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Martin Rem is geboren in 1946 in Koog aan de Zaan. Jn 1971 studeerde hij 
af als wiskundige aan de Universiteit van Amsterdam. In 1977 en 1978 was 
hij als gasthoogleraar werkzaam aan het California Institute of Technology, 
Pasadena. Vanaf 1978 is Rem werkzaam als hoogleraar Informatica aan de 
TU/e. In 1992 werd hij decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica van 
deze universiteit. Van 1996 tot 2001 was Martin Rem Rector Magni.ficus van 
de TU/e. Na zijn rectoraatsperiode wordt hij wetenschappelijk directeur van 
het Eindhoven Embedded Systems Institute (EESI). 
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Voordracht Opening Academisch 
Jaar 2001/2002 van de 
Technische Universiteit Eindhoven 

Prof.dr. M. Rem 
scbeidend Rector Magnificus TU/e 

Vijf jaar rectoraat 

Dames en beren, vandaag markeert voor mij bet einde van een recto
raatsperiode van vijf jaar. Dat is een vrij lange tijd, want in die vijf jaar 
beb ik bij alle andere Nederlandse universiteiten bet rectoraat zien 
wisselen; en bij een groot aantal meer dan eens. Het lijkt me vandaag 
dus een goede gelegenbeid om mijn ervaring als rector te gebruiken om 
eens op een aantal beleidsterreinen terug te blikken. Het is dan straks 
· na de rectoraatsoverdracbt - aan de nieuwe rector om de blik weer naar 
voren te ricbten. 

Het eerste terrein waarop ik terugblik is dat van bet wetenscbappelijk 
onderwijs. Toen ik aantrad als rector was er wettelijk vastgelegd dat de 
vakgroepen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onderwijs en 
onderzoek, en daarmee was er dus feitelijk niemand verantwoordelijk. 
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Dat is inmiddels veranderd. Iedere opleiding heeft nu een opleidings
directeur, die door faculteits- en universiteitsbestuur persoonlijk wordt 
aangesproken op de kwaliteit van de desbetreffende opleiding. 
Deze verandering heeft zich afgespeeld in een tijd dat, zowel in Neder
land als internationaal, de aandacht voor de student sterk is toegenomen. 
De vorige minister van onderwijs, minister Ritzen, heeft zich zeer 
ingespannen om de studenten als volwaardige leden van de universitaire 
gemeenschap erkend te krijgen. Onder andere door middel van program
ma's voor Kwaliteit en Studeerbaarheid probeerde hij een duidelijke 
verbetering in het Nederlands hoger onderwijs tot stand te brengen. 
Op de nieuwe opleidingsdirecteuren rustle dus de zware taak om die 
bestuurlijke verantwoordelijkheid inhoud te geven en om tegelijkertijd 

de gewenste onderwijsverbeteringen door te voeren. Ik denk dat we daar 
in Eindhoven heel aardig in zijn geslaagd, al zijn we nog niet helemaal 
waar we willen komen. Aan de TU/e hebben we een aantal initiatieven 
genomen om een beter begrip te krijgen van wat onze studenten drijft. 
Daarvan zijn de tweejaarlijkse satisfactiepeilingen en de, eveneens 
tweejaarlijkse, Mystery Tour landelijk het meest opgevallen. Bij de 
Mystery Tour trekken een kleine tweehonderd studenten samen met 
bestuur, opleidingsdirecteuren en decanen er een dag op uit naar een 
onbekende bestemming om over klemmende universitaire zaken te 
spreken, maar vooral ook om elkaar beter te leren kennen. Ook het 
nieuwe onderwijsmodel OGO (Ontwerpgericht Onderwijs), waarin 
studenten in teams werken aan ontwerpopdrachten, heeft duidelijk 
bijgedragen tot een meer open en in sommige opzichten meer gelijk
waardige relatie tussen student en staf. 

Ik heb de afgelopen jaren vaak gehoord dat de student meer als klant 
moet warden benaderd. Ik ben er niet zeker van of dat een goede 
zienswijze is. Bij de Opening van het Academisch Jaar in 1996, de 
gelegenheid waarbij ik tot rector werd geinaugureerd, zeiden de 
studenten terecht: 'Een universiteit is geen koekjesfabriek'. Degenen 
die hier vijf jaar geleden aanwezig waren moeten zich dat kunnen 
herinneren. En ook geen supermarkt, zou ik eraan willen toevoegen. 
Net als minister Ritzen zien we onze studenten niet als klanten of als 
halffabrikaten. Studenten van een universiteit zijn gewone leden van 
de universitaire gemeenschap. Daarom hebben wij, en met ons veel 
andere Nederlandse universiteiten, een structuur voor de medezeggen
schap gekozen waarin studenten en personeel gezamenlijk zijn vertegen-
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woordigd. Zo'n keuze past bij een universiteit. 

Al geruime tijd hebben we de Nederlandse universiteiten meer zelf
standig zien worden. De afgelopen jaren is dat gepaard gegaan met een 
toegenomen competitie tussen de universiteiten. In het wetenschappelijk 
onderzoek leidt dat er langzamerhand toe dat instellingen zich gaan 
concentreren op een -als het enigszins kan- beperkt aantal gebieden. 
Nu het speelveld internationaler wordt, realiseren universiteiten zich 
nog sterker hoe belangrijk het is om in die wereldwijde competitie een 
beperkt aantal speerpunten te kiezen en om in die gekozen terreinen 
internationaal uit te blinken. Dat is de trend, maar het gaat langzaam. 

Een voorbeeld. In een relatief ver verleden zijn de Nederlandse 
micro-elektronici met elkaar overeengekomen dat de TU/e zich zou 
specialiseren in 3/5-halfgeleiders en opto-elektronica. Voordat ik 
als rector aantrad was er in dat verband al afgesproken dat een onder
zoeksgroep op dit terrein van een bevriende instelling zou overkomen 
naar Eindhoven. Pas zeer recentelijk echter konden we aan de des
betreffende hoogleraar en de universitair hoofddocent de college
besluiten van hun benoeming overhandigen. Merk overigens op dat in 
Eindhoven benoemingen van universitair hoofddocenten college
besluiten zijn; dat is uniek in Nederland. 

In een wereld waarin universiteiten zich in toenemende mate concen
treren op hun kerngebieden ligt het voor de hand dat universiteiten ook 
meer gaan samenwerken. Gebieden buiten de eigen kerncompetenties 
zijn dan immers niet meer lokaal voorhanden. Een schoolvoorbeeld 
is in dit verband de gezamenlijke faculteit Biomedische Technologie 
van de universiteiten van Eindhoven en Maastricht. Ruwweg kun je 
zeggen dat de medische inbreng uit Maastricht komt, dat de technische 
inbreng uit Eindhoven komt, en dat het bio-stuk in deze nieuwe samen
werking gezamenlijk wordt ontwikkeld. Soortgelijke samenwerkingen 
worden sindsdien ook ontwikkeld tussen Delft en Leiden en tussen 
Twente en de Amsterdamse VU. 
Op twintig kilometer van Eindhoven bevindt zich een universiteit die 
bijzonder sterk is in economie en rechten. Ik kan me goed voorstellen 
dat als er behoefte komt aan nieuwe programma's op het raakvlak van 
techniek en economie of rechten, dat dan de as Tilburg-Eindhoven een 
interessante is. Voorzichtig proberen we nu al om door inschakeling van 
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het SOB U (Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten) 
gezamenlijk onderzoek van de grond te krijgen op het gebied van electro
nic commerce, zeg maar: het handel drijven via het internet. 

Ik heb de indruk dat de samenwerking met het bedrijfsleven in de loop 
van de tijd zakelijker is geworden. Ik neem als voorbeeld het !PO, 
een instituut waarin Philips en de TU/e langjarig hebben samengewerkt 
op het gebied van perceptieonderzoek. Zonder al te veel zeggenschap 
over het onderzoeksprogramma heeft Philips bijna veertig jaar lang 
ongeveer de helft van de kosten van dit aan de TU/e gevestigde instituut 
opgebracht. Daar is Philips ongeveer vier jaar geleden mee gestopt. 
Philips neemt nu dee! aan het EESI, het onderzoekinstituut voor 
embedded systemen. Maar de formule is inmiddels heel anders. Bij EESI 
is de financiering expliciet gekoppeld aan projecten en aan onderwijs
programma's. Het past niet meer bij deze tijd om van bedrijven te 
verwachten dat ze langdurig -op de automatische piloot- publiek onder
zoek subsidieren, hoe nuttig ze dat onderzoek ook mogen vinden. 
Persoonlijk vind ik dat geen slechte ontwikkeling. De beste samen-
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werking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven ontstaat immers als 
je gezamenlijk programma's en projecten ontwikkelt. Mijn ervaring is 
dat dan ook het bedrijfsleven bereid is om te investeren. Dat is op 
project-basis het geheim achter de zogenoemde PROGRESS-formule. 
Op programmaniveau zien we dezelfde structuur terug in de vier 
Nederlandse technologische topinstituten. 

Nederland heeft geen ministerie voor Wetenschap en Technologie. 
Misschien hoeft dat ook niet, maar de beleidsvorming op dat gebied is nu 
toch wat onduidelijk. Ik heb de indruk dat de prioriteit bij het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vooral bij onderwijs ligt, en 
dan nog meer bij lager en voortgezet onderwijs dan bij hoger onderwijs. 
Wetenschappeli jk onderzoek ligt dit ministerie niet na aan het hart, en 
met technologiebeleid, de spil van de technische universiteiten, houdt 
dit ministerie zich helaas helemaal niet bezig. 
Het ministerie van Economische Zaken probeert, voor zover dat binnen 
hun competentie valt, in deze lancune te voorzien. Dit ministerie neemt 
dus al jaren de bemoeienis op zich met de Europese onderzoekprogram
ma's, zoals bijvoorbeeld de kaderprogramma's en de Eureka-program
ma's MEDEA en !TEA. Vreemd genoeg is het niet het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die via de ICES/ KIS program
ma's (zeg maar: door gebruik van de aardgasbaten) grootschalig inves
teert in de Nederlandse kennisinfrastructuur. Je vraagt je bijna afwaarom 
de technische universiteiten nog onder het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen vallen. 

Het is goed dat wetenschap en technologie het ministerie van Economi
sche Zaken zo ter harte gaan. Toch heeft dat ook een schaduwkant. Het 
ministerie van Economische Zaken moet er, in verband met Europese 
regelgeving, op letten dat zij geen concurrentievervalsing veroorzaken 
door selectiefbedrijven te bevoordelen. Dat heeft tot gevolg da t ze zich 
moeten beperken tot preconcurrentieel onderzoek. tot open inschrij
vingen en dat ze hun beleid proberen te maken door in voorkomende 
gevallen alle relevante spelers aan tafel te vragen. Ik heb de afgelopen 
jaren de eer gehad om aan een aantal van zulke Task Forces deel te 
nemen. Ik moet bekennen dat het niet meevalt om met veertig mensen 
rond de tafel gefocusseerde beleidsplannen te maken. Desondanks is het 
opvallend hoeveel het ministerie van Economische Zaken, binnen 
al deze rondvoorwaarden, de laatste jaren op het gebied van technologie-
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beleid voor elkaar heeft gekregen. 
Economische Zaken is natuurlijk niet het enige ministerie dat techno
logisch onderzoek ondersteunt. Het ministerie van Defensie doet dat 
bijvoorbeeld ook via vaste instituten als TNO/FEL en het Prins Maurits 
Laboratorium. Dat zijn uitstekende instituten, maar ook voor hen geldt 
weer dat ze er beter van zouden warden als ze hun financiering in een 
meer open competitie moeten gaan verwerven. 
Persoonlijk ben ik tijdens de perioden dat ik in de Verenigde Staten 
werkte, ondersteund door DARPA en ONR, twee organisaties van het 
Amerikaanse ministerie van Defensie. Die gaven met plezier het geld 
aan een buitenlander. Zo denk ik ook dat het ruimteschild van George 
W. Bush niet bedoeld is om vijanden tegen te houden maar veeleer om 
de Amerikaanse technologie te stimuleren. 

Een mooi voorbeeld van toegepast technologiebeleid is afkomstig van 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ik heb het nu over het project 
Kenniswijk, dat hier in de regio Eindhoven wordt ontwikkeld. Mijn 
complimenten aan dit miniserie voor dit vooruitstrevende initiatief. Het 
heeft alleen wel duidelijke raakvlakken en overlappen met initiatieven 
van andere ministeries, zoals het al lopende project Gigaport (door het 
ministerie van Economische Zaken onder ICES/KIS gefinancierd) en het 
te verwachten programma voor breedbandcommunicatie onder ICES/ 
KIS3. Kortom, misschien is er geen ministerie voor Wetenschap en 
Technologie nodig, maar dan zou er toch wel wat meer gecoordineerd 
mogen warden. 
Orn nog eens een voorbeeld te noemen: er is in Nederland een schreeuw
end tekort aan wetenschappelijk opgeleide technici. Oat is zo sterk dat 
bijvoorbeeld Philips intellectueel hoogwaardig onderzoek naar elders in 
de wereld aan het verplaatsen is, omdat daar de hoogopgeleide technici 
we! voorhanden zijn. De slogan Nederland Kennisland is dus serieus 
in gevaar. Welk ministerie ligt daar nu eigenlijk wakker van? Alie 
ontwikkelingen overziend, zou ik willen vragen: minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, beseft u dat het technisch-wetenschappelijk 
onderwijs nog steeds in uw portefeuille zit? 

Ik heb een paar keer Philips genoemd. Laat ik eens iets meer over de 
regio Eindhoven zeggen. De concentratie aan hoogwaardige technische 
bedrijvigheid die we in deze regio vinden, komt op niet veel plaatsen in 
de wereld voor. De high-tech campus die Philips aan het ontwikkelen 
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is, en waar straks meer dan achtduizend mensen gaan werken in onder
zoek en ontwikkeling, is uniek in de wereld. Dit is echt heel bijzonder: 
bijzonder voor Eindhoven, bijzonder voor Nederland, en ook bijzonder 
voor Europa. U moet beseffen dat we straks op korte afstand van elkaar 
twee technologie-campussen zullen hebben, waar respectievelijk (waarbij 
TNO geteld is bij de universitaire campus) tienduizend en achtduizend 
mensen werken en studeren aan de technologisch meest geavanceerde 
onderwerpen. 
Er zal van deze activiteiten een sterke magneetwerking uitgaan, zo sterk 
dat het een regio tot technologische bloei kan brengen die zich voorbij de 
landsgrenzen uitstrekt tot tenminste Leuven en Aken. 'Kan' zei ik, want 
het zal alleen gebeuren als we in staat zijn om de goede onderzoekers 
hier naartoe te krijgen. Graag halen we goede Nederlandse technici naar 
onze regio, maar het is inmiddels noodzakelijk gebleken om daarnaast 
ook mensen uit de rest van de wereld aan te trekken. Daarvoor moet 
Eindhoven we! een stad zijn waar mensen graag willen wonen. Dat vergt 
stedelijke faciliteiten, ook culturele, van een internationaal niveau. Zover 
is de stad helaas nog niet. 
Het vereist overigens ook dat de Nederlandse politiek zich gaat realiseren 
dat er ook buiten de randstad in mobiliteit mag warden gelnvesteerd. 
Dat de nationale noord-zuid ader, de A2, bij Eindhoven nog steeds 
verkeerslichten heeft is voor mij absoluut onbegrijpelijk. Net zo min 
begrijp ik waarom de snelweg tussen Eindhoven en Hasselt alleen aan 
de Belgische kant van de grens is aangelegd. 

Aan het eind van mijn rede gekomen, zou ik tegen de overheid willen 
zeggen: schep goede randvoorwaarden voor de technologische groei in 
Nederland, stuur op hoofdlijnen en laat de uitvoering aan de spelers in 
het veld over. Maar zorg er ook voor dat het Nederlandse technologie
beleid goed wordt gecoiirdineerd. 

Tegen u alien in de zaal zou ik willen zeggen: ik kijk met plezier 
terug op vijf jaar rectoraat. Het was een fascinerende tijd. Ik heb er 
daarnaast het volste vertrouwen in dat mijn opvolger, prof. van Santen, 
op uiterst adequate wijze het stuur zal overnemen. Ik ga dan ook met 
veel genoegen over naar het volgende dee! van deze plechtigheid: 
de rectoraatswisseling. 
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