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Inleiding
Hoogleraren vormen de steunpilaren waarop de academie gebouwd is. Dat was al zo
in de middeleeuwen en dat is nog steeds zo. Maar waarom kiest iemand voor dat
beroep? Of gaat het niet om een bewuste keuze? Is het achteraf beschouwd een logische stap na een serie gebeurtenissen in een mensenleven? Op een zeker moment
moet er in ieder geval een vonk van enthousiasme voor een vakgebied zijn overgeslagen. Een door een gedreven leraar gekatalyseerde symbolische vonk misschien. Of
een letterlijke vonk die tijdens een illegale scheikundeproef achter in het schuurtje
leidde tot een ongewenste explosie.
In dit boekje komt de lezer wat meer te weten over de drijfVeren van acht van de ruim
tweehonderd hoogleraren aan de Technische Universiteit Eindhoven. Acht verschillende routes naar een wetenschappelijke loopbaan. De lezer zal in dit boekje geen
analyse aantreffen van significante verschillen en overeenkomsten tussen de representanten van de verschillende vakgebieden. Maar wel een kennismaking met persoonlijke achtergronden, professionele visies en eigenwijze meningen die duidelijk
maken dat het beroep van hoogleraar in Eindhoven met gedrevenheid wordt uitgeoefend. Want het overdragen van die 'vonk voor een vak' op jongere generaties heeft
tenslotte alles te maken met de essentie van een universiteit als onderwijsinstelling.
De acht portretten zijn de afgelopen jaren geschreven voor de rubriek 'De Vonk' in
het kwartaalblad Matrix van de TUE. Ze worden hier gepresenteerd zoals ze indertijd
zijn opgetekend. Een afsluitend kadertje voegt de actualiteit van nu toe. Aan iedere
gesprekspartner werd destijds gevraagd om te poseren met een voorwerp, dat de persoonlijke inspiratiebron of 'Vonk' symboliseert. Het resultaat treft u aan in dit boekje, dat wordt uitgegeven bij gelegenheid van het eerste lustrum van Matrix.

Eindhoven, maart 1999
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Prof.dr. Hidde Brongersma (*1940). hoogleraar natuurkunde van de vaste stof

'Ik bouw graag
gekke apparaten'
Interview oktober 1998

Boven zijn bureau hangt het certificaat dat hoort bij de Jakob
Kistemakerprijs. Ook al lijkt hij er de man niet naar om er mee te
koop te lopen, Hidde Brongersma is wel degelijk trots op deze in
de wereld van de fysici hooggewaardeerde onderscheiding.
Temeer omdat hij als jonge onderzoeker twee jaar lang zijn
werkkamer naast die van Kistemaker had. "Een deel van mijn
inspiratie voor het bouwen van bijzondere apparaten heb ik in die
tijd opgedaan. Wanneer Kistemaker een technisch probleem had,
riep hij me nogal eens binnen om mee te denken." Sinds vorig
jaar is Brongersma naast zijn hoogleraarschap ook directeur van
de BV Calipso. Deze TUE-werkmaatschappij begeeft zich met haar
onderzoeksfaciliteiten op de commerciële markt. Het sterkste
wapen in die strijd is een door Brongersma ontwikkeld en aan de
TUE gebouwd apparaat dat nauwkeuriger dan welke concurrent
de buitenste laag van materialen in kaart kan brengen.
~

an

o~rsprong

waren de Friese Brongersma's 'eigenerfde boeren' met stemrecht

~en etgen grond .
"De Brongersma's kennen een lange traditie van studeren en wetenschap bedrijven.
Er bestaat al vanaf 1400 een familiefonds dat je kon aanspreken om een studie te
betalen. Dus als je over een supervroege 'vonk' voor de wetenschap praat, dan is die
bij mij bij wijze van spreken genetisch bepaald. Ik vond het als kind geen verbazingwekkend idee dat ik later aan een universiteit zou gaan werken. In mijn familie- en
kennissenkring deed iedereen dat. Mijn overgrootvader was een fYsicus, die nogal

5

wat invloed heeft gehad op de natuurkunde in Nederland. Hij was degene die vanuit
Friesland de oversteek rnaakte naar Holland . Maar mijn grootvader was ook nog een
'diepFries', zoals wij dat thuis noemden. Zowat zijn hele generatie bestond uit artsen. De generatie van mijn ouders bestond voornamelijk uit biologen. Ik ben in
Leiden opgeleid als scheikundige en natuurkundige en ook mijn twee zoons studeerden hier aan de TUE natuurkunde."
Zijn moeder, Margaretha Brongersrna-Sanders, was een bekend oceanografe en verbonden aan het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Leiden. Tot op hoge leeftijd was ze actief als onderzoeker.
"Zelfs ver na haar BOste gaf ze nog regelrnatig lezingen op internationale congressen.
Door haar uitstraling rnaakte ze altijd een diepe indruk op haar omgeving. Als oceanografe gebruikte ze veel chemie. Toen ik tien, elf jaar was, wist ze me al enthousiast te krijgen voor scheikunde. Op die leeftijd leerde ze me van alles over het periodieke systeem der elementen. 'Dát is het' dacht ik."
De Jonge Onderzoekers bestonden nog niet, maar Brongers ma mocht wel in zijn HBStijd thuis op zolder een lab inrichten. "Mijn moeder werd vaak gebeld door de apotheker met de vraag of hij mij deze of gene stof wel mocht meegeven. Dat vond ze
meestal goed. Er explodeerde wel eens wat, maar het dak is nooit van het huis gevlogen. Ik ontwikkelde op zolder nieuwe mengsels voor raketbrandstof In de tijd van de
Russische Sputnik raakte ik narnelijk hevig geïnteresseerd in het bouwen van raketten. Tussen mijn zeventiende en twee-entwintigste heb ik fanatiek raketten gebouwd
en getest. Met wat vrienden mochten we voor de Koninklijke Springstoffabrieken
raketbrandstof testen, omdat we daar betere apparatuur voor ontwikl<eld hadden
dan TNO. We trokl<en 's nachts naar Noordwijk om daar aan het strand raketten te
lanceren. Later kregen we zelfs een militair proefterrein toegewezen voor die lanceringen. Het klinkt allemaal als een spannend jongensboek, maar toch deden we
fysisch-wetenschappelijk interessante dingen. Dat clubje is uitgegroeid tot de
Nederlandse Vereniging van Raketonderzoek."
"Ik was op de HBS goed in de bètavakken, maar in de andere vakken was ik echt
slecht. Dat was dus hard werken. Ik had een bijzondere scheikundeleraar die me stimuleerde voor de chemie. Dat vak ben ik in combinatie met fysica in Leiden gaan studeren. Mijn hoofdvakl<en waren theoretische scheikunde, theoretische natuurkunde
6- - -- ·-···

en wiskunde. Dat heeft rne-laterin··een technische -omgeving geholpen:----·

Bij scheikunde had je door alle practica maar twee weken vakantie; bij natuurkunde
twee maanden. Dus in de winter was ik scheikundige, in de zomer natuurkundige.
Uiteindelijk heb ik een gecombineerde studie gedaan . Ik kon nooit een keuze maken .
En nu is dat nog zo, ik zou net zo goed binnen de faculteit Scheikunde kunnen werken als bij Natuurkunde."
"In de zomermaanden ben ik tot drie keer toe met mijn moeder meegetrokken op
oceanografische expedities naar Spanje. Voor de kust van Galicia deden we met dertig man onderzoek naar het ontstaan van petroleum. Ik dook mee naar zeebodemmonsters, waar we chemische en fYsische analyses op,J.litvoerden . Overdag had je de
vrijheid om te duiken en 's avonds werkte je aan experimenten. Alle meetapparatuur
hadden we in vrachtauto's meegebracht. Ging er iets kapot, dan diende je het zelf te
repareren. Daar heb ik geleerd om in een houtje-touwtje omgeving chemie en fYsica
te bedrijven en veel te improviseren, ook met elektronica. Mijn ouders reisden veel.
Mijn vader was als bioloog soms driekwart jaar op expeditie, vaak naar Nieuw
Guinea. Ik ben ooit als zijn chauffeur met hem de Sahara ingetrokken. Slangen en
schorpioenen vangen, maar ook in een zandstorm een auto repareren. Ik heb er een
voorliefde voor woestijnen aan overgehouden."
"Rond 1966 rondde ik mijn promotie-onderzoek af. De markt voor chemici en fYsici
was toen erg goed en Philips wilde mij graag in dienst nemen. Mijn vader vond het
vreemd dat ik me aan de industrie verkocht. Maar het was nu eenmaal mijn keus. Ik
had met Philips de deal gesloten dat ik na mijn promotie nog een jaar als postdoc in
Amerika mocht doorbrengen . Ik heb daar bij Caltech een geweldig jaar gehad. Ik
volgde colleges van topmensen, zoals Jariv, die een van de eerste patenten op het
gebied van lasers op zijn naam heeft. Dat was enorm inspirerend. Ik ben naar Philips
gelokt door de directeur van het Natlab. Hij vond het belangrijk een paar mensen
vrijheid op onderzoeksgebied te geven, en die heb ik zeven jaar lang bijna onbeperkt
gehad. Dat klinkt natuurlijk nogal gek tegenwoordig, maar de enige eis was dat wat ik
deed niet direct relevant mocht zijn voor Philips. Bij Caltech had ik veel met elektronenbundels gewerkt en in Eindhoven ging ik verder met ionenbundels en materialen.
Aan het einde van de jaren zeventig werkte ik aan de fYsica van de compact disc,
polymere materialen, waarbij oppervlakken en grenslagen een belangrijke rol spelen."
"In 1976 werd ik benoemd tot buitengewoon hoogleraar bundelchemie in Leiden . Vijf
jaar later stapte ik als fulltime-hoogleraar over naar de TUE. Ik wilde naast manage-
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menttaken ook ruimte houden om zelf onderzoek te doen, in een omgeving waar ik
gekke apparaten kon bouwen. De prestaties van de technische dienst in Eindhoven
speelden een grote rol bij mijn keuze voor de TIJE. Bij een bijzondere ionenverstrooier zoals Calipso komt veel technische kennis kijken. Omdat we onderzoek doen aan
katalysatoren, polymeren en brandstoffen heb ik ook veel voordeel van mijn chemische achtergrond. De apparatuur waarmee we werken is heel specialistisch, maar
aangezien materiaalkunde een breed vakgebied is en alles nu eenmaal een oppervlakte heeft, kom ik in contact met een groot aantal bedrijven in verschillende sectoren.
We zijn nu druk bezig met een nieuw apparaat met bijzondere eigenschappen dat
over drie jaar klaar moet zijn . Dat is weinig tijd voor een apparaat dat fundamenteel
anders is. Calipso draait goed, en je kunt met twee personeelsleden heel wat werk verzetten, maar het kost wel veel energie. Ik heb mijzelf tot doel gesteld om een stabiele basis voor Calipso te leggen . Ik ben er van overtuigd dat we nog een hele nieuwe
markt kunnen openleggen. We zijn veel op pad: lezingen houden, discussiëren ,
onderhandelen, kortom relaties opbouwen. Het duurt soms maanden tot een contact
tot een contract leidt. Er zijn contacten met een dertigtal firma's en samen bekijken
we of er nieuwe projecten kunnen worden geformuleerd ."
"De schaduwzijde van het feit dat zelfs een universiteit als Leiden zich nu ook tot de
markt bekeert, is dat onderzoeksgroepen in een hoek gedwongen worden. Er zouden
een paar universiteiten moeten overblijven voor fundamenteel onderzoek. Dat een
onderzoeker weet wat er in de wereld te koop is mag best, maar niet iedereen moet
gedwongen worden tot toegepast onderzoek. Zelfben ik overigens blij dat ik aan een
technische universiteit werk. En uiteraard vind ik het verstandig om de activiteiten
van Calipso in een kleineBVonder te brengen. Waar ik wel wat op tegen heb, zijn
onderzoeksscholen.
Ik ben bij drie daarvan betrokl<en. Administratie, proposals en vergaderingen kosten
vreselijk veel tijd die beter besteed kan worden. Ook zonder die structuur kun je zien
welke groepen goed functioneren . Ik ben niet de eerste die het roept, maar eerlijk
gezegd denk ik dat we er langzamerhand aan ten onder gaan . Hooguit kun je zeggen
dat je door het lokaas van subsidie mensen bij elkaar brengt."
"Onze faculteit heeft een alumni-dispuut, H"-ster, dat bestaat uit mensen die hier
indertijd zijn afgestudeerd en nu bijna allemaal met pensioen zijn . Vijfvan hen wer8

ken nu enthousiasrmëe iri onze onderzoeksgroep, met name op het gebied van gelei-

dende polymeren. Ook werkt er een gepensioneerd elektronicus in mijn groep die al
vijfjaar bijna dag en nacht voor ons actief is. Hij heeft de bijzondere elektronica voor
Calipso gemaakt. Ik denk dat we als universiteit best nog meer zouden kunnen putten uit de technische kennis en ervaring die hier bij gepensioneerde technici en
onderzoekers in de regio aanwezig is. Zelfheb ik nog zeven jaar voor mijn emeritaat.
Ik reis vrij veel en ik houd van andere culturen. Na mijn pensionering zou ik wat
vaker hier en daar eens een 'sabbatical' willen doorbrengen. Ik ken in Argentinië een
instituut op het gebied van ionen-onderzoek. Letterlijk en figuurlijk een top-instituut, want het ligt op grote hoogte aan de rand van de Andes. Dat lijkt me wel wat."

NASCHRIFT FEBRUARI1999
Hidde Brongersma en zijn medewerkers dr. Jos Maas en dr. Minna Viitanen bezochten de afgelopen
maanden veel bedrijven en instellingen om de faciliteiten van Calipso te presenteren. De klantenkring
is inmiddels gegroeid tot zo"n twintig. waaronder drie onderzoeksscholen. ln de zomer neemt Calipso
een vierde medewerker in dienst.
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Prof.ir. Bert Dirrix (*1954). hoogleraar architectonisch ontwerpen

'De Eindhovense school'
Interview oktober 1997

Zijn werkkamer op de TUE heeft - voor de kamer van een
architect- nogal kale muren. "Aan de muur hoef ik niet zo
aanwezig te zijn. Ik ben als deeltijdprof één dag in de week hier
en dan zwerf ik nogal rond. Bovendien deel ik de kamer met wat
collega's." Bert Dirrix is sinds 1993 hoogleraar aan de
universiteit waar hij ook studeerde. Als architect wordt hij
gerekend tot de zogenaamde 'Eindhovense school'.

m k ben opgegroeid in Hoensbroek, onder de rook van 'de Emma'. Mijnen hebben
l__!j altijd aantrekkingskracht op mij uitgeoefend . Ze zorgden voor dynamiek: de treinen die door het plaatsje reden, de mensenmassa die elke ochtend naar het werk
trok. De mijn was overal sterk aanwezig, niet alleen als werkgever maar ook in het
verenigingsleven. De betonnen mijngebouwen vond ik intrigerend als grootse kathedralen. Ik was geboeid door het abstracte karakter van die gebouwen in tegenstelling
tot de romantische, vriendelijke sfeer van het dorp Hoensbroek. De mijnen stonden
in een prachtig perspectief aan de horizon van mijn werkelijkheid. Niet dat ik daardoor nu meteen voor de studie architecru ur heb gekozen. Ik was niet zo'n knutselaar,
maar ik vond tekenen ongelooflijk interessant. Het ging mij om het verbeelden van
mijn werkelijkheid. Dus zocht ik niet de romantische plekjes op, maar de veronachtzaamde industriële jungle.
Op de middelbare school had ik les van docenten die dat tekenen stimuleerden.
's Avonds zat ik vaak bij de buurvrouw mijn huiswerk te maken. Zij was kunstenares.
Die sfeer van geconcentreerd aan een product werken trok mij aan, niet het vrije kunstenaarschap zelf. Ik was meer bezig met gebouwen, objecten en grote elementen
dan met het penseel en de verf. Thuis heb ik schetsblokken liggen vol met de fantastische landschappen en futuristische bouwwerken. Dat was eigenlijk al architectoni-
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sche verbeelding. Ik las ook veel, vooral magisch realistische boeken van Hubert
Lampo. Ik was geïnteresseerd in het surrealisme en het kubisme en af en toe bezocht
ik het Bonnefantenmuseum in Maastricht."
"Ik heb vrij argeloos, zelfs nogal dromerig voor de studie architectuur gekozen, maar
ook lang getwijfeld over de kunstacademie. Mijn keuze is nooit zo expliciet geweest.
Bouwkunde leek me wat completer en dat boeide me: constructief ontwerpen, puur
vormgeven, de culturele componentvan de architectuur, de geschiedenis en de theoretische beschouwing. Ik ben één keer naar Eindhoven gereisd voor voorlichting over
de opleiding Bouwkunde en dat vond ik prima.
Begin jaren zeventig, ten tijde van de democratiseringsbeweging, stond het onderwijs hier op zijn kop. Ik was redelijk beschermd opgevoed en met een hoop zekerheden omgeven. De vrijheid die hier ogenschijnlijk zichtbaarwerd vond ik prachtig. En
het vak zelfwas inspirerend. In die beginjaren had de studentenbeweging kritiek op
de 'architect pur sang', die schuld had aan het verval, de onherbergzaamheid en de
groei van de stad. Wij als nieuwe generatie moesten ons oriënteren op de sociologie
van de stad. Onze 'autoriteit' moesten we volledig in dienst stellen van het maatschappelijk bewustzijn, de bewoners en de gebruikers. We nodigden toneelgroep
Proloog uit voor een voorstelling in het Atelier. Die verzorgde daar een stichtelijk
stukje waarin een directeur met hoge hoed tegenover de arbeider met de pet werd
neergezet. Dat soort dingen heeft me toch gevormd, ook al kan ik niet precies formuleren wat ik er expliciet aan heb gehad."
"Na een paar jaar realiseerde ik me dat ik toch ooit om andere redenen aan de studie
bouwkunde was begonnen. Wat was er geworden van mijn artistieke vermogens en
mijn verlangen om vorm te geven? Rond die tijd splitste er zich een klein groepje studenten en begeleiders af, dat zich afkeerde van de al te maatschappelijke tendensen.
We noemden ons groep 2 en stelden expliciet het vairmatige en de architectonische
bevlogenheid bovenaan. In die tijd begon prof. Quist als hoogleraar. Quist was een
inspirerende, zeer rationele, bijna Calvinistische architect. Hij werkte vanuit puurheid en soberheid, maar had zeer authentieke vormgevingskwaliteiten. Ik vond hem
een inspirerende man en heb hem zeer bewonderd.
Ik was als 17-jarige met de studie begonnen en had in drie jaar mijn kandidaats
gehaald . Ik vond mezelf te jong om af te studeren, dus heb ik de laatste vier jaar van
mijn studie gebruikt om de mogelijkheden van architectuur te onderzoeken. Dat kon
12

toen makke-lijker dan nu-:-

Omdat Quist rijksbouwmeester werd, ben ik vóór mijn afstuderen naar prof. Wout
Eijkelenboom overgestapt. Hij vroeg me om na mijn studie bij zijn bureau te komen
werken. Dat beviel goed. Het was de bedoeling dat ik na een jaar of twee zou gaan
werken aan organisatorische en logistieke deelplannen voor de bouw van het
Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Een enorm complexe opdracht, maar ik was daar
absoluut nog niet aan toe. Het was een moeilijke tijd, beginjaren tachtig, omdat de
bouwsector in elkaar was gezakt. Ik ben toen ook onderwijs gaan geven, onder andere aan de academie voor bouwkunde in Maastricht, in Tilburg en parttime aan de
TUE. En ik begon mee te doen aan architectuurprijsvragen."
"ln die tijd pas leerde ik Jo Coenen kennen, hij had ook in Eindhoven gestudeerd en
kwam uit Hoensbroek, ook van onder de rook van de Emma. Jo was een generatie
ouder. Ik heb een tijd bij hem en met hem in zijn bureau gewerkt, maar na drie jaar
was er te weinig werk. We stonden ons druk te maken over details: een rond raam of
een trap? Op dat moment keken we elkaar eens aan van 'Waar zijn we eigenlijk mee
bezig?'
Ik ben geen bewuste carrièreplanner. Voor mijn gevoel ontstaan er omstandigheden,
waarin je keuzes moet maken. Langzaamaan ben ik toen voor mezelf begonnen. Ik
gaf mezelfvijfjaar om te bewijzen wat ik waard was. Ik ben gaan samenwerken met
Rein van Wylick (met wie ik nog steeds een bureau in Eindhoven heb). In die tijd won
ik de Prix de Rome."
"Ik ben geen profeet als Jo Coenen, die een belangrijk verhaal te vertellen heeft. Hij
vindt dat architectuur een maatschappelijk ideaal moet nastreven en hij draagt dat
ook uit. Ik ben niet zo uitdragerig. Er zit in mijn werk wel een verhaal. dat steeds in
beweging blijft en niet dogmatisch is. Mijn orderportefeuille bevat heel veel verschillende soorten werk. Stedenbouwkundig advieswerk, stedenbouwkundige plannen,
het verbeelden van een ambitie voor een stadsdeel maar ook grote bouwprojecten,
zoals de Witte Dame in Eindhoven, woongebouwen op de Kop van Zuid in Rotterdam,
maar ook woningen in de Schilderswijk in Den Haag. Andere grote projecten zijn de
Waalkade in Nijmegen, de stationszone in Tilburg, de omgeving van het Philips-stadion in Eindhoven of de Lloyd Pier Muller Pier in Rotterdam.
Op het moment werken we met zestien ontwerpers, die ook in de breedte alles doen.
Tekenen, de techniek uitzoeken, werktekeningen maken. We werken als collectief
met architectuur als gezamenlijke achtergrond."
13

"Het kenmerkende van wat later de 'Eindhovense school' van architectuur is gaan
heten, is dat we in de jaren zeventig niet werden opgeleid in een bepaalde traditie.
Het was geen school met een dominante stijl. die wordt gedragen door een paar prominente hoogleraren. Charismatische leermeesters als Hertzberger of Weeber hadden we hier niet. De TIJE bood de vrijheid om zelfstandig tot probleemstellingen te
komen, je eigen weg te vinden en je denkbeelden te formuleren. De faculteit
Bouwkunde leverde de condities en begeleiders om daaraan vorm te geven. Dat resulteerde in een open frisse kijk op het vak. Je kon afstuderen op een theoretische
beschouwing. met een elementaire architectonische verbeelding. Maar ook op een
diepgravend ontwerp dat al helemaal bouwtechnisch was uitgewerkt.
De Eindhovense school kenmerkt zich niet door een gemeenschappelijk architectuur-idioom, maar door een gemeenschappelijkheid in de diversiteit van uitdrukkingsvormen. Kritisch vermogen en scherp kijken zijn de verbindende eigenschappen. Mijn generatie heeft de lijn doorlopen van sociale bewogenheid, maatschappelijke reflectie tot vakdisciplinair onderwijs. Daardoor zijn we kritisch gevormd en
weinig belast met vooringenomenheid. Een gebouw moet voor mij functioneren,
maar ik heb geen band met functionalisme als esthetisch ideaal. Ongrijpbare zaken
als poëzie en het sculpturale van de architectuur vind ik interessant. Ik omschrijf
mijn werk weleens als 'abstract expressionistisch'. Aan het begin van de eeuw leed de
functionaliteit nogal onder de artistieke richting. Het werk van de Amsterdamse
school zag er prachtig uit, maar die kamertjes met zo'n erkertje op de verkeerde plek
waren niet altijd functioneel."
"We hebben net onder de rook van de oude mijnen een provinciaal museum in
Kerkrade bouwkundig opgeleverd. Het gebouw verwijst naar het industriële verleden .
En heeft natuurlijk ook met mijn jeugd te maken. De eerste aanblik doet denken aan
een industrieel werk. Maar dichterbij gaat het langzaam over in het museum. Het is
een eigenzinnig en weerbarstig gebouw.
In architectuur wil ik altijd twee dingen combineren. De Witte Dame bijvoorbeeld is
een mooi, vakkundig gemaakt, strak industriegebouw. Bij de verbouwing heb ik de
industriële context volledig gerespecteerd. Maar ach ter die gevel, rond de liften, gaat
wél een heel expressief gedeelte schuil. een soort explosie van ontsluiting. Dat
samengaan van respect en stilte en tegelijkertijd expressie en complexiteit zoek ik.
Dat ontregelt conventies, terwijl het steunt op zekerheden. Daar ontstaat de schok
van herkenning en tegelijkertijd vervreemding."
14

"Het is niet eerlijk om de bouwkunde-opleiding van nu met die van vroeger te vergelijken. Ik ben redelijk positief over de huidige generatie studenten. Ze moeten zich
door de beperkte lengte van de opleiding snel cultureel en maatschappelijk oriënteren. Daar hoort bij dat ze zich sneller engageren met een bepaalde architectuurstroming of met bepaalde idolen. Je kunt de studenten niet aanwrijven dat dit vrijblijvend of oppervlakkig is. Het is gewoon de tijdgeest. Studenten worden bestookt met
tentoonstellingen, symposia, seminars en tijdschriften. Architectuur is onderdeel
van de entertainment-industrie geworden. Studenten staan daar middenin en slurpen alles snel op. In onze tijd verliep het allemaal nogal traag. Je moest verantwoordingen en nota's schrijven, hele stedenbouwkundige onderzoeken uitvoeren. Na een
half jaar had je dan een pak papier geproduceerd.
Ik vind het belangrijk dat studenten een kritisch vermogen en een cultureel-maatschappelijke attitude ontwikkelen. We zouden nog meer inspirerende docenten moeten aanstellen. Veel van de mensen die er nu werken waren er in mijn tijd ook al. Ik
sta een opleiding voor die een 'ontwerpende ingenieur' oplevert. Niet een onderzoeker die het geluid van een toiletpot heeft onderzocht. En de faculteit Bouwkunde
moet volgens mij een centrale plek inruimen voor ontwerpend handelen."

NASCHRIFT FEBRUARI1999
Deze maand werd aan het project De Witte Dame de nationale renovatieprijs 1998 toegekend.
In september 1998 verwierf het bureau Dirrix van Wylick de opdracht voor dP herhuisvesting van de faculteit Bouwkunde in het voormalige gebouw T-hoog. Het gebouw zal in 2000 in gebruik worden genomen.
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Prof.dr.ir. Jan Janssen (*1940). hoogleraar continuümsmechanica

'Mijn drijfveer ligt
in het veranderen'
Interview februari 1999

Jan Janssen is gepokt en gemazeld aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Als hoogleraar continuümsmechanica aan de faculteit
Werktuigbouwkunde begeleidde hij ongeveer 75 promovendi. Die
krijgen van hem na de promotie een symbolisch cadeau: een
ingenieus vervaardigde metalen kubus, een combinatie van
denkwerk en vakmanschap . Hij is een gedreven directeur van de
opleidingen Biomedische Technologie en Werktuigbouwkunde.
Een gesprek over zijn wortels en drijfveren.

m k ben geboren in Spaubeek, een agrarisch dorp, waar ook veel mijnwerkers

~woonden die in de mijn Maurits in Geleen of in de Emma in Hoensbroek werkten. Mijn ouders hadden een gemengd bedrijf. Honderd kippen, zeven koeien, vijfvarkens en een stukje grond. Ik heb tot en met de middelbare school op die boerderij
meegewerkt. Ik was in het dorp de eerste die een automatische melkmachine installeerde. Dat kostte me mijn bril omdat de koe wild om zich heen trapte en dat kwam
heel het dorp natuurlijk te weten . We hadden op onze boerderij ook als een van de
eersten een tractor. Het ligt voor de hand om te denken dat ik als toekomstig werktuigbouwkundige achter die mechanisering zat, maar dat was niet zo. Het hing
gewoon in de lucht. Op de kinderen van de dierenarts en van het schoolhoofd na, was
ik de enige leerling van de dorpsschool die mocht 'doorstuderen'. Ik was de oudste
thuis en het was de bedoeling dat ik naar het seminarie in Rolduc zou gaan . Maar dat
wilde ik niet; ik had een vriendinnetje een paar huizen verder, met wie ik later
getrouwd ben. Ik mocht naar het gymnasium van het Bisschoppelijk College in
Sittard. Mijn vader had in zijn jeugd de kans gekregen om door te leren , maar hij
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wilde zelf niet. Hij stak zelfs zijn fietsbanden kapot om maar niet naar school te hoeven. Maar mijn ouders waren zo wijs om ons te stimuleren, met als resultaat dat mijn
drie broers en ik academisch opgeleid zijn en dat was vrij uitzonderlijk Voor mijn
drie zussen lagen de zaken in die tijd overigens anders. In het dorp verdiende ik wat
bij door landbouwmachines te onderhouden. Van het geld kocht ik een fiets . Maar ik
ben zeker geen typische werktuigbouwer die in zijn jeugd altijd aan het lmutselen
was ."
"Op het gymnasium in het oude bisschopsstadje Sittard golden de boerenjongens
nadrukkelijk als buitenbeentjes. Ik was aanvankelijk geen goede leerling en dat had
te maken met de achterstand die ik op de dorpsschool had opgelopen. Ik werd pas in
de vierde !das goed in de bètavakl<en, maar in de alfavald<en bleef ik slecht. Mijn
keuze voor een technische studie is beïnvloed door een mijnbouwingenieur die in die
tijd in ons dorp belandde. Hij zat samen met mijn vader in het bestuur van de
Boerenleenbank en hij kon enthousiast vertellen over zijn werk Zijn verhalen hadden veel invloed op mijn besluit om in het verre Eindhoven te gaan studeren. Want
in mijn beleving was Eindhoven heel ver. Ik herinner me nog dat ik in 1958 met mijn
spullen op de tractor naar de trein werd gebracht. Een schoolvriendje had ook voor
de THE gekozen. We spraken af dat we niet dezelfde studie zouden kiezen. Toen we
aankwamen, waren we er nog niet uit. Het uiteindelijke studiekeuzeproces liep nogal
primitief. We hebben er om geloot: hij lootte elektrotechniek en ik werktuigbouwkunde. Het was een fikse overgang van Spa u beek naar Eindhoven. Ik kwam na de ontgroening met een kale kop thuis en in de cafés rond de kerk wilden ze die kale gek
wel op een rondje trakteren. Ik heb altijd geprobeerd om bij dat dorp betrokken te
blijven; ik heb er echt mijn roots. Toen onze kinderen klein waren, brachten we er
onze vakanties door. Dan hielp ik mijn vader om de koeienstal te verbouwen. Het eerste wat ik deed toen ik in 1968 tot lector benoemd werd, was naar het dorp afreizen
om het daar te vieren. Toch zou ik er nu voor geen geld meer willen wonen vanwege
de sociale controle. Maar het is zonder meer waar dat ik een speciale band met
Limburg heb. Mijn gerichtheid op de Universiteit van Maastricht, waarmee we in de
opleiding Biomedische Technologie samenwerken, heeft zonder twijfel ook

te

maken met het feit dat ik een Limburger ben."
"In de werktu igbouw kun je aan de hand van berekeningen voorspellen hoe dik een
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balk moet zijn om een constructie niet te laten instorten. Dat voorspellend begrijpen
-vond îl<vahaf11et begin boeiend. Dat-het ui !eindelijk- werkt-uigbouwkunde-bleef e!l-

dat ik niet naar natuurkunde overstapte, geeft aan dat ik de koppeling met de realiteit wilde blijven houden. Zelfben ik niet het type van de ontwerper, dus geen typische werktuigbouwkundige 'fietsenmaker'. Sommigen in de faculteit vinden me
meer een onderzoeker. Ik koos voor de mechanica. In dat vakgebied was er een jaar
of dertig geleden een grote markt voor onderzoekers die hun kennis inzetten bij faciliteiten voor kernenergie. Maar ik had toen veel kritiek op het gebruik van kernenergie en ik heb zelfs nog in Kalkar gedemonstreerd tegen de bouw van de centrale. Dus
was het duidelijk dat ik die kant absoluut niet opwilde. In die tijd ligt het begin van
mijn belangstelling voor biomedische toepassingen. In Nijmegen werden er voor het
eerst geavanceerde heupprotheses aangebracht. Daar was ik erg in geïnteresseerd. Ik
wilde zo'n heupprothese begrijpen en het mechanisch gedrag voorspellen. Het overgangsgebied waar mechanica en mensen elkaar raken heeft daarna altijd mijn
belangstelling gehad."
"De universiteit bevond zich eind jaren zestig in een groeiperiode. Er was veel vraag
naar medewerkers. Toen ik in 1968 als lector aan de TH werd benoemd, was het de
bedoeling dat we allemaal een tijd in het buitenland zouden doorbrengen. In tegenstelling tot veel anderen zocht ik het niet in de Verenigde Staten, maar in Rusland.
Daar zaten de goede mechanici in die tijd. Ik leerde Russisch, maar ik heb nooit het
groene licht gekregen voor zo'n verblijf van een half jaar. Ik was geen communist,
maar in die jaren wel anti-Amerikaans. Ik heb geen idee of er een BVD-dossier over
mij bestaat. Wat ik wel weet, is dat er in die tijd aan de THE een benoeming van een
Oost-Europeaan tot hoogleraar is tegengehouden. Daar zal de Binnenlandse Veiligheidsdienst wel achtergezeten hebben."
"Toen ik benoemd werd was ik 28 en achteraf bezien was dat belachelijk jong.
Gelukkig werd er niet zo veel op het gebied van management verwacht. Want wat
had ik nu helemaal voor ervaring buiten mijn studietijd en mijn promotie? Ik heb me
in retrospectie gerealiseerd dat het eigenlijk een Godswonder is dat ik niet ten onder
ben gegaan aan die grote verantwoordelijkheid die ik zo jong kreeg. Ik werk hier nu
31 jaar en ik heb dat volgehouden omdat ik vaak nieuwe onderwerpen heb aangepakt, die overigens wel allemaal in elkaars lijn lagen. In het begin heb ik veel aan
onderwijsvernieuwing gedaan, samen met Willem Meuwese. Ik was de eerste THdocent die multiple choice tentamens afnam. Maar ik was ook de eerste die er weer
mee ophield, want het werkte in mijn vak niet. We hebben in die jaren een aantal
onderwijsvernieuwingen in de faculteit doorgevoerd, maar die zijn allemaal doodge-
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bloed. Het gebeurde allemaal te geïsoleerd en het had ongetwijfeld ook te maken met
mijn manier van doen. Ik zette me nogal af tegen het establishment in de werktuigbouw.
Van Wynand Wijnen heb ik geleerd dat onderwijsvernieuwing ten dode opgeschreven is, wanneer je niet zorgt voor een stevige verankering en de betrold<enheid van
veel mensen. Nadat mijn pogingen waren gestrand, heb ik een periode gehad van
'bekijk het maar met je onderwijsvernieuwing'. Toen braken er jaren van onderzoek
aan. Er stak een nieuwe wind op binnen en buiten de TUE: onderzoek doen en promoties begeleiden wonnen aan belang. Binnen geneeskundefaculteiten werd een
doctorstitel een voorwaarde voor een aanstelling als hoogleraar, terwijl wij nog HTSingenieurs benoemden. Niks kwaads over de kwaliteit van deze mensen, maar op
een gegeven moment stelt de maatschappij eisen en moet je alumni kunnen opleiden, die daaraan voldoen. Dus zorg je er voor dat die zo'n wetenschappelijk rijbewijs
kunnen halen."
"Ik heb ondertussen de cirkel weer rondgemaakt, want een jaar of vier, vijf geleden
heb ik me weer op het onderwijs gestort. De faculteit was door ruzie verdeeld en dat
lag niet in het minst aan mijn eigen gedrag. Ik was tot de exponent van de verwetenschappelijking van de technologie uitgegroeid en ik heb behoorlijk voor mijn
standpunten gevochten. Omdat ik soms vecht als een straatvechter, zorgde dat voor
de nodige spanning in de faculteit. Vijf jaar geleden zijn we met een aantal hoogleraren onder leiding van prof. Weggeman van Bedrijfskunde rond de tafel gaan zitten
om een uitweg te zoeken.
Ik heb daar gezegd dat als men nog iets aan mij wilde hebben, ik weer ingezet zou
moeten worden op het gebied van het onderwijs. Ik kreeg het groene licht, weliswaar
onder zesentachtig condities, want we vertrouwden elkaar voor geen cent. We zijn
begonnen met het probleemgestuurd onderwijs bij werktuigbouwkunde. Dat loopt
redelijk succesvol. Maar vanuit mijn eerdere ervaringen maak ik me nu en dan wel
eens bezorgd over dat PGO. Stel dat mijn adjunct-opleidingsdirecteur Han Smits en
ik er niet meer zijn, dan is PGO binnen werktuigbouwkunde een paar stevige wortels
kwijt. Eigenlijk komt de vestiging van een faculteit BMT twee jaar te vroeg in mijn
planning. Want die tijd heb ik nodig om er voor te zorgen, dat PGO stevig verankerd
raakt binnen de faculteit ."

t

"Achterafbezien heb ik in mijn loopbaan weinig dingen van tevoren beredeneerd. De
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manier waarop ik destijds.ëloör een lotje terrekken werktuigbouw ben ·ga-an stucte-

ren, lijkt wel op de stappen die ik in mijn carrière gezet heb. Maar ik ben wel consequent geweest bij de keuzes die ik maakte.
Ik realiseer me dat voor een patiënt in Afrika een vliegende dokter van meer belang
is dan de opleiding Biomedische Technologie. Maar we moeten die verschillende
zaken niet door elkaar halen. We leiden aan de TUE geen vliegende dokters op, maar
onderzoekers en ingenieurs.
Ik ben een bouwpastoor: mijn drijfveer ligt in het veranderen en niet in het stabiliseren. Ik ben decaan geweest in de tijd dat Stan Ackermans rector was. Dat was een
man met visie en plannen.
De laatste jaren gebeurt er gelukkig weer het nodige en dat mag ik wel. Maar het is
wel van belang dat de stem van het onderwijs en onderzoek binnen het universiteitsbestuur goed gehoord wordt om de universiteit te beschermen tegen onzin.
Kritisch zal ik altijd wel blijven, maar in de loop der jaren ben ik wat milder en minder fanatiek geworden. Een jaar of vijf geleden kon ik nog heel impulsief de deur uitlopen als ik merkte dat er streken geleverd werden die ik niet voor mijn verantwoording wilde nemen. Ik realiseer me dat het heellastig is om over jezelf te oordelen. Ik
vind zelf dat ik recht door zee ben, maar van de andere kant hoor ik wel eens mensen over mij zeggen dat ook ik wel eens draai. Dus moet ik de conclusie trekken dat
ik me af en toe aan dat soort gedrag schuldig maak."
"Ik stop veel tijd en energie in de opleiding en de faculteit BMT. Toch realiseer ik me,
dat een universiteit je een halfjaar nadat je weg bent al vergeten kan zijn. Ik heb dat
bij hoogleraren zien gebeuren. Ik weet ook niet precies waarom ik het allemaal doe,
maar waarschijnlijk is het gewoon die inwendige drive om te willen veranderen. Dat
is voor een ingenieur natuurlijk geen slechte motivatie. En hopelijk blijkt straks dat
het veranderingen in de goede richting zijn geweest. Dat betekent niet dat ik vind
dat alles over tien jaar bij het oude moet zijn gebleven. Alsjeblieft niet."

NASCHRIFT FEBRUARI 1999
In het voorjaar van 1999 wordt de faculteit Biomedische Technologie opgericht. Het wordt de achtste in
de TUE-rij. Prof.dr.ir. Jan Janssen is de beoogde decaan.
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Prof.dr.-lng Joehen Jess (*1935). hoogleraar ontwerptechnologie

'Een wereldwijd
netwerk van proinovendi'
Interview december 1998

Aan de muur van zijn werkkamer hangt een veelkleurig
kunstwerk. Het heet 'BAD GIRLS' en is gemaakt door zijn dochter,
die als kunstenares 'pendelt' tussen Düsseldorf en Eindhoven.
Zelf zette Joehen Jessin 1971 de stap van Duitsland naar
Eindhoven, toen hij benoemd werd aan de faculteit
Elektrotechniek. Over dik een jaar neemt hij afscheid. Wat zijn in
zijn leven de factoren geweest die hem deden kiezen voor
elektrotechniek en het werken aan automatic circuit design?
Wanneer is de vonk voor zijn vak overgeslagen?

m

k vind een videocamera een overtuigend bewijs voor de prestaties van de indus-

~ trie op het gebied van de elektrotechniek. Het is een wonder dat een digitale
camera tegenwoordig voor drieduizend gulden te koop is. Sinds een jaar of zeven leg
ik in de vakanties mijn reisindrukken vast in een soort video-dagboek. Zo'n apparaat
fascineert me, omdat alle aspecten van de elektrotechniek er in verenigd zijn: optica, elektronica, mechanica, regeltechniek, embedded software en low power engineering. Het is in feite een hele faculteit Elektrotechniek in één apparaat."
]ess kent die faculteit inmiddels 28 jaar. "In het begin was ik met mijn lange haren

nogal een vreemde eend in de bijt. Met Wim van Bokhoven en RalfOtten vormden
we een 'wild bunch'. Automatisch systeemontwerpen was toen volop in ontwikkeling
en ik kreeg een soort 'libero leerstoel'. Ik mocht zelf een onderzoekslijn op het gebied
van computer aided design (CAD) opzetten en onderwijsverplichtingen hadden we
aanvankelijk niet. In het begin stond de industrie nogal sceptisch tegenover onze
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visie op CAD. Maar we waren er van overtuigd dat het vak big business zou worden .
De omslag kwam zo rond 1980. Tot die tijd liep je op internationale congressen altijd
hetzelfde aantal 'usual suspects' tegen het lijf. Maar in 1979 konden Otten (nu hoogleraar aan de TUD) en ik ons met moeite een weg banen door de belangstellenden die
afgel<omen waren op zijn verhaal over automatische lay out generation tijdens een
internationaal congres. Met ups en downs werd het vak daarna booming business ."
joehen jess maakte aan de TU Aken , waar hij in 1955 elektrotechniek ging studeren,
voor het eerst kennis met computers. Als kind van zijn generatie had de Duitse
geschiedenis een behoorlijke stempel gedrukt op zijn jeugd en op het onderwijs dat
hij kreeg.
"Ik ben in 1935 in Dortmund geboren. Mijn vader was gynaecoloog en liet zich sterk
in met de Nazi-beweging. Hij ontwikkelde zich in een ideologische richting die mijn
moeder, die absoluut geen politiek mens was, niet kon behappen. In 1939 zijn ze
gescheiden. Die scheiding was overigens geen anti-nazistische verzetsdaad van mijn
moeder, maar meer het resultaat van een toenemende vervreemding als gevolg van
het obsessieve gedrag van mijn vader. Hij bleef uiteindelijk achter in Dortmund; ik
trok met mijn moeder en mijn zus in bij mijn oma in Düsseldorf en ben verder vaderloos opgegroeid. Mijn vader was te oud om als dokter aan het front ingezet te worden, dus verving hij de artsen die wél aan het front werkten. In de loop van de oorlog
werd hij gedwongen om steeds verder naar het oosten van het land uit te wijken,
omdat zijn artsenpraktijk door de bombardementen vernietigd werd . In de lente van
1945 werd hij door de Russen geïnterneerd en naar Siberië getransporteerd. Daar verdwijnt zijn spoor in het duister.
In 1943 vertrokken we uit Düsseldorf vanwege de zware bombardementen. We vonden onderdak bij een oom in Würzburg. Een slaperige stad van zo'n tweehonderdduizend inwoners met mooie oude gebouwen die vanwege het academisch ziekenhuis de status van 'Lazarettstadt' had. Desondanks is de stad op 16 maart 1945 volledig met de grond gelijk gemaakt. Die dag staat in mijn geheugen gebrand. Het was
een aanval in dezelfde stijl als die op Dresden. We hebben het overleefd omdat we aan
de rand van de stad woonden en snel weg konden komen. Vorig jaar nog ben ik teruggegaan naar Würzburg. Ik ben de berg opgeklommen, naar dezelfde plek waar we de
nacht van het bombardement doorbrachten. We konden de hele stad overzien en letterlijk alles stond in brand. De middeleeuwse burcht aan de andere kant van de

24

rivier, de 'Residenz' enook de Oom. OmdäfGe stad ineen dallag ontstonden er dooY

de hitte verschijnselen als in een schoorsteen. Complete woninginrichtingen werden
de lucht ingezogen, vlogen over onze hoofden en kwamen achter ons weer op de
grond terecht. Het was een absurd scenario. Ik heb nooit meer iets meegemaakt dat
zo'n indruk op me heeft gemaakt als die luchtaanval."
"Na de oorlog kwam het onderwijs langzaam op gang. We zaten met zestig leerlingen als haringen in een ton. De docenten die in de oorlog les hadden gegeven , waren
geïnterneerd om 'gedenazificeerd ' te worden. Hun plaats werd voor een deel ingenomen door gepensioneerden of door 'schone' leerkrachten. Die hadden soms gigantische ressentimenten tegenover de leerlingen : het eigen ondergane leed moest blijkbaar afgereageerd worden .
Voor mij begon er pas orde op zaken te komen op het Leibnizgymnasium in
Düsseldorf. Ik merkte dat ik in het begin heel goed was in Latijn, maar in mijn wiskundekennis zaten grote gaten . Ik had veel moeite om die achterstand in te halen,
maar uiteindelijk haalde ik toch nog een '1'.
Mijn wis- en natuurkundeleraar in Düsseldorf was een zeer bijzondere man, die in
veel opzichten mijn houding tegenover het vak heeft bepaald. Hij hield van wiskunde en wetenschap. Hij behandelde ons als potentiële professionals. Dat gaf mij een
gevoel van eigenwaarde en daardoor raakte ik enthousiast voor die vakken. Ik heb er
een hekel aan om als onmondige behandeld te worden. Na mijn examen ging ik elektrotechniek studeren in Aken. Een studie volgen in die tijd was overigens een absoluut chaotische boel. De stad Aken lag in 1955 nog grotendeels in puin. In het
Auditorium Maximum volgden twaalfhonderd studenten via projectieschermen een
inleiding algebra . Collegedictaten moest je op de zwarte markt kopen ."
"Het was de tijd van het Duitse Wirtschaftswunder. In de laatste jaren van de studie
werd ons duidelijk gemaakt dat we nodig waren in de industrie. Er kwamen wel eens
sprekers met verhalen uit de praktijk. Dat leek ons hartstikke saai. Maar negentig
procent van de afgestudeerden kwam daar toch te werken. De meeste interessante
dingen gebeurden op de universiteit, maar daar kon je alleen blijven als je topprestaties had geleverd. Ik vond microgolftechniek boeiend en ik wilde in dat gebied
afstuderen, maar er was geen plek meer voor mij. In hetzelfde gebouw waar ik stage
had gelopen werkten ze met computers. Daar was wel plaats. Ik had geen idee wat je
met computers kon doen, want tijdens de studie leerden we daar absoluut niks over.
Binnen een jaar was dat veranderd . Ik begon eind 1959 met een afstudeerproject en
vond die computers al snel enorm fascinerend . Ik werd voor promotie-onderzoek in
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dienst genomen aan de TIJ Aken. We begonnen in die tijd te experimenteren met
digitale datatransmissie en beschikten over een interlokaal telefoonnetwerk. Om al
die gespreld<en te kunnen mengen had je enorme filterbanken nodig. Filtertheorie
was heel belangrijk. Voor mijn promotieonderzoek had mijn baas aanvankelijk het
idee dat ik een honderdtal filters zou moeten ontwerpen aan een analoge machine.
Ik moest alles met de hand regelen en dat was waanzinnig enerverend. Dat kon geen
mens lang uithouden. Mijn begeleider suggereerde me toen om die filters op een
digitale machine te zetten. Zo'n automatisering zou een gigantische doorbraak betekenen. Ik ben op een kamer gaan zitten en heb een halfjaar niks van me laten horen.
Uiteindelijk had ik een idee, waarmee ik naar de directeur van het rekencentrum
stapte. Daar kon ik aan de slag op de Siemens 2002, een van de eerste Europese
getransistoriseerde machines. En tot mijn grote verbazing werkte mijn idee."
"Na mijn promotie kreeg ik de kans om een jaar in Maryland door te brengen.
Amerika aan het eind van de jaren zestig was voor mij een gigantische eye-opener.
De Duitse universiteiten waren formeel, star en weinig efficiënt. Democratisch was
het allerminst in de VS; de baas van het department was de absolute heerser. Maar er
heerste een besef van de wederzijdse afhankelijkheid tussen baas en medewerker.
Men was elkaars partner. Daaruit ontstaat een verhouding van wederzijds respect en
die is voor mij het werkmodel geworden voor mijn hele academische werkend leven.
Net als bij die leraar op de middelbare school werkt het enorm stimulerend wanneer
je als professional wordt erkend."
"Onlangs heb ik mijn 34e promovendus afgeleverd. Er is zo over de hele wereld een
netwerk van promovendi ontstaan. Wanneer ik op reis ben voor het werk, blijf ik als
het enigszins mogelijk is bij een van hen overnachten. Er werken er een stuk of tien
in Amerika. In ons vakgebied, en zeker in Amerika, wisselen mensen vaak van baan
en ontstaan er snel nieuwe bedrijven. Er wil nog wel eens een hooglopende ruzie
opvlammen over de software, die een medewerker meeneemt naar een nieuwe werkplek. Als je beide partijen kent, kun je ineens tussen twee vuren komen te staan. Op
dat moment ben je blij datje wat afstand hebt bewaard. De rol van het venture capital in die bedrijven wordt steeds groter. Een van onze ambitieuze afstudeerders ging
vier jaar geleden als vierde man bij een !dein bedrijfje in de Verenigde Staten werken .
Hard werken, maar wel met een aandeel in het bedrijf. Nu is dat bedrijfvoor 260 miljoen dollar opgekocht door een groter design automation bedrijf. Die alumnus is met
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zijn 32 jaar nu multimiljonair."

"In mijn beleving zijn topinstituten verbazingwekkend conservatief. Van de universiteit van Berkeley zijn we hier danig onder de indruk, maar eigenlijk verschilt de
faculteit Elektrotechniek daar niet veel van de onze. Zou je met grote namen uit
Berkeley en MIT een 'supergroep' in Eindhoven kunnen laten ontstaan? Het antwoord is volgens mij 'nee'. Er bestaat geen garantie datje met louter grote namen ook
een supergroep creëert. De mix komt altijd intuïtief, organisch tot stand. De innovatieve ideeën komen altijd uit een onverwachte hoek. Volgens mij heeft de kwaliteit
van bestuurders weinig invloed op de performance van een universiteit. Wel is het
benoemingenbeleid van belang. Een universiteit moet een 'kristal-kern' hebben van
goede hoogleraren. Die zorgen zelf wel voor goede kwaliteit. Bestuurders die hun
geld stoppen in verbouwingen doen een universiteit geen goed . Ik maak me zorgen
over het onderzoek. De druk op onderzoekers wordt verhoogd door het visitatie-circuit van de laatste jaren. Dat hele ritueel van de publicatiedrift is destructiefvoor het
we tenscha ps bedrijf. "
"Toen ik een jaar of vijftig was , realiseerde ik me dat ik een 'autoriteitenprobleem'
heb. Ik kon niet met vaderfiguren omgaan. Ik kon niet overweg met mijn Duitse
hoogleraren; potentaten die waren vastgeroest in academische vormen. Ik heb nog
steeds een weerzin tegen hiërarchische structuren. Dat alles heeft ongetwijfeld te
rnaken met mijn 'vaderloze' opvoeding. Dat inzicht heeft overigens ook weer obstakels uit de weg geruimd in mijn opstelling ten opzichte van andere mensen . En dat
stelt je in staat om je eigen falen en het falen van anderen een plaats te geven. Want
tenslotte zet je in het leven telkens een stap verder op weg naar de zelfherkenning."

NASCHRIFT FEBRUARI1999
In februari reikte de TU Eindhoven voor de twintigduizendste keer in haar geschiedenis een ingenieursdiploma uit. De kersverse ingenieur studeerde af bij Joehen Jess. Prof. Jess zal in het jaar 2000
met emeritaat gaan.
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Prof.dr. Piet J. Lemstra (*1946). hoogleraar kunststoftechnologie

'Het allerliefst zou ik
organist willen zijn'
Interview maart 1997

Piet Lemstra geldt als een wetenschapper die geen blad voor de
mond neemt. Na een loopbaan bij DSM maakte hij in 1985 de
overstap naar de TUE. Hij was jarenlang decaan van de faculteit
Scheikundige Technologie en steekt sinds 1996 veel tijd in de
voorbereidingen van het Dutch Polymer Institute dat in 1998 van
de grond moet komen.
Mijn vader was bakker in Godlinze. Ik ging in Groningen naar de HBS, ofzoals ze

~in Groningen zeiden de 'Hogere Boeren School'. Het gymnasium was voor onze
klasse sowieso onbereikbaar. Een bakl<erszoon op de HBS, dat ging nog net. Mijn familie was al bang dat het klanten zou kosten. Scheikunde vond ik interessant. lk had
thuis een eigen laboratorium, waar ik alcohol destilleerde voor mijn vaders bakkerij.
lk kwam in 1965 van school en toen was chemie nog populair. Mijn leraar scheikunde was een enthousiasmerende jongeman met een sportwagen en dat sprak mij aan.
Toen ik in Groningen chemie ging studeren was het mijn eerste doel om miljonair te
worden. Mijn tweede doel was: leren nadenken. Ik geloof dat ik nog steeds in die
nadenkfase zit.
Ik vind polymeerchemie boeiend, maar biotechnologie boeit me meer. Niet dat ik zelf
nog onderzoek zou willen doen, maar ik volg de ontwikkelingen wel. Intellectueel
gezien is het uitdagender dan werken met plastics. Hoewel, binnen mijn vakgebied
kunnen we nu ook plastics maken via bacteriën of plastics laten groeien in katoencellen. In de natuur tref je polymeermateriaal aan, zoals DNA en cellulose.
Natuurlijke polymeren zijn miljarden jaren oud, de synthetische pas zestig jaar.
Chemici krijgen steeds beter controle op structuren: het grensgebied wordt over-
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schreden. Dat schemergebied tussen synthese en leven intrigeert mij. Hoe ver kan de
mens gaan? Mijn dochter overweegt om psychiater te worden. Vroeger was dat een
vak vol Freudiaanse zielenlmijperij . Nu sluipt er steeds meer chemie binnen, zie de
opmars van Prozac. Dat vind ik boeiend en ik lees er ook veel over. Ik stimuleer mijn
dochter om die specialisatie te kiezen, omdat ik veel verwacht van de invloed van de
bètawetenschappen op het vakgebied. Alle emoties en gevoelens hebben, helaas, toch
te maken met chemie."
"Vijftien jaar geleden genoot ik enige bekendheid als mede-bedenker van de supersterke vezel Dyneema. Maar beroemd worden hoefik niet meer zo nodig. Ik ben niet
het type gedreven wetenschapper dat kickt op zijn eigen naam . Ik wil me liever inzetten voor een team, zoals de Eindhoven Polymer Laboratories. Eigenlijk zou ik het
liefst een eigen business willen hebben. Of een praktijk als advocaat of apotheker en
dan als hobby wat lezen over de natuurwetenschappen. Maar goed, ik zit nu eenmaal
in dat vak en ook daar gebeuren genoeg opwindende dingen. Ik ben al weer twaalf
jaar hoogleraar aan de TIJE. Ik heb me voorgenomen om het topinstituut polymeren
op poten te zetten. Het schrijven van het businessplan heeft me drie maanden gekost.
Als directeur geef ik mezelfvier jaar, daarna moeten we gaan zoeken naar een goede
opvolger. Opbouwen ligt me, maar ik ben absoluut niet geschikt voor personeelszaken of financiën. Daarvoor is mijn spanningsboog te kort. Als je geen ambitie meer
hebt om zelf topwetenschap te beoefenen, word je niet meer serieus genomen door
je collega's. In hun ogen verlaagt een directeur van een topinstituut zich tot regelneef. Wat ik daarna ga doen weet ik niet, misschien word ik UD of ga ik gewoon weg.
Hoogleraar blijven tot je vijfenzestigste is flauwekul. Die plaats moet je afstaan aan
jonge mensen."
"Terugkeren naar de industrie is voor mij geen optie. Ik zou in deze tijd absoluut niet
bij Philips of DSM willen werken; daar werk je steeds meer voor de aandeelhouders.
Philips Natlab en KSLA Amsterdam waren enorme bolwerken van kennis, die nu
vrees ik compleet worden afgebouwd. Wanneer Boonstra zegt 'ik ga investeren in
research' dan dalen de aandelen . Om ze

te

laten stijgen, moet hij roepen dat hij

research gaat afbouwen .
In de industrie verdien je meer, maar je wordt er uitgebuit. Ik had geen zin om 'onze
firma zus en onze firma zo' te zingen in het groot DSM-koor. Bij DSM moest ik eens
een lezing geven voor de raad van commissarissen, waaronder ex-minister van defensie Vredeling. Die viel tijdens mijn verhaal in slaap.

Het stoort mij dat er zo weinig banen in de chemie bijkomen voor jonge ingenieurs.
We trainen studenten in een witte jas als onderzoeker, maar velen krijgen in het
bedrijfsleven niet eens een kans meer.
Ik ben bang dat Nederland de boot gaat missen op het gebied van technologische ontwild<elingen. Ik heb destijds veel ruzie gehad met het Ministerie van EZ en met de
VSNU over de arbeidsmarktprognoses voor ingenieurs. Op een gegeven moment heb
ik op advies van de rector mijn mond maar gehouden. Maar wanneer ik nu naar de
chemiesector kijk, zie ik nul nieuwe banen. Alleen DSM heeft er nog een paar. Terwijl
de industrie blijft roepen dat er een schreeuwend tekort is . Mijn promovendi vinden
heus wel een job, maar voor ingenieurs is het veel moeilijker. Of ze moeten kiezen
voor een baan in de software-industrie.
De faculteit heeft nu een nieuw gebouw met fantastische zuurkasten . Ik vraag me af
of het gezien de arbeidsmarkt voor onderzoekers nog wel maatschappelijk verantwoord is om zo'n gebouw van honderd miljoen neer te zetten . Maar je kunt dat ook
relativeren. Ik ben in Bristol postdoc geweest en de meeste undergraduates daar wilden helemaal geen wetenschapper worden . De chemiestudie gold destijds in
Engeland als de beste basis voor een carrière als accountant. "
"Uit het rapport van de visitatiecommissie kom ik niet te voorschijn als top-wetenschapper. Ik ben geen Eert Meijer ofRutger van Santen, die dat imago wel hebben. Ik
kom te weinig in het lab. Publicaties schrijven kost enorm veel energie. Ik schrijfwel
artikelen, maar mijn naam hoeft niet zo nodig op de eerste plaats te staan. De vraag
bekruipt me wel eens, waar ik het allemaal voor doe. Niemand heeft meer tijd om
alles te lezen, in ons vakgebied alleen al bestaan er dertig tijdschriften . Ik ben nu
bezig met het opzetten van een reviewblad dat eens per maand gaat verschijnen.
Vooral de uitgevers worden rijk van die explosie aan tijdschriften . Robert Maxwell
begon na de oorlog de wetenschappelijke uitgeverij Pergamon Press. Wetenschappelijke auteurs zijn dan wellastig en eigenwijs, maar ze zien hun naam graag in druk.
Dus leveren ze gratis hun manuscripten aan."
"Het was vroeger mijn primaire drijfveer om financieel onafhankelijk te worden . Ik
heb een hekel aan gezag, een hekel aan bureaucratie en met name een hekel aan
bazen. Daarom ben ik ook weggegaan bij DSM.
Ik ben opgegroeid in een heel strenge Calvinistische omgeving, daar ben ik geluld<.ig
los van gekomen.
Als directeur van het topinstituut wil ik ook geen loopjongen worden voor de indus-
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trie. Als hoogleraar ben je natuurlijk vrij onafhankelijk, ook al leef je in een jungle
van overlegcultuur. Op de universiteit heb ik geen chef, ik zie een bestuursvoorzitter
als facilitator die dingen voor me moet regelen."
"Mensen die zich maar met één onderwerp bezighouden vind ik narrowminded . Aan
een universiteit zijn de meesten bezig hun vakgebied te beschermen en hun eigen
naam te cultiveren. Er zijn er maar weinig die er boven uitstijgen en in de breedte kijken. Het is natuurlijk ook een zwaar vak, onderwijs geven en publiceren. Eén ding
goed willen doen kost veel energie en dan kom je niet toe aan andere zaken. Ik leef
maar een keer: ik wil alles zien en alles meegemaakt hebben."
"Ik heb er het talent niet voor, maar het allerliefst zou ik organist willen zijn. Een van
mijn vrienden is toporganist en is als solist van niemand afhankelijk. Daar ben ik wel
jaloers op. Als ik mezelf genetisch kon manipuleren zou ik zo willen ruilen. Ik stel
me voorlopig tevreden met orgelles bij de stadsorganist in Eindhoven. Ik geloofwel
in een kerk, maar niet in God.lk vind het instituut van belangvoor de sociale samenhang, maar ik ben bang dat het zal verdwijnen. Het is zowat de enige organisatie
waar mensen belangeloos iets doen voor anderen. Ik ben ongelooflijk gereformeerd
opgevoed. Mijn moeder is zelfs christelijk gereformeerd geworden. Ik heb les gegeven
op een christelijke HBS. Met Pasen luister ik graag naar de Matthaeuspassion. die
Bach heeft gecomponeerd vanuit een religieuze optiek. Ik voel die christelijk culturele bagage wel, maar ik ben nu eenmaal chemicus. Ik vind overigens dat de ethische
discussie over wat kan en mag in de wetenschap gevoerd moet worden. Maar de kerk
moet daarin niet teveel op de rem gaan staan.
Ik heb hier op de llJE een paar colleges reformatorische wijsbegeerte gevolgd bij professor Schuurmans, maar ik ben afgehaakt. Volgens mij is dat geen filosofie , er zijn
te veel dogma's."
"Ik heb een tijdje geleden India bezocht voor een NUFFIC-project. Met een subsidie
van een paar miljoen gulden wordt er een polymeerchemie-groep in Cochin opgericht. Dat soort werk vind ik boeiend. Na twee dagen in India ben ik het topinstituut
weer zo vergeten.
In december was ik voor een congres over groene polymeren in Indonesië. In Azië zijn
prachtige grensverleggende dingen met natuurrubber mogelijk. Ik vind het leuk om
mensen daarvoor te motiveren.
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Ik heb-zetbrooit een coach gehad, misschien had-er-met wat stimulatie meer in mij

gezeten. Mijn taak is het om andere mensen te coachen en in mijn groep wordt verdomd hard gewerkt. Ik vind het boeiend om met jonge mensen om te gaan en probeer er voor te zorgen dat ze een goede baan krijgen. Maar daarna is het ook afgelopen. Ik geloof heilig in de selectie van mensen die iets meer willen. Daarom ben ik
tweejaar geleden begonnen met mijn masterclass."
"Samen met gastonderzoeker dr. Sanjay Rastogi hebben we een nieuw concept ontwikkeld voor een polyetheen heupcup, die de afscheiding vormt tussen kunstheup
en bot. De oude cups die nu overal ter wereld in gebruik zijn gaan gemiddeld zeven
jaar mee. De nieuwe moet in principe na een operatie het resterende mensenleven
lang probleemloos meekunnen. Ik verwacht veel van dit product. Mensen worden
steeds ouder. En wereldwijd gaat het om miljoenen operaties.
Ik denk dat ik zelf de vijfenzestig niet haal. Dat is geen somber verhaal. Ik leef ongelooflijk ongezond. Een paar jaar geleden ben ik gestopt, maar ik rook nu weer in
optima forma. Als ik doodga, heb ik wel heel veel van de wereld gezien. Voor twee
dagen werk in India reis ik twee dagen heen en weer. Iedereen verklaart me dan voor
gek, maar ik doe liever dingen snel dan langzaam. Ik vind het niet erg om een nacht
achter mijn computer te zitten en brieven te schrijven. Ik hoef ook geen tachtig te
worden. Leven in een bejaardentehuis is het tegenovergestelde van onafhankelijk
zijn. En als het eenmaal zo ver is, dan weet ik precies hoe het moet; ik ben tenslotte
chemicus."
"Ik zat in het vliegtuig naar India naast een Friese juriste die vijftien jaar geleden
haar baan in Nederland had opgezegd. Nu is ze vijftig en ze woont al jaren in Tibet.
Voor vijfduizend gulden heeft ze een boerderij gekocht, vlak bij de Dalai Lama. Ze
houdt een paar geiten, maakt kaas en mediteert. Misschien dat ik daar eens een jaartje ga zitten. Dat wordt wel afkicken natuurlijk."

NASCH RI Fr FEBRUARI 1999
Volgens plan werd het Dutch Polymer lnstitute in april 1998 geopend. door minister Hans Wijers.
Inmiddels zijn veertig promovendi binnen het DPI aan het werk. De slogan 'Eindhoven Polymer Town·
kreeg een extra dimensie door de verhuizing van de kunststofdeskundigen van TNO-Industrie naar de
TUE-campus. Een jaartje Tibet zit er voorlopig nog niet in voor Piet Lemstra.
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Prof.dr.ir. Han Meijer (*1949). hoogleraar polymeertechnologie

'Wereldberoemd in
Nuenen telt niet'
Interview december 1997

Na een periode bij DSM-research maakte Han Meijer in 1985 net
als collega Piet Lemstra de overstap naar de Technische
Universiteit Eindhoven, waar hij sinds 1989 als fulltime
hoogleraar verbonden is aan de faculteit Werktuigbouwkunde.
Binnen die faculteit geldt hij als de 'scheikundehoogleraar'. Zijn
groep werkt dan ook al jaren nauw samen met de chemici uit de
polymeerhoek Zijn aandacht gaat vooral uit naar micro-rheologie,
micro-mechanica en polymer-processing. Is er in zijn loopbaan
een moment te traceren waarop de vonk voor zijn vak bij hem is
overgeslagen?

M

e waren thuis in Amsterdam met zeven kinderen. Ik ging naar een katholieke

J

L.!_V lagere school in een volksbuurt bij de Amstelkade. Er waren maar twee leerlingen in mijn klas die doorleerden en ik was er daar een van. ll< ging naar het gymnasium op het Ignatiuscollege, een degelijke JezuïetenschooL De Jezuïeten vormden een
elite-orde, met hele progressieve maar ook conservatieve paters. Ik herinner me een
hele slechte leraar scheikunde. Binnen de faculteit werktuigbouwkunde word ik nu
gezien als de 'scheikundehoogleraar', maar op school haatte ik dat vak. Toch was ik
wel goed in de bètavald<en. Omdat ik geen idee had welke kant ik later uitwiJde heeft
mijn vader toen een beroepentest laten uitvoeren. Dat kostte in die tijd honderd gulden en het advies luidde dat ik het beste psychologie kon gaan studeren. Mijn vader
werd toen onvoorstelbaar kwaad: hij vond het belachelijk dat hij zoveel moest betalen
voor een advies van een psycholoog die met niet veel beters op de proppen kwam dan
diens eigen beroep. Zelfhad mijn vader zich na de MULO opgewerkt in het bedrijfsle-
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ven, en hij pushte me een beetje richting techniek."
"Omdat ik graag zelfstandig en op flinke afstand van huis wilde studeren, besloot ik
om het een jaartje te proberen in Twente, waar ze een algemene propedeuse hadden.
Ik had een raar beeld van Twente. Ik herinner me mijn eerste reis nog: na Amersfoort
verdween ik in een groot gat. Apeldoorn? Deventer? Nooit van gehoord. Toen ik in
Hengelo uit het station kwam, constateerde ik tot mijn stomme verbazing een C&Awinkel met méér dan een verdieping. Het viel dus reuze mee! Ik kwam terecht tussen
Groningers, Friezen, Tukkers en Achterhoekers. Twente was een jonge universiteit, de
gebouwen zagen er goed uit en bij wijze van experiment woonden alle eerstejaars in
één flat bij elkaar op de campus. Dat zou het studierendement moeten opkrikken,
omdat studenten in de tentamenperiode allemaal aan de studie zouden gaan. Het
omgekeerde was waar: iedereen losbolde er op los.
Ik was terechtgekomen tussen HBS'ers met allemaal negens op hun einddiploma. Met
mijn zeventje voor scheikunde en drie zessen voor de wiskundevakken had ik slechte
eindexamencijfers. Met nog twee anderen haalde ik als enige het eerste jaar van die
algemene propedeuse netjes in de tijd die er voor stond. Het verschil zat hem in de
aanpak: op school was ik al gewend om in korte tijd veel

te

doen, terwijl die bollebo-

zen continu braaf geleerd hadden.
Mijn keuze voor werktu;.;bouw is een kwestie van afStrepen geweest. Ik vond natuurkunde aardig, maar ik kïccg de pest aan <.!tê _r;;-;;:-t!<:1 ";t hpt ezrste jaar. Scheikunde studeren wilde ik niet, wiskunde was veel

t~> ;~bstract

en elektrotechniek vond ik onzin.

Toen bleef werktuigbouw over. Voor werktuigbouw stond gemiddeld negen-en- eenhalf jaar. Met mijn acht jaar was ik dus nog een van de snelsten. Ik heb altijd tijd
gevonden voor zaken naast de studie. Ik heb gewerkt als kroegbaas, ik schreef in lokale krantjes, ik was lid van het cineclubbestuur en ik zat in de universiteitsraad."
"Mijn huidige vak ben ik pas leuk gaan vinden in het allerlaatste deel van mijn studie.
Numerieke stromingsleer in de polymeertechnologie begon in die tijd pas zijn toepassing

te

krijgen. De combina tie van berekeningen en experimenten vond ik onge-

looflijk leuk. Niet m eer dat analytische gepier, maar gewoon uitrel<enen .
In de polymeertechnologie was promoveren niet zo gebruikelijk en ik hoefde niet zo
nodig. Maar de keuze was simpel: of in militaire dienst of medewerker worden. Ik
werd medewerker in tijdelijke dienst en had als neventaak promoveren. Die negatieve
keuzes vormen een beetje een rode draad in mijn leven. Het heeft denk ik te maken
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m et het gevoel dat ik meerdere dingen kan. En daarbij gaat het mij altijd ome en

keuze voor vrijheid en onafhankelijkheid.
Na mijn promotie zou ik postdoc worden bij R.aychem in de Verenigde Staten. Ik had
mijn koffers al bijna gepakt, toen er een personeelsstop werd afgekondigd. Dus moest
ik in no time een baan vinden en voor mijn generatie gold werk bij TNO zo ongeveer
als het beste watje kon krijgen. De industrie vonden we maar vies.
Toen ik bij TNO op gesprek kwam, werd me verteld dat elke medewerker zijn eigen
geld aan opdrachten zou moeten binnenhalen. Het leek mij beter om een tijdje in het
bedrijfsleven uit te vinden hoe ik dat dan zou moeten aanpakken. Dus ondanks die
rokende schoorstenen heb ik de overstap naar DSM gemaakt en daar heb ik nooit spijt
van gehad. Ik kwam terecht bij mensen die min of meer fundamenteel of exploratief
werk deden en dat was heel inspirerend. Piet Lemstra en Paul Smith heb ik daar als
collega's leren kennen en ik heb er ongelooflijk veel geleerd.
In die tijd kwam het er bij DSM op aan om te bewijzen dat je werk voor de firma van
enig nut was. Lukte je dat, dan was je !daar. Wij zorgden er voor dat productontwikkelaars minder experimenten hoefden uit te voeren, door modellering toe te passen.
Dat leverde geld op. Maar het meeste geld verdienden we met goede raad aan productie-eenheden. Kleine verbeteringen in een proces leveren al gauw miljoenen op.
Wanneer je eenmaal een status hebt bereikt, dan kun je onafhankelijk van het
management een groep vormen en groeien. Onafhankelijk zijn geeft je het recht af en
toe een grote bek op te zetten. Ik wil nu eenmaal geen baas boven me. Ook aan de TUE
ben ik trots op onze groep die het goed doet, stevig samenwerkt en daardoor onafhankelijk is."
"Het systeem bij DSM schreefvoor datje 'werkorders' uitschreef. Die leverde je in bij
een groepschef en na driekwart jaar ontving je dan de resultaten van een deelonderzoekje. Maar je kunt fundamentele, exploratieve of basisresearch niet parallel organiseren. Onderzoek moet je sequentieel opzetten en na elke stap telkens kijken wat er
uitkomt. Om goed te snappen waarmee je bezig bent en gefundeerd te beslissen over
de volgende stap die je gaat zetten, moet je eigenlijk zelf experimenteren. Lemstra
werkte vaak 's avonds aan zijn eigen proeven. Hij kon heel zorgvuldig experimenten
opzetten. Bij DSM spraken hij en ik al over het opzetten van een lab los van de productontwikkeling. Zo'n vijftig man, uit verschillende disciplines, die een jaar of vier
blijven, basiskennis opdoen, eventueel uitvindingen doen en later doorstromen. In
feite hebben we dat idee hier later aan de TUE kunnen realiseren in het EPL:
Eindhoven Polymer Laboratories.
Bij grote bedrijven is het mogelijk op het laagste en op het hoogste niveau goed te wer-
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ken. Maar daar tussenin is het een rampgebied vol stijgende sterren en dalende mislukkelingen. Het was op een gegeven moment niet leuk meer om te werken in zo'n
moeras. Rond die tijd konden Lemstra en ik de overstap maken naar twee leerstoelen
in Twente, Delft of Eindhoven. Eindhoven bood eigenlijk de slechtste infrastructuur.
Het was een museum zonder de benodigde apparatuur. Maar Lemstra voelde zich op
grond van oude contacten moreel verplicht ten opzichte van German om voor
Eindhoven te kiezen.lk werd na vijfjaar DSM in 1985 parttime hoogleraar bij de faculteit Scheikunde. Piet koos uiteindelijk voor een fulltime-hoogleraarschap. Ik volgde
hem als zodanig in 1989."
"Bij DSM hebben we geleerd dat je voor succesvolle ontwikkelingen op polymeergebied
verschillende disciplines bij elkaar moet zetten. Die samenwerking kan heel vruchtbaar zijn. Dat idee hebben we vastgehouden toen we hier kwamen. De enige plek op de
hele wereld waar goed wordt samengewerkt tussen de synthesekant (de scheikundigen)
en de analysekant (de werktuigbouwers) is hier aan de TIJE. Daar zijn we echt uniek in.
Het bedrijfsleven herkent dat: er is nauwelijks een industrieel product dat vanuit één
discipline ontwild<eld wordt. Natuurlijk loopt die samenwerking wel eens minder soepeltjes, daarom is het maar goed dat we niet in hetzelfde gebouw zitten. We gaan weer
een stormachtige periode tegemoet vanwege de topinstituten. Momenteel zijn er meer
problemen dan ooit. Het feit dat de betrokken hoogleraren Bert Meijer, Frank Baaijens,
Piet Lemstra en ik elke zondagavond tennissen is misschien wel belangrijker dan alle
andere overleg, want dan meppen we alle frustraties van ons af."
"We worden wel eens de 'DSM school' genoemd, maar wat de contractresearch betreft
is DSM niet de belangrijkste partner. In feite is de wereld ons referentiekader. Frank
Baaijens en ik hebben, DPI niet meegerekend, momenteel 52 promovendi en postdocs.
Die mogen allemaal een keer per jaar naar een internationale meeting, op voorwaarde
dat ze een lezing verzorgen. 'Wereldberoemd in Nuenen' telt niet, wel wat er internationaal gedaan wordt. Het voordeel van een goede grote groep met voldoende middelen, is dat het verder niet uitmaakt wat de universiteit allemaal bekonkelefoest. Mijn
hele leven lang heb ik geen baas boven me willen hebben, geen universiteitsbestuur,
decaan of rector. Dat kun je je alleen maar veroorloven door met een groep relevant
werk van kwaliteit te leveren. In mijn vakgebied zijn er in twee richtingen interessante
uitdagingen.
De eerste is computational materials science. Kun je uitrekenen en modelleren hoe
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wat er op micro-niveau gebeurt het macroniveau beïnvloedt? Kun je over die verschil-

len in schaal als het ware heen springen? Dat probleem van 'Jumping the scales' lijkt
nu te worden opgelost. Je kunt ook terugredeneren: ik wil dit soort gedrag hebben,
hoe moet die microstructuur er dan uitzien? Op dat gebied maken we een enorme
progressie door. De tweede ontwikkeling zie je rond de zogenaamde thermomechanische geschiedenis van materialen. We kunnen nu kwantitatief zowel processen als
ook producteigenschappen modelleren. De software en hardware zijn zo krachtig dat
we kwantitatieve voorspellingen kunnen doen. De 'trial and error' gaat er uit en je
kunt je concentreren op de inputgegevens over het materiaalgedrag."
"Je moet aan een universiteit niet hetzelfde onderzoek doen als in de industrie. Bij
DSM of DOW is het 'proberen': ze mengen veel en kijken dan wat er uitkomt. Bij een
bedrijfis er dan ook veel meer mankracht om dat soort dingen beter te doen. Een universiteit moet proberenjuist de gereedschappen aan te reiken die leiden tot minder of
veel gerichtere proeven.
Vergelijk het met waar Van Santen op katalysegebied mee bezig is. Vroeger was dat het
meest empirische gebied, nu komen ze langzaam maar zeker veel gerichter tot resultaten. In de polymeerchemie ging het vroeger ook van 'gooi maar wat onder hoge temperatuur bij elkaar en meet maar wat er uitkomt'.
Nu probeert Bert Meijer de natuur na te bootsen door hele specifieke polymeren volgens een specifieke volgorde te maken. Dat zijn uitdagingen. In Nederland moeten we
toe naar minder en meer doelgerichte experimenten. Veel meten kunnen ze in Korea
en China met veel meer mankracht en lagere lonen. We moeten het sneller en beter
doen. De gereedschappen daarvoor zijn we nu aan het ontwikkelen."
"Zelf hoefik niet meer het bedrijfsleven terug, noch naar een andere universiteit. Wat
heeft dat voor zin? We beschikken hier in Eindhoven over een brede collectieve kennis.
Haal je mij daar uit, dan moet ik ergens anders weer beginnen met het opbouwen van
een zelfde groep. Er zijn hier uitdagingen genoeg. Ons werk is opbouwend en in essentie gericht op voor de industrie nuttige zaken. De traditie in de groep fundamentele
werktuigbouw was er vroeger een van 'beter begrijpen'. Wij willen het nu niet alleen
begrijpen, maar ook maken. Dat is een grotere uitdaging. En dat moet ook lukken."

NASCHRIFT FEBRUARI 1999
De oprichting van het topinstituut polymeren DPI in 1998 ging inderdaad gepaard met een wat minder
windstille fase in de relatie tussen de betrokken hoogleraren. Maar inmiddels zijn de tennis- sessies op
zondagavond na een tijdelijke pauze weer hervat.
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Prof.dr.ir. Henk van Tilborg (*1947). hoogleraar discrete wiskunde

'De spannende wereld
van de cryptografie '
Interview februari 1997

Henk van Tilborg houdt zich bezig met coderingstheorie en
cryptologie. Als hoogleraar is hij de opvolger van prof.dr. Jack
van Lint op de leerstoel discrete wiskunde. In zijn studententijd
aan de toenmalige THE maakte hij voor het eerst met dat
vakgebied kennis in een college dat gegeven werd door Van Lint.
"Die was net terug van een sabbatical bij de 'Bell labs' in Amerika
en had daar kennisgemaakt met nieuwe vormen van toepasbare
wiskunde. Hij was er van overtuigd dat die wiskunde in de
toekomst belangrijk zou worden en dus in de opleiding
thuishoorde . Hij straalde enthousiasme uit en ik raakte
geïnspireerd door het vakgebied. De smaak voor wiskundige
bewijzen met een mooie, doorzichtige structuur heb ik toen als
student te pakken gekregen."

f7l ijn middelbare schooltijd bracht Henk van Tilborg door op het seminarie van de
~Witte Paters in Sterksel.
"Op mijn lagere school kwam op een goede dag een pater in vol ornaat op bezoek met
een diaserie over Afrika. Die orde was gespecialiseerd in dat continent. De paters
ldeedden zich als Arabieren, met een witte outfit, een cape, een rode fez en in plaats
van een gebedssnoer een rozenkrans. Het was een vorm van studentenwerving met
audiovisuele middelen waar wij compleet intrapten. Als missionaris verre reizen
maken naar donker Afrika, dat leek me wel wat. En ik was niet de enige: van mijn
schoolklas wilden daarna zes of zeven jongens priester worden. Ik was wel goed in
wiskunde, maar ik doubleerde toch de eerste klas van het seminarie.
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Ik kreeg van mijn studiebegeleider op mijn kop: ik moest minder tijd in wiskunde steken en meer werken aan mijn moderne talen. Maar mijn wiskundehuiswerk had ik
meestal al in vijfminuten af] In ruil voor het plald<en van mijn fietsband hielp ik dan
vriendjes met hun sommen. Beginjaren zestigwas de sfeer bij die paters vrij liberaal.
Wij kregen op het seminarie veel meer vrijheid en verantwoordelijkheid dan mijn
leeftijdgenoten op de reguliere middelbare scholen. De jaren zestig begonnen pas
echt toen de eerste paters uit Afrika terugkwamen met een zwarte vriendin. Met mijn
roeping was het al in de derde !das afgelopen. Toen wist ik dat ik geen pater meer
wilde worden . Ik vertelde dat aan niemand, omdat ik wel die school wilde afmaken.
Van zendingsdrang heb ik nu geen last meer. Ik heb afgeleerd om andere mensen te
overtuigen van zaken waar ze geen behoefte aan hebben . Wanneer anderen mijn vakgebied niet leuk vinden, dan zal ik ze niet proberen te bekeren. Hoewel ik mijn roeping snel kwijtraakte, is mijn verlangen om de wereld rond te trekken altijd gebleven.
In de vakanties maak ik met mijn gezin grote tochten. Met onze zonen zijn we met
de rugzak door Indonesië en Thailand getrokken. Ik ben me er van bewust dat de
wens om ook door het binnenland van Nieuw Guinea te trekken een zeker patersgehalte had ."
Na zijn eindexamenging Van Tilborg in Eindhoven wiskunde studeren. Daar ontdekte hij de voordelen van toegepaste wiskunde. "Ik had juist colleges kansberekening en statistiek gelopen bij Doornbos, toen er door een winkeliersvereniging een
wedstrijd werd uitgeschreven. 'Raad het verzamelde gewicht van de vrouwen van
veertig winkeliers.' Iedere winkelier had een foto van zijn echtgenote in de etalage
gehangen met daarbij een aanduiding van haar gewicht. Bijvoorbeeld 'tussen 65 en
75 kilo' . Ik had met geleend geld van mijn zus zoveel aankopen gedaan dat ik twaalf
keer aan die wedstrijd mee kon doen. Uit het college statistiek had ik opgepikt dat je
van een dergelijke opgave een normaalverdeling moest zien te maken. Zo kun je dan
een statistische methode volgen om je gokkansen te verdelen . Ik won zowel de eerste
als de vijfde prijs en ik kon mijn zus meteen het geleende geld terugbetalen."
Na zijn afstuderen koos Van Tilborg voor een loopbaan in het onderzoek. Hij promoveerde in 1976 en werd daarna wetenschappelijk medewerker aan de TUE. In 1980
werd hij tevens benoemd tot deeltijdhoogleraar aan de Open Universiteit. Hij kijkt
met gemengde gevoelens terug op de eerste jaren van die instelling.
"Ik miste daar vooral het directe contact met studenten. Die moeten de mogelijkheid
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hebben om zich in hun vakgebied te laten inspireren door een docënt. In tegensrel-

ling tot de Open University in Engeland werd er in Nederland gekozen voor een
modulaire structuur. Dat betekende dat elke student op elk willekeurig moment in
zijn eigen tempo kon beginnen met een module. Maar op die m anier ontbrak de stok
achter de deur en kreeg je grote organisatieproblemen, omdat studenten niet parallel een programma volgden."
Cryptografie is een van de twee onderzoeksthema's waarmee Henk van Tilborg zich
aan de TIJE bezighoudt. "In de cryptografie wordt de wiskunde als 'black box'
gebruikt. In onze vakgroep lag het hoofdaccent veel op wiskunde. Het vakgebied leende zich weliswaar voor toepassingen, maar die lieten we aanvankelijk aan anderen
over. Ik vind dat een wiskundig ingenieur best iets meer aan toepassingen mag doen,
ook al is hij dan niet meer puur wiskundig bezig. Zo heeft een van mijn afstudeerders bij Philips TRT in Parijs gewerkt aan de implementatie van een cryptografisch
systeem op de smartcard. Het is vaak een uitdaging om trucs te verzinnen om de
rekentijd beperkt te houden. ledere regel code minder levert een stukje geheugenwinst op. Ik heb industriële contacten altijd interessant gevonden. De afgelopenjaren
hebben we met KPN research aan chiplmips gewerkt. We onderhouden ook contacten met de 'crypto'deskundigen van Philips Natlab. Die doen onderzoek naar mogelijkheden om gekopieerde software te markeren en te 'tracen', zodat je aan een kopie
kunt zien waar deze vandaan komt. De belangstelling van studenten voor het vakgebied is gegroeid. Vroegerwaren er misschien twee of drie studenten die in onze groep
wilden afstuderen, de laatste jaren begeleid ik er alleen al een stuk of tien. Er zijn studenten die zo gefascineerd zijn door cryptografie dat ze er zich ook in hun vrije tijd
volledig op storten. Dat is voor een docent natuurlijk le uk en dat houdt je enthousiast. Ik vind het moeilijk om college te geven wanneer ik geen studenten in de zaal
heb die met open ogen zitten te kijken. Ik zal eerlijk toegeven dat ik zelf ook een beetje besmet ben door de spannende wereld die met cryptografie te maken heeft. Ik lees
in mijn vakanties wel eens boeken van Forsyth, Ludlum of Grisham. Die 'geheime'
wereld van inlichtingendiensten zoekt tegenwoordig meer contact met de academische wereld. Nu willen ze op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen. En ze hebben ook medewerkers nodig. Een van mijn afstudeerders heeft bij een tamelijk besloten club van Buitenlandse Zaken gewerkt. En tegenwoordig werken er ook alumni uit
onze groep bij de marine aan informatiebeveiliging."
"Maatschappelijke en juridische aspecten worden steeds belangrijker. Er wordt een
hele discussie gevoerd over het versleutelen van informatie. De overheid mag in som-
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mige gevallen telefoonverkeer of dataverkeer aftappen. Maar als dat zwaar beveiligd
is, dan kan de overheid niets aanvangen met die informatie. Het Nederlandse opsporingsapparaat zou eigenlijk het liefste hebben dat de 'sleutels' die gebruikt worden
om de informatie te beveiligen, gedeponeerd worden. Dat vinden veel mensen belachelijk. Mijn invalshoek is om goed te kijken naar de techniek. Het zou wel eens zo
kunnen zijn dat de techniek mogelijkheden biedt waarvan juristen gebruik zouden
kunnen maken. In plaats van 'lompe' wetgeving zou het wellicht op andere manieren kunnen worden aangepakt. Dat is een voorbeeld van 'technology driven recht'."
Cryptologie bestaat net als de coderingstheorie al ruim vijftig jaar, maar blijft evolueren omdat de techniek steeds nieuwe mogelijkheden biedt. "Je kunt technieken van
twintig jaar geleden niet klakkeloos blijven gebruiken. Het is duidelijk dat het
bedrijfsleven wat betreft de cryptologie met een inhaalslag bezig is. Sommige multinationals werken met slecht beveiligde communicatiestromen. Het onbeveiligd versturen van speciaal ontwikkelde softwarepakketten vanuit Brazilië naar Nederland
over het Internet levert risico's op. Wie zo'n transportlijn aftapt, krijgt die kennis
zomaar in de schoot geworpen. Daar is dus beveiliging op basis van coderingstheorie
nodig. Ook het midden- en kleinbedrijf zal er aan moeten geloven. De discussie wordt
gevoerd over het instellen van een 'trusted third party' die om een legitimatie kan
vragen.
Er bestaan heel geraffineerde methodes om communicatie van een gesprekspartner
te onderscheppen en onder een andere naam door te sturen. Het zal steeds belangrijker worden om zeker te weten met wie je daadwerkelijk te maken hebt. Mensen die
van het Internet gebruik maken, zullen zich moeten laten registreren bij een 'trusted
third party'. Iemand die dan metjou correspondeert kan checken of jij inderdaad de
geregistreerde persoon bent. Een gebruiker ziet aan de digitale handtekening dat zijn
gesprekspartner geregistreerd en geautoriseerd is.
Het is de vraag of de overheid bij die 'trusted third parties' de sleutel zou mogen krijgen om aan beveiligde informatie te komen. Je kunt niet aan de nullen of enen zien
waar een bericht over gaat. Ik durf op dit moment geen uitspraken te doen over de
veranderingen voor het vakgebied die dit soort discussies met zich meebrengt. Wij
werken sinds begin jaren tachtig met een klein clubje aan dit soort vragen. Voor ons
was het zonneldaar dat onze kennis ooit zou worden toegepast. maar pas de laatste
jaren zie je een doorbraak in de belangstelling van de buitenwereld."
"Wjskunde vind ik heel erg leuk, maar ik-wil niet dat het honderd procent van mijn -

dag vult. Andere dingen zijn ook belangrijk. Hoewel wiskunde je denken beïnvloedt,
probeer ik om niet overal wiskunde in te zien. Vermoedelijk denk ik wel wat analytischer dan andere mensen. Ik zie ook aan onze studenten dat ze behoorlijk beïnvloed
worden door de discipline. Wiskundigen hebben een speciale vorm van humor. Ze
houden van taalkundige grapjes en grijpen elke gelegenheid aan om een opmerking
doelbewust verkeerd te interpreteren. Soms is het grappig, maar het kan gewone conversatie bijna doodmaken. Je kunt niet altijd spelletjes spelen. In de communicatie
schiet je dan je doel voorbij . Het gaat er niet om te laten merken hoe slim of gevat je
bent. Bezig zijn met wiskunde kun je overal zonder veel hulpmiddelen, dus zijn er
veel internationale contacten.
Ik vind het heel prettig om mensen die ik op congressen ontmoet ook persoonlijk
goed te leren kennen. Bij sommigen van hen ben ik thuis geweest; ik ken hun partners of gezinnen. Andersom ontvang ik die vakgenoten ook bij mij thuis. Ik ben er
van overtuigd dat ik de hang naar het persoonlijke contact sterker heb dan de gemiddelde congresganger. Sommige collega's regelen voor hun gasten een hotel en nemen
ze mee uit eten bij de Chinees. Ik vind het leuker om ze thuis te ontvangen. Mijn professionele netwerk, internationaal en binnen Nederland , is bijna een vrienden-netwerk. Ik ben er van overtuigd dat een stuk van het succes van de oprichting van de
onderzoekschool EIDMA te maken heeft met het feit dat ik bijna iedereen persoonlijk ken."

NASCHRIFT FEBRUARI 1999
De tweede helft van 1998 bracht Van Tilborg door aan het Califomia lnstitute of Technologyin Pasadena .
waar hij onderzoek deed op het gebied van de coderingstheorie. Hij werkte er ook aan een nieuw boek
over cryptologie dat in 1999 zal verschijnen. zowel in gedrukte vorm als interactief/elektronisch.
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Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman (*1953). hoogleraar organisatiekunde

'Organisaties van
binnen lllooier lllaken'
Interview april1998

Mathieu Weggeman studeerde technische bedrijfskunde aan de
faculteit waar hij sinds 1995 hoogleraar is. Daarnaast is hij als
organisatie-adviseur een dag in de week verbonden aan het
bureau Twijnstra Gudde. Hij geldt als 'Philips watcher' en heeft
publicaties over professionele organisaties en kennismanagement
op zijn naam staan.

@

anneer je een jongetje op de lagere school vraagt wat hij later wil worden, zal het

~antwoord waarschijnlijk niet luiden 'hoogleraar organisatiekunde'. Wat wilde
Weggeman worden toen hij zo oud was?
"Mijn vader werkte bij de Daf, waar ze indrukwekkend grote legerauto's maakten. Dus
wilde ik generaal worden. Later werd die ambitie teruggeschroefd tot agent bij de
motorpoli tie. Na die fase van gefantaseer werd het steeds duidelijker dat ik de kant van
de muziek op wilde. Ik componeerde zelfstulges en dirigeerde mee met grammofoonplaten. Ik speelde trompet met orgel in de kerk. Later maakte ik deel uit van een oude
stijl jazzband en een 'Chicago'-achtige popgroep. Na de HBS-Baan het Sint Joriscollege
in Eindhoven wilde ik graag compositie en directie studeren aan het conservatorium.
Maar mijn vader wilde dat niet financieren. Hij was in de techniek geboren en getogen
en stelde voor dat ik eerst ingenieur werd ('jongens worden ingenieur', dat was zijn
opvatting). Daarna zou hij de conservatoriumopleiding betalen. Hij voorzag dat ik na
mijn afstuderen natuurlijk geen zin meer zou hebben om nog eens vijfjaar te gaan studeren. Achterafben ik er heel gelukkig mee dat het zo gelopen is en dat ik bedrijfskunde heb gedaan.ll< vind het zinvolom - zoals ik dat noem- organisaties van binnen
mooier te maken; direct in mijn adviestijd en nu indirect als hoogleraar."
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Maar Weggeman heeft de muziek nooit echt achter zich gelaten. Zo was hij elf jaar
dirigent van een big band en bestuurslid van de Philipsharmonie en van de
Eindhovense Muziekschool.
"Mijn vriendin speelt viool in een symfonieorkest en in een Flairck-achtige popgroep.
Ik ben vaak bij die optredens te vinden. Ik gebruik in mijn colleges en in mijn advieswerk heel vaak de dirigent en het orkest als metafoor voor de manager en de organisatie. Een orkestleider brengt mensen in samenspel tot een bepaalde schoonheid. In
de klassieke muziek is een traditioneel symfonieorkest heel hiërarchisch georganiseerd. Er zijn ook gigantische inkomensverschillen tussen de dirigent en de andere
musici. In de jazz, bijvoorbeeld in een big band als die van Glenn Mi lier, waren de verschillen overigens kleiner."
Waarom koos hij destijds voor de opleiding bedrijfskunde aan de THE? "Ik zag niet in
waarom ik naar Delft zou gaan, met een TH in mijn eigen stad. Maar het vooruitzicht
om vijf of zes jaar alleen met elektro of scheikunde bezig te zijn leek me toen niet
prettig. Bedrijfskunde was de meest brede opleiding. Aan de ene kant zaten we bij het
vak 'Werken met groepen' van Jan Schouten in lotushouding met een kaarsje ernaast
op de grond. Aan de andere kant berekenden we voorraadkosten en wachttijden in
het vak 'Operations research'."
"Na mijn afstuderen moest ik in dienst, en wel bij het Wapen der Genie, maar na mijn
basisopleiding heb ik geen wapen meer in handen gehad. Ik werd assistent kapelmeester bij het fanfarekorps. Mijn liefde voor de 'non-corebusiness' dateert uit die
tijd. De kapelmeester behartigde het standaardrepertoire zoals het Wilhelmus.
'Nederland let op uw saeck' en de Van Heutzmars. Ik mocht als assistent de non-corebusiness van het fanfarekorps doen: werk van Glenn Miller, Gershwin, Radgers and
Hammerstein en Cole Porter. Dat vonden zowel de muzikanten als het publiek leuker. Als muzikanten werden we goed verzorgd. We mochten aan tafel voordat het
gewone volk binnenkwam. Dat heette vóór-eten en betekende dat er nog genoeg op
tafel stond. De filosofie was, dat wie niet lekker gegeten had geen mooie muziek kon
produceren. Voor het schieten maakte dat blijkbaar niet zo gek veel uit. Er waren
meer van die artistiekerige, onlogische dingen om het voor de muzikanten wat vrolijker te maken.
Als organisatie-adviseur vind ik dat je de naïviteit van artiesten moet honoreren .
Mensen die hun gevoel in de strijd gooien, zijn nogal kwetsbaar. Veel artiesten worden slachtoffer van hun manager of impresario en tekenen wurgcontracten. Ook in
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de bèta-wereld zie je af en toe excenfrieke men·s en. De wereld draainnch voorat om

geld; mensen die veel met geld bezig zijn, kunnen die bèta's makkelijk foppen. In
Tom Poes-termen: ze zijn snel slachtoffer van list en bedrog. De toegevoegde waarde
van hun werk is vaak groot. Daarom moeten ze meer beschermd worden dan de
MBA's in de snelgesneden pakken, die wel geleerd hebben het spel te doorzien."
"Na mijn militaire diensttijd solliciteerde ik naar een promotieplaats voor vier jaar
bij de universiteit in Maastricht. Men wilde daar een studie laten uitvoeren naar tijdsbesteding van wetenschappers die projectmatig werkten in een Matrix-organisatie.
Dat leek mij als bedrijfskundige een interessant onderwerp. Om gegevens te verzamelen werd aan die wetenschappers gevraagd om tijd te schrijven. Dat vonden ze niet
leuk, dus kwamen er protesten en ontstond er vertraging. In de wachttijd van het
onderzoek heb ik organisatie- en advieswerk gedaan voor de afdeling Planning,
Organisatie- en Beleidsontwikl<eling. Daar werd ik plaatsvervangend hoofd en kreeg
ik een vaste aanstelling. Mijn eerste proefschrift (ik koester het nog steeds) bleef echter op de plank liggen en de houdbaarheidsdatum van de onderzoeksdata verstreek.
Kortom, die promotie verdampte beetje bij beetje. Later heb ik in de tijd dat ik bij
Twijnstra Gudde werkte mijn tweede proefschrift geschreven."
Hoe kijkt een adviseur naar zijn eigen organisatie, in dit geval de TUE? "Door een
beetje afstand te nemen kun je weliswaar observeren en een diagnose stellen, maar
de therapie verzinnen is onmogelijk. Naar buiten toe wek je al snel de schijn van
belangenverstrengeling. Naar binnen toe is het heel moeilijk om objectief te zijn.
Onbewust neem je toch subjectiefwaar:je kent de mensen om wie het gaat en je hebt
belang bij de context van je eigen stoel. Ik geloofniet datje daar echt van kunt abstraheren. Het grote gevecht bij een organisatieadvies is naar mijn idee het creëren van
de balans tussen distantie en betrokkenheid. En dat is hartstikl<e ingewild<eld . In
mijn advieswerk en mijn onderzoek houd ik me niet bezig met het niveau van het
primaire proces. In een organisatie onderscheid je daarnaast een tactisch/organisatorisch niveau en ook een strategisch niveau en op die laatste twee vlald<en ben ik
vooral actief. Dit universiteitsbestuur wil iets op strategisch niveau. Het CvB is ambitieus, het heeft ideeën, het is ondernemend. Je hoort uit hun mond dramatische teksten als 'deze universiteit goed op de wereldkaart zetten'. Dat vind ik mooi. En de eerste resultaten worden al geboekt. Maar je moet wel zorgen dat je de mensen niet te
dol maakt. Er is een bepaald absorptievermogen voor veranderingen. In de effectenhandel is dat groter dan in de wetenschap. Af en toe moetje even consolideren, alles
even vastschroeven. Ik ben veel minder enthousiast over wat ons uit Den Haag alle-
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maal gewordt. Dat overstijgt het absorptievermogen van wetenschappers om veranderingen te verwerken . Vierkant gezegd: hoe komt het dat Oxford. Cambridge en de
Sorbonne nog steeds van die fantastische instituten zijn? Onder andere omdat die
sinds de middeleeuwen op dezelfde manier gemanaged en georganiseerd zijn. Daar
hoeven geen onderzoekscholen, toponderzoekscholen en vijfhonderd miljoen gulden van NWO op losgelaten te worden. De mensen die er zitten, kunnen zich bijna
alleen met de wetenschap bezighouden. Er is weinig onzekerheid, want ze doen het
nu eenmaal al eeuwenlang zo. De setting waarin professionals werken moet niet te
vaak veranderd worden . Vóór Centurion heeft het Natlab tachtig jaar gewerkt zoals
Holst en Casimir het hadden ingericht. En dat heeft geen windeieren gelegd."
"Ik heb me gespecialiseerd in professionele organisaties en kennismanagement. De
belangrijkste taak van het management in dergelijke organisaties is het scheppen
van een inspirerend werlddimaat. Een manager moet een synergiezoekende samenwerkingscultuur zien te bevorderen, waarbij aanwezige talenten kunnen aansluiten.
Hij moet vooral zorgen dat de ruis van het 'corporate niveau' of van 'Den Haag' niet
tot op de werkvloer doorklinkt. Dat betekent dus dat die manager als een soort hitteschild boven de professionals hangt en zelf alle formulieren invult."
Weggeman is een dag per week werkzaam als associate partner bij Twijnstra Gudde.
"De universiteit vroeg bij mijn aanstelling of ik die dag per week kon houden, omdat
dat het onderwijs ook ten goede komt. En ik vind het leuk. Ik werk vooral voor kennisintensieve organisaties. Researchafdelingen van multinationals, zoals DSM en
Shell. Ik heb voor het Natlab gewerkt, maar ook voor een groot advocatenkantoor en
Toneelgroep Amsterdam. Kortom, overal waar professionals werken. Het gaat meestal om strategische vragen op het gebied van de collectieve ambitie: wat willen wij met
elkaar? Waar willen we uitkomen? Wat is de visie op de toekomst? En hoe gaan we
dan de organisatie inrichten, zodat dat gaat lukken?
Het gaat mij altijd om het verbeteren van de tevredenheid van de mensen die samen
de organisatie maken. Mijn drive is om organisaties van binnen mooier te maken.
Veel mensen zijn tenminste acht uur per dag in zo'n organisatie actief. Vijf dagen per
week, vijfenveertig weken per jaar. Veertig jaar van hun leven. Een derde deel van de
tijd dat ze bewust bestaan. tobben ze rond in een organisatie. Dat schept- ook maatschappelijk gezien -verplichtingen voor de wijze waarop we die organisaties inrichten en hoe we daarbinnen met de medewerkers omgaan. Ik zie in veel bedrijven men-
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sen--ffie--!.t:tftrused en ovennanaged' zijn. Vaak heersen er waarden en normen die

buiten de poort niet bestaan. En vaak ontbreekt het aan gezamenlijke belangen. Het
is toch triest dat mensen op maandagochtend bij de koffie tegen elkaar zeggen : 'zo
Jan, de kop is er af. Dat kan een land als het onze zich toch niet permitteren. Elke
dag is er een die niet meer terugkomt. Het kan heel swingend gemaakt worden in
organisaties, door gezamenlijke ambities te formuleren, passie en enthousiasme toe
te voegen en mensen erbij te betrekken. Ik wil dat ook graag aan studenten overdragen; in de collegebanken zitten de adviseurs en de managers van morgen."
"Over het algemeen wordt binnen de faculteit Technologie Management niet zoveel
onderzoek rond mensen gedaan. Wij zijn in deze hoek misschien een buitenbeentje.
Het is een wat softere business, maar zeker niet te vergelijken met modieuze trends.
Ik houd me niet bezig met het flirten met Oosterse godsdiensten, New Age, Oibibio
en zo. We hebben veellast van die verjomandisering en die veremileratelbandisering.
Met ons eigen repertoire en onze Westerse set denkbeelden hebben we heel wat te
bieden. Maar ja, die managers kopen al die gekke boekjes. Nu is 'King Lear' management weer in de mode. Wat zegt Shakespeare over managers. Managers kunnen ook
kiezen voor dolfijn-geïnspireerd management. Ze worden dan naar Hawaï gevlogen,
waar ze met dolfijnen mogen rondzwemmen."
"Tot nu toe ben ik om de vier, vijf jaar van baan gewisseld. Dat is mij goed bevallen,
ik heb veel organisaties gezien. De wens om hoogleraar te worden is langzaam ontstaan. Ik heb nog geen verdere fantasieën . Behalve een romantische als 'de hele handel verkopen, wat op een Harley Davidson rondrijden en me dan bij GreenPeace melden met de vraag 'hier ben ik, kan ik iets doen?' Verder lijkt het me wel spannend om
rector te worden. De vorige en de huidige rector zijn wiskundigen : het toeval maakt
uit of ze veel affiniteit hebben met mensen. Als je uit de organisatiekunde komt en
zoals ik altijd professionals hebt bestudeerd en geadviseerd, heb je die affiniteit. Lid
van een college van bestuur of zakelijk leider van een symfonieorkest zou ook een
optie zijn . Als er maar muziek in zit."

NASCHRIFr FEBRUARI 1999
Inmiddels is Weggeman samen met zijn collega's van innovatiemanagement en -beleid bij de faculteit
TM druk bezig met de verdere uitbouw van ECIS. het Eindhoven Center of Innovation Studies. Vorig jaar
heeft hij samen met Ger Post de lndustria-onderwijsprijs gekregen en is de NIVE-prijs 1998 gegaan
naar zijn afstudeerder Youri van Laere. Deze lente hoopt Weggeman de laatste hand te kunnen leggen
aan de Technology Management Blues in A-klein. opgedragen aan alle liefhebbers van de Science
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