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inleiding

Dit is de wereld,
Dit is Nederland,
Dit is Enschede,
Dit is het universiteitsterrein,
Dit is de faculteit CTW,
Hier ongeveer is mijn bureau, 
En hier sta (stond?) ik ongeveer (nu).

Hoe komt het dat ik hier sta?
Dat komt omdat men behoefte had aan een  
derde voltijdshoogleraar in het vakgebied  
industrieel ontwerpen, naast collega’s Van  
Houten en Eger. Maar waarom wilde men 
een derde voltijdshoogleraar?
Omdat het studentenaantal groeide en omdat  
men versterking zocht met betrekking tot  
bepaalde aspecten van het vakgebied.
Hoe kwam het dat het studentenaantal groeide?
Dat komt omdat de jeugd belangstelling heeft 
voor een studie industrieel ontwerpen en denken 
er een baan mee te kunnen vinden.
Waarom hebben studenten die belangstelling?
Omdat de jeugd graag een studie doet waarin 
hun creativiteit tot uiting kan komen en die  
aansluit op samenleving en economie.
Waarom nemen bedrijven blijkbaar industrieel ont-
werpers in dienst?
Omdat het noodzakelijk is voor bedrijven om 
steeds weer nieuwe producten en diensten  
aan de markt aan te bieden.
Waarom is dat noodzakelijk voor bedrijven?
Omdat ze anders failliet gaan.
Waarom willen die mensen al die producten  
en diensten kopen?
Meestal begrijp ik daar niets van!!

Wat vast staat is dat de mensheid sinds haar  
bestaan al artefacten, dat wil zeggen, kunstmatig 
vervaardigde voorwerpen, voortbrengt om in  
levensbehoeften te voorzien, en één van die  
levensbehoeften is het vergroten van haar kunnen, 
het kunnen met betrekking tot kracht (hefboom, 
motoren), snelheid, bescherming tegen de omge
ving, communicatie en tegenwoordig ook zintuig
lijke waarneming, geheugen en denkvermogen. 
En daar gebruikt de mens technologie voor,  
hetgeen door Donald Schön wordt gedefinieerd 
als alles dat leidt tot “extension of human capabi
lities”, dus, uitbreiding van het menselijk kunnen. 
Een van zijn interessante boeken heeft als titel 
“Educating the reflective practitioner”.
Eigenlijk vormt dit ook de kern van de leerstoel 
Productrealisatie.
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Het vertalen van technologische mogelijkhe-
den naar nieuwe artefacten waarmee we onze 
ruimte inrichten, onze gedachten verbeelden 
en waarmee het menselijk kunnen wordt ver-
groot, en dit binnen maatschappelijke en eco-
logische grenzen. 

Grenzen die we ons nauwelijks hebben gesteld.
We gaan tegenwoordig wel ver. Zo ver dat we 
vraagtekens kunnen zetten bij het werkelijke  
voordeel wat we van de technologie hebben. 
Voordeel voor zowel het individu als de samen
leving en de biotoop waarin we leven. Met betrek
king tot al de geneugten van de technologie  
moeten we wellicht wat realistischer zijn.  
Vandaar de titel van deze oratie “Productrealisme”, 
verzonnen door Ria. Bedankt Ria!

de geschiedenis van het artefact
Als tweedejaars studentje in Delft was ik helemaal 
weg van de toenmaals uitgekomen film: “2001: A 
Space Odyssey” door filmmaker Stanley Kubrick 
en uitvinder/schrijver Arthur C. Clarke. 
Het is niet te geloven welk inlevingsvermogen 
deze mensen getoond hebben in de toekomst. 
De menselijke, voice gecontroleerde, computer 
Hall – wij werkten toen nog met ponskaarten   
en de platte beeldschermen. 

Het meest intrigerende vond ik echter de mysteri
euze monoliet die daar ineens stond tussen de 
mensapen en die in de film de introductie vormde 
van artefacten, ofwel kunstmatige objecten, als  
alternatief van natuurlijke objecten. 

Dit artefact vormde de inspiratiebron voor de be
treffende stam tot het gebruik van gereedschap
pen. En jawel… als wapen. Zo is het allemaal  
begonnen. Als industrieel ontwerpers verdienen 
we heden ten dage onze boterham met het ont
wikkelen van gereedschappen voor de moderne 
mens. We leiden duizenden studenten hiervoor op. 

Wat was er bijzonder aan die monoliet? Op het 
eerste gezicht niets bijzonders. Gewoon een soort 
grafzerk zonder tekst. Eén ding is echter uitermate 
bijzonder. Hij wijkt volledig af van de natuur.  
Hij hoort onmiskenbaar niét bij de natuur. Voor de 
natuur is het immers zinloos een vorm te maken 
die volledig rechthoekig is, tenzij het gaat om kris
tallen, bijvoorbeeld suikerkristallen. 
De monoliet staat in de film symbool voor de  
inspiratie die de mens kreeg om dingen op een 
andere manier te gebruiken dan waarvoor ze  
door de natuur bedoeld waren en de eerste  
toepassing was, jawel, botviering van agressie. 

Het kwam langzaam op gang, maar de neiging 
om artefacten, ofwel kunstmatige voorwerpen, te 
maken is ontaard in een orgie die op dit moment 
tot een hoogtepunt komt. 
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Het lijkt of we in het systeem gevangen zitten?
Het ene product leidt tot het volgende:
 de auto leidt tot wegen
 de wegen leiden tot verkeersvoorzieningen
 ongelukken leiden tot airbags
  gebrek aan parkeerruimte leidt tot parkeer 

garages
  voor parkeergarages heb je slagbomen nodig
 voor kindervervoer heb je kinderzitjes nodig
  auto’s leiden tot CO

2
, CO

2
 leidt tot elektrische 

auto’s
 elektrische auto’s nopen tot oplaadstations
  veel opladen noopt tot kerncentrales, 

enzovoort.

Met televisie zien we hetzelfde:

Televisie leidt tot televisiemeubels, televisie 
stoelen, programmabladen, opname 
studio’s, satellieten, raketten om satellieten in de 
ruimte te brengen, enz. en nieuwe televisies.

Om dat alles te kunnen bezitten moet de mens
heid hard werken, beide partners, en om op  
het werk te komen hebben we auto’s nodig en 
moeten we nog harder werken. Per dag gaan  
in Nederland zo’n 300.000 mensen in de auto 
naar hun werk. De gemiddelde afstand is  
20 km, hetgeen neerkomt op zo’n 12 miljoen km 
per dag. Over een jaar met 250 werkdagen komt 
dit neer op zo’n 3 miljard nutteloze kilometers. 
We willen voor al dat rijden en werken gecompen
seerd worden met luxe woningen, met alle com
fort in de vorm van meubels, verwarming, bad
kamers, keukens, waardoor we nog harder 
moeten werken. We vinden dat we, omdat we  
zo hard werken, recht hebben op vakanties en 
daarvoor hebben we vliegtuigen nodig, 
caravans, vakantiehuizen, bussen, enzovoort. 

Poelman oratieboekje.indd   7 02-10-09   13:31



8

Omdat we zo hard moeten werken hebben we 
geen tijd meer. Zelf verpakken bij de kruidenier is 
er niet meer bij. Etenswaren worden in de fabriek 
keurig en kleurig verpakt en na gebruik wordt de 
verpakking weggegooid. Collega Ronald ten 
Klooster weet daar alles van. We hebben zelfs 
geen tijd om boodschappentassen mee te nemen 
en maken liever gebruik van wegwerp plastic  
tassen. 

Onze soepverpakkingen gaan uiteindelijk in de 
´plastic soep´ ontdekt door Charles Moore, die de
len van de oceaan bezocht waar plastic  
afval zich blijkt te verzamelen. Vissen en vogels 
doen zich eraan tegoed en houden in hun maag 
steeds minder ruimte over voor echt voedsel, 
waardoor hun actieradius flink daalt.
Zo houden we ons als mens aardig bezig. Willen 
we dit eigenlijk wel? Eens per jaar houdt Joep  
van het Hek ons een spiegel voor en we lachen 
hartelijk om onszelf en dan gaan we weer op 
dezelfde voet door. Joep zag het al vroeg in.  
Consumentisme is nauw verbonden met de  
Dirk Scheringa Bank, die toen Vola heette.
En wij maar praten over het broeikas effect en 
CO

2
 reductie. Hoe kunnen we onze levensstijl 

handhaven? Zouden elektrische auto´s een  
oplossing bieden? Hebben we een doel met het 
voortbrengen van al die spullen of laten we ons 
slechts leiden door de mogelijkheden die de 
technologie ons te bieden lijkt te hebben?

de motivatie achter productrealisatie
Dames en heren, dit is het kader waarbinnen  
zich de leerstoel Productrealisatie ontwikkelt.  
U zult vragen: waar heeft U zin in? Al die pro
ducten leiden toch tot meer problemen. Ik zal  
U uitleggen dat Productrealisatie een van de 
mooiste menselijke activiteiten is. 

Mijn grote leermeester was Johannes Eekels. 
Naast chemisch ingenieur was hij filosoof en  
bedrijfskundige. Johannes schreef in 1973 een 
opmerkelijk boek met als titel “Industriële doel
ontwikkeling: een filosofischmethodologische 
studie”. Op dat moment was het bijzonder een  
link te leggen tussen industriële bedrijvigheid en 
filosofie en dat is nog steeds zo. 
Doelontwikkeling voor bedrijven is zo gemakkelijk 
nog niet. 
Het begint al met de basisvragen:
Waartoe ontwikkelen we nieuwe bedrijfsactivi- 
teiten? Deze vraag vormt de basis voor het onder
nemingsbeleid:
 om omzet c.q. winst te realiseren?
  om continuïteit/werkgelegenheid  

te behouden?
 omdat we denken dat ze nodig zijn?
 of gewoon omdat we het leuk vinden?

Soms beseffen we in de bedrijfskunde van de 
productontwikkeling onvoldoende dat bedrijfs
doelstellingen een afgeleide vormen van die  
van individuen. Bedrijfskundigen zeggen dat die 
twee categorieën van doelstellingen in elkaars 
verlengde moeten liggen. Dank je de koekoek!!

Prof.dr.ir. Johannes Eekels
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Doelontwikkeling voor individuen is nog veel 
moeilijker dan doelontwikkeling voor bedrijven. 
We besteden dit dan ook graag uit aan een ho
gere macht. 

Het blijkt dat we dan minder gauw in een de
pressie vervallen. Het niet hebben van een doel in 
je leven is uitermate gevaarlijk. Een bevriende 
psycholoog, Henk van Harten, waaraan ik veel te 
danken heb, vertelde mij dan ook dat het eerste 
dat hij doet met nieuwe depressiepatiënten is het 
samen bedenken van een doel. Het doet er niet 
zo toe wat voor doel, als er maar een doel is. 
Voor de oud katholiek in mij is het eenvoudig.

Waartoe zijn we op aarde? 
Om God te dienen en daardoor hier en in het 
hiernamaals gelukkig te zijn. 
Als ik zo naar de markt kijk lijkt het antwoord:  
Om zoveel mogelijk te consumeren en daardoor 
hiér gelukkig te zijn.
En een meer calvinistisch antwoord:  
“Om te woekeren met onze talenten”.
Dat doen we op deze universiteit.
En sommige jonge mensen lijken slechts  
te leven voor de `kick`. 
Sommige kicks zijn toegestaan in een  
gecontroleerde situatie en andere niet. Om ons te 
beschermen….

We mogen racen met auto’s op circuits, althans 
enkele bevoorrechten.
Wij allen mogen slechts de illusie koesteren. 
En sommigen proberen die illusie waar te maken. 
Op een zeker moment kan de kick zijn verdwenen.

Eenmaal per jaar mogen we vuurwerk afsteken 
en de meeste kinderen vinden dat een kick. He
laas, als een kick te groot wordt is het geen kick 
meer.

Veel dingen leiden tot een kick. Wij beseffen  
onvoldoende hoe leuk het is om glas te breken, 
vooral gehard glas. Dat mag helaas zelden. Toch 
kunnen jongeren zich niet altijd beheersen. Een 
bushokje inslaan in het avondlicht geeft een fan
tastisch effect. Een geweldige knal, waarna een 
sneeuw ontstaat van versplinterd glas in het 
kunstlicht. Wij wonen bij zo’n bushokje.
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grenzen aan de groei
Er zijn veel leuke dingen te beleven aan de dingen 
die we als mensheid hebben bedacht. Sommige 
vallen onder aanvaard gedrag en andere niet.
Die regels moeten er zijn, willen we allemaal  
van onze verworvenheden kunnen genieten. 
Toen ik in begin zeventiger jaren afstudeerde  
bezat ik een Volvo Amazone van meer dan tien 

jaar oud. Ik reed elke dag vanaf Delft naar Zeist 
met 170 km per uur en dacht niet eens na als ik 
een politieauto passeerde. Er waren geen snel
heidslimieten en APK bestond niet. 
Onze wereld die steeds voller wordt met produc
ten kan alleen maar bestaan op basis van steeds 
meer regels. Het aantal regels zal nog toenemen. 

Met al die artefacten lopen we elkaar anders 
steeds meer in de weg, maar dat is niet het enige. 
We beseffen dat we niet meer ongebreideld kun
nen consumeren omdat we de grenzen bereiken 
van de fysieke mogelijkheden: 
 de grenzen van grondstoffen
 de grenzen van afvalopslag
 de grenzen van CO

2
 productie

  de grenzen van cultureel opnamevermogen
 de grenzen van armoede

Voor mijn generatie een déjà vu beleving:  
In het tweede jaar van mijn studie kwam het  
rapport “grenzen aan de groei” van de Club  
van Rome uit.
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Wat heeft ons gedreven tot de explosie van  
menselijke creativiteit en productiviteit m.b.t. 
het voortbrengen van artefacten?
Als industrieel ontwerper en in het bijzonder als 
hoogleraar Productrealisatie voel ik het als een 
noodzaak om daar iets van te begrijpen. Waar  
zit onze motivatie?
Willen we de wereld ermee een dienst bewijzen? 
Willen we onszelf een dienst bewijzen of is het  
een autonoom proces dat de macht van ons 
overneemt en dat we slechts een klein beetje kun
nen bijsturen? Zal de wal het schip keren of zijn 
we in staat om te zorgen dat we niet een aantal 
wereldbollen nodig hebben om onze idealen te  
realiseren? Die hebben we niet!

Wij industrieel ontwerpers zullen onze bijdrage  
aan de oplossing geven onder het motto van  
“de vervuiler betaalt”. Wij hebben al die spullen 
ontworpen en het is dan ook onze taak om te  
zorgen dat het geen rommel wordt. Dit vergt crea
tiviteit, méér creativiteit dan, gewoon, het beden
ken van commercieel succesvolle producten. Het 
gaat nu om creativiteit om te komen tot duurzame 
producten zonder in te boeten op de waarden  
van producten of het nu om comfort, emancipatie, 
zorg of gewoon om de kick gaat.

Dames en heren, over bovenstaande kun je einde
loos filosoferen. De problematiek van product
realisatie kan vanuit vele kanten worden benaderd. 
De technische, economische, sociale, materiële, 
methodologische, enzovoort. Ik wil me vandaag 
graag beperken tot twee invalshoeken die me  
na aan het hart liggen: evolutie  jawel professor 
Eger , het is immers het jaar van Darwin, en de 
gedachten achter het boek “Alice en de spiegel”. 
Daarna wil ik meer inhoud geven aan de leerstoel 
Productrealisatie.

evolutie
Richard Dawkins beweert dat de evolutie  
niet gebaseerd is op de overleving van de soort, 
maar dat ons `selfish gene´  ofwel ons egoistisch 
menselijk genoom  ons gebruikt om te overleven. 
Helaas is er de tijd niet om diep in te gaan op de 
theorie van Richard Dawkins die is uitgewerkt 
door Susan Blackmore, maar iets moet ik over 
zijn gedachten uitleggen.

Dawkins is de grondlegger van een uiterst een
voudige gedachte over evolutie. Uitgangspunt  
in zijn benadering is de duplicator, zijnde een  
molecuul dat zichzelf deelt onder invloed van een 
omgeving. Het molecuul besluit zich niet te delen, 
het gebeurt gewoon. En het gebeurt niet altijd 
perfect. Er ontstaan duplicaten die zich niet meer 
kunnen delen en afsterven en er ontstaan duplica
ten die succesvol zijn en misschien succesvoller 
dan het origineel waardoor originelen uitsterven 
door concurrentie. Er ontstaan op deze wijze 
steeds complexere duplicatoren die zich ontwik
kelen tot wat wij nu enigszins begrijpen van de 
genetica. In de biologie heeft duplicering zich vol
gens Dawkins ontwikkeld tot het mitose proces 
dat volgt om meiose, de basis van de voortplan
ting, maar daar ga ik niet verder op in. 
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Succesvolle duplicaten blijven voortbestaan en 
zorgen voor een voortdurende ontwikkeling als 
gevolg van gelukkige foutjes en nieuwe succes
volle combinaties van gekoppelde genen. Volgens 
Dawkins is evolutie dus gebaseerd op duplicering 
als een gegeven proces. Het gaat volgens hem 
om het voortbestaan van de duplicator en niet 
van de soort die daaruit voortgekomen is. 
Aan het einde van zijn boek introduceert hij het 
begrip `memen`, zijnde duplicatoren op infor 
matieniveau. De stelling is dat evolutie zich op 
gelijke wijze afspeelt als het gaat om informatie. 
Dit concept is verder uitgewerkt door Susan 
Blackmore van MIT.

Memen kunnen beschouwd worden als ondeel
bare stukjes informatie die samen kunnen werken 
in zogenoemde “memeplexen” die te vergelijken 
zijn met chromosomen.
De mens, die volgens Dawkins, is ontstaan dankzij 
het mechanisme van duplicering heeft als bijzon
der vermogen om informatie te kunnen dupliceren 
en dat doet hij ook. Simpelweg door de informatie 
met iemand anders te `delen`. Net zoals met genen 
gaat dit niet altijd goed. 
Als U uw partner een mop vertelt kunnen er  
vier dingen gebeuren.

U vertelt de mop goed maar hij is niet leuk en 
wordt niet doorverteld.
U vertelt de mop goed en hij is leuk en wordt 
doorverteld.
U vertelt de mop verkeerd en hij is niet leuk  
meer dus wordt hij niet doorverteld
U vertelt de mop verkeerd en daardoor is hij leuker 
geworden en wordt hij doorverteld. 

Als we een mop als een memeplex beschouwen 
begint dit mechanisme verdacht veel op genetica 
te lijken. 
Het wordt nog interessanter als we naar nieuwe 
combinaties kijken die bij deling van memeplexen 
tot stand kunnen komen en dan komen we al wat 
in de richting van ontwerpen. 

Een kok heeft een recept voor schildpadsoep. 

Een andere kok heeft een recept voor ananas 
waarbij de ananas in de schil wordt opgediend. 
De koks drinken een borrel met elkaar en vertellen 
elkaar over hun recepten. Ze komen samen op 
het idee om de soep in het schild van de schilpad 
op te dienen.
Succesvol of niet, het doet er niet toe, een stukje 
uit het ene recept is via duplicering en deling in  
het andere terecht gekomen hetgeen tot innovatie 
geleid heeft.
Nu een voorbeeld uit mijn eigen praktijk.

De firma Lantor uit Veenendaal maakt nonwovens, 
een technologie om zonder te weven een 3D, 
open textielstructuur te maken. Een andere  
technologie betreft het expanderen van polysty
reenparels waarin een schuimmiddel zit dat  
resulteert in het bekende piepschuim.
Kruis deze technologieën met elkaar en je krijgt  
een plaatmateriaal dat het lage gewicht van ge
ëxpandeerd polystyreenplaat combineert met  
de taaiheid van textiel. Een mooi en heel recent 
voorbeeld van memetica. 
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Een ander voorbeeld:
We beschikken inmiddels over flink wat kennis 
op het gebied van de elastomeertechnologie. 
 Elastomeren zijn elastische kunststoffen. Collega 
Jacques Noordermeer is topexpert in Nederland. 
Ook beschikken we over veel kennis op het 
 gebied van piëzo materialen. Dat zijn in het 
 algemeen brosse materialen die elektrische 
 spanning in beweging kunnen omzetten.
Kruis deze technologieën met elkaar en je hebt 
een kunststof folie die onder spanning vervormt. 
Theoretisch zou deze combinatie kunnen leiden 
tot de ontwikkeling van nieuwe pompen en, met 
een beetje fantasie, zelfs tot een kunsthart.
Het lijkt erop dat deze voorbeelden de praktijk 
weergeven van innovatie. 

Als we Dawkins gedachten doortrekken naar  
duplicering als mechanisme achter innovatie dan 
kunnen we een interessante conclusie trekken: 
innovatie is niet te stoppen zolang mensen infor
matie uitwisselen. Innovatie zou een autonoom 
proces zijn dat niet te stoppen is en voortduurt 
zolang er mensen zijn. 
Een helder onderscheid tussen genen en memen 
maakt Blackmore door te stellen dat genen de ba
sis vormen voor de ontwikkeling van de natuur en 
memen de basis van de cultuur.

Zou de ontwikkeling van de natuur ons informa
tie kunnen verschaffen over de ontwikkeling  
van de cultuur? Waar bronnen voorhanden zijn 
woekert de natuur en waar ze niet voorhanden 
zijn sterft ze. 
Geldt dat voor de cultuur ook? Het lijkt erop dat 
de cultuur woekert en met name op plekken 
waar intensieve interactie tussen mensen plaats
vindt. 

Bruisende steden met 24 uurs economieën, 

steeds groter wordende popconcerten, honder
den zenders op de televisies, dichtslibbende we
gennetten, kinderen met overvolle agenda´s, uni
versiteiten die moeite hebben de ontwikkelingen 
bij te houden.
Hebben we die ontwikkelingen nog wel in de 
hand? Neen dus! Onze drift tot innovatie lijkt niet 
te stoppen met alle consequenties van dien. 

Al Gore doet zijn best en iedereen is wat geruster 
dat er dan wat aan gedaan zal worden. Voor Mi
chael Braungart, cradle to cradle goeroe waar
mee we intensief gaan samenwerken, geldt het
zelfde. Hij stelt dat we best door kunnen gaan 
met onze manier van leven als we het maar wat 
slimmer aanpakken.
Genoeg nu over het evolutionaire aspect.

alice en de spiegel
Een van mijn helden is Lewis Caroll, met zijn boek 
`Alice through the looking glass`, geschreven in 
1868. Het lukt Alice wonderwel om door de spie
gel heen te klimmen en ze merkt dat alles daar 
anders is. Het vuur van de open haard is niet 
heet en gevaarlijke dingen blijken onschuldig. 
Overigens, in dit filmfragment keert ze terug door 
de spiegel, achtervolgd door de draak. 

Mijn relatie met dit boek is een mooi voorbeeld 
van memetica. Delen van zijn beschouwingen heb 
ik gemixt met eigen beschouwingen en daaruit is 
een voor mij uiterst zinvol model van het ontwerp
proces tot stand gekomen voor wat betreft de rol 
van de computer.
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Technologische ontwikkelingen hebben tot ecolo
gische knelpunten geleid en diezelfde technologie 
zal die knelpunten moeten oplossen. Het uitgangs
punt hierbij is dat het eigenlijk niet om het product 
gaat. Het gaat om de functie van het product, en 
de waarde die daarmee wordt gerealiseerd. 

Kotler stelde al dat producten niet méér zijn dan 
een verpakking van functies. Het materiële aspect 
van producten is eigenlijk een noodzakelijk kwaad 
dat in veel gevallen weg ontworpen kan worden 
door toepassing van, jawel, technologie. 

Het fotorolletje is verdwenen dankzij technologie, 
datakabels zijn aan het verdwijnen als gevolg van 
draadloze technologie en het kopieerapparaat is 
vervangen door scan en printtechnologie. 
Wordt teleconferencing een vervanging van mobi
liteitsmiddelen? Cisco presenteerde onlangs de 
eerste talkshow waarbij gasten online werden ge
beamd”. Gebrekkig, maar het kan!

We moeten naar een nieuw paradigma voor pro
ductontwikkeling. Tot op heden is de aandacht  
gegaan naar het traject tussen strategisch product
plan en operationeel productplan. 
De aandacht zou meer moeten gaan van het 
 traject van beschikbare technologie naar toepas
sing van technologie in producten, die over de 
 volle lengte van het ontwikkelingsproces reikt.  
Die gedachte leidt tot dit model van het ontwikke
lingsproces.
Eerst de linkerzijde: functies van producten, of  
het nu om technische functies of om belevings
functies gaat, worden gerealiseerd dankzij func 
tionaliteiten.
Eigenschappen van de zich ontwikkelende tech
nologie bieden een groeiend aantal technische  
mogelijkheden, hier gedefinieerd als potentialitei
ten. Een potentialiteit kan populair geformuleerd 
worden als een truc die je met een technologie 
kunt uitvoeren, zonder dat je er nog een toepas
sing voor hebt. 
Gedurende het gehele ontwikkelingsproces vindt 
er een koppeling plaats tussen functionaliteiten 
en potentialiteiten. 
De discipline productrealisatie als in Twente wordt, 
wat mij betreft, gebaseerd op drie hoofdproblemen 
in de productontwikkeling. 
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Ten eerste het degelijk formuleren van product
functies en in het bijzonder functionaliteiten.  
Wat willen we nu eigenlijk dat producten voor 
ons doen? Met als basis een maatschappelijke  
visie. Hierop ben ik al ruimschoots ingegaan. 
Productfunctieanalyse is een vak, en wellicht het 
kernvak van de opleiding. Om een product te 
kunnen ontwerpen moeten we verstand hebben 
van productfuncties en hierbij slaan we vaak  
de plank mis. We accepteren dit omdat we niet 
anders weten. Een klein voorbeeldje: Als een 
fiets gestolen wordt is het eerste dat de dief eraf 
sloopt het slot. 
Gelukkig heeft de industrie bedacht dat je een 
fiets opspoorbaar kunt maken door middel van 
een chip. En waar denkt U waar een fabrikant de 
chip gestopt had? Jawel, in het slot. Helpt dus 
niet!!! Ieder van U zal dergelijke voorbeelden 
kunnen noemen. 

Een tweede hoofdprobleem is het weten welke 
technologie geschikt is om een functionaliteit mee 
te realiseren. Hierbij hebben we niet zoveel aan 
veel inhoudelijke kennis over de technologie. Daar
voor bestaan specialisten. Het gaat de ontwerper 
om de functie die met de technologie gerealiseerd 
kan worden. Als voorbeeld verwijs ik nog even 
naar het project van Lantor. Met de expandeerbare 
korreltechnologie kun je korrels op elke plaats,  
onder invloed van temperatuur, laten groeien. 
Deze potentialiteit leidt, in combinatie met de non
woven technologie, tot de functionaliteit van het 
verbinden van korrels die binnen de vezelstructuur 
zijn gegroeid. Dit ten dienste van de functie  
“verhoogde taaiheid” van een licht plaatmateriaal. 

Het derde hoofdprobleem is het koppelen c.q. 
matchen van functionaliteiten aan potentialitei
ten, visa versa. Hier komen we op het onderwerp 
“methodologie van de productontwikkeling”. 
Mijns inziens is de aandacht in het verleden vrij

wel uitsluitend gegaan naar de structuur van het 
ontwerpproces en onvoldoende naar de structuur 
van de ontwerpende organisatie. 

We kunnen ons proces zo goed plannen als we 
willen, als we niet beschikken over een geschikte 
structuur om het uit te voeren leidt dat niet tot 
een goed resultaat. 
Al heeft de kok met de kreeftensoep nog zo’n 
goed recept, als de keuken niet in orde is en als 
hij niet over de juiste ingrediënten beschikt dan 
kan hij geen goede soep bereiden. 
Ditzelfde geldt voor ontwerpen. Als een goede 
ontwerper niet over de juiste hulpmiddelen be
schikt en onvoldoende toegang heeft tot kennis, 
zal hij niet tot een goed ontwerp kunnen komen. 
Het ontwerpproces is een associatieproces.  
Memenreeksen worden voortdurend met elkaar 
gekruist. Als je geen geschikte memenreeksen 
hebt om te kruisen dan krijg je geen innovatieve 
ideeën. Brainstormende studenten zijn meestal 
niet beperkt wat betreft de kwantiteit van de re
sultaten maar wel wat betreft de kwaliteit ervan. 
Als gevolg van een (nog) beperkt referentiekader 
valt er nog niet zoveel te kruisen.
Ontwerpen kan gedefinieerd worden als “meme
tische manipulatie”, het zodanig manipuleren van 
kenniseenheden dat er innovatieve concepten uit 
voortkomen. De Universiteit Twente is daarvoor 
een fantastische biotoop. Kennis is immers ge
makkelijk toegankelijk door de vele disciplines op 
één en dezelfde campus en de drempels naar an
dere disciplines zijn laag.
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wat gaan we doen in de komende jaren?
Dames en heren, ik heb U een wellicht wat onge
bruikelijk beeld van mijn vakgebied voorgeschoteld. 
In feite betreft het een nogal abstract model van 
de totstandkoming van producten. Ik heb, enerzijds 
willen aangeven dat productontwikkelaars zich 
steeds meer bewust moeten zijn van de beper
kingen die er zijn aan het vullen van het aard
oppervlak met artefacten. 
Anderzijds heb ik willen aangeven dat deze 
 beperking juist leidt tot een groter beroep op de 
creativiteit van de ontwerper. Uitdagingen leiden 
tot creativiteit en uitdagingen zijn er te over.
Ik ga die uitdaging aan met een focus op drie aan
dachtsgebieden. Kennisdiffusie, Mobility, sociality 
& safety en Innovatie in de bouw.

Ten eerste de problematiek van kennisdiffusie, 
waar ik het uitgebreid over gehad heb. Kernvraag 
is hoe we de doorstroming van kennis in produc
ten en, niet te vergeten, diensten kunnen bevor
deren. We beschikken al over zoveel technologie 
die ingezet zou kunnen worden voor duurzame 
ontwikkeling en er is geen tijd te verliezen om deze 
toe te passen. Het gaat erom deze op de stoep 
van de ontwerper te leggen zodat deze erover 
struikelt. Vervolgens zullen we hem de nodige 
kennis moeten aanbieden om de technologie te 
implementeren.

Het op effectieve en efficiënte wijze aanbieden 
van technologische opties c.q. potentialiteiten 
aan ontwerpers vormt een belangrijk onderwerp 
van onderzoek. Processen van kennisdiffusie 
worden ook onderzocht via cases, zoals de 
 toepassing van uit producten teruggewonnen 
 polypropyleen, de toepassing van microvezels in 

beton om dunner en taaier beton te kunnen  
maken, de toepassing van faseveranderende ma
terialen en de toepassing van domotica.
Kortgeleden is een projectvoorstel goedgekeurd 

met de titel “enriched expression of humanoids” 
ofwel “verrijking van de expressiemogelijkheden 
van robots”. Ik verwijs hierbij graag naar mijn eer
dere opmeringen over de “uncanny valley”. Het 
is niet de bedoeling om de menselijke expressie
mogelijkheden te kopiëren naar robots, maar veel 
om de samenwerking tussen mens en robot te 
verbeteren door inzet van diverse disciplines van 
psychologie via elastomeertechnologie naar aan
drijftechniek. 

Het tweede aandachtgebied is genoemd “sociali
ty, safety en mobility”. Waar het eerste aandachts
gebied om technologypush ging, gaat het hierbij 
om societypull. We verzinnen de onderwerpen 
niet zelf. Ze worden aangedragen van buiten.  
Wij constateren dat technologie een belangrijke  
invloed heeft op maatschappelijke waarden.  
Zowel positief als negatief. 

Promovenda Jantine Bouma heeft, bijvoorbeeld, 
ontdekt dat moderne systemen voor toegangsbe
veiliging van woongemeenschappen van ouderen 
heeft geleid tot een verhoogd gevoel van on veilig
heid en tot vermindering van sociale contacten. 

Professor Marianne Junger van onze univer
siteit heeft, samen met mij en andere collega’s, 
het initiatief genomen voor een interfacultair  
onderzoekprogramma Crime Science. Technische 
voorzieningen blijken de misdaadcijfers radicaal 
omlaag te kunnen brengen en vandalisme te kun
nen verminderen. Uitgangspunt is dat elk mens 
een potentieel misdadiger is. Het gaat daarom in 
ons onderzoek vooral om de kracht van de verlei
ding en de geboden gelegenheid. De verleiding 
om een ruit van een bushokje kapot te slaan is 
voor sommigen helaas groot. Kunnen we de ver
leiding verminderen? 

Vanuit de kant van mobility wordt ook een beroep 
gedaan op de mogelijkheden van slimme toepas
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sing van kennis. Het aantal soorten transportmid
delen loopt zwaar achter bij de differentiatie van  
de vervoersvraag. We hebben meer dan een factor 
tien van ons eigen gewicht nodig om onszelf 
droog naar de supermarkt in de buurt te brengen. 
Gewoon omdat we ook weleens 120 km per uur 
op de grote weg willen rijden. 

Al meer dan tien jaar heb ik voor dit doel mijn  
CityEl. Die gaan we dus onder handen  
nemen, evenals een ander elektrisch voertuig,  
de GEM dat ingezet wordt voor mobiliteit van ou
deren. Ook zijn er nog veel alternatieven denk
baar voor de Segway.

Tenslotte is er het onderzoekthema “Industriële 
Innovatie in de Bouw” dat gekoppeld is aan onze 
nieuwe mastertrack met de lange naam Architec
tural Building Components Design & Engineering, 
afgekort ABCDE, die ik samen met Elma Durmise
vic mag opzetten. 

De bouw is een sector waarmee het vakgebied 
industrieel ontwerpen zich nog weinig heeft be
moeid. Er is sprake van een hoge mate van am
bacht en waar het industriële bouw betreft kan 
gesteld worden dat de ontwikkeling heeft plaats
gevonden op basis van de belangen van de bou
wer en niet op basis van de belangen van de be
woner. 

Het interesseert de bewoner immers niet hoe een 
woning in elkaar is gezet, net zo min als het een 
consument interesseert hoe een koffiezetapparaat 
gemaakt is. Voor een bewoner geldt hetzelfde als 
voor een gewone consument: gemak, genot en 
gewin, zoals collega Joop Halman dit uitdrukt. 
Het onderzoek op dit terrein zal op elk van de drie 
aspecten betrekking hebben. 
Het gemak wordt verhoogd via, bijvoorbeeld,  
het project tredelift, waarbij ouderen en gehandi
capten de trap op geholpen worden zonder die 
stigmatiserende traplift. 
Het genot wordt bediend via, bijvoorbeeld, be
haaglijke klimaatsystemen op basis van phase 
change materials en andere technieken, die ervoor 
zorgen dat de koelte daar is waar je hem nodig 
hebt. Ook domotica wordt ingezet voor verhoging 
van het woongenot.
Het gewin wordt verzorgd via slimme systemen 
voor energiebesparing. Een voorbeeld hiervan is 
de energieleverende dakkapel. Als je dan toch je 
dak openbreekt kun je er net zo snel ook een zon
necollector van maken. 
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onderwijs
Dames en heren, dit is nogal veel! Kun je dit alle
maal doen in een leerstoel. 

Ja! Want mijn vakgroepvoorzitter Fred van Houten 
doet nog veel meer in zijn leerstoel. Hoe doet hij 
dat? Nou, hij laat het meeste aan anderen over en 
dat was ik ook van plan. Hierbij is onze nieuwe 
universitair docent een belangrijke andere. 
M.b.t. de bouw is dr. Elma Durmisevic een man
netjes putter. Van haar werkkracht en van haar 
kennis van de bouw kan ik alleen maar dromen. 
En daarnaast is het mooie van een universiteit dat 
er studenten zijn. U zult gemerkt hebben dat ik 
weinig over onderwijs gesproken heb en dit heeft 
een oorzaak. Die oorzaak is dat ik af wil van de 
scheiding tussen onderzoek en onderwijs. 
 Onderzoek is kennis verwerven en dat geldt ook 
voor onderwijs. Ik ben vóór het uitgangspunt: 
“het bestaande leren door het nieuwe te doen”. 
Als je bezig bent met de problematiek van het ver
werken van hergebruikt polypropyleen, dan leer je 
immers automatisch wat polypropyleen is. 
Er is niets leukers als hoogleraar om samen met 
studenten je tanden stuk te bijten op een vraag
stuk waar wat vlees op zit. Precies daarom heb  
ik het master keuzevak Technology Gatekeeping 
ingesteld. Om samen met studenten technologi
sche ontwikkelingen te bewaken.
Het is uitermate plezierig dat het curriculum in 
Twente deze mogelijkheden ruimschoots biedt. 

dankwoord
En dan komen we bij het gebruikelijke dankwoord. 
Ik heb hier verschillende oraties op nagekeken. 
Sommige oratoren doen er niets aan en sommigen 
besteden hun halve oratie eraan. Sommigen doen 
het aan het begin en anderen aan het eind. Som
migen doen het zakelijk en anderen emotioneel. 
Sommigen beginnen met de belangrijksten en 
anderen eindigen daarmee. 

Ik hou het kort en behandel alleen de belangrijk
sten en dat bent U. Ik kan wel allerlei mensen  
bedanken, maar wellicht zouden ze eigenlijk mij 
moeten bedanken. U zit hier echter en dat kost  
al gauw een halve dag. Een beetje kenniswerker 
kost al gauw honderd Euro per uur, dus 400 Euro 
per middag, maal 200 komt neer op zo’n 80.000 
Euro. Dat heeft U er voor over gehad om hier  
te komen. Ik beschouw dat als een grote eer, 
waarvoor ik U dank. 

Maar dit is te gemakkelijk. Ik heb aan veel mensen 
veel te danken en dan denk ik aan mijn ouders, 
mijn broers en zussen, mijn vrouw Marieke, mijn 
zoon Ronald, mijn schoondochter Caroline,  
Hans Bos Waaldijk, Arthur Eger, Fred van Houten, 
Henk van Harten, Mick Eekhout, Jay Curry,  
Emile Burnaby Lautier, Willem van de Putten,  
die de achtergrond van deze presentatie heeft  
gemonteerd en mijn broer Ben die deze toga 
heeft gemaakt. 

De kleren maken de man! Dús ben ik eigenlijk 
professor dank zij hem. Hij heeft me met liefde 
de maat genomen en dat doet hij met vele  
togadragers. 
Den Haag, waar hij zijn atelier heeft, is immers  
togastad van de wereld geworden. Van de inkom
sten koopt hij een prachtig zeiljacht. Vervolgens 
nodigt hij me met liefde uit om mee te gaan zeilen. 
En dit is één nadeel van deze baan. Hij is zo leuk 
dat ik niet eens tijd heb om mee te gaan zeilen.
En met deze trieste mededeling wil ik graag deze 
oratie afsluiten.
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