord 
gedrag’ en ‘idealisme’. Dan kan technocratie wel degelijk een positieve 
bijdrage leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid en het 
verkleinen van maatschappelijke achterstanden. 

Wij hebben gezien dat in de 19de eeuw het ingenieursberoep vooral 
een praktisch beroep was, waarbij empirisch verworven kennis werd 
toegepast in de bouw en constructie van machines. Het was de wereld 
van de ‘arts and crafts’. Praktisch verworven beroepservaring was 
essentieel. Het wetenschappelijk inzicht in de redenen waarom de 

uitvoering van een ontwerp op een bepaalde wijze plaats moet vinden, 
was beperkt. Wiskunde, taal en tekenen werden gezien als essentiële 
basisvakken. Wel was het zo dat de empirisch gevonden toepassingen 
in de loop van de tijd werden verbeterd met behulp van de zich dan 
ontwikkelende wetenschap. 

Voor de technoloog van nu is de situatie wezenlijk verschillend. 
De natuurwetenschappen hebben zich in de afgelopen twee eeuwen 
geweldig ontwikkeld. Ter illustratie: zo kunnen we nu op basis van 
microscopisch inzicht van materiële eigenschappen het macroscopisch 
gedrag van materialen voorspellen. Nog belangrijker is dat het hiermee 
samenhangende funderend onderzoek verschijnselen ontdekt, die de 
basis kunnen worden van nieuwe, nog niet bestaande technologie. Zoals 
eerder vermeld richten zich hier vooral de grote technologieresearch 
universiteiten in de Verenigde Staten op, zoals MIT en Caltech.

Wetenschappelijke progressie is voor de hedendaagse technoloog dé 
bepalende factor in zijn beroep. Wetenschappelijk inzicht baant de 
weg voor nieuwe technologische mogelijkheden. De technoloog heeft 
zijn werk succesvol verricht wanneer een technologische vernieuwing 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Wat heeft een en ander voor invloed op het beleid van onze universiteit?
Onze universiteit laat zich kennen als een onderzoeksgedreven, 
ontwerpgerichte technologie-universiteit. Dit begrip sluit aan bij de 
definitie van de technoloog als een deskundige die niet uitsluitend 
wetenschappelijk onderzoek op technologisch gebied uitvoert, maar die 
ook gericht is op het ontwerpen van machines, systemen, processen of 
producten op basis van die kennis. Het zal u duidelijk zijn dat daarom 
het thema ‘ontwerpen’ in onze opleidingen prioriteit zal blijven houden. 
In dit licht wijs ik u op recent aan de TU/e geformuleerde criteria voor 
ontwerpen op academisch niveau, waarover binnenkort een brochure 
zal verschijnen.

De wereld van de technoloog
Ik ga nu verder in op de activiteit van de technoloog. Deze rust in mijn 
visie op drie pilaren: ontdekken, uitvinden en ontwerpen (zie figuur 1). 

De wereld van de ingenieur
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In figuur 1 zijn deze aspecten en de persoonlijkheidseigenschappen 
die hiervoor nodig zijn schematisch weergegeven. 

Ontdekken
De essentie van de natuurwetenschappelijke methode is het ontdekken 
(‘Discovery’ in figuur 1) van nieuwe verschijnselen door het confronteren 
van speculatieve theorie met experimenten. Omdat deze experimenten 
vaak geheel nieuw van aard zijn, leidt dit tot de ontwikkeling van nieuwe 
technieken. Het resultaat is een voorspellende theorie, in wiskundige 
termen geformuleerd. De zo ontwikkelde nieuwe technieken vinden 
we vaak terug als sleuteltechnologie van nieuwe industrieën. Galileo 
ontdekte de vier manen van Jupiter. Dit had een enorm effect op ons 
wereld- en mensbeeld. Hij deed de ontdekking door verbeteringen 
van de telescoop, van groot belang voor de navigatie-technologie. 
Einstein kunnen we beschouwen als het archetype van de theoretische, 
speculatieve natuurwetenschappelijke onderzoeker. 

Uitvinden
Lijnrecht tegenover de speculatieve en analytische wetenschapper 
staat de uitvinder (‘invention’ in figuur 1), die langs empirische weg 
probeert praktische oplossingen te vinden. De inventiviteit van de 
uitvinder vindt men vaak terug bij de ontwikkelaars van nieuwe 
technieken. Exploratief onderzoek op een nieuw terrein maakt vaak 
alleen voortgang door een eerste empirische fase. Rationeel onderzoek 
volgt nadat voldoende kennis is gegenereerd voor het formuleren 
van een eerste werkhypothese. Belangrijke uitvindingen, zoals de 
telegraaf en de gloeilamp zijn langs dit pad ontstaan, dat ook wel de 
‘Edisonian’ onderzoeksaanpak genoemd wordt, naar Thomas Alva 
Edison, de ontdekker van de gloeilamp en de man die aan de wieg 
stond van General Electric. Deze ontwikkelingen aan het eind van 
de 19de eeuw waren echter wel gebaseerd op de eerdere funderende 
elektromagnetische ontdekkingen. 

Ontwerpen
De realisatie van een apparaat, product of gebouw benodigt een 
ontwerp (‘design’ in figuur 1). 
Een wetenschappelijke oplossing is eenduidig, maar dat geldt niet 
voor een ontwerp. Een ontwerp is gebaseerd op de interpretatie van 
de werkelijkheid door een ontwerper en is daarmee één van de 
verschillende mogelijke oplossingen. Persoonlijke keuzes spelen 
wel degelijk een rol. Een goed ontwerp vereist voorstellings- en 
integratievermogen. Ontwerpen is een activiteit waarbij het verwerven 

Figuur 1 

The world of 

Engineering
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van kennis en het gebruik in elkaars verlengde liggen. Zoeken we naar 
het archetype van de ontwerper, dan komt ‘de architect’ waarschijnlijk 
het dichtst in de buurt.

In figuur 1 ‘The world of engineering’ zijn de drie componenten 
weergegeven als de punten van een driehoek. Technologie-ontwikkeling 
heeft vooral ontdekkende wetenschap en ontwerp als basis en is daarom 
in het schema geplaatst op de verbindende ribbe. Ondernemerschap 
bevindt zich op de ribbe tussen uitvinding en ontwerp. Wetenschap 
tenslotte bevindt zich op de ribbe tussen ontdekking en uitvinding.
 
Weinig mensen zullen de drie aspecten (te weten wetenschappelijk 
onderzoeken, uitvinden en ontwerpen) in zich kunnen verenigen. 
De technoloog zal zich afhankelijk van persoonlijke eigenschappen 
vooral met één van de drie eigenschappen identificeren. Maar de 
ingenieur van nu dient voldoende begrip voor ieder van deze activiteiten 
te hebben om in een team te kunnen samenwerken om een gesteld doel 
te verwezenlijken. Het zal duidelijk zijn dat deze drie componenten, 
corresponderend met verklarend ontdekken, met uitvinden en ontwerp 
herkenbaar in onze opleiding aanwezig dienen te zijn. Deze visie 
maakt een toekomstige verdere uitwerking van het Eindhovense 
onderwijsconcept OGO (Ontwerp Gericht Onderwijs) nodig. 

De ingenieur van nu
Duurzaamheid in de zin van rentmeesterschap over onze aarde 
dient een primair aandachtspunt van technologisch onderzoek 
en ontwerp te zijn. Het gebruik van state of the art gevalideerde 
wetenschapsmethodologie en techniek garandeert betrouwbaarheid. 
De taak van de technoloog van nu zou moeten zijn: het leveren van 
duurzame en betrouwbare ontwerpen voor complexe systemen, waar-
bij wetenschappelijke nauwgezetheid op alle niveaus is toegepast. In 
figuur 2 wordt dit wat explicieter verwoord.

De efficiëntie van complexe geïntegreerde systemen met vele functio-
naliteiten wordt vooral bepaald door samenhang in de operatieve uit-
voering. Systems and Control en Logistiek hebben daarbij een sleutel-
positie. Het voorstel in het kader van onze onderzoeksfocusserings-
discussie om adaptieve systemen tot een der drie hoofdaandachtspunten 
van onze universiteit te kiezen, past geheel binnen deze filosofie.

Ontwikkelingen in het VWO 
Een degelijke disciplinaire wetenschappelijke scholing is een conditio 
sine qua non voor de technoloog. Terwijl in de ons omringende landen de 
ingenieursopleiding een gemeenschappelijke twee- of driejarige cursus 
kent, met grote nadruk op wiskunde, is dit niet het geval in Nederland. 
Bij de oprichting van de HBS in de 19de eeuw, die aanvankelijk 
uitsluitend toegang gaf tot de Technische Hogeschool en niet tot de 
universiteiten, werd de middelbare school ingericht om de basis voor 
een wetenschappelijke scholing te leggen.
In 2003 volgen we de actuele veranderingen in het Voorbereidend 
Wetenschappelijk Onderwijs kritisch, met name voor wat betreft de 
Bètavakken, om er zeker van te zijn dat aan deze basisvoorwaarde voor 
het succesvol voortzetten van de studie aan een technische universiteit 
niet wordt getornd. Naar mijn opinie is ons huidig secundair onderwijs 
vooral gericht op het leren verzamelen van informatie (volgens een 
‘Gamma-georiënteerde’ onderwijskundige visie) en niet op het leren
doen, waarbij niet kennis primair staat, maar het vinden van antwoorden 
en oplossingen (de ‘Bèta-georiënteerde’ ingenieursvisie). De voorbeeld-
rol van de leraar blijft hierbij essentieel. Helaas wordt relevant onder-
wijskundig onderzoek aangaande het eigen en onderscheidende karakter 
van bèta-onderwijs node gemist.
Ook houdt ons huidige onderwijssysteem geen rekening met het 
gegeven dat wiskundig talent jong ontdekt en ontwikkeld dient te 
worden, gezien de lange tijd die nodig is om de essentie van wiskundig 
denken te leren begrijpen. Vreemd genoeg zullen weinigen de noodzaak 
betwijfelen om daarentegen wél het talent van een violist of tennisser al 
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op zeer jonge leeftijd te stimuleren. Als technische universiteit wensen 
wij sterk betrokken te blijven bij de lerarenopleidingen omdat de 
– steeds schaarser wordende – leraren de sleutel tot adequaat 
toekomstig onderwijs in handen hebben.

Verbrede Bachelor
Een veel bediscussieerd onderwerp is dat van de verbrede of geflexibilis-
eerde Bachelor. Deze discussie is niet ontstaan vanuit de behoefte om 
technologen in opleiding een brede diepgaande disciplinaire scholing 
aan te bieden, maar richt zich op de aansluitingsproblematiek tussen 
het voorbereidend onderwijs en de universiteit en op de motivatie van 
de student voor de Bèta-vakken.
Bij de invoering van de meest recente onderwijsvernieuwing 
(aangeduid als ‘het studiehuis’) is de traditionele tweedeling A/B of 
Alfa/Bèta vervangen door een vierdeling. Deze vierdeling heeft aan de 
Gammavakken meer profileringsmogelijkheden geboden. De nieuwe 
profielen verdunnen echter het aantal afstudeerders aan het VWO met 
de benodigde instroomkwalificaties voor technisch-wetenschappelijke 

opleidingen en stellen daarom hogere en andere eisen aan het WO, 
dan in het verleden.

Onderzoek levert de niet onverwachte uitkomst op dat studenten geen 
studie ambiëren waarvan ze de relevantie niet inzien. De klassieke 
Bètastudent is nieuwsgierig, wil weten hoe de wereld in elkaar zit en wil 
iets met die kennis doen. De studie moet uitdagen, diepgang verschaffen 
en tot essentiële inzichten toegang geven. Ik sprak al eerder mijn zorg 
uit of deze aspecten in het huidige Bètaonderwijs nog wel voldoende 
naar voren komen en neem de positie in dat bovengenoemde factoren 
ook in ons universitaire curriculum een vooraanstaande plaats dienen 
te behouden.

Het is van belang rekening te houden met deze factoren, bij het daad-
werkelijk invoeren van een geflexibiliseerde Bachelor. De discussie 
rond de verbrede Bachelor komt voort uit de veronderstelling dat 
veel studenten de keuze voor een Bètastudie achterwege laten, 
omdat ze verwachten te snel gespecialiseerd te raken, waardoor hun 
toekomst teveel vastligt. Wij denken hiervoor een oplossing te vinden 
door Bacheloropleidingen aan te bieden die een hoofdrichting en 
bijvakrichting omvatten, waarbij de bijvakrichting in de loop van de 
tijd kan worden uitgebreid naar een van de andere exacte vakken of 
de specialisatie die men wenst. 

Wij stellen voor dit te doen door het bacheloraanbod te verdelen over 
vier clusters: Science and Engineering, Engineering and Design, 
Engineering and Society en Design and Construction.
Uit onze gesprekken met werkgevers is ons gebleken dat een sterke 
disciplinaire basis, in een setting waarin aandacht wordt besteed aan 
Academische vorming in brede zin, een uitstekende basis blijft voor 
een latere werkkring als ingenieur.
Een belangrijke verbetering in ons huidig studieaanbod is het via 
projectonderwijs aanbieden van oriëntatie op de belangrijke onderzoeks- 
of toepassingsvragen in de beginjaren van de studie. Ondanks het feit 
dat het niet in alle gevallen mogelijk is om dit op het juiste niveau 
zonder voldoende basisvakkennis daadwerkelijk uit te voeren, zijn 
er interessante projecten ontwikkeld.

De wereld van de ingenieur
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Zoals ik eerder al zei, is het tegen bovengenoemde achtergronden van
belang om de in de nabije toekomst de onderwijsstrategie rondom 
het OGO (Ontwerp Gericht Onderwijs) nader te evalueren.

Het universitaire curriculum dient ervan uit te gaan dat bij 
technologisch ontwerpen kennisverwerving en kennisgebruik in elkaars 
verlengde liggen. Ontwerpen plaatst kennisverwerving in een context: er 
is een fase van verdieping en een fase van implementatie. Deze laatste 
kan kennisgedreven of ‘maatschappijgedreven’ zijn. Meestal bestaat 
bij innovatie een spanning tussen beide, die het innovatieproces in 
belangrijke mate bepaalt. Een opzet voor een Engineering Curriculum 
gebaseerd op de hierboven gegeven analyse is te vinden in figuur 3.

De ingenieursopleiding
Het leidt geen twijfel dat voor het opleiden van een universitair 
technoloog minimaal vijf jaar nodig is. Ongebroken 5-jarige 
Masteropleidingen bestaan onder meer aan het Imperial College in 
Londen. Ik zou het voorstel willen doen om de doorstroom Master 
bij een aansluitende Bachelor zo in te richten, dat deze niet gericht 
is op onderzoeks-specialisatie, maar op een afgeronde opleiding voor 
universitair geschoold technoloog in een bepaalde discipline. 
De Bacheloropleiding dient dan zodanig te worden ingericht, dat ze 
de basis vormt voor de doorstroom ingenieursmaster als ook voor 
de specialistische onderzoeks-Masteropleiding, die toegang geeft tot 
de onderzoekspromotie of het post-Master doctoraat in Engineering 
Design, het toekomstige diploma van de tweejarige post-Masteropleiding 
Design Technology. Het doctoraat in de Engineering Design krijgt 
een sterkere onderzoeksgerichte oriëntatie, door als instroom-eis een 
Bachelor of Science in een Engineering discipline en een Engineering 
Master of Science met een onderzoekspecialisatie te eisen. Deze aanpak 
is consistent met de eerder beargumenteerde verwetenschappelijking 
van het ingenieurs beroep.

Dames en heren, ik sluit af.
Ik heb u vandaag zowel met de historische ontwikkelingsgang van 
de ingenieur geconfronteerd als met mijn visie op de toekomst van 
onze ingenieursopleiding. In bijgaand schema figuur 4 ‘Technology 
Pentagon’ wordt nog eens zichtbaar gemaakt hoe de ingenieur van nu 
als technoloog gepositioneerd kan worden. Het schema is weergegeven 
als een ‘technologie-vijfhoek’. De verticale as verbindt de bijdragen 
van technologie aan welvaart en welzijn (de top) met de bijdragen 
van technologie aan ‘idealen’, cultuur en menselijke waardigheid 
(de onderste punt). In het midden van dit pentagon bevindt zich de 
eerder besproken technologie-driehoek. Aan de linkerzijde is te zien 
hoe de drie niveaus samenhangen met Alfa, Bèta- en Gammacultuur. 
We zien hoe het ‘hoe’ van Bèta en het ‘hoe’ van Gamma antwoorden 
geven op de ‘Alfa’ vraag naar het ‘wat’? Aan de rechterzijde van de 
vijfhoek zijn de archetypes te vinden, die we in onze opleidingen willen 
benadrukken. Ik sprak in een vorige rede over visie, probleemoplossen 
en ondernemerschap als belangrijke eigenschappen voor de TU/e-
ingenieur. 

The Engineering

Curriculum
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Dames en heren, het doet me genoegen om hier aanwezig te zijn. DSM 
heeft van oudsher al nauwe banden met de TU Eindhoven, en u kunt 
zich wel voorstellen dat een technologiebedrijf belangstelling heeft voor 
wat er aan het onderwijs- en innovatiefront gebeurt. Hier in Eindhoven, 
maar ook in de rest van wat Nederland Kennisland zou kunnen worden. 
Bovendien zijn we op een speciale manier met elkaar verbonden via de 
roeisport. U weet misschien dat DSM Dirk Lippits sponsort die hier aan 
de TU/e promotieonderzoek doet, en ondertussen ook hard traint om 
volgend jaar in Athene goud te halen. Nederland heeft nooit zo als skiff-
natie bekend gestaan. Lippits wil daar wat aan doen, zoals ook DSM er 
wel wat aan wil doen om Nederland scherper en actiever als innovatieve 
natie op de kaart te zetten.

De chemische sector telt in Europa en Nederland zwaar mee. In 
Europa werken 1,6 miljoen mensen in ruim 23.000 bedrijven die zo’n 
30% van de chemieproductie in de wereld realiseren. De indirecte 
werkgelegenheid ligt nog eens een factor 2 tot 3 hoger. De chemische 
industrie in Europa is overigens ook de enige industriële sector die een 
groot handelsoverschot realiseert, namelijk van een kleine 600 miljard 
euro.

Innovatie: zaak van kennis 

en ondernemerschap

Voordracht Opening Academisch
Jaar 2003/2004 van de
Technische Universiteit Eindhoven

mr. P.A.F.W. Elverding
Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V. 

De idealistische, op verbetering van de wereld gerichte kant van ons 
beroep wordt zichtbaar door onze probleemkeuzes. Uiteraard verschuift 
de visie hierop met de tijd. Momenteel past de toenemende oriëntatie 
van onze universiteit op medische technologie hier goed in.

Het zal u duidelijk zijn dat wij vol vertrouwen en met veel ambitie de 
toekomst van de TU/e tegemoet zien. Want de wereld van de ingenieur 
is vol van relevante uitdagingen. 

Hierbij verklaar ik het Academische Jaar 2003-2004 aan de Technische 
Universiteit Eindhoven voor geopend. 
Ik heb gezegd.

Technology Pentagon

Figuur 4 
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Binnen Europa is Nederland op gebied van chemie een belangrijke 
speler. Het is de op een na grootste industriële bedrijfstak, met 80.000 
mensen 10% vertegenwoordigend van de industriële werkgelegenheid, 
en aandelen van respectievelijk 20 en 25% van de Nederlandse 
industriële export en investeringen. De chemiesector wordt steeds 
kennisintensiever: 60% van de mensen heeft een middelbare of hogere 
opleiding. Dat zijn ongeveer twee keer meer academici en HBO-ers dan 
in de rest van de industrie. Van de totale R&D-uitgaven in Nederland 
komt zo’n 30% van de chemische industrie. 

De resultaten van al die activiteiten zijn niet meer weg te denken. 
Materialen, voeding, medicijnen, kleding, transportmiddelen; het 
varieert van gist in brood tot actieve ingrediënten in cosmetica 
en medicijnen, van de behuizing van uw mobiele telefoon tot de 
veiligheidsgordel en airbag in uw auto. Of denkt u eens aan de 
connectoren op computer-processoren. Zo’n 40% van de connectoren 
op de nieuwste processoren worden gemaakt van de kunststof Stanyl, 
uit de keuken van DSM. Kortom: het gaat om duizenden producten 
die alle mensen elke dag gebruiken. Meestal zonder te weten dat 
daar chemie achter en in zit. En meestal ook zonder te beseffen dat 
duizenden onderzoekers nu bezig zijn om weer vernieuwingen tot 
stand te brengen: gezondheidsbevorderende ingrediënten voor voeding, 
nieuwe productieprocédés met behulp van enzymen, biomaterialen 
of bijvoorbeeld de toepassing van nanotechnologie om materialen te 
versterken. 

Biotechnologie en chemie zijn ‘enabling technologies’ voor 
vernieuwing in sectoren als voedingsmiddelen, medicijnen en de 
landbouw. Na de zogeheten ‘groene’ biotechnologie toegepast in 
de landbouw en ‘rode’ biotech voor medicijnen zien we nu ‘witte’ 
biotechnologie steeds meer naar voren komen. Dan kunt u denken 
aan fermentatieprocessen, toepassing van enzymen in de productie 
van fijnchemicaliën, biotechnologische processen om vitamines te 
produceren, en biopolymeren. Witte biotechnologie levert vanuit 
milieu- en kostenperspectief veel voordeel op: een veel hogere energie-
efficiency, lager verbruik van materialen, water en fossiele brandstoffen, 
productieprocessen die bijvoorbeeld van 8 naar 1 of 2 stappen worden 
teruggebracht, en flinke reductie van emissies, waaronder CO2. Het gaat 
hier dus om een wezenlijke innovatiebeweging vanuit de biotechnologie 

die niet alleen in termen van milieu en technologie maar ook op de 
kosten en dus op de concurrentiekracht van een bedrijf grote impact 
heeft. Over witte biotechnologie is bovendien weinig maatschappelijke 
discussie. Het is ook geen onderwerp van debat tussen de grote 
wereldhandelsblokken; zoals u weet ligt dat bij groene biotech wel 
anders.

DSM speelt in Nederland als chemie- en biotechnologiebedrijf een 
behoorlijke rol. Met meer dan 20% van onze omzet aan biotechnologie 
gerelateerd zijn wij in Nederland de grootste biotech-onderneming. 
Bovendien verkeren wij ook in een tamelijk unieke positie, al zeg ik het 
zelf. Wij kunnen onze expertise in biotechnologie namelijk toepassen 
op gebied van voeding en medicijnen voor mens en dier én op het 
terrein van nieuwe materialen. Dat vooruitgang op zo’n technologisch en 
maatschappelijk belangrijk gebied voor een groot deel afhankelijk is van 
het nationale innovatieklimaat spreekt denk ik vanzelf. Maar u weet ook 
dat de reputatie van Nederland aan dit front flink te wensen over laat.
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Overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten zijn elkaar de afgelopen 
jaren op gebied van innovatie en technologie vaak gewoon voorbij 
gelopen. Dat heeft tot een aantal kwalen geleid. Ik noem er u een 
aantal kort op. 

Het onderwijsbudget van Nederland als percentage van het BNP is 
relatief laag (4,7%) en ligt onder dat van de meeste EU landen (6%). 
Daarmee verspillen we talent en het leidt ook tot een gemiddeld lager 
opleidingsniveau: 24% van de Nederlandse schoolbankverlaters heeft 
een HBO of universitaire opleiding, tegenover 36% in de VS. Met 
zo’n achterstand krijg je een versterking van de kennisinfrastructuur 
niet goed voor elkaar. En die achterstand kan snel groter worden 
als je ziet hoe snel ontwikkelingen elders in de wereld gaan. Verder 
heeft Nederland een relatief grote onderwijsuitval en ligt het aantal 
afstudeerders in de exacte vakken in Nederland (5,8%) bijna de helft 
onder het gemiddelde van de Europese Unie (10,4%) om over de rest 
van de wereld maar niet te spreken.

De constatering dat de instroom van bètastudenten al jaren 
hapert kan voor niemand een verrassing zijn. Overigens liggen de 
vooraanmeldingen voor scheikunde en wis- en natuurkunde gelukkig 
dit jaar iets hoger dan vorig jaar, al gaat het wel om betrekkelijk kleine 
aantallen. 

Een volgend punt is de versnippering van de publieke kennis-
infrastructuur. We hebben in Nederland meer dan 400 universitaire 
opleidingen. Daarmee probeert een klein land op een verkeerde manier 
groot te zijn. Want dat grote aantal opleidingen is erg duur en leidt tot 
doublures. 

We moeten ook constateren dat de inzet van onderzoeksgeldstromen 
zoals we die nu kennen weinig prikkelt tot commerciële activiteiten. 
Landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kennen 
veel sterkere prestatieprikkels en veel meer innovatieve bedrijvigheid 
die technologische en maatschappelijke waarde oplevert. Qua 
wetenschappelijke prestaties kan Nederland een vergelijking met 
die beide landen overigens heel goed doorstaan.

Slechts 30% van alle venture capital investeringen in Nederland is 
gericht op innovatieve high-tech sectoren, die juist cruciaal zijn voor 
de opbouw van een kenniseconomie. Voor start-ups in de life sciences 
komt daar nog het specifieke probleem van hoge aanloopkosten en 
lange ontwikkeltijden bij (van 6 tot 10 jaar); dat schrikt investeerders 
af. Je ziet trouwens ook dat niet-Europese bedrijven in Nederland 
zelden investeringen plegen op gebied van onderzoek en ontwikkeling. 
Nederland heeft blijkbaar niet de naam een kennisland te zijn.

Waar deze en andere niet genoemde factoren toe leiden is dat het 
Nederland maar niet schijnt te lukken om kennis om te zetten in 
bedrijvigheid. Het is het bekende probleem dat we kennis onvoldoende 
te gelde weten te maken. Het aantal nieuwe bedrijven als percentage 
van het totaal aantal ingeschreven ondernemingen ligt in Nederland 
een factor vijf lager dan het EU-gemiddelde. Daar komt nog eens bij dat 
het aantal technostarters niet meer dan 2 tot 3% uitmaakt van het totale 
aantal starters. 

Als we deze feiten op een rijtje zetten en ons afvragen wat de betekenis 
van ‘Nederland Kennisland’ kan zijn, ook in het licht van de kennisrijke 
toekomst die de EU zichzelf in Lissabon heeft beloofd, dan valt wel te 
begrijpen waarom kennisintensieve bedrijven zich wel eens kritisch 
uitlaten over hun thuisbasis. Nederland doet het op een aantal fronten 
gewoon niet goed en verkeert op een aantal terreinen binnen de EU 
onder de hekkensluiters. 

Toch denk ik dat cynisme of berusting hier niet op hun plaats 
zijn. Het besef dat versterking van de innovatiestructuur voor 
Nederland belangrijk is, begint nu goed in te dalen. De laatste tijd 
zijn er diverse studies verricht naar economische groei, verbetering 
van de productiviteit en innovatie. Het is vast geen toeval dat die 
allemaal signaleren dat innovatie een duidelijk positief effect heeft 
op productiviteit en duurzame economische groei, en dus ook het 
weerstandsvermogen van een economie versterkt als het elders in de 
wereld minder goed gaat. 

Nederland heeft door een mondiale bril gezien geen al te groot draagvlak 
voor techniek en innovatie. Maar wie klein is moet slim zijn, en er 
is de afgelopen jaren toch wel een en ander ondernomen: de vier 
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technologische topinstituten (TTI’s), het clusterproject Fijnchemie en 
het Genomics project zijn daar voorbeelden van. Laten we overigens ook 
niet vergeten dat Nederland op wetenschappelijk terrein in bijvoorbeeld 
chemie en chemische technologie tot de Top 5 in de wereld behoort.

Ook de start van het Innovatieplatform eind deze week onder 
aanvoering van de minister-president is goed nieuws, al is het nog een 
hele uitdaging om duidelijke keuzes te maken en de samenwerking 
tussen ministeries onderling, en tussen overheid, bedrijven en 
onderzoeksinstellingen te stimuleren. 

Verder begint het besef van de kostbare versnippering aan het 
onderwijsfront door te dringen. De Nederlandse universiteiten kunnen 
niet allemaal op alle terreinen excelleren. Bedrijven kunnen dat ook 
niet. Daarom zullen we actiever aan co-makership moeten werken. De 
drie technische universiteiten in Nederland hebben aangekondigd één 
virtuele technische universiteit van Nederland te willen beginnen. Dat 
lijkt ons een goed plan, op voorwaarde natuurlijk dat die samenwerking 
niet al te virtueel vorm krijgt! 

DSM is een technologisch, steeds kennisintensiever concern met een 
wijdvertakt netwerk binnen de wereld van onderwijs en onderzoek. 
We hebben wereldwijd 2000 R&D-ers in dienst; de helft daarvan zit 
in Nederland, waarvan 1 op de 7 van buitenlandse origine. Elk jaar 
nemen we zo’n 100 academici aan, waarvan de helft technologen. We 
hebben hier zo’n 40 parttime hoogleraren en universitaire docenten 
in dienst, zeer goede relaties met ruim 150 vakgroepen, en momenteel 
nemen we deel in een kleine 40 onderzoeks-samenwerkingen, de 
meeste in de vorm van een promotieonderzoek. We onderhouden 
samenwerkingen over de hele wereld met honderden universitaire 
vakgroepen. We stimuleren onderzoek op allerlei manieren, bijvoorbeeld 
via de International DSM Award for Chemistry & Technology die wij al 
sinds 1986 uitreiken. Voor pre-competitief onderzoek nemen we deel in 
het Dutch Polymer Institute hier op het TU/e terrein, het Wageningen 
Center for Food Sciences en het Genomics project. We nemen ook 
bestuurlijk deel aan allerlei instituten. Kortom, we zijn in Nederland 
in technologische zin zwaar vertegenwoordigd. En dus stellen wij hoge 
prijs op een innovatief kennisklimaat, waar ideeën de ruimte krijgen en 
in commerciële zin kunnen gedijen.

Het spreekt vanzelf dat bedrijven als DSM er veel aan doen om de 
belangstelling voor vakken als techniek en chemie te stimuleren. Zo 
heeft DSM sinds begin jaren negentig het project ‘Jeugd en Chemie’ 
lopen bij zo’n 50 basisscholen. De aandacht voor chemie en techniek 
moet uiteraard ook in het vervolgtraject van het VWO onderwijs warm 
worden gehouden. Dat heeft geleid tot het nieuwe JET-NET project 
met bedrijven als DSM, Akzo-Nobel, Shell, Philips en Unilever; over 
een paar weken wordt formeel het JET-NET jaar geopend, en op 18 
november wordt in het Evoluon hier in Eindhoven de JET-NET Career 
Day gehouden met zo’n 500 VWO-scholieren uit heel Nederland. 
Bovendien is vandaag ook met twee universiteiten in Shanghai, een in 
Londen (Queen Mary University) en de TU Eindhoven een driejarig 
masterclass programma in polymeren van start gegaan. Dit initiatief, 
gesteund door de EU binnen hun AsiaLink programma, richt zich 
op het scouten van talent in China en het hier naartoe halen van 
veelbelovende mensen. In China melden zich elk jaar 3 miljoen mensen 
aan voor een chemiestudie, maar de mogelijkheden zijn daar vooralsnog 
beperkt. Dat het Nederlandse beleid geen stimulans vormt om goed 
opgeleide mensen van buiten de EU hier te krijgen en te houden, is een 
probleem waar we overigens tot op de dag van vandaag nog altijd mee 
geconfronteerd worden.

Al deze initiatieven zijn bedoeld om drempels weg te nemen, iets 
aan de tekorten te doen, en om de maatschappelijke waardering 
voor chemie en technologieonderwijs te versterken. Als wij er niet 
in slagen het aantal bèta-opgeleiden op te voeren, dan ontstaan er op 
termijn zodanige tekorten dat de beoogde kennisinfrastructuurverster-
king buiten bereik blijft. Dat zal ten koste gaan van de Nederlandse 
concurrentiepositie, van duurzame groei en welvaart. Het lijkt me beter 
om daar nu op te reageren dan over een paar jaar aan een kostbare en 
tijdrovende inhaalslag te moeten beginnen. Nederland is op allerlei 
concurrentiekracht-indexen in een duidelijk neerwaartse spiraal terecht 
gekomen. Nu is een land nog wat anders dan een bedrijf, en lijstjes met 
getallen zeggen ook niet alles. Maar waar we zeker niet relativerend over 
moeten doen is de concrete impact die technologische vernieuwing op 
welzijn, milieu en de concurrentiekracht van bedrijven heeft.

Zo zijn we bij DSM een paar jaar geleden begonnen met het in kaart 
brengen van het genoom van de schimmel Aspergillus niger. Het gaat 
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daarbij om ruim 34 miljoen basenparen en meer dan 14.000 genen. 
Dat onderzoek is inmiddels afgerond en het is duidelijk geworden 
dat we met de nieuw verworven kennis waarschijnlijk vele tientallen 
nieuwe producten of verbeteringen van bestaande producten tot stand 
kunnen brengen. Zo moet u bijvoorbeeld denken aan enzymen die de 
basis vormen voor een ingrediënt dat wij zeer recentelijk ontwikkeld 
hebben voor een nieuwe generatie sporthersteldranken. Dat drankje is 
bedoeld voor sporters, omdat het de hersteltijd na grote inspanningen 
verkort. Wij hopen daarmee als Partner in Sport van het NOC*NSF de 
Nederlandse Olympische equipe een extra steuntje in de rug te geven. 
Overigens werken wij voor deze sporthersteldrank en ook voor andere 
voedingsterreinen nauw samen met de Universiteit van Maastricht.

Voeding heeft effect op een groot aantal gezondheidsgebieden: het
gezichtsvermogen, de geestesgesteldheid, kanker, botten en darmen, 
ontstekingen, hart- en vaatziekten, diabetes, enzovoorts. Ons Arachidon-
zuur bijvoorbeeld levert als ingrediënt voor flessenmelk voor baby’s 
een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de hersenen. Datzelfde 

ingrediënt komt ook voor in moedermelk, en die is natuurlijk nog 
steeds beter. U en ik hebben dat Arachidon dus wellicht moeten missen, 
maar ondertussen hebben wel de vijf grootste bedrijven ter wereld op 
dit gebied ons ingrediënt in nieuwe flesvoedingsformules op de markt 
gebracht. En zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden van ‘functionele 
voeding.’ 

Uiteraard wordt ook aan de materialenkant vernieuwd; dan moet 
u denken aan de versterking van kunststoffen met behulp van 
nanotechnologie, materialen voor diverse biomedische toepassingen, 
witte biotechnologie voor de synthese van polymeren, nieuwe methodes 
voor de productie van UV-uithardend materiaal, of bijvoorbeeld 
krasbestendige kunststoffen die op termijn de glazen schermen van TV 
en PC zullen gaan vervangen. Onze Venturing & Business Development 
groep houdt ook de vinger aan de pols in de wereld buiten DSM, onder 
meer via investeringen in start-ups. Een voorbeeld daarvan is Suprapolix, 
een innovatief bedrijf in supramoleculaire chemie dat hier aan de TU 
in Eindhoven is ontstaan en concepten op dit gebied omzet in concrete 
business.

Industrie is gesteld op continuïteit. Die is sterk afhankelijk van de 
internationale concurrentiepositie, en die hangt op zijn beurt weer 
samen met de kwaliteit van de kennisinfrastructuur en het vermogen om 
kennis om te zetten in bedrijvigheid. Over verbeteringen op dit gebied 
hebben wij wel een paar gedachten. Wij denken dan onder meer aan: 

Kiezen en specialiseren
• een duidelijke taakverdeling c.q samenwerking tussen de 
 universiteiten in specialisaties voor de masterfase, een gedachte 
 die ook leeft in de context van die ene virtuele technische universiteit 
 Nederland. Dat dit ook betekent dat er verdere onderzoeks-
 concentratie moet plaatsvinden, spreekt denk ik vanzelf;

Samenwerken
• betere samenwerking tussen industrie en universiteiten, want ook 
 op dat terrein valt nog veel te winnen. In Nederland werkt minder 
 dan 10% van de vernieuwende bedrijven samen met universiteiten; 
 in Zweden ligt dat percentage een factor vier hoger, in Finland zelfs 
 een factor zeven. En dat terwijl wij bij DSM toch uit eigen ervaring 
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 kunnen bevestigen dat je in samenwerking met onderwijsinstituten 
 wel degelijk werk kunt maken van kennis. Ik heb u daar een 
 paar voorbeelden van gegeven. En er zijn er nog zo veel meer: 
 biofarmaceutica in samenwerking met Groningen, synthetische 
 antibiotica o.a. met Delft, verbetering van de kunststof Stanyl met 
 Twente, en dan heb ik het nog niet eens gehad over het buitenland, 
 waar Nederland immers veel van heeft.

 Natuurlijk kan ook de samenwerking in de driehoek bedrijfsleven, 
 onderwijs en overheid beter. Gezamenlijk keuzes maken en die 
 ook uitvoeren; wetenschappelijk onderzoek beter afstemmen op 
 maatschappelijke vragen; meer lijn, keuzes en flexibiliteit in het 
 woud van de subsidieregelingen, en ook een duidelijk signaal in 
 de richting van technostarters dat het Nederland menens is om 
 innovatieve bedrijvigheid een zet in de goede richting te geven. U 
 kent misschien het plan van het ministerie van EZ om begin 2004 
 Technopartner op te zetten, waarin diverse initiatieven gebundeld 
 zullen worden en dat ook voorzien zal worden van een technofonds 
 waaruit starters pre-seed en seedkapitaal kunnen putten. En het is 
 goed om te horen dat de TU/e samen met bedrijfsleven aan nieuwe 
 plannen werkt om innovatieve vindingen die van grote commerciële 
 en maatschappelijke waarde zijn, optimaal te benutten, en mensen 
 met een TU/e achtergrond te helpen bij het opzetten van een eigen 
 technobedrijf. Dit zijn de dingen die we nodig hebben;

De overheid
• Er is lang geroepen dat we vanuit het Haagse een duidelijke en 
 concrete visie op wetenschaps- en innovatiebeleid nodig hebben. 
 Met de oprichting van Technopartner en het Innovatieplatform 
 onder leiding van de minister-president worden denk ik goede   
 stappen gezet. Zorg en veiligheid staan altijd in de publieke schijn- 
 werpers, terwijl innovatie en technologie misschien wat minder 
 maatschappelijk appeal hebben. Maar als je je de grote impact van 
 industrie en innovatie realiseert op het welzijn en de welvaart van 
 mensen, dan lijkt ons een concrete visie op dit gebied op zijn zachtst 
 gezegd voor 200% gerechtvaardigd. 

Dames en heren, we hebben in Nederland een paar moeizame jaren 
achter de rug, met veel kommer en kwel in de kennispolder. Nu zien 

we vanuit overheid, universiteiten en bedrijfsleven duidelijke signalen 
dat men het tij wil keren. We weten welke hordes we ten aanzien 
van structuur, strategie en cultuur moeten nemen. Een efficiëntere 
structuur, een strategie op basis van duidelijke keuzes en een aanjagende 
rol voor de overheid, en een maatschappelijke cultuur waarin innovatief 
ondernemerschap goed kan gedijen. We moeten voorkomen dat de 
Nederlandse kennisbasis verder verzwakt. Zeker nu we o.a. op gebied 
van chemie en biotechnologie op economisch en maatschappelijk terrein 
zulke belangrijke vernieuwingen aan zien komen. Nederland Kennisland 
zit nog in de ‘intentiefase’ en heeft nog een lange weg te gaan. Het lijkt 
mij een uitstekend idee om die zo kort mogelijk te houden. 
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