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Lustrumrede 

(Rede uitgesproken op 26.4.91 t.g.v. de 35ste dies natalis van de TUE.) 

Geachte aanwezigen, 

lk open hierbij deze openbare vergadering van het College van Dekanen. 
Ook ik he~t U allen welkom. A special word of welcome is extended to the 
three eminent scientists that we wish to honour during this special session. 

Dames en heren, De Technische Universiteit Eindhoven viert zoals U weet 
dit jaar het zevende lustrum. Diverse in dit lustrum passende evenementen 
hebben reeds plaats gehad en er zullen er nog volgen, maar vandaag moet toch 
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eigenlijk het hoogtepunt zijn. Daarbij past een historische terugblik, een blik 
op de toekomst, en uiteraard de bij de erepromoties behorende ceremonie. 
Als thema voor mijn inleiding heh ik gekozen de vraag: 

Wat is een ingenieur? 

Enkelen onder U zullen, als ik die vraag stel, zich afvragen of het wel 
een goed idee is geweest om aan een technische universiteit een wiskundige 
als rector te hebben. Daar zal ik nog op ingaan. Het antwoord op mijn 
vraag blijkt tijdsafhankelijk te zijn. Een korte blik in de historie van onze 
universiteit toont direct dat de door mij gestelde vraag daarin een grate rol 
heeft gespeeld. De oprichters van deze instelling hadden met die vraag geen 
moeite: het door onze zusterinstelling Delft geleverde product had een in
ternationale naam en de fabricage van nog meer van hetzelfde moest op een 
tweede plek ter hand worden genomen. In 1956 ·waren die ingenieurs alhier 
electrotechnici, werktuigkundigen en technologen. In 1960 kwamen daar de 
natuurkundig ingenieurs bij. Wat we daarmee bedoelden was voor ons niet 
echt een probleem want we hadden hier vlak bij vele lichtende voorbeelden 
van fysici (soms met een theoretische achtergrond) die ruimschoots voldeden 
aan het profiel van wat wij een ingenieur vinden. De ook in 1960 begonn-
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nen opleiding tot wiskundig ingenieur was al snel bijzonder succesvol maar 
ik moet er op wijzen dat daar veel denkwerk aan is voorafgegaan rond mijn 
thema, in dit geval de vraag: wat is eigenlijk een wiskundig ingenieur? Het 
was eeri Nederlandse uitvinding (van wijlen collega Timman uit Delft). Onze 
eigen versie staat uitvoerig beschreven in de inaugurele rede van Veltkamp. 
De betrokken faculteit moest in 1981 de analoge vraag voor informatica 'in
genieurs beantwoorden. 

De twee opleidingen die in de jaren 60 ons aanbod verrijkten, te weten 
bedrijfskunde (1966) en bouwkunde (1967), tonen dat het stellen van mijn 
vraag van wezenlijk belang is voor de opleiding en voor de instelling en tonen 
tevens de rol van de tijd. Bij het opzetten van een studierichting bedrijfs
kundig ingenieur moet de vraag beantwoord worden waarin het verschil ligt 
met een doctorandus in de bedrijfskunde. Het is bovendien niet eenvoudig 
om uit het brede spectrum van technische vakken een keuze te maken die de 
opleiding tot een geheel maakt. Daar wordt ook nu nog over nagedacht. 

Ook de huidige koerswijziging bij de bouwkunde heeft betrekking op mijn 
vraag. Bij deze faculteit zien we een krachtig streven om een omgeving te 
scheppen waarin het onderzoek een belangrijke rol speelt, o.a. omdat de 
overtuiging heerst dat iedere opleiding tot ingenieur, ook een waarin het 
ontwerpen centraal staat, onvolledig is als de student niet een directe kennis
making met onderzoek (en wel liefst op hoog niveau) heeft gehad. Tenslotte 
is er onze recente opleiding (1982) tot ingenieur met als naam "Techniek en 
Maatschappij" waar mijn vraag weer zeer centraal is: wat is een ingenieur 
met deze specialisatie? 

Helaas is mijn vraag op dit moment om een heel andere reden bijzonder 
actueel. In zijn rede bij het zesde lustrum heeft Rector Hooge gezegd dat 
het voor ons verheugend was dat wij wat betreft kwaliteit ruimschoots aan 
de vraag van het bedrijfsleven konden voldoen en helaas niet genoeg van die 
voortreffelijke ingenieurs afleverden. Hij sprak toen over wat wij nu oude stijl 
ingenieurs noemen. Er heerst op vele plaatsen twijfel of die zelfde bewering 
geldt voor de nieuwe stijl, d.w.z. le fase ingenieur. Ik heh het woord "inge
nieur" in de Winkler Prins opgezocht. De definitie is mager. Er wordt niet 
ingegaan op het feit dat een ingenieur, naast de wetenschappelijke opleiding, 
geschoold moet zijn in het ontwerpen; dat hij multidisciplinair zal moeten 
werken, daarbij komend tot een synthese van zijn werk met dat van anderen; 
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dat problemen van kosten en kwaliteit en maatschappelijke problemen een 
rol spelen bij de realisatie van zijn product. Inderdaad, een hele mond vol! 

Het verraste mij wel dat een groot deel van de verhandeling in de WP ging 
over de naamgeving van de ingenieur. Dit deel handelde over wettelijke bepa
lingen en beperkingen, en vooral de ingewikkelde Europese problematiek van 
erkenning van de titel. De discussies in de FEANI (Federation Europeenne 
d 'Associations N ationales d 'lngenieurs) die er toe zouden kunnen lei den dat 
de Nederlandse ingenieur Europees niet meer als volwaardig wordt bezien 
tonen aan dat belangstelling voor mijn centrale vraag blijkbaar internatio
naal is! Binnen HBO kringen leeft hier en daar de gedachte dat de twee 
opleidingen gelijkgeschakeld kunnen warden. Dat toont dat iets verloren is 
gegaan. De HBO ingenieur heeft in ons bedrijfsleven altijd een belangrijke 
rol gespeeld naast de academisch ingenieur! Het waren duidelijk verschillende 
types technicus. Blijkbaar moeten wij de hand in eigen boezem steken en 
ons opnieuw bezinnen op de vraag "wat is een academisch ingenieur?". 

De zojuist genoemde discussies in de FEANI introduceerden de mogelijk
heid om onze ingenieurs pas als zodanig te erkennen na enkele jaren ervaring 
in de praktijk. In <lit verband vermeld ik met instemming het oordeel van 
collega Gelders, President van de CL AIU ( Comite de Liaison des Associa
tions d'Ingenieurs Universitaires de la Communaute Europeenne) dat erop 
neerkomt dat enige jaren praktijkervaring voorafgegaan door een gebrekkige 
basisopleiding niet het equivalent van een echte ingenieur oplevert! 

Een terugblik op de beleidslijn van onze instelling van de laatste jaren 
toont dat wij hebben ingespeeld op signalen uit het bedrijfsleven. Dat wil 
meer clan wat de overheid bij de ongelukkige uniforme studieduur verkorting 
als eenvoudige oplossing heeft gekozen: wie ziek is wil niet door een half 
opgeleide dokter warden behandeld (en de overheid vond dat <lit ook voor 
paarden geldt). Voor vrijwel alle andere opleidingen maakt de kwaliteit van 
de opleiding blijkbaar niet veel uit. Mijn mening is dat het zeer veel uitmaakt 
voor een natie die zo zeer afhankelijk is van industriele prestaties. Het is clan 
ook goed dat de TUE inderdaad meer biedt clan die eerste fase. 

Met een zekere trots vermeld ik dat de TUE model staat voor de oplei
ding tot "technologisch ontwerper", inderdaad: een opleiding die synthese 
en realisering in het vaandel voert. Ons Instituut Vervolg Opleidingen zal 
in het komende jaar bijna verclubbelen in omvang. Het is zeer duidelijk dat 
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de jonge mensen die daar worden opgeleid voldoen aan bet aloude beeld van 
de Nederlandse ingenieur en bovendien al in hun opleiding met complexe 
ontwerpopgaven en moderne technische hulpmiddelen in aanraking gebracht 
zijn. Het is immers niet meer op alle gebieden mogelijk om de vaardigheden 
van het ontwerpen op te doen door ervaring volgend op een initiele universi
taire studie. Zo brengt de afstuderende ontwerper na zes jaar TU-opleiding 
meer mee dan de "oude stijler". 

Kijken we nu naar de vervolgopleiding die leidt tot de doctorstitel clan 
zien we dat een deel daarvan bestaat uit het aanvullen van een onvoldoende 
basis. 

Uit datgene wat ik tot nu toe heh gezegd moeten wij de conclusie trekken 
dat wij in Nederland met de ingenieursopleiding op de verkeerde weg zijn. 
Wij en heel Europa weten blijkhaar heel goed wat een ingenieur is en die leid 
je niet in vier jaar op! 

Het raadplegen van de WP wat betreft de ingenieur leverde nog enige 
interessante informatie op. Ik heh mij enigszins verdiept in de eerste Neder-, 
landse ingenieursopleiding op last van prins Maurits ingesteld aan de Leidse 
hogeschool in 1600. De instructie voor deze opleiding was opgesteld door 
..... jawel, een wiskundige, nl. een van onze beroemdste wetenschappers, Si
mon Stevin, die we wellicht ook als voorbeeld moeten kiezen voor de echte 
ingenieur. Ik moet er op wijzen dat Stevin, hoewel afkomstig uit Brugge, 
vrijwel zijn hele leven werkzaam was in Nederland. Ik vergeef hem dat de 
eerste door hem ontworpen opleiding een praktische was met een minimum 
aan theorie omdat uit al zijn werk toch blijkt dat voor hem de theoretische 
onderbouwing van technisch werk essentieel is. 

Mijn vraag naar de aard van een ingenieur zal ik nu enigszins rondom deze 
ontwerper van die eerste opleiding uitwerken met daarbij een blik op onze 
drie eregasten van vandaag. Als kleine zijsprong vermeld ik dat Stevin een 
voorvechter was van onderwijs in het Nederlands, iets dat nu vierhonderd 
jaar later weer actueel is. Hij was zelfs een van de grondleggers van het 
wetenschappelijk en technisch Nederlands. Daarbij heeft hij onze taal met 
zeer veel woorden verrijkt en o.a. het gebruik van "wiskunde" in plaats van 
"mathematica" geintroduceerd. 

Zoals ik reeds heh vermeld was Stevin in de eerste plaats een wiskun
dige. Uit zijn werk op dit gebied noem ik zijn rentetafels en zijn bijdrage 
aan de logica. Hij benadrukte het belang van definities omdat ( citaat) "men 
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de woorden moet verstaen, eer men de Saecke, die duer de woorden ver
claert wort, hegrijpen can." Het is passend dat de erepromotie in de faculteit 
wiskunde en informatica gemotiveerd wordt door het ontwerpen van geavan
ceerde rekenapparatuur waarhij de heer Scholten, als een der eersten aan 
dit ontwerpen een wiskundige onderbouwing gaf. Dit stelde hem in staat 
ontwerpregels op te stellen die de correctheid van de te houwen apparatuur 
garandeerden. Zijn regels voor de floating point aritmetiek zouden stellig ook 
de goedkeuring hehhen weggedragen van de man die het decimale stelsel in 
1585 invoerde. 

Wij zijn daarmee terug bij Stevin. Opvallend was zijn veelzijdigheid; hij 
was een theoreticus met een zeer grote analytische kennis; hij slaagde er in 
een aantal metingen op zeer ingenieuze wijze te doen. Deze zinnen zouden 
inderdaad uit de hiografie van Stevin kunnen komen maar in werkelijkheid 
heh ik ze overgeuomen uit de a.anbeveling voor het eredoctoraat voor prof. 
Bremmer! Ik zei al eerder dat op het Natuurkundig Laboratorium van Philips 
ieer veel theoretisch geschoolde fysici ware ingenieurs werden en ik hen blij 
dat wij Bremmer nu kunnen eren voor zijn vele hijdragen tot theorie en 
toepassing van golfvoortplanting. Dat Bremmer in Leiden is opgeleid past 
uitstekend in mijn betoog! 

Voor velen was Stevin een werktuigkundig ingenieur. Op dit gebied heeft 
hij zeer divers werk gedaan. Grote bekendheid genoot hij voor de uitvinding 
van de zeilwagen, een voertuig waarin slechts weinigen op aarde zich ooit heb
ben voortbewogen. In zijn tijd was het uniek om via toegepaste mechanica 
een zo sterk theoretische fundering te geven aan uitvindingen. Onze derde 
a.s. eredoctor, prof. Schiehlen, is een werktuigkundig ingenieur. Hij wordt 
geroemd om zijn werk in zowel theoretische aspecten van bewegende mecha
nische systemen als allerlei technische toepassingen. Orn mijn vergelijking 
compleet te maken begon hij zijn loopbaan met werk aan satellieten, o.a. hij 
het Marshall Space Flight Center, en ook hier geldt dat slechts weinigen ooit 
in een van de betrokken voertuigen hebben gezeten! 

Dames en Heren, 
De eerste opleiding tot ingenieur in Nederland is hijna 400 jaar geleden 

ingesteld. Blijkbaar is de vraa.g "wat is een ingenieur?" nu nog actueel. Ik 
stel dat onze universiteit dat heel goed weet en haar taak ook heel wat beter 
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zou kunnen uitvoeren clan thans door de vierjarige cursusduur mogelijk wordt 
gemaakt. Voor mij zijn zowel Stevin als de drie geleerden die wij aanstonds 
een eredoctoraat zullen verlenen voorbeelden van het type ingenieur dat wij 
ons voor de toekomst voor ogen stellen om op te leiden. 

Ik dank U voor U w aandacht. 
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