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Het is een eer om juist vandaag in Eindhoven te zijn bij de viering 
van de 54e Dies Natalis. Een speciale dag om meer dan één reden, 
want u neemt hier ook afscheid van uw collegevoorzitter Amandus 
Lundqvist.
Het is juist daarom mooi dat we vandaag spreken over innovatie 
en ondernemerschap. Want waar die twee elkaar raken, dáár staat 
Amandus Lundqvist. Hij verpersoonlijkt de hechte band tussen 
gedreven wetenschap en creatieve bedrijvigheid. Hier in Eindhoven 
weten onderzoekers en ondernemers elkaar te vinden. Ze zijn zelfs 
vaak verenigd in één en dezelfde persoon. Dat is zo mede dankzij uw 
collegevoorzitter. Hij is de motor geweest achter deze ondernemende 
universiteit en talloze business start-ups van jonge wetenschappers.
Een krachtig vertrouwen in de ondernemende onderzoeker, 
dat is wat uw universiteit en mijn ministerie bindt. Wetenschap 
en overheid hebben een gemeenschappelijke opdracht. Onze 
samenleving staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied 

Samen op weg 
naar een innovatiever 
Nederland

Maria van der Hoeven was van 2002-2007 minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW). Daarna werd zij minister van Economische Zaken. Eerder 
was zij docent op middelbare scholen, schooldecaan en directeur van een 
onderwijsinstelling. Zij was ook directeur van het Technologiecentrum Limburg. 
Van der Hoeven was van 1991 tot 2002 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. 
Zij bekleedde vele functies op cultureel en maatschappelijk gebied, onder meer 
als lid van de Raad van Bestuur van de Hogeschool Domstad te Utrecht en als lid 
van het innovatieplatform.

M.J.A. van der Hoeven 
Minister van Economische Zaken
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van gezondheidszorg, veiligheid en duurzaamheid. We hebben 
slimme mensen nodig om oplossingen te vinden voor complexe 
vraagstukken. Denken alléén is niet genoeg. We moeten ook doen.
Ondernemen is het sleutelwoord. Als minister van Economische 
Zaken vraag ik me bijvoorbeeld af: hoe zorg je ervoor dat 
onderzoekers de kennis ontwikkelen die onze samenleving nodig 
heeft? Hoe bereiken we een betere aansluiting tussen wetenschap 
en bedrijfsleven? Kortom: hoe geven we kennisvalorisatie ook 
daadwerkelijk gewicht?
Wanneer we spreken over de maatschappelijke betekenis van 
innovatie en de vermarkting van kennis, rijst al snel het beeld 
van een drievoudige spiraal, de triple helix. Deze verbeeldt de 
samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid. 
We kringelen als het ware samen omhoog. Op allerlei niveaus is 
er gelegenheid om dwarsverbanden aan te gaan. Juist over die 
dwarsverbanden wil ik vandaag spreken.

Kerntaak
Als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heb ik kennis-
valorisatie benoemd als derde wettelijke kerntaak voor onze 
universiteiten. Ik wilde onze excellente kennisinstellingen aansporen 
zich naast onderwijs en onderzoek te richten op de toepassing 
van kennis. Als minister van Economische Zaken ga ik op diezelfde 
weg voort. Want hoogwaardige kennis hebben we volop in huis. 
Het is van belang dat we dat kennisniveau ook zien te behouden. 
Maar er is meer: het is net zo goed zaak vermogen te ontwikkelen 
om kennis beschikbaar te stellen en toe te passen in nieuwe 
producten, processen en diensten. Dat is een economische zaak, 
een economische noodzaak, eens te meer in tijden van crisis.

De universiteiten vervullen een cruciale rol bij het realiseren van 
kennisvalorisatie. Allereerst door baanbrekend fundamenteel 
onderzoek te doen. Dat is een basisvoorwaarde. Vervolgens kan 
die vernieuwende kennis uitmonden in toegepast onderzoek. Dat 
is uiteindelijk weer de basis voor nieuwe bedrijvigheid. De VSNU 
(Vereniging van Universiteiten) brengt binnenkort een brochure uit 
met voor iedere Nederlandse universiteit twee voorbeelden van 
kennisvalorisatie in de praktijk. Ik ben blij dat de universiteiten 
hun rol nu oppakken.
Zo heeft de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zich samen 
met andere kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, 
ministeries en MKB Nederland verbonden aan een zogenoemde 
valorisatie-agenda. Ik zie dat universiteiten zelf initiatieven nemen 
om de benutting van kennis een plek te geven in hun programma’s. 
Dat draagt bij aan een ondernemende houding van jonge 
wetenschappers. Dat draagt bij aan een cultuuromslag. We gaan dus 
vooruit, maar dat neemt niet weg dat we nog een behoorlijke weg 
hebben te gaan. 

Top vijf
In 2020 willen we teruggekeerd zijn in de top vijf van kennislanden. 
Die ambitie zullen we moeten waarmaken om ons niveau van 
welvaart te behouden.
In de Brainport Zuidoost-Nederland – met Eindhoven als middelpunt – 
blijkt heel duidelijk de meerwaarde van alle dwarsverbanden binnen 
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de triple helix. Neem het Brabant Center for Entrepreneurship (BCE), 
een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit 
Eindhoven en de Universiteit van Tilburg. Ook gemeenten en de 
provincie doen mee.
In dit centrum zien we pioniers in actie. Startende ondernemers 
kunnen hier kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied 
van ondernemerschap. “Er zijn mensen nodig die overlopen van de 
ideeën, over grenzen heen denken en andere richtingen in durven 
te slaan. Ondernemers die het verschil maken”. Dat is de missie 
van het BCE.

Waar het verschil wordt gemaakt, daar valt ook iets te beschermen. 
Hier ligt een belangrijke rol voor de overheid. Op het terrein van 
Intellectueel Eigendom is op dit moment veel gaande, zowel 
nationaal als internationaal. We kijken inmiddels op een nieuwe 
manier naar octrooien: ze bieden niet alleen een vorm van 
bescherming, maar zijn vooral een bron van informatie en inspiratie.

Het open innovatiemodel is de toekomst voor bedrijven. Maar 
dit model vereist een goed werkend octrooibestel. Dat levert de 
smeerolie voor nauwere samenwerking, tussen bedrijven onderling, 
maar ook tussen bedrijven en kennisinstellingen. In 2008 hebben 
we onze nationale octrooiwet al gemoderniseerd. In Europa duurt het 
wat langer. Maar we werken hard aan een Gemeenschapsoctrooi en 
uniforme rechtspraak.
Dat is niet alleen efficiënter en goedkoper, maar heeft ook alles 
te maken met transparantie. Weten waar je aan toe bent. Dat is 
belangrijk, juist voor startende ondernemers.
Laten we ons bij al onze inspanningen internationaal blijven 
oriënteren. Al sinds mijn jaren op OCW hecht ik sterk aan een 
duidelijke profilering van de Nederlandse universiteiten. Waar ligt op 
de nationale én internationale markt je meerwaarde? Hoe draag je bij 
aan het verschil dat Nederland wil maken?
Het is mooi om te zien dat het Europese Instituut voor Innovatie en 
Technology twee samenwerkingsverbanden heeft uitgekozen waarin 
de TU/e een belangrijke plaats inneemt. Zo ontwikkelt u zich tot een 
belangrijke internationale partner op het gebied van groene energie 
en ICT.

Samenwerking
Tegelijkertijd ben ik ook een groot voorstander van goede samen-
werking tussen de universiteiten binnen onze grenzen. Ook daarmee 
dienen we internationale ambities. Amandus Lundqvist heeft zich 
sterk gemaakt voor de samenwerking tussen onze drie TU’s, in 
de 3TU.Federatie. Ik vind dit een prachtig initiatief. Zo staan onze 
universiteiten samen sterk.
Mijn ministerie wil op alle mogelijke manieren dwarsverbanden 
tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid stimuleren door 
financiering van samenwerkingsprogramma’s als Pieken in de Delta, 
Point One, HTAS en natuurlijk het Valorisatieprogramma.
De overheid wil zorgen voor een goed raamwerk voor kennis-
valorisatie. De economische crisis maakte het daarbij nodig dat 
we extra maatregelen troffen om bedrijfskredieten niet te laten 
opdrogen, kenniswerkers voor Nederland te behouden en sterker 
uit de crisis te komen. Veel bedrijven in deze regio hebben van die 
regelingen gebruik gemaakt. Zo blijft de vaart erin en dat is goed.

Yoyn Interactive
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2009
Spin-off
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Technische 
Bedrijfskunde
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Het is goed te zien dat er constanten zijn in de geschiedenis. Een 
universiteit als de TU/e heeft bruikbaarheid, dienstbaarheid en nut al 
van oudsher hoog in het vaandel.
Op de eerste diesviering op 23 juni 1957 maakte professor Dorgelo, 
rector magnificus van de Technische Hogeschool Eindhoven, het 
nieuwe motto bekend van de nog kersverse Hogeschool. Men was 
te rade gegaan bij de klassieken. Het epos “Aeneis” van Vergilius 
om precies te zijn. “Mens agitat molem”, zo klonk het nieuwe motto. 
In vertaling: de menselijke geest brengt de materie in beweging. 
Professor Dorgelo gaf de volgende toelichting:
“Als men als taak en opdracht van een technische hogeschool ziet: 
het ontwikkelen en scherpen van de menselijke geest om de stof 
aan de mensheid dienstbaar te maken, haar bruikbaar te maken en 
om te vormen tot nuttig vermogen, dan is de genoemde zegswijze 
in overdrachtelijke zin uitmuntend bruikbaar als motto voor een 
instituut van technisch hoger onderwijs.”
U heeft inmiddels laten zien dit motto dubbel en dwars waar 
te kunnen maken. Dat is een verdienste van de Eindhovense 
academische gemeenschap en van Amandus Lundqvist in het 
bijzonder. Graag wens ik u allen op deze verjaardag alle succes 
toe voor de toekomst.

Dolphys Medical
Gestart

2004
Spin-off

Scheikundige 
Technologie
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De TU/e bevindt zich in het hart van de Brabantse industrie, in een 
van de meest innovatieve regio’s van Europa. We komen ook uit 
die industrie voort. Vandaag 54 jaar geleden werd onze universiteit 
opgericht, mede door de inspanning van bedrijven hier in de regio. 
In ruim een halve eeuw zijn we uitgegroeid tot een van de belangrijke 
kenniscentra van Europa. We staan als universiteit in Europa op 
nummer 1 als je de wetenschappelijke publicaties telt die samen met 
de industrie tot stand kwamen.

Creatieve wetenschappers zijn vaak ook gedreven ondernemers. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het grote aantal start-ups rond deze 
universiteit. Om een voorbeeld te noemen: Drie studenten van onze 
universiteit richtten in 2001 samen het bedrijf Drivetrain Innovations 
(DTI) op. Tijdens hun promotie ontwikkelden ze een automatische 
versnelling met een vliegwiel. Dat bespaart bij een auto 25 procent 
energie. 

Ondernemende 
wetenschap

Amandus Lundqvist is sinds september 2002 voorzitter van het College van 
Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Eerder werkte hij 
voor IBM, waarvan 10 jaar als algemeen directeur en directievoorzitter van IBM 
Nederland NV. Daarnaast heeft hij een aantal toezichthoudende nevenfuncties bij 
de overheid, semioverheid en het bedrijfsleven. Hij studeerde Civiele Techniek aan 
de HTS te Rotterdam en Management/Executive Education bij IBM, IMD en Aspen 
Institute. 

A.H. Lundqvist
Voorzitter College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven
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Het bedrijf kon worden opgericht dankzij Incubator3+, de organisatie 
waarmee we technostarters begeleiden. Dat doen we nu bijna zes 
jaar, samen met andere organisaties hier in de regio, zoals Fontys 
Hogescholen, TNO, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en 
Syntens.
Zo’n twintig start-ups per jaar komen voort uit onderzoek van de 
TU/e. Die bedrijven krijgen vaak het intellectueel eigendom ter 
beschikking. In de bijna acht jaar dat ik nu voorzitter ben van 
het College van Bestuur, heb ik mogen meemaken dat er zo bijna 
honderd bedrijven werden opgericht.
Een ander voorbeeld van een starter: Drie jaar geleden startte het 
bedrijf QTIS/e, gespecialiseerd in hartkleppen. Tot nu toe worden 
implantaten voor hartkleppen meestal gemaakt van lichaamsvreemd 
materiaal dat nooit helemaal door het lichaam wordt geaccepteerd. 
Dit nieuwe bedrijf QTIS/e maakt hartkleppen van lichaamseigen 
levende cellen. Dat is een direct resultaat van het onderzoek in 
de groep van Frank Baaijens, hoogleraar in de biomechanica 

van levend weefsel. Het lichaam accepteert levende implantaten 
beter. Bovendien groeien levende hartkleppen met het lichaam 
mee. In Europa worden elk jaar zesduizend baby’s geboren die 
een vervangende hartklep nodig hebben. Tot nu toe moesten zij 
eens in de paar jaar een riskante operatie ondergaan voor grotere 
hartkleppen. Met deze nieuwe, meegroeiende hartkleppen hoeft dat 
niet meer. Dat spaart dus direct levens. 

Eerste stappen
We zien succesvolle bedrijven vaak weer bij ons terug. Bedrijven 
hebben behoefte aan advies, metingen of verbreding van kennis, 
maar ondernemers vinden het vaak lastig om met een concrete 
vraag naar de universiteit te stappen. Die eerste stappen zijn de 
laatste jaren veel makkelijker geworden door United Brains, onze 
gezamenlijke voordeur voor het mkb. We koppelen daar zo snel 
mogelijk een ondernemer aan de goede specialist. Dit succes in 
Eindhoven wordt nu gekopieerd in Limburg, Nijmegen, Tilburg en 
Delft.
De innovatievouchers van de overheid hebben daarbij sterk 
geholpen. Met zo’n voucher is het eerste onderzoek van 7500 
euro gratis. Wij zijn grootverbruiker van deze regeling, met 180 
voucherprojecten per jaar. De helft van de ondernemers komt na zo’n 
voucheronderzoek bij ons terug met een andere vraag. De vouchers 
slechten dus een drempel. Vaak ontstaat een intensieve relatie 
tussen een onderzoeksgroep op onze universiteit en een bedrijf.

Ook voor het grootbedrijf is de kennisinfrastructuur van groot belang. 
ASML in Veldhoven is daarvan een mooi voorbeeld. Het bedrijf is 
wereldwijd marktleider in wafersteppers, de hightech-machines 
waarmee IC’s worden gemaakt. ASML maakt dus uiterst kostbare 
investeringsgoederen. Het draait mee in de ratrace van de micro-
elektronica, waarin elk anderhalf jaar volgens de wet van Moore de 
prestaties verdubbelen. 
Dat vraagt veel onderzoek. Nabijheid is daarbij zo belangrijk dat 
een aantal onderzoekers van ASML nu bij ons is ingetrokken. We 
maken daarbij dankbaar gebruik van de kenniswerkersregeling, die 
de overheid heeft ingesteld om de gevolgen van de economische 
crisis te dempen. De kenniswerkersregeling heeft rust gebracht. 

Drivetrain Innovations
Gestart
2001
Spin-off
Werktuigbouwkunde
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Onderzoekers in de regio zijn niet meer bang om hun baan te 
verliezen. Daardoor kunnen ze zich volledig blijven inzetten voor hun 
creatieve taken. De kenniswerkersregeling heeft de poorten naar de 
universiteit geopend. In totaal zijn daardoor nu 800 kenniswerkers 
aan onze universiteit verbonden, afkomstig uit 175 bedrijven. Er 
lopen nu bij ASML hoogleraren over de werkvloer, waar ze relevante 
vraagstukken tegenkomen die ook wetenschappelijk interessant zijn. 
Per 10 kenniswerkers kunnen we één jonge onderzoeker aantrekken. 

Biotoop
Wij zijn hier in de regio in de gelukkige positie dat onderzoek en 
toepassing dicht bij elkaar liggen. Binnen een straal van 50 kilometer 
van hier is alles te vinden wat er nodig is voor innovaties. We 
hebben de High Tech Campus, het TU/e Science Park, Chemelot en 
de High Tech Automotive Campus. In deze regio zijn er honderden 
bedrijven die aan de wereldtop staan. De universiteit, bedrijven en 
kennisinstituten vormen samen de Brainport Eindhoven, een biotoop 
die uniek is in Europa. 
Toponderzoek en ondernemerschap zijn geen tegenstelling. In 
tegendeel, het zijn onze beste hoogleraren die bedrijven opzetten. 
Het zijn onze beste studenten die onderzoek gaan doen in de 
industrie. 
Ik ben trots dat ik de afgelopen jaren heb mogen meehelpen aan 
het versterken van de relatie met bedrijven hier in de regio. Het 
onderzoek voor bedrijven, de zogenaamde derde geldstroom, 
is in die tijd meer dan verdubbeld. Ik ben blij dat ik met zoveel 
enthousiaste mensen heb mogen samenwerken, met bedrijven, de 
overheid, en deze universiteit. Veel dank voor alle inspiratie, alle 
inspanning en alle steun.

QTIS/e
Gestart

2007
Spin-off

Biomedische 
Technologie 
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We staan in het westen voor een enorme maatschappelijke en 
economische opgave. We moeten nu een antwoord vinden op de 
milieu- en energiecrisis, willen we ook komende generaties een 
leefbare aarde garanderen. Deze urgente taak is onontkoombaar, 
ook al rillen we nog na van de financiële crisis die ons aan de rand 
van de economische afgrond heeft gebracht. Daarnaast moeten we 
ons instellen op een wereld waarin het machtsevenwicht door de 
opkomst van China en India blijvend verandert.

Ons antwoord ligt in duurzaamheid en kenniseconomie. 
De economische groei in China, India en andere opkomende 
economieën betekent dat we wereldwijd onze samenleving en 
economie radicaal moeten verduurzamen. Economische groei, 
steeds zuiniger omgaan met energie en respect voor het milieu 
moeten hand in hand gaan. Dat vereist enorme investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technische oplossingen. 
Het vereist nieuwe kennis en nieuwe kunde. Daar moeten wij ons 

De wereld na de crisis

Harry Hendriks studeerde Economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij begon 
in 1976 bij Philips, waar hij binnen de audio-groep verschillende commerciële 
functies vervulde. Na diverse internationale functies binnen het bedrijf, werd hij 
directeur Marketing Europa binnen de divisie Consumentenelektronica. In 2002 
werd hij voorzitter van de directie van Philips Electronics Nederland, vanaf 2009 
van Philips Electronics Benelux. Hendriks is lid van het dagelijks bestuur van 
werkgeversorganisatie VNO/NCW, bestuurslid van de Vereniging FME-CWM en 
vicevoorzitter van Stichting Brainport.

H.J.G. Hendriks
Directievoorzitter van Philips Electronics Benelux
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juist in het westen op concentreren. Zo slaan we immers twee vliegen 
in één klap. We leveren met nieuwe kennis duurzame oplossingen 
voor de grote wereldwijde problemen: schaarste van grondstoffen, 
milieuverontreiniging, opwarming van de aarde, maar ook vergrijzing 
en alsmaar stijgende kosten in de gezondheidszorg. Tegelijkertijd is 
de ontwikkeling van duurzame technologie een motor van gezonde 
economische groei in het westen, waarin onze ondernemingen 
wereldwijd aan de top kunnen staan. Investeren in duurzaamheid 
betekent dat we van kennis naar kunde naar kassa kunnen gaan. 

Nooit meer
Het verduurzamen van onze economieën is een urgente opgave, we 
moeten nu actie ondernemen. Daarbij moet de financiële wereld ten 
dienste staan van de duurzame omslag. Zoiets als de kredietcrisis 
mag nooit meer gebeuren. Het bankwezen is simpelweg te essentieel 
om aan bankiers over te laten. Er moeten duidelijke regels zijn over 
wat wel en niet kan. Te denken valt aan toezicht op hedgefondsen; 

goedkeuring voor complexe of riskante financiële producten; 
eliminatie van perverse prikkels in beloningsstructuren; sterkere 
kapitaaleisen; en effectiever risk management. Waar toezicht alleen 
internationaal effectief kan zijn, moeten nationale staten hun 
soevereiniteit poolen.
Het ontwikkelen van de noodzakelijke nieuwe kennis en 
technologie is een gemeenschappelijk proces. Innovatie is anno 
2010 niet het resultaat van een geïsoleerde uitvinding door een 
eenzame wetenschapper in een ivoren toren. Innovatie is het 
resultaat van samenwerking van vele bedrijven, universiteiten 
en onderzoeksinstituten die kennis uitwisselen en combineren. 
Innovatie is Open Innovatie.
Brainport en de High Tech Campus bieden een goed voorbeeld van 
Open Innovatie. Tien jaar geleden was de Campus nog exclusief van 
Philips, met letterlijk een groot hek eromheen. Eén bedrijf met 2250 
werknemers op zijn campus. Nu werken op de High Tech Campus 
meer dan 8000 mensen voor 90 bedrijven en onderzoeksinstellingen 
samen aan hoogtechnologische oplossingen. 

Ecosysteem
De High Tech Campus is nu het kloppend hart van Brainport 
Eindhoven, de innovatie hotspot van Nederland. Brainport Eindhoven 
is goed voor een kwart van de export, een derde van de private 
R&D en de helft van de patenten van Nederland. Daarmee behoort 
dit kenniscluster tot de top van Europa en kan het zich meten met 
vergelijkbare clusters rond München, Stockholm en Helsinki. De 
kracht van Brainport schuilt in het ‘ecosysteem’ waarin de hele 
waardeketen in de regio is verankerd: van basisonderzoek tot en 
met het ontwerpen, maken en verkopen. Nederland beschikt met 
Brainport over een belangrijke troefkaart voor haar internationale 
concurrentiepositie. In Brainport gaan we inderdaad van kennis naar 
kunde naar kassa; dit kenniscluster wijst ons land de weg voor de 
wereld na de crisis.
Brainport is een goed voorbeeld, maar er is veel te doen. De wereld 
heeft niet genoeg grondstoffen om op dezelfde technologische basis 
de combinatie van bevolkingsgroei en economische groei aan te 
kunnen. We zijn in feite aan het ‘plunderen’ van komende generaties. 
We moeten een enorme impuls geven aan C2C, aan ‘cradle to 

High Tech Campus
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cradle’, dat wil zeggen volledig hergebruik of afbreekbaarheid van 
de materialen die we in onze producten stoppen. Ook onze emissies 
van broeikasgassen zijn onverenigbaar met duurzame economische 
ontwikkeling. Maar duurzaamheid heeft ook betrekking op sociale 
opgaven als een goede, betaalbare gezondheidszorg – wereldwijd – 
voor een groeiende en vergrijzende bevolking die in toenemende 
mate lijdt aan chronische ziekten.

De ervaring van Philips bewijst dat duurzaamheid rendeert. Over tien 
jaar zijn de winnende bedrijven de ondernemingen die succesvol de 
switch naar duurzaamheid hebben gemaakt. Een voorbeeld: in het 
crisisjaar 2009, waarin onze totale omzet met ongeveer 10% daalde, 
steeg de omzet van onze groene producten met 20%. Wij willen 
doorgaan op de ingeslagen duurzame weg, zoals blijkt uit ons laatste 
EcoVision 5 programma.

Richtpunt
Wij hopen uiteraard dat de overheid de omslag naar duurzaamheid 
en kenniseconomie bevordert, bijvoorbeeld door de aanbevelingen 
uit de KennisInvesteringsAgenda over te nemen. Meer geld 
voor onderzoek, ontwikkeling en onderwijs. Stimuleren van 
ondernemerschap. Bevorderen van permanent leren. Juist nu mag 
de komende regering, van welke samenstelling ook, niet bezuinigen 
op deze essentiële zaken. We moeten duidelijke keuzes maken waar 
we voor gaan, in Nederland en – nog liever – gezamenlijk in Europa. 
We hebben een krachtige Europese agenda nodig om versterkt uit 
de crisis te komen en de slag naar duurzaamheid met elan door te 
zetten. We missen een duidelijk richtpunt aan de horizon waar we als 
Europa naartoe willen. 

Onder rector magnificus Amandus Lundqvist is de TU/e uitgegroeid 
tot een fantastische partner in het Open Innovatie ecosysteem van 
Brainport. Hij toonde inspiratie, visie en inzet voor de regio. De TU/e 
genereert kennis en kunde in samenwerking met bedrijven, van start-
ups en mkb tot grote multinationals. Daarvoor willen we Amandus 
Lundqvist complimenteren en bedanken.

EmulTech
Gestart
2009
Spin-off
Scheikundige
Technologie
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We kennen allemaal de Gratiën (Χάριτες), de dochters van Zeus, 
uit de Griekse mythologie en als onderwerp van schilder- en 
beeldhouwkunst. Kennen we ze echt? Laat ik hen voorstellen. Thalia 
(jeugd en schoonheid) wordt vergezeld door Euphrosyne (vrolijkheid), 
en Aglaia (elegantie). Jeugd, elegantie en vrolijkheid. Wat zou je nog 
meer wensen? Maar er zijn meer Gratiën. Er is bijvoorbeeld Pasithea, 
echt de jongste van de Gratiën, de godin van de hallucinatie of 
hallucinerende drugs. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. 
Ik wil een gloednieuwe Gratie voorstellen, die ik bedacht heb voor 
deze gelegenheid. Ik hoop dat ze eeuwig leeft, zoals hoort bij een 
godin. Ik wilde haar Zelos noemen, In het Frans “Zèle” of “Zeal” in 
het Engels. IJver dus. Maar Zelos is geen vrouwennaam. Karteria 
dan maar (volharding, uithoudingsvermogen en standvastigheid), 
Firmitas in het Latijn. Ze ziet er mooi uit, nietwaar? 

Eredoctoraat

Eredoctoraat voor Bill Buxton 
Laudatio door prof.dr. C.J. Overbeeke

Prof.dr. W.A.S. Buxton
Hoofdonderzoeker bij Microsoft Research
Hoogleraar aan de faculteit Informatica van University of Toronto, Canada

Bill Buxton ontvangt een eredoctoraat voor zijn excellente onderzoek op het gebied 
van de interactie tussen mens en computer. Hij heeft tientallen wetenschappelijke 
publicaties en een twintigtal octrooien op zijn naam staan.
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Muziek
Wat heeft dit alles te maken met Bill Buxton? Oppervlakkig gezien 
niets natuurlijk. Ik werd gevraagd om een laudatio ter gelegenheid 
van het eredoctoraat van William Buxton. Ik had dit in het Nederlands 
kunnen doen, Bill spreekt goed Nederlands. Hij studeerde in de jaren 
zeventig aan het Instituut voor Sonologie van de Universiteit Utrecht. 
Sterker nog, zijn eerste academische graad is in de muziek. 
Hoe wordt een muzikant een gerenommeerde interactie-ontwerper? 
Een maand geleden was ik bij een bijeenkomst in Siena met 
wetenschappers van de universiteiten in Compiègne, Siena, 
Berlijn en Eindhoven. We spraken over het project ‘ontwerpen voor 
intentionaliteit’. Wij stelden onszelf voor en iemand merkte op dat 
geen een van ons een achtergrond in interactie-ontwerp had, hoewel 
we allemaal op dat gebied werkten. Dit illustreert dat interactie-
ontwerp een nieuw wetenschappelijk onderwerp is. De senior 
onderzoekers hebben geen graad in interactie-ontwerp. Maar juist 
dat maakt het zo interdisciplinair en dus spannend. 

En zo is het ook met Bill. Hij studeerde computerwetenschappen aan 
de Universiteit van Toronto. Ja, hij is Canadees, en daar is hij trots op. 
In zijn proefschrift combineerde hij muziek en informatica. De titel 
zegt het helemaal: ‘Design Issues in the Foundation of a Computer-
Based Tool for Music Composition’. Ontwerp, computer, gereedschap, 
muziek. Hij ging aan de slag als onderzoeker bij Rank Xerox Europarc 
in Cambridge (Engeland). Dat was een spannende plek. Veel ideeën 
die vandaag doordringen in het ontwerp ontkiemden daar. Hij ging 
verder bij Rank Xerox Pablo Alto, Alias|Wavefront, Silicon Graphics, 
University of Toronto, Microsoft, et j’en passe. 

Mens centraal
Maar laten we eens kijken naar de man zelf. Vele jaren geleden bracht 
Bill een bezoek aan onze onderzoeksgroep. Trots toonden we ons 
werk. Hij vond het leuk. Hij toonde zijn voorkeur voor nieuwe dingen 
en voor uitdaging. Hij hield ervan dat wij uitgingen van het hele 
lichaam. Het hele lichaam moet worden benut bij het ontwerpen voor 
interactie. Dat is normaal voor een muzikant, maar vreemd voor een 
computerwetenschapper. Een mensgecentreerde discipline is echt 
een voordeel, dat wil zeggen ontwerp dat uitgaat van vaardigheden. 

Dat doet een muzikant ook. En een handwerker. Bill is namelijk ook 
een handwerker: hij bouwde zijn eigen traditionele boot. 
Dit leidt ons tot een tweede aspect: Bill houdt van de ontwerpaanpak. 
Hij is een van de sterkste en meest invloedrijke pleitbezorgers van 
ontwerp. Toen ik op het hoofdkwartier van Microsoft in Richmond 
was, vertelde hij me dat hij de kracht van ontwerp wilde promoten 
binnen Microsoft. En Bill weet beter dan wie ook hoe moeilijk dit is 
in een technische omgeving. Ik citeer uit een van zijn bijdragen in 
BusinessWeek: “Niet iedereen kan ontwerp in de praktijk brengen. 
Het is een fulltime baan voor hoogopgeleide professionals. Het 
vereist mensen die net zo veel in hun vaardigheden hebben 
geïnvesteerd als de computerwetenschappers met wie zij 
samenwerken.” 
Bill benadrukt nog een ander aspect van ontwerp. We schreven een 
keer: “Denk niet door te denken, doe door te doen”. Design is hard 
werken en we moeten onze jongeren stimuleren het gewoon te doen. 
In de woorden van Beckett: “Probeer het opnieuw. Faal opnieuw. 
Faal beter”. En dat is precies wat we doen bij de afdeling Industrieel 
Ontwerp van onze universiteit. 

Daarom is het zo goed dat uitgerekend Bill Buxton vandaag een 
eredoctoraat ontvangt van onze Technische Universiteit Eindhoven. 
Ontwerp gaat over schoonheid, elegantie en vreugde, over Thalia, 
Euphrosyne en Aglaia. Maar ze moeten een nieuwe zus aannemen, 
Karteria, doorzettingsvermogen. Omdat er geen schoonheid, 
elegantie of geen vreugde is zonder het aanhoudende harde werk 
en koppigheid. Dit is wat Bill’s carrière laat zien. Dat is wat hij ons 
genereus geeft, zeer genereus.
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