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Inleiding

In 1961 nam Jo Cals, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de beslissing om
een derde technische hogeschool op te richten op het tussen Enschede en Hengelo gelegen
landgoed Drienerlo. In de wet werd de nieuwe instelling aangeduid als de Technische
Rijkshogeschool te Enschede, maar, zo memoreerde Wim Thomassen, ’die prozaïsche
benaming werd genegeerd en discussie werd overbodig door een eigenmachtige daad. Op alle
papieren uit Enschede was te lezen: THT, dus Technische Hogeschool Twente. Noch in Den
Haag noch in Zwolle werd die naam aangevochten.’1 Studenten zouden hier kunnen gaan
studeren bij de afdelingen werktuigbouwkunde, chemische technologie en elektrotechniek.
Daarnaast was er, ten behoeve van de algemene ontwikkeling van de toekomstige ingenieurs,
een afdeling der algemene wetenschappen. Het aantal opleidingen en afdelingen zou door
de jaren heen worden uitgebreid. Mede als gevolg van veranderende wet- en regelgeving
was het bestuur van de THT — en later de Universiteit Twente (UT) — gedwongen om
de hogeschool op steeds wisselende manieren te profileren, eerst als campushogeschool,
daarna als twee-kernenuniversiteit en ’ondernemende universiteit’ tot, tegenwoordig, als
research-universiteit van internationale allure. De idee van de Technische Hogeschool Twente
heeft dus op steeds andere wijze invulling gekregen. De geschiedenis van de THT/UT kan
dan worden gezien als een voortdurende zoektocht naar nieuwe karaktereigenschappen, naar
een nieuwe identiteit, of — misschien beter — als een continu herontwerp.

In 2011 zal de Universiteit Twente haar vijftigste dies natalis, haar vijftigste ’geboortedag’
vieren. Maar hoe is de leeftijd van een universiteit eigenlijk te bepalen? Welk moment, welke
handeling, welke gebeurtenis kan worden aangegrepen als ijkpunt? Gedurende de eerste
jaren van het bestaan van de Technische Hogeschool Twente (THT) speelde deze vraag geen
rol van betekenis. Vanuit de hogeschool werd een zogenaamd hogeschoollustrum gevierd,
gebaseerd op de wet van 23 november 1961 waarmee de Technische Hogeschool Twente was
opgericht. Deze wet was op 1 december 1961 in werking getreden. Daarnaast bestond het
zogeheten studentenlustrum, waarmee de opening van de hogeschool en de komst van de
eerste studenten naar Drienerlo werd gevierd. Dit lustrum was gebaseerd op 14 september

1Hein Wiedijk en Wim Thomassen. In vuur en vlam! Wim Thomassen, geïnspireerd organisator van
de Partij van de Arbeid. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1992, p. 205.
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1964. Deze ’dubbele agenda’ leverde de eigenaardige situatie op dat de hogeschool om de
twee à drie jaar een lustrum vierde: zowel in 1966, 1969, 1971 als in 1974 was het feest.

Na het vierde lustrum — dat wil zeggen: het tweede studentenlustrum (1974) — schreef
een voorlichtingsambtenaar in een memorandum gericht aan het College van Bestuur dat het
zaak was om een keuze te maken tussen het hogeschoollustrum en het studentenlustrum. Hij
had bij collegae in den lande geïnformeerd en constateerde dat geen overtuigend precedent
kon worden gevonden voor het bepalen van de dies natalis. De THT zou dus zelf een ijkpunt
moeten bepalen. Het voorstel van de voorlichtingsambtenaar luidde om het lustrum te baseren
op het jaar 1964. Dit jaar zou volgens hem het meest tot de verbeelding spreken vanwege
de officiële opening van de THT door Koningin Juliana en vanwege de komst van de eerste
studenten. Als dit voorstel navolging zou hebben gevonden zouden we het tiende lustrum van
de UT niet in 2011 maar in 2014 vieren.

Het College van Bestuur besliste echter ten gunste van 1961. Het College stelde dat een
hogeschool eerst moest worden ingesteld vooraleer deze kon worden geopend en daarom
wilde het College het hogeschoollustrum handhaven. Daarbij werd echter aangetekend dat
het verenigingen vrij stond om zelf initiatieven te ontplooien betreffende lustra gebaseerd
op 1964 en het bestuur toonde zich bereid om daar een (financiële) bijdrage aan te leveren
- het bestuur zou voor deze andere lustra echter geen eigen initiatieven ontplooien. De
hogeschoolraad, beleidsbepalend aan de THT, volgde de redenering van het College: het
lustrum zou in de toekomst gebaseerd zijn op 1961. En dat is waarom we nu, in 2011 het
vijftigjarig bestaan van deze universiteit vieren, en niet in 2014.

Hoger onderwijs na de Tweede Wereldoorlog

Tot in de jaren zestig stonden het belang en de kwaliteit van de universiteiten niet of
nauwelijks ter discussie. Integendeel, bij de universiteiten was sprake van een ongekende
schaalvergroting en werd volop geïnvesteerd in personeel en infrastructuur. Het was
überhaupt een tijd waarin ’de samenleving in hoog tempo een nieuwe vorm [kreeg], zoals ook
het hele landschap opnieuw werd omgespit, aangeharkt en ingericht. Dit was het hoogtepunt
van de ’maakbaarheid’...’2 Volgens de Amsterdamse universiteitshistoricus Knegtmans is deze
schaalvergroting zelfs hèt onderscheidende kenmerk voor de ontwikkeling van de naoorlogse
universiteiten.3 ’In deze jaren verrezen in alle universiteitssteden enorme universitaire
gebouwen en zelfs ’universiteitswijken’.’4 In 1956 werd de Technische Hogeschool Eindhoven
opgericht, Twente volgde in 1961. Er startten tandheelkundige opleidingen in 1961 in
Nijmegen, in 1964 aan de Universiteit van Amsterdam en in 1967 aan de Vrije Universiteit. In

2Piet de Rooy. Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813. Amsterdam: Mets & Schilt, 2002,
p. 281.

3Peter Jan Knegtmans. Professoren van de stad. Het Athenaeum Illustre en de Universiteit van
Amsterdam, 1632-1960. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007, p. 425.

4Ibid., p. 426.
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1963 werd begonnen met rechten en sociologie aan de hogescholen van Tilburg en Rotterdam.
In 1966 kwam een medische faculteit in Rotterdam en in 1974 volgde Maastricht.

Terugblikkend schreef de wetenschapssocioloog Stuart Blume in een rapport voor de Raad
van Advies voor het Wetenschapsbeleid over deze periode: ’The middle years of the 1960s
were a period of plenty for science; a period of growth and influence. Above all, they were a
period of faith in the ineluctable benefits of science and technology.’5 De periode van 1951 tot
het begin van de jaren zeventig werd gekenmerkt door een snelle en langdurige groei van de
Nederlandse economie6 en ons land bereikte wat Walt Whitman Rostow omschreef als the
Age of High Mass consumption. Door het bereiken van maturity ontstond de mogelijkheid
van ’the expansion of consumption levels beyond basic food, shelter, and clothing, not only to
better food, shelter, and clothing but into the range of mass consumption of durable consumers’
goods and services, which the mature economies of the twentieth century can provide.’7 Na
de Tweede Wereldoorlog ’Western Europe broke out into the phase of durable consumers’
goods and services.’8 Als er al sprake was van een wetenschapsbeleid dan betekende dat
dat de overheid tegemoetkwam aan de wensen van de wetenschap, schreef Blume. ’Science
policy meant ’meeting the needs of science’.’9 Wetenschap was de motor van de vooruitgang
en het was precies in deze periode dat de THT van start ging.

Deze ontwikkeling bleef niet beperkt tot Nederland: tijdens deze jaren werden in heel
Europa universiteiten opgericht.10 Bij de oprichting van deze nieuwe universiteiten speelden
vaak ideeën omtrent onderwijsvernieuwing een belangrijke rol. In heel Europa kwam het
hoger onderwijs in een stroomversnelling, zo betoogt Sheldon Rothblatt:

Since recovery from the Second World War, Europe has moved from élite to mass
higher education, revamped entry, degree and diploma requirements, altered the
relationships between university and non-university sectors, created European
student exchange programmes, open universities and market-related higher
education responses. The transformations have occurred with breathtaking and
confusing rapidity, and no end is in sight.11

5Stuart S. Blume. The development of Dutch science policy in international perspective, 1965-1985.
A report to the Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, 1986, p. 3.

6R.T. Griffiths. „Het Nederlandse economische wonder”. In: Bijdragen en mededelingen betreffende
de geschiedenis der Nederlanden 101 (1986), pp. 95-109, p. 95; Bart van Ark, Jakob de Haan en Herman J.
de Jong. „Characteristics of economic growth in the Netherlands during the postwar period”. In: Economic
growth in Europe since 1945. Red. door Nicholas Crafts en Gianni Toniolo. Cambridge, 1996, pp. 290-328,
p. 290.

7W.W. Rostow. The stages of economic growth. A non-communist manifesto. Cambridge: Cambridge
University Press, 1960, p. 74.

8Ibid., p. 87.
9Blume, The development of Dutch science policy in international perspective, p. 71.

10Zie de tabel betreffende de uitbreiding van het Europese hoger onderwijsstelsel op p.263.
11Sheldon Rothblatt. „The writing of university history at the end of another century”. In: Oxford review

of education 23 (1997), pp. 151-167, p. 152.
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Rothblatt wordt in zijn analyse gevolgd door Jacques Verger, die betoogt dat zelfs de
meest traditionele landen in de naoorlogse periode werden gedwongen om hun hoger
onderwijsstelsel grondig te herzien:

... les ancienes modèles universitaires ou les systèmes de valeurs qui s’y
attachent ont de plus en plus de mal à s’appliquer en raison de la complexité des
facteurs en jeu et des contradictions de toute politique universitaires liées au
décalage entre les aspirations des étudiants et les possibilités finales d’insertion
professionnelle. Même les pays les plus traditionalistes ont dû plusieurs fois
réformer leurs structures universitaires depuis la guerre.12

Het leidde in de jaren zestig en zeventig tot de oprichting van ’utopianistisch’ ingestelde
’New Universities’. In onder andere het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Bondsrepubliek
Duitsland werden in deze periode campusuniversiteiten en -hogescholen opgericht, zoals
onder andere de University of Sussex (1961), Keele University (1962), de University of Warwick
(1964), de University of Kent (1964), de Ruhr-Universität Bochum (1962), de Universität
Regensburg (1962), de Universität Konstanz (1966), de Universität Bielefeld (1969). Deze
opsomming is verre van uitputtend.13 Al deze nieuwe instellingen van hoger onderwijs waren
opgericht met het idee dat zij een belangrijke bijdrage konden leveren aan een kortere
studieduur en vertonen familiegelijkenissen met de THT. De THT is daarmee niet een uniek
sociaal experiment, maar een onderdeel van een internationale ontwikkeling op het gebied
van onderwijsvernieuwing — een vernieuwing die op verschillende wijze op verscheidene
plaatsen in Europa werd geïmplementeerd. Aan de THT was men zich overigens bewust van
de verbintenis met deze buitenlandse instellingen. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden
rond de oprichting van de THT werd gekeken naar onder andere Keele, en gedurende de
jaren tachtig werd bijvoorbeeld Sussex gezien als ’het broertje van Twente’14 en gingen
THT-bestuurders naar deze universiteit toe om zich te oriënteren.15 Meer recent wordt een
andere ’New University’, namelijk Warwick, expliciet als voorbeeld voor de UT gezien.

De bestuurlijke structuur van de naoorlogse universiteiten was doorgaans nog niet ingericht
op de nieuwe situatie. Terwijl de hoogleraren het onderwijs en onderzoek bestierden, namen
de taken en verantwoordelijkheden van de andere stafleden gedurende de jaren zestig snel
toe. Dat kon tot frictie leiden.16 Het jaar 1970 bleek wat dat betreft een belangrijke cesuur.
’Dat jaar is symbool voor de overgang van de elite-universiteit naar de massa-universiteit,’

12Christophe Charle en Jacques Verger. Histoire des universités. Parijs: Presses Universitaires de
France, 1994, p. 123.

13Voor een bespreking van het ’utopianistische’ karakter van de New Universities zie Stefan Muthesius.
The postwar university. Utopianist campus and college. New Haven/ Londen: Yale University Press, 2000.

14THT Nieuws, 13 juni 1985.
15THT Nieuws, 26 juni 1986.
16Knegtmans, Professoren van de stad, p. 429.
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zo stelde Boomkens.17 Na 1970 begon een ’eindeloos lijkend proces van reorganisaties en
bezuinigingen.’18 De economische situatie was ook veranderd: de voorspoedige groei van de
jaren zestig was ten einde gekomen en de jaren zeventig kenmerkten zich door shocks en
langzame economische groei.19 In 1971 werd de Wet op de Universitaire Bestuurshervorming
(WUB) ingevoerd. Het traditionele universiteitsbestuur, waarbij sprake was van een duplex
ordo met enerzijds een college van curatoren en anderzijds een senaat met daaruit een kern
bestaande uit rector en assessoren, werd hiermee afgeschaft. Er ontstond een systeem met
een democratisch element (de universiteitsraad) en een benoemd uitvoerend lichaam, het
college van bestuur, waarin ook de rector magnificus zitting had. In de jaren zeventig was
vervolgens sprake van ’een mengelmoes van overdadige bureaucratie en wilde democratie,
die in de loop van de jaren tachtig weer werd getemperd en afgebouwd.’20

Vanaf de jaren tachtig lijken veranderingen aan universiteiten in een stroomversnelling
te zijn gekomen.21 De twee-fasenstructuur werd in 1982 ingevoerd (later vervangen door
de BaMa-structuur), de Voorwaardelijke Financiering in 1983 en daarnaast waren er de
bezuinigingsoperaties Taakverdeling en concentratie (1981-1983) en Selectieve krimp en groei
(1986-1990). In de jaren tachtig werd het hoger onderwijs in de woorden van De Smit
’onevenredig hard’ getroffen door bezuinigingen en nam de maatschappelijke waardering voor
de universiteiten af.22 Deze periode werd in een gedenkboek van het ministerie van onderwijs
niet voor niets omschreven als een periode van bezuiniging en bezinning.23

Het antwoord van de universiteiten was om de ’maatschappelijke’ relevantie van de jaren
zeventig in te wisselen voor ’economische relevantie’.24 Dit is ook zichtbaar in het rapport
van Blume uit 1986. ’Characteristics of Dutch science and technology policy at the present
moment are thus determined attention to priorities (and ’posteriorities’); a greater concern
with market-orientation in the work of the government research institutions (including TNO);
the establishment of transfer points to stimulate transfer of knowledge from the academic
to the industrial system; a new subsidy scheme for the costs of R&D personnel (especially
directed at small and medium sized firms); and the use of procurement policy as a means of

17René Boomkens. Topkitsch en slow science. Kritiek van de academische rede. Amsterdam: Van
Gennep, 2008, p. 11.

18Harry Lintsen. „De academische revolutie: een nieuwe rol voor universiteiten”. In: De universiteit,
een vitaal organisme. Een uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Ed d’Hondt als voorzitter van de
Vereniging van Universiteiten VSNU. ’s Gravenhage: Vereniging van Universiteiten VSNU, 2006, pp. 37-44,
p. 40.

19Van Ark, de Haan en de Jong, „Characteristics of economic growth in the Netherlands during the
postwar period”, p. 290.

20Boomkens, Topkitsch en slow science, p. 40.
21Chris Lorenz. „De universiteiten en het New Public Management”. In: If you’re so smart, why aren’t

you rich? Boom, 2008, pp. 165-196, p. 165.
22J.H.A. de Smit. Kiezen voor een onzekere toekomst. Opening academisch jaar 1990-1991. Universiteit

Twente, 1990, p. 9.
23Hans Knippenberg en Willem van der Ham. Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar ministerie van

Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen 1918-1993. Assen: Van Gorcum, 1993.
24Lorenz, „De universiteiten en het New Public Management”, p. 166.
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stimulating technological innovation.’25 Organisaties als NWO, STW en FOM begonnen een
steeds prominentere rol te spelen in de financiering van onderzoek. De tweede en derde
geldstroom begonnen te groeien ten opzichte van de eerste geldstroom. Dat betekende
ook dat de universiteiten veranderden. Tussen 1970 en 1990 maakten de universiteiten
een transitie door van onderwijs- naar onderzoeksuniversiteiten. Een overgang waar we
volgens Harry Lintsen nog steeds midden in zitten.26 Het onderzoek werd meer gericht op
de maatschappij (jaren zeventig) en het bedrijfsleven (jaren tachtig) en werd steeds minder
onderwijsgebonden.27 Het onderzoek verdween voor een deel ook uit de faculteiten en werd
verplaatst naar speciaal opgerichte onderzoeksinstituten.

Met de invoering van de Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) in 1997
werd de professionalisering van het bestuur doorgezet: de universiteitsraad werd minder
belangrijk en het college van bestuur kreeg het centrale gezag. Het college van bestuur was
geen verantwoording meer schuldig aan de universiteitsraad maar aan een door de minister
benoemde raad van toezicht. Op faculteitsniveau werd de decaan een ’omnipotent ruler’.28

Doeko Bosscher spreekt over de MUB als de ’privatisering’ van het universiteitsbestuur.29 ’De
universiteit is daarmee nog geen bedrijf geworden, maar een directeurenuniversiteit, waar
het gevaar dreigt dat nog slechts op directeursniveau wordt gecommuniceerd.’30 Anderen,
zoals Chris Lorenz, hebben het over de ’vermarkting’ van de universiteit: ’De bedrijfsmatige
inrichting van universiteiten en de vermarkting van het hoger onderwijs hebben ook een
steeds scherpere scheiding met zich meegebracht tussen een managementlaag, die met meer
of minder enthousiasme zijn onderwijsbedrijf naar economische principes probeert te runnen,
en de docenten die de onderwijsoutput op de werkvloer produceren.’31 Daarmee lijkt het
dat de oekazes uit Den Haag een grote invloed hebben. Of is het zoals Joseph Wachelder
stelde en vertellen de veranderende ideeën over de doelstellingen en inrichting van het hoger
onderwijs niet zoveel over de praktijk van het onderwijs en onderzoek?32 Zou het zo kunnen
zijn dat onderwijs en onderzoek vooral onderhavig zijn aan een eigen dynamiek?

25Blume, The development of Dutch science policy in international perspective, p. 67.
26Lintsen, „De academische revolutie: een nieuwe rol voor universiteiten”, p. 37.
27Ibid., p. 41.
28Harry de Boer en Leo Goedegebuure. „On limitations and consequences of change: Dutch university

governance in transition”. In: Tertiary education and management 7 (2001), pp. 163-180, pp. 170-174; Henk
van Rinsum en Arie de Ruijter. „Van primus inter pares in de universitas tot chief executive officer in de
McUniversity. De decaan als hybride functionaris”. In: Het universitaire bedrijf. Over professionalisering
van onderzoek, bestuur en beheer. Red. door L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans. Universiteit & samenleving.
Hilversum: Verloren, 2010, pp. 37-52.

29D.F.J. Bosscher. „De RUG en de regionale bestuurlijke elite”. In: RUG en regio. Balans van een
buitengewone band: Rijksuniversiteit Groningen en Noord-Nederland. Red. door M.G.J. Duijvendak en
P. Kooij. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2004, pp. 65-102, p. 99.

30Knegtmans, Professoren van de stad, p. 433.
31Chris Lorenz. „Inleiding”. In: If you’re so smart, why aren’t you rich? Universiteit, markt &

management. Red. door Chris Lorenz. Amsterdam: Boom, 2008, pp. 7-24, p. 12.
32Joseph Wachelder. Universiteit tussen vorming en opleiding. De modernisering van de Nederlandse

universiteiten in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren, 1992, pp. 9-10.

6



In ieder geval is helder dat universiteiten, ondanks de grote veranderingen waaraan
zij onderhevig zijn geweest, altijd een belangrijke rol hebben gespeeld in de westerse
geschiedenis. ’Malgré ces grandes ruptures, l’histoire des universités, segment décisif de
l’histoire de la culture occidentale, permet aussi de mieux comprendre une partie de notre
héritage intellectuel et du fonctionnement de nos sociétés. Chaque époque a dû résoudre le
dilemme renaissant de la préservation du savoir passé et de l’integration de l’innovation, de
l’évaluation des compétences et du changement des critères d’appréciation.’33

Universiteitsgeschiedenis

Kan de geschiedenis van een universiteit die als technische hogeschool is opgericht,
binnen het genre der universiteitsgeschiedenis worden behandeld? Aangezien technische
hogescholen uit een andere traditie dan universiteiten zijn voortgekomen, zou het zo kunnen
zijn dat binnen een geschiedenis van een technische hogeschool volstrekt andere kwesties
aan de orde zouden moeten komen dan in een traditionele universiteitsgeschiedenis. Kijken
we naar de geschiedenis van het technisch hoger onderwijs, dan kan deze getraceerd worden
tot op de polytechnische scholen, waarvan de in 1794 opgerichte Franse École Polytechnique
de eerste was.34 Deze École Polytechnique laat duidelijk de militaire achtergrond van de
polytechnische scholen zien, en het is wat dat betreft veelzeggend dat deze instelling nog
steeds onder het Franse ministerie van Defensie ressorteert. Kijken we naar de Nederlandse
situatie, dan moeten we terug naar de in 1842 door Willem II gestichte Koninklijke Akademie
ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor ’s lands dienst als voor de nijverheid en van
kweekelingen voor den handel. Deze Akademie werd in 1864 bij Koninklijk Besluit opgeheven,
waarbij Delft tegelijkertijd werd aangewezen als vestigingsplaats voor een Polytechnische
School. De Polytechnische School werd in 1905 de Technische Hoogeschool te Delft,
waarmee deze instelling promotierecht zou krijgen en dat impliceerde de erkenning van
de universitaire status van deze hogeschool — laat opgemerkt zijn dat met de invoering
van de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876 de rijkshogescholen te Leiden, Groningen
en Utrecht rijksuniversiteiten waren geworden: de academische status van een hogeschool
stond daarmee de jure buiten kijf. De opname van de TH Delft in het Nederlandse
rectorenconvent, waarin de rectores magnifici van de Nederlandse universiteiten waren
vertegenwoordigd, liet evenwel nog op zich wachten: dat zou pas in de eerste jaren na
de Tweede Wereldoorlog gebeuren.35 Universiteiten en technische hogescholen behoorden
dus tot twee verschillende tradities die in de Nederlandse situatie geleidelijk aan samen

33Charle en Verger, Histoire des universités, p. 5.
34Voor een beknopt overzicht van de geschiedenis van het technisch onderwijs gedurende de

negentiende eeuw zie Anna Guagnini. „Technology”. In: A history of the university in Europe. III.
Universities in the nineteenth and early twentieth centuries (1800-1945). Red. door Walter Rüegg.
Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 593-635.

35Voor de geschiedenis van de TU Delft zie: H. Baudet. De lange weg naar de Technische Universiteit
Delft. De Delftse ingenieursschool en haar voorgeschiedenis. Deel I. Den Haag: Sdu Uitgeverij, 1992.
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zijn gekomen; dat wil zeggen: de technische hogescholen werden langzaam maar zeker in
de universitaire traditie opgenomen. Wat betreft de geschiedenis van de Universiteit Twente
doet zich een interessant fenomeen voor: een aantal van de fundamentele ideeën die aan
de THT ten grondslag lagen zijn gezien deze verschillende tradities opmerkelijk te noemen.
Men beriep zich, om het enigszins cru te zeggen, op de ’verkeerde’ traditie. Het ideaalbeeld
refereerde aan de eerste universiteiten en niet aan de traditie van de polytechnische scholen.

Wat zijn de uitgangspunten geweest bij andere universiteitsgeschiedenissen?
A.Th. van Deursen stelt in zijn geschiedenis van de Vrije Universiteit dat alle
universiteitsgeschiedenissen op elkaar lijken. Het gaat immers altijd over de beoefening
en het onderwijzen van wetenschap.36 Daarbij is opvallend, zoals Knegtmans constateerde,
dat universiteitsgeschiedenissen doorgaans slechts aandacht hebben voor die ene
universiteit. Ontwikkelingen elders komen amper aan bod.37 Ook internationaal geld dat
universiteitsgeschiedenissen doorgaans een behoorlijk parochiaal karakter kennen.38 Dat
is ook niet verbazingwekkend als we naar het genre der universiteitsgeschiedenis kijken.
Universiteitsgeschiedenissen verschijnen vaak naar aanleiding van een lustrum en behoren
daarmee, vanuit de retorica bezien, tot het genus demonstrativum: met name de voor het
’grote’ publiek geschreven universiteitsgeschiedenissen vormen vaak een lofzang op de
universiteit.39 Otterspeer merkte eens op dat het in universiteitsgeschiedenis gaat om
’grandeur en misère en alles wat daar tussenin zit.’40 Dit werd jaarlijks al geïllustreerd in de
kroniek van de lotgevallen van de universiteit bij de opening van het academisch jaar.

Dat wil niet zeggen dat ontwikkelingen aan andere universiteiten helemaal genegeerd
werden. Ook buiten de Universiteit Twente was — sporadisch — aandacht voor de
geschiedenis van dit instituut. Wat daarbij met name opvalt is dat de universiteitshistorici van
andere universiteiten doordrongen zijn van het radicaal verschillende karakter van de THT. Zo
stelde bijvoorbeeld de Leidse universiteitshistoricus Willem Otterspeer dat ’vooral bij de TH
Twente ... goed [is] te zien dat het hier niet alleen ging om een fascinerend bouwexperiment in
een idyllische omgeving, maar om een onderwijsexperiment zelf. Hier, in het perifere Twente,
kreeg een campusgedachte gestalte die alle idealisme van het naoorlogse denken over hoger

36A. Th. van Deursen. Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880-2005. Amsterdam:
Uitgeverij Bert Bakker, 2005, p. 11.

37Peter Jan Knegtmans. „De plaats van de universiteit”. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis der Nederlanden 121 (2006), pp. 240-246, p. 240.

38Keith Robbins. „Universities: past, present, and future”. In: Minerva 41 (2003), pp. 397-406, p. 398.
39Een uitermate recent voorbeeld hiervan is de ’populaire’ geschiedenis van de Universiteit van Oslo.

John Peter Collett, red. The University of Oslo — A history in pictures. 200 years. Oslo: University of
Oslo, 2011. Het moet overigens worden opgemerkt dat naast deze ’populaire’ versie een kloek negendelig
werk verscheen waarin de geschiedenis van de Universiteit van Oslo uitvoerig wordt behandeld.

40Willem Otterspeer. „Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1994. De drie verschijningsvormen van de
universiteitsgeschiedenis. Dankwoord door Willem Otterspeer”. In: Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, 1994. 1994, p. 201.
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onderwijs paarde aan de gunstige voorwaarden haar uit te voeren.’41 Wachelder sluit zich
bij de analyse van Otterspeer aan. Hij stelt dat ’het meest expliciet ... in Nederland een
universitair idee [is] gematerialiseerd aan de Technische Universiteit Twente.’42

Tegelijkertijd belichaamt de Twentse campus een universiteitsconcept dat
naar binnen gekeerd is. Twente staat voor een variatie op een thema:
niet universiteit en stad maar de universiteit als dorp (Drienerlo). In het
Nederlandse universitaire landschap vormt Twente tot dusverre een unicum,
dat wat architectuur en ideologie betreft redelijk stand gehouden heeft. Al
is de huisvesting van studenten voor een deel over Enschede en Hengelo
uitgewaaierd, Twente vormt tot dusverre de enige campusuniversiteit in
Nederland. De gebouwen zijn relatief laag en de bebouwde oppervlakte groot,
wat resulteert in een groene omgeving voor de universiteit. De universiteit krijgt
het uiterlijk van een dorp, een leefgemeenschap.43

Daarmee moge duidelijk zijn dat door het experimentele karakter van de THT — want: een
opnieuw doordachte invulling van wat een hogeschool of universiteit is of zou kunnen zijn —
de geschiedenis van de THT een Fremdkörper zal zijn in de geschiedenis van de Nederlandse
universiteiten.

Begin jaren tachtig omschreef Van Berkel het genre der universiteitsgeschiedenis nog als
’één van de meest bezadigde takken van de historische wetenschap.’ Van Berkel schreef deze
woorden op het moment dat de universiteitsgeschiedenis een sociale wending doormaakte.44

Traditioneel werd de geschiedschrijving van universiteiten gekenmerkt door een institutionele
benadering. Na de massificatie en de democratisering van de universiteiten in de jaren zestig
en zeventig van de twintigste eeuw kwam hier verandering in. Vooral de sociale functie van
de universiteit kwam in de belangstelling.45 Het ontbreken van een maatschappelijke context
was de achilleshiel van de ideeëngeschiedenis, waarna contextualistische benaderingen
ontstonden.46 Dorsman schreef hierover dat ’de nieuwe universiteitsgeschiedenis’ meer dan
eerst ’een geschiedenis [zou] moeten zijn waarin niet zozeer de intellectuele prestaties van
de universiteiten centraal stonden, als wel de maatschappelijk[e] inbedding. Niet langer

41Willem Otterspeer. „Tilburg: de Katholieke Universiteit. In Tilburg begon de verandering”. In:
Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw. Red. door Wim van den Doel. Amsterdam:
Uitgeverij Bert Bakker, 2005, pp. 370-385, p. 383.

42Jo Wachelder. „De universiteit en de stad, 1800-2000: nabeschouwing”. In: Gewina 24 (2001),
pp. 126-137, p. 136.

43Ibid., p. 136.
44K. van Berkel. „Wetenschapsgeschiedenis en universiteitsgeschiedenis nieuwe stijl”. In: Tijdschrift

voor de geschiedenis van geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 5.2 (1982), pp. 89-95,
p. 89.

45Hilde de Ridder-Symoens. „The university as European cultural heritage: a historical approach”. In:
Higher education in Europe 31 (2006), pp. 369-379, p. 369.

46Peter Baggen. Vorming door wetenschap. Universitair onderwijs in Nederland 1815-1960. Delft:
Eburon, 1998, p. 17.
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moest de universiteit als autonome institutie worden gezien, maar als een instelling die
bestond in wisselwerking met de haar omringende maatschappij.’47 Peter Baggen noemt
Hilde de Ridder-Symoens en Willem Frijhoff als vertegenwoordigers van deze traditie
in Nederland.48 De invloed van de Annales en de Frankfurter Schule deed zich hier
gelden.49 Kuhn constateerde dat deze verlegging van de aandacht zich ook voordeed in
de wetenschapsgeschiedenis. Ook daar was sprake van ’an increased concern, deriving
partly from German sociology and Marxist historiography, with the role of nonintellectual,
particularly institutional and socioeconomic, factors in scientific development.’50 Deze invloed
is nog steeds zichtbaar in het recente pleidooi van Karel Davids met betrekking tot de
techniekgeschiedenis: ’Hoe korter het [tijds]perspectief, hoe belangrijker de rol lijkt van
individuele of groepsgewijs opererende actoren. Hoe langer het perspectief, hoe duidelijker
patronen naar voren komen waar zulke actoren weinig of geen greep op hebben. Door
zulke patronen te onderkennen, kunnen we ook bepaalde vragen gaan stellen die niet
direct opkomen als we ons louter concentreren op de korte termijn en de keuzevrijheid van
de actoren.’51 De opmerking van Davids doet denken aan het klassieke door de Annales
gehanteerde onderscheid tussen événements en longue durée. De vraag is echter hoe deze
twee perspectieven gecombineerd kunnen worden.52

De wisselwerking tussen universiteit en maatschappij kon op kwantitatieve wijze worden
uitgewerkt. Dorsman geeft een aantal voorbeelden van dit soort universiteitsgeschiedenis.
Men kon bijvoorbeeld denken aan een kwantitatieve prosopografische benadering — een in
cijfers vertaalde collectieve biografie van de leden van de academische gemeenschap. Een
andere mogelijkheid was het bestuderen van de zichtbaarheid en de participatie van de
hoogleraren in de stad.53 De opmerkingen van Dorsman werpen een aantal vragen op die
ook met betrekking op de Universiteit Twente van belang zijn. Wat was bijvoorbeeld de
herkomst van de nieuw benoemde hoogleraren? Wat gebeurde er na hun benoeming? Was
Twente een springplank of juist een eindstation in de carrière van wetenschappers? Of bleef
men juist ’plakken’?

Toch bleek ook deze nieuwe, sociaal-culturele universiteitsgeschiedenis evenals de
institutionele en de intellectuele benadering niet te voldoen. Van Berkel meent dat het
euvel zit in het karakter van de genoemde benaderingen: alle beperken zich tot de kerntaken

47Leen Dorsman. Een hippopotamus in toga en andere hoogleraren. Utrechtse professoren 1815-1940.
Oratie Universiteit Utrecht, 2003, p. 5.

48Baggen, Vorming door wetenschap, pp. 18-19.
49Traian Stoianovich. French historical method. The Annales paradigm. Ithaca/ Londen: Cornell

University Press, 1976.
50Thomas S. Kuhn. The essential tension. Selected studies in scientific tradition and change. Chicago/

Londen: The University of Chicago Press, 1977, p. 109.
51Karel Davids. „Keuzes en patronen in de techniekgeschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw”.

In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 120 (2005), pp. 51-59, p. 56.
52Stoianovich, French historical method, p. 114.
53Dorsman, Een hippopotamus in toga, p. 6.
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van de universiteit, waardoor het ’academisch leven’ er bekaaid van af komt.54 Van Berkel zag
een ander soort geschiedschrijving voor zich. ’Wie de geschiedenis van een universiteit wil
beschrijven, moet die geschiedenis niet opvatten als een geschiedenis van alleen een instelling
van onderwijs en onderzoek, maar als de geschiedenis van een levende gemeenschap, als
de geschiedenis van het academisch leven in de ruimste zin van het woord.’55 Daarbij
moet worden opgemerkt dat het niet geheel juist is om te spreken over een academische
gemeenschap in enkelvoud. Veeleer is sprake van verschillende, af en toe overlappende,
gemeenschappen binnen de universiteit: van buitenaf beschouwd biedt een universiteit
wellicht een solide aanblik, van binnen blijkt zij gedifferentieerd en te bestaan uit vele, elkaar
soms beconcurrerende, subsystemen.56

Een universiteit is meer dan een som der delen, onder andere bestaand uit
onderwijsfaciliteiten, laboratoria, kantoren, bibliotheken en sportfaciliteiten. Het gaat om,
zoals Knegtmans stelde, bestuurders, hoogleraren, medewerkers en studenten en hun
onderlinge relaties en rituelen die met de bijbehorende gebouwen de universiteit vormen.57

Het gaat om de universiteit als geheel. Dit nogal vage geheel is te omschrijven met de door
Huizinga geïntroduceerde en door Van Berkel recentelijk opgepakte term ’academisch leven’.
Het ’academisch leven’ was voor Huizinga een soort restcategorie, zo schrijft Van Berkel,
’voor alles wat buiten het eigenlijke onderwijs en onderzoek valt. Maar het is ook mogelijk
om de term te gebruiken in een meer omvattende betekenis, als het geheel van wat zich op
de universiteit afspeelt, iets waar onderwijs en onderzoek juist verbijzonderingen van zijn.’58

Een universiteit is kennelijk meer dan een instelling van onderwijs en onderzoek. ’Kennelijk
is een universiteit veel meer dan een samenstel van functionele relaties, dus niet alleen een
werkgemeenschap, maar ook een leef gemeenschap. Dat wil zeggen, een gemeenschap van
mensen met een eigen systeem van normen en waarden, waar mensen anders met elkaar
omgaan dan op een gewoon kantoor of bedrijf en waar de scheidslijn tussen het werk en de
privésfeer soms moeilijk te trekken is.’59 Deze uitspraak is regelrecht van toepassing op de
beginjaren van de Technische Hogeschool Twente. Werk en privé, studie en studentenleven
zouden daar moeiteloos in elkaar overvloeien.

’Universiteitsgeschiedenis,’ zo vervolgt Van Berkel, ’is daarom niet de geschiedenis van
de universiteit in strikte zin — dat wil zeggen van onderwijs, onderzoek en bestuur en
beheer; universiteitsgeschiedenis is de geschiedenis van het academisch leven in ruime zin,

54Klaas van Berkel. Academisch leven. Over geschiedenis, karakter en veerkracht van de Nederlandse
universiteit. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2009, pp. 34-35.

55Ibid., p. 18.
56Vergelijk bijvoorbeeld de woorden van Johan Huizinga: ’... dat er in ons universitair organisme

iets hapert, een diep zittend euvel, den insiders het best bewust en het nauwkeurigst te omschrijven
als gebrek aan eenheid en samenhang.’ J. Huizinga. „Het bestuur der rijksuniversiteiten”. In: Verzamelde
werken. Deel VIII. Universiteit, wetenschap en kunst. Haarlem: Tjeenk Willink, 1948-1953, pp. 16-27, p. 16.

57Knegtmans, „De plaats van de universiteit”, p. 240.
58Van Berkel, Academisch leven. Over geschiedenis, karakter en veerkracht van de Nederlandse

universiteit, p. 9.
59Ibid., p. 15.
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dus van alles wat er op én rond de universiteit gebeurt. Het bestuderen van wat officieel
buiten de muren van de universiteit gebeurt kan soms zelfs meer vertellen over wat er
zo bijzonder aan de universiteit is dan wat er zich binnen de muren van de universiteit
afspeelt.’60 Daarmee heeft de Universiteit Twente een bijzondere eigenschap: de campus,
waarin geprobeerd wordt om alle aspecten van het academisch leven te faciliteren, neemt
een positie in tussen binnen en buiten de universiteit. Dat betekent dat in het geval van
de Universiteit Twente ook het vastgoedaspect een rol van betekenis moet spelen. De
campus speelt immers vanaf de vroegste conceptie van de THT een bepalende rol in de
gedachtevorming omtrent de instelling. Dat het vastgoedaspect een rol speelt binnen een
universiteitsgeschiedenis is echter niet gebruikelijk. Zo constateerde Rothblatt dat een
campus doorgaans werd bestudeerd vanuit een kunsthistorisch perspectief, en niet zozeer
vanuit de universiteitsgeschiedenis.61 Een belangrijke recente uitzondering hierop vormt het
werk van de architectuurhistoricus Stefan Muthesius naar de ideeën die ten grondslag lagen
van vele naoorlogse ’New Universities’.62 Toch besteedde reeds Johan Huizinga aandacht aan
de gebouwen van de universiteit. Immers: ’De geschiedenis der materieele bewerktuiging van
het zuiver geestelijke is altijd bijzonder merkwaardig. De ontwikkeling der gebouwen betreft
van dat verschijnsel slechts den buitenkant, het hulsel. Doch ook dit deel kan leerrijk zijn,
omdat zich de geschiedenis der stad en die der wetenschap daar gelijkelijk in spiegelen.’63

Historiografie

Al in 1964, tijdens een vergadering van rector en assessoren, deelde de bedrijfskundige
H.K. Volbeda mee dat contact was geweest met een in Twente wonende historicus, die
zeer geïnteresseerd was in de gang van zaken rondom de THT. De afdeling der Algemene
Wetenschappen overwoog om hem te vragen de geschiedenis van de THT te boek te stellen.
Volbeda zelf vond het zeer belangrijk om reeds nu met deze geschiedschrijving te beginnen
en de jurist Herman Woltjer wees erop dat er al veel materiaal voorhanden was. De
werktuigbouwkundige Wiebe Draijer wilde ook de voorgeschiedenis vastgelegd zien. De
secretaris van de hogeschool, Baarspul, zag daarentegen meer in het vastleggen van bronnen
waar later uit geput zou kunnen worden. De gedachte van rector magnificus Berkhoff ging
uit naar iemand die los stond van de THT, maar toegang zou krijgen tot alle bronnen.64

In de archieven van de Universiteit Twente is een dossier met de alleszeggende naam
’Geschiedschrijving UT 1964-2000’. In dit dossier zijn verschillende documenten te vinden
met betrekking op pogingen om tot een serieuze geschiedschrijving van dit instituut te

60Van Berkel, Academisch leven. Over geschiedenis, karakter en veerkracht van de Nederlandse
universiteit, p. 33.

61Rothblatt, „The writing of university history at the end of another century”, p. 158.
62Muthesius, The postwar university. Utopianist campus and college.
63J. Huizinga. „De academische gebouwen”. In: Verzamelde werken. Deel VIII. Universiteit, wetenschap

en kunst. Haarlem: Tjeenk Willink, 1951, pp. 355-370, pp. 369-370.
64Archief rector en assessoren, vergadering van 27 mei 1964.
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komen. De eerste aanzet dateert van 1964. Op verzoek van de Senaat had Woltjer van de
Afdeling der Algemene Wetenschappen een nota opgesteld met betrekking op ’de organisatie
van de geschiedschrijving van de T.H.T. vanaf haar eerste begin.’ Woltjer onderscheidt in
deze geschiedschrijving vervolgens twee fasen. In de eerste plaats is er ’de vastlegging
en registratie van de feiten op een dusdanige wijze, dat de essentie ontdaan van de
ballast geordend vastligt.’ Daarnaast onderscheidt Woltjer een fase waarin de verwerking
van dit grondmateriaal tot een wetenschappelijke historische publicatie centraal staat.
Geschiedvorsing en geschiedschrijving zijn bij Woltjer twee verschillende activiteiten. Met
betrekking tot deze tweede fase merkte Woltjer op dat het verstandig zou zijn om ’met deze
verwerking niet te wachten tot het 50-jarig jubileumboek van de T.H.T.’ Ook maakte Woltjer
nog enkele opmerkingen over de praktische waarde van een geschiedschrijving van de THT:
’Uit een goed verwerkt recente geschiedenis zijn aanwijzingen en stimulansen te halen die
bepaalde trends duidelijk kunnen maken en die de ontwikkeling van de T.H.T. gunstig kunnen
beïnvloeden. Aan een samenvattend overzicht van de voorgeschiedenis van de T.H.T. met de
belangrijkste perspectieven voor de naaste toekomst, bestaat, naar het voorkomt, reeds thans
uit een oogpunt van voorlichting behoefte.’ Namens de Afdeling der Algemene Wetenschappen
stelde Woltjer zich vervolgens beschikbaar om verdere gedachten rondom deze thematiek te
ontwikkelen.65

De wenselijkheid van een geschiedschrijving zoals deze door Woltjer werd voorgesteld,
werd bevestigd in een memorandum van voorlichtingsambtenaar Piet Merkelijn gericht aan
Baarspul. Merkelijn voegde hier nog aan toe dat het van belang was om de voor deze
geschiedschrijving benodigde informatie vanaf het begin op een centraal punt te verzamelen
en bij te houden. Daarnaast merkte hij op dat ’[d]egene, die voor het verzamelen van de
informatie zorgt ... vrijelijk ... beschikking [dient] te kunnen krijgen over alle interne en
externe stukken.’ Op dit punt was er volgens Merkelijn sprake van een overeenstemming
tussen de behoeften van de historicus en die van de voorlichtingsfunctionaires, die eveneens
op de hoogte diende te zijn van de ontwikkelingen op de hogeschool. Daarom zou het logisch
zijn dat de ’vastlegging van feiten op dusdanige wijze, dat de essentie geordend vastligt’ —
de eerste fase uit de nota van Woltjer — zou worden verzorgd door de afdeling Ontwikkeling
& Organisatie, die ook verantwoordelijk was voor de voorlichting.66

Wat met de suggesties van Woltjer en Merkelijn is gedaan, is tot op heden nog onduidelijk.
In 1966 kwamen de hogeschoolkrant Nieuws in en om THT en de studentenkrant Campofocus
met een gezamenlijke publicatie ter gelegenheid van het eerste lustrum van de THT. Hierin
werd onder andere de oprichting van de THT belicht en werd door stafleden en studenten
aandacht geschonken aan de tweeëneenhalf jaar dat de campus nu functioneerde.67 Na de

65Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Nota van H.J.
Woltjer ’Geschiedschrijving van de T.H.T.’

66Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Memorandum van
Merkelijn aan Baarspul dd. 22/07/1964.

67Nieuws in en om THT en Campofocus, Lustrum 1961 1966.
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viering van het tweede lustrum, in 1971, kwam het tot de uitgave van een fotoboek met daarin
foto’s van de lustrumviering zelf.68

In 1975 kwam er opnieuw aandacht voor de geschiedenis van de THT. In het kader van
het naderende lustrum van 1976 was er in het College van Dekanen nagedacht over het
verlenen van eredoctoraten ter gelegenheid van dat lustrum van de hogeschool. Tijdens deze
vergadering had één van de leden van het college opgemerkt ’dat er bij een lustrum alle
aanleiding is, om zowel naar het verleden als naar de toekomst te blikken’:

Wat betreft het verleden zou de behoefte aanwezig kunnen zijn, na te gaan
welke denkbeelden ten tijde van de oprichting en in de eerste jaren van het
bestaan van de hogeschool het beleid hebben bepaald en in welke richting deze
denkbeelden zich hebben ontwikkeld.

Naar mening van het College van Dekanen zouden voor zo’n geschiedschrijving in de
archieven van de hogeschool voldoende schriftelijke bronnen aanwezig zijn, en ook zou
kunnen worden gedacht aan de herinneringen van de mensen die bij de beginperiode
van de hogeschool betrokken waren. Op basis van deze overwegingen stelde het
College van Dekanen voor om ’aan enkele mensen van het eerste uur te verzoeken, hun
persoonlijke belevenissen en herinneringen op schrift te stellen.’ Hierbij dachten de dekanen
in de eerste plaats aan secretaris Baarspul, voormalig rector magnificus Berkhoff, de
werktuigbouwkundige Van Hasselt en voormalig curator Stheeman.69

Op basis van de suggestie van het College van Dekanen werd aan de historicus A.L. van
Schelven verzocht om een conceptbrief op te stellen om aan deze ’mensen van het eerste
uur’ te kunnen verzenden. In zijn conceptbrief benadrukt Van Schelven dat een toekomstige
geschiedschrijver gebaat zou kunnen zijn met de persoonlijke antwoorden van de mensen die
met hooggespannen verwachtingen deelnamen aan het experiment in de Drienerlose bossen.
Van Schelven suggereerde om (oud-)medewerkers en voormalige curatoren als Vlugter,
Baarspul, Kroese, Lievegoed, Van Hasselt, Stheeman, Thomassen, Van Mourik Broekman,
Van Nispen tot Pannerden, De van der Schueren en Breedveld aan te schrijven.70 Op basis
van het concept van Van Schelven werd een brief opgesteld die in 1976 werd vestuurd aan
mensen die betrokken waren geweest bij de beginperiode van de THT. Men overwoog in
februari 1976 nog een eventuele historische uitgave voor het lustrum dat aan het einde van
het jaar zou worden gevierd, maar zelfs als dit niet van de grond zou komen dan was het
college van bestuur overtuigd van de wenselijkheid om over zoveel mogelijk bronnenmateriaal
te beschikken voor eventuele latere geschiedschrijving.71

68Jan Peters en Ger Dekkers, Dag THT ([Enschede] 1971).
69Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Brief van het

College van Dekanen aan het College van Bestuur.
70Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Conceptbrief van

A.L. van Schelven dd. 15/09/1975.
71Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Brief van het

College van Bestuur aan Thomassen, De van der Schueren, Van Nispen tot Pannerden, Van Mourik
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De reacties op de brief van het college van bestuur waren wisselend. Velen gaven aan
met alle plezier een bijdrage te willen leveren. Sommigen, zoals Kraak, gaven aan nog
over originele documenten te beschikken. De oud-curator W.T. Kroese gaf aan juist ’een
heleboel oude prut’ te hebben weggedaan. ’Je kunt niet alles bewaren,’ schreef hij.72 Ook
oud-president-curator Van Nispen tot Pannerden gaf aan dat hij niet over materiaal beschikte:
’helaas, gedwongen om na mijn pensionering kleiner te gaan wonen, mijn persoonlijk archief
met betrekking tot de Techn. Hogeschool, heb moeten vernietigen. Achteraf gezien betreur
ik zulks wel omdat daarin ook meerdere teksten van toespraken in kwamen, welke wellicht
thans van archief en de geschiedschrijving van de T.H.T. van enig belang zouden kunnen
zijn geweest.’73 Ook werden reeds enkele suggesties gedaan over hoe desbetreffende
geschiedschrijving eruit zou kunnen zien. Zo schreef oud-rector magnificus Vlugter dat
hij persoonlijk graag vastgelegd wilde zien, ’hoe de initiatiefnemers de ontwikkeling van
onderwijs, onderzoek, campus, het baccalaureaat etc. voor ogen hadden, wat daarvan
terecht gekomen is en waarom een aantal ontwikkelingen anders zijn verlopen.’ Vlugter
stelde daarnaast dat de eerste secretaris van de hogeschool, Baarspul, een uitstekende
geschiedschrijver zou zijn. ’Hij kent de T.H. als geen ander van binnen en buiten en heeft
de ontwikkelingen van meet af aan gevolgd en geregistreerd. Bovendien schrijft hij bijzonder
goed. Een bezwaar zou zijn grote betrokkenheid bij de gebeurtenissen kunnen zijn. Dit kan
echter ook als voordeel gezien worden. Bovendien stond hij (met uitzondering van het bureau,
waar hij chef van was) meestal buiten en boven de partijen en met niemand kwam het tot
conflicten. Ik weet natuurlijk niet of hij zich beschikbaar wil stellen.’74

Deze suggestie werd ter harte genomen en J.C.N. Schrijver, de secretaris van de
hogeschool, benaderde zijn voorganger. Baarspul toonde zich bereid om de centrale regie
van het project op zich te nemen. Hierbij stelde hij echter wel een aantal voorwaarden. Zo
wilde hij dat er voor de periode van ongeveer een jaar een medewerker beschikbaar zou
zijn voor het speurwerk en de redactie, zou het werk zich beperken tot de periode voor de
invoering van de WUB in 1971 en diende er zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt
van de herinneringen van de mensen die bij de eerste periode betrokken waren geweest.75

Ondertussen werd echter duidelijk dat een uitgave in het kader van het lustrum van 1976

Broekman, Drijver, Stheeman, Kroese, Piekaar, Berkhoff, Lievegoed, Vlugter, Baarspul, Kraak, Van Twist,
Siertsema, Van Bodegom, Merkelijn, Kranendonk, Idenburg, Van Seventer, Perdijk, Stokman, Ravoo,
Goudriaan, Van Leusden en Lindeboom dd. 19/02/1976.

72Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Brief van Kroese
aan Schrijver dd. 24/02/1976.

73Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Brief van Van
Nispen tot Pannerden aan het College van Bestuur dd. 16/03/1976.

74Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Brief van Vlugter
aan het College van Bestuur dd. 29/02/1976.

75Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Brief van Schrijver
aan Baarspul dd. 16/06/1976.
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niet realiseerbaar was.76 In december 1976 werd de griffier van de hogeschoolraad, mevrouw
mr. W. Loot-Sorgdrager, bereid gevonden om het ondersteunende werk op zich te nemen.77

Het resultaat was het in 1981 — dus bij het vierde lustrum — gepubliceerde boek Een
experiment in het bos. De eerste jaren van de Technische Hogeschool Twente 1961-1972.78

De vraag die centraal staat in het boek van Sorgdrager betreft ’wat van de vernieuwingen,
die de ontwerpers van de experimenten hebben nagestreefd, in de praktijk terecht gekomen
is.’79

Vijf jaar later, in 1986, verscheen naar aanleiding van het vijfde lustrum onder redactie
van Jan Haverkate en Niko Wind de bundel Even terugkijken, waarin verschillende bij de
THT betrokken mensen herinneringen ophaalden aan de THT.80 Deze lustrumuitgave heeft
vooral een anekdotisch karakter. In 1991 werd een initiatief geformuleerd om tot een vervolg
op het boek van Sorgdrager te komen, waarin een algemeen overzicht zou worden gegeven
van de geschiedenis van de Universiteit Twente vanaf 1972. Daarbij zouden, zo was de
bedoeling, vier kernthema’s dieper worden uitgespit: de campus, de twee-kernenuniversiteit,
de regionale functie van de universiteit en de ’ondernemende universiteit’. Er zou een
begeleidingscommissie worden ingesteld bestaande uit de voorzitter van het College van
Bestuur, Carel van Lookeren Campagne, de oud-secretaris van de hogeschool, Schrijver, en
de historicus H.F. Cohen.81 Het bleef echter bij een initiatief en van verdere uitwerking van
dit voorstel kwam het niet. Wel verscheen er in 1991 ter gelegenheid van het lustrum de
bundel Van experiment in het bos tot ondernemende universiteit.82

In februari 1991 werd besloten tot het opzetten van een historisch archief van de UT
binnen de UB.83De suggestie voor de oprichting van een ”historisch archief” van de Universiteit
Twente werd voor het eerst besproken tijdens een diensthoofdenoverleg. De dienst Algemene
Zaken kwam daarop met een voorstel voor de opzet van een historisch archief. Er werd
geconstateerd dat hoewel ’de Universiteit Twente erg jong is, zijn er toch al enkele collecties
die de moeite van bewaren meer dan waard zijn voor de historie, mits deze vakkundig worden
beheerd en toegankelijk gemaakt.’ Hierbij dacht Algemene Zaken aan foto’s, kranteknipsels,
videobanden en gedrukt materiaal als periodieken, jubilea-uitgaven en almanakken. Zulk

76Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Brief van Schrijver
aan geraadpleegden dd. 18/08/1976.

77Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Schrijver aan hoofd
personeelszaken dd. 14/12/1976.

78Winnie Sorgdrager. Een experiment in het bos. De eerste jaren van de Technische Hogeschool
Twente 1961-1972. Alphen aan den Rijn/ Brussel: Samsom Uitgeverij, 1981.

79Ibid., p. 9.
80Jan Haverkate en Niko Wind, red. Even terugkijken. Enschede: Dienst Voorlichting en Externe

Betrekkingen Universiteit Twente, 1986.
81Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Brief van F.L.

Lagendijk en H.F. Cohen aan het College van Bestuur dd. 16/01/1991.
82Jeannette Bekius-Wilkens et al., red. Van experiment in het bos tot ondernemende universiteit. s.l.

[Enschede]: Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen Universiteit Twente, 1991.
83Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Opzet Historisch Archief UT. Brief van F.C.

Verschoor aan de bibliothecaris dd. 07/02/1991.
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soort materiaal was al op verschillende plaatsen op de UT aanwezig, maar het werd tijd
om ’deze systematisch te verzamelen, inventariseren, beschrijven, toegankelijk te maken en
beschikbaar te stellen aan belangstellenden.’ Daarnaast zou een historisch archief een
grote representatieve waarde hebben, die volgens de dienst Algemene Zaken tot uiting
zou kunnen komen bij gelegenheden als lustra, congressen, tentoonstellingen. Binnen de
dienst Algemene Zaken was bij het bureau Post en Archiefzaken al vakkennis aanwezig met
betrekking tot het opzetten van een goed toegankelijk historisch archief.84 De bibliothecaris,
G.A.J.S. van Marle reageerde op dit voorstel door bekend te maken dat de UB reeds van alle
video-producties over een kopie beschikte die via de catalogus werden ontsloten. Ook de
door Algemene Zaken genoemde periodieken, jubilea-uitgaven en almanakken werden reeds
door de UB verzameld en beschikbaar gesteld.85 Ook Eric van der Want, het hoofd van de
dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen begon zich met de oprichting van een historisch
archief bezig te houden: ’Een dergelijke voorziening zou vanuit voorlichtingsoogpunt m.i.
ondergebracht moeten worden bij de bibliotheek. ... Naast documentatie op het gebied
van de bedrijfsvoering en ontwikkeling van de UT (gebouwen en personen), maakt VEB
ook gebruik van documentatie over wetenschappelijke ontwikkelingen. Binnen VEB vindt
geen systematisch beheer plaats.’86 Hierop werd een werkgroep om de mogelijke opzet van
een historisch archief nader uit te werken. De werkgroep stelde dat de doelstelling van
het Historisch Archief zou zijn: ’Het op een systematische wijze verzamelen, beschrijven,
toegankelijk maken en beschikbaar stellen van diverse typen collecties die uit historisch
oogpunt van belang zijn voor de universiteit.’ De werkgroep maakte onderscheid tussen
verschillende mogelijke deelcollecties, zoals de officiële UT-correspondentie, UT-publicaties,
foto’s en audiovisueel materiaal en eventueel een ’museale collectie’.87

In 1993 begon het volgende project: een groep initiatiefnemers — Van Hasselt, Van
Spiegel, Plomp, Van Oort en Feil — zou de onderwijskundige J.M. Donders begeleiden
bij het onderzoeken van het onderwijs aan de UT. Dit onderzoek zou zich richten op de
opvattingen over onderwijs, het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk. Hierbij zou speciale
aandacht worden besteed aan de algemene propedeuse, de maatschappelijke component in
het onderwijs, het baccalaureaat, de campus-opzet en studie- en onderwijsbegeleiding.88 Dit
voorstel werd met instemming ontvangen door het College van Bestuur en er werd voorgesteld

84Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Opzet Historisch Archief UT. Brief van
B.C.J.G. Olde Agterhuis aan het College van Bestuur dd. 01/06/1990.

85Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Opzet Historisch Archief UT. Brief van
G.A.J.S. van Marle aan Hoofd Algemene Zaken dd. 29/06/1990.

86Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Opzet Historisch Archief UT. Brief van Eric
van der Want aan het College van Bestuur dd. 01/08/1990.

87Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Opzet Historisch Archief UT. Brief van
G.A.J.S. van Marle aan het College van Bestuur dd. 18/12/1990.

88Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Projectvoorstel geschiedschrijving
onderwijs UT. Brief van initiatiefgroep geschiedschrijving onderwijs UT [namens deze: Van Hasselt en
Van Spiegel] aan het College van Bestuur dd. 30/08/1993.
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om het boek te betrekken bij de lustrumviering van de UT in 1996.89 Met dit project werd
aangevangen, maar het verzandde door de pensionering van Donders en het uitblijven van
een reactie van het College van Bestuur op een manuscript van de hand van Donders.90

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de UT in 2001 verscheen het lustrumboek
Van landgoed tot kenniscampus van de redactie van het UT-nieuws.91 Vijf jaar later volgde een
bundel vooruitblikken onder de titel 202020. Universiteit Twente in twintig vooruitzichten.92

Verscheidene vooraanstaande UT-hoogleraren, zoals onder anderen Albert van den Berg,
Detlef Lohse en Jaak Troch gaven hierin hun visie op de toekomst van hun vakgebieden
binnen de UT.

De universiteit als organisatie

Zoals Rothblatt heeft betoogd met betrekking tot de negentiende eeuwse universiteit,
onderscheidt een universiteit zich van haar omgeving: een universiteit is iets dat je ’binnen
kunt treden’. ’One of the great achievements of the nineteenth-century university was its
ability to draw boundaries around itself, actually and philosophically.’93 Het idee van de
universiteit als gemeenschap met gedeelde waarden en normen, gedifferentieerd van de rest
van de samenleving, werd ook geformuleerd door de Britse historicus Lawrence Stone:

Every institution partly reflects the social, economic, and political system, but
partly also it lives a life of its own, independent of the interests and beliefs of
the community. The university, like the family and the church, is one of the most
poorly integrated of institutions, and again and again it has been obstinately
resistant to changes which were clearly demanded by changing conditions
around it. And yet, in the long run, no institution can survive indefintely in
glorious isolation, and the interaction between the university’s own built-in
conservatism and the pressures upon it to adapt to new external conditions

89Archivering UT .07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Projectvoorstel geschiedschrijving
onderwijs UT. Brief van F.C. Verschoor aan de leden van de initiatiefgroep geschiedschrijving onderwijs
UT dd. 15/09/1993.

90Gesprek met Jan Donders, 02/04/2008.
91Bert Groenman, red. Van landgoed tot kenniscampus. Lustrumboek ter gelegenheid van het

veertigjarig bestaan van de Universiteit Twente in Enschede, november 2001. Enschede: Universiteit
Twente, 2001.

92Ineke Baas en Henk Procee, red. 202020. Universiteit Twente in twintig vooruitzichten. s.l. [Enschede]:
Stichting Faculty Club Universiteit Twente, 2006.

93Sheldon Rothblatt. „A Connecticut Yankee? An unlikely historical scenario”. In: Higher education
re-formed. Red. door Peter Scott. New Millennium Series. Londen/ New York: Falmer Press, 2000, pp. 3-26,
p. 24. Rothblatt betwijfelt overigens of dit onderscheidende kenmerk in de toekomst nog steeds van
betekenis zal zijn. ’The physical boundaries of the university are less significant for academic culture
than once evident...’ ’One may well wonder whether the great monuments and symbols of American
higher education, as represented by the long and unique tradition of campus planning and campus
beautification, have any significant meaning for the future.’ Ibid., p. 23.
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is one of the most illuminating, but most practically obscure, aspects of the
process of historical change.94

Een universiteit is een systeem dat zich door middel van allerlei instituties (rituelen)
differentieert van haar omgeving. Sommige daarvan gaan, zoals Huizinga terecht opmerkt,
terug op de middeleeuwen. ’Zelfs die universiteiten, welke, zooals de Nederlandsche,
niet op middeleeuwse oorsprongen kunnen bogen, zijn op menigvuldige wijze aan het
middeleeuwsch verleden verbonden.’95 De differentiatie tussen het academische systeem
en haar omgeving gebeurt onder andere door hetgeen William Clark academisch charisma
noemt. ’In short, as vested in clothing, books, furniture, titles, and so on, charisma at the
traditional university served to uphold authority by sanctifying traditions and differentiating
academics as a group from other groups in society.’96 Een ander aspect in de ordening van
het systeem is de zelfomschrijving. ’Organisations are described and redescribed through
the continually changing narratives members inherit, produce and reauthor.’97 Veranderingen
in deze zelfomschrijving — doorgaans afgedwongen door veranderingen in de omgeving; e.g.
een verandering in het kabinetsbeleid — hebben immers verregaande consequenties voor het
systeem.

North begrijpt instituties als ’... the humanly devised constraints that structure political,
economic and social interaction.’98 ’In our daily interaction with others, whether within
the family, in external social relations, or in business activities, the governing structure is
overwhelmingly defined by codes of conduct, norms of behavior, and conventions.’99 Instituties
zijn er om zekerheid te bieden in de interactie tussen mensen: ’The major role of institutions
in a society is to reduce uncertainty by establishing a stable (but not necessarily efficient)
structure to human interaction.’100 ’We cannot see, feel, touch or even measure institutions;
they are constructs of the human mind.’101 Instituties zijn vanuit een intern perspectief dus
niets anders dan gedeelde mentale modellen.102 Hierbij bestaat een onderscheid tussen
informele instituties, zoals tradities, taboes en gedragscodes, en formele instituties, waarvan

94Lawrence Stone. „Introduction”. In: The university in society. Volume II. Europe, Scotland, and
the United States from the 16th to the 20th century. Red. door Lawrence Stone. Princeton: Princeton
University Press, 1974, pp. v-viii, p. v.

95J. Huizinga. „Het wezen der universiteit historisch beschouwd”. In: Verzameld werk. Deel VIII.
Universiteit, wetenschap en kunst. Haarlem: Tjeenk Willink, 1951, pp. 28-30, p. 28.

96William Clark. Academic charisma and the origins of the research university. Chicago: The University
of Chicago Press, 2006, p. 18.

97Deb Stewart. „Reinterpreting the learning organisation”. In: The learning organization 8 (2001),
pp. 141-152, p. 142.

98Douglass C. North. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge, 1990,
p. 3.

99Ibid., p. 36.
100Ibid., p. 6.
101Ibid., p. 107.
102C. Mantzavinos, Douglass C. North en Syed Shariq. „Learning, institutions, and economic

performance”. In: Perspectives on politics 2 (2004), pp. 75-84, p. 77.
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wetgeving het voornaamste voorbeeld is.103 We kunnen Norths instituties dus ook begrijpen
als controlemechanismes. Dit doet denken aan de definitie die de antropoloog Clifford Geertz
gaf aan cultuur. ’... culture is best seen not as complexes of concrete behavior patterns —
customs, usages, traditions, habit clusters — as has, by and large, been the case up to
now, but as a set of control mechanisms — plans, recipes, rules, instructions (what computer
engineers call ”programs”) — for the governing of behavior.’104 Instituties zorgen dus niet
alleen voor de ordening van het systeem maar ook voor het benadrukken van de grenzen
tussen het systeem en haar omgeving.

Maar waar komen deze instituties, deze controlemechanismes vandaan? De Britse
historicus Quentin Skinner stelt in een klassiek geworden artikel dat een (politieke) tekst
pas te begrijpen is als bekend is in welke (politieke) kwestie desbetreffende tekst een
rol heeft gespeelt.105 In andere woorden: iedere tekst is een antwoord op een specifieke
situatie. Skinner sluit in zijn artikel aan bij de door R.G. Collingwood gepresenteerde ’logic
of question and answer’. Collingwood stelde: ’Every statement that anybody ever makes is
made in answer to a question.’ Hij werd in deze visie gevolgd door onder andere Hans-Georg
Gadamer.106 Het was aan de historicus om deze kwestie te achterhalen.107

Door de Nederlandse geschiedfilosoof Frank Ankersmit is vervolgens voorgesteld om
deze benaderingswijze ook toe te passen op (politieke) systemen. Dat betekent dat systemen
worden ingesteld als antwoord op een bepaalde prangende kwestie. Hij stelde dat ’every
political system must be expected to possess an affinity with a particular type of political
problem — that is to say, the sort of problem to which it was supposed to be a response.
And if we wish to understand the nature, the possibilities, and the impossibilities of a
political system, we will have to examine the sort of political or social problem which that
political system was originally expected to deal with. For this will continue to determine the
functioning, the reflexes, and, more generally, what we might call the ”political psychology”
of that system.’108 De instituties en controlemechanismes binnen een systeem zullen dus
gericht zijn op het oplossen van de kwestie die aan de ’Ausdifferenzierung’ van het systeem
ten grondslag heeft gelegen. Volgen we deze logica dan zullen we om de manier waarop
een universiteit is ingericht te kunnen begrijpen terug moeten naar de situatie waarin zij

103Douglass C. North. „Institutions”. In: Journal of economic perspectives 5 (1991), pp. 97-112, p. 97.
104Clifford Geertz. The interpretation of cultures. New York: Basic Books, 1973, p. 44.
105Skinner stelt dat het erom draait ’what questions the use of the expression was thought to

answer, and so what reasons there were for continuing to employ it.’ Quentin Skinner. „Meaning and
understanding in the history of ideas”. In: History and theory 8 (1969), pp. 3-53, p. 38

106R.G. Collingwood. An essay on metaphysics. Oxford: Clarendon Press, 1940, p. 23. In de woorden
van Hans-Georg Gadamer: ’Einen Text verstehen, heißt diese Frage verstehen.’ Hans-Georg Gadamer.
Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 2. Auflage durch einen Nachtrag
erweitert. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1965, p. 351.

107’History did not mean knowing what events followed what. It meant getting inside other people’s
heads, looking at their situation through their eyes, and thinking for yourself whether the way in which
they tackled it was the right way.’ R.G. Collingwood. An autobiography. Red. door Stephen Toulmin.
Oxford: Clarendon Press, 1978, p. 58.

108F.R. Ankersmit. Political representation. Stanford: Stanford University Press, 2003, p. 92.
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is opgericht. In de woorden van Paul David: ’It is sometimes not possible to uncover the
logic (or illogic) of the world around us except by understanding how it got that way.’109 Hoe
zag de UT haar eigen functie, en waarin verschilde zulks, als dat het geval was, van andere
instellingen van hoger onderwijs?

Een systeem heeft te maken met allerlei invloeden vanuit haar omgeving. Voortdurende
verandering van de omgeving confronteert bedrijven maar bijvoorbeeld ook overheden en
universiteiten continu met nieuwe, onbekende situaties.110 Contingentie speelt hierbij een
grote rol.111 Daarbij moeten vaak beslissingen worden genomen op basis van incomplete
informatie.112 Het model van North en Nelson en Winter gaat nog steeds uit van rationele
actoren. Het is maar net de vraag hoe realistisch dat beeld is. Paul Feyerabend stelde eens
over de wetenschapsgeschiedenis: ’The history of science ... does not just consist of facts
and conclusions drawn from facts. It also contains ideas, interpretations of facts, problems
created by conflicting interpretations, mistakes and so on. On closer analysis we even find
that science knows no ’bare facts’ at all but that the ’facts’ that enter our knowledge are
already viewd in a certain way and are, therefore, essentially ideational. This being the
case, the history of science will be as complex, chaotic, full of mistakes, and entertaining as
the ideas it contains, and these ideas in turn will be as complex, chaotic, full of mistakes,
and entertaining as are the minds of those who invented them.’113 Shapin heeft dus helemaal
gelijk als hij stelt dat we ons bewust moeten zijn dat contingentie een belangrijke rol heeft
gespeeld in de wordingsgeschiedenis van universiteiten. ’The late modern research university
is a mongrel, the result of a set of historical contingencies.’114 Of, zoals Popper het verwoordt:

109Paul A. David. „Clio and the economics of QWERTY”. In: American economic review 75 (1982),
pp. 332-337, p. 332.

110Richard R. Nelson en Sidney G. Winter. „Evolutionary theorizing in economics”. In: Journal of
economic perspectives 16.2 (2002), pp. 23-46, p. 26.

111’Der Begriff wird gewonnen durch Ausschließung von Notwendigkeit und Unmöglichkeit. Kontingent
ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was also so, wie es ist (war, sein wird), sein kann,
aber auch anders möglich ist.’ Niklas Luhmann. Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984, p. 152.

112Nelson en Winter stellen dat er een kloof gaapt tussen enerzijds de vanuit optimalisaties
vertrekkende neoklassieke economische theorie en anderzijds de weerbarstigheid van de economische
realiteit. ’Real actors simply do not have the vast computational and cognitive powers that are imputed
to them by optimization-based theories. Organizational decision processes, in particular, often display
features that seem to defy basic principles of rationality and sometimes border on the bizarre.’ Nelson
en Winter, „Evolutionary theorizing in economics”, p. 29. Deze argumentatielijn wordt ook gevolgd
door Douglass North. ’The actors frequently must act on incomplete information and process the
information that they do receive through mental constructs that can result in persistently efficient paths.’
North, Institutions, institutional change and economic performance, p. 8. ’Individuals act on incomplete
information and with subjectively derived models that are frequently erroneous; the information feedback
is typically insufficient to correct these subjective models. Institutions are not necessarily or even usually
created to be socially efficient; rather they, or at least the formal rules, are created to serve the interests
of those with the bargaining power to devise new rules.’ ibid., p. 16.

113Paul Feyerabend. Against method. Outline of an anarchistic theory of knowledge. Londen: NLB,
1975, p. 19.

114Steven Shapin. The scientific life. A moral history of a late modern vocation. Chicago/ Londen: The
University of Chicago Press, 2008, p. 19.
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’only a minority of social institutions are consciously designed while the vast majority have
just ’grown’, as the undesigned results of human actions.’115 In dit proefschrift wil ik laten
zien waarom de THT werd opgericht, welke ideeën bepalend waren voor het ontwerp van
de hogeschool, en hoe zij zich in de afgelopen vijftig jaar heeft ontwikkeld van een louter
technische hogeschool tot een ondernemende researchuniversiteit.

Opbouw

In het eerste hoofdstuk staat de uitbreiding van het technisch hoger onderwijs na de Tweede
Wereldoorlog centraal, kortom de wordingsgeschiedenis van de Technische Hogeschool
Twente. Waarom werd een derde technische hogeschool opgericht, zo vlak na de uitbreiding
van Delft en de oprichting van Eindhoven? Waarom kwam deze technische hogeschool in
Twente, waarom op het landgoed Drienerlo? Waarom werd gekozen voor een campus, een
naar Nederlandse begrippen volstrekt unicum. Dit hoofdstuk beslaat de jaren vijftig tot aan
de beslissing van minister Cals.

Het tweede hoofdstuk heeft betrekking op het werk van de door Cals ingestelde
voorbereidingscommissie (1961-1964). Nadat minister Cals een keuze had gemaakt voor
Drienerlo moest de voorbereidingscommissie aan het werk om de spoedige opening van de
THT mogelijk te maken. In dit hoofdstuk staan we stil bij de ideeën en overwegingen die
bij deze voorbereidingscommissie en de eerste personeelsleden leefden, wat voor keuzen
zij maakten en wat voor consequenties dit had voor de verdere ontwikkeling van de THT.
Wat voor onderwijsvernieuwingen voerden zij door? Hoe zou het onderwijsprogramma eruit
zien? Hoe werd het personeelsbestand opgebouwd? Hoe zou de campus eruit moeten zien?
Wat was de taak van hoofdarchitecten Van Tijen en Van Embden en hoe hebben zij deze
uitgevoerd? In dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat de THT uniek is voor Nederland, maar
past binnen een algemeen Europees patroon.

Het derde hoofdstuk (1964-1972) richt zich met name op de beantwoording van de vraag
die hierboven door Vlugter is gesteld. Hoe pakten de ideeën van de pioniers in de praktijk
uit? Hoe functioneerde de campus in de eerste jaren van haar bestaan? Hoe leefden
de studenten? Hoe zag de onderwijspraktijk eruit? Hoe dacht men dat de hogeschool
zich verder zou ontwikkelen? De jaren zestig waren natuurlijk ook de periode waarin op
andere universiteiten allerlei ongeregeldheden plaats hadden, zoals de bezetting van het
Maagdenhuis in Amsterdam en de uitroeping van de Karl Marx Universiteit in Tilburg. Was
er aan de THT ook sprake van zulk soort gebeurtenissen of waren studenten in de technische
wetenschappen toch iets conservatiever dan hun collegae aan algemene universiteiten?
Hoe ging de THT om met studenten die duidelijk anders waren opgegroeid dan de eerste
lichtingen? Het zal duidelijk worden dat de ideeën die aan de THT ten grondslag lagen

115Karl R. Popper. The poverty of historicism. Londen: Routledge, 1976, p. 65.
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voor hun tijd zeer vooruitstrevend waren, maar binnen tien jaar door externe ontwikkelingen
waren ingehaald.

Het vierde hoofdstuk draait om de uitgroei van de THT tot een tweekernenhogeschool
(1972-1979). In de jaren zeventig groeide vanuit de afdeling der Algemene Wetenschappen
een maatschappijwetenschappelijke kern: er ontstonden afdelingen als Bestuurskunde en
Bedrijfskunde. Daardoor werd de THT steeds minder een louter technische hogeschool.
Daarnaast kwam in de loop van de jaren zeventig de facto een einde aan de status aparte van
de THT. Van alle onderwijsvernieuwingen bleef enkel de uit beton opgetrokken campus over,
en zelfs de campus wilde men ’vermaatschappelijken’. Ook veranderde de bestuursstructuur.
Hoe ging de THT om met ’krietiese’ studenten en inspraak op alle niveaus?

De thematiek van de UT als ondernemende universiteit staat centraal in het vijfde
hoofdstuk (1980-1988). Als gevolg van een (financieel) terugtredende overheid — een
slinkende eerste geldstroom — was het voor de THT van eminent belang om andere
geldbronnen aan te spreken. De THT ontwikkelde zich daardoor tot een ondernemende
universiteit. Door middel van een transferpunt werd aan de THT ontwikkelde kennis voor
bedrijven beschikbaar en op die wijze werd de THT maatschappelijk en economisch relevant.
Maar wat was de strategie van de THT om uit te groeien van een regionaal opleidingsinstituut
tot een ondernemende universiteit van nationaal belang?

De ondernemende universiteit komt ook aan de orde in het zesde hoofdstuk (1988-2007).
Gedurende de jaren negentig begon het aan de UT verrichtte onderzoek steeds meer te
institutionaliseren — eerst langzaam en ad hoc, later snel en bewust aangestuurd. Het
onderzoek werd, om de aan de UT gangbare term te gebruiken, uit de faculteiten ’gekanteld’.
Dit kon niet zonder consequenties blijven. Hoe ontwikkelde de UT zich gedurende deze jaren?

Het zevende hoofdstuk heeft betrekking op recente ontwikkelingen en daarmee kan
hetgeen in dit hoofdstuk beschreven is eigenlijk amper tot de geschiedschrijving worden
gerekend. Toch zijn de de veranderingen die in RoUTe’14 en RoUTe’14+ zijn geagendeerd
(2007-2010) dermate ingrijpend dat ik heb besloten deze laatste periode toch mee te nemen.
Veel ideeën die in deze nota’s werden gepresenteerd grijpen namelijk terug op doelstellingen
waarop de oorspronkelijke opzet van de THT reeds een antwoord poogde te geven.
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Hoofdstuk 1

De uitbreiding van het technisch
hoger onderwijs in Nederland

Na de Tweede Wereldoorlog stond Nederland voor een fundamentele wijziging op het vlak van
de economische politiek. Er was sprake van een forse groei van de bevolking en dit stelde de
regering op langere termijn voor een aantal problemen, zoals huisvesting en werkgelegenheid.
Daarnaast speelde op korte termijn een ernstig tekort op de betalingsbalans met het
buitenland.1 Gilles Holst, de president-curator van de Technische Hogeschool te Delft
en oud-directeur van het Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven, gaf in 1947
bij de Leergang reorganisatie technisch hoger onderwijs zijn analyse over de naoorlogse
situatie: ’De oorlog heeft van het rijke, welvarende Nederland een arm landje gemaakt.
Belangrijke welvaartsbronnen zijn opgedroogd. Denkt U maar aan onze export van land- en
tuinbouwgewassen, van zuivelproducten, aan de indische cultures, aan onze havensteden en
de Rijnvaart, nu Duitsland als achterland voorlopig is weggevallen. Denkt U aan onze nog
steeds toenemende buitenlandse schuld, die nu onze kapitaalsbeleggingen in het buitenland
reeds belangrijk overtreft, dan voelt U wel, dat we voor een groot probleem staan: ”Hoe
voor de 9.000.000 Nederlanders de middelen van bestaan te vinden, en hen een dragelijk
levenspeil te verzekeren.”2

Geconfronteerd met deze situatie vroeg de minister van Economische Zaken, J.R.M. van
den Brink, zich af hoe voor de groeiende bevolking — en dus een toenemend arbeidsaanbod

1E.H. Kossmann. De lage landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel 2. Amsterdam:
Olympus, 2005, p. 208; J.J. Woltjer. Recent verleden. Nederland in de twintigste eeuw. 3e ed. Amsterdam:
Balans, 2005, p. 322; de Rooy, Republiek van rivaliteiten, p. 215; Jan Luiten van Zanden. Een klein land
in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van Nederland 1914 - 1995. Utrecht: Het Spectrum, 1997,
p. 170.

2G. Holst. „Rede gehouden door Prof. Dr G. Holst, President-Curator der Technische Hogeschool te
Delft, bij de opening van de leergang”. In: Leergang reorganisatie technisch hoger onderwijs. Centrale
Commissie voor Studiebelangen en Vereeniging van Delftsche ingenieurs. Delft: Delftsche Uitgevers
Maatschappij, 1947, pp. 15-22, p. 17.
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— toch voldoende werkgelegenheid kon worden gevonden. Het antwoord op deze vraag
bepaalde volgens Van den Brink ’in grote mate het toekomstig welvaartspeil van het
Nederlandse volk, alsmede de stabiliteit van zijn economische en sociale structuur ...’3 Beide
problemen waren volgens de minister ’gegeven de economische structuur van ons land’ slechts
op te lossen indien de industrie daar een belangrijke bijdrage aan zou leveren.4 Nu was het
zo dat men dacht dat van de landbouw en de handel op het gebied van werkgelegenheid
weinig te verwachten viel. Door schaalvergroting en mechanisatie zou het aantal banen in
de landbouw eerder af- dan toenemen. Men verwachtte dat het door de oorlog verwoeste
Duitsland, altijd van groot belang geweest voor de Nederlandse economie, in de nabije
toekomst geen krachtige handelspartner meer zou zijn.5 Het moest dus komen van de industrie.
Het belang hiervan werd begin jaren vijftig nogmaals benadrukt door Van den Brink: ’Het
wegvallen of inschrompelen van voor de oorlog vloeiende bestaansbronnen heeft tot gevolg dat
nog meer dan weleer de toekomst van het Nederlandse volk samenhangt met het welslagen
zijner voortgaande industriële ontwikkeling. ... Ernstige stagnatie in de in gang gezette
na-oorlogse industrialisatie zal evenwel naar de vaste overtuiging van ondergetekende, schier
onherstelbare nadelen voor de toekomst van ons volk met zich mede blijken te brengen.’6

De Nederlandse economie was traditioneel gefundeerd op een agrarische en commerciële
structuur. De industrie was niet sterk ontwikkeld, hoewel in de eerste helft van de twintigste
eeuw vernieuwing zichtbaar was geweest in de toepassing van technische ontwikkelingen,
zoals elektrificatie, de toepassing van verbrandingsmotoren, nieuwe chemische producten als
rubber en rayon, en nieuwe producten als auto’s en elektrische apparaten. De traditioneel
sterke kanten van de Nederlandse economie, zoals de voedselindustrie, de metaalindustrie
en, zoals in Twente, de textielindustrie werden nu aangevuld met de chemische industrie en
met olieraffinage. Van 1950 tot 1964 voerden de ministers van Economische Zaken, Van den
Brink en zijn opvolgers J. Zijlstra en J.W. de Pous, een actief industrialisatiebeleid, met als
doel het herstel van het evenwicht op de lopende rekening van de betalingsbalans en een
toename van de industriële werkgelegenheid. Het beleid leek te werken. Vanaf 1948 was
sprake van twee decennia van weergaloze economische groei: Nederland werd ’meegesleept’
door de industrialisatie. De industriële productie verdubbelde tussen 1948 en 1962. De
grootste groei was in de metaalindustrie, de chemische industrie, de textielindustrie en de
bouwnijverheid.7 Zoals Righart opmerkte maakte Nederland pas na de Tweede Wereldoorlog

3J.R.M. van den Brink. Nota inzake de industrialisatie in Nederland. Den Haag: Staatsuitgeverij,
1949, p. 3.

4Ibid., p. 6.
5Van Zanden, Een klein land, p. 177.
6J.R.M. van den Brink. Derde nota in zake de industrialisatie van Nederland. ’s-Gravenhage:

Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1951, p. 35.
7H.J. de Jong. De Nederlandse industrie 1913-1965. Een vergelijkende analyse op basis van de

productiestatistieken. s.l., 1999, p. 120; van Ark, de Haan en de Jong, „Characteristics of economic growth
in the Netherlands during the postwar period”, p. 306; W.J. Dercksen. Industrialisatiepolitiek rondom
de jaren vijftig. Een sociologisch-economische beleidsstudie. Assen en Maastricht, 1986, p. 268; Herman
de Liagre Böhl. „Consensus en polarisatie. Spanningen in de verzorgingsstaat, 1945-1990”. In: Land van
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een echte industriële revolutie door.8 Het vertrouwen in technische vooruitgang was dan ook
groot.9

Daarvoor was onderzoek nodig. In de jaren vijftig was de overheid betrokken bij
’basisresearch’ omdat men overtuigd was van het belang van meer ’brains in de producten’.10

Dit was ook zichtbaar in de uitgroei van instituten voor het onderzoek ten bate van de
industrie, zoals TNO, het Nederlandsch Scheepbouwkundig Proefstation, het Nationaal Lucht-
en Ruimtevaartlaboratorium en het Reactorcentrum Nederland.11 In de jaren vijftig ging
men ervan uit dat fundamenteel onderzoek middels de techniek welvaart en welzijn zou
bevorderen.12 Het waren de ideeën die in de Verenigde Staten door Vannevar Bush in zijn
Science: the endless frontier op papier waren gesteld.13

Holst kwam in zijn eerder genoemde rede met dezelfde oplossing, maar hij voegde er nog
iets aan toe. ’Veel zelf te maken, wat we in het verleden uit het buitenland betrokken en
industrieproducten exporteren om grondstoffen en voedingsmiddelen te kunnen kopen. En:
industrialisatie betekent ingenieurs.’14 De volgende vraag die Holst in zijn rede stelde was
hoeveel ingenieurs er dan wel nodig zouden zijn. Zijn antwoord op deze vraag was dat er per
jaar 1000 nieuwe ingenieurs nodig zouden zijn. Met de in die tijd gangbare studieduur zou
dat neerkomen op een totale studentenpopulatie van 6000 à 7000 studenten aan de TH Delft.
Maar, zo stelde Holst, de TH Delft was slechts ingericht voor 2000 à 3000 studenten. Deze
constatering confronteerde de voorstanders van industrialisatie met een urgent probleem.
Immers, ’... zonder ingenieurs geen industrialisatie en zonder industrialisatie waarschijnlijk
geen welvarend Nederland.’15 Het was duidelijk dat om de industrialisatie van Nederland te
laten slagen meer ingenieurs nodig zouden zijn.16 Alberts stelde hierover dat de ingenieur

kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990. Red. door Remieg Aerts et al.
Nijmegen: SUN, 2001, pp. 263-342, p. 265.

8Hans Righart. De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict. Amsterdam en
Antwerpen: Arbeiderspers, 1995, p. 34.

9J.W. Drukker. De elektronische steentijd. Vijftig jaar techniek en samenleving. Den Haag: ten Hagen
& Stam, 1996, p. 17.

10Ernst Homburg en Arie Rip. „Technisch, industrieel en landbouwkundig onderzoek in Nederland in
de twintigste eeuw”. In: NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 66 (2003),
pp. 201-207, p. 206.

11Woltjer, Recent verleden, p. 324.
12J.W. Schot et al., red. Techniek en modernisering. Balans van de twintigste eeuw. Deel 7. Techniek

in Nederland in de twintigste eeuw. Stichting historie der techniek, 2003, p. 142; G.J. Leibbrandt. „De
periode-Piekaar”. In: Niet bij wetenschap alleen... Liber amicorum aangeboden aan dr. A.J. Piekaar, bij
zijn afscheid als directeur-generaal van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen op 27 februari
1975. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1975, pp. 102-114, p. 112.

13Vannevar Bush. Science the endless frontier. A report to the president on a program for postwar
scientific research. Washington, D.C.: National Science Foundation, 1945.

14Holst, „Rede gehouden door Prof. Dr G. Holst, President-Curator der Technische Hogeschool te
Delft, bij de opening van de leergang”, p. 18.

15Ibid., p. 22.
16In aansluiting op de rede van Holst vergaderden oud-leden van de Katholieke Studenten Vereniging

Sanctus Virgilius in het voorjaar van 1947 enkele malen over de toekomst van het technisch hoger
onderwijs. De oud-leden van ’Virgiel’ kwamen tot het oordeel dat de oprichting van twee technische

27



steeds meer werd gezien als ’product dat zonder al te veel vertraging of uitval afgeleverd
moest worden.’17 Daarmee toonden de protagonisten van een snelle industrialisatie van
Nederland zich aanhangers van een primitief lineair model: het opleiden van meer ingenieurs
zou automatisch vertaald worden in een snellere industrialisatie en dus ook in een vergroting
van de Nederlandse welvaartsbronnen.

Dit besef werd gedeeld op ministerieel niveau. Het ministerie van Economische Zaken
wilde het aanbod aan geschoolde technici opnemen in de economische planning. Om dit te
coördineren schreef Van den Brink een brief aan zijn collega Gielen, de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen. Dit leidde tot de instelling van de eerste commissie Holst. Deze
commissie kreeg de opdracht antwoord te geven op de vraag ’hoe tegemoet te komen aan de
vraag naar goed onderlegde ingenieurs in verband met de intensieve industrialisatie.’18

De eerste commissie Holst pleitte in 1948 voor uitbreiding van de TH Delft en op langere
termijn voor de oprichting van een tweede technische hogeschool. De prioriteit diende echter
te liggen op het weer op peil brengen van Delft.19 In de eerste jaren na de bevrijding
was sprake van een enorme toeloop van studenten — er was sprake van ’inhaalvraag’. De
gebouwen en apparatuur bevonden zich echter in een ’ontredderde toestand’.20 ’Wij kunnen
ons voorstellen,’ schreef de auteur van een Delfts gedenkboek, ’dat de eerste jaren na de
bevrijding de gehele leiding van de Technische Hogeschool zich met alle kracht had in te
zetten om de zaak gaande te houden, ondanks de gebrekkige outillage en het bijna driemaal
zo groot aantal ingeschrevenen.’21 Dit had zich vertaald in de resultaten van de studenten. Zo
werden de resultaten van de naoorlogse propedeutische examens als ’ontstellend’ aangemerkt.
Als oorzaken werden aangewezen dat de studenten slecht onderwijs hadden genoten tijdens
de oorlogsjaren, maar ook dat door de grote aantallen studenten de hogeschool minder
aandacht aan individuele studenten kon besteden. In maart 1948 werden conform de adviezen

hogescholen — één in het zuiden en één in het noordoosten — aanbevelenswaard was. Opvallend was
de aanwezigheid van J.E. de Quay, Commissaris der Koningin in Noord-Brabant (1946-1959) en later
minister-president (1959-1963) en J.B.G.M. ridder de van der Schueren, na de oorlog militair commissaris
van Noord-Brabant (1945-1946) en daarna Commissaris der Koningin in Overijssel (1946-1964). Ook
de latere Twentse curator J.J. van der Spek was bij deze vergadering aanwezig. De vraag blijft of dit
’akkoord van Virgilius’ daadwerkelijk een rol heeft gespeeld in de besluitvorming of dat hier sprake is
van een post hoc ergo propter hoc met een suspense van 15 jaar. Laat het opgemerkt zijn dat De Quay
minister-president was ten tijde van de besluitvorming van minister Cals omtrent een derde technische
hogeschool. Brabants Historisch Informatie Centrum, ’s Hertogenbosch, Voorgeschiedenis Technische
Hogeschool Eindhoven, 1947 - 1957, nummer toegang 165, inv.nr. 1 Initiatief tot oprichting Tweede
Technische Hogeschool door oud-leden van Sint-Virgilius, 1947. Derde vergadering over reorganisatie
technisch hoger onderwijs, 20 maart 1947.

17Gerard Alberts. Jaren van berekening. Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse
wiskundebeoefening 1945-1960. Amsterdam University Press, 1998, pp. 278-279.

18M. Bakker en G. van Hooff, red. Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven 1956-1991.
Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 1991, p. 8.

19BHIC, nummer toegang 165, inv.nr. 3 Commissie ter voldoening aan de vraag naar goed onderlegde
ingenieurs, ”Eerste commissie Holst”, 1948.

20A.F. Kamp, red. De Technische Hogeschool te Delft 1905-1955. ’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en
Uitgeverijbedrijf, 1955, p. 52.

21Ibid., p. 89.
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de bestaande voorzieningen in Delft uitgebreid. Eind jaren veertig ging het weer beter maar
de overbezetting van de Delftse hogeschool bleef een probleem.22

Er werd in overeenstemming met het rapport van de eerste commissie Holst een nieuwe
commissie ingesteld. De tweede commissie Holst zou zich buigen over de decentralisatie
van het technisch hoger onderwijs. Het moge duidelijk zijn dat de Technische Hogeschool
Delft er alle moeite mee had om de groeiende studentenpopulatie op te vangen. Toch werd de
suggestie van een tweede technische hogeschool in 1946 door de Delftse rector en assessoren
terzijde geschoven23 en later keerde ook de Delftse senaat zich tegen een mogelijke tweede
technische hogeschool. De tweede commissie Holst, die zich diende uit te spreken over de
decentralisatie van het technisch hoger onderwijs, werd door de senaat gewaarschuwd ’tegen
een overijlde uitvoering ener decentralisatie.’24

Uit bezorgdheid voor het toekomstige welzijn van het Nederlandse volk

Bovengenoemde rede van Holst had de mogelijkheid geopend van de oprichting van een
tweede technische hogeschool. De curatoren van de Rijksuniversiteit Groningen namen
dit bericht zeer ernstig en namen vestiging van een technische faculteit in Groningen in
overweging. ’Op zichzelf zou Groningen hiervoor voortreffelijk geschikt zijn. Een Hoogeschool
is altijd een onding: verbinding aan een Universiteit ware veel beter.’ Er werd echter
bij aangetekend dat het waarschijnlijk een kansloze missie zou worden, aangezien men
’van Katholieke zijde ... alles [zal] doen om de tweede T.H. in het Zuiden (Eindhoven) te
krijgen.’25 In Noord-Brabant en Limburg werd in de herfst van 1947 een commissie ingesteld
om vast te stellen waar een eventuele technische hogeschool in het zuiden zou moeten
komen. Deze Commissie Cobbenhagen26 vergeleek de mogelijkheden van de steden Weert,
Eindhoven, ’s Hertogenbosch en Vught. De aanwezigheid van de Eindhovense industrie gaf de
doorslag om Eindhoven als vestigingsplaats voor te stellen.27 In het land werden stichtingen
opgericht met als doel deze hogeschool binnen te halen. De provincies Noord-Brabant en
Limburg bundelden hun krachten en richtten de stichting Technisch Hoger Onderwijs in het
Zuiden op, in het noordoosten werd door de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel de

22Ibid., p. 89.
23Baudet, De lange weg naar de Technische Universiteit Delft, p. 374.
24BHIC, nummer toegang 165, inv.nr 5 Commissie decentralisatie technisch hoger onderwijs, ”Tweede

Commissie Holst”, 1948. Brief van de Senaat der Technische Hogeschool aan de Commissie inzake de
decentralisatie van het technisch hoger onderwijs, 29 november 1948.

25Groninger Archieven, Groningen, Archief curatoren RuG, toegang nummer 52, inv.nr. 1347. Stukken
betreffende het overleg over de vestiging van een technisch-wetenschappelijk onderwijscentrum in het
noordoosten van Nederland (Twenthe of Groningen), 1947-1948. Notitie betreffende knipsel 5 februari
1947.

26De econoom M.H.J. Cobbenhagen was hoogleraar te Tilburg en was tevens betrokken geweest bij de
eerdere besprekingen van Virgiel. Hij wordt door Alberts omschreven als ’dé voorman van het katholiek
corporatistisch gedachtengoed.’ Zie: Alberts, Jaren van berekening, p. 45.

27BHIC, nummer toegang 165, inv.nr. 2 ”Commissie Cobbenhagen”, vestiging technische hogeschool in
’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Weert of Maastricht, 1947 - 1948 en 1957.
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Stichting tot bevordering van het technisch hoger onderwijs in de Noordelijke en Oostelijke
provincies opgericht, terwijl in Gelderland werd betoogd dat tussen Eindhoven en Twente
het landsbelang naar Arnhem wees. De retoriek in de door deze stichtingen gefabriceerde
rapporten sloot exact aan bij de door Van den Brink gepubliceerde industrialisatienota’s.
In de stichtingen participeerden overheden en het bedrijfsleven. Zo zaten in het bestuur
van de zuidelijke stichting de Commissarissen der Koningin van Noord-Brabant en Limburg,
respectievelijk De Quay en Houben, de voorzitters van de Kamers van Koophandel van beide
provincies en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, zoals F.J. Philips en D.P. Ross van
Lennep, een directielid van De Staatsmijnen.28 De keuze was tussen industrialiseren of
verpauperen, zo benadrukte de zuidelijke stichting in haar kloeke rapport.29

In het rapport van de zuidelijke commissie werd een onderscheid gemaakt tussen de
Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), de agrarische provincies (Groningen,
Drenthe, Friesland, Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden) en de zogenaamde industriële
randprovincies in het oosten (Twente) en het zuiden (Noord-Brabant en Limburg). In de
Randstad was reeds de Technische Hogeschool te Delft gevestigd en was sprake van een
concentratie van instellingen van hoger onderwijs. De randprovincies kenden daarentegen
slechts een beperkt aantal instellingen: de universiteiten te Groningen en Nijmegen, de
Landbouwhogeschool te Wageningen en de Economische Hogeschool te Tilburg. Voor de
vestiging van een Technische Hogeschool zouden de agrarische provincies niet in aanmerking
komen. Daarmee bracht de zuidelijke commissie de keuze terug tot de industriële gebieden
in het oosten en het zuiden.30 De commissie benadrukte vervolgens de bevolkingsgroei
in de zuidelijke provincies. Deze was zo sterk, zo werd in het rapport gesteld, dat het
zwaartepunt van de bevolkingstoename in Nederland geheel in de zuidelijke provincies lag.
De onvermijdelijke conclusie luidde dan ook dat het niet anders kon zijn ’dan dat daar, waar
de bevolkingsgroei het grootst is, daar, waar de jeugd het talrijkst is, het sterkst behoefte
wordt gevoeld aan een Technische Hogeschool.’31 De komst van een technische hogeschool
naar het zuiden des lands was dus niet alleen in het belang van de zuidelijke provincies,
maar van het gehele land, zo stelde de commissie.32 Kortom, de gedachte van een tweede
technische hogeschool in het zuiden van het land kwam met name voort uit ’de bezorgdheid
voor het toekomstige welzijn van het Nederlandse volk.’33

In reactie op het rapport van de Stichting Technisch Hoger Onderwijs in het Zuiden
verscheen in opdracht van het Gelderse college van gedeputeerde staten in januari

28BHIC, nummer toegang 165, inv.nr. 4 Stichting Technisch Hoger Onderwijs in het Zuiden, 1947 -
1948. Statuten.

29Stichting ”Technisch hoger onderwijs in het Zuiden”. Rapport betreffende een Technische Hogeschool
in het industriële zuiden van Nederland. s.l.: Stichting "Technisch hoger onderwijs in het Zuiden", 1948,
p. 34.

30Ibid., pp. 36-38.
31Ibid., pp. 40-41.
32Ibid., p. 44.
33Ibid., p. 3.
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1949 een rapport van het Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland. De
Economisch-Technologische Instituten (ETI’s) waren provinciale instellingen die in de jaren
dertig in provincies waren opgericht om de industrialisatie te bevorderen.34 Het Gelderse
ETI stelde dat de tweede technische hogeschool in Oostelijk Nederland zou moeten komen,
waarbij onder Oostelijk Nederland de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland,
Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen werden verstaan.35 Aangezien veel studenten
uit de omgeving komen van de instelling waaraan ze studeren, zou de tweede technische
hogeschool dus ergens in het midden van Oostelijk Nederland gevestigd moeten worden.36

Nijmegen, Apeldoorn en Arnhem werden door het ETI naar voren geschoven als mogelijke
kandidaten. De keuze tussen deze kandidaten zou vervolgens moeten worden gemaakt
op basis van de te verwachten bevolkingsontwikkeling in het Noord-Oosten en het
Zuid-Oosten.37 Het rapport van het Gelderse ETI was in de eerste plaats een bestrijding
van de argumentatie van de zuidelijke Stichting. Telkens werd gewezen op de nadelen ’van
de excentrische ligging van de school in het Zuiden.’38

In december 1948 werd de Stichting tot bevordering van het technisch hoger onderwijs
in de Noordelijke en Oostelijke provincies opgericht door de Commissarissen der Koningin
in Overijssel, Groningen, Drenthe en Friesland alsmede de voorzitter van de Noordelijke
Economisch Technologische Organisatie voor Groningen. De samenwerking tussen de partijen
was echter een verstandshuwelijk: de Groningers voelden zich tot een samenwerking met
Twente veroordeeld.

Twente bezit, wat Groningen in die mate mist, een belangrijk industriegebied
en is ”industry minded”, doch mist harerzijds wat Groningen kan bieden, te
weten een bestaand Universitair apparaat en een Universitaire omgeving, beide
voor Technisch Hoger Onderwijs, wil dit niet afzakken tot een vakschool, even
onmisbaar. Een samengaan schijnt derhalve aangewezen.39

In de eerste besprekingen tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Twentse
initiatiefnemers bleef de vestigingsplaats nog onduidelijk. ’Enerzijds werd gewezen op
het belang voor de studerenden om in een Universitaire omgeving te kunnen verkeren,
terwijl anderszijds de voor een Technische Hogeschool zo volstrekt noodzakelijke industrieële
background naar voren werd gebracht.’40 J.L.H. Cluysenaer , de secretaris van het curatorium

34Jasper Faber. „Het Nederlandse innovatie systeem, 1870-1990”. In: NEHA-Jaarboek voor
economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 66 (2003), pp. 208-232, p. 221.

35Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland. Rapport betreffende het onderzoek naar de
mogelijkheid van de vestiging van een technische hogeschool in Gelderland. 1949, p. 5.

36Ibid., p. 7.
37Ibid., p. 11.
38Ibid., p. 29.
39NL-GnGRA, inv.nr. 1347. Stukken betreffende het overleg over de vestiging van een

technisch-wetenschappelijk onderwijscentrum in het noordoosten van Nederland (Twenthe of Groningen),
1947-1948. Nota juli 1947.

40Ibid., inv.nr. 1347. Stukken betreffende het overleg over de vestiging van een
technisch-wetenschappelijk onderwijscentrum in het noordoosten van Nederland (Twenthe of Groningen),
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van de Groninger universiteit, had de indruk dat de besprekingen met Twente aan het
doodlopen waren, ’zoo zij al niet zijn doodgeloopen.’ Hij voelde zich steeds meer voor een
Twentse wagen gespannen.41 De instelling van de tweede Commissie Holst maakte echter
de productie van een rapport urgent.42 Als reactie op een conceptrapport betreffende de
noodzakelijkheid van een technische hogeschool in het noordoosten van Nederland werd
vanuit Groningen gesteld ’dat het als rapport van een Twentse commissie uitnemend is doch
als rapport van een Twents-Gronings-Drentse commissie in genen dele is geslaagd.’43 Dat
het secretariaat van de Stichting werd behartigd door de gemeentesecretarie van Enschede
was dus niet toevallig.44 Uiteindelijk wees de commissie Twente aan als vestigingsplaats.
Wel zou er moeten worden samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Cluysenaer
toonde zich sceptisch tegenover het Groninger College van Curatoren. ’Ik gun Twente gaarne
Haar Technische Hogeschool; van een samenwerking verwacht ik echter niets.’45

Deze stichting streefde in de eerste plaats naar de vestiging van een Technische Hogeschool
in Noordoost-Nederland en stelde twee dingen vast. In de eerste plaats zou binnen een
kort aantal jaren de betalingsbalans in evenwicht moeten worden gebracht. Daarnaast zou
voor de groeiende bevolking werkgelegenheid moeten worden geschapen. De oplossing voor
beide problemen lag volgens de stichting op het gebied van de ’industriële voortbrenging.’46

Daarmee werd nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de industrialisatienota’s van Van den
Brink. Volgens de commissie zou met name moeten worden uitgegaan van hoogwaardige
producten, waarbij een hoge toegevoegde waarde aan eigen en geïmporteerde grondstoffen
zou worden gegeven. Dit zou een kapitaalintensieve productie met verfijnde machinerie
vereisen. Dientengevolge zouden ook hoge eisen worden gesteld aan leidend en bedienend
personeel. Er zou in de nabije toekomst dus een sterke toename van hoger opgeleide technici

1947-1948. Samenvattend verslag van de Gronings-Drents-Twentse commissie ter bestudering van de
wenselijkheid van de stichting van een T.H. in N.O.-Nederland, 4 oktober 1947.

41NL-GnGRA, inv.nr. 1347. Stukken betreffende het overleg over de vestiging van een
technisch-wetenschappelijk onderwijscentrum in het noordoosten van Nederland (Twenthe of Groningen),
1947-1948. Memo.

42Gemeentearchief Hengelo, Hengelo, Gemeentebestuur 1930-1971, inv.nr. 3637. Roelen aan de
burgemeester van Hengelo, 25 oktober 1948.

43NL-GnGRA, inv.nr. 1347. Stukken betreffende het overleg over de vestiging van een
technisch-wetenschappelijk onderwijscentrum in het noordoosten van Nederland (Twenthe of Groningen),
1947-1948. Cluysenaer aan Roelen, 16 december 1947.

44De secretarie van de Stichting werd van 1948 tot april 1962 behartigd door de secretarie van de
gemeente Enschede, waarna het werd overgebracht naar het kantoor van de Koninklijke Nederlandsche
Zoutindustrie te Hengelo. Stichting Hogeschoolfonds Twente. Verslag Stichting Hogeschoolfonds Twente
over de periode, van december 1948 tot en met december 1963. s.l.: Stichting Hogeschoolfonds Twente,
1964, p. 16.

45NL-GnGRA, inv.nr. 1347. Stukken betreffende het overleg over de vestiging van een
technisch-wetenschappelijk onderwijscentrum in het noordoosten van Nederland (Twenthe of Groningen),
1947-1948. Uittreksel van brief van Cluysenaer aan curatoren, 17 juli 1948.

46Economisch Technologisch Instituut Overijssel. De waarde van een Technische Hogeschool in Noord-
en Oost-Nederland. Zwolle: De Erven J.J. Tijl, 1949, p. 8.
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noodzakelijk zijn.47 Daarbij werd benadrukt dat de vestiging van een technische hogeschool
een belangrijke stimulans zou betekenen voor de industriële activiteit in de regio.48

Een uitgangspunt van het betoog van de commissie was ’de gedachte, dat de belangen van
een land met zich mede brengen, dat een harmonische ontwikkeling van het geheel tot stand
wordt gebracht en dat derhalve, terwille van de juiste spreiding van de Nederlandse bevolking,
in die delen van het land, die thans in het geheel een zwakke schakel vormen, bijzondere
maatregelen noodzakelijk zijn.’49 Daarnaast was ook een evenwichtige cultuurspreiding nodig,
die door de vestiging van universiteiten en hogescholen kon worden bevorderd. Men zou zich
niet kunnen veroorloven de ’de potentiële mogelijkheden, die er in dit opzicht zijn, braak te
laten liggen.’50 Economisch was Noordoost-Nederland echter in sterke mate afhankelijk van
de landbouw. In deze sector was volgens de commissie geen groei van de werkgelegenheid
te verwachten, eerder zou sprake zijn van een krimp.51

Zoals eerder gesteld bood industrialisering meer kansen. Er werd gesteld dat er in het
noordoosten van het land reeds sprake was van een industriegordel. ’In grote lijnen valt er
een industriegordel te onderkennen, die loopt van de Gelderse Achterhoek, via Twenthe en
Zuidoost-Drenthe naar het oud-veenkoloniale gebied van Groningen.’ Deze industriegordel
werd daarna door de commissie aangeduid als de ’Oostelijke industriegordel.’52 Dat er in
deze gordel nogal wat hiaten waren aan te wijzen nam de commissie voor lief. Sterker nog,
het belang van deze industriegordel werd nog eens extra aangezet. ’Buiten het Westen des
lands wordt er in Nederland geen enkel industriegebied gevonden, waar een zo veelzijdige
behoefte aan ingenieurs in het industriële bedrijfsleven bestaat.’53 Met name Twente sprong
er wat dat betreft uit. ’Voor wat Twenthe betreft kan op dit moment reeds niet meer
worden gesproken van een industriegebied, dat zijn waarde uitsluitend ontleent aan grote
hoeveelheden goedkope arbeidskrachten. Wanneer men de industrialisatie ziet als een proces,
dat zich in phasen voltrekt, dan is Twenthe de eerste phase, waarin slechts behoefte bestaat
aan arbeid in zijn meest eenvoudige vorm, reeds lang gepasseerd. In Twenthe heeft zich
immers een wijdvertakt industrieel productieapparaat gevormd, dat aan de bekwaamheid en
de scholing van de arbeiders zeer hoge eisen stelt.’54 De voornaamste industrieën waren de
chemische industrie, de metaalnijverheid, electrotechnische bedrijven en de textielindustrie.55

Hierbij werd nog stilgestaan bij de relatieve zwakte van de Twentse industrie. Veel Twentse
gemeenten waren immers vrijwel uitsluitend afhankelijk van de textielindustrie.’56 Zo stelde

47Ibid., p. 9.
48Ibid., p. 10.
49Ibid., p. 11.
50Ibid., p. 11.
51Ibid., p. 19.
52Ibid., p. 25.
53Ibid., p. 42.
54Ibid., pp. 25-26.
55Ibid., p. 44.
56Ibid., p. 11.
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de Enschedese burgemeester Wim Thomassen later dat Enschede vóór alles een textielstad
was.57

De naoorlogse periode was gunstig geweest voor de textielindustrie. De eerste vijf jaren
na de bevrijding waren voor de gehele Twentse textielindustrie jaren van herstel en het
vooroorlogse niveau van bedrijvigheid werd weer bereikt. Er was sprake van inhaalvraag.
Het machinepark was echter verouderd en er was een tekort aan personeel.58 Er was ook
sprake van een voorzichtige beweging naar vernieuwing. Vooral vanwege de heroriëntatie
die in deze bedrijfstak gaande was zouden ingenieurs nodig zijn, zo stelde de commissie.59

’Het is echter duidelijk, dat een verdere voortgang van het hier geconstateerde gunstige
industrialisatieproces op moeilijkheden zal stuiten, indien niet de voorwaarden worden
geschapen voor een verdere uitbouw en verfijning van het industriële productieapparaat. Het
openen van ruime mogelijkheden op het gebied van technisch-wetenschappelijke research
en hogere technische scholing voor leidinggevend personeel behoort hier evenzeer toe als
de uitvoering van de verbindingen met Noordoost-Nederland te water en te land.’60 Het zou
echter in de tweede helft van de jaren vijftig duidelijk worden dat de Twentse textielindustrie
zich in een strijd om het voortbestaan bevond.61

Minister Rutten en de keuze voor Eindhoven

Minister Rutten (KVP) van Onderwijs koos voor vestiging van een tweede technische
hogeschool in Eindhoven. Deze keuze werd door de NV Philips Gloeilampenfabriek ’beloond’
met een gift van 1 miljoen gulden ’ter bevordering van de opleiding van ingenieurs in
Nederland.’62 De aanwezigheid van Philips was een argument ten faveure van Eindhoven.
Ook bestonden er connecties tussen commissies en organisaties en de N.V. Philips. Gilles
Holst was directeur geweest van het Natuurkundig Laboratorium van Philips en Frits Philips
zelf was lid van de tweede commissie Holst en bestuurslid van de Stichting Technisch Hoger
Onderwijs in het Zuiden. De aanwezigheid van deze connecties werd in een Eindhovens
gedenkboek ook onderkend. ’Binnen commissies, onderwijsinstellingen en organisaties, maar
ook informeel liepen diverse lijnen naar de N.V. Philips. Het lijkt er echter op dat de
vertegenwoordigers van Philips, die op persoonlijke titel in de verschillende commissies
zaten, ook op persoonlijke basis zich daar hebben ingezet. Een welbewuste sturing vanuit

57Wiedijk en Thomassen, In vuur en vlam!, p. 203.
58A.L. van Schelven. Onderneming en familisme. Opkomst, bloei en neergang van de

textielonderneming Van Heek & Co te Enschede. Leiden: Nijhoff, 1984, pp. 106, 113; A.L. van Schelven.
„Sociaal-economische geschiedenis van Twente in de negentiende en twintigste eeuw”. In: Geschiedenis
van Overijssel. Red. door B.H. Slicher van Bath et al. Deventer: Kluwer, 1970, pp. 198-214.

59Economisch Technologisch Instituut Overijssel, De waarde van een Technische Hogeschool in Noord-
en Oost-Nederland, p. 44.

60Ibid., p. 34.
61Van Schelven, Onderneming en familisme, pp. 2-3.
62Marjan van de Goor. „Organisatie van wetenschap: op weg naar een nationaal wetenschapsbeleid”.

In: NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 66 (2003), pp. 314-337, p. 331.
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de bestuursorganisatie van de N.V. bestond er niet.’63 Hierbij baarde de rol van de Delftse
president-curator Holst in Delft opzien. Zoals de Delftse historicus Han Baudet stelde: ’Dat
de tweede TH definitief in Eindhoven zou komen, had Holst ook pas in de kranten gelezen,
al zal hij daar toen waarschijnlijk niet van hebben opgekeken.’64

Er was echter nog een andere factor: de KVP was voor vestiging in Eindhoven65 en
was bereid om de ministerspost OKW te ’offeren’ om de vestiging van de TH in Eindhoven
veilig te stellen. Partijleider Romme had bij de formatie door middel van een brief aan
PvdA-leider Drees laten weten dat de KVP bereid was ’het uiterste te doen’ en het ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de ARP te laten, ’mits het wetsvoorstel
betreffende de voorbereiding van een tweede TH in het Zuiden veilig wordt gesteld’.66 Dit
ultieme offer bleek niet nodig, maar dat Rutten (KVP) daadwerkelijk voor Eindhoven koos
strekt dus niet tot verbazing.

Na de ’opzienbarende mededeling’ van de minister, dat de tweede technische hogeschool
in Eindhoven zou worden gevestigd, zag Arnhem haar kansen danig slinken. Om toch nog
kans te maken probeerde men de steun van het noorden en oosten te krijgen. ’Een technische
hogeschool in Eindhoven is voor het Noorden van niet de minste betekenis. Werd zij in
Arnhem gevestigd, dan zou dit natuurlijk niet volkomen aan de wensen van het Noorden
voldoen, maar deze in ieder geval niet zo geheel onvervuld doen blijven, als thans het geval
dreigt te worden.’67 De stichting reageerde hierop door te stellen dat het steunen van Arnhem
de mogelijkheid van een derde technische hogeschool in het noordoosten èn in het zuiden
zou blokkeren. Daarnaast had de stichting samen met de zuidelijke stichting bij de minister
aangedrongen op twee nieuwe hogescholen: een in Eindhoven en een in Twente.68

Een landgoed zonder bestemming

Een technische hogeschool was niet de eerste poging van Enschede om een instelling van
hoger onderwijs binnen haar grenzen te krijgen. Vlak na de oorlog was sprake van een nieuw
opleidingsinstituut dat wellicht op het landgoed Drienerlo gevestigd zou worden. In een
brief gericht aan de Twentse fabrikantenverenigingen werd het doel van dit Nederlandsche
Opleidingsinstituut voor de Buitenlandsche Dienst (NOIB) verwoord:

63Bakker en van Hooff, Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven 1956-1991, p. 14.
64Baudet, De lange weg naar de Technische Universiteit Delft, p. 375.
65Handelingen I 1948-1949, p.710.
66Geciteerd in Anneke Visser. Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het

einde van de brede basis 1948-1958. Amsterdam: Bert Bakker, 1986, pp. 134-135.
67Historisch Centrum Overijssel, Zwolle, Provincie Overijssel, sectie semi-statisch, Archieven van het

provinciaal bestuur van Overijssel, 1921/1949-1970, nummer toegang 25.2, toegang 25.2 inv.nr. 6030. Brief
van de provincie Gelderland aan het bestuur der Stichting tot bevordering van het technisch hoger
onderwijs in de noordelijke en oostelijke provincies, 23 mei 1951.

68NL-ZwHCO, Provincie Overijssel, 25.2, inv.nr. 6030. Brief van de Stichting technisch hoger
onderwijs aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, 8 juni 1951; Gemeentearchief Hengelo, Hengelo,
Gemeentebestuur 1930-1971, inv.nr. 3642. Stichtingen aan de minister, 9 december 1950.
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De regeering is van meening, dat het wenschelijk is een opleiding te creëeren
voor jongelieden, die ons land in diplomatieke, consulaire functies, in hotels
en verkeerswezen, in de journalistiek etc. etc. in het buitenland moeten
vertegenwoordigen. Deze opleiding zal geschieden in een internaat voor 500
leerlingen, waar op den Engelschen voet veel aandacht besteed zal worden aan
karaktervorming door middel van de sport.69

KLM-directeur Albert Plesman, die een drijvende kracht was achter dit initiatief, was tijdens
de oorlog geïnterneerd geweest in een huis aan de Langenkampweg, tegenover de huidige
hooglerarenwoningen.70 Hij kende het landgoed en zag mogelijkheden voor een internaat,
hoewel de gedachten van het instituut zelf voorlopig meer naar de provincie Utrecht uitgingen,
maar, zo werd opgemerkt, ’mocht de annexatie doorgaan, dan is m.i. Twenthe ook een centraal
gelegen punt.’71 De plannen van Plesman konden rekenen op de steun van de Enschedese
industrie. De bedoeling was dat de ’inwoners van het internaat’ niet ’al te studentikoos’
zouden worden.72

De toekomst van de gronden in Drienerlo hing echter af van het Beheersinstituut in
Den Haag.73 De vorige eigenaar, G.A. Lasonder was NSB-lid geweest en was getrouwd met
de Duitse Bauer. Lasonder overleed nog tijdens de oorlog en Drienerlo zou dus in Duitse
handen komen. Dat was iets wat men zo vlak na de oorlog niet kon verkroppen en het
Beheersinstituut trad op als beheerder van het vermogen van Lasonder. Het Beheersinstituut
verkocht het landgoed Drienerlo in september 1948 in zijn geheel aan de gemeente Enschede.
Lasonder bleek later iemand met een ’grijs’ verleden. De verzetsman L. Overduin verklaarde
op een boerderij van Lasonder in Usselo ondergedoken te hebben gezeten terwijl hij door
iedereen werd gezocht. Het echtpaar Lasonder had hem kunnen aangeven — ze zouden
Overduin meerdere malen op desbetreffende boerderij hebben gezien — maar zij lieten de
onderduiker rustig zitten. Overduin heeft zich later ook sterk gemaakt voor de rehabilitatie
van mevrouw Bauer, die na de oorlog in Gildehaus was gaan wonen.74 In het naoorlogse

69Historisch Centrum Overijssel, Zwolle, Archieven van HEEMAF, 1894-1982, en gedeponeerde
archieven, 1911-1982, nummer toegang 0464.1, inv.nr. 209. Brief van A.C. van Eck aan de Twentse
fabrikantenverenigingen, 1 maart 1946.

70In 1974 stelde oud-president-curator Kroese in het THT Nieuws dat ’er een zeker verband gelegd
kan worden tussen de Plesman-plannen uit de oorlog en de plaats waar 15 jaar later de THT werd
gevestigd.’ THT Nieuws, 13 juni 1974.

71Het Utrechts Archief, Utrecht, Bestuur van Nijenrode, universiteit voor bedrijfskunde (1942)
1946-1980, nummer toegang 1306, inv. nr. 98, Brief van de directeur van de Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij voor Nederland en Koloniën N.V. aan J.W.A. van Hattum, 24 december 1945.

72Historisch Centrum Overijssel, Zwolle, Archieven van HEEMAF, 1894-1982, en gedeponeerde
archieven, 1911-1982, nummer toegang 0464.1, inv.nr. 209. Brief van A.C. van Eck aan de Twentse
fabrikantenverenigingen, 1 maart 1946.

73NL-UtHUA, Brief van de waarnemend burgemeester van Enschede aan Plesman, 2 januari 1946.
74Zie hiervoor het artikel van Marco Krijnsen in het Universiteitsblad Twente, 22 december 1988.
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Afbeelding 1.1: KLM Gebouwendienst, oktober 1946. Een impressie van het NOIB op het
landgoed Drienerlo. Het Utrechts Archief

Nederland, zo merkte Van der Heijden in zijn Grijs verleden op, was voor nuanceringen echter
geen plaats.75

In mei 1946 kwam er beweging in de zaak: de burgemeester van Enschede schreef
aan het Nederlandsche Opleidingsinstituut voor Buitenlandsche Dienst: ’dat door ons heden
aan het Nederlandsche Beheersinstituut te ’s-Gravenhage het verzoek is gericht de gronden
gelegen aan de straatweg Hengelo-Enschede, van wijlen Mr.Dr. G.A. Lasonder, ter grootte
van plm. 27 ha. aan de gemeente Enschede te willen overdragen, teneinde deze aan Uw
Instituut te kunnen overdragen voor de stichting van het door U beoogde internaat.’76 Toch
was men er in Enschede niet gerust op of het hele plan wel door zou gaan. Burgemeester
Van Veen ging zelfs in persoon langs bij D.M.E. Habbema, de rector van het NOIB, om dit
uit te zoeken. De rector was niet thuis, maar hij schreef een briefje dat het voornemen om
in Twente te gaan bouwen nog steeds bestond.77 Tegelijkertijd krabbelde Van Veen echter
een beetje terug. Waar zijn voorganger, waarnemend burgemeester W.A. van Hattum, bereid
was geweest om de gronden in Driene zonder enige restrictie aan te bieden, wilde Van
Veen een beperkende clausule opnemen.78 Bij de plannen voor Driene werd uitgegaan van
een internaat van 500 leerlingen. Gebouwen en sportterreinen dienden zo gesitueerd te
worden dat de natuurlijke vorm van het landgoed zoveel mogelijk intact zou blijven.79 In

75Chris van der Heijden. Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam/
Antwerpen: Uitgeverij Contact, 2008 [2001], p. 356.

76NL-UtHUA, Brief van burgemeester en wethouders van Enschede aan het Nederlandsche
Opleidingsinstituut voor Buitenlandsche Dienst, 13 mei 1946.

77Ibid., Brief van D.M.E. Habbema aan M. van Veen, 20 juni 1946.
78Ibid., Brief van H.J.P. van Heek aan de secretaris van het bestuur van het NOIB, 27 augustus 1947.
79Ibid.
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Afbeelding 1.2: KLM Gebouwendienst, oktober 1946. Een plattegrond van het mogelijke
Drienerlo. Het Utrechts Archief

1948 werd duidelijk dat Enschede een deel van de grond wilde verkopen.80 Het bestuur van
het NOIB was echter al eerder tot de conclusie gekomen dat, ’indien wij werkelijk tot de
uitvoering van deze plannen zouden kunnen komen, ... hiervoor zoveel gelden nodig zijn, dat
de f 80.000 voor de grond een peuleschilletje zal zijn.’81 Het bestuur van het NOIB begon
evenwel andere nadelen te zien. Zo zou het moeilijk zijn om goede onderwijskrachten naar
Twente te krijgen, zouden directe contacten met andere onderwijsinstellingen in het westen
van het land verloren gaan en zou een bezoek aan Twente aanzienlijk meer tijd kosten dan
een bezoek aan Nijenrode. De gemeente Enschede diende deze tekortkomingen op een of
andere wijze te compenseren.82 Ook begon het NOIB steeds meer de voordelen van Nijenrode
te zien, ondanks het gebrek aan behuizing en de drassige terreinen. Daarnaast waren er nog
financiële problemen. Het stichtingskapitaal was bij lange na niet voldoende.83 De situatie

80NL-UtHUA, Brief van burgemeester en wethouders van Enschede aan het bestuur van het NOIB,
22 september 1948.

81Ibid., Brief van F.M. Roeterink aan J. van Leuven, 16 december 1947.
82Ibid., Notulen bespreking overdracht terreinen Twenthe, 29 september 1948.
83Ibid., Notulen vergadering bestuur en gedelegeerden NOIB, 9 juli 1949.
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voor het NOIB was dusdanig dat wanneer ’niet het ons aangeboden stuk grond in Twente er
was, ... niemand op de gedachte [zou] komen het NOIB ergens anders te projecteren.’84 Dit
inzicht leidde ertoe dat het bestuur van het NOIB meende dat ’gezien het nog onvolledige
inzicht in de toekomstige ontwikkeling van het N.O.I.B., niet de vrijheid te vinden om in het
huidige stadium tot volledige aanvaarding van de door U voor het N.O.I.B. ter beschikking
gehouden gronden te kunnen overgaan.’85 Enschede besloot hierop om de gronden voorlopig
voor het NOIB beschikbaar te houden.86 Ondertussen kwam in het bestuur van het NOIB
een memorandum over de Marshall gelden, waarop wellicht aanspraak kon worden gemaakt.
De Thesaurier Generaal van Financiën maakte echter snel een einde aan deze droom. ’Wat
tot hun spreekt zijn spectaculaire dingen o.a. verdere drooglegging van de Zuiderzee, van
de Biesbosch, uitbreiding van de Hoogovens, waarvoor zij hun local currency volgaarne ter
beschikking stellen, doch wat betreft Onderwijs en Sociale Zorg regardeert hun zeer weinig...’
Ook Reinink, de secretaris generaal van onderwijs bestempelde de kans om voor Marshall
gelden in aanmerking te komen als uiterst gering.87 En zo bleef Enschede achter met een
landgoed zonder bestemming.

Een derde technische hogeschool?

De Technische Hogeschool Eindhoven voorzag niet slechts in een behoefte, maar trok meer
dan tweemaal zoveel studenten aan als waarop men had gerekend.88 De oprichting van de
THE bleek een positieve stimulans te zijn voor de aantallen studenten in de regio Brabant die
technische wetenschappen gingen studeren.89 Hieruit bleek dat decentralisatie van technische
opleidingen een adequaat middel kon zijn om de toeloop van studenten naar deze opleidingen
te vergroten. Maar desondanks bleek dit niet genoeg om de stroom studenten op te vangen
en om aan de groeiende vraag naar ingenieurs vanuit het bedrijfsleven te voldoen. Daarop
besloot in 1957 het bestuur van de Stichting tot bevordering van het technisch hoger onderwijs
in de noordelijke en oostelijke provincies opnieuw van zich te laten horen. De Utrechtse
hoogleraar Sj. Groenman, de Delftse hoogleraar R. van Hasselt en de Leidse hoogleraar
F. van Heek werden benaderd om een nieuw rapport te schrijven.90 Het initiatief van de
Stichting werd opgepakt door de burgemeesters van Enschede en Hengelo en zij benaderden

84Ibid., Nota van de Onderwijs Commissie over de vooruitzichten ven het N.O.I.B.
85Ibid., Brief van A.Plate aan burgemeester en wethouders van Enschede, 20 december 1949.
86Ibid., Brief van burgemeester en wethouders van Enschede aan het NOIB, 11 januari 1950.
87Ibid., Brief van H.J.P. van Heek aan S.O. Kuneman, 27 april 1950.
88Harry Lintsen en Hans Schippers, red. Gedreven door nieuwsgierigheid. Een selectie uit 50 jaar

TU/e-onderzoek. Eindhoven: Stichting Historie der Techniek/ Technische Universiteit Eindhoven, 2006,
p. 79.

89Jo Cals. Nota van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inzake de uitbreiding van
het wetenschappelijk onderwijs. ’s Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1961, p. 15.

90Stichting Hogeschoolfonds Twente, Verslag Stichting Hogeschoolfonds Twente, p. 7.
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verscheidene Twentse fabrikanten voor financiële ondersteuning van het initiatief.91 In 1958
verscheen het rapport De vestiging van hoger onderwijs in Oost-Nederland. Functie en
structuur en een jaar later volgde een tweede rapport onder de titel De vestiging van hoger
onderwijs is Oost-Nederland. Een nadere uitwerking.

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in vele kringen beraad gevoerd over de taak en
functie die het hoger onderwijs in het naoorlogse Nederland zou moeten hebben.92 De
vraag die hierbij centraal stond was of men op oude voet door zou kunnen gaan of dat
vernieuwingen noodzakelijk geacht werden. Enerzijds was er het inzicht dat het zelfbestuur
van de academische gemeenschap van groot belang was, anderzijds kon vanwege wetgeving
en financiële afhankelijkheid van verregaande autonomie geen sprake zijn.93 Het naoorlogse
denken over de toekomst van het hoger onderwijs was geculmineerd in het in 1949 verschenen
rapport van de commissie Reinink. In een van de secties van deze commissie — sectie N —
werd nagedacht over de toekomst van het onderwijs in de technische wetenschappen. ’Het
bevat de uitwerking van denkbeelden, tijdens de bezettingsperiode in kleinere kringen gerijpt
en overwogen. Van drang naar het andere, het nieuwe, dat vroeger nooit mogelijk bleek
of voldoende aandacht kreeg en nu een kans moet hebben, spreekt menige bladzijde dezer
beschouwingen.’94

Deze sectie N onderschreef in de eerste plaats het belang van de industrialisering van
Nederland. ’Niemand kàn — en zal — meer ontkennen, dat een belangrijk deel van ’s lands
welvaart afhankelijk is van zijn intensieve industrialisatie. Hoe fel de concurrentiestrijd in
het toekomstige productieproces zal zijn, is ieder, die maar enigszins op de hoogte is van
de maatregelen welke allerwege in het buitenland genomen worden, bekend. Wanneer de
Nederlandse industrie niet over uitnemende hogere krachten beschikt, zal zij in deze wedloop
zozeer ten achter blijven, dat ook zelfs de kans op behoud van ’s lands welvaart vernietigd
zou worden.’95

In het kader van de industrialisatie werd in de commissie Reinink gespeculeerd over
een kortere opleiding tot ingenieur — het baccalaureaat.96 Vanwege de specialisatie van
het ingenieursberoep zou ook moeten worden overwogen of de opleiding niet anders in
elkaar gezet moest worden. Enerzijds werd het als noodzakelijk ervaren dat in de nabije

91Historisch Centrum Overijssel, Zwolle, Archieven van HEEMAF, 1894-1982, en gedeponeerde
archieven, 1911-1982, nummer toegang 0464.1, inv.nr. 211. Hengelosche Fabrikantenkring aan haar leden,
23 juli 1957.

92K. Posthumus. De universiteit. Doelstellingen, functies, structuren. ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij,
1968, p. 19.

93Harry Fokke de Boer. Institutionele verandering en professionele autonomie. Een
empirisch-verklarende studie naar de doorwerking van de wet ’Modernisering universitaire
bestuursorganisatie (MUB). Enschede: Proefschrift UT, 2003, p. 22.

94Kamp, De Technische Hogeschool te Delft, p. 46.
95 [Commissie Reinink]. Rapport van de staatscommissie tot reorganisatie van het hoger onderwijs. ’s

Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1949, p. 394.
96Ibid., p. 365.
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toekomst gespecialiseerde ingenieurs zouden worden opgeleid voor het industriële speurwerk.
Daarbij werd met name gedacht aan ingenieurs met een fysisch-chemische, een wiskundige
en een mechanica-achtergrond. Deze ingenieurs zouden over een grote theoretische
bagage moeten beschikken. Andere ingenieurs, die in het bedrijfsleven terecht zouden
komen, zouden met minder theoretische bagage toekunnen97 maar bijvoorbeeld colleges van
bedrijfstechnische of sociaal-economische aard kunnen volgen, zoals bijvoorbeeld sociologie of
arbeidspsychologie.98 Deze lijn van denken was later opgepakt in de rapporten van Groenman,
Van Hasselt en Van Heek. De Commissie Reinink nam daarmee wel afscheid van de idee
dat een universitaire opleiding moest zijn afgestemd op de eisen van de wetenschap,99 het
maatschappelijk belang genoot hogere prioriteit.

Groenman, Van Hasselt en Van Heek probeerden in hun rapporten uit te leggen hoe een nieuw
te vestigen technische hogeschool eruit zou kunnen zien. Eerst werd aansluiting gezocht bij
de retoriek die ook te vinden was in het eerdere rapport van het Economisch Technologisch
Instituut Overijssel. De auteurs stelden immers dat de groei van de aantallen studenten
een verdere uitbreiding van het hoger onderwijs wenselijk, zo niet noodzakelijk maakte,
wilde ’men niet komen te staan voor een ernstige overbelasting bij vele studierichtingen.’100

Daarnaast was nog steeds sprake van een toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven naar
academici, en dan met name ingenieurs.101 Volgens Groenman, Van Hasselt en Van Heek
hield de taak van een nieuwe technische hogeschool echter niet op bij het afleveren van
meer ingenieurs. Een nieuwe instelling diende ’in de eerste plaats een bijdrage te leveren
tot aanpassing van het hoger onderwijs in zijn geheel aan de gewijzigde maatschappelijke
omstandigheden en wetenschappelijke situatie.’102 Bij deze gewijzigde omstandigheden werd
door de drie hoogleraren in de eerste plaats gedacht aan ’een dusdanige verwevenheid van
technische en sociale aspekten, dat steeds meer gevraagd wordt om een samenwerking tussen
wetenschapsbeoefenaren uit de technische en sociale wetenschappen, die hun aandacht
hebben te richten op hetzelfde probleemcomplex en die daartoe de geestelijke outillage
bezitten.’103 De nieuw te vestigen technische hogeschool kon dus niet louter technisch zijn:
er diende een sociaal-wetenschappelijke component in de opleiding te worden opgenomen.
Hieronder begrepen de auteurs niet slechts de maatschappelijke vorming, maar ook ’de
verdieping en verbreding van de algemeen-persoonlijke vaardigheden, die vereist worden

97Ibid., p. 365.
98Ibid., pp. 366, 371.
99Baggen, Vorming door wetenschap, p. 168.

100Sj. Groenman, R. van Hasselt en F. van Heek. De vestiging van hoger onderwijs in oost-Nederland.
Functie en structuur. s.l. [Enschede]: s.n., 1958, p. 10.

101Ibid., p. 8.
102Ibid., p. 13.
103Sj. Groenman, R. van Hasselt en F. van Heek. De vestiging van hoger onderwijs in oost-Nederland.

Een nadere uitwerking. s.l. [Enschede]: s.n., 1959, p. 5.
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bij het vervullen van een leidinggevende functie en/of het werken in teamverband, ook met
beoefenaren der sociale wetenschappen.’104

Dan was er nog de kwestie van de plaats van vestiging. Groenman, Van Hasselt en
Van Heek merkten op dat het zeer terecht was dat bij uitbreiding van het hoger onderwijs
de geografische spreiding in het oog zou worden gehouden.105 Het ministerie had twee
commissies ingesteld met als doel de spreiding van het hoger onderwijs in het oog te
houden: de Commissie Spreiding Hoger Onderwijs (Commissie Piekaar) en de Commissie
Spreiding Technisch Hoger Onderwijs (Commissie Neher). Hierin stond Nederland niet alleen:
spreiding van het hoger onderwijs werd in verschillende West-Europese landen gezien als
een middel om de welvaart beter te verdelen over het land. Ook zou het gunstig zijn voor
onderwijskansen.106 Kortom, volgens de drie auteurs kon men er gerust van uitgaan dat de
nieuwe instelling van hoger onderwijs in het oosten van het land zou komen. De vakgebieden
die de nieuwe instelling zou bestrijken zou dan meteen ook kunnen aansluiten bij de structuur
van de industriële omgeving, zoals textielwerktuigbouwkunde en textielchemie.107

Naast de twee rapporten van Groenman, Van Hasselt en Van Heek verscheen nog een derde
rapport, ditmaal van de sociaal-geograaf P.J.W. Kouwe. Kouwe had van het bestuur van de
Stichting tot Bevordering van het Technisch Hoger Onderwijs in de Noordelijke en Oostelijke
Provincies de opdracht gekregen om de juistheid van de keuze voor het landgoed Drienerlo
te toetsen.108 In het voorwoord van dit rapport kwam het bestuur eerst zelf aan het woord. In
het oosten van het land was volgens het bestuur op het gebied van hoger onderwijs sprake
van een vacuüm. ’Een braakliggende reserve aan intellect dient te worden ontgonnen,’ luidde
het.109 Er waren verschillende manieren om deze ontginning aan te vatten. In de eerste plaats
was er de mogelijkheid van een technische hogeschool, eventueel met een breed programma,
in Twente. Daarnaast behoorden een universiteit in Deventer of Zwolle, een hogeschool voor
toegepaste wetenschappen (plus techniek) in Zwolle en een technische hogeschool met een
breed programma in Deventer of Zwolle tot de mogelijkheden.110 Na het vaststellen van deze
mogelijkheden ging het bestuur verder met het reduceren van de kandidaten totdat slechts
Twente overbleef. De mogelijkheid van een hogeschool voor toegepaste wetenschappen in
Zwolle werd door het bestuur — en overigens ook door minister Cals — meteen ter zijde
geschoven. Een universiteit in Deventer of Zwolle was volgens de stichting minder urgent

104Groenman, van Hasselt en van Heek, Functie en structuur, pp. 19-20.
105Ibid., p. 8.
106Raymond Florax. The university: a regional booster? Economic impacts of academic knowledge

infrastructure. Proefschrift Universiteit Twente, 1992, p. 5.
107Groenman, van Hasselt en van Heek, Functie en structuur, pp. 19-20.
108P.J.W. Kouwe. De vestiging van hoger onderwijs in Oost Nederland. Waarom in Twente? Enschede:

secretariaat van de Stichting tot bevordering van het technisch hoger onderwijs in de noordelijke en
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109Ibid., p. 2.
110Ibid., pp. 2-3.
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dan een technische hogeschool. Daarmee liet de stichting enkel de mogelijkheid van een
technische hogeschool in Twente, Deventer of Zwolle open. Aangezien Twente het industriële
zwaartepunt van Nederland ten oosten van de IJssel was, had Drienerlo de beste kansen.
Het belangrijkste argument van de stichting: ’Wil een Technische hogeschool tot volledige
ontplooiing geraken dan behoort deze omringd te zijn door wetenschappelijke instituten
en gevestigd te zijn in een gebied van goed ontwikkelde, gevarieerde industrie. Voor de
ontwikkeling van deze instituten bestaan in Twente ruime mogelijkheden. Vooraanstaande
bedrijven in de elektrotechnische-, de chemische-, de textiel- en de metaalindustrie vindt
men aldaar. Elders in Overijssel of in aangrenzende gebieden is dit niet het geval. De
ontwikkeling van het technisch hoger onderwijs heeft dus in de Twente de beste kansen.’111

Bovendien, zo stelde het bestuur, ’nergens kan men sneller bouwen dan op Drienerloo.’112

Maar wat was nu de visie van de sociaal-geograaf Kouwe? Kouwe ging in zijn
opdracht uit van een brede technische hogeschool, of, zoals hij het zelf noemde, een
’technisch-maatschappelijke hogeschool welke tegelijkertijd voldoet aan nieuwe behoeften
van hoger onderwijs en samenleving enerzijds en aan de noodzaak tot een betere ruimtelijke
spreiding van het hoger onderwijs anderzijds.’113 En dit alles was, zoals het bestuur ook
al had gesteld, een urgente kwestie.114 Kouwe stelde allereerst vast dat er sprake was
van een hiaat in het net van instellingen van hoger onderwijs tussen Utrecht, Wageningen,
Nijmegen en Groningen.115 Maar waar in deze leemte zou nu een technische hogeschool
kunnen worden gevestigd? Groningen kwam niet in aanmerking, aangezien hier al een
universiteit was. Bleven over: Leeuwarden, Assen, Zwolle, Deventer, Enschede, Almelo,
Hengelo, Apeldoorn en Arnhem. Leeuwarden en Assen kwamen niet in aanmerking omdat
zij niet of nauwelijks Overijssel en Oost-Gelderland bestreken — volgens Kouwe de zwakke
plek in het spreidingsbeeld van het hoger onderwijs. Daarnaast lag Assen teveel in het
verlengde van Groningen. Arnhem werd als te perifeer gezien en lag relatief dichtbij Nijmegen
en Wageningen maar werd niettemin in de analyse van Kouwe meegenomen. Zwolle en
Deventer waren wel serieuze vestigingsplaatsen. Apeldoorn lag te dicht bij Deventer en
Arnhem en werd daarom buiten beschouwing gelaten. De drie Twentse steden werden in de
analyse van Kouwe vervangen door de mogelijke vestigingsplaats Drienerlo. Zo bracht Kouwe
het aantal kandidaten in zijn analyse terug tot Arnhem, Drienerlo, Deventer en Zwolle.116

Omdat mogelijke contacten met de industrie van groot belang werden geacht, analyseerde
Kouwe de kandidaten op dit punt. Zwolle kon dit milieu niet bieden en Deventer slechts in
geringe mate. Daarmee bleven Twente en Arnhem als kandidaten over.117 De metaalindustrie

111Ibid., p. 4.
112Ibid., p. 4.
113Ibid., p. 11.
114Ibid., p. 12.
115Ibid., p. 21.
116Ibid., pp. 23-24.
117Ibid., p. 38.
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gold als de belangrijkste afnemer van werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ingenieurs.118

De Twentse metaalindustrie werd bepaald door vijf grote bedrijven, alle te Hengelo. Het
betrof Stork, Hazemeyer, Heemaf, Dikkers en Hollandse Signaalapparaten. Arnhem had
middelgrote bedrijven. Vanwege het researchcentrum van de Koninklijke Nederlandsche
Zoutindustrie in Hengelo had Twente ook een voorsprong op het gebied van de chemische
industrie. Op elektrotechnisch gebied was het instituut Keuring van Elektrotechnische
Materialen Arnhem een mogelijke partner, maar de vestiging van Hollandse Signaalapparaten
in Hengelo kon daar tegenover staan.119 Het punt dat gemaakt werd was dat Twente niet
louter textielindustrie was. Er was juist sprake van een ’grote differentiatie’, zoals later in
het Jaarboek Twente werd benadrukt.120 De metaalindustrie en aanverwanten waren ook
een grote werkgever. ’Een rijke verscheidenheid van produkten stroomt onafgebroken uit
de Twentse bedrijven en zoekt haar weg naar alle werelddelen. Het gewest werd een der
belangrijkste pijlers onzer nationale economie, ook al heeft het lang geduurd voor het officieel
die erkenning — een technische hogeschool — in dank mocht accepteren.’121

Het valt op dat Kouwe in zijn schets van de industriële structuur van Twente positief
is over de toekomst van de textielindustrie: ’Het technische, commerciële en sociale
aanpassingsvermogen van de nederlandse katoenindustrie is in de na-oorlogse periode
bijzonder groot gebleken. De omschakeling van export (40% van productie) van eenvoudige
producten naar Indonesië, naar de export van hoogwaardige producten naar geheel nieuwe
afzetmarkten in Europa, Afrika, Zuid Amerika en Australië is met groot succes en zonder
enig verlies aan groeikracht uitgevoerd.’ Er zouden dus ingenieurs nodig zijn voor de
textielindustrie.122 ’Deze nijverheid heeft zich verjongd onder het geweld van de striemende
economische slagen, die zij na de oorlog te verwerken kreeg.’123 Dit is opvallend omdat er
steeds vanuit wordt gegaan dat de THT voor een deel een antwoord was op de malaise in
de textielindustrie. Thomassen omschreef de vestiging van de T.H.T. als een ’forse stoot tegen
werkloosheid en economische neergang.’124 Hoe zat het hier nu mee?

In een artikel uit 1963 werd nog gesteld dat de textielindustrie de ’conjunctuurwind wat
tegen heeft gehad.’125 Voor de provinciale en gemeentelijke overheden was dit aanleiding
geweest om rekening te houden met ’een overschot aan arbeidskrachten, zodat er aanleiding
bestaat de komst van nieuwe industriën naar dit gewest te bevorderen.’126 De overheden
hielden dus rekening met een terugval van de textielindustrie. Volgens de industrie zelf was er

118Kouwe, Waarom in Twente?, p. 34.
119Ibid., pp. 38-39.
120Jan van den Dungen. „De Twentse industrie. Belangrijke pijler der nationale economie”. In: Jaarboek
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124Wiedijk en Thomassen, In vuur en vlam!, p. 203.
125J. Thomas. „De positie van de Twentse textielindustrie in een veranderend gewest”. In: Jaarboek
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echter geen aanleiding tot ongerustheid. Er zou voorlopig nog geen sprake zijn van een sterk
teruglopen van de personeelsbezetting.127 De industrie vond maatregelen niet nodig en zag de
toekomst met vertrouwen tegemoet. De gemeente Enschede zag de toekomst echter anders.
’Enschede is, als gevolg van de sterk eenzijdige sociale en economische structuur, jarenlang
een onvolgroeide stad geweest. Het stadsbestuur streeft nu naar een meer evenwichtige
gemeenschap (de stichting van de technische hogeschool en de komst van Philips zijn hiervoor
belangrijke impulsen), opdat de grote achterstand op allerhande gebied — het onderwijs,
het culturele leven, handel en verkeer — versneld wordt ingehaald.’128 Het besef dat er
sprake was van een structurele overcapaciteit in de West-Europese textielindustrie was dus
niet tot Kouwe doorgedrongen. Door de inwerkingtreding van de Europese Economische
Gemeenschap in 1957 was de marktsituatie veranderd. Daarnaast nam de bereidheid van
de Twentse bevolking, en dan met name onder jongeren, om in de textielindustrie te werken
af.129 Na 1958 stegen de loonkosten meer dan de omzet.130 De werkgelegenheid in de Twentse
textielindustrie was reeds vanaf eind jaren vijftig onderwerp van discussie geweest. Zo had
W.T. Kroese aangegeven te denken dat de groei eruit was en een periode van consolidatie
was aangebroken, door het verlies van de Indonesische afzetmarkt en een moeilijker positie
in de West-Europese markt.131

In ieder geval zou een TH een stimulans voor de regio betekenen.132 De invloed op de
samenleving moest ook niet onderschat worden: de samenstelling van de bevolking zou met
name in de dubbelstad Hengelo-Enschede behoorlijk veranderen. Met name de komst van de
wetenschappelijke staf zou van betekenis zijn: ’Een dergelijke instroming ... betekent, afgezien
van de groei van de tot dusver in deze streek achtergebleven dienstverlenende sector, een
versterking van de middengroepen in de samenleving, die ongetwijfeld een verdere opbloei
van het culturele leven tot gevolg zal hebben, niet alleen in de zin van een grotere vraag
naar concert-, toneel- en opera-abonnementen, maar b.v. ook met het oog op een versterking
van het verenigingsleven in zijn vele schakeringen.’133 Aangezien de studenten op de campus
zouden komen te wonen was nog niet duidelijk wat de invloed van de komst van de studenten
zou zijn op het culturele leven.

In Deventer dacht men meer aan een instelling van algemene aard, zoals bijvoorbeeld
een Oost-Nederlandse Academie waartoe vanaf 1956 plannen waren ontstaan. Hierbij waren

127Ibid., p. 14.
128Ibid., p. 12.
129Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 105; Thomas, „De positie van de Twentse textielindustrie
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132Het idee dat de vestiging van een instelling van hoger onderwijs een structurele versterking van een
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verenigingen uit Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland betrokken.134 Dat zou dus geen
derde technische hogeschool worden maar een vierde rijksuniversiteit, naast de universiteiten
in Leiden, Groningen en Utrecht. In 1958 was nog sprake van een mededeling vanuit
het Deventer actie-comité waarin werd gesteld dat Deventer diende te streven naar een
alfa-faculteit. Door niet te streven naar een beta-faculteit zou Deventer de Enschedese
plannen niet in de weg lopen. ’Jammer genoeg heeft men te Enschede nog nooit de zedelijke
moed opgebracht zich in dezelfde geest ten opzichte van de Deventer plannen uit te laten.
Integendeel, men wil het in Twente nogal eens doen voorkomen dat met de verwezenlijking van
de Enschedese plannen alle wensen van oost-Nederland vervuld zouden zijn.’135 Te Deventer
werd echter de koers gewijzigd. Men had een aantal berekeningen gemaakt met betrekking
tot de te verwachten studentenaantallen voor de faculteiten godgeleerdheid, politieke en
sociale wetenschappen, geneeskunde, wis- en natuurkunde, aardrijkskunde, psychologie,
letteren en wijsbegeerte en de technische wetenschappen. Op basis van deze berekeningen
wilde Deventer zich richten op de bèta- en de gamma-faculteiten.136 Daarmee kwamen
Enschede en Deventer voor een deel in elkaars vaarwater. Nu kwam er vanuit Deventer
ook kritiek op de Enschedese plannen. Het brede karakter van de voorgestelde Twentse
baccalaureaatsopleiding zou volgens burgemeester N. Bolkestein van Deventer onherroepelijk
tot oppervlakkigheid leiden. Een brede en niet ondiepe studie zou immers noodzakelijkerwijs
ook een langere studie zijn.137 Burgemeester en wethouders waren bereid om de raad voor
te stellen het Stadsland, gelegen op de linker IJsselover gratis af te staan aan het Rijk voor
de bouw van een universiteit. Ook het Wechelerveld was een mogelijkheid.138 De Deventer
terreinen zouden ook ideaal zijn voor een campus, want deze ’zijn wel dichtbij de stad, maar
toch rustig gelegen en hebben geen last van het lawaai van straaljagers.’139 Dit laatste was
een steek onder water richting Twente, waar immers in de nabijheid van Drienerlo een militair
vliegveld gevestigd was.

Met meer kandidaten voor een nieuwe instelling voor hoger onderwijs binnen de
provinciegrenzen was het van belang dat de provincie Overijssel tot een eensluidend oordeel
zou komen betreffende de vestigingsplaats. Een in oktober 1958 ingestelde provinciale
Commissie Hoger Onderwijs had zich in juni 1959 uitgesproken ten gunste van een universiteit

134Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, Deventer, ID 1441, Gemeentebestuur van Deventer
1951-1990, blok I.3, Stukken betreffende Deventer als vestigingsplaats van een instelling voor hoger
onderwijs, inv. nr. 262.

135Mededeling van het Deventer actie-comité, 10 februari 1958, geciteerd in [5]GC
136NL-DvSA, ID 1441, blok I.3, inv. nr. 262. Stichting het Nederlandsch Economisch Instituut, Het hoger

onderwijs te Deventer (Rotterdam, mei 1959) 32-33.
137Ibid.
138Ibid., Stichting het Nederlandsch Economisch Instituut, Het hoger onderwijs te Deventer (Rotterdam,

mei 1959) 35.
139Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, Deventer, ID 1441, Gemeentebestuur van Deventer

1951-1990, blok I.3, Instelling van een Universiteitsfonds, genaamd Van Twickelo-Boedekerfonds (doel:
vestiging van een universiteit), inv. nr. 270, Nota van burgemeester en wethouders van Deventer aan de
minister van OKW, 13 december 1960.
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voor toegepaste wetenschappen in Zwolle. De IJsselsteden Deventer en Zwolle beschikten
over gunstiger papieren dan Twente, en Zwolle over betere dan Deventer, zo stelde de
commissie.140 Een minderheid bestaande uit onder andere de voorzitter van de commissie,
de Commissaris der Koningin, gaf de voorkeur aan een technische hogeschool bij Enschede
en dichtte deze grotere kansen toe.141 Met het oordeel van de commissie werden de kansen
van Deventer geminimaliseerd, zo oordeelde de Leeuwarder Courant op 11 juni 1959. De
keuze van de provinciale commissie voor Zwolle was echter niet zo heel belangrijk, stelde
burgemeester Bolkestein van Deventer. Dat Zwolse ambtenaren een keuze voor Zwolle
zouden maken verbaasde hem niet.142 Ook vanuit Twente kwam kritiek op het rapport.
Burgemeester Thomassen beoordeelde het als ’onvoldragen’, zijn Hengelose collega Lambooy
omschreef het als ’eenzijdig georiënteerd’. Provinciale Staten sloten zich in juli aan bij het
minderheidsstandpunt en waren van mening dat de nieuwe instelling in Twente zou moeten
komen.143

In juni 1959 had een aantal inwoners van Twente en de Gelderse Achterhoek zich verenigd
in het Actiecomité TH-Twente. Voorzitter van dit comité was B.A.A. Engelbertink uit Oldenzaal,
lid van de Tweede Kamer voor de KVP. Toen in 1948 een gedegen rapport was geproduceerd,
had de bevolking zich niet laten horen. Eind jaren vijftig was dat anders.144 De acties
in Twente voor het binnenhalen van een universiteit werden door de Leeuwarder Courant
omschreven als luidruchtig.145 De historicus Van Schelven stelde in zijn memoires dat ’de
betogen ... niet altijd vrij [waren] van demagogie, maar het waren wel gelegenheden, waarbij
Twente als uit één mond sprak, of het nu in Almelo, in Enschede, in Oldenzaal of in Nijverdal
gebeurde.’146 Dit bleek ook uit de steun die het initiatief genoot vanuit de regionale industrie.
De Hengelosche Fabrikantenkring omschreef het initiatief als een ’industrie-belang van de
allereerste orde’ en stelde dat het ondersteund diende te worden. Als richtlijn gold dat de
fabrikanten een bedrag tussen fl.25,- en fl.50,- per werknemer zouden overmaken aan de
Stichting tot bevordering van het technisch hoger onderwijs in de Noordelijke en Oostelijke

140NL-ZwHCO, Provincie Overijssel, 25.2, toegang 25.2 inv. nr. 5954. Rapport ’Hogeschool voor
toegepaste wetenschappen in Overijssel’.

141Ibid., toegang 25.2 inv.nr. 5954.
142NL-DvSA, ID 1441, blok I.3, inv. nr. 262.
143NL-ZwHCO, Provincie Overijssel, 25.2, toegang 25.2 inv.nr. 5954, notulen Staten van Overijssel, 16

juli 1959.
144Franciscus Gerhardus Hieronymus Löwik. De Twentse beweging. Strijd voor modersproake en

eigenheid. 2003, p. 221.
145’Actie daar, actie hier’ Leeuwarder Courant 15 juli 1959.
146Arnout L. van Schelven. Weefsel van herinneringen. Levensverhaal van Arnout Lodewijk van Schelven.

Hengelo: s.n., 2001, p. 106.
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provincies.147 Vrij snel daarna volgden al toezeggingen — voor zover die nog niet direct
gedaan waren.148

Dat wilde niet zeggen dat iedereen het met de mogelijke komst van een instelling van
hoger onderwijs eens was. N.H. van Heek schreef aan B.J. ter Kuile dat hij ’het er helemaal niet
mee eens [was], dat Twente hiervoor de aangewezen plaats is.’ Vooral vestiging op Drienerlo
zag hij niet zitten. ’M.i. wordt er dan afbreuk gedaan aan het toch reeds zeer slechte
industriële klimaat van onze stad. Enschede zou in dat geval een groot aantal studenten
moeten herbergen, en de te verhuren kamers zouden dan niet meer beschikbaar zijn voor
textielarbeiders uit plaatsen buiten Twente.’ Ook zou de bouw van de universiteit ten koste
gaan van de bouw van arbeiderswoningen. Op langere termijn speelde dat de komst van
een universiteit de arbeidsmarkt drastisch zou verstoren. ’Ik denk hierbij aan amanuensissen,
laboratoriumpersoneel, schoonmaaksters, tuinlieden en God weet wat voor personeel ze nog
meer nodig hebben.’ En voor beduidend hogere beloningen dan voor de Textiel C.A.O. Al met
al was hij er op ’gevoelsmatige gronden een tegenstander van om de Universiteit zo vlak bij
Enschede te zien.’ ’De meeste argumenten om de Hoogeschool in Enschede te krijgen, vinden
m.i. hun grond in een te vergaand plaatselijk chauvinisme en een ”hoe groter de zaak, hoe
groter de baas” van de zijde van Burgemeester en wethouders.’149

Het advies van de commissie Spreiding

In hun gezamenlijke rapport spraken de Commissie Spreiding Hoger Onderwijs (Commissie
Piekaar150) en de Commissie Spreiding Technisch Hoger Onderwijs (Commissie Neher151)
zich over de toekomst van het hoger (technisch) onderwijs uit. Daarnaast gaven zij
enkele beschouwingen over de toekomst van het technisch hoger onderwijs. Voor de
technische wetenschappen werd een tekort aan afgestudeerden verwacht over de hele
periode tot 1970. Zowel weg- en waterbouw, werktuigbouw, electrotechniek, scheikunde
als natuurkunde zouden met dit tekort worden geconfronteerd.152 Er waren dus ingenieurs
nodig, en de commissies stelden verder nog vast dat de capaciteit van Delft en Eindhoven
tezamen niet voldoende zou zijn om de verwachte aantallen studenten op te leiden.153

147Historisch Centrum Overijssel, Zwolle, Archieven van HEEMAF, 1894-1982, en gedeponeerde
archieven, 1911-1982, nummer toegang 0464.1, inv.nr. 211. Hengelosche Fabrikantenkring aan haar leden,
2 juli 1959.

148Hoewel er soms onduidelijkheid bestond over de vraag hoeveel gulden de bedrijven nu daadwerkelijk
hadden toegezegd. ibid., inv.nr. 211. Brief van HEEMAF aan Van Mourik Broekman, 8 november 1961.

149Historisch Centrum Overijssel, Zwolle, Archieven van Van Heek & Co 1817-1968 (1979) en de
N.V. Boekelosche Stoombleekerij 1888-1965, nummer toegang 166, inv.nr. 3972. Brief van N.H. van Heek
aan B.J. ter Kuile, 14 juli 1960.

150A.J. Piekaar was directeur-generaal wetenschapsbeleid op het ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen.

151L. Neher was voormalig directeur van de PTT.
152Commissie Spreiding Hoger Onderwijs en Commissie Spreiding Technisch Hoger Onderwijs. De

spreiding van het hoger onderwijs tot 1970. Den Haag, 1959, p. 19.
153Ibid., p. 29.
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Over het baccalaureaat, de verkorte studie waarover al was gespeculeerd door Sectie
N van de Commissie Reinink stelden de commissies: ’De baccalaureaatsopleiding zou
wellicht kunnen dienen voor de vorming van een type academicus, dat tegemoetkomt aan
de behoefte van overheid en bedrijfsleven aan personen, die een assisterende taak kunnen
vervullen ten behoeve van de meer zelfstandige wetenschappelijke werkers of die door hun
niet-gespecialiseerde academische vorming geschikt zijn voor de vervulling van functies met
een coördinerend karakter.’154 Aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam en aan de
beide economische hogescholen was reeds een baccalaureaatsstudie, maar deze kreeg niet
de belangstelling die men verwacht had.155

De commissies stelden ook vast dat de vestiging van een instelling van hoger onderwijs in
het oosten van het land een bijdrage zou kunnen leveren aan de verbetering van de algemene
structuur en sociaal-economische ontwikkeling van dat gebied.156 Eén van de leden van de
spreidingscommissie was echter van mening dat Nederland zich ’de weelde van een kleine
instelling van brede allure’ niet zou kunnen veroorloven.157 De commissies kwamen tot het
oordeel dat in de provincie Overijssel een universiteit diende te worden opgericht, die in
ieder geval een technische faculteit moest omvatten.158 Zij stelden voor om deze universiteit
te vestigen in de onmiddellijke omgeving van Deventer, en wel aan de oostzijde van de
stad. Vestiging in Deventer zou een grotere invloed hebben op de toestroom van studenten
dan vestiging te Drienerlo.159 Een minderheid gaf de echter voorkeur aan vestiging van de
technische faculteit op Drienerlo.160 Met dit oordeel van de gezamenlijke commissies leek
Deventer aan het langste eind te trekken. Het was reden voor de buurgemeenten om hun
gelukwensen aan Deventer over te brengen. De kas van het Deventer universiteitsfonds
werd gespekt door de gemeenten Apeldoorn en Diepenveen en de gemeente Holten sprak
zijn ’warme instemming’ uit.161

In Twente werd het rapport minder positief ontvangen. Het Hengelosch Dagblad
omschreef het als een ’morele klap in het gezicht van Twente.’ W.T. Kroese, directeur van
de Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-Ten Cate stelde: ’De derde technische hogeschool
hoort alleen hier thuis, in het derde industriegebied van Nederland.’162 Kroese ging daarbij
voorbij aan het gegeven dat de spreidingscommissies niet hadden gekozen voor een technische
hogeschool maar voor een universiteit. Ook oud-burgemeester M. van Veen van Enschede
keerde zich tegen het rapport. ’De spreiding, die thans door de commissies wordt voorgesteld,

154Ibid., p. 31.
155Ibid., p. 31.
156Ibid., p. 46.
157Ibid., p. 49.
158Ibid., pp. 51-52.
159Ibid., p. 55.
160Ibid., p. 54.
161NL-DvSA, ID 1441, blok I.3, inv. nr. 262. Gelukwens en donatie betreffende advies van de gezamenlijke

commissies.
162’Derde T.H. hoort thuis in derde industriegebied van Nederland’ Hengelosch Dagblad, 20 januari

1960. HAt990559262
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verwerpen wij, omdat dit geen wezenlijke spreiding is: wat men wil, is niet een nieuw instituut
in het oosten van ons land, maar men wil een nieuw instituut in het oosten van het westen
van ons land.’163

Het actiecomité publiceerde als reactie de brochure ’Twente stelt de eis: Hoger onderwijs’,
waarin nogmaals het potentieel van Twente werd benadrukt. ’De door de commissies zelf
genoemde bestaansvoorwaarden voor een moderne inrichting van technisch hoger onderwijs
zijn reeds in hun volle omvang in Twente aanwezig. Zij worden echter opzij geschoven
voor een planologische wensdroom, waarvoor nu en op dit moment in Deventer geen enkel
aanknopingspunt aanwezig is, en voor de verwezenlijking waarvan in het gunstigste geval
vele tientallen van jaren nodig zullen zijn.’164 Daartegenover maakte Deventer blijkbaar een
onverschillige indruk. Terwijl in Twente een volksactie was ontketend werd in Deventer
in dat opzicht helemaal niets gedaan. Maar zelfs binnen het Universiteitscomité Deventer
werd er op gewezen dat de geschiktheid van Enschede voor de vestiging van een T.H. niet
kon worden ontkend:165 ’indien alle nadruk komt te vallen op de technische wetenschappen,
Twente zekere aspecten heeft, welke voor die streek als vestigingsplaats voor die instelling
van hoger onderwijs pleiten.’166

Ook in Zwolle was men ontevreden over het rapport van de spreidingscommissies. Na het
verschijnen van het gezamenlijke rapport van de commissie spreiding hoger onderwijs en de
commissie spreiding technisch hoger onderwijs publiceerde het gemeentebestuur van Zwolle
in december 1960 nog een brochure om de mogelijkheid van Zwolle als wetenschappelijk
en bestuurlijk centrum nogmaals aan te kaarten. Volgens het gemeentebestuur was in het
rapport van de commissies voor Zwolle uitgegaan van te lage ramingen wat betreft de te
verwachten studentenaantallen. De nieuwe poldergebieden zouden volgens Zwolle meer
studenten opleveren.167 Zwolle was, zo werd benadrukt, een echte stad, met een cultureel
leven van allure en een maatschappelijke structuur die gunstig was voor een academisch
milieu.168

Zwolle’s ligging t.o.v. de industriële bedrijven in het Oosten, Noorden en midden
van het land maakt het als vestigingsplaats, in het bijzonder ook voor een
Technische Hogeschool, buitengewoon geschikt. Juist ook, omdat voor een
dergelijke wat ”eenzijdige” instelling het milieu een nog grotere rol zal spelen

163H.M. Stegeman. Geknipt commentaar. Persstemmen over Twente’s verlangen naar hoger onderwijs.
Actie-Comité T.H. Twente, p. 14.

164Actie-comité Enschede, Twente stelt de eis: Hoger onderwijs (Enschede, 1 februari 1960) 7.
HAt990559262

165NL-DvSA, Gemeentebestuur Deventer, ID 1441, blok I.3, inv. nr. 270. Notulen universiteitscomité
Deventer 4 augustus 1959.

166NL-DvSA, ID 1441, blok I.3, inv. nr. 262. Nota van Burgemeester en wethouders van Deventer aan
de minister van OKW, 2 februari 1960.

167Decentralisatie van het Hoger Onderwijs en het Regeringsapparaat? ... Zwolle! Zwolle:
Gemeentebestuur Zwolle, 1960, p. 5.

168Ibid., p. 8.
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dan bij een meer faculteiten tellende H.O.-instelling, verdient vestiging in een
oude provinciale hoofdstad verre de voorkeur boven die in nieuwe ”steden” met
een uitgesproken industrieel karakter. Er is bovendien geen enkel steekhoudend
argument te vinden om een Technische Hogeschool vlak naast de fabriekspoorten
te bouwen.169

Ook het feit dat in het gehele noorden van Nederland geen technische hogeschool was werd
aangevoerd als geografisch argument voor vestiging in Zwolle.170 Ook werd er nog eens
op gewezen dat een door Gedeputeerde Staten ingestelde commissie tot de conclusie was
gekomen dat een instelling van hoger onderwijs bij voorkeur in Zwolle zou moeten worden
gevestigd.171

De keuze voor Drienerlo

Minister Cals beschikte over het rapport van de spreidingscommissies als uitgangspunt,
maar hij kon ook teruggrijpen op de indrukken die hij had opgedaan bij een werkbezoek
aan Deventer en Drienerlo. Voor de beslissing genomen zou worden zou Cals nog een
bezoek brengen aan Drienerlo en Deventer.172 In Deventer ging men uit van de komst van
een volledige universiteit. Mocht een experiment met een campus wenselijk zijn, dan was
zo’n experiment ook zeer wel mogelijk bij Deventer, en onder betere omstandigheden, zo werd
beargumenteerd. ’Wij zijn van mening, dat een universiteit, vooral als deze wordt ontwikkeld
volgens de idee van de Amerikaanse ”campus” met studententehuizen en sportvelden, zo dicht
mogelijk bij de stad moet liggen, opdat zij niet te veel worde afgezonderd van andere sectoren
in het maatschappelijk leven. Het door Twente voor vestiging van een technische hogeschool
aangewezen buitengoed ”Drienerlo” ligt stellig te ver van de plaatsen Enschede en Hengelo
verwijderd. Bovendien is het ongeschikt wegens het lawaai der van het in de nabijheid
gelegen vliegveld Twente opstijgende straalvliegtuigen.’173 ’Dat de gemeente Deventer bij
de ruimtelijke ordening een aanzienlijk belangrijker rol zal spelen dan een zo excentrisch
gelegen gebied als Twente, behoeft geen nader betoog.’174

Deze periode werd door de toenmalige burgemeester van Enschede, Wim Thomassen,
omschreven als ’een tijd van spanning, ongerustheid en gezwoeg.’175 Alles werd in het werk
gesteld om de minister te overtuigen van de Twentse kwaliteiten. Bij het bezoek van Cals
aan Twente bleek dat er nog steeds kansen lagen. Hoewel Twente niet de aangewezen

169Ibid., p. 8.
170Ibid., p. 8.
171Ibid., p. 12.
172NL-DvSA, ID 1441, blok I.3, inv. nr. 262.
173Ibid., Nota van Burgemeester en wethouders van Deventer aan de minister van OKW, 2 februari

1960.
174NL-DvSA, Gemeentebestuur Deventer, ID 1441, blok I.3, inv. nr. 270. Nota van burgemeester en

wethouders van Deventer aan de minister van OKW, 13 december 1960.
175Wiedijk en Thomassen, In vuur en vlam!, p. 203.
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plaats was voor een volledige universiteit behoorde een technische hogeschool, zoals deze
was voorgesteld in het rapport van de hoogleraren Van Hasselt, Groenman en Van Heek nog
steeds tot de mogelijkheden. De vraag naar welke indruk Drienerlo had gemaakt omzeilde
Cals door te stellen dat het een heerlijk campeerterrein zou zijn.176 Maar, zo schreef Cals
later, het bezoek aan Drienerlo had ook laten zien ’dat dit landgoed een welhaast ideale
vestigingsplaats’ zou zijn.177

Minister Cals diende zijn Nota van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
inzake de uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs op 25 januari 1961 in bij de Tweede
Kamer. Volgens Cals was er geen twijfel aan de noodzaak van extra ingenieurs. ’Er zal voor
dienen te worden gezorgd, dat het industrialisatiebeleid niet strandt op een tekort aan goed
opgeleide ingenieurs, en het technisch wetenschappelijk onderwijs zal dan ook bij voortduring
in staat moeten zijn aan de behoeften te voldoen.’178 De belangrijkste opleidingen van de TH
Delft waren reeds overbelast en de oprichting van de TH Eindhoven had dit probleem niet
opgelost. Delft zou volgens Cals eventueel kunnen uitgroeien tot 9500 studenten in 1980,
maar dit was in de ogen van de minister een bedenkelijk vooruitzicht. Het lag voor de hand
dat de derde technische hogeschool in het oosten van het land zou komen maar daarnaast
overwoog hij de oprichting van een vierde technische hogeschool in de omgeving van het
dichtbevolkte Amsterdam.179 In navolging van de spreidingscommissies noemde Cals ook nog
de mogelijkheid van een vijfde technische hogeschool of technische faculteit na 1970.180

Dat was echter voorlopig toekomstmuziek. Als kandidaten voor de vestigingsplaats
van de nieuwe instelling noemde Cals Arnhem, Zwolle, Deventer en de steden-combinatie
Enschede-Hengelo. Maar wat voor criteria te hanteren bij deze keuze? Cals stelde dat
de ramingen voor te verwachten studentenaantallen een factor van betekenis zouden zijn,
maar dat ook andere factoren een rol zouden kunnen spelen. In het geval dat louter naar
studentenaantallen zou worden gekeken zou de keuze voor Arnhem al snel gemaakt zijn. Voor
1980 lagen de ramingen voor Arnhem tussen 2370 en 2980 studenten, voor Zwolle tussen
1888 en 2400, voor Deventer tussen 1880 en 2400 en voor Enschede-Hengelo tussen 1660
en 2080.181 Cals voelde echter weinig voor vestiging in Arnhem. In de eerste plaats speelde
toekomstig ruimtegebrek in de zuidelijke Veluwezoom een rol. Ook lag Arnhem steeds meer

176’Mogelijkheid van T.H. zeer wel aanwezig’, 3 maart 1960. HAt990559262.
177Cals, Nota inzake de uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs, p. 52.
178Ibid., p. 8.
179Ibid., p. 9. Over de mogelijke vierde technische hogeschool schreef de Delftse universiteitshistoricus

Baudet: ’Bij de gedachte dat historische en actuele motieven Haarlem hiervoor in de eerste plaats in
aanmerking zouden brengen, legde in elk geval Alkmaar zich niet zomaar neer. Rechtstreeks en via
Gedeputeerden van Noord-Holland werd enige tijd bittere strijd gevoerd om de huid van de beer die nog
lang niet geschoten was en zelfs nimmer geschoten zou worden. Uiteindelijk was er zelfs in het geheel
geen beer.’ Baudet, De lange weg naar de Technische Universiteit Delft, p. 376.

180Cals, Nota inzake de uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs, pp. 46-47; Commissie Spreiding
Hoger Onderwijs en Commissie Spreiding Technisch Hoger Onderwijs, De spreiding van het hoger
onderwijs tot 1970, p. 44.

181Cals, Nota inzake de uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs, p. 49.
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in het verlengde van het westen van het land en te excentrisch ten opzichte van de opkomende
Twentse industrie. Misschien nog wel belangrijker was dat vestiging in Arnhem ongunstig
zou zijn voor de ontwikkeling van de nog jonge TH Eindhoven, maar ook voor de faculteiten
wiskunde en natuurwetenschappen van de rijksuniversiteit te Utrecht en de rooms-katholieke
universiteit te Nijmegen. Op basis van deze overwegingen concludeerde Cals dat Arnhem
niet in aanmerking zou komen voor de vestiging van de derde technische hogeschool.182

De volgende kandidaat was Zwolle. Zwolle was al een bestuurscentrum van betekenis en
was door de regering aangewezen als ontwikkelingskern. Daar stond tegenover dat Zwolle
geen centrum was van industriële activiteit en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Ook
zou vestiging in Zwolle ten koste gaan van de universiteit in Groningen. Dat was voor Cals
reden om Zwolle niet verder mee te nemen in zijn overweging.183

Daarmee bleven twee kandidaten en twee concepten over: een vierde rijksuniversiteit
in Deventer of een technische hogeschool in Enschede-Hengelo. De spreidingscommissies
hadden vestiging aan de oostzijde van Deventer geadviseerd. Cals legde dit advies echter
naast zich neer door te stellen dat de commissies tot een ander oordeel zouden zijn gekomen
als zij louter een vestigingsplaats voor een technische hogeschool hadden moeten adviseren.
Deze argumentatie maakte voor Cals de weg vrij om zelf tot een afweging te komen.184 Het
verschil in studentenaantallen tussen Deventer en Enschede-Hengelo was volgens Cals niet
significant genoeg om de doorslag te kunnen geven. De huisvesting van studenten zou op
het landgoed Drienerlo geen probleem zijn omdat een proef kon worden genomen met het
’residential system’.185 Ook zou vestiging op Drienerlo aantrekkelijk zijn voor Duitse studenten.
’In het kader van de groeiende belangstelling voor Nederlands-Duitse samenwerking, die zich
in Twente en in het aangrenzende Duitse gebied ontwikkelt en die in overeenstemming is met
het door de Regering gesteunde streven naar Europese integratie, zou dit verschijnsel ... goed
passen.’186 Een zwaarwegend argument in het voordeel van Drienerlo was de mogelijkheid
van contacten met industrie en instituten voor toegepast wetenschappelijk onderzoek.187

Doorslaggevend was echter het enthousiasme in de regio. ’De overtuigingskracht, waarmede
in de eerstgenoemde twee steden en in het omringende Twentse gebied is gepleit voor
de vestiging van een technische hogeschool op Drienerlo, alsmede de offervaardigheid, die
daarbij door industriële en andere bedrijven is betoond, doet de ondergetekende verwachten,
dat met betrekking tot de vestiging van een technische hogeschool in Twente krachtige steun
mag worden verwacht van de autoriteiten en de bevolking in dit gebied.’188

182Ibid., pp. 49-50.
183Ibid., p. 50.
184Ibid., p. 50.
185Ibid., p. 50.
186Ibid., p. 50.
187Ibid., p. 50.
188Ibid., p. 51. Mede op basis van het mislopen van de vierde rijksuniversiteit vroeg de historicus

Willem Frijhoff zich in een artikel af of er ’een doem’ ligt op het Deventer hoger onderwijs. Willem
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Cals zou bij de opening van de derde technische hogeschool nog ingaan op de wijze
waarop hij tot zijn keuze was gekomen. ’Door de commissies waren een aantal gegevens
aangevoerd, waarop ook een andersluidende beslissing had kunnen steunen: met name
statistische gegevens, nuchtere cijfers, die afstanden aangaven en bevolkingsaantallen
noemden, concrete meetbare grootheden, die op zichzelf nauwelijks voor discussie vatbaar
waren.’ Maar, zo merkte Cals op, ’ook bij een instelling, die zo exact moet werken als een
T.H., gaat het niet om meetbare zaken alléén. Ook dáár — zoals zo vaak in het leven — zijn
het de imponderabilia, de onweegbare maar nochtans zo gewichtige factoren, die de doorslag
kunnen geven. Zo hebben bij het nemen van de beleidsbeslissing, dat de derde T.H. in Twente
zou komen voor mij ook moeilijk meetbare en zelfs moeilijk onder woorden te brengen factoren
meegeteld, zoals de sfeer van ondernemingsgeest en enthousiasme, die mij bij mijn bezoeken
aan deze streek zo sterk aansprak.’189

De beslissing van Cals werd op 25 januari 1961 met het radionieuws van 13:00 uur bekend
gemaakt. ’Spontaan werden de vlaggen uitgestoken en weldra trokken muziekkorpsen door
de stad,’190 herinnerde Wim Thomassen. ’Het radiobericht over dit grote nieuws kwam midden
overdag. Een half uur later trokken muziekkorpsen door Enschede. Groot feest. Toen kwam
er werk aan de winkel.’191

Conclusie

De ideeën die aan de THT en haar campus ten grondslag lagen kunnen enkel begrepen
worden vanuit de wederopbouw van Nederland. Schuyt en Taverne spreken in deze context
over ’de noodzakelijk geworden aanpassing van een traditioneel standenonderwijs aan de
eisen van de dynamiek van de moderne industriële samenleving. Alle ’talenten’ moesten
worden benut en de veelheid van nieuwe functies in industrie en dienstverlening, in fabriek
en op kantoor moesten worden bezet door rijk geschakeerd en ’modern’ opgeleid personeel.’192

Het is in dit kader dat de opzet van de THT gedacht moet worden. Geconfronteerd met de
vraag op welke wijze de groeiende Nederlandse bevolking in haar levensonderhoud moest
worden voorzien, wist de regering bij monde van minister Van den Brink dat industrialisering
het antwoord moest zijn. En voor industrialisering zijn ingenieurs nodig. De Technische
Hogeschool te Delft kende echter zelfs na een uitbreiding te weinig capaciteit om aan
deze grotere vraag naar ingenieurs te kunnen voldoen en nadat de Technische Hogeschool

Frijhoff. „Deventer en zijn gemiste universiteit. Het Athenaeum in de sociaal-culturele geschiedenis van
Overijssel”. In: Overijsselse historische bijdragen 97 (1982), pp. 45-79, p. 45.

189J.M.L.Th. Cals, ’Regeren is kiezen’ in: Themanummer Tubantia/ Hengelosch Dagblad bij de opening
van de T.H.T. (14 september 1964) 3. Tot de imponderabilia van Cals zou het ’akkoord van Virgilius’
kunnen behoren. Zie p.28 n.16.

190Wim Thomassen, ’W. Thomassen: wij zijn dankbaar’ in: Themanumer Tubantia/ Hengelosch Dagblad
5.

191Wiedijk en Thomassen, In vuur en vlam!, p. 205.
192Kees Schuyt en Ed Taverne. 1950: Welvaart in zwart-wit. Den Haag: Sdu, 2000, p. 311.
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Eindhoven in 1956 werd opgericht werd al snel duidelijk dat een derde en misschien zelfs
een vierde technische hogeschool noodzakelijk zouden zijn wilde de industrialisering van
Nederland enige kans van slagen hebben. Met dit perspectief ontbrandde al snel een
strijd tussen enkele steden die in aanmerking dachten te komen voor vestiging van de
derde technische hogeschool, waarbij Deventer en de dubbelstad Enschede-Hengelo over
de beste kaarten beschikten. De steun van Commissaris der Koningin De van der Schueren
voor Twente, de onvermoeibare inzet van de Enschedese burgemeester Thomassen en het
enthousiasme van de Twentse industrie bleken doorslaggevend — en minister Cals was zeker
ook gecharmeerd door het landgoed Drienerlo.
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Hoofdstuk 2

De Technische Hogeschool Twente als
herontwerp

De roep om een korte gefundamentaliseerde technisch-wetenschappelijke studie
is al van oudere datum dan Twente, en van veel oudere dan de nota-Posthumus.
Twente heeft een serieuze poging gedaan om aan zo’n studie inhoudelijk vorm
te geven en kwam daarmee in een denkklimaat terecht dat voor het eerst in
de na-oorlogse geschiedenis van het technisch-wetenschappelijk onderwijs een
grondige bezinning op doelen en inhouden nodig maakte.1

— prof. ir. W. Draijer

De voorbereidingscommissie

Met het indienen van zijn Nota van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
inzake de uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs in januari 1961 bepaalde Cals
zijn positie omtrent de plaatskeuze voor een derde technische hogeschool. Het parlement
was nu aan zet. Cals voelde er echter weinig voor om naar zijn mening kostbare tijd te
verliezen en besloot tot de instelling van een commissie die tot taak had voorbereidingen
te treffen voor de start van de derde technische hogeschool. In een oriënterend gesprek
in februari 1961 met ir. J.B.G.M. ridder de van der Schueren, de Overijsselse Commissaris
der Koningin, kwam een aantal aspecten van de taken van de voorbereidingscommissie ter
sprake. De minister en de Commissaris deelden de opvatting dat de nieuwe instelling op 1
september 1962 van start moest gaan. Daarnaast werd gesproken over mogelijke leden van
deze voorbereidingscommissie, waarbij expliciet werd gesteld dat het lidmaatschap van de
commissie niet diende te worden gezien als vooruitlopend op het curatorschap.

1Campofocus, 5 nr.13, 28 november 1968.
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De van der Schueren was bereid om het voorzitterschap op zich te nemen.2 Ook
de Groninger Commissaris der Koningin èn de president-curator van de Rijksuniversiteit
Groningen, mr. W.A. Offerhaus, zou tot de commissie toetreden. Hij zou echter in november
1961 komen te overlijden. Gezien de keuze van de minister voor Drienerlo zou ook
burgemeester Thomassen van Enschede qualitate qua zitting in de commissie moeten nemen.
Als mogelijke andere leden dacht men aan de directeur van de in Oldenzaal gevestigde
Nederlandse Aardolie Maatschappij, dr. H.A. Stheeman. Hij werd als een bijzonder geschikt
persoon gezien maar men onderkende het gevaar dat hij te overheersend zou kunnen worden.
Als tegenspeler van Stheeman dacht men aan een andere industrieel. Ir. H.M. van Mourik
Broekman was president-directeur bij de Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie en als
voorzitter van de Stichting tot Bevordering van Technisch Hoger Onderwijs in de Noordelijke
en Oostelijke provincies al zeer betrokken geweest bij de derde technische hogeschool. Ook
dr. W.T. Kroese, directeur van de Koninklijke Textielfabriek Nijverdal Ten Cate zou in de
commissie moeten worden opgenomen. Dat mr. H.J. Woltjer, raadadviseur in algemene dienst
van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, ook in de commissie zou komen
was voor het ministerie en De van der Schueren een uitgemaakte zaak. Daarnaast wilde
men de IJsselstreek niet passeren. F.A. Drijver, de president-directeur van de Thomassen en
Drijver blikemballagefabrieken te Deventer, werd wat dat betreft als een geschikte kandidaat
beschouwd.3

Het aanschrijven van de voorgestelde leden van de voorbereidingscommissie verliep
voorspoedig. Met name Van Mourik Broekman toonde zich enthousiast. Hoewel het parlement
nog moest instemmen met het besluit de derde TH in Twente te vestigen sprak hij de hoop
uit dat zulks wel zou gebeuren.4 Drijver was wat dat betreft terughoudender. Hij zou, ’gezien
de bizondere gevoelens in de Deventer gemeenschap’ het op prijs stellen als de commissie
pas na de definitieve plaatskeuze door het parlement in werking zou treden.5

Bij andere mogelijke leden speelden verschillende factoren een rol bij het al dan niet
aanvaarden van het lidmaatschap van de voorbereidingscommissie. Zo wilde Stheeman
eerst zijn opvolging bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij regelen.6 Kroese was in het
buitenland en kon pas later reageren. Ir. W.H. Boom, gedelegeerd commissaris van het
Hengelose metaalbedrijf Dikkers & Co was wel bereid maar stelde daar tegenover dat dan

2De van der Schueren was overigens vanaf 1958 ook lid van het curatorium van de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Voorts was hij van 1956 tot 1963 voorzitter van de Raad van Commissarissen N.V.
KZO (Koninkijke Zwanenburg/Organon) en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke
Zout-Ketjen.

3Nationaal Archief, Den Haag, Afdelingen Hoger Onderwijs, Hoger Onderwijs en Wetenschappen
en het Directoraat-Generaal voor de Wetenschappen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, [1911] 1918-1975, nummer toegang 2.14.58, inv.nr. 54. Voorbereidingscommissie. Notitie
betreffende gesprek met de commissaris der Koningin in de provincie Overijssel over de derde technische
hogeschool, 6 februari 1961.

4Ibid., inv.nr. 54. Voorbereidingscommissie. Van Mourik Broekman aan Cals, 18 februari 1961.
5Ibid., inv.nr. 54. Voorbereidingscommissie Drijver aan Cals, 23 februari 1961.
6Ibid., inv.nr. 54. Voorbereidingscommissie. Stheeman aan Cals, 17 februari 1961.
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zijn curatorschap aan de Technische Hogeschool Eindhoven beëindigd zou worden.7 Een ander
mogelijk lid van de voorbereidingscommissie, de aan de Algemene Kunstzijde Unie verbonden
professor J. Boon, kon zich volgens zijn bazen niet vrijmaken voor deze extra werkzaamheden.8

A.J. Piekaar, de topambtenaar van het ministerie, wees de directie van de AKU er vervolgens op
dat Boon al een aantal taken had neergelegd en dat dit aanleiding kon zijn om haar standpunt
te herzien.9 Ir. A.J. Engel, president-directeur van de AKU, bleek wat de werkzaamheden van
Boon betrof onvermurwbaar.10 Piekaar bleef echter volhouden. Zou Engel zelf niet willen
toetreden tot de voorbereidingscommissie? Engel stemde na enige aarzeling met dit verzoek
van Piekaar in en trad later samen met Kroese toe tot de commissie.11

Op 6 april 1961 werd de Commissie van Voorbereiding der 3e Technische Hogeschool
officieel geïnstalleerd door minister Cals (afbeelding 2.1 op p.60). De minister sprak hierbij
een rede uit waarin hij het belang van deze nieuwe instelling nogmaals benadrukte. Een
derde, vierde en misschien wel een vijfde technische hogeschool waren geen dwaasheid
meer, ’althans gezien uit het oogpunt van de maatschappelijke behoefteontwikkeling.’ De
noodzaak en urgentie voor deze nieuwe instellingen kwam voort uit de politieke betekenis
van wetenschap en techniek. ’Het tekort aan wetenschappelijk en technisch gevormde
krachten vormt in alle landen een kernprobleem van wereldpolitieke betekenis. Wetenschap
en techniek zijn meer dan ooit een bron van welvaart en macht voor de maatschappij
geworden.’12 Daarmee toonde Cals zich expliciet een aanhanger van het zogenaamde ’lineaire
model,’ dat vaak geassocieerd wordt met Vannevar Bush’ Science: the endless frontier uit
1945: de ontwikkeling van wetenschap en techniek zou uiteindelijk ten goede komen van de
maatschappij.

De uitbreiding van het technisch hoger onderwijs was dus in de ogen van Cals van eminent
belang voor de toekomst van ons land. Vandaar ook dat hij niet kon instemmen met de wens
van Drijver om het instellen van de commissie uit te stellen tot het moment dat het parlement
zich had uitgesproken. In de tussenliggende tijd kon men immers al veel voorbereidende
werkzaamheden verrichten en zodoende tijdswinst boeken. Maar met welke werkzaamheden
diende de voorbereidingscommissie nu moeten starten? De commissie diende uit te gaan
van vestiging van de hogeschool op Drienerlo, maar moest er voortdurend op bedacht te zijn
dat de plaatskeuze nog niet was gemaakt.13 In verband met deze gevoeligheid werd besloten
om voorlopig in Zwolle te vergaderen. De nieuwe hogeschool zou uiterlijk september 1963
geopend moeten worden — opening een jaar eerder, zoals Cals eerder had voorgesteld, leek

7Ibid., inv.nr. 54. Voorbereidingscommissie. Boom aan Cals, 27 maart 1961.
8Ibid., inv.nr. 54. Voorbereidingscommissie. Kamphuisen aan Piekaar, 27 maart 1961.
9Ibid., inv.nr. 54. Voorbereidingscommissie. Nota van Piekaar aan Cals, 29 maart 1961.

10Ibid., inv.nr. 54. Voorbereidingscommissie. Kamphuisen aan Piekaar, 30 maart 1961.
11Ibid., inv.nr. 54. Voorbereidingscommissie. Engel aan Piekaar, 1 augustus 1961.
12Historisch Centrum Overijssel, Zwolle, Archief bestuur Technische Hogeschool Twente en Universiteit

Twente, nummer toegang 381.3, inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie. Rede Cals.
13NL-HaNA, inv.nr. 54. Voorbereidingscommissie. Nota over het gesprek van de minister met De van

der Schueren, Stheeman, Van Mourik Broekman en Woltjer, 20 maart 1961.

59



Afbeelding 2.1: De installatie van de voorbereidingscommissie door minister Cals, 6 april
1961. Foto: Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente

niet haalbaar te zijn. De commissie diende zich te richten op de opleiding van ingenieurs in
de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en scheikundige technologie. Ook zou er onderwijs
moeten komen in de vakgebieden die ten grondslag lagen aan deze disciplines: wis- en
natuurkunde en mechanica. Daarnaast liet Cals de mogelijkheid open om na verloop van tijd
een opleiding tot bijvoorbeeld natuurkundig ingenieur te starten, maar voorlopig diende men
zich te beperken tot bovengenoemde drie opleidingen.14

Cals was duidelijk gecharmeerd van de plannen omtrent een ’residential system’ en gaf
de voorbereidingscommissie expliciet de opdracht mee om te kijken naar de mogelijkheden
voor een dergelijk op Angelsaksische leest geschoeid systeem. Cals verwachtte dat steeds
meer studenten zonder academische achtergrond tot het hoger onderwijs zouden toetreden.15

14NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie.
15De bezorgdheid omtrent de veranderende maatschappelijke achtergrond van studenten blijkt ook

uit het rapport van de commissie studieduur van de Academische Raad uit 1964. ’Tot aan de eerste
wereldoorlog was studeren: natuurlijk recht van de welgestelden. Tot aan de tweede wereldoorlog
groeide de overtuiging dat studeren moet zijn: sociaal voorrecht voor de begaafden. Na de tweede
wereldoorlog kwam men tot het inzicht dat studie economische investering is, die aan de samenleving
hoog rendement oplevert. Studievoorlichting werd studiepropaganda: ”studie is burgerdienst-plicht voor
begaafden”.’Academische Raad. Rapport van de commissie studieduur. s.l., 1964, p. 65.
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Nederlandse universiteiten veranderden in snel tempo van een onderwijsinstelling voor
de elite naar een sociaal meer diverse en grootschaliger universiteit. De afstand tussen
hoogleraren en studenten werd steeds groter.16 Aan deze grootschaliger universiteiten werd
de civitas academica steeds meer een onbereikbare idylle. Daarnaast tekende Cals nog
aan dat de streek zelf ook geen enkele academische traditie kende. In zijn rede vroeg
hij zich af ’hoe men in een streek zonder academische traditie op een uitgestrekt terrein,
dat vele mogelijkheden biedt ter voldoening aan sterk gedifferentieerde behoeften aan
accomodatie, zowel van wetenschap en onderwijs in engere zin, als ook van staf en studenten,
de ruimtelijke voorzieningen mede dienstbaar kan maken aan de academische vorming.’17

Een ’residential system’ was het antwoord van Cals op een studentenpopulatie zonder
academische achtergrond in een niet-academische omgeving.

Een campus betekende ook een antwoord op het zo verfoeide spoorstudentschap. De
commissie Reinink had na de oorlog reeds geconstateerd dat steeds meer studenten niet
meer in de academiestad woonden, terwijl dat wel als belangrijk werd ervaren:

Wie dagelijks van Delft naar Rotterdam, Den Haag en verder heen en weer moet
reizen, en gedwongen is op de meest afstompende wijze gemiddeld twee uur van
zijn vrije tijd te vergooien, wie dagelijks nodeloos vroeg op moet staan om tijdig
in de stad zijner studie te zijn, wie dagelijks zijn werk vroegtijdig en meestal in
haast moet afbreken om de trein nog juist (of juist niet) te halen, wie praktisch
alle gelegenheid ontnomen wordt ’s avonds lezingen op cultureel of vakgebied bij
te wonen, wiens weg van trein naar collegezaal nooit leidt langs bibliotheek of
clubgebouw, wie vriendschap, opbloeiend in verenigingsleven, onthouden blijft,
kàn bijna niet anders dan op den duur belangstelling verliezen in veel dat ook
hém zeker zou boeien, doch dat in feite voor hem onbereikbaar is.18

De conclusie was geweest dat de spoorstudent geen onderdeel kon uitmaken van de civitas
academica en dat daardoor de vorming van de student tekort kwam. Niet de universiteit
maar de verenigingen waren immers verantwoordelijk voor de vorming. Door spoorstudenten
en nihilisme onder studenten — studenten die niet bij verenigingen waren aangesloten —
ging dit civitasideaal steeds meer verloren.19

De reactie van De van der Schueren op de rede van Cals was tekenend voor de urgentie
van het hele project. Het leek hem het beste om zo spoedig mogelijk aan het werk te
gaan. ’We zullen met inzet van onze krachten werken aan een goede fundering van de

16Knegtmans, „De plaats van de universiteit”, pp. 241-242.
17NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie. Rede Cals.
18 [Commissie Reinink], Rapport van de staatscommissie tot reorganisatie van het hoger onderwijs,

p. 373.
19Knegtmans, Professoren van de stad, p. 400.
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derde technische hogeschool, in de hoop dat de toekomstige generaties zullen getuigen: ”Uit
OOST-NEDERLAND [sic] komen goede en bekwame ingenieurs”.’20

De voorbereidingscommissie werd aangevuld met drs. J.C. Baarspul, die als secretaris zou
optreden. Baarspul was evenals Piekaar bestuursambtenaar geweest in Nieuw-Guinea. Het
behoorde onder andere tot zijn taken om de leden van de commissie van achtergrondliteratuur
te voorzien. De leden van de commissie werden overstelpt met rapporten van de verschillende
steden die de hogeschool binnen hun gemeentegrenzen hadden willen halen. Zo behoorden
uiteraard de rapporten gepubliceerd door de Stichting tot bevordering van technisch hoger
onderwijs in de noordelijke en oostelijke provincies, tot de stukken die de leden dienden
door te nemen, maar ook bijvoorbeeld de Zwolse plannen voor een hogeschool voor
toegepaste wetenschappen. Zolang de Staten-Generaal zich nog niet hadden uitgesproken
diende de commissie immers voorbereid te zijn op vestiging van de hogeschool in elk
van de kandidaatsteden. Ook het rapport van de gezamenlijke spreidingscommissies
behoorde tot de literatuur die de commissieleden kregen opgestuurd, evenals verscheidene
voortgangsrapportages van de Technische Hogeschool Eindhoven.

De voorbereidingscommissie begon met het instellen van enkele werkgroepen of
subcommissies. Een nog te benoemen rector magnificus zou zich samen met Woltjer, Boom
en Van Mourik Broekman ontfermen over zaken in verband met het studieprogramma, het
wetenschappelijk programma en de personeelsvoorziening voor onderwijs en onderzoek.
Woltjer, Offerhaus, Van Mourik Broekman en Thomassen zouden zich bezig houden met
de invulling van het ’residential system’. Stheeman zou proberen zoveel mogelijk bij de
besprekingen van deze laatste groep aanwezig te zijn. Voor deze subcommissie werd
aanvankelijk gedacht aan een hoogleraar met Amerikaanse onderwijservaring, maar men
had hier geen concrete kandidaat voor op het oog.21 Stheeman zelf zou samen met Kroese
en Thomassen voorbereidingen treffen voor de bouwvoorzieningen, zoals de oprichting van
een bouwbureau. Thomassen zou zich ontfermen over de huisvesting van personeel buiten de
campus. Daarnaast was er nog een werkgroep bestaande uit De van der Schueren, Offerhaus,
Van Mourik Broekman en Drijver die zich zou buigen over een geschikte bestuursstructuur.
Baarspul zou als secretaris zoveel mogelijk aan alle werkgroepen deelnemen. Dit leidde
Sorgdrager er achteraf toe te stellen dat Baarspul van alles op de hoogte was en zich
ontwikkelde tot de spil van alle activiteiten van de voorbereidingscommissie.22 Deze centrale
rol van Baarspul werd overigens later ook door het College van Curatoren onderkend en werd

20NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie. Reactie Ridder
de van der Schueren op de rede van Cals.

21Ibid., inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie.
22Sorgdrager, Een experiment in het bos, p. 25.
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als onderdeel van de taak van de secretaris gezien: hij diende altijd op de hoogte te zijn van
hetgeen er in de hogeschool omging.23

Hoewel het ministerie een streefdatum van september 1963 had gesteld, kwam de
commissie al snel tot het oordeel dat dit streven onhaalbaar was: de hogeschool zou op
zijn vroegst in september 1964 van start gaan, mits er geen tegenslag zou komen. Het was
van belang dat deze streefdatum ook zou worden gehaald. Het departement wees op het feit
dat ’de keuze van de streefdatum samen hangt met de doorwerking voor het wetenschappelijk
onderwijs van de naoorlogse geboortepiek.’24 Thomassen wist dat de vierde TH in 1967 in
het westen van het land tot stand zou komen. Dat impliceerde volgens hem dat de derde TH
niet later dan in 1964 zou mogen openen.25

Met sommige voorbereidingen kon men echter nog niet starten. Het parlement diende
zich immers nog uit te spreken over de vestigingsplaats. Maar er waren ook nog andere
belemmeringen. Zo zou de werkgroep voor onderwijs en onderzoek nog niet van start kunnen
gaan zo lang er geen rector magnificus was en het was al wel duidelijk dat er enige tijd zou
verstrijken vooraleer men deze zou kunnen verwelkomen. In juli 1961 werd dr. G. Berkhoff als
’rector magnificus designatus’ aan de voorbereidingscommissie toegevoegd. Berkhoff, van huis
uit chemicus, had carriëre gemaakt binnen Staatsmijnen en fungeerde daar als hoofd van de
Centrale Technische Onderzoekingsdienst.26 Toen hij in de loop van 1961 voor een onderhoud
werd benaderd door de directeur-generaal van het ministerie had hij de verwachting dat het
ministerie één van zijn collega’s bij Staatsmijnen op het oog had als hoogleraar. Tijdens het
onderhoud bleek echter dat het om een adviseurschap ging bij de voorbereiding van de derde
technische hogeschool, alsmede een toekomstig rectoraat.27 Vanaf eind juli zou hij deelnemen
aan de vergaderingen van de commissie.28

Een academische revolutie

Cals had een technische hogeschool voor ogen met opleidingen voor chemische technnologie,
werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Zijn belangrijkste doelstelling was te kunnen voldoen
aan de voorziene behoefte aan ingenieurs. Daarbij ging zijn interesse uit naar een experiment
met een op Angelsaksische leest geschoeid ’residential system’, waarbij eventueel een
baccalaureaatsexamen kon worden ingesteld. Kortom, er was ruimte voor vernieuwing maar
de nieuwe instelling diende ook vrij snel te openen. De voorbereidingscommissie was op de

23NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1. College van Curatoren. Notulen vergadering
9 december 1961.

24Ibid., inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie.
25Ibid., inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie.
26H. Lintsen, red. Research tussen vetkool en zoetstof. Zestig jaar DSM Research 1940-2000. Zutphen:

Stichting Historie der Techniek, 2000, pp. 22-24.
27’Prof. Berkhoff heeft ’n wapen dat feilloos werkt: humor’ Tubantia/ Hengelosch Dagblad - THT

bijlage, 11 september 1964, p.13.
28NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie.
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Afbeelding 2.2: Rector magnificus ’designatus’ Prof. dr. G. Berkhoff. Historisch Archief
Universiteitsbibliotheek Twente

hoogte van enkele initiatieven tot vernieuwing van het hoger onderwijs die hadden gespeeld
bij de oprichting van de technische hogeschool in Eindhoven. Daar was uiteindelijk weinig
van terecht gekomen: Eindhoven bleek niet wezenlijk af te wijken van Delft.29

De voorbereidingscommissie besloot de suggesties van Cals als uitgangspunt te zien en
daarmee de vernieuwing van het Nederlandse hoger onderwijs ter hand te nemen. Met name
de Angelsaksische wereld diende ter inspiratie.30 Wat dat betreft was sprake van een poging
tot ’transfer’ van buitenlandse systemen naar de Nederlandse situatie.31 In de wetenschap
is voortdurend sprake van een neiging om instituties van de op dat moment leidinggevende
landen te kopiëren.32 ’At every period,’ stelde de prominente wetenschapshistoricus Joseph

29NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie. Bij de eerste
initiatieven voor een technische hogeschool in het zuiden van het land luidde het eerste uitgangspunt:
’Deze hoogeschool wordt geen copie van de Technische Hogeschool te Delft.’ Zie BHIC, nummer toegang
165, inv.nr. 1. Initiatief tot oprichting Tweede Technische Hogeschool door oud-leden van Sint-Virgilius,
1947. Schetsplan voor nieuwe hoogeschool in het zuiden.

30NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie.
31Henk te Velde definieert ’political transfer’ als ’the migration of political practises across national

borders’. Henk te Velde. „Political transfer: an introduction”. In: European review of history 12 (2005),
pp. 205-221, p. 208.

32Joseph Ben-David. The scientist’s role in society. A comparative study. Chicago/ Londen: The
University of Chicago Press, 1984, p. 171.
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Ben-David, ’there are differences between the sociology of scientific work in the country (or
countries) that are the temporary centers of science and the sociology of science elsewhere.
In the centers — England during the latter part of the seventeenth century, France during the
eighteenth century, Germany during the nineteenth century, and the United States at present
— the social structures of science developed on the basis of the patterns of the previous center
and innovations related to the conditions prevailing in the new center. Elsewhere, however,
much of what happened was a response to, imitation of, resistance to, or competition with the
center. Because of the unity of the world’s scientific communities, members in the peripheral
countries used the situation at the center as their frame of reference in thinking about their
own conditions of work.’33 Zo is de moderne research universiteit geënt op het Duitse model.
Het Noord-Amerikaanse systeem was oorspronkelijk gebaseerd op de Engelse situatie met
colleges maar plaatste daar de Duitse, op faculteiten gebaseerde structuur overheen.34 Het
besef dat de inspiratiebronnen voor de THT elders gelegen waren werd wellicht nog het best
verwoord in de oratie van van de chemicus dr. P. Mars. ’Hier op de campus,’ stelde hij, ’treft
U geen standbeelden aan van grote voorgangers — ons verleden ligt in andere plaatsen.’35

Zoals de Leidse universiteitshistoricus Otterspeer opmerkte kwamen in de plannen voor de
THT verschillende elementen uit het naoorlogse denken over hoger onderwijs samen.36

Ook in andere delen van West-Europa was overigens sprake van allerlei plannen met
betrekking tot onderwijsvernieuwing. De historicus Walter Rüegg wijst bijvoorbeeld op een
in 1955 door de Franse premier Pierre Mendès-France georganiseerde conferentie omtrent
de hervorming van het hoger onderwijs, en dan met name de uitbreiding van de technische
opleidingen, de hervorming van medische opleidingen en het stimuleren van onderzoek. Twee
jaar later, in 1957, werd in de Bondsrepubliek Duitsland een Wissenschaftsrat ingesteld en
in Engeland resulteerde het in 1963 verschenen Robbins Report in een over het gehele land
vertakt netwerk van universiteiten en technische hogescholen.37 Ook aan gene zijde van het
Kanaal werd de spreiding van het hoger onderwijs ter hand genomen.

In september 1961 bracht een aantal leden van de voorbereidingscommissie een bezoek
aan de TH Delft en niet lang daarna volgde een bezoek aan de TH Eindhoven. Naar
aanleiding van deze bezoeken formuleerde Van Mourik Broekman enkele gedachten omtrent
de voorbereidingen. Hij wees erop dat elke beslissing die nu genomen werd, zowel
op organisatorisch als op architectonisch gebied gevolgen zou hebben voor de verdere
ontwikkeling van de derde technische hogeschool, zowel op academisch, geestelijk als
cultureel vlak. Daarnaast maakte hij een opmerking betreffende de radicale afwijkendheid
van de nieuwe instelling. ’Het type dat wij hier in Twente gaan oprichten is iets geheel

33Ibid., p. 19.
34Clark, Academic charisma and the origins of the research university, p. 28.
35P. Mars. De snelle omweg. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon

hoogleraar in de fysische chemie der processen. Technische Hogeschool Twente, 1967, p. 3.
36Otterspeer, „Tilburg: de Katholieke Universiteit. In Tilburg begon de verandering”, p. 383.
37Walter Rüegg. „Themes”. In: A history of the university in Europe. IV. Universities since 1945. Red.

door Walter Rüegg. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, pp. 3-30, pp. 13-14.
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nieuws voor Nederland; ik bedoel hiermee het campustype. Wij hebben als Nederlanders
geen enkele ervaring met dit soort onderwijsinstelling.’ In het buitenland had men deze
ervaring wel en daarom stelde hij voor een buitenlandse studiereis te maken.38 Kroese sloot
zich in beginsel aan bij de opmerkingen van Van Mourik Broekman, maar hij wilde ook de
aandacht vestigen op een aantal problemen van praktische aard waar men actie diende te
ondernemen. Zo was het belangrijk om de kernhoogleraren voor de afdelingen aan te trekken,
een onderwijsprogramma te ontwerpen, een tijdschema op te stellen en de plannen voor het
residential system uit te werken.39

Het residential system

Het was niet voor niets dat men voor de samenstelling van de voorbereidingscommissie
leden met Amerikaanse ervaring had overwogen. Met een campus zou de nieuwe
onderwijsinstelling zich op naar Nederlandse begrippen onontgonnen terrein begeven: binnen
de landsgrenzen was niets vergelijkbaars te vinden. Dat betekende overigens niet dat de
voorbereidingscommissie onbekend was met het fenomeen campus. Zo had Van Mourik
Broekman al eens een bezoek gebracht aan de nieuw gebouwde Stanford University in
Palo Alto40 en ook Kroese had enige tijd in de Verenigde Staten doorgebracht en enkele
Colleges bezocht.41 Daarnaast kon men terugvallen op ervaring van derden. Boom beschikte
als oud-curator van de Eindhovense hogeschool over het verslag van een reis naar de V.S.
van de chemicus K. Rietema. Kroese wees op een artikelenreeks van de Utrechtse econoom
prof. dr. H.M.H.A. van der Valk, waarin een analyse werd gegeven van het Amerikaanse hoger
onderwijs in het algemeen, maar ook over het campussysteem.42

’De moderne samenleving,’ schreef Van der Valk, ’is in de loop van deze eeuw heel
wat gecompliceerder geworden dan vroeger. Het geestelijk en maatschappelijk volwassen
worden eist daardoor ook meer tijd. Naast de bekende massa-productie in de industrie, kent
Amerika ook een massa-opvoeding van middelbare schoolleerlingen, een uniek verschijnsel
in de wereld.’43 Het voornaamste doel van deze massa-opvoeding, het massa-onderwijs was
om ’de jeugdige persoon bruikbaar te maken voor de maatschappij.’44 Interessanter zijn
echter de door Van der Valk geplaatste observaties met betrekking tot het verschijnsel

38NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 739. Stukken betreffende de Commissie
Voorbereiding Derde Technische Hogeschool inzake de voorbereiding en de totstandkoming van de
Technische Hogeschool Twente, 1961 - 1964. Brief van Van Mourik Broekman aan de leden van de
Commissie voorbereiding derde technische hogeschool, 27 september 1961.

39Ibid., inv.nr. 1. College van Curatoren. Bijlage bij de brief d.d. 2.10.1961 aan de leden van de Commissie
voorbereiding.

40Ibid., inv.nr. 739. Voorbereidingscommissie.
41Ibid., inv.nr. 4. College van Curatoren. Notulen van de zevende vergadering 9 juni 1962.
42Ibid., inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie.
43H.M.H.A. van der Valk. „Het Amerikaanse onderwijs. I. Achtergronden en kenmerken van het

Amerikaanse onderwijs”. In: De economist 106 (1958), pp. 171-189, p. 175.
44H.M.H.A. van der Valk. „Het Amerikaanse onderwijs. II. De organisatie van het Amerikaanse

onderwijs”. In: De economist 106 (1958), pp. 225-259, p. 225.
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campus. ’In Europese ogen is er veel franje aan een Amerikaanse onderwijsinstelling,’
schreef hij. ’Naast de ... administratieve dienst, vindt men op de campus van vele
Colleges en universiteiten eigen kapellen, met vaak verplicht dagelijks kerkbezoek, verder
de vele gebouwen voor studenten zoals dormitories (woonhuizen), sportgebouwen waarin
zich zwembassins, ”basketball”, gymnastiekzalen enz. bevinden en tenslotte de sportvelden
waaronder vaak eigen stadia. De gebouwen dienen niet alleen voor sportactiviteiten, maar
ook voor andere ”outside-activities” van de studenten (glee-clubs, orkesten, uitgebreide
discotheken, talrijke verenigingen, campus-week of dagbladen, campusbanken enz.). Het
geheel lijkt voor een buitenstaander op ”conspicious” consumptie.’45 Een campus mocht voor
een buitenstaander een plaats van ’conspicious consumption’ lijken, in werkelijkheid was het
volgens Van der Valk vooral een ’efficiënte plaats’. ’De campus is een efficiënte plaats, omdat
alles vlak bij is. De studenten kunnen ’s middags eerst college lopen, daarna een paar
uren sport beoefenen, vervolgens eten en hebben tenslotte een lange avond voor werken en
recreatie. Ook in dit schoolse systeem zit een grote efficiency. Hoeveel tijd gaat er bij vele
studenten in Nederland niet verloren in niets doen of inefficiënt gebruik van de tijd, doordat
zij te ver van de collegezalen afwonen.’46

Dat alles betekende echter niet dat de voorbereidingscommissie onverdeeld positief was
over een eventueel residential system. A.J. Engel, die zich later bij de voorbereidingscommissie
had gevoegd, toonde zich zeer kritisch over de eventuele vormende waarde van een campus.
Engel had van alumni van Amerikaanse campusinstellingen ’... nimmer de indruk verkregen,
dat het leven op de campus voor hun vorming van positieve betekenis is geweest; eerder het
tegendeel.’47

De suggestie van Van Mourik Broekman om een buitenlandse studiereis te organiseren
werd verder uitgewerkt. Binnen Europa zouden bezoeken kunnen worden gebracht aan
universiteiten in Engeland en Duitsland. Een bezoek aan Oxford of Cambridge werd
als vanzelfsprekend gezien maar daarnaast kwamen ook Nottingham en/of Leeds en het
betrekkelijk jonge instituut Keele te North Staffordshire in aanmerking. Voor Duitsland
dacht men aan de technische universiteit in Berlijn, Düsseldorf, Kiel en München en wellicht
Tübingen.48 Men kwam uiteindelijk op een programma bestaande uit bezoeken aan Liverpool,
waar men bezig was met een campus voor 2000 studenten, Keele, waar een experiment
werd uitgevoerd met een full residential system en Loughborough, een ’advanced college
for technical studies’. Het bezoek zou worden afgesloten met een bezoek aan Oxford of
Cambridge.49

45Van der Valk, „Achtergronden en kenmerken”, pp. 183-183.
46Van der Valk, „De organisatie van het Amerikaanse onderwijs”, p. 257.
47NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie.
48Ibid., inv.nr. 4. College van Curatoren. Notulen van de achtste vergadering 14 juli 1962.
49Ibid., inv.nr. 5. College van Curatoren. Notulen van de tiende vergadering 13 oktober 1962.
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Het baccalaureaat

Naast het door Cals geopperde experiment met een ’residential system’ was sprake van nog
een aantal andere mogelijke vernieuwingen. Zo stelde Cals in zijn nota voor om aan de
nieuwe instelling het baccalaureaatsexamen in te stellen. De behoefte aan een verkorte
wetenschappelijke opleiding als het baccalaureaat was voortgekomen uit het besef dat de
universiteiten en hogescholen meer wetenschappelijk geschoolde krachten zouden moeten
gaan afleveren voor posten zowel in de samenleving en de industrie, als in de universiteiten
zelf. Het baccalaureaat zou dit probleem moeten oplossen. ’Niet alleen zijn de aantallen
studenten zozeer gegroeid, dat het onderwijs voor de universiteit een aanzienlijk zwaardere
taak is geworden dan bijv. vòòr de oorlog, maar bovendien worden de eisen waaraan moet
worden voldaan om wetenschappelijk ’mee te kunnen’ in snel tempo hoger. Een gevolg hiervan
is, dat enerzijds de gemiddelde studieduur schrikbarend lang aan het worden is, anderzijds
de remmende invloed van de niet op de wetenschap ingestelde studenten zich steeds sterker
doet gevoelen. Afgezien hiervan wordt de algemeen academisch vormende waarde van de zich
meer en meer specialiserende studie steeds twijfelachtiger.’50 Een gevolg van deze situatie
was dat het onderwijs te veel tijd investeerde in studenten die de wetenschap uiteindelijk
zouden verlaten en te weinig in diegenen die in de wetenschap actief zouden worden.51

Het Twentse experiment met het baccalaureaat was echter niet het eerste. Het
baccalaureaat was halverwege de jaren vijftig als verkorte wetenschappelijke studie ingevoerd
en een aantal instellingen van hoger onderwijs hadden het aan enkele opleidingen getest. Zo
had de Amsterdamse Gemeentelijke Universiteit besloten om het baccalaureaatsexamen in te
voeren voor de opleiding economie. Deze variant was echter geen succes geworden.52 Aan
de Technische Hogeschool Eindhoven werd het baccalaureaatsexamen niet ingevoerd. ’Het
voorstel om ... de opleiding te beperken tot een baccalaureaatsexamen werd door Eindhoven
onverbiddelijk verworpen,’ schreven de Eindhovense historici Lintsen en Schippers. ’De TU/e
wilde een volwaardige universiteit zijn en daar hoorde de opleiding tot onderzoeker bij, zo
mogelijk doorgezet in een promotietraject.’53 Uit deze opmerking blijkt de onenigheid van de
technische hogescholen over het baccalaureaat en de THT zou zich goed moeten voorbereiden
op eventuele weerstand.54

De Twentse voorbereidingscommissie, voor een belangrijk deel bestaande uit regionale
industriëlen, besloot niettemin het baccalaureaat toch in te voeren. Daarbij werd ervoor
gekozen de graad instellingsbreed in te voeren. Iedere Twentse student zou baccalaureus
worden. Dat was een cruciaal verschil in vergelijking met de andere experimenten.

50J.F. Glastra van Loon en D. van Arkel. „Beklemde universiteiten, benarde wetenschap”. In: Universiteit
in tijdnood. Red. door J.F. Glastra van Loon en C.E. Vervoort. Meppel: J.A. Boom en Zoon, 1964, pp. 53-65,
pp. 55-56.

51Ibid., p. 56.
52Knegtmans, Professoren van de stad, pp. 398-399.
53Lintsen en Schippers, Gedreven door nieuwsgierigheid, p. 77.
54NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 8 juli 1963.
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De opleiding werd op zo’n manier ingericht dat het Eindhovense commentaar niet van
toepassing was: het Twentse baccalaureaat zou een opleiding worden tot praktijkingenieur,
terwijl de mogelijkheid om door te studeren voor de ingenieurstitel intact bleef. Het
baccalaureaatsexamen zou daarmee als voorbereidend examen voor de doctorale studies
èn als afsluitend examen kunnen functioneren.55 Een deel van de studenten zou kunnen
doorstuderen terwijl de rest met een afgeronde, volwaardige academische studie de
maatschappij of de industrie zou kunnen betreden.

De integratie van technische en maatschappijwetenschappen

De gedachten van de voorbereidingscommissie gingen ook uit naar de
maatschappijwetenschappen. De plannen voor een hogeschool voor technische en
maatschappijwetenschappen zoals deze door Groenman, Van Hasselt en Van Heek waren
gepresenteerd waren hier een inspiratiebron. De voorbereidingscommissie was van mening
dat onderdelen uit de maatschappijwetenschappen in de opleiding tot ingenieur dienden te
worden ingepast, ’die de ingenieur voor de goede uitoefening van zijn beroep in de huidige
maatschappij niet kan ontberen.’56

Groenman, Van Hasselt en Van Heek hadden een pleidooi gehouden voor de integratie van
een sociaal-wetenschappelijke component in de opleiding tot ingenieur. De minister had deze
suggestie meegegeven aan de Commissie technische studie en maatschappijwetenschappen,
onder voorzitterschap van Neher. De taak van deze Commissie was na te gaan op welke
wijze de maatschappijwetenschappen in de ingenieursopleiding konden worden ingevoegd.
Onder andere Groenman had zitting in de Commissie, alsmede enkele leden van de
voorbereidingscommissie: Kroese, Van Mourik Broekman en Woltjer. Twee andere leden
van deze commissie Neher, dr. H.K. Volbeda en prof. dr. B.C.J. Lievegoed, zouden later
hoogleraar aan de THT worden. Sommige van de vergaderingen van deze commissie werden
bijgewoond door Berkhoff. Gedurende de werkzaamheden van deze commissie beperkte de
voorbereidingscommissie zich tot enkele algemene beschouwingen omtrent de integratie van
techniek en maatschappijwetenschappen.

De idee van de integratie van techniek en maatschappijwetenschappen was overigens niet
voorbehouden aan de voorbereidingscommissie. In de Verenigde Staten werden pleidooien
gehouden voor een maatschappijwetenschappelijke achtergrond voor ingenieurs. Vanaf het
begin van de twintigste eeuw waren er verschillende voorstanders geweest van de idee om
humaniora en maatschappijwetenschappen in de ingenieursopleidingen op te nemen, zodat
studenten kennis zouden nemen van de sociale betekenis van technologie.57 ’Technicians
today are realizing that to do their jobs well they must do them in a far wider context of

55Cals, Nota inzake de uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs, pp. 5-7.
56NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie.
57Matthew H. Wisnioski. „Liberal education has failed. Reading like an engineer in 1960s America”.

In: Technology and culture 50 (2009), pp. 753-782.
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understanding than was once thought necessary. An engineer is judged by his success, but
the definition of success is becoming more elaborate. Now that engineering is involved in
every phase of mankind’s existence, the expert engineer must also be a humanist; he must
try to understand life as a totality.’58 Vanwege dit toenemende belang van de ingenieur in
de samenleving was de gedachte dat de studenten van de THT op leidinggevende posities
in de maatschappij terecht zouden komen niet zo vreemd. ’An ever larger number of the
world’s decisions, touching all of life, are being made by engineers in terms of engineering
objectives and values.’59 Of, zoals dezelfde auteur het veel krachtiger uitdrukte: ’Engineers are
the chief revolutionaries of our time.’60 Dit was ook naar voren gekomen uit een onderzoek
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), herinnerde Lievegoed zich later. ’Heeft
niet het KIVI reeds in 1955 een onderzoek gedaan naar de functies die Ir.’s, 10 jaar na hun
afstuderen, vervulden? 80% deed geen Ir.’s werk meer, maar vervulde algemeen leidinggevende
managementfunkties.’61

Ook hier kraakte Engel een harde noot. Hij waarschuwde voor ’het kweken van amfibiën’.
De THT diende in de eerste plaats ingenieurs op te leiden, zo vermaande hij zijn collega’s.62

Het oordeel van de Tweede Kamer

Terwijl de Tweede Kamer debatteerde bracht burgemeester Thomassen een bezoek aan Den
Haag om de Twentse zaak nogmaals in de schijnwerpers te zetten. Voor de Kamer stond
het belang van de technische wetenschappen buiten kijf. Namens de PvdA benadrukte het
Kamerlid Tans het belang van de nieuwe hogeschool. Om de ontwikkelingen bij te kunnen
houden ’en daaraan binnen het kader van de samenwerking in de westelijke wereld een
constructieve bijdrage te kunnen leveren’ zouden steeds meer academisch gevormden moeten
worden ingeschakeld. Ook wees hij op de groei van de twee andere technische hogescholen.
Tans wilde nog niet spreken van een ’massificatie van het technisch wetenschappelijk
onderwijs’, maar stelde wel dat het gezien de verwachte groei noodzakelijk zou zijn om een
derde instelling van technisch wetenschappelijk onderwijs op te richten. Dat deze hogeschool
in het oosten des lands zou komen was voor het Kamerlid evident: ’Aan deze verdere stap
tot spreiding van het technisch wetenschappelijk onderwijs zou iedere zin ontnomen worden,
wanneer de derde technische hogeschool niet zou worden gesitueerd in het oosten van het
land.’ In welke stad was echter een andere kwestie. Tans was het met de minister eens
dat in het geval van een technische hogeschool Enschede over de beste papieren beschikte.
Daarbij tekende hij echter aan ’dat het niet denkbeeldig is, dat de keuze voor Enschede,

58Lynn White, jr. Machina ex Deo: essays in the dynamism of western culture. Cambridge, MA en
Londen: The MIT Press, 1968, p. 144.

59Ibid., p. 143.
60Ibid., p. 149.
61B.C.J. Lievegoed. Het keuzevraagstuk binnen de sociale bedrijfskunde. Afscheidscollege. 1973, p. 15.
62NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 3. College van Curatoren. Gesprek met Van

Hasselt, Breedveld, Engel, Kroese, Berkhoff en Woltjer, 6 april 1962.
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die in de gegeven omstandigheden de meest redelijke lijkt, een ontwikkeling tot het door
de spreidingscommissie gedachte universitaire project zo niet afsnijdt, dan toch de kans
hierop veel geringer maakt.’ Ook KVP-Kamerlid Albering kon zich met de noodzaak van een
derde technische hogeschool verenigen. Daarnaast had ’de tweede technische hogeschool
... gedemonstreerd welk een stimulerende werking er uitging van een dergelijke instelling,
vooral in een industrie-minded gebied.’ Albering vervolgde door te stellen dat alle mogelijke
vestigingsplaatsen zo hun voordelen hadden, maar ’nu echter een technische hogeschool in
het geding is, moet mijn voorkeur wel vallen op het industriecentrum Twente.’63

Tilanus (CHU) was juist een voorstander van Deventer. ’Enschede biedt een prachtig
terrein aan, Drienerlo. Ik moet zeggen, dat ik het haast te mooi vind om daar nu juist
een hogeschool te vestigen.’64 Het natuurargument is overigens betrekkelijk: ’Het zelden
meer gehoorde argument, dat de stichting van de hogeschool op Drienerloo een inbreuk zou
betekenen op de natuur, lijkt van betrekkelijke betekenis. Behalve de omstandigheid, dat de
schoonheid van de omgeving van Enschede mede door tientallen landgoederen wordt bepaald,
is er het feit, dat het tegenwoordige landgoed Drienerloo zijn huidige vorm sedert een 80-tal
jaren geleidelijk heeft verkregen. Het is door de vroegere eigenaar in gedeelten aangekocht
en omgevormd tot een cultuurlandschap met een zeer bijzondere geaardheid weliswaar. Het
woord natuur is hier echter werkelijk niet geheel van toepassing. Beziet men een kaart uit
het midden van de vorige eeuw, dan is het duidelijk, dat Drienerloo in de natuurtoestand
bestond uit heidevelden, doorsneden door kleine waterlopen, die men nu nog gedeeltelijk
terugvindt.’65 De Tweede Kamer sloot zich uiteindelijk zonder veel tegenstand bij het oordeel
van de minister aan.

Nu het parlement zich achter de minister had geschaard diende een curatorium te worden
ingericht. De meest voor de hand liggende mogelijkheid was, en zo gebeurde het ook,
de leden van de voorbereidingscommissie in het curatorium te benoemen — hoewel men
eerder had gesteld dat het lidmaatschap van de commissie van voorbereiding zeker niet
mocht betekenen dat men ook curator zou worden. De van der Schueren werd benoemd tot
president-curator, Stheeman zou gedelegeerd curator worden en vrijwel alle overige leden
van de voorbereidingscommissie werden eveneens benoemd. Woltjer was de uitzondering.
Aangezien hij hoogleraar zou worden werd hij niet benoemd in het curatorium. Ook Baarspul
bleef betrokken. Hij werd benoemd tot secretaris van het College van Curatoren.

Nu er duidelijkheid was over de vestigingsplaats konden de vergaderingen plaatshebben
in Enschede. Baarspul nam zijn intrek in een kantoortje aan de Hengelosestraat 24a, waar
hij wekelijks een aantal dagen aanwezig was. Daarna werd verhuisd naar de vroegere villa
van H. van Heek Hzn., Oldenzaalsestraat 125 (afbeelding 2.3 op p.72). Baarspul omschreef

63Handelingen II 1960-1961, p.2819-p.2847.
64Handelingen II 1960-1961, p.2819-p.2847.
65Bijkerk, „Drienerloo en de derde T.H.”, pp. 25-26.
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Afbeelding 2.3: De ’eerste factorij’ van de Technische Hogeschool Twente: de villa aan de
Oldenzaalsestraat 125 te Enschede. Foto: Collectie UT Nieuws

deze villa als ’onze eerste factorij’. Veel stafmedewerkers hadden voorheen, evenals Baarspul
zelf, als ambtenaar gewerkt op het in 1962 gedekoloniseerde Nederlands Nieuw-Guinea. De
koloniale achtergrond van veel medewerkers was zo sterk aanwezig, dat er wel eens werd
gezegd dat het ideale moment om een eventuele vierde technische hogeschool op te richten
samen zou vallen met de dekolonisatie van de West — Suriname. Van de villa, zo herinnerde
campusdecaan Schuijer later, werd verteld ’dat het licht er nimmer uit ging.’66 De afdelingen
werden aanvankelijk gehuisvest in een barak in de tuin maar met de groei van de organisatie
werd ook deze barak te klein en moest gebruik worden gemaakt van een aantal voormalige
noodwinkels te Hengelo.67

De instelling zou Technische Rijkshogeschool te Enschede gaan heten. ’Die prozaïsche
benaming werd overbodig door een eigenmachtige daad,’ verklapte Thomassen later. ’Op alle
papieren uit Enschede was te lezen: THT, dus Technische Hogeschool Twente. Noch in Den
Haag noch in Zwolle werd die naam aangevochten.’68 Hoe kwam men tot deze naam? In
de eerste vergadering van het College van Curatoren werd door de voorzitter gememoreerd
dat de Technische Rijkshogeschool in Enschede in wijde kring werd aangeduid als de T.H.T.

66J. Schuijer. „Campus THT in statu nascendi”. Oorspronkelijk geschreven in augustus 1965.
67NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 3 oktober 1963.
68Wiedijk en Thomassen, In vuur en vlam!, p. 205.
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Afbeelding 2.4: Het beeldmerk van de Technische Hogeschool Twente

Een van de werkgroepen van de voorbereidingscommissie was al tot de conclusie gekomen
dat de naam T.H.T. als officiële naam ’minder geschikt’ zou zijn, vanwege het streekgebonden
karakter. Ook in het buitenland was de naam ongeschikt, ’omdat Twente daar op geen enkele
topografische kaart te vinden zal zijn.’69 Thomassen schreef in een brief echter dat dit niet fair
zou zijn ten opzichte van Hengelo. Hengelo was een krachtig steunpunt van de T.H., zo stelde
Thomassen.70 In een latere vergadering betoogde hij met klem dat het gebruik van de naam
Twente geen gevaar van een streekaccent met zich mee bracht. Hij werd hierin gesteund
door Van Mourik Broekman, die stelde dat de ’Twentse industrie’ algemeen gangbaar was.
De minister kon zich wel in deze naam vinden, zo bleek later. Toen Cals in een vergadering
van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd gevraagd naar de
voortgang van de voorbereidingen, antwoordde hij dat de technische hogeschool Enschede
’in de geheimtaal van het departement’ THT werd genoemd. ’Ik geloof,’ voegde hij hieraan
toe, ’dat dit ook het karakter van deze hogeschool juist aangeeft.’71

Het structuurplan van Van Tijen en Van Embden

Een prioriteit van de voorbereidingscommissie en het daar uit voortgekomen curatorium was
het gereedmaken van de campus voor zowel de huisvesting van studenten als voor gebouwen
voor onderwijs en onderzoek. Hiervoor werden de architecten Wim van Tijen en Samuel
van Embden aangezocht. Van Tijen had met name expertise op het vlak van huisvesting, Van

69NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv. nr. 1. College van Curatoren. Notulen van de
vergadering van 9 december 1961.

70Hengelo was in feite een krachtiger steunpunt van de TH dan Enschede. Hangelbroek merkte op
dat het miljoen waar Hengelo voor verantwoordelijk was vrij snel bij elkaar was, het is nog wachten op
het miljoen van Enschede.

71Handelingen II 1962-1963, Vaste Commissie voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, C2173.
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Embden met hogeschoolbouw — hij had een bijdrage geleverd aan de TH in Eindhoven — en
hij kende als stedebouwkundig adviseur van Enschede de streek.72 Dat was aanleiding voor
Van Mourik Broekman om de voorbereidingscommissie tot alertheid te manen. Het kon niet
de bedoeling zijn dat Van Embden zijn ’Eindhovense trucje’ zou herhalen.73 Kroese was echter
niet helemaal gerust op het aantrekken van deze combinatie. Van Tijen zou volgens hem wel
kunnen samenwerken met jonge architecten, ’doch bepaald niet met diens gelijken.’ Dat ging
volgens Thomassen voor iedere architect met een zekere naam op. Van Embden stond volgens
hem bekend als ’een goed zakenman en een handig coördinator’, die waarschijnlijk wel bereid
zou zijn om in de combinatie met Van Tijen de tweede viool te spelen.74 Achteraf bleek echter
dat Van Tijen aanvankelijk wilde afzien van deze opdracht, maar uiteindelijk juist door de
samenwerking met Van Embden besloot om haar toch aan te nemen.75

De taak waar Van Tijen en Van Embden als hoofdarchitecten invulling aan moesten geven
werd fraai geschetst in een artikel in het Jaarboek Twente. ’[D]e vraag die men zich kan stellen
met betrekking tot Drienerloo is, of een uiterste van efficiënte rationaliteit zich laat rijmen met
de romantische sfeer, die het landgoed met zijn omgeving ademt.’76 De gedelegeerd curator,
Stheeman, wees hier ook nog op toen hij een contrast schetste met Eindhoven. ’In Eindhoven
kon men op een kale vlakte beginnen,’ stelde hij. ’Hier kan dat niet: Enschede heeft een
parklandschap cadeau gedaan dat een der schoonste van Twente is. Dit zijn geen vierkante
meters, dit behoort bij het Twentse klimaat. In Eindhoven startte men met de T.H. door het
neerzetten van een groot paviljoen, waarin voorlopig alles werd ondergebracht. Drienerloo
is geen plek om er zo’n paviljoen neer te smijten. Het landschap mag niet achteruitgaan,
eventueel slechts vóóruitgaan door de bouw van de T.H.’77

Januari 1962 konden de hoofdarchitecten aan de slag. Het uitgangspunt was dat de
THT in 1964-1965 zou openen en dat dan circa 250 studenten gehuisvest moesten worden.
Later zou de hogeschool moeten uitgroeien tot 4000 studenten.78 Van Tijen en Van Embden
waren zelf verantwoordelijk voor de eerste studentenhuisvesting. Dit complex moest uiterlijk
1 september 1964 in gebruik kunnen worden genomen. Daarnaast diende te allen tijde
te worden voorkomen dat de hogeschool ’confectiegebouwen’ zou krijgen.79 Het doel was
’een architectonisch verband ... tussen de studentenbehuizing en de hogeschoolgebouwen,
waarbij wordt gestreefd naar een eenheid’. Deze eenheid moest ook in de verdere groei van

72Stadsarchief Enschede, Enschede, Bestuurlijk archief Enschede 1945-1986, inv.nr. 421. Structuurplan
1960 van ir. S.J. van Embden; Joosje van Geest. S.J. van Embden. Rotterdam: Uitgeverij 010, 1996, p. 63.

73NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 739. Voorbereidingscommissie. Brief van Van
Mourik Broekman aan de leden van de Commissie voorbereiding derde technische hogeschool, 27
september 1961.

74Ibid., inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie.
75Ton Idsinga en Jeroen Schilt. Architect W. van Tijen 1894-1974. ’Ik ben een rationalist, maar er is

meer op de wereld...’ ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, p. 179.
76Bijkerk, „Drienerloo en de derde T.H.”, p. 25.
77’Twee te onteigenen stukken moeten er nog bij’ Tubantia 5 april 1962.
78NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1. College van Curatoren. Bijlage bij no.219.
79Ibid., inv.nr. 1. College van Curatoren. Vergadering 9 december 1961.
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Afbeelding 2.5: Gedelegeerd curator H.A. Stheeman. Foto: Historisch Archief
Universiteitsbibliotheek Twente

de hogeschool worden bewaakt.80 Van Tijen en Van Embden lieten zich inspireren door de
twee klassieke Angelsaksische voorbeelden:

De prachtige eenheid in veelzijdigheid van groepen colleges in Oxford en
Cambridge met hun parkomgeving en sportvelden geven een beeld van wat
op Drienerlo uiteraard in moderne vorm zal kunnen worden nagestreefd en
bereikt.81

Dit resulteerde in een structuurplan waarbij het open landschap in het oostelijke deel
van het landgoed werd aangewezen als ruimte voor de grotere gebouwen voor onderwijs
en onderzoek, terwijl de meer beboste delen in het westen voor studentenhuisvesting
geschikt werden geacht. Hiervoor werd samengewerkt met het bouwbureau van de THT,
dat verantwoordelijk was voor de vertaling van de wensen van het het curatorium voor
de hogeschool in gebouwen. Het bouwbureau stond onder leiding van Stheeman en
functioneerde rechtstreeks onder het College van Curatoren. Stheeman had nogal een

80Ibid., inv.nr. 1. College van Curatoren. Brief van de Commissie Voorbereiding derde Technische
Hogeschool aan de minister van OKW, 7 december 1961.

81W. van Tijen en S. van Embden. Programma van een openbare prijsvraag voor het ontwerpen van
huisvesting voor ± 500 studenten van de Technische Hogeschool Twente op het landgoed Drienerlo bij
Enschede. Delft, 1962.
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Afbeelding 2.6: Hoofdarchitecten S.J. van Embden en W. van Tijen. Foto: Historisch Archief
Universiteitsbibliotheek Twente

reputatie. De secretaris van de hogeschool, Baarspul, vertelde over hem: ’In zo’n tijd wanneer
er iets van de grond moet komen heb je een man als Stheeman nodig. Een man die risico’s
durft te nemen, zo nodig wat opzij knikkert en z’n gang gaat, is in zo’n situatie onontbeerlijk.’82

Wat dat betreft is het ook niet vreemd dat burgemeester Thomassen eens opmerkte dat
leidinggevende functionarissen van de gemeente Enschede ’wel bang [waren] geweest voor
de ”tank” — Stheeman.’83 Stheeman had voor het bouwbureau met name personeel uit
de olieindustrie — de Nederlandse Aardolie Maatschappij en Koninklijke Olie/Shell —
aangetrokken.84 Dat was aanleiding om te spreken over een ’Koninklijk’ bouwbureau.85

Uit het structuurplan dat Van Tijen en Van Embden hadden opgesteld bleek dat Drienerlo
te klein was. Er dienden twee percelen, één ten noorden en één ten zuiden van de
Achterhorst aan Drienerlo te worden toegevoegd. Volgens de hoofdarchitecten was deze

82Bert Groenman en Jan Peters. Drs. J.C. Baarspul: .... een secretaris komt ..... (1961) .... een secretaris
gaat ..... (1974). 1974.

83NL-ZwHCO, Provincie Overijssel, 25.2, toegang 25.2 inv.nr. 6031. Kort verslag van de besprekingen
van Gedeputeerde Staten met het curatorium van de Technische Hogeschool, 24 augustus 1962.

84NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 737. Voorbereidingscommissie.
85”’Koninklijk” bouwbureau stampt THT uit de grond’ Twentsche Courant/ Overijssels Dagblad,

september 1964, p. 21.
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uitbreiding onvermijdelijk. Dat betekende dat er een schikking met de eigenaren diende te
komen of dat men anders moest overgaan tot onteigening. Het betrof het gebied tussen
de Hengelosestraat, de Horstlindelaan, de Zomerdijksweg, de Van Heeksbleeklaan en de
Drienerlooweg. Uiteraard werd hier bezwaar tegen gemaakt. De reclamanten stelden dat zij
’geen belang’ hadden bij een Technische Hogeschool op hun grond.86 In de directe omgeving
van Drienerlo was volgens de bezwaarmakers voldoende woeste grond voorhanden waar de
TH-gebouwen zouden kunnen worden opgetrokken waarbij geen woningen gesloopt hoefden
te worden.87 Ook de landbouwer Lutke Holzik wees hierop. Hij zou zijn huis, schuren,
bouwland, weiland en bos kwijtraken als de onteigening door zou gaan.88 Terwijl ’tussen
Enschede en Hengelo, onmiddelijk grenzend aan de grond waarop het structuurplan voor
de Technische Hogeschool is geprojecteerd, ... ruimschoots woeste niet rendabele grond
[ligt].’89 Deze woeste grond kwam echter bij voorbaat niet in aanmerking. Van Embden
had aangegeven dat ’een verantwoorde realisering van de campus-gedachte, die aan deze
Hogeschool ten grondslag ligt ... slechts mogelijk [zou zijn ] indien er een behoorlijke
scheiding gemaakt wordt tussen de woon- en werkgebieden. Een organische opbouw van het
gehele complex maakt een breedte van het terrein als aangegeven noodzakelijk.’90 Voor de
vestiging van onderzoeksinstituten in de nabijheid van de THT diende ook grond te worden
onteigend. Het ging om het gebied ten zuiden van de Hengelosestraat gelegen tussen de
Bruggenmorsweg en de Broeierdweg.91 In het kader van de vestiging van onderzoeksinstituten
was al contact geweest met TNO.92

De grootste opgave voor de hoofdarchitecten was om in zeer korte tijd een overdekte
ruimte ter beschikking te hebben om van start te kunnen gaan met het eerste studiejaar.
Het resultaat was een typisch utiliteitsgebouw. De afdelingen Werktuigbouwkunde,
Elektrotechniek en Chemische Technologie zouden allereerst in dit gebouw, de Hallen,
gehuisvest worden. Daana zouden de Hallen voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.

86Stadsarchief Enschede, inv.nr. 20475. Brief van de directie van de volkshuisvesting en de
bouwnijverheid in Overijssel aan het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede, 18 oktober
1963.

87Ibid., inv.nr. 20475. Confectiefabrieken Gez. Borst N.V. aan burgemeester en wethouders van
Enschede, 17 juli 1963.

88Ibid., inv.nr 20475. Besluit van de Raad van de Gemeente Enschede van 1 juli 1963.
89Ibid., inv.nr. 20475. Lutke Holzik aan burgemeester en wethouders, ingekomen 18 juli 1963.
90Ibid., inv.nr. 13731. Burgemeester en wethouders van Enschede aan gedeputeerde staten van de

provincie Overijssel, 28 september 1962.
91NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1609. Stukken betreffende de samenwerking

tussen de Technische Hogeschool Twente en de Nederlandsche Centrale Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), 1961 - 1966. Brief van Ridder de van der Schueren aan het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede, 26 juni 1962.

92Ibid., inv.nr. 1609. Stukken betreffende de samenwerking tussen de Technische Hogeschool Twente
en de Nederlandsche Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO),
1961 - 1966. Brief van Stheeman aan prof.ir. L. Troost, voorzitter nijverheidsorganisatie TNO, 18 maart
1963.
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Stheeman merkte over het gebouw op dat ’de vrouwen [het] misschien niet mooi vinden, maar
de mannen wel, omdat het zo bijzonder doelmatig is.’93

De pioniers

Een van de punten die in zijn ’actieplan’ door Kroese als prioriteit waren aangemerkt was
het aanstellen van kernhoogleraren voor de afdelingen. Geen hogeschool zonder hoogleraren.
De insteek van de curatoren was dat zij zelf de afdelingsvoorzitters zouden selecteren en dat
deze vervolgens zelf medewerkers zouden moeten kunnen uitzoeken.94 Het aantrekken van
afdelingsvoorzitters was een belangrijke taak, omdat hiermee de richting van het onderzoek
en onderwijs aan de hogeschool bepaald zou worden. In januari 1962 wist Berkhoff reeds te
melden dat een topfiguur uit de industrie had bedankt voor de functie van afdelingsvoorzitter
voor chemische technologie. Berkhoff had echter al iemand anders op het oog en hij kende
voldoende professorabele figuren voor de functie van gewoon hoogleraar. Wel merkte hij op
dat het vinden van een afdelingsvoorzitter voor elektrotechniek wel eens moeilijk zou kunnen
worden.95

Er was al geconstateerd dat Delft bang zou zijn voor ’desertie’ van bepaalde hoogleraren.96

Deze angst bleek terecht. Berkhoff meldde in april de belangstelling van de Delftse
hoogleraren Van Hasselt en M.P. Breedveld. Van Hasselt, die eerder samen Groenman en
Van Heek had meegeschreven aan een aantal rapporten voor de Twentse Stichting, zou
afdelingsvoorzitter voor werktuigbouwkunde kunnen worden, Breedveld bij elektrotechniek.97

Een andere Delftse hoogleraar, J.C. Vlugter, was ook geïnteresseerd. Hij wilde echter
eerst meer inzicht in de bestuursvorm die de THT zou krijgen. Dit kwam voort uit zijn
ontevredenheid over de organisatie van de Delftse afdeling chemische technologie.98

Naar aanleiding van de getoonde interesse werden oriënterende gesprekken gevoerd
tussen enkele curatoren en de beoogde afdelingsvoorzitters. De Delftse hoogleraren gaven
daarbij aan dat zij het onjuist achtten dat men met de eerste bouwvoorzieningen was
begonnen zonder dat de aan te trekken kernhoogleraren hierbij betrokken waren. Voor
hoogleraren was niets ellendigers denkbaar dan confectiegebouwen toegewezen te krijgen,
zo stelde Van Hasselt. Een ander punt van zorg bleek de bestuursstructuur, waar Vlugter
nogmaals op wees. Woltjer had al eens gesteld dat de oude hoger onderwijswet van 1876

93”’Koninklijk” bouwbureau stampt THT uit de grond’ Twentsche Courant/ Overijssels Dagblad,
september 1964.

94NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 739. Stukken betreffende de Commissie
Voorbereiding Derde Technische Hogeschool inzake de voorbereiding en de totstandkoming van de
Technische Hogeschool Twente, 1961 - 1964. Werkgroep I. Samenvatting bespreking 17 augustus 1961.

95Ibid., inv.nr. 1. College van Curatoren. Vergadering 13 januari 1962.
96Ibid., inv.nr. 739. Stukken betreffende de Commissie Voorbereiding Derde Technische Hogeschool

inzake de voorbereiding en de totstandkoming van de Technische Hogeschool Twente, 1961 - 1964.
Werkgroep I. Samenvatting bespreking 17 augustus 1961.

97Ibid., inv.nr. 3. College van Curatoren. Notulen van de vijfde vergadering, 14 april 1962.
98Ibid., inv.nr. 3. College van Curatoren. Notulen van de zesde vergadering, 12 mei 1962.
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niet meer inhield dan ’de constatering, dat er een college van curatoren was voor het beheer
en toezicht, een in faculteiten ingedeelde senaat, en een opsomming van examenvakken.’99

Die situatie werkte volgens Vlugter niet. Als gevolg van de tweehoofdige leiding aan de TH
Delft — de zogeheten duplex ordo met enerzijds het College van Curatoren en anderzijds
Rector en Assessoren — was sprake van een ’geringe besluitvaardigheid’. Vlugter stelde dat
dit kon worden ondervangen door het bestuur bij het college van rector en assessoren te
leggen, waardoor de rector een soort directeursfunctie zou gaan bekleden.100 Van Hasselt
onderschreef de mening van Vlugter en hij voegde eraan toe dat het College van Curatoren
überhaupt een zwak bestuurslichaam was.101 Voorts wilden beide Delftse hoogleraren hun
afstudeerders niet in de steek laten. Vlugter was van plan om een gering aantal afstudeerders
mee te nemen, dit ook om Delft niet al te zeer te ontstemmen.102 Ook Van Hasselt was van
zins om een aantal vierdejaars studenten uit Delft mee te nemen. Deze ouderejaars zouden
een half jaar in Twente studeren en vervolgens een diploma van de THT krijgen.103 De eerste
diploma’s van de THT zouden dus worden uitgereikt aan Delftse afstudeerders.

Naast Breedveld, Van Hasselt en Vlugter moest alleen nog een afdelingsvoorzitter
gevonden worden voor de afdeling algemene wetenschappen. De voorkeur van de curatoren
was in eerste instantie uitgegaan naar een natuurkundige of een wiskundige.104 Er
werden echter ook gesprekken gevoerd met prof. dr. B.C.J. Lievegoed. Hij had een
bureau voor bedrijfspedagogie en was als buitengewoon hoogleraar verbonden aan de
Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Daarnaast was hij een bekende:
hij had zitting gehad in de commissie die zich had gebogen over de integratie van
techniek en maatschappijwetenschappen. Lievegoed toonde zich met name geïnteresseerd

99H.J. Woltjer. „Vernieuwing van het hoger onderwijs”. In: Verslag van de Hoger Onderwijsdag
gehouden op zaterdag 7 oktober 1961 in het Concertgebouw te Hengelo (O). Enschede: Academisch
Genootschap Oost-Nederland, 1961, Bijlage II 3.

100De kritiek van Vlugter op de duplex ordo was niet uniek. De eerdere kritiek van de historicus Johan
Huizinga op het functioneren van het bestuur van de rijksuniversiteiten is zeer verhelderend: ’Verbeeld u
een groot en zeer ingewikkeld bedrijf, uiterst fijn georganiseerd, dat geen directie heeft (want de rectoren
en senaten of de faculteiten zijn daarmede niet te vergelijken) doch enkel een raad van commissarissen,
die eens per maand vergadert, samengesteld uit mannen, in beslag genomen door hooge betrekkingen,
welke geheel buiten de sfeer van het bedrijf liggen, en lang niet allen even deskundig. Dat zou ongeveer
het beeld zijn van het universiteitsbestuur. Ik weet wel, de curatoria zijn geen eigenlijk besturende
colleges. Zij hebben te ’behartigen’, te ’waken’, ’toe te zien’, te ’berichten en te raden’, ook evenwel
te ’beheeren’ en te ’besteden’. Zij zijn een tusschending tusschen een directie en een commissie van
toezicht. Maar juist in dat vage en halfslachtige van hun positie, — resultaat van het feit dat zij een uit
den regententijd in ons staatswezen overgeplant orgaan zijn —, ligt een deel van het euvel. Zij kunnen
te veel kwaad en niet genoeg goed doen.’ De voornaamste kritiek van Huizinga op de curatoria was
echter dat zij buiten de universiteit stonden en zijn voorstel was dan ook om de curatoren binnen de
universiteit te halen. Huizinga, „Het bestuur der rijksuniversiteiten”.

101NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 3. College van Curatoren. Aantekeningen nopens
het gesprek op donderdagavond 5 april 1962 tussen Ridder de van der Schueren, Stheeman, Berkhoff,
Woltjer, Van Hasselt, Vlugter en Breedveld.

102Ibid., inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 3 oktober 1963.
103Ibid., inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 12 mei 1964.
104Ibid., inv.nr. 1. College van Curatoren. Vergadering 13 januari 1962.
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in het pionierelement in de opbouw van de THT105 en de besprekingen verliepen
voorspoedig. Berkhoff was met name te spreken over diens wens om binnen de afdeling der
algemene wetenschappen systematische onderwijsresearch te bedrijven.106 Lievegoed wilde
zijn medewerkers Kraak en Levisson meenemen naar Twente.107

Behalve de afdelingsvoorzitters werden nog gewone hoogleraren aangetrokken, waarbij
dankbaar gebruik werd gemaakt van de netwerken van Berkhoff, Breedveld, Van Hasselt,
Lievegoed en Vlugter. Op 7 oktober 1963 vond de eerste senaatsvergadering plaats,
waar de eerste hoogleraren hun ambtseed aflegden. Het betrof onder anderen rector
magnificus designatus Berkhoff, die daarmee de door hem zo gewaardeerde titel designatus
kwijtraakte.108 Naast Berkhoff legden Breedveld, Van Hasselt en Vlugter en de hoogleraren
prof. ir. W. Draijer, prof. drs. B. Greiner, prof. ir. C.O. Jonkers, prof. ir. P.K. Noordenbos,
prof. ir. C. Rodenburg, prof. ir. H.K. Volbeda en mr. H.J. Woltjer hun eed af. Wat was de
achtergrond van deze eerste kroondocenten? — anders dan nu werden hoogleraren destijds
door de Kroon benoemd. De hoogleraar industriële warmtetechniek, Wiebe Draijer, was
afkomstig van de TH Delft. De chemicus Bob Greiner was afkomstig van het Koninklijke/ Shell
Laboratorium te Amsterdam. De hoogleraar techniek van het interne transport, C.O. Jonkers,
was onder andere werkzaam geweest bij het Philips Nat.Lab. Pieter Klaas Noordenbos,
hoogleraar bedrijfsmechanisatie, was in dienst geweest van de Algemene Kunstzijde Unie
voordat hij naar Twente kwam. De hoogleraar elektronica, Cor Rodenburg, had tot 1960 een
onderwijsopdracht bekleed bij de TH Delft en was daarna hoofd geworden van de afdeling
procesautomatisering van de research- en bedrijfslaboratoria van de Koninklijke Hoogovens.
Herman Volbeda, hoogleraar bedrijfsleer, was onder andere werkzaam geweest bij Heemaf en
de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal. Daarna was hij benoemd tot hoogleraar te Delft.109

Het is opvallend dat een groot deel van deze eerste hoogleraren een industriële
achtergrond had. Ook Berkhoff was zelf afkomstig uit de industrie, namelijk van het Centraal
Laboratorium van de Staatsmijnen. De grote industriële laboratoria onderkenden het belang
van wetenschappelijk onderzoek en beschikten over middelen om nieuwe instrumenten aan
te schaffen of desnoods zelf te ontwikkelen. Zo was men bij het Philips Nat.Lab. van
mening dat het universitaire onderzoek achterliep bij de industrie. Onderzoekers bij het
Nat.Lab. kregen ruimte voor fundamenteel onderzoek en genoten een substantiële vrijheid.
Het uitgangspunt daar was dat een industrieel speurwerklaboratorium gebaseerd diende
te worden op de kwaliteiten van goede onderzoekers en dat deze zelf een koers konden

105NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 632. AgendaŠs en notulen van de vergaderingen
van de Commissie Campusbeleid, met bijlagen, 1963. Memorandum van Woltjer aan het dagelijks bestuur,
22 maart 1963.

106Ibid., inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 20 mei 1963.
107Ibid., inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 12 augustus 1963.
108Gesprek met Schuijer, 17 maart 2008.
109Deze gegevens zijn afkomstig uit de in de jaren zeventig door de THT uitgegeven

’hooglerarencatalogus’. Ik heb gebruik gemaakt van het exemplaar van Paul Gellings.
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uitzetten voor hun onderzoek.110 Ook bij Koninklijke/ Shell genoot onderzoek een hoge
prioriteit en was men er van overtuigd dat onderzoek een cruciale bijdrage kon leveren
aan een goede concurrentiepositie.111 Het is dus niet verwonderlijk dat toen in de jaren
zestig nieuwe leerstoelen beschikbaar kwamen — niet alleen aan de THT maar ook
aan andere universiteiten — deze veelal werden bezet door mensen met een industriële
achtergrond, zoals het Centraal Laboratorium van Staatsmijnen, de NV Research van de
AKU, het Natuurkundig Laboratorium van Philips, het Koninklijke/Shell laboratorium en het
laboratorium van Unilever.112

Naast de afdelingsvoorzitters en gewone hoogleraren waren nog andere functies die
moesten worden ingevuld. Als hoofd van de campussamenleving zou een campusdecaan
worden benoemd. Er was zelfs even sprake van dat deze voor het leven zou worden benoemd,
maar hier werd op instigatie van Van Hasselt op terug gekomen. Vlugter was van mening dat
de campusdecaan als volwaardig lid, en dus niet slechts als toegevoegd lid, in het College
van Rector en Assessoren zitting moest hebben.113 Ook werd het van groot belang geacht
om zo snel mogelijk een bibliothecaris aan te stellen.114 De bibliotheek van de THT zou
een verzameling van afdelingsbibliotheken worden. De meest geraadpleegde handboeken
en tijdschriften dienden hier voor het grijpen te zijn. Deze afdelingsbibliotheken werden
aangevuld met een algemeen cultureel gedeelte.115 Het was de taak van de bibliothecaris om
deze bibliotheek op te bouwen.

Huisvesting buiten de campus

Voor toekomstig personeel van de THT speelde huisvesting een belangrijke rol. Dit zou een
belemmering kunnen worden bij het aantrekken van medewerkers. Zo schreef Van Hasselt dat
de campusgedachte zeer aantrekkelijk was, maar dat een vertrek uit Delft ’allerlei ongerief’
met zich mee zou brengen.116 Huisvesting bleek een groot probleem. Ook Breedveld wees
er op. In het Jaarboek Twente van 1963 werd de woningsituatie in Enschede als slecht
omschreven, wat verontrustend was in verband met de komst van de THT. De problemen
konden nog groter worden als gevolg van de voorgenomen vestiging van onderdelen van
Philips in Enschede (ongeveer 2000 personeelsleden) en Almelo (ongeveer 700).117 Een

110Marc J. de Vries. 80 years of research at the Philips Natuurkundig Laboratorium 1914-1994.
Amsterdam: Pallas Publications, 2005, pp. 128-135.

111Stephen Howarth en Joost Jonker. Stuwmotor van de koolwaterstofrevolutie, 1939-1973.
Geschiedenis van Koninklijke Shell, deel 2. Amsterdam: Boom, 2008, p. 385.

112Faber, „Het Nederlandse innovatie systeem, 1870-1990”, p. 223; Homburg en Rip, „Technisch,
industrieel en landbouwkundig onderzoek in Nederland in de twintigste eeuw”, p. 43; de Vries, 80 years
of research at the Philips Natuurkundig Laboratorium, pp. 128-135.

113NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 11 november 1963.
114Ibid., inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 8 juli 1963.
115Ibid., inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 5 november 1963.
116Ibid., inv.nr. 3. College van Curatoren. Brief van Van Hasselt aan het College van Curatoren, 12 april

1962.
117Ibid., inv.nr. EB 27. Commissie Voorbereiding.

81



deel van het personeel kon op de campus gehuisvest worden — deze huisvesting zou
worden toegewezen door het Dagelijks Bestuur, daarbij geadviseerd door de campusdecaan118

— maar niet alle medewerkers zouden op het hogeschoolterrein willen wonen. Volgens
Berkhoff was het gewenst om personeelsleden die niet aan het campusleven zouden willen
deelnemen zoveel mogelijk buiten de campus te huisvesten. Claims op woningen in de naaste
omgeving van Drienerlo waren dus wenselijk.119 In 1961 was curator Thomassen besprekingen
aangegaan met het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, wat ertoe leidde dat er een claim
kwam op 48 nog te bouwen flatwoningen in het Park de Kotten in Enschede. Daarmee was
het huisvestingsprobleem echter nog niet opgelost en om dit te ondervangen werd door het
College van Curatoren voorgesteld het kapitaal van de Stichting tot Bevordering van het
Technisch Hoger Onderwijs in het Noorden en Oosten op te splitsen. Het ene deel kon
dan worden aangewend voor de financiering van faciliteiten op huisvestingsgebied terwijl
het andere deel kon worden gereserveerd voor een soort hogeschoolfonds.120 Deze suggestie
kon in het College van Curatoren worden gedaan omdat er sprake was van een continuïteit
tussen enerzijds de stichting en anderzijds het College van Curatoren: een aantal curatoren
was betrokken bij het bestuur van de stichting. Dit kon volgens Stheeman leiden tot een
mogelijke belangenverstrengeling. Hij gaf aan dat ’gesprekken met de Stichting buiten
de Curatorenvergadering behoren te geschieden en dat de Stichtingsbestuursleden in de
Curatorenvergadering uitsluitend als Curatoren dienen beschouwd te worden.’121

Nu de voorbereidingen voor vestiging op Drienerlo een aanvang hadden genomen, was de
taak van de stichting veranderd. Daarmee veranderde ook de samenstelling van het bestuur
en er werd begonnen met de omvorming van de stichting tot een hogeschoolfonds. Het doel
van de stichting was nu het verlenen van daadwerkelijke steun aan de nieuwe TH. Dit kon
tot uiting komen door bijvoorbeeld de vestiging van bijzondere leerstoelen en lectoraten,
door gastdocenten, het ondersteunen van talentvolle maar minder draagkrachtige studenten,
het vergemakkelijken van studiereizen, het versterken van de bibliotheek en het stimuleren
van goede contacten tussen het bedrijfsleven en de THT.122 Gezien de samenstelling van
de stichting zou dit laatste niet zo’n probleem mogen opleveren: de Twentse industrie was
immers sterk vertegenwoordigd in de stichting.

G.I. Roos, staffunctionaris in algemene dienst van de TH Eindhoven werd bereid
gevonden advies uit te brengen in de Twentse huisvestingsproblematiek. Hij werd
steeds meer betrokken bij de THT en in december 1963 benoemd tot directeur van
de Stichting Hogeschoolfonds Twente. Hij diende zich in het bijzonder met de
huisvestingsaangelegenheden bezig te houden. Daartoe werd een administratieve splitsing

118NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 5 november 1963.
119Senaatscommissie voor gebouwen, 19 februari 1964.
120NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 2. College van Curatoren. 10 maart 1962.
121Ibid., inv.nr. 3. College van Curatoren. Notitie van Stheeman aan Baarspul, 16 april 1962.
122Stichting Hogeschoolfonds Twente, Verslag Stichting Hogeschoolfonds Twente, pp. 5-8.
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doorgevoerd en werd uit de middelen van het hogeschoolfonds een miljoen gulden
afgezonderd voor een huisvestingsfonds. Hiermee kon de stichting op verschillende manieren
een bijdrage leveren aan de oplossing van eventuele problemen rondom de huisvesting van
personeelsleden. Dit kon in de eerste plaats door het bouwen, c.q. aankopen van woningen en
deze ter beschikking te stellen of te verhuren aan door het bestuur van de hogeschool aan te
wijzen personeelsleden. Zo werden in 1962 voor de tijdelijke huisvesting van hoogleraren de
woningen Deldenerstraat 76 te Hengelo en Oldenzaalsestraat 308 te Enschede aangekocht.
Een tweede mogelijkheid was het voorbereiden en stimuleren van plannen voor het bouwen
van woningen die personeelsleden zouden kunnen kopen of huren. De stichting was betrokken
bij de plannen voor de bouw van acht woningen aan de Mozartlaan (afbeelding 2.7 op p.84)
en twee woningen aan de Beethovenlaan te Enschede. Deze woningen waren bestemd
voor hoogleraren en hogere staffunctionarissen. In Veldwijk Zuid te Hengelo werden negen
woningen gebouwd voor de huisvesting van wetenschappelijk medewerkers en technische
ambtenaren. Ook zou het fonds kunnen adviseren en bemiddelen bij de koop of bouw
van woningen en zou het geldleningen aan personeelsleden kunnen verschaffen voor de
financiering van een eigen huis. Dit kon de vorm aannemen van kortlopende geldleningen,
maar ook van een hypothecaire lening.123

Aan de rand van het hogeschoolterrein werden woningen voor hoogleraren gebouwd,
waarvan de eerste op 6 maart 1964 werd opgeleverd. Dat was voor het personeelsbulletin
Nieuws in en om THT aanleiding om een inventarisatie uit te voeren naar de huisvesting
van de medewerkers van de hogeschool. Het bleek dat op 1 maart 1964 de THT 159
personeelsleden had, waarvan 48 over een eigen woning beschikten, 56 woonden in
een huurwoning, 36 waren inwonend, 7 woonden op de campus en 3 zouden niet naar
Enschede verhuizen. Dat betekende dat op dat moment nog 9 medewerkers moesten worden
gehuisvest.124

Van voorbereiding naar uitvoering

Het is duidelijk dat de groep mensen die werkte aan de voorbereidingen van de THT
gestaag gegroeid was. Steeds meer hoogleraren en ander personeel raakten bij de THT
betrokken. Dit werd ook geconstateerd in het Nieuws in en om THT. ’Al enkele maanden is
een proces aan de gang, dat men het beste kan karakteriseren met: een accentverschuiving
van beleid naar praktische uitvoering. Nadat in allerlei gewichtige vergaderingen de grote
lijnen waren uitgestippeld zijn in de verschillende afdelingen werkgroepen bezig aan het
concreet vormgeven van de plannen.’125 Berkhoff wilde van de THT iets nieuws maken en
wist zijn medewerkers te inspireren voor het vernieuwende karakter van de hogeschool. ’Dat
het werk voor ónze THT speciale fascinerende kanten heeft door de vele vernieuwingen,

123Ibid., passim.
124Nieuws in en om THT 11 maart 1964.
125Nieuws in en om THT december 1963.
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Afbeelding 2.7: Door het huisvestingsfonds van het Hogeschoolfonds gerealiseerde
personeelswoningen aan de Mozartlaan te Enschede. Foto: Collectie
Universiteitsfonds Twente

die we er gaan toepassen, geeft een duidelijk gevoel van enthousiasme om juist dáár bij
ingeschakeld te zijn.’126 Schuijer stelde later dat Berkhoff ’met ongekend enthousiasme ... zijn
eerste medewerkers en via hen de eerste studenten [wist] te inspireren tot de opbouw van de
droomwereld die ”campushogeschool” heette en waar in het vaandel het begrip ”Integratie
van onderwijs, studie en studentenleven” werd ingevoerd.’127

De duur van de baccalaureaatsopleiding werd vastgesteld op 3,5 jaar. De
ingenieursopleiding zou dan daarna nog twee jaar vergen en daarmee op 5,5 jaar uitkomen.
De gedachte hierachter was dat er een duidelijk verschil zou zijn tussen de baccalaureus
en de ingenieur. Daarnaast was door de keuze voor 3,5 jaar een aansluiting op de
kandidaatsexamens niet geheel onmogelijk gemaakt.128 Vlugter had echter van zijn oude

126Nieuws in en om THT december 1963.
127J. Schuijer. „De Universiteit Twente omstreeks 1970”. Tafelrede bij het hooglerarendiner ter

gelegenheid van de viering van de diës van de UT in 1980, die wel is voorbereid, maar wegens het
niet doorgaan van het diner nooit is uitgesproken. 1980.

128NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 29 oktober 1963.
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Delftse afdeling een negatieve reactie ontvangen op de baccalaureaatsnota129 en Breedveld
was niet positief gestemd over de kansen van het Twentse baccalaureaat. Hij had contact
gezocht met zijn vakgenoten in Eindhoven. Zij hadden met Shell, Philips, Staatsmijnen, PTT en
de AKU over de baccalaureaatsstudie gecommuniceerd, maar deze bedrijven waren blijkbaar
altijd al negatief geweest. Vlugter zag de kansen positiever in. Volgens hem was er omtrent
het baccalaureaat sprake van een kanteling bij de grote concerns. Er was echter nog een
mogelijk obstakel, waar door Baarspul op gewezen werd: het baccalaureaat was nog niet
opgenomen in het Academisch Statuut.130 Om de te verwachten tegenstand te minimaliseren
zou Berkhoff, die contacten onderhield met de industriële onderzoeksinstituten, de industrie
aansporen een verklaring uit te laten gaan over de wenselijkheid van het baccalaureaat. Een
onderhoud van Berkhoff met de president-directeur van de AKU resulteerde erin dat de AKU
in haar personeelsadvertenties zou opnemen dat baccalaurï welkom waren.131 Daarnaast
waren er contacten bij Philips, Unilever en Shell die voor een steunbetuiging konden
worden benaderd. De curatoren Kroese en Van Mourik Broekman konden hier ook worden
ingeschakeld.132

Wat betreft de voorwaarden voor het onderwijs verliep een en ander volgens plan. Vlugter
verklaarde dat voor Chemische Technologie de personeelsbezetting geen reden gaf voor
ongerustheid. De toelevering van apparatuur verliep ook goed. Hij maakte zich echter
zorgen over de huisvesting. Van Hasselt oordeelde dat de bezetting van de leerstoelen bij
Werktuigbouwkunde vrij aardig verliep. Het aantrekken van wetenschappelijk medewerkers
ging moeilijker, maar voorlopig ging hij er nog van uit dat dit in orde zou komen. Volgens
de plannen zou de huisvesting op tijd gereed zijn voor WB. Wat dit punt betreft maakte de
afdeling der Algemene Wetenschappen zich helemaal geen zorgen: zij zouden pas in het
tweede semester aan bod komen.133

Ondertussen was het zaak om het onderwijsprogramma voor de algemene propedeuse op
orde te krijgen. Onder leiding van Greiner werd een programma ontworpen dat door Vlugter
werd vergeleken met de zwaarste propedeuseopleiding in Delft — metaalkunde. Vlugter
kwam daarbij tot de conclusie dat de opleiding aan de THT een groter aantal uren per week
in beslag zou nemen dan deze Delftse opleiding. Wilde men het gevaar van overbelasting
van de studenten voorkomen dan dienden rector en assessoren zich erop te beraden of
men een programma wilde ’dat veel geeft, doch weinig diep gaat of een programma dat
weinig geeft doch diep gaat.’ Het was een keuze tussen overbelasting en versplintering.134

Greiner kwam daarop terug met een nieuw voorstel waarin de studiebelasting enigszins
was teruggebracht. Werkcolleges zouden uitdrukkelijk dienen ter ondersteuning van de

129Ibid., inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 24 maart 1964.
130Ibid., inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 14 april 1964.
131Ibid., inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 7 juni 1964.
132Ibid., inv.nr. 593. Rector en Assessoren. 3 december 1964.
133Ibid., inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 9 juni 1964.
134Ibid., inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 16 december 1963.
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hoorcolleges. Daarnaast zou de gemiddelde student volgens Greiner nog ongeveer 12 uur
zelfstudie per week nodig hebben. Rector en Assessoren gingen met dit onderwijsprogramma
akkoord.135 De afdelingen gingen vervolgens verder met het uitwerken van het door hen
aangeboden eerstejaarsonderwijs. Zo waren bij de afdeling Elektrotechniek professor
Veenemans, Reijnst en Löhnberg, bij Chemische Technologie werd dit gedaan door Muyser,
Perdijk en Ravoo, bij Werktuigbouwkunde door professor Jonkers en Stokman.136 Dit
werd vervolgens op elkaar afgestemd in de propedeuse-commissie, waarin de hoogleraren
Greiner, Jonkers, Lievegoed, Rodenburg, Van Spiegel en Veenemans zitting hadden. Het
doel van deze propedeuse-commissie was het opstellen van een programma waarin alle
eerstejaarsstudenten inzicht zouden krijgen in ’de gezamenlijke grondslagen en de eerste
beginselen van de drie studierichtingen electrotechniek, werktuigbouwkunde en chemische
technologie.’137 Voor de studieprogramma’s voor het tweede studiejaar werd besloten dat dit
een afdelingszaak was.138 Veenemans stelde aan de orde dat naar zijn mening de afdeling EL
in de propedeuse niet herkenbaar genoeg naar voren kwam. Dit bezwaar werd gepareerd
door Vlugter. De chemie was immers wel zichtbaar, maar chemische technologie toch zeker
niet.139

Met een studieprogramma zoals dat door Greiner c.s. was opgesteld was de campus
gedoemd om, in de woorden van Van der Valk, een ’efficiënte plaats’ te worden. Dit komt tot
uiting in een omschrijving van het rooster in een verslag van het Hogeschoolfonds:

Een rooster is gereedgekomen, op grond waarvan de student per week 36 uren
aan practica zal moeten besteden. Voegt men daarbij de 12 uren per week, die
nodig zijn voor zelfstudie, dan is duidelijk, dat de Drienerlose student bepaald
een respectabele taak heeft, die alleen daardoor kan worden verwezenlijkt omdat
hij geen tijd verdoet met reizen, kamer-frustraties, zorg voor voeding, etc. Het
zal voor hem hierbij van veel belang zijn, dat op de campus de bibliotheek,
laboratoria en tekenzalen ook in de avonduren zijn geopend: mogelijkheden te
over om zijn tijd zo in te delen, dat sport, cultuur en ontspanning er niet bij
inschieten.140

Het belang van sport, cultuur en ontspanning mag hier niet worden onderschat. De campus
was niet alleen een experiment om de studie te intensiveren maar ook om de vorming van
de student actief ter hand te nemen. ’Naast de intellectuele vorming,’ zo merkte Berkhoff op,
’is natuurlijk ook de mensvorming van belang om een goede ingenieur te kunnen creëren.’
De hogeschool was verantwoordelijk voor de intellectuele vorming, de campus zou een

135NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 18 februari 1964.
136Nieuws in en om THT december 1963.
137Nieuws in en om THT 21 februari 1964.
138NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 25 februari 1964.
139Ibid., inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 7 juli 1964.
140Stichting Hogeschoolfonds Twente, Verslag Stichting Hogeschoolfonds Twente, p. 10.
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voorname rol spelen in deze mensvorming. Dat wierp de vraag op of de campus tevens
een rol zou moeten spelen bij de beoordeling van studenten. Zou studentenactivisme — in
Twente begrepen als de actieve participatie van studenten in de academische gemeenschap
— mee worden genomen in de beoordeling van de student? De propedeuse commissie
adviseerde na langdurige besprekingen de campusbeoordeling gescheiden te houden van de
studiebeoordeling. De campusdecaan, Schuijer, sloot zich hier bij aan, maar merkte op dat
er overleg moest zijn tussen de campusdecaan en de beoordelingscommissie. Studenten die
in de campus veel activiteit vertoonden maar zwakke studieresultaten boekten konden dan
geadviseerd worden om het wat rustiger aan te doen op de campus.141

De campus was een experiment om de studie te intensiveren en te versnellen. De
belangstelling van de door de Eindhovense hoogleraar K. Posthumus voorgezeten commissie
studieduur van de Academische Raad is dan ook begrijpelijk. ’Vaak wordt gesteld,’ schreef
de commissie, ’dat door het wegnemen van geldelijke moeilijkheden door het beschikbaar
stellen van gezondheidszorg, aantrekkelijke huisvesting, goede voeding, mogelijkheden
tot sportbeoefening en ontspanning de studieduur zal worden verkort en het numerieke
rendement zal worden verhoogd.’ Dat was inderdaad het standpunt van de pioniers van
de THT. Maar, zo waarschuwde de commissie, het kon ook zo zijn dat de aanwezigheid van
al deze voorzieningen kon leiden tot een ’geborgenheid’ die de studenten niet zouden willen
prijsgeven.142

De machtigingswet

Een campus, zo kan niet vaak genoeg herhaald worden, was nieuw voor Nederland en de
taak van de pioniers was om ’deze in Nederland nieuwe term tot realiteit te maken.’143 Om
de opzet van de THT te kunnen laten slagen waren echter enkele wettelijke maatregelen
nodig, zo werd al vrij snel duidelijk.144 De THT moest kunnen afwijken van de Wet op het
wetenschappelijk onderwijs. Minister Bot wees hierbij op het experimentele karakter van de
THT. De campushogeschool diende immers niet te worden gezien als een ’voortzetting van
traditionele vormen van onderwijs ... maar als een opzet, waarin de verantwoordelijkheden
van de student en van de docent in een ander vlak komen te liggen, waardoor de
ontmoeting docent-student, — de kern van alle didactiek — nieuwe kansen krijgt.’ Het
doel van deze opzet was de ’volledige integratie van de vier elementen onderzoek, onderwijs,
gemeenschapsleven en bestuur.’145 Ter ondersteuning van de noodzaak van de machtigingswet
werd het rapport De Technische Hogeschool Twente als campushogeschool, de zogenaamde

141NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 25 februari 1964.
142Academische Raad, Rapport van de commissie studieduur, p. 74.
143Stichting Hogeschoolfonds Twente, Verslag Stichting Hogeschoolfonds Twente, p. 10.
144NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 3. College van Curatoren. 14 april 1962.
145Kamerstukken II 1963-1964, 7582 nr.3 p.3.
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campusnota, ingediend bij de minister. In de campusnota werd een uiteenzetting gegeven
van de campusfilosofie en de doelstellingen van de campus.

De Technische Hogeschool Twente wil nu trachten ... een academische
gemeenschap op te bouwen waarin niet alleen onderzoek en onderwijs, maar
ook studie en studentenleven zoveel mogelijk worden geïntegreerd. Krijgt één
van deze gebieden onvoldoende aandacht, dan ondervinden daarvan de andere
evenzeer nadelige invloed. De opbouw van een studie- en leefgemeenschap
op de campus is in deze opvatting, meer nog dan een sociale voorziening
ten behoeve van de studenten, een essentiële voorwaarde tot verbetering
van het onderwijs. Daarbij blijft het leidend beginsel de zelfvorming van de
student. Voor de student biedt het wonen en werken op de campus grotere
mogelijkheden om het studeren en student-zijn — beide even noodzakelijk
voor zijn academische vorming — evenwichtig met elkaar te verenigen zonder
onverantwoord tijdverlies. Deze kerngedachte vormt de achtergrond, waartegen
de betekenis van de campus reliëf krijgt.146

Op de campushogeschool zou met nieuwe middelen een oud doel, het civitasideaal,
verwezenlijkt kunnen worden. Daarmee was droom van de pioniers van de THT revolutionair
in dubbele zin: de vernieuwingen van de campushogeschool waren naar Nederlandse
begrippen volstrekt nieuw, maar deze vernieuwingen stonden in dienst van een ultieme
restauratie: een streven naar een universitas magistrorum et scholarium, een gemeenschap
van meesters en leerlingen — zoals de eerste universiteiten, in Parijs en Bologna. Deze
gedachte werd ronduit bevestigd in een reeks Campusgidsen: ’De Technische Hogeschool
Twente grijpt met zijn campus terug op de oude universiteit als een levende gemeenschap
van docenten en studenten.’147

Een van de zaken die in de machtigingswet werd geregeld was de bestuursstructuur,
mede naar aanleiding van de opmerkingen van Vlugter en Van Hasselt. Het werd mogelijk
om bevoegdheden toe te kennen aan de gemeenschappelijke vergadering van het College van
Curatoren en het College van Rector en Assessoren. Daarmee werd de traditionele duplex
ordo overstegen en ontstond de facto een eenheid van bestuur.

Conclusie

Hoewel de Staten-Generaal de beslissing van Cals nog moesten fiatteren besloot de minister
al snel om een voorbereidingscommissie in te stellen. Deze commissie kreeg expliciet de
opdracht mee om te kijken naar de mogelijkheden van een experiment met een campus — een
’residential system’, in de woorden van Cals. De gedachte van Cals was dat nu meer jongeren
uit niet-academische milieus de mogelijkheid zouden krijgen om te gaan studeren, daarmee

146Kamerstukken II 1963-1964, 7582 nr.4. Bijlage behorend bij de memorie van toelichting p.3.
147Campusraad T.H. Twente. Campusgids 65/66, p. 9.
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de essentieel geachte academische vorming van deze jongeren in het gedrang zou komen.
Een campus zou dit euvel kunnen ondervangen. Met name het feit dat ook medewerkers op
de campus zouden wonen zou een gunstig effect kunnen hebben op de menswording van het
student, zo werd beweerd. Door middel van een Campusraad zouden de studenten samen
met de andere campusbewoners als een soort gemeenteraad het bestuur van de campus
ter hand nemen, met campusdecaan Schuijer als burgemeester. Daarnaast zou een campus
een positief effect kunnen hebben op de studieduur: aangezien de studenten vrijwel alle
denkbare voorzieningen in hun directe nabijheid hadden, namelijk op de campus, zou weinig
tijd verloren gaan aan bijkomstigheden, zoals bijvoorbeeld reistijd, en meer tijd ter beschikking
komen voor de studie. Daarmee was de campus in de eerste plaats een experiment om de
studie te intensiveren en te versnellen.

Wat Cals echter met name voor ogen had was dat deze derde technische hogeschool,
met de opleidingen chemische technologie, elektrotechniek en werktuigbouwkunde, spoedig
zou openen; zijn belangrijkste doelstelling was te kunnen voldoen aan de voorziene behoefte
aan ingenieurs. De voorbereidingscommissie keek echter ook nog naar andere mogelijke
vernieuwingen, die onder andere geopperd waren in de rapporten die verschenen waren ter
ondersteuning van de Twentse kandidatuur. Daarin hadden de hoogleraren Groenman, Van
Hasselt en Van Heek gepleit voor de invoering van het baccalaureaatsexamen en ook Cals
was hier een voorstander van. Door instellingsbreed voor deze kortere opleiding te kiezen
zou de industrie immers eerder kunnen profiteren van de Twentse afgestudeerden. Een ander
aspect was de integratie van techniek en maatschappijwetenschappen. Vanwege de steeds
groter wordende implicaties van techniek in de samenleving werd geoordeeld dat de nieuwe
ingenieur kennis van de maatschappijwetenschappen niet kon ontberen. Ook werd gekozen
voor een algemene propedeuse: alle eerstejaars zouden een gezamenlijk programma volgen
waarin de gezamenlijke grondslagen van de ingenieursdiscipline naar voren zouden komen.
Differentiatie naar studierichting zou pas na de propedeuse plaatshebben.

Nadat de Staten-Generaal hadden ingestemd met de keuze van Cals, konden volgende
stappen worden ondernomen: het landgoed Drienerlo moest de campus van de Technische
Hogeschool Twente worden. Er dienden gebouwen te komen voor onderwijs en onderzoek,
voor huisvesting van studenten en medewerkers. De gerenommeerde architecten Van Tijen
en Van Embden werden aangetrokken om het structuurplan van de campus te ontwikkelen:
een op CIAM-principes gebaseerd ontwerp, waarbij werken, wonen en recreeëren ruimtelijk
strikt gescheiden bleven. De invloed van CIAM was ook in de architectuur van de gebouwen
zichtbaar: het door Van Tijen ontworpen gebouw voor Bestuur en Beheer doet onwillekeurig
denken aan Le Corbusiers Le cité radieuse te Marseille. De studentenhuisvesting werd in
het bosrijke westelijke deel van de campus geplaatst, de grotere gebouwen voor onderwijs
en onderzoek zouden als solitaire mastodonten in het opener oostelijke deel van de campus
verrijzen. De ontwerpen van de eerste gebouwen waren afkomstig van Van Tijen en Van
Embden zelf: men kon zich niet veroorloven om onnodige vertraging op te lopen door eerst
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Afbeelding 2.8: Het gebouw voor Bestuur en Beheer. Foto: Historisch Archief
Universiteitsbibliotheek Twente

andere architecten aan te zoeken. Dit gebeurde wel voor andere gebouwen, zoals bijvoorbeeld
de door Herman Haan ontworpen studentenhuisvesting en de door Piet Blom gerenoveerde
Boerderij. Door deze keuze werd de campus van de Technische Hogeschool Twente een
functionalistisch geheel met belangrijke structuralistische accenten.

Hoewel de voorbereidingscommissie van de Technische Hogeschool Twente er van
doordrongen was de grondslagen te leggen voor een onderwijsinstelling zonder precedent,
moet dit toch in enig perspectief worden gezien. Naar Nederlandse begrippen waren de
ideeën die aan de THT ten grondslag lagen volstrekt vernieuwend en was de THT zonder
twijfel een anomalie, in internationaal opzicht blijkt dit betrekkelijker te zijn. De THT is
immers slechts één van de vele naoorlogse universiteiten, waarvan vele een vernieuwend
karakter kenden, en daarmee past de THT in een algemeen West-Europees patroon.
Hoewel de THT in het overzichtswerk van Stefan Muthesius over deze ’utopianistische’
universiteiten nauwelijks ter sprake komt, past zij wel in deze traditie. In onder andere
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland werden in deze periode
campusuniversiteiten en -hogescholen opgericht, zoals onder andere de University of
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Sussex (1961), Keele University (1962), de University of Warwick (1964), de University
of Kent (1964), de Ruhr-Universität Bochum (1962), de Universität Regensburg (1962), de
Universität Konstanz (1966), de Universität Bielefeld (1969). Deze opsomming is verre van
uitputtend. Al deze nieuwe instellingen van hoger onderwijs waren opgericht met het idee
dat zij een belangrijke bijdrage konden leveren aan een kortere studieduur en vertonen
familiegelijkenissen met de THT. De THT is daarmee niet een uniek sociaal experiment, maar
een onderdeel van een internationale ontwikkeling op het gebied van onderwijsvernieuwing
— een vernieuwing die op verschillende wijze op verscheidene plaatsen in Europa werd
geïmplementeerd.
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Hoofdstuk 3

Maakbaarheid en onbehagen

Het openen van een hogeschool

Het campusleven van de eerste studenten aan de Technische Hogeschool Twente zou aan
het eind van de zomer van 1964 beginnen met een veertien dagen durende introductie
waarbij ’de basis [zou] worden gelegd voor de ontwikkeling van de campussamenleving.’ Daar
waar eerst allerlei werkgroepen en commissies hadden gewerkt aan de voorbereidingen
van de hogeschool zouden nu de studenten hun positie binnen de hogeschoolsamenleving
gaan innemen en daarbij een actieve en vormende rol gaan spelen. ’De studenten van
Drienerlo zullen een groot aandeel krijgen in de verwezenlijking van alle geproduceerde
plannen en ideeën. Zij zullen immers voor een groot deel vorm, inhoud en karakter van de
campussamenleving bepalen. Tijdens de introductie-periode zal de verbinding worden gelegd
tussen plan en werkelijkheid. Een goede overdracht aan de studenten van al hetgeen voor
hen is voorbereid en gereedgemaakt is een voornaam vereiste voor het welslagen van de
opzet van deze hogeschool.’1 Dat klinkt hoogdravender dan dat het in de praktijk was. Het
kwam er op neer, zoals de aan de afdeling der Algemene Wetenschappen verbonden socioloog
Kraak het formuleerde: ’Hoe maken we van een troep een groep?’2

Aan andere Nederlandse universiteiten en hogescholen was dit geen kwestie. Daar
vonden immers ontgroeningen plaats door de corpora en andere studentenverenigingen.
De voorbereidingscommissie had echter de aanwezigheid van traditionele sociëteiten op de
campus als zijnde niet raadzaam van de hand gedaan en zonder corpora geen ontgroening.
Het ontbreken hiervan zal wellicht ook te maken hebben gehad met de excessen die zich in
1962 in verschillende universiteitssteden bij ontgroeningen hadden voorgedaan. In Rotterdam
had een eerstejaars student letsel opgelopen bij het bestormen van een door tweedejaars
beschermde sociëteit. Bij het Amsterdamse Studenten Corps had een tweedejaars geprobeerd

1Nieuws in en om T.H.T., no.22, 24 juli 1964.
2Schuijer, „Campus THT in statu nascendi”.
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om met een paraplu een bekertje van het hoofd van een ’feut’ te slaan waarbij deze
hersenletsel had opgelopen. Het ’Dachautje spelen’ door leden van het Amsterdamse
Studenten Corps, waarbij een grote groep groenen in een kleine ruimte werd ’ingedikt’, had
eveneens tot grote verontwaardiging geleid.3 Justitiëel onderzoek naar ontgroeningen leek
meer regel dan uitzondering.

Met de keuze om corpora buiten de campus te houden kwam echter de organisatie van
een mogelijke introductie bij de hogeschool zelf te liggen en er werd een introductiecommissie
ingesteld onder voorzitterschap van campusdecaan Schuijer. Twee vertegenwoordigers van
de Nederlandse Studenten Raad hadden ook zitting in deze commissie. Het doel was een
introductie te organiseren waardoor de studenten op 12 september geïnstalleerd zouden zijn,
zodat zij bij de opening allen daadwerkelijk student van Drienerlo waren.4 Daarbij moest
volgens Vlugter worden opgelet dat de studenten tijdens de introductie niet te veel in de
watten zouden worden gelegd.5 De NSR leverde medewerking door een groep van achttien
studenten afkomstig van verschillende universiteiten en hogescholen tijdelijk in Twente te
stationeren. Aangevuld met de twee NSR-leden uit de werkgroep Introductie ontstond zo een
groep van twintig studenten, die bekend stonden als de ’twintigers’ of ’dahliaclub’, vanwege de
gelijknamige bloem die zij in het bovenste knoopsgat van hun colbert droegen.6 Berkhoff stond
later in het jaar in zijn jaarrede stil bij de inspanningen van de twintigers, die ’dag en nacht
in de weer [waren] geweest om de aanvankelijk vormloze massa studenten te structureren, ze
van troep tot groep te maken.’7

De officiële opening van de THT was de afsluiting en het hoogtepunt van de introductie.
Reeds in mei 1964 was het Dagelijks Bestuur overgegaan tot de instelling van een commissie
die zich hierover zou ontfermen. In deze commissie zaten mensen onder andere campusdecaan
Schuijer, bestuurssecretaris Baarspul, Kraak en de voorlichtingsambtenaar P. Merkelijn.8 Voor
een belangrijk deel waren dit mensen die ook op een of andere manier betrokken waren bij
de plannen rondom de introductie. Naast het programmeren van de dag moest de commissie
ook vaststellen wie een uitnodiging zouden ontvangen voor de opening. Lang niet iedereen
zou naar de opening kunnen komen, want dan zou het een veel te massaal gebeuren worden.
Om dit probleem te ondervangen werd een ’burgerdag’ georganiseerd, waarop de Twentse

3Het andere exemplarische voorbeeld van excessen tijdens ontgroeningen, de zogeheten
roetkap-affaire, had plaats in 1965. Zie hiervoor Righart, De eindeloze jaren zestig, p. 166.

4NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 592. Rector en Assessoren. 27 mei 1964.
5Ibid., inv.nr. 593. Rector en Assessoren. 25 augustus 1965.
6Schuijer, „Campus THT in statu nascendi”.
7G. Berkhoff. De lotgevallen van de Technische Hogeschool Twente in zijn eerste cursusjaar

1964-1965. Rede uitgesproken door de rector magnificus prof. dr. G. Berkhoff op 20 september 1965
ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar. Enschede: Technische Hogeschool Twente,
1965, p. 5.

8NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 732. Stukken betreffende de officiële opening
van de Technische Hogeschool Twente op 14 september 1964. Brief van Baarspul aan de leden van het
wetenschappelijk corps en het overig personeel (12 juni 1964).
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Afbeelding 3.1: De Dahlia-club. Foto: Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente

burgerij kennis zou kunnen maken met de campus.9 Bij de opening zelf werden de mensen
uitgenodigd die actief betrokken waren geweest bij de pogingen om de derde technische
hogeschool in Twente gevestigd te krijgen en ook werden vertegenwoordigers van andere
Nederlandse universiteiten en hogescholen uitgenodigd.

Vertegenwoordigers van bedrijven die een bijdrage hadden geleverd aan het
hogeschoolfonds kwamen ook op de lijst te staan. Dat was een gevoelige kwestie. Merkelijn,
die verantwoordelijk was voor de gastenlijst, ontving een memorandum van gedelegeerd
curator Stheeman, waarin expliciet werd gewezen op de ’behulpzaamheid’ van Philips.10

Stheeman verwees hier naar het genereuze bedrag van een half miljoen gulden dat de
directie van Philips aan de THT had toegezegd. De boodschap was duidelijk: Philips
moest worden uitgenodigd. Met betrekking tot de Enschedese textielindustrie lagen de
zaken minder eenvoudig. Bij een uitnodiging voor textielbaron Van Heek werd ook naar de
bijdrage aan het hogeschoolfonds gekeken. ’Niet de Confectie-industrie uit Enschede, maar

9Ibid., inv.nr. 732. Stukken betreffende de officiële opening van de Technische Hogeschool Twente op
14 september 1964. Bespreking van de Plot-groep op 8-7-1964.

10Ibid., inv.nr. 732. Stukken betreffende de officiële opening van de Technische Hogeschool Twente op
14 september 1964. Memorandum van Stheeman ter attentie van Merkelijn (10 augustus 1964).
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Afbeelding 3.2: Het Koninklijk echtpaar rondgeleid over de campus. Foto: Historisch Archief
Universiteitsbibliotheek Twente

de Metaalbedrijven te dezer stede hebben collectief een bijdrage voor het Hogeschoolfonds
beschikbaar gesteld. Er zal dus alleen het motief van de ”Noaberplicht” voor een invitatie
overblijven.’11

De commissie onderscheidde op de dag van de opening zelf drie hoogtepunten. Allereerst was
er de officiële overdracht van het terrein Drienerlo aan de THT, vervolgens de opening van de
THT door koningin Juliana in een openbare senaatsvergadering en ten slotte de receptie van
de Raad van Bestuur. Deze drie elementen werden ingebed in een programma, dat in enige
naar tijd en plaats gescheiden gebeurtenissen uit elkaar viel, waarbij rekening werd gehouden
met de weersomstandigheden. Op de dag van de opening was het echter stralend weer.12

In de ochtend werden door verschillende organisaties, zoals de gezamenlijke gemeenten
in Twente en Oost-Gelderland (de zogeheten T.O.G.-gemeenten) en het Hogeschoolfonds,

11NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 732. Stukken betreffende de officiële opening
van de Technische Hogeschool Twente op 14 september 1964. Brief van H.B.N. Ledeboer aan Berkhoff (4
september 1964).

12Nieuws in en om T.H.T. no29, 18 september 1964.
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Afbeelding 3.3: Het Koninklijk echtpaar maakt kennis met de Drienerlose studenten. Foto:
Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente

geschenken aangeboden aan de Raad van Bestuur. Zo schonk het Hogeschoolfonds een
bijdrage voor de aanleg van een sintelbaan. Na aankomst op de vliegbasis Twenthe werd
het koninklijk paar ontvangen door curatoren en rector en assessoren. President-curator
Van Nispen tot Pannerden, die De van der Schueren was opgevolgd, sprak hier een
welkomstwoord, waarna burgemeester Thomassen de totstandkoming van de THT schetste
en het landgoed Drienerlo officieel aan de THT overdroeg. Hoofdarchitecten Van Tijen en Van
Embden lieten het gezelschap een maquette van de campus zien alvorens de genodigden naar
het al eerder op de dag door de T.O.G.-gemeenten aangeboden carillon trok. Het koninklijk
gezelschap bracht vervolgens een bezoek aan de Calslaan, waar het Io Vivat klonk en duizend
duiven en balonnen werden losgelaten. Ook werd een bezoek gebracht aan een studentenflat
(meer specifiek: de eerste etage van Calslaan 5). Juliana en Bernhard gebruikten de lunch
in de mensa, met de Campusraad en de studenten. Na de lunch volgde een rondrit over het
campusterrein.

De rest van het programma had plaats in de Twentse Schouwburg. In de binnenstad werd
druk gevlagd toen het cortège bestaande uit de senaat van de THT en de rectores van de
zusterinstellingen van het raadhuis via de Haverstraat en de Markt naar de schouwburg liep.
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Tijdens de openbare senaatszitting in de schouwburg sprak Berkhoff de hoop uit dat de THT
mocht uitgroeien ’tot een vast stuensel ende onderhoudt der vryheit.’ Minister Bot sprak over
de voortschrijdende wetenschap en de nieuwe manier waarop de THT invulling wilde geven
aan de opleiding tot ingenieur. De officiële opening werd voltrokken met een kort woord
van koningin Juliana, waarna prof. ir. H.J. de Wijs, de rector magnificus van de Technische
Hogeschool Delft, de ambtsketen bij Berkhoff omhing en hem daarmee symbolisch met de
rectorale waardigheid bekleedde. Daarmee was de plechtigheid tot een einde gekomen. Nog
wel werd oud president-curator De van der Schueren ereburger van Enschede. Thomassen
stelde dat er zonder hem en Cals geen hogeschool zou zijn gekomen.13

Hoe werd op de opening teruggekeken? De Twentsche courant schreef over ’de belangrijkste
dag uit de historie van stad en streek’.14 Dat is wellicht een beetje overdreven, maar dat
neemt niet weg dat president-curator Van Nispen tot Pannerden en rector magnificus Berkhoff
zeer te spreken waren over de opening.15 Zij schreven een brief aan alle personeelsleden
waarin zij hen bedankten voor hun inzet. ’De dag zal in de geschiedenis van de hogeschool
blijven voortleven als een luisterrijke en hoopvolle inleiding van een toekomst, waarin wij,
mede dankzij uw toewijding, een volledig vertrouwen kunnen hebben.’16 Ook tijdens de eerste
openbare diesviering, die vrij snel op de opening volgde, werd door diesredenaar Van Hasselt
teruggeblikt op de opening:

Voorgegaan door ons Koninklijk paar betoonden de gasten die dag een zo wijde
en diepe belangstelling in deze jonge instelling, dat wij daardoor opnieuw
werden gesterkt in ons streven aan de technische hogeschool Twente een
nieuw en eigen karakter te geven, aangepast aan de eisen van de tijd, van
de plaatselijke omstandigheden, van de technische wetenschappen en last but
not least aan die voor de juiste vorming van academici, die in de toekomst de
verantwoordelijkheden van de huidige intelligentia zullen moeten overnemen.17

13J. Schuijer. „Herinnering aan het bezoek van koningin Juliana aan de campus ter gelegenheid van de
opening van de TH Twente”; NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 732. Stukken betreffende
de officiële opening van de Technische Hogeschool Twente op 14 september 1964. Memorandum van de
Werkgroep Planning Opening T.H.T. (19 juni 1964); NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr.
732. Stukken betreffende de officiële opening van de Technische Hogeschool Twente op 14 september
1964. Brief van de commissie voorbereiding van de gemeenten Hengelo en Enschede aan het college van
curatoren (1 juni 1964).

14’Koningin opent THT’ Twentsche courant 14 september 1964.
15Nieuws in en om T.H.T. no.30, 25 september 1964.
16NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 732. Stukken betreffende de officiële opening

van de Technische Hogeschool Twente op 14 september 1964. Berkhoff en Van Nispen tot Pannerden
aan alle personeelsleden van de hogeschool (18 september 1964).

17R. van Hasselt. Stroomsystemen in productieland. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de
herdenking van de dies natalis van de Technische Hogeschool Twente door de conrector prof. ir. R.
van Hasselt op 27 november 1964. Enschede: diesrede THT, 1964, p. 3.
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De organisatie van de afdelingen

In de eerste jaren na de opening was de THT in feite volledig een onderwijsinstelling. Zo
stelde Berkhoff in 1966 dat het onderzoek nog niet echt van de grond wilde komen. Dat
kwam onder andere doordat gedurende deze jaren het onderzoek onder druk stond van het
onderwijs. Het opzetten en uitvoeren van een nieuw curriculum was een tijdrovende zaak.
Daarnaast speelde mee dat er nog geen afstudeerders en promovendi waren die mee konden
werken aan het onderzoek. ’Het opbouwen en aanlopen van researchwerk is een tijdrovende
zaak. Er is een kip en ei-kwestie bij het opbouwen van de renommee van een leerstoel;
verscheidene goede krachten zijn nodig om een centrum vruchtbaar te maken, een bekend
centrum is nodig om goede krachten aan te trekken.’18 Er zouden nog enkele jaren verstrijken
voordat het onderzoek een volwaardige plaats naast het onderwijs had verworven: nog in
1969 sprak rector magnificus Vlugter over ’de op gang komende research.’19

De afdelingen waren aanvankelijk in de Hallen (zie afbeelding 6.8 op p.229) gevestigd
geweest, maar met het gereedkomen van de afdelingsspecifieke gebouwen werd het oostelijke
deel van de campus in gebruik genomen. Chemische Technologie kwam in het CT-gebouw
(tegenwoordig: Langezijds), Elektrotechniek in het gebouw voor Elektrotechniek en Fysica
(tegenwoordig: Hogekamp) en Werktuigbouwkunde in het gebouw voor Werktuigbouwkunde
(tegenwoordig: de Horst). De afdelingsvoorzitters Breedveld, Van Hasselt, Lievegoed en
Vlugter hadden reeds gedurende de voorbereidingen enkele doelstellingen uitgesproken. Van
Hasselt wilde dat zijn afdeling zich zou toeleggen op productie, productiemiddelen en de
organisatie van productie. Hij zag in chemische werktuigen een binding met de chemische
technologie en door de fijn-mechanische techniek binding met elektrotechniek. Breedveld
wilde zich beperken tot systeemleer en regeltechniek. Binnen de afdeling chemische
technologie wilde Vlugter de algemene proceskunde en de materiaalkunde centraal stellen.
Lievegoed wilde met de afdeling der algemene wetenschappen een centrum voor onderzoek
van onderwijs opzetten.20

De leerstoelen binnen de afdeling werktuigbouwkunde waren georganiseerd in een
aantal laboratoria. In het laboratorium voor productie participeerden de leerstoelen
werkplaatstechniek van prof. ir. J.F. Ingen Housz, productieorganisatie van prof. dr. ir.
W. Bakker en productietechniek van prof. ir. Van Hasselt. Daarnaast was er het laboratorium
voor mechanische werktuigbouwkunde met daarin de leerstoelen bedrijfsmechanisatie van
prof. ir. P.K. Noordenbos en techniek van het interne transport van prof. ir. C.O. Jonkers. Onder
het laboratorium voor thermische werktuigbouwkunde vielen industriële warmtetechniek van
prof. ir. W. Draijer en chemische werktuigen, waar op dat moment nog een vacature voor

18G. Berkhoff. De lotgevallen van de Technische Hogeschool Twente in zijn tweede cursusjaar
1965-1966. Enschede: Technische Hogeschool Twente, 1966, p. 14.

19J.C. Vlugter. Rede bij de aanvang van het academisch jaar 1969-1970. Uitgesproken door de voorzitter
van het bestuur prof. dr. ir. J.C. Vlugter op 1 september 1969. Enschede: Technische Hogeschool Twente,
1969, p. 3.

20NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 5. College van Curatoren. 13 oktober 1962.
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Afbeelding 3.4: De Hallen. Foto: Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente

bestond, die later zou worden opgevuld door prof. ir. C. van den Berg. Daarnaast bestond een
laboratorium voor de grondslagen der werktuigbouwkunde met daarin de leerstoel technische
mechanica van prof. ir. C. de Pater, materiaalkunde van prof. dr. ir. C.A. Verbraak en warmte-
en stromingsleer van prof. dr. ir. L. van Wijngaarden. Daarnaast waren er de wiskundige
leerstoelen van prof. dr. I.W. van Spiegel en prof. dr. ir. P.J. Zandbergen. Voor een eventuele
natuurkundige leerstoel bestond eveneens nog een vacature.

De leerstoelen bij de afdeling elektrotechniek waren ook nog niet alle bezet. Prof. dr. ir.
A.J.W. Duijvestijn bekleedde de leerstoel numerieke wiskunde. Prof. dr. T.J. Terpstra bekleedde
de leerstoel waarschijnlijksheidsberekening en wiskundige statistiek. Prof. ir. De Winter
was hoogleraar natuurkunde van de vaste stof. Afdelingsvoorzitter prof. ir. M.P. Breedveld
bekleedde de leerstoel electronica I, zijn collega prof. ir. C. Rodenburg de leerstoel electronica
II. De leerstoel netwerktheorie en communicatie werd bekleed door prof. ir. E.W. Gröneveld en
de leerstoel materiaalkunde door prof. dr. C.F. Veenemans. De leerstoelen digitale technieken,
propedeutische natuurkunde en meet- en regeltechniek waren nog onbezet.

Rector magnificus prof. dr. G. Berkhoff was benoemd tot hoogleraar algemene scheikunde.
De afdelingsvoorzitter van de afdeling chemische technologie, prof. dr. J.C. Vlugter, bekleedde
de leerstoel scheikundige technologie. Daarnaast was prof. dr. P.J. Gellings hoogleraar
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anorganische chemie en materiaalkunde, prof. drs. B. Greiner was hoogleraar algemene
chemie, prof. dr. J.T. Hackmann was hoogleraar organische scheikunde en prof. dr. E.M. de
Jager hoogleraar analytische wiskunde. De campusdecaan, prof. dr. J. Schuijer, was benoemd
tot hoogleraar macromoleculaire chemie en technologie,

De afdeling der algemene wetenschappen kende in het begin vier hoogleraren.
Afdelingsvoorzitter prof. dr. B.C.J. Lievegoed was benoemd op de leerstoel sociale
bedrijfskunde, prof. dr. W. Hessel bekleedde de leerstoel economie, prof. ir. H.K.
Volbeda was hoogleraar bedrijfsleer geworden en prof. mr. H.J. Woltjer, hiervoor lid van
de voorbereidingscommissie, werd hoogleraar betreffende de beginselen van het recht.

Als we kijken naar de titulatuur van deze hoogleraren dan valt op dat met name bij
de afdelingen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek een beperkt aantal hoogleraren was
gepromoveerd: binnen deze ingenieursdisciplines was promoveren verre van vanzelfsprekend.
Dat lag anders voor de afdeling Chemische Technologie, waar vrijwel alle hoogleraren waren
gepromoveerd.

De wiskundige leerstoelen, verspreid over de afdelingen, stonden in beginsel in dienst
van de mathematische problemen waar de andere disciplines mee geconfronteerd werden.
Van Hasselt stelde echter reeds in 1964 dat een aparte opleiding wiskunde vanzelfsprekend
zou zijn. De aldus in een diaspora werkende mathematici begonnen te streven naar een
afdeling of een tussenafdeling wiskunde. Dit resulteerde in oktober 1965 in de instelling
van de Commissie Ontwikkelingsplan Wiskunde, de CONWI.21 Niet iedereen was het met
dit streven eens. De door Breedveld uitgesproken diesrede uit 1966 is welbeschouwd een
aanklacht tegen de ambities van de wiskundigen en natuurkundigen om eigen afdelingen op
te zetten. ’Nooit zal het onderwijs op vakmanier gegeven kunnen bijdragen tot het inzicht in
de samenhang der wetenschappen, laat staan voor de — helaas nergens in de wet genoemde,
maar misschien nog wel belangrijker — samenhang der technieken. En voor de ingenieur is
dit inzicht, gezien het steeds meer multidisciplinair worden van de techniek, broodnodig.’22

Niettemin slaagde het plan van de wiskundigen en onder aanvoering van P.J. Zandbergen
werden een baccalaureaatsopleiding en een wiskundige ingenieursopleiding gerealiseerd.23

De start van het onderwijsprogramma

Toen de introductie en de opening achter de rug waren kon op de campushogeschool
worden begonnen met het onderwijsprogramma. Het studieprogramma zoals dat gedurende
de voorbereidingsperiode was uitgedacht en in 1964 werd ingevoerd zag er als volgt uit.

21Pieter Zandbergen. „In memoriam Willem van Spiegel”. In: Nieuws archief voor wiskunde. 5e ser. 6
(2005), pp. 276-279, p. 278.

22M.P. Breedveld. De witte ingenieur. Pleidooi voor systeemoriëntatie in de ingenieursopleiding. Rede
uitgesproken ter gelegenheid van de vijfde herdenking van de dies natalis van de Technische Hogeschool
Twente door de conrector prof. ir. M.P. Breedveld op 25 november 1966 te Enschede. Enschede: diesrede
THT, 1966, p. 18.

23Voor verdere achtergrond zie Alberts, Jaren van berekening, p. 397.
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Afbeelding 3.5: Prof. dr. J.C. Vlugter geeft uitleg bij baccalaureaat en algemene propedeuse.
Foto: Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente

Het eerste jaar bestond uit de algemene propedeuse (P1). Het jaar erop kozen studenten
hun studierichting: chemische technologie, elektrotechniek of werktuigbouwkunde. Van deze
opleiding kreeg men in het tweede jaar de vakpropedeuse (P2). De resterende anderhalf jaar
was voor de baccalaureaatsopleiding. Na drieënhalf jaar studie kon men dus de THT als
baccalaureus in de technische wetenschappen (btw.) verlaten, maar het was ook mogelijk
om door te studeren voor het doctoraal examen, waarna men zou afstuderen als ingenieur
(ir.). Daarna kon men eventueel nog promoveren. De algemene propedeuse was ingesteld
vanuit de gedachte dat gelijke studiestof voor de eerstejaars de ’onderlinge samenhang en de
wederzijdse afhankelijkheid’ van de grondslagen van de verschillende studierichtingen binnen
de ingenieurswetenschap zou verduidelijken.24 Er zat ook een andere kant aan het verhaal:
door de algemene propedeuse kreeg de student de mogelijkheid om zijn capaciteiten bij de
verschillende afdelingen te testen alvorens een definitieve keuze te maken.

De afstemming van het onderwijsaanbod van de verschillende afdelingen en later
ook onderafdelingen voor het onderwijs in de Algemene propedeuse vond plaats in de
Commissie Algemene Propaedeuse (CAP). Het onderwijs was verdeeld over twee semesters,
elk opgedeeld in drie perioden, met doorgaans 24 uur hoor- en werkcollege en 12 uur practica
per week. Daarmee kwam de THT op 36 onderwijsuren per week. Daarnaast was ook nog
een uur studium generale geprogrammeerd. De technische afdelingen boden een programma

24Technische Hogeschool Twente. Gids 1966-1967, p. 34.
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aan bestaande uit wiskunde, natuurkunde, mechanica, chemie en werktuigbouwkunde. Over
het gehele jaar werden de wiskundige vakken analyse, algebra en analytische meetkunde
gedoceerd. Docenten waren de wiskundigen Van Spiegel, De Jager en Zandbergen. Van der
Marel doceerde de natuurkundige vakken, in het eerste semester warmte- en stralingsleer
en in het tweede semester elektriciteitsleer. Deze vakken werden echter al snel omgedoopt
tot theorie I en II. Knottnerus doceerde het vak grondbegrippen uit de statica en de
dynamica; dit werd een jaar later Inleiding I en II. Greiner gaf het college chemische
omzettingen en samen met Schuijer chemische binding en polymeren. De trend van de
andere afdelingen werd hier doorgezet en deze colleges werden Algemene chemie I en II.
Ingen Housz verzorgde de hoorcolleges Inleiding werktuigbouwkunde terwijl zijn collega
Draijer het werkcollege Ontwerpen I gaf. Voor de werkcolleges en practica benodigde
leermiddelen, zoals collegedictaten, ringbanden, laboratoriumjassen, overalls en dergelijke,
waren voor vastgestelde prijzen verkrijgbaar bij de studentenadministratie.

De integratie van techniek en maatschappijwetenschappen was een belangrijk aspect
van het onderwijs aan de THT. Zo presenteerde Van Hasselt zijn eigen vakgebied, de
productietechniek, als een zeer breed veld waar technische wetenschappen in aanraking
kwamen met wiskunde en wetenschappen van mens en maatschappij.25 Zoals we in
het vorige hoofdstuk hebben gezien,26 werden de maatschappijwetenschappen door de
voorbereidingscommissie en het College van Curatoren relevant geacht voor de ingenieur.
Vlugter en later ook Berkhoff sloten zich bij deze visie aan, maar trokken haar breder.
De voortschrijdende techniek had consequenties voor de samenleving en daar diende de
ingenieur van op de hoogte te zijn. ’We kunnen en willen de vele goede gaven die de
techniek ons gebracht heeft en nog steeds brengt niet missen. En in onze drang om de
natuur beter te leren kennen en te beheersen zullen we blijven zoeken naar technische
verbeteringen, die ons het leven gemakkelijker en aangenamer zullen maken. Wij zullen
in dit voorwaarts gaan echter steeds — individueel en collectief — oog moeten hebben
voor de maatschappelijke gevolgen van ons doen en laten. Daarbij spreek ik de wens uit,
dat een wederzijdse beïnvloeding van de technische en sociale wetenschappen aan onze
hogeschool een bijdrage mag leveren tot het voorkomen van al te grote spanningen.’27

Ook Berkhoff was onder de indruk van de snelle technische ontwikkeling. ’De vele
technische vindingen, zo sterk bevorderd door de industriële research, de uitvinding van
het georganiseerde uitvinden, hebben ons gestort in de verbijsterende ontwikkelingen van
wetenschap, techniek en maatschappij der laatste twee decennia.’ Dit zou volgens hem niet
zonder gevolgen blijven voor de studenten. Het meest kenmerkende voor de toekomst van
toenmalige generatie studenten zou volgens Berkhoff ’... de rusteloze dynamiek zijn van

25Van Hasselt, Stroomsystemen in productieland, p. 14.
26Zie p.69.
27J.C. Vlugter. Samenhangende tegenstellingen. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de herdenking

van de dies natalis van de Technische Hogeschool Twente door de conrector prof. dr. ir. J.C. Vlugter op 3
december 1965 te Enschede. Enschede: diesrede THT, 1965, p. 5.
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de snelle groei van de wetenschap, van de communicatiemiddelen, van de georganiseerde
gemeenschapsverbanden, van de materiële welvaart.’28 Het benadrukken van de technische
vooruitgang was blijkbaar een traditie geworden aan de THT. In 1968 merkte diesredenaar
prof. ir. R.P. Offereins op dat het vanzelfsprekend was dat zijn rede zou beginnen met
de constatering van het feit dat de wetenschap zich stormachtig ontwikkelde. Hij plaatste
daar echter de kanttekening bij dat juist door deze snelle ontwikkeling men er soms een
beetje moe van kon worden. Men moest waken voor aversie.29 Vandaar dat Lievegoed
c.s. in de eerste jaren het college grondbegrippen betreffende mens en arbeid aanbood.
Dat was echter niet de enige wijze waarop de afdeling der Algemene Wetenschappen
(later Maatschappijwetenschappen) zichtbaar was binnen het curriculum. Met name voor
ouderejaars was het aanbod groter. Volbeda verzorgde een inleiding in de bedrijfsleer, Hessel
doceerde economie, Kraak organisatiesociologie en Woltjer recht.

De veronderstelde gezamenlijke grondslagen van de technische wetenschappen kwamen
ook naar voren in de tentamina. Zo was het tentamen dat in de propedeuse voor chemie
werd afgenomen geen typisch chemie-tentamen: het bleef breder in de vraagstelling.30 Wat
de tentamens betreft deed zich nog een opmerkelijk fenomeen voor: de non-surveillance
regeling. Enkele studenten hadden het voorstel gedaan om bij de schriftelijke tentamens
geen surveillance in te stellen. Dit voorstel werd door Berkhoff in zijn jaarrede van 1965
omschreven als een ’verheugend initiatief’.31 Ook Vlugter en Greiner steunden het voorstel
van de studenten, maar Van Hasselt stelde dat de docent in ieder geval wel aanwezig diende
te zijn bij de afname van het tentamen. Daarbij hoefde hij evenwel niet te surveilleren.32 Het
bestaan van deze regeling betekende echter niet dat tentamens altijd op volstrekt eerlijke
wijze werden gemaakt. De voorzitter van de C.S.B. wees er al eens op dat er geen sprake kon
zijn van non-surveillance zolang er studenten waren die niet op een eerlijke wijze tentamens
en examens wilden afleggen.33 De non-surveillance regeling bleef nog enkele jaren bestaan.
Zo lezen we in de Gids 1969-1970 : ’Bij de THT vindt in het algemeen geen surveillance
plaats tijdens schriftelijke examen- en tentamenzittingen. Voor de studie na de AP wordt de
regel gehanteerd dat de student door mee te doen aan een schriftelijk examen of tentamen te
kennen geeft dat hij uitsluitend eigen gemaakt werk zal leveren.’ Voor studenten in het eerste
jaar werd verwacht dat zij een verklaring tekenden om het bovenstaande te onderschrijven.34

28G. Berkhoff. Jaarrede 1967. De lotgevallen van de Technische Hogeschool Twente. Uitgesproken
door de aftredende rector magnificus prof. dr. G. Berkhoff op 18 september 1967. Enschede: Technische
Hogeschool Twente, 1967, pp. 3-4.

29R.P. Offereins. Van dogma naar werkhypothese. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de dies
natalis van de Technische Hogeschool Twente. Technische Hogeschool Twente, 1968, p. 3.

30Met dank aan Thonie van den Boomgaard.
31Berkhoff, De lotgevallen van de Technische Hogeschool Twente in zijn eerste cursusjaar, p. 8.
32NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 593. Rector en Assessoren. 3 november 1964.
33Campofocus, 4 nr. 8, 20 oktober 1967.
34Technische Hogeschool Twente. Gids 1969-1970, p. 43.
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Vrij snel nadat de eerste jaargang studenten met de vakpropedeuse was begonnen werden
de eerste studieverenigingen opgericht. Bij de afdeling werktuigbouwkunde was dat het
studiegenootschap Isaac Newton (30 september 1965), bij elektrotechniek de studievereniging
Scintilla (9 september 1965) en bij chemische technologie het ChemoTechnisch Studenten
Genootschap, dat niet veel later haar naam wijzigde in Alembic. Omdat zowel Alembic als
Isaac Newton genootschappen zijn claimde Scintilla de oudste vereniging te zijn. Alembic (29
maart 1965) was echter al eerder opgericht. Dit was vooral te danken aan de aanwezigheid
van Vlugter en de Delftse studenten die met hem waren meegekomen naar de THT.35 De
eerstejaars die te kennen hadden gegeven met chemische technologie door te willen gaan
werden door de afdeling aangeschreven en werden automatisch lid.36 Deze verenigingen
organiseerden onder andere excursies. Zo ging Newton in 1966 naar Stork en bracht Scintilla
een bezoek aan Hoogovens.37

Gedurende de introductie verscheen dagelijks het door studenten geredigeerde Campofocus.
Dit blaadje zou uitgroeien tot een wekelijks verschijnend campusblad. Campofocus had in
eerste instantie een opiniërende taak, het was een blad dat ’informatie kan geven over de op
de Campus heersende meningen en stemmingen.’ Daarbij diende het nieuwe studentenblad
telkens haar positie te bepalen tegenover het oudere Nieuws in en om THT. In het Nieuws in
en om THT stonden personeelsmutaties, werden samenvattingen gegeven van de oraties van
hoogleraren, werd nieuws betreffende de ontwikkeling van de THT gebracht en stond een
overzicht van evenementen in de omgeving van de hogeschool. De inhoudelijke grens tussen
de hogeschoolkrant en het studentenblad was niet altijd even helder en lezers stelden dat
het onderscheid tussen beide bladen aan het vervagen was. Sommige stukken verschenen in
beide bladen terwijl ze eigenlijk alleen maar in Nieuws in en om THT behoefden te staan.38

Om te voorkomen dat beide bladen definitief in elkaars vaarwater zouden komen kwamen de
redacties van de bladen bij elkaar om een en ander op elkaar af te stemmen. Het Nieuws in
en om THT zou blijven functioneren als de hogeschoolkrant terwijl Campofocus weer meer
een opinieblad van studenten zou worden. Op deze manier zouden dubbelpublicaties worden
voorkomen.39

Al met al was er, zo was de algemene indruk, sprake van een zware opleiding. In een
ingezonden brief in Campofocus wees student werktuigbouwkunde Pier Tiedema op de
problemen van het curriculum. Tiedema stelde dat de moeilijkheden niet zozeer op het vlak
van omvang en inhoud lagen maar in de programmering van de studie. Immers, ’... door het

35Zie voor deze discussie bijvoorbeeld het UTNieuws 8 september 2005 (waarin gesteld wordt dat
Scintilla de oudste vereniging is) en 15 september 2005 (waarin de claim van Scintilla wordt weerlegd).

36C.T.S.G. Alembic. Jubileumboek 1990. ”Alembic 25 jaar activeringsenergiek”. 1990, p. 13.
37Campofocus 3 nr.6 14 oktober 1966.
38Campofocus, 2 nr.9 29 oktober 1965.
39Campofocus, 2 nr.25 11 maart 1966.
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creëren van een baccalaureaat komt men automatisch voor de taak te staan de student in
relatief korte tijd een relatief zware opleiding te geven, wil hij zijn taak in de maatschappij
goed kunnen vervullen.’ Er waren echter studenten die vrij veel tijd staken in ’nutteloze
zaken’ zoals studentenorganisaties en campusaangelegenheden en zij zouden hun tijd wel
eens kritisch mogen beschouwen.40 De campus bleek ook voor studenten een tijdrovende
kwestie te zijn.

Een overstelpend aantal voorzieningen

Oppervlakkig gezien was de campus een geheel van voorzieningen die ter beschikking van
de student stonden tijdens zijn studie. De student leek ’van de ”wieg” van zijn aankomst als
student tot het ”graf” van het beëindigen van zijn studie’ verzorgd te zijn. ’Een overstelpend
aantal faciliteiten staat hem ter beschikking om zich te ontplooien, te vermaken of desnoods
om ze ongebruikt te laten.’41 In de opzet van de hogeschool nam zij niet alleen de voorzieningen
voor de studie voor haar rekening, maar ook de verantwoordelijkheid voor huisvesting,
voeding en andere facetten van het leven van de student.42 Studenten moesten tot hun
P2-examen op de campus wonen. Hiervoor moest campusgeld worden betaald, dat bestond
uit de huisvestingskosten, maaltijdbonnen en faciliteitengeld. Studenten uit het T.O.G.-gebied
kregen aanvankelijk een significante reductie op dit collegegeld. De kamer stond gedurende
het academisch jaar ter beschikking van de student. Om ook in juli en augustus op de
campus te mogen blijven wonen moest een verzoek worden ingediend bij de campusdecaan.
De maaltijdbonnen waren goed voor tweehonderd warme maaltijden in de mensa, hoewel
aan het einde van het cursusjaar voor een maximum van vijftig mensabonnen restitutie kon
worden aangevraagd. Huisvesting betekende in dit geval het gebruik van een gemeubileerde
kamer, inclusief voorzieningen als verwarming, gas, water en elektriciteit. Ook zou de kamer
worden schoongehouden en werd er voorzien in schoon beddegoed en schone handdoeken.
Dit laatste was de verantwoordelijkheid van de campushospita, mevrouw Elsenburg-Haarhuis.
Zij zag haar rol ’als moeder van een heel groot gezin.’43 Haar opzet was uit het oogpunt van
de studenten kennelijk geslaagd: onder de studenten stond ze bekend als ’Ma’ Elsenburg.
’Alles, haar kamer en haar vriendelijke tegemoetkomende houding, deed ons denken aan een
moeder die haar kinderen verwelkomt.’44

Maar wat dienen we te verstaan onder een ’gemeubileerde kamer’? In overleg met het
campusbureau had de huisvestingcommissie (HVC) een inrichting voor nieuw op te leveren
kamers vastgesteld.45

40Campofocus 2 nr.27 26 maart 1966.
41Campusraad T.H. Twente. Campusgids 67/68, p. 3.
42Campusraad T.H. Twente, Campusgids 65/66, p. 7.
43Campofocus, 2 nr.8 22 oktober 1965.
44A.N. Wind en Tj. Wind, red. Van onderaf bezien. Enschede, 1966, p. 15.
45Campofocus, 2 nr.27 25 maart 1966.

106



• een eiken boekenkast met vier legplanken en een afsluitbare onderkast.

• een garderobe-kast met voldoende hang- en legruimte en een schoenenrek
aan de binnenkant van de deur.

• als verdere bergmogelijkheid is er een kofferrek boven de deur,
vergelijkbaar met de ’zolder’ van de Calslaan.

• als trekpleister een volwassen bureau met de afmetingen 150 x 75 cm,
dus ruim anderhalf maal zo groot als dat van de Matenweg. Verder bevat
dit bureau drie laden en een uitschuifbaar blad ter vergroting van het
werkoppervlak. Het is echter van staal.

• een bureau-stoel van hetzelfde type als in de Calslaan en Matenweg.

• als verlichting is een bureaulamp aanwezig. De in de kamer aanwezige
wandcontactdozen worden in- en uitgeschakeld door ’n schakelaar bij de
deur van de kamer.

• een bed met de lengte van 2 meter, verder gelijk aan dat van de Matenweg,
met polyether matras.

• de kleur van de gordijnen is afhankelijk van de ligging van de kamer; de
kleuren zijn rood, oranje-geel, en blauw. De kamers van de laagbouw aan
de rondweg hebben rode gordijnen, de kamers van hoog- en laagbouw die
op het zuiden liggen hebben blauwe gordijnen, de overige kamers hebben
oranje-gele.

Het feit dat de studentenhuisvesting in verschillende tranches met eigen stijl en karakter
werd opgezet was iets, waarmee de studenten ingenomen waren, zo bleek uit een in 1966
door de Huisvestingscommissie (HVC) uitgeschreven enquête.46 Later zouden overigens nog
nieuwe complexen voor studentenhuisvesting in gebruik worden genomen, zoals het door
Herman Haan ontworpen Patiocomplex en de eveneens door hem ontworpen Piramides en
Mastaba’s.47

Binnen elke wooneenheid werd aan het begin van het academisch jaar een zogenaamde
’groepier’ gekozen. Deze droeg zorg voor contact en overleg met andere wooneenheden.
Daarnaast hadden deze groepiers zitting in de trancheraden: Calslaan (oud), Matenweg,
Campuslaan laag, Campuslaan hoog en Wensveen. De voorzitters van de trancheraden
hadden vervolgens zitting in de Huisvestingscommissie.

Sommige studenten begonnen zich zorgen te maken over de situatie na het behalen van
hun P2. Tot P2 was het wonen op de campus verplicht, maar wat daarna? Zou men op de
campus mogen blijven of zou men moeten vertrekken? De studenten wilden zekerheid krijgen

46Campofocus, 2 nr.31 5 mei 1966.
47De Piramides en Mastaba’s doen onwillekeurig denken aan het eerder aan de University of East

Anglia — overigens ook een ’New University’ — gerealiseerde Norfolk Terrace.
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Afbeelding 3.6: Een studentenkamer aan de Calslaan. Foto: Historisch Archief
Universiteitsbibliotheek Twente

of ze op zoek zouden moeten naar een kamer in Hengelo of Enschede. Men vroeg zich af of
’Drienerlo over een aantal jaren een kostschool [zal] zijn waar alleen studenten van vóór het
P-2 rondlopen?’48 Er werd besloten dat de studenten mochten blijven en veel ouderejaars
bleven aanvankelijk inderdaad op de campus wonen. Berkhoff was hier zeer over te spreken.
’De ervaringen van deze oudere campusstudenten op studie- en gezelligheidsgebied, ook
gezien in het licht van hun examenresultaten, helpen in belangrijke mate mee voor hun jongere
collega’s het zicht op de bedoelingen van de campus, zijn mogelijkheden en moeilijkheden,
duidelijk te maken. De campus is bezig zijn eigen vorm te vinden, is bezig volwassen te
worden.’49 Voor minister Veringa was dit aanleiding om bij de opening van het gebouw voor
Elektrotechniek en Fysica te spreken over ’het succes van het campusexperiment’.50

De mensa was de eerste jaren gevestigd in de Boerderij. De aanwezigheid van een
mensa op de campus was voortgekomen uit een oogpunt van de gezondheid van de student.
Blijkbaar achtte men de kersverse studenten nog niet in staat tot het verzorgen van hun eigen

48Campofocus, 2 nr.34 27 mei 1966.
49Berkhoff, Jaarrede 1967, p. 9.
50Nieuws in en om THT, 4 nr.39, 9 november 1967.
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Afbeelding 3.7: Architect Herman Haan (midden) bij een maquette van zijn Piramide’s en
Mastaba’s. Foto: Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente

maaltijd. Integratie en gezelligheid waren uiteraard ook een belangrijke beweegreden om
voor een mensa te kiezen. De Boerderij was door de week geopend van 17:45 tot 19:30 en
in het weekend van 17:30 tot 18:45. Dit was echter alleen maar mogelijk met de beperkte
studentenaantallen uit de beginjaren. Reeds in 1966 werd ingespeeld op een groeiende
studentenpopulatie en werd een proef genomen met uitgebreidere openingstijden. Gedurende
een week zou het mogelijk zijn om ook tussen 12:30 en 13:30 warm te eten.51

De Boerderij was echter meer dan een mensa: het gezelligheidsleven van de THT zou zich
hier ook gaan afspelen. De Boerderij was uitdrukkelijk het domein van de studenten. Dat
betekende dat als een personeelslid de Boerderij wilde bezoeken, een introductie door een
student voorwaarde was. Aanvankelijk had de Boerderijcommissie het idee opgevat om van
de Boerderij een soort sociëteit te maken, met alle mores die daarbij hoorden. De NSR
zou volgens plan in april 1966 haar Nationaal Congres op Drienerlo organiseren, maar
de hoofdredacteur van Campofocus toonde zich sceptisch. ’Natuurlijk, jullie accepteren ons

51Campofocus, 2 nr.21 11 februari 1966.
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niet als echte studenten, en onze Boerderij niet als sociëteit.’52 Dat was echter buiten de
Boerderijcommissie gerekend. Tijdens het NSR-congres oordeelde de Boerderijcommissie dat
enkele bezoekende studenten uit andere steden te nonchalant gekleed gingen. Onverbiddelijk
werd hen de toegang tot ”de kroeg” ontzegd. Dit beleid werd al snel aangevochten door
andere studenten. In een open brief in Campofocus werd een situatie geschetst, waarin
men ’van te voren haar gasten attent [moet] maken op het feit dat men bij een bezoek aan
de Campus dient mede te nemen een grijs of donkerblauw kostuum met vest (5 knopen),
wit overhemd, das, pochette, lakschoenen en slobkousen, omdat men anders niet in de
Boerderij toegelaten wordt.’ De briefschrijvers stelden dat het de vraag was of de Drienerlose
student zulk soort mores wel wenste. Als dat niet het geval was — en de briefschrijvers
hielden dit voor zeer wel mogelijk — dan diende de Boerderijcommissie iedereen welkom
te heten.53 De in de brief omschreven situatie is wellicht enigszins gechargeerd, maar feit
blijft dat als men niet gepast gekleed ging men zonder meer uit de Boerderij werd gezet.54

Dit beleid werd echter verlaten. Een nieuwe Boerderijcommissie stelde in 1967 dat de
Boerderij moest worden gezien als ’een trefcentrum en ontmoetingsplaats voor de leden
van de Hogeschoolgemeenschap.’ De verplichting om burgerlijke kleding te dragen werd
afgeschaft, waardoor de Boerderij een toegankelijker karakter kreeg.55 Enkele jaren later
sprak de Boerderijcommissie zich uit over zulk soort kwesties: ’In den beginne speelden
vaak ondergeschikte dingen, als stropdasjes, het dragen van colberts en het protegeren van
gecultiveerd wangedrag en dergelijke klassieke studentikoze zaken, een overheersende rol.’56

De Boerderij zou haar centrale plaats in het gezelligheidsleven van de campus verliezen met
het gereedkomen van de Bastille in 1970, waarna de Boerderij door op dat moment reeds
oud-rector Berkhoff gesloten werd.57

Studentenpolitiek

In het vorige hoofdstuk hebben we stilgestaan bij de verwachtingen van de curatoren en
de pioniers. De campus en de campusfilosofie integreerden de hogeschool en al haar
andere vernieuwingen tot een samenhangend geheel. De gedachte was dat de campus een
fundamentele rol zou kunnen spelen in de menswording van de student. Leidde de afdeling
de student op tot ingenieur, de campus zou hem tot mens maken. Campusdecaan Schuijer
sprak zijn visie op de campus uit in zijn oratie. De campus ’maakt ... deel uit van de grote
constructie die campushogeschool heet en die de academische vorming van studenten tot doel
heeft. Hiertoe is het noodzakelijk dat de onderdelen waar de constructie uit is opgebouwd, nl.

52Campofocus, 2 nr.29 23 april 1966.
53Campofocus, 2 nr.29 23 april 1966.
54Campofocus, 3 nr.1 12 september 1966.
55Campofocus, 3 nr.30 14 april 1967 en 4 nr.3 14 september 1967.
56Bijdrage van de Boerderijcommissie aan K.E. van Zanten et al. (eds.), Eerste studentenlustrum

Drienerlo 1969 9-10, aldaar 9.
57Nieuws in en om THT, 7 nr.11, 19 maart 1970.
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onderwijs, studie en studentenleven, tezamen in hecht verband één integraal geheel vormen.
Dit is als het ware de blauwdruk van onze hogeschool. Alleen op deze grondslag kan zij
beantwoorden aan haar hoge doelstellingen.’58 Schuijer stelde verder in zijn oratie dat ’...
met de oprichting van deze campushogeschool ... bewust een poging [werd] gedaan zowel
het wetenschappelijk onderwijs als het studentenleven te vernieuwen door deze beide onder
één noemer te brengen. Daarom gaat de betekenis van wat hier gebeurt uit boven die van
een normale start van een hogeschool.’59 Als Sorgdrager in haar Een experiment in het bos
stelt dat de grens tussen onderwijs en studentenvoorzieningen op de campus niet scherp te
trekken is,60 mist zij juist de hele pointe van de campusgedachte: het was de bedoeling dat er
geen grens zou zijn tussen onderwijs en studentenvoorzieningen en dat deze twee moeiteloos
in elkaar zouden overlopen. Zoals we het in het campusreglement kunnen lezen: hogeschool
en campus kunnen niet gescheiden gedacht worden. De campus was dus meer dan louter
een ’sociale voorziening voor studenten’. Nee, de campus was een ’essentiële voorwaarde
voor verbetering van de academische studie.’61

Hoe kon dat praktisch gerealiseerd worden? Een deel van het antwoord op deze vraag
ligt besloten in de contacten tussen studenten en docenten. ’De ontmoeting van docenten
en studenten, de kern van alle didactiek, krijgt op de campus — in de collegezalen zo
goed als op de tennisbanen — nieuwe kansen.’62 Dit was een tekst die in opeenvolgende
studiegidsen terugkeerde. Daarnaast zou de eigen verantwoordelijkheid van de studenten
bij het besturen van de campus een belangrijke vormende waarde hebben, waar zij later
profijt van zouden kunnen hebben. ’De toekomstige leiders van de maatschappij zullen
hier een leerschool van grote vormende waarde kunnen doormaken door het organiseren
en besturen van hun eigen leefgemeenschap, het vaststellen van leefregels, die zij zelf nodig
achten om de doeleinden te bereiken waarom zij aan deze TH zijn gaan studeren, zowel als
de disciplinaire maatregelen die nodig zijn om de leefregels te doen respecteren.’63 Voor het
slagen van het campusexperiment diende werkelijk iedereen mee te werken. Iedere student
diende zich mede verantwoordelijk te voelen voor het geheel van de campus.64 Dit gold niet
alleen voor studenten maar ook voor het bestuur, het wetenschappelijk corps en het gehele
personeel. De gehele hogeschool, zo benadrukte Berkhoff, bewandelde ’nieuwe wegen ... om
deze hogeschool zo goed mogelijk zijn taak te laten vervullen.’65 Dit pionierswerk was een
wezenlijk onderdeel van het studeren aan de hogeschool en dus het leven op de campus.

58J. Schuyer. Onderwijs, kunststoffen en wetenschappen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van
het ambt van gewoon hoogleraar in de macromoleculaire chemie en technologie. 1964, p. 17.

59Ibid., p. 15.
60Sorgdrager, Een experiment in het bos, p. 43.
61Technische Hogeschool Twente, Gids 1966-1967, p. 23.
62Ibid., p. 23.
63Campusraad T.H. Twente. Campusgids 66/67, p. 7.
64Schuyer, Onderwijs, kunststoffen en wetenschappen, p. 17.
65Technische Hogeschool Twente Gids, p. 5.
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Berkhoff was een uitdrukkelijk voorstander van de eigen verantwoordelijkheid van
studenten in campusaangelegenheden. De studenten dienden de campus zelf leefbaar te
houden ’wilde de campushogeschool niet ontaarden tot een kostschool of een kazerne met van
bovenaf opgelegde discipline.’66 De gemeenschap van studenten was dus zelf verantwoordelijk
voor het vaststellen en handhaven van de op de campus geldende normen en leefregels. ’De
hogeschool kan dat niet doen,’ zo herhaalde Berkhoff, ’op straffe dat de campus kazerne, dat
het oefencentrum drilcentrum wordt. Zijn waarde zou dan verloren zijn.’67 Deze opmerkingen
van Berkhoff ten spijt werd reeds in de voorlopige Campusraad de vraag gesteld hoe ver de
democratische bestuursmacht van de student in de Campusraad zou gaan.68 Het bovenstaande
impliceerde echter niet dat het bestuur van de hogeschool zich helemaal niet met het
bestuur van de campussamenleving bemoeide. Sterker nog, het bestuur van de hogeschool
nam het bestuur van de campus actief ter hand. Dit is zichtbaar in de vorming van een
aantal instituties die het leven op de campus reguleerden, zoals de benoeming van een
campusdecaan, de instelling van een Campusraad en de instelling van een scheidsgerecht.
Ook het campusreglement zelf was in zekere zin een van bovenaf opgelegd document.

Hoe zat de structuur van de campus in elkaar? Het campusbureau vormde een op zichzelf
staande beheerseenheid met de campusdecaan, Schuijer, aan het hoofd. Schuijer fungeerde
als een verbindingsfiguur tussen senaat en campussamenleving. Dit laatste was volgens
Schuijer alleen maar mogelijk als de campusdecaan zitting zou hebben in zowel de senaat
als de Campusraad. De campusdecaan zou dus een hoogleraar moeten zijn. Daarnaast
opende dit de mogelijkheid om, zoals Vlugter al had gesuggereerd, de campusdecaan zitting
te laten nemen in het college van rector en assessoren en als zodanig ook in het Dagelijks
Bestuur. Ter ondersteuning van Schuijer werd een campusdirecteur of adjunct-campusdecaan
aangesteld. De adjunct-campusdecaan, P.M. Moor, was verantwoordelijk voor het beheer van
de campus. Samen met hoofdsportleider H.A. Aarsse en restaurateur W.L. Zegers hielden
Schuijer en Moor besprekingen over het beheer van de campus. Deze bijeenkomsten groeiden
uit tot een wekelijkse stafbespreking waar ook andere mensen uit de campusstaf bij aanwezig
waren.69

De Campusraad zelf zou als een soort gemeenteraad de campus gaan besturen. De
Campusraad zou bestaan uit representanten van de gehele campussamenleving, dus zowel
studenten als leden van het wetenschappelijk corps: ’Er zou een Campusraad komen met
daarin naast enkele wetenschappelijke stafleden een flinke meerderheid aan studenten. Zo
zouden de studenten een grote inspraak krijgen in de gang van zaken. Voor Nederlandse
begrippen van die tijd was dat al heel revolutionair.’70 De campussamenleving zou dus als
geheel vertegenwoordigd zijn, zonder daarbij onderscheid te maken tussen studenten en staf.

66Berkhoff, De lotgevallen van de Technische Hogeschool Twente in zijn eerste cursusjaar, p. 7.
67Berkhoff, Jaarrede 1967, p. 10.
68NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 628. Campusraad, 1964 - 1969. 10 maart 1964.
69Schuijer, „Campus THT in statu nascendi”.
70J. Schuijer. „Van SRD tot Studentenvakbond SRD”. Sept. 1994.
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Afbeelding 3.8: Het beleid van de Studentenraad Drienerlo en de Campusraad reikte tot in
de slaapkamer. Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente
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De vergaderingen van de Campusraad waren soms ’s avonds en konden doorgaan tot na
middernacht. Het optimistische beeld van een gezamenlijk campusbestuur was echter al
heel snel verstoord geraakt. Gedurende de introductie hadden de studenten zich verenigd in
een coördinatiecommissie en deze werd al snel omgevormd tot de Studentenraad Drienerlo.
De verzamelde Drienerlose studenten zouden de Algemene Studentenvergadering Drienerlo
(ASVD) vormen. Het idee was om de verkiezingen voor de studentleden van de Campusraad en
die voor het lidmaatschap van de SRD aan elkaar te koppelen. Iemand die in de Campusraad
werd gekozen kwam dus qualitate qua in de SRD. Met andere woorden, de studenten hadden
een eigen bestuursstructuur opgezet naast de reeds bestaande Campusraad. Schuijer stelde
hier later over: ’En zo zaten we al meteen met een controverse van het harmoniemodel (waar
de opzet van de Campusraad zeker van getuigde) tegenover het conflictmodel (waar deze
actie toch wel van uit ging)...’71

De keuze voor een personele unie tussen het lidmaatschap van de Campusraad en de
SRD bleek een ongelukkige. De verkiezingen voor de Campusraad zouden nu immers ook de
vorm voor de verkiezingen voor de SRD gaan bepalen. Tegelijkertijd dienden de verkiezingen
voor de SRD te voldoen aan door de NSR gestelde voorwaarden. Er deed zich echter
nog een ander, ernstiger probleem voor. De studenten die werden verkozen, waren als
SRD verantwoording schuldig aan de Algemene Studentenvergadering. In de Campusraad
gedroegen zij zich echter volstrekt onafhankelijk. De SRD probeerde dit uit te leggen door
erop te wijzen dat er een aanzienlijk verschil bestond in de functies die de twee gremia
vervulden. De taak van de SRD was in de eerste plaats het vertegenwoordigen van de
studenten naar het bestuur van de Hogeschool. De taak van de Campusraad was echter het
besturen van de campus. Nu overlapten deze taken elkaar voor een belangrijk deel, maar de
mogelijkheid bestond dat de studentenbelangen niet overeenkwamen met de campusbelangen.
Dat kon voor frictie zorgen.72 De Algemene Studentenvergadering bleek echter geen serieuze
gesprekspartner voor de SRD. Op vergaderingen van de ASV was meer dan eens het quorum
niet aanwezig. De betrokkenheid van een flink deel van de studenten liet in de ogen van
enkele activisten te wensen over: de meerderheid van de Drienerlose studenten toonde geen
enkele interesse in het doen en laten van ’hùn StudentenRaad Drienerlo’.73

Om dit probleem te ondervangen werd tussen de ASVD en de SRD een Parlement
ingesteld. De Drienerlose studenten zouden een Parlement kiezen en dit Parlement zou
uit zijn midden de SRD kiezen. Na enige tijd werd besloten om partijen toe te laten in
de Drienerlose studentenpolitiek. Verschillende partijen, waaronder de studentenvakbond,
kregen zitting in het Parlement Drienerlo (zie afbeelding 3.9). De volgende verandering
kwam er echter al aan: in 1968 werd besloten dat het Parlement zou voortbestaan als SRD
terwijl de oude SRD nu als bestuur van de SRD zou bestaan.

71Schuijer, „Van SRD tot Studentenvakbond SRD”.
72Campofocus, 2 nr.29 23 april 1966.
73Campofocus, 3 nr.9 4 november 1966.

114



Afbeelding 3.9: Tijdens de introductie van 1967 word een poging gedaan om de verhoudingen
binnen de Drienerlose studentenpolitiek weer te geven. Foto: Historisch
Archief Universiteitsbibliotheek Twente

De tijdsbesteding van studenten

De Campusraad en de studentenraad waren niet de enige bestuursorganen die zich op de
campus hadden gevormd. Activiteiten op cultureel gebied waren gebundeld in de Drienerkring
en de sportverenigingen waren verenigd in de Sportraad. Zowel de Sportraad als de
Drienerkring waren in beginsel abstracte samenwerkingsverbanden tussen de verschillende
sportverenigingen en culturele verenigingen op de campus. De onderlinge verhoudingen
tussen deze verschillende besturen waren nog niet geheel duidelijk, want de positie van
de Sportraad en de Drienerkring binnen de studentenorganisaties was nog een punt van
discussie.74 De redactie van Campofocus was van mening dat de Studentenraad Drienerlo
de overkoepelende organisatie van de Drienerlose verenigingen en besturen was. De
Drienerkring en de Sportraad dachten daar echter heel anders over. Het gehanteerde
argument was dat zij niet waren ingesteld door de Studentenraad en dientengevolge een
volstrekt onafhankelijke positie innamen. Dit was echter een argument dat volgens de redactie
zonder al te veel moeite kon worden weerlegd. ’Want immers het doet er niet toe hoe de
situatie historisch is gegroeid, men dient in te zien wat zijn juiste plaats is binnen het geheel

74Campusraad T.H. Twente, Campusgids 65/66, p. 13.
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van de verenigingen, die de campus rijk is.’75 Deze gedachtegang werd dan weer aangevallen
door de student Tj.J.J. de Vries. Volgens De Vries kon niet zonder meer gesteld worden dat de
SRD de overkoepelende organisatie was van alle Drienerlose verenigingen en besturen. ’Wij
willen toch geen studentengemeenschap, geregeerd door een Machtig Lichaam, dat in alles
uiteindelijk het laatste woord heeft en als een goed geolied partij-apparaat alle gebieden
van het studentenleven bestrijkt?’76

Een belangrijk middel voor de integratie van nieuwe studenten in de campusgemeenschap was
sport. Hoofdsportleider Aarsse gaf leiding aan de Campusafdeling lichamelijke vorming en
sport. In overleg met de Campusdecaan en de Hoofdsportleider werden de sportaccomodaties
ook opengesteld voor de leden van de THT-kring.77 Door de jaren heen werden veel
sportverenigingen opgericht. Vrijwel alle sporten van atletiek tot wielrennen konden in
campusverband worden beoefend.78 Hierbij waakte de Campusraad voor ’verwatering’ van de
campusgedachte. Zo was bij de tennisvereniging sprake van een ’te ongebreidelde aanwas
van niet-studentleden.’79 Dat betekende niet dat de campus op sportief gebied helemaal
gesloten werd voor buitenstaanders: zo werd de Ronde van Drienerlo van 1967 gewonnen
door ene H. Kuiper, die verder overigens geen enkele band met de THT had.80 Dat de
Drienerlose studenten gewend waren geraakt aan inspraak was te merken toen in september
1968 door hoofdsportleider Aarsse zonder overleg een nieuwe voetbaltrainer werd aangesteld
om de studenten van V.V. Drienerlo te trainen. De studenten weigerden hiermee akkoord te
gaan waarna de persoon in kwestie, Abe Lenstra, werd ingezet als trainer van het team van
de THT-Kring — waarna bij dit team een toename van het trainingsbezoek was waar te
nemen. Lenstra zou negen jaar trainer van de THT-voetballers blijven.81

De Drienerkring was het studentenverband voor culturele activiteiten en kende afdelingen
voor klassieke muziek en jazz, een toneelgezelschap, een filmkring, een fotoclub, een teken-
en boetseerclub, een atelier voor beeldende kunst in de Schuur, waar ook een bibliotheek en
een discotheek gevestigd waren. Hogeschoolbreed participeerde de Drienerkring binnen de
Agoragroep, die onder leiding van Woltjer de culturele activiteiten op de campus coördineerde.
Al deze commissies en verenigingen hadden uiteraard geld nodig om te kunnen functioneren,

75Campofocus, 2 nr.4 24 september 1965.
76Campofocus, 2 nr.5 1 oktober 1965.
77Nieuws in en om T.H.T., nr.19 29 mei 1964.
78Zo was er D.A.V. Kronos (atletiek), Arashi (Aziatische sporten), DBV Diok (badminton), DBV Arriba

(basketbal), BVD (biljart), ABCD (bridge), de Go-vereniging, HV THT (handbal), DRV Hippocampus
(hippische sport), DHC (hockey), HV Drienerlo (honkbal), SV Drienerlo (luchtbuks-, pistool- en
handboogschieten), de motorsportgroep THT, de Skeuvel (schaatsen), SV Drienerlo (schaken en dammen),
Gascogne (schermen), Demisek (strand- en ijszeilen), t.v. THT (tafeltennis), TC Ludica (tennis), vv Drienerlo
(voetbal), Harambee (volleybal), ZPC Piranha (waterpolo en zwemmen) en DWV Klein Verzet (wielrennen).
Daarnaast waren kanovaren, roeien en zeilen ondergebracht bij Euros.

79Achief Universiteit Twente, Enschede, Archief Campusbureau, Verslag van de vergadering van het
campusbestuur, 27 april 1965.

80Nieuws in en om THT, 4 nr.38, 3 november 1967.
81Hans Kamping en Jan van Weers, red. 15 jaar THT-kring voetbal. 20 augustus 1982, pp. 12-13.
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maar de Campusraad stelde in 1967 vast dat het met de boekhouding erbarmelijk was gesteld.
De financiële overzichten kwamen te laat en zaten vol fouten. Een stoomcursus boekhouden
leek onvermijdelijk. Zo had de Drienerkring, die per jaar meer dan vijftien mille besteedde,
geen kascommissie om de boekhouding te controleren.82

Ook de integratie tussen studenten en staf verliep stroever dan men van tevoren had gedacht.
Nu waren er natuurlijk stafleden die de keuze hadden gemaakt om niet op de campus te
gaan wonen. Zo gaf Terpstra aan buiten de campus te wonen vanwege het gevaar van een
te grote integratie — en dus isolatie van de burgermaatschappij.83 Maar de stafleden die
wel op de campus woonden hadden doelbewust ervoor gekozen om onderdeel te worden
van de campussamenleving. ’Veel professoren, stafleden en studenten hadden zich van de
integratie, waarvoor de campus bij uitstek gelegenheid biedt, bepaald iets anders voorgesteld
van de situatie zoals die op het ogenblik is.’ Met name de stafleden woonachtig aan de
Drienerbeeklaan zouden teleurgesteld zijn. Zij lieten blijken dat meer bezoek van de kant
van de studenten gewaardeerd zou worden. Het bezoek van hoogleraren en andere stafleden
aan de studenten had echter een nog geringere omvang. Er was wel enige integratie in
de Boerderij, zoals tijdens het koffieuur op zondag en het borreluurtje op dinsdagavond,
maar de staf kwam hier steeds minder. De studenten zagen de mogelijke gevolgen van
deze gebrekkige integratie: ’... wanneer men in principe gekozen heeft voor een campus
dan moet voor campusactiviteiten, wat men daaronder ook mag verstaan, een bepaalde tijd
uitgetrokken worden. Anders blijft de leuze dat de campus bevorderlijk is voor de studenten
voor het kweken van een academische habitus een holle frase.’84

Zelfs jaren later was de integratie van studenten en medewerkers nog steeds geen succes.
Tijdens een minicursus waar zowel ouderejaars als enkele wetenschappelijk medewerkers
hadden deelgenomen was gebleken dat er ’zowel bij studenten als stafleden zeer grote
persoonlijke problemen bestaan.’ Het betrof onder andere eenzaamheid, motivatieverlies en
een steeds negatievere blik op de toekomst. ’Wanneer nu onder studenten en stafleden
eenzaamheid en een onvermogen om samen te werken voorkomen, zijn dit niet, zoals in
andere universiteitssteden, ’normale’ verschijnselen behorende bij het studentenleven, maar
moet men dit zien als een mislukking van het systeem.’85

In januari en februari 1966 voerde het Centrum voor Didactiek en Onderwijsbegeleiding
(CDO) een onderzoek uit naar de tijdsbesteding van de eerstejaarsstudenten. Uit dit
onderzoek bleek dat het bezoek aan hoor- en werkcolleges van vak tot vak varieerde. De
tijd die studenten in totaal aan de studie — hoor- en werkcolleges, practica, het schrijven
van verslagen en gesprekken met begeleiders — besteedden, verschilde in het algemeen niet
zoveel, hoewel er wel enkele uitschieters waren. ’Er zijn studenten,’ zo schreef het CDO,

82Campofocus, 4 nr.15 8 december 1967.
83Wind en Wind, Van onderaf bezien, p. 6.
84Campofocus, 2 nr.9 29 oktober 1965.
85Campofocus, 6 nr.8 30 oktober 1969.

117



’die meer dan 50 uur per week aan studie en onderwijs besteedden. Er zijn er echter ook
die hiervoor nauwelijks 10 uur per week reserveerden.’ Ook werd gekeken of er een relatie
bestond tussen studietijd en campusactiviteiten. Uit het onderzoek was niet zo’n verband
naar voren gekomen. ’Degenen, die weinig campusactiviteiten ontplooiden en degenen, die
aan veel campusactiviteiten deelnamen, lijken nog het meest op elkaar qua tijdsbesteding
aan onderwijs en studie. Maar van een duidelijke samenhang in de trant van: veel studeren
- weinig campusactiviteiten, weinig studeren - veel campusactiviteiten, is geen sprake.’ Wel
was gebleken dat vooral studenten uit ’hogere’ milieus actief waren in het campusleven, en
dan vooral als bestuurders.86

De vraag was al eerder gesteld. Berkhoff had al eens eerder geconstateerd dat
slechts weinig van de mensen die voor hun P2-examen waren geslaagd verdienstelijk waren
geweest voor de campus. Campofocus had ook al eens gemeld dat het studentenleven
vooral werd gedragen door een klein aantal actieve personen. Het was net als in andere
universiteitssteden: het bekleden van functies in het studentenleven kon wel eens in
studievertraging resulteren. Er was al eens vastgesteld dat het lidmaatschap van de
Boerderijcommissie zwaar was en niet met de studie te verenigen viel.87 Vanwege de
studiedruk trad in 1966 het hoofdbestuur van de Sportraad af.88 Maar was het niet
een onderdeel van de campusgedachte geweest dat iedereen actief deel zou nemen aan
het campusleven? De vraag was echter of dat wel verenigbaar was met de idee van
studieduurverkorting. Immers, het baccalaureaat was een zware opleiding en de student zal
’zijn tijd wel bliksems goed kunnen en moeten gebruiken.’ Campofocus-redacteur J.A. Dijkstra
suggereerde daarom dat de campusopzet en de idee van studieduurverkorting wel eens
onverenigbaar konden zijn. Sterker nog, ’voor een goede functionering van de campus zou men
juist moeten streven naar een studieduurverlenging.’ Aangezien dit ook niet haalbaar zou zijn
concludeerde Dijkstra dat de integratie van studie en studentenleven op de campushogeschool
niet goed mogelijk was.89

Met al deze voorzieningen was het denkbaar geweest dat de Drienerlose studenten in
splendid isolation op de campus bleven om zich aan studie en studentenleven te wijden.
Zoals Berkhoff het zelf eens verwoordde: het isolement van de student was een privilege. Dit
was echter niet het geval. De buitenwereld werd regelmatig geconfronteerd met fratsen van
Drienerlose studenten. In 1964 hadden studenten een kanon van Kasteel Twickel in bewaring
genomen. In februari 1966 werden de plaatsnaamborden van Hengelo en Enschede in één
nacht omgewisseld. De gemeente was van plan om hiervoor een gepeperde rekening naar
de studenten te sturen. De studenten stelden echter vast dat er vrijwel niets vernield was
en dat de kosten die de gemeente zegde te moeten maken dus enkel in arbeidsloon konden

86C.F. van der Klauw. Tijdsbesteding van eerstejaarsstudenten aan de T.H.T. Interimrapport Centrum
voor Didactiek en Onderwijsbegeleiding, 1967, passim.

87Campusbureau, vergadering campusbestuur 9 september 1965.
88Campofocus, 3 nr.3 26 september 1966.
89Campofocus, 2 nr.11 12 november 1965.
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zitten. ’Maar wanneer dit laatste de hoge kosten zouden uitmaken maakt die gemeentelijke
afdeling die het verzorgt zich goed belachelijk. Wat een handjevol studenten met gebrekkig
gereedschap doet in nog geen twee uur (n.l. de meeste borden zaten vastgeroest terwijl met
het oog op ”ontdekken” we meer in hinderlaag lagen dan werkten) schijnt aan een ambtelijke
instantie weken tijd te kosten.’90

Het gevaar voor splendid isolation was echter wel degelijk actueel. ’Wie het keurig
aangelegde terrein van de Campus met vijvers, parken, bossen en helder opgetrokken
gebouwen, beziet, wie aan de dikwijls bijzonder eenzijdige en oppervlakkige gesprekken van
de studenten deelneemt, wie het georganiseer en gedoe van belangrijkheid van studenten
bekijkt, kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat we bijzonder moeten oppassen om niet
tot een kolonie van steriele, eenzijdige, wereldvreemde mensen te ontaarden.’91

Het scheidsgerecht

Op één vlak bleek de campus niet zoveel af te wijken van de buitenwereld. Reeds in
1966 constateerde de Campusraad een probleem wat betrof de stijl en de mentaliteit op
de campus.92 Aanvankelijk betrof het pietluttigheden — er waren veel mensen die de jonge
grasmat van het sportveld niet ontzagen en er overheen liepen in plaats van er omheen. Ook
fietsten veel campusbewoners zonder verlichting in het donker.93 De Boerderijcommissie
diende zich meerdere malen vermanend uit te spreken. Zo waren bij een feestavond
in de Boerderij studenten geweest die ’practisch alle wandversiering, alle asbakken en
waterkannen ...’ hadden meegenomen. De commissie richtte daarna het verzoek aan de
studenten om zulk soort souvenirs te retourneren.94 Ook Bobby Nijland, de eigenaar van de
Sparwinkel op de campus, gaf aan teleurgesteld te zijn in de studenten: zijn reclamebakken
waren vernield.95

Een afstudeerder van Van Hasselt, Barèl, zag zijn visie op de campus door zulk soort
wangedrag in duigen vallen. ’Van mijn gedachte, om een paar plezierige maanden op de THT
door te brengen is weinig over gebleven. De onbedorvene, rustige en vooral sportieve sfeer,
die ik hier verwachte aan te treffen, blijkt met lang verlof gestuurd te zijn. Het ideale beeld,
dat de stichters van deze hogeschool gehad moeten hebben, is waarschijnlijk al met de eerste
paal de grond in geheid.’ Onder andere de fiets en een paraplu van Barèl waren ’geleend’.
Een mogelijke verklaring hiervoor was dat op Drienerlo de communistische samenleving al
verder was voortgeschreden dan Barèl van tevoren had verwacht. ’Indien dit zo is,’ schreef

90Campofocus, 2 nr.21 11 februari 1966.
91Campofocus, 3 nr.25 10 maart 1967.
92NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 628. Campusraad, 1964 - 1969. 13 mei 1966.
93Campofocus, 2 nr.7 15 oktober 1965. En ook tegenwoordig wordt nog steeds zonder licht gefietst

waardoor nietsvermoedende automobilisten soms met uit het duister opdoemende fietsers worden
geconfronteerd.

94Campofocus, 1 nr.24 7 april 1965.
95Campofocus, 2 nr.9 29 oktober 1965.
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hij, ’zal ik gaarne hieraan medewerken en voortaan al het uwe als het mijne beschouwen.’
Een meer waarschijnlijke verklaring was dat de studenten de grens tussen ’lenen’ en diefstal
overschreden.96

Om conflicten op de campus op te lossen was een scheidsgerecht ingesteld dat
onder leiding van de jurist mr. P.J. Jebbink recht sprak. Geschillen tussen studenten
werden door de student-leden van het scheidsgerecht behandeld. Het scheidsgerecht kon
verschillende maatregelen tegen studenten nemen. Men kon studenten een waarschuwing
geven of berispen, maar studenten konden ook geschorst worden voor functies binnen de
campusgemeenschap. Ook konden boetes worden opgelegd. Nadat het scheidsgerecht
uitspraak had gedaan was de Campusraad verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan, zij
het dat de Campusraad met drievierde meerderheid de beslissing kon nemen een uitspraak
van het scheidsgerecht naast zich neer te leggen.97 Wat voor zaken werden door het
scheidsgerecht behandeld? Het kon zaken als diefstal betreffen, zoals het ’wederrechtelijk
wegnemen van een reep chocolade’ uit de op de campus gevestigde Sparwinkel, of om
het ongevraagd lenen van andermans goederen. Uit door het scheidsgerecht uitgevoerd
onderzoek was gebleken dat veel goederen, en dan met name fietsen en shawls, blijvend
verdwenen.98 Ook diende het scheidsgerecht zich uit te spreken over een klacht van studenten
tegen een medestudent die de leuze ’Johnson oorlogsmisdadiger volgens rechtsnormen van
Neurenberg en Tokio’ op de campus had aangebracht.

Bedrijf en baccalaureaat

Binnen de THT leefde vanaf de start de overtuiging dat er vanuit het bedrijfsleven interesse
was voor het baccalaureaat. In 1966 sprak Berkhoff nog zijn enthousiasme uit over de
sympathie en steun van de grote concerns, waarbij hij met name dacht aan de instelling van
de Stork-THT-prijs voor de beste student van de afdeling werktuigbouwkunde. Daarnaast
had de Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, het bedrijf waar Van Mourik Broekman
president-directeur was, een KNZ-scholarship ingesteld. Dit was niet de enige vorm
van samenwerking met het bedrijfsleven. In april 1967 werd de SWOT opgericht door
Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal - Ten Cate, Hollandse Signaalapparaten, Stork en
Philips Computerindustrie. Het doel van deze stichting was om samen met de THT het
personeel van deze bedrijven verder op te leiden.99

Keren we terug naar het baccalaureaat. ’Het laat zich aanzien,’ zo stelde Berkhoff, ’dat
straks in 1968 de vraag naar baccalaureï het eerste aanbod zal overtreffen.’100 Ook een jaar
later was de rector nog opvallend positief over de toekomst van het baccalaureaat. Hij

96Campofocus, 2 nr.29 23 april 1966.
97Archief Universiteit Twente, Enschede, Archief Scheidsgerecht, Reglement op het scheidsgerecht.
98Ibid., Uitspraak scheidsgerecht 21 januari 1969.
99Nieuws in en om THT, 4 nr.16, 28 april 1967.

100Berkhoff, De lotgevallen van de Technische Hogeschool Twente in zijn tweede cursusjaar 1965-1966,
p. 11.
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wist te melden dat de Twentse stagiairs in de industrie waren opgevallen door initiatief
en zelfstandigheid. ’Sommige werkgevers vatten dit samen in: als zo de stagiairs zijn, dan
zijn we in de markt voor baccalaureï.’101 De studenten waren echter al eerder enigszins
ongerust geworden over het baccalaureaat. Men was bang voor een slechte ontvangst van
baccalaureï door de industrie. Het kon zo zijn dat de industrie überhaupt geen behoefte had
aan baccalaureï of dat men niet goed op de hoogte was van het hoe en waarom van het
baccalaureaat. Wat in ieder geval onaangenaam was, was de constatering dat de industrie
het baccalaureaat in één adem noemde met de HTS102 Ook Berkhoff had behoefte aan
enige bevestiging vanuit de industrie. ’Ze zullen er straks zijn, maar er heersen nog vele
misverstanden en twijfels of de industrie in al zijn geledingen het baccalaureaat echt ernstig
neemt. Ik vrees, dat u de tijd overschat, die in uw eigen concern aan voorbereiding nodig is
om een baccalaureus een duidelijke en op zijn werkplek door zijn omgeving geaccepteerde
plaats te geven.’103 Het volgende jaar, 1968, zou volgens hem een kritiek jaar worden, waar
zou blijken hoe de industrie op de nieuwe academische graad zou reageren.104

De eerste baccalaureaatsdiploma’s werden op vrijdag 23 februari 1968 in de kantine van
gebouw voor Bestuur en Beheer in een openbare zitting van de senaat uitgereikt.105 De
uitreiking werd bijgewoond door oud-minister Cals. Het hele gebeuren kreeg aandacht in
de nationale media. Het Vrije Volk tekende uit mond van Vlugter op, dat ’het technische
baccalaureaat een reëel antwoord is op de behoeften van onze samenleving aan jonge
academisch gevormde technici.’106 Ook de Volkskrant, het Algemeen Handelsblad, Trouw en
De Tijd besteedden aandacht aan de ’baccaloren’. Trouw plaatste daarbij wel de kanttekening
dat eerdere experimenten met het baccalaureaat geen succes waren geworden.

Toch waren dit niet de eerste diploma’s die aan de Technische Hogeschool Twente waren
uitgereikt. Er waren immers enkele Delftse studenten in het kielzog van Vlugter en Van
Hasselt naar Twente gekomen. Het eerste diploma was het ingenieursdiploma van C.J.A. van
Daalen (WB) geweest, op 25 juni 1965. De eerste promotie had zelfs al eerder plaatsgehad:
op 3 juni 1965 promoveerde M.A. van Damme-van Weele op een proefschrift getiteld Influence
of additives on the growth and dissolution of sodium chloride chrystals.107

Campusdecaan Schuijer blikte achteraf terug op de uitreiking van de eerste
baccalaureaatsdiploma’s. ’Ja, het was alles nog in stijl: de afgestudeerde in jacquet. Maar
buiten rommelde het. Studentenonlusten in Berlijn, Parijs, Amsterdam. In Nijmegen verscheen
de brochure over de radenuniversiteit. In Vietnam woedde de oorlog. Maar op Drienerlo werd

101Berkhoff, Jaarrede 1967, p. 11.
102Campofocus, 1 nr.24 14 april 1965.
103Berkhoff, Jaarrede 1967, p. 13.
104Ibid., p. 14.
105De eerste baccalaureï waren L. Noordzij (WB), A.J.G. Dorgelo, J.G. Elsenaar, J.R. Helder, W.J. de

Lange, J.W. Scholtens (EL), E.G. van den Broek, J. Dijk, G.B. Huiskamp, C.M. van’t Land, B. Roffel, J.J. du
Sart en D.J. Vermeer (CT).

106Het Vrije Volk, 24 februari 1968.
107Berkhoff, De lotgevallen van de Technische Hogeschool Twente in zijn eerste cursusjaar, p. 15.
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de rust hersteld door het afschaffen van de verplichte aankoop van 150 mensabonnen door
de studenten.’108

De mensabonnen waren geleidelijk aan een steeds grotere bron van ergernis geworden
voor de studenten. Studenten die de verantwoordelijkheid voor een studie konden dragen
mochten toch zeker wel in staat worden geacht om voor hun eigen maaltijden te kunnen
zorgen?109 De Campusraad ging overstag en adviseerde het Dagelijks Bestuur om de
verplichte afname van mensabonnen af te schaffen. Het DB besloot echter dit advies naast zich
neer te leggen. Nadat de studenten van deze beslissing op de hoogte waren gesteld belegden
zij een marathonvergadering. Op 28 mei 1968 werd door de studenten een mensastaking
gehouden om de eisen kracht bij te zetten. Diezelfde avond nog startten in kleine groepen
discussies over studentmedezeggenschap. Bij deze discussies waren zowel studenten, staf, als
hoogleraren betrokken. In een openbaar gesprek tussen Campusraad en Dagelijks Bestuur
op 31 mei werd aangegeven dat men wilde streven naar meer openheid van bestuur.110 De
verplichte afname van mensabonnen werd afgeschaft en de rust werd hersteld. Maar de geest
was uit de fles.

De grondslagennota

Nu de hogeschool enige jaren functioneerde begon men zich te bezinnen op de toekomst.
Berkhoff verliet de hogeschool in 1967 en hij werd als rector magnificus opgevolgd door
Vlugter. Waar wilde de hogeschool naar toe? Tot welk type universiteit wilde de hogeschool
uitgroeien? Er waren al plannen geformuleerd rondom de instelling van nieuwe opleidingen,
zoals technische natuurkunde, toegepaste wiskunde en een opleiding tot bedrijfskundig
ingenieur. Deze plannen waren in beginsel goed ontvangen op het ministerie en dat
bood mogelijkheden voor de toekomst.111 Om tot een coherenter ontwikkelingsbeleid te
komen stelde de senaat in 1967 een aantal commissies in, die zich zouden buigen over
het ontwikkelingsbeleid, het onderwijsbeleid, het wetenschapsbeleid en de vorming. In
april 1969 bracht de commissie ontwikkelingsbeleid een nota naar buiten, waarin een
aantal toekomstscenario’s werden gepresenteerd. Men zou naar het voorbeeld van het
Massachusetts Institute of Technology ervoor kunnen kiezen om het aantal technische
afdelingen uit te breiden in combinatie met een fundamentalisering van het onderzoek.
Het nadeel van dit traject was echter dat hierdoor een eenzijdig, technisch milieu op de
campus zou blijven bestaan. Het bestrijden van deze eenzijdigheid stond juist voorop in een
ander scenario. De THT zou kunnen worden uitgebreid met lerarenopleidingen, academische
opleidingen of eventueel een kunstacademie. De komst van een medische faculteit werd echter

108Schuijer, „De Universiteit Twente omstreeks 1970”.
109Campofocus, 4 nr.19 19 januari 1968.
110Campofocus, 4 extra editie 5 juni 1968.
111NL-HaNA, inv.nr. 515. Nota inzake instelling studierichtingen technische natuurkunde, toegepaste

wiskunde, bedrijfskundig ingenieur 18 mei 1967.
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Afbeelding 3.10: Een extra uitgave van Campofocus verscheen naar aanleiding van de
ontwikkelingen omtrent de mensastaking van 28 mei 1968. Historisch Archief
Universiteitsbibliotheek Twente
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nog als het meest vruchtbaar gezien. Daarnaast werd nog in overweging genomen dat de
maatschappijwetenschappen ertoe over konden gaan om niet meer uitsluitend ondersteunend
te zijn maar ook eigen opleidingen aan te bieden.112

In de nota werden drie kernen onderscheiden in een tot universiteit uitgegroeide
THT: technische wetenschappen, maatschappijwetenschappen en biowetenschappen.113 De
commissie zag een sterk toenemende samenhang tussen biologie, natuurwetenschappen
en techniek. Dit bleek onder andere uit het feit dat de vooruitgang in de experimentele
en theoretische biologie voornamelijk werd gedragen door beoefenaars van de exacte
wetenschappen. ’Van de biologie uit gezien’, zo stelde de commissie, ’is dan ook het bewerken
van velerlei kruispunten met o.a. chemie, fysica en informatica een essentiële behoefte.’114

Wat zou dit voor gevolgen hebben voor de uitgroei van de THT? In het stappenplan
zou de THT eerst worden uitgebreid met bestuurskunde en biowetenschappen. Daarmee
zou de THT reeds in de eerste uitbreidingsronde een universiteit voor bio-, technische- en
maatschappijwetenschappen worden. De medische wetenschappen zouden hierbij de hoogste
prioriteit krijgen. In de tweede uitbreidingsronde zouden de maatschappijwetenschappen
worden versterkt met onderwijskunde. Met een biowetenschappelijke kern zou daarna
biomedische techniek kunnen volgen, als een kruispunt tussen de bio-kern en de afdelingen
EL, TN, WB en CT.115 Al met al bleef de grondslagennota vooral gericht op mogelijke
uitbreidingen van de THT. De toekomst van de bestaande afdelingen, zo merkte Draijer op,
kwam niet of slechts ten dele ter sprake.116

Twente de medicijn

De plannen zoals deze in de grondslagennota werden geschetst waren afhankelijk van de
komst van de achtste medische faculteit naar Twente en de inspanning om deze naar Twente
te halen kreeg prioriteit. Door de groeiende studentenaantallen werd de overheid met de
vraag geconfronteerd of zij het aantal medische faculteiten moest uitbreiden of het aantal
toe te laten studenten moest beperken. Vanaf 1945 was het aantal medische faculteiten
uitgebreid van 4 tot 6 en er werd besloten in Rotterdam een zevende medische faculteit
te vestigen. Nog voordat deze faculteit was geopend werd echter al gesproken over een
achtste medische faculteit. De medische faculteiten van de Vrije Universiteit en in Nijmegen
waren nog niet volgroeid en in Rotterdam was de zevende medische faculteit nog niet van
start gegaan. Gezien deze situatie voelde minister Diepenhorst er weinig voor om al over te
gaan tot de vestiging van een achtste medische faculteit. Zijn gedachten gingen in de eerste

112Senaats Commissie Ontwikkelingsbeleid. Grondslagen voor de uitgroei van de Technische
Hogeschool Twente. Enschede: Technische Hogeschool Twente, april 1969, pp. 4-5.

113Ibid., p. 7.
114Ibid., pp. 11-12.
115Ibid., p. 19.
116Nieuws in en om THT, 7 nr.7, 19 februari 1970.
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plaats uit naar een numerus clausus. De Tweede Kamer dwong hem echter om toch een
adviescommissie in te stellen: de commissie-Van Walsum.117

Daarmee was de wedloop voor de achtste medische faculteit geopend. De Technische
Hogeschool Eindhoven presenteerde als eerste, in december 1966, haar argumenten. Daarna
verscheen een Limburgs rapport. In de loop van 1967 werden rapporten uit Tilburg, Twente,
Deventer en Zwolle gepubliceerd. Ook verscheen nog een rapport van de Nijmeegse
universiteit, waarin juist tegen de komst van een achtste medische faculteit werd gepleit.
Deze zou volstrekt overbodig zijn.118

Reeds in mei 1967 bracht de Commissie Wetenschappelijk Onderwijs Overijssel een
rapport uit over de vestiging van de achtste medische faculteit in Overijssel. Deze commissie,
onder voorzitterschap van de Amsterdamse hoogleraar prof. dr. M.W. Woerdeman, stelde
dat de medische faculteit in Twente zou moeten worden gevestigd. De argumentatie van
de commissie luidde dat ’een groot gebied tussen Groningen, Utrecht en Nijmegen tot 1964
geheel verstoken is geweest van instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. Weliswaar is
in dat jaar met de Technische Hogeschool Twente een stap in de goede richting gedaan, maar
het is duidelijk dat een Technische Hogeschool slechts een gedeeltelijke opvulling kan zijn
van het hiaat, dat voor vele begaafde leerlingen in dergelijk gebied ontstaat na voltooiing van
hun middelbare opleiding.’119 De argumentatie van Woerdeman c.s. was verder gebaseerd
op de aanwezigheid van de THT en haar welwillendheid om een medische faculteit op de
campus op te nemen. De raakvlakken met de technische wetenschappen waren ook zeker
van belang.120 Op een ander vlak was de THT ook een interessante kandidaat: zij beschikte
immers over een ervaren bouwbureau, een personeelsafdeling, technische dienst, bibliotheek,
een organisatie voor studentenvoorzieningen en huisvesting voor stafleden.121 Om het advies
van de commissie-Woerdeman te ondersteunen was in het rapport een door Stheeman en
Baarspul opgesteld aanhangsel opgenomen, waarin de ambitie van de hogeschool om aan een
medische faculteit mee te werken werd bevestigd. De raakvlakken tussen de technische en
de medische wetenschappen zouden waardevolle mogelijkheden bieden voor interdisciplinair
onderwijs en onderzoek, zo werd betoogd.122 De ’diagnose’ van Woerdeman werd vanuit
Deventer en Zwolle meteen bestreden. Deventer sprak over een ’aanvechtbare diagnose’,
terwijl Zwolle een ’therapie’ formuleerde.123

117Peter Jan Knegtmans. De Medische Faculteit Maastricht. Een nieuwe universiteit in een
herstructureringsgebied, 1969-1984. Assen/ Maastricht: Van Gorcum, 1992, pp. 8-9.

118Ibid., p. 13.
119Commissie Wetenschappelijk Onderwijs Overijssel. Diagnose. Wetenschappelijk onderwijs Overijssel.

Medische faculteit. Provinciaal bestuur van Overijssel, 1967, p. 13.
120Ibid., p. 21.
121Ibid., p. 22.
122Ibid., p. 31.
123Gemeentearchief Hengelo, Hengelo, Gemeentebestuur 1930-1971, inv.nr. 3639. Pogingen tot

vestiging van een medische faculteit aan de T.H.T. De burgemeester van Zwolle aan Von Fisenne, 15
september 1967.
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Van Nispen tot Pannerden en Stheeman waren vol vertrouwen. Op de THT hoefde
men zich niet druk te maken over de komst van een medische faculteit. ’Krijgen wij de
achtste niet,’ zo stelden beide heren in een vergadering van het College van Curatoren,
’dan toch zeker de negende wel.’124 Het vertrouwen van de twee curatoren was niet geheel
ongegrond. De kandidatuur van de twee technische hogescholen was het meest serieus.
Directeur-generaal Piekaar en regeringscommissaris Posthumus hadden een uitgesproken
voorkeur voor respectievelijk Twente en Eindhoven. Zij waren van mening dat gezien de
ontwikkeling van de medische technologie een nieuwe medische faculteit gekoppeld diende
te worden aan een bestaande technische opleiding.125 Het werd onder de aandacht van de
minister gebracht dat in Twente en Eindhoven ’de kansen het grootst zijn dat medische
research kan worden verricht en onderwijs op voldoende niveau kan worden gegeven.’126

Knegtmans stelt op basis van interviews dat de THT op het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen over de beste papieren beschikte.127 Een inspecteur voor de volksgezondheid
zag de voordelen van Enschede maar adviseerde uiteindelijk voor Deventer, vanwege het
ziekenhuis aldaar. In Enschede ontbrak een ziekenhuis van dergelijke kwaliteit. Was dit er
wel geweest, gaf hij aan, dan had hij zonder twijfel voor het voorstel van de THT gesteund.128

Ook werd de steun ingeroepen van de plaatselijke bevolking. Onder de noemer ”Twente
de medicijn” werd actie gevoerd om de achtste medische faculteit naar Twente te halen. Om
het bezoek van de commissie-Van Walsum aan Twente extra luister bij te zetten werd de
middenstand van Hengelo opgeroepen om op 18 april 1969 te vlaggen en ’s avonds deel te
nemen aan een optocht129 en ook op de campus zelf werd veel gedaan om de mogelijkheden
van een aan de THT verbonden medische faculteit te illustreren.

Het mocht echter niet baten. De commissie-Van Walsum was verdeeld en kon niet
tot een advies komen. Dat impliceerde dat een beslissing op politieke gronden diende
te worden genomen. Knegtmans stelt dat de voorzitter van de afdeling Limburg van de
KVP, H.H. Veringa — een broer van minister Veringa —, had laten weten dat de minister
voor Maastricht zou kiezen als hij daartoe de kans zou krijgen.130 Deze kans was er en
Veringa koos voor Maastricht. In zijn Nota medisch wetenschappelijk onderwijs lichtte
hij toe hoe hij tot dit oordeel was gekomen. Veringa beschouwde Zwolle niet als een
serieuze kandidaat voor de achtste medische faculteit en hij beoordeelde de toekomstige
beddenbehoeftein de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen als te gering om een

124NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 5. College van Curatoren. 9 augustus 1966.
125Knegtmans, De Medische Faculteit Maastricht, p. 15; Knippenberg en Van der Ham, Een bron van

aanhoudende zorg, pp. 513-514.
126NL-HaNA, inv.nr. 476. Nota van Ligtvoet voor de minister 14 maart 1969.
127Knegtmans, De Medische Faculteit Maastricht, p. 20.
128NL-HaNA, inv.nr. 476. Nota van Landheer aan Van Walsum 19 april 1968.
129Gemeentearchief Hengelo, Hengelo, Gemeentebestuur 1930-1971, inv.nr. 3639. Pogingen tot

vestiging van een medische faculteit aan de T.H.T. H.J. Groenbos aan de Hengelose middenstand, 14
april 1969.

130Knegtmans, De Medische Faculteit Maastricht, p. 20.
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Afbeelding 3.11: De brochure Twente de medicijn. Historisch Archief Universiteitsbibliotheek
Twente

academisch ziekenhuis te rechtvaardigen. Daarmee bracht Veringa de mogelijkheden terug tot
Eindhoven (THE), Enschede (THT), Maastricht en Tilburg.131 Redenerend vanuit de spreiding
van het wetenschappelijk onderwijs koos Veringa vervolgens voor Maastricht.132 Daarmee
ging de medische faculteit aan de THT voorbij en zou uitbreiding voorlopig moeten worden
gezocht in maatschappijwetenschappelijke en technische hoek.

Het baccalaureaat onder druk

Wat dienden de studenten te doen die zojuist hun baccalaureaatsdiploma in ontvangst hadden
mogen nemen? Met het van start gaan van de kopopleiding bestuurskunde benadrukte
Lievegoed nogmaals de waarde van het baccalaureaat. ’Met het baccalaureaatsexamen
immers heeft de student een afgeronde technische studie achter zich, waarmee hij in principe
een volwaardige ingenieursloopbaan kan beginnen. Een loopbaan die zich als regel vooral op
bedrijfsfuncties zal richten, omdat voor de voorbereiding op een researchfunctie op technisch
gebied allicht de verdere doctorale ingenieursstudie zal worden gekozen.’133 JanCarel van der
Valk, een redacteur van Campofocus vroeg zich af wat de THT nu bedoelde met ’de juiste

131G.H. Veringa. Nota medisch wetenschappelijk onderwijs. ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1969, p. 20.
132Ibid., p. 26.
133B.C.J. Lievegoed. De bedrijfskundige studie aan de Technische Hogeschool Twente. Enschede:

Technische Hogeschool Twente, 1968, p. 5.
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keuze’ die afgestudeerde baccalaureï dienden te maken. Zou soms bedoeld worden dat men
het bedrijfsleven in zou moeten gaan? De NSR had een enquête laten houden over wat
studenten van plan waren te gaan doen na het behalen van het baccalaureaat, zo wist Van
der Valk. De uitslag hiervan was dat 62% wilde doorstuderen, 7% het bedrijfsleven in wilde
en 31% nog geen keuze had gemaakt. Hierbij werd wel opgemerkt dat de meerderheid van
deze onzekere gevallen er voor zou kiezen om door te studeren. Van der Valk gaf zelf ook
aan nog niet te weten wat hij zou doen.

Aan de status van het baccalaureaat was dus nog wel het een en ander te doen. Minister
Diepenhorst wees er in 1967 op dat het baccalaureaat een afgeronde wetenschappelijke
studie betrof. Als volwaardig gevormd academicus diende de baccalaureus dus in aanmerking
te komen voor functies in rijksdienst, op dezelfde wijze als de drs., de ir. of de mr. Ook
diende de baccalaureus als volledig bevoegd leraar te worden erkend. Bij de beoefening
van de wetenschap zou het doctoraal of het ingenieursdiploma wel meer waarde hebben.134

De behandeling van deze kwestie werd accuut, stelde de opvolger van Diepenhorst, Veringa,
aangezien de THT op het punt stond haar eerste baccalaureï af te leveren. Het was van
groot belang dat het Rijk een duidelijk standpunt in zou nemen.135 Op het ministerie was
echter sprake van een ommezwaai. In maart 1968 deelde Veringa tijdens een bespreking
op het ministerie strikt vertrouwelijk mee dat hij van zins was de titel baccalaureus te doen
verdwijnen. Het inschalingsprobleem verdween daarmee,136 maar voor de THT betekende het
een netelig fait accompli.

De minister werd in deze keuze gesteund door de Eindhovense hoogleraar K. Posthumus.
Posthumus was benoemd tot regeringscommissaris voor het onderwijs en zou in het najaar
van 1968 een nota over de herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs presenteren.
Hij had al eerder kritiek gehad op de Twentse invulling van het baccalaureaat en Van der
Valk had in het blad van de SVB-afdeling Amsterdam gelezen dat Posthumus zou aansturen
op een vierjarige doctoraalstudie met een propedeuse van één jaar, waarbij het kandidaats
zou komen te vervallen. Over de toekomstige status van het baccalaureaat diende voorts
meer duidelijkheid te komen.137 Met het verschijnen van het rapport van Posthumus begon
het erop te lijken dat er in de toekomst inderdaad geen plaats meer zou zijn voor zowel het
kandidaats- als het baccalaureaatsexamen. ’In de voorgestelde structuur,’ schreef Posthumus,
’hebben deze examens geen onderwijskundige betekenis, terwijl de diploma’s weinig of geen
maatschappelijke waarde bezitten.’ Het kandidaats en het baccalaureaat zouden dus mogen

134NL-HaNA, inv.nr. 351. Diepenhorst aan de minister-president, voorzitter van de raad voor de
rijksdienst 7 februari 1967.

135Ibid., inv.nr. 351. Veringa aan de minister van binnenlandse zaken 19 januari 1968.
136Ibid., inv.nr. 351. Honorering baccalaureus in de rijksdienst. Bespreking 28 maart 1968. De

strikte vertrouwelijkheid werd overigens geschonden: nog dezelfde middag vroeg een ambtenaar van
Binnenlandse Zaken of ’het werkelijk waar was dat de baccalaureus als academicus zou komen te
vervallen!’

137Campofocus, 5 nr.1 6 september 1968.
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komen te vervallen.138 De plannen van Posthumus waren zeker geen stimulans voor de
Drienerlose studenten om de THT met enkel een baccalaureaatsdiploma te verlaten. Het
baccalaureaat werd daarmee ingehaald door de herstructurering van het hoger onderwijs
zoals Veringa en Posthumus die voor ogen hadden.

Een andere factor die meespeelde bij de keuze van studenten om toch vooral door
te studeren was de dienstplicht. Zolang men studeerde, kwam men in aanmerking voor
uitstel voor het opkomen voor militaire dienst. Daarom kozen veel studenten ervoor om na
het behalen van het baccalaureaatsexamen door te studeren voor het ingenieursdiploma.
Als men vervolgens tot z’n dertigste bleef doorstuderen werd uitstel afstel en hoefde men
niet meer op te komen.139 Formulieren voor het verzoek tot uitstel moesten aanvankelijk
op de gemeentesecretarie van Enschede worden opgehaald, maar waren vanaf mei 1966
verkrijgbaar bij het Bureau Studentzaken in het BB-gebouw.

Toen op 21 november 1969 Leen Noordzij, als eerste ’Twentse’ ingenieur, afstudeerde, was
er opnieuw aandacht vanuit de pers. In de Twentsche courant werd de mening van Noordzij
over het baccalaureaat opgetekend: ’Het baccalaureaat is mislukt. Als de ontwikkeling zich
voortzet, dan zal blijken, dat misschien 1 pct. van alle B.T.W.’ers de hogeschool verlaat om
het bedrijfsleven in te gaan. Het was een aardig experiment, maar laten we het nu maar
afronden.’

Een krietiese hogeschool

Na de Tweede Wereldoorlog was, zoals in het voorafgaande werd geconstateerd, sprake
geweest van een onstuimige groei van instellingen van hoger onderwijs. Niet alleen kwamen
er meer instellingen, ook de studentenaantallen namen in zijn totaliteit èn per instelling
drastisch toe. De nieuwe studenten kwamen voor een belangrijk deel ook uit andere
maatschappelijke milieus dan voorheen. Was studeren eerst nog een voorrecht geweest, nu
was sprake van een ’burgerplicht voor begaafden’. Daarmee veranderde ook het academische
milieu.

Studenten waren in een nog niet zo ver verleden altijd een sterk geïsoleerde, traditionele
groep geweest, waarbij het studentenleven werd gedomineerd door de corpora. Daar kwam
langzaam verandering in. In Nijmegen werd in 1963 als tegenhanger van de corporale NSR
de Studentenvakbeweging (SVB) opgericht, die zich uitsprak voor een herwaardering van de
maatschappelijke positie van de student. De SVB was, zo stelde de historicus Hans Righart,
met name een ’uitdrukking van de rolonzekerheid van jonge intellectuelen,’ die door de
samenleving als ’uitvreters en potverteerders’ werden gezien. ’De vroegere student, afkomstig
uit de hoogste sociale lagen, had zich nooit veel van dat stigma aangetrokken, maar voor de
middenstandskinderen die vanaf het midden van de jaren vijftig de universiteiten binnentraden,

138Posthumus, De universiteit. Doelstellingen, functies, structuren, p. 50.
139Gesprek met Gellings, 22 april 2008.
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lag dat anders. Het elitaire en antiburgerlijke karakter van de traditionele corpscultuur
maakte deze ongeschikt om de nieuwkomers te absorberen.’140 De SVB had democratisering
van de verhoudingen op universiteiten op het oog en wilde dan ook democratisering van de
bestaande studentenvertegenwoordiging. De SVB beschouwde studenten als intellectuele
arbeiders en was daarom bijvoorbeeld een voorstander van integrale studiekostenvergoeding.

Op Drienerlo werd de SVB niet met open armen ontvangen. Zo schreef Campofocus in
1967 nog: ’U loopt toch niet mee met SVB-Jugend?’141 Ook provo’s moesten het ontgelden.
’Als ik zoiets zie, geeft met zo’n fanaat joelende troep ruige kerels met lange haren maar een
schrale, vunzige indruk van onze doorsnee Nederlandse ”studenten”.’142 Voorlopig zagen de
studenten nog steeds het vernieuwende karakter van de THT in.143 Dit bleek bijvoorbeeld ook
toen in Campofocus stukken van bijvoorbeeld Ton Regtien werden geplaatst: daarbij werd
opgemerkt dat veel ideeën die door Regtien c.s. werden geponeerd eigenlijk al naar voren
kwamen in de grotendeels door Woltjer geschreven vormingsnota’s.144 Wellicht was het aan
de THT zo slecht nog niet gesteld met de democratisering, zo was de gedachte.

Het jaar 1968, met als exponent de meirevolte in Parijs, bleek de ommekeer. Wat begon als een
actie voor modernisering van het onderwijsstelsel werd een protest tegen de maatschappelijke
orde als zodanig en dit mondde uit in een crisis in het gaullistische Frankrijk.145 In Nederland
bleef het aanvankelijk rustig — pas in 1969 zou in Amsterdam het Maagdenhuis bezet worden
en aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg de Karl Marx Universiteit worden uitgeroepen.
Aan de THT was de verandering echter ook merkbaar. Tegen het bestaan van de mensabonnen
was al met succes actie gevoerd en in hetzelfde jaar begon Campofocus zich steeds meer
te ontwikkelen tot de spreekbuis van de ’krietiese’ student: het werd, in de woorden van
de toenmalige hoofdredacteur Gerard de Vries, ’ietwat rood en stuitend’.146 Er kwam intern
steeds meer kritiek op de hogeschool en dan met name op het baccalaureaat. De student
Tjibbe Knol, een lid van de introductiecommissie, constateerde de verandering:

Wat in 1964 heeft geleefd klinkt nog steeds door. We leven nog altijd in de
opgeblazen, schijnheilige sfeer: de sexnota’s, de hoogleraar die in ’65 een
berisping kreeg omdat hij een gestreepte das onder zijn toga heeft. Ook

140Righart, De eindeloze jaren zestig, p. 172.
141Campofocus, 4 nr.4 21 september 1967.
142Campofocus, 3 nr.23 3 maart 1967.
143TW-student Adri van der Meer werd door Van Lieshout ingeschaald als het enige ’afwijkende

type.’ Godfried van Lieshout. De universiteit in het bos. Kritische beschouwingen. Red. door Martin van
Maarseveen en Marieke Rinket. Enschede: Faculteit Construerende Technische Wetenschappen, 2009,
p. 23.

144Campofocus, 4 nr.11 10 november 1967.
145Voor het verloop van de studentenacties in de rest van Europa zie Louis Vos. „Student movements

and political activism”. In: A history of the university in Europe. IV. Universities since 1945. Red. door
Walter Rüegg. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, pp. 276-318; Tony Judt. Postwar. A history
of Europe since 1945. Londen: Pimlico, 2007, pp. 409-421.

146Campofocus, 4 nr.32 26 april 1968.
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struktureel zitten er nog allerlei problemen: een campusdekaan die hoogleraar
moet zijn. Maar de studenten die nu aankomen zijn anders dan in 1964.147

De SVB begon ook op Drienerlo een factor te worden waar rekening mee moest worden
gehouden. Zo werd in het verkiezingsprogramma van de SVB voor de parlementsverkiezingen
van 1968 gesteld dat er een causale relatie bestond tussen het onderwijs in Nederland en
een ’groot aantal zeer duidelijke misstanden in de wereldsamenleving.’ Als de THT slechts
mensen opleidde met het idee dat zij in dienst van de industrie zouden kunnen treden was
het onderwijs aan deze hogeschool niet waardevrij, want, zo stelde men, ’demokratie eist
kritische mensen i.p.v. intellectuele lopende-bandwerkers.’148 Met andere woorden: het
baccalaureaat stond in dienst van het kapitalisme en zou daarmee verantwoordelijk zijn voor
het instandhouden van totalitaire regimes en voor het neerslaan van vrijheidsoorlogen.

Hiermee stonden de Drienerlose SVBers op één lijn met de Nijmeegse studentenleider Ton
Regtien. Regtien omschreef in zijn pamflet Universiteit in opstand. Europese achtergronden
bij de Nederlandse situatie het baccalaureaat als ’een thans al weer afgeschreven aanval van
het bedrijfsleven op de niet op de strikte bedrijfsbehoeften afgestemde studieprogramma’s van
de Nederlandse universiteiten en hogescholen.’ Hij vervolgde zijn analyse door te stellen dat
de eerste baccalaureï die in Twente afstudeerden in overgrote meerderheid doorstudeerden
voor het ingenieursdiploma. ’Het experiment met het baccalaureaat wordt dan ook door velen
al weer als mislukt beschouwd. Ongelukkig de lelijke eenden die met de titel baccalaureus
de bedrijven ingestapt zijn. Hun status zal over een paar jaar berusten op een graad die door
geen hond gekend, laat staan erkend zal worden.’149

Aanhangers van de SVB wezen op de politieke verantwoordelijkheid van de hogeschool.
Intellectuelen waren immers in staat complexe processen te analyseren en zo alternatieven
aan te wijzen en foute beslissingen aan de kaak te stellen. Aangezien een universiteit
een verzamelpunt van intellectuelen was, diende de universiteit deze kritische functie te
faciliteren.150 Een werkgroep van de SRD kwam in een Diskussienota vorming tot de
conclusie dat de vorming van de Drienerlose student wat dit betrof te wensen overliet.
Vorming zou onderdeel moeten worden van het curriculum en studenten zouden niet in een
’cultus van het weten’ terecht mogen komen, maar juist een instrumentarium voor het kritisch
denken aangereikt moeten krijgen. Ethiek en reflectie op het eigen handelen zouden daarbij
belangrijk zijn. Het vermogen om kritisch na te kunnen denken was immers belangrijker
dan over veel kennis beschikken.151 Tijdens een discussieavond in januari 1969 plaatste de
student Gerard te Meerman op sarcastische toon een aantal opmerkingen over de totale

147Campofocus, 6 nr.9 6 november 1969.
148Campofocus, 4 nr.23 16 februari 1968.
149Ton Regtien. Universiteit in opstand. Europese achtergronden bij de Nederlandse situatie.

Amsterdam: Van Gennep, 1969, p. 30.
150Campofocus, 4 nr.16 15 december 1967.
151StudentenRaad Drienerlo. Diskussienota vorming. Enschede, 1968, passim.
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mislukking van het experiment en de gerichtheid van het onderwijs op de industrie.152

Het was zaak de hogeschool een transformatie te laten ondergaan van een ’feodale’ naar
een ’kritiese’ hogeschool. Dat betekende ook dat de besluitvorming op de hogeschool
democratischer diende te worden. Nu kon het nog gebeuren dat studenten in allerlei
commissies mochten meepraten, maar dat beslissingen ’opeens, omgeven door een aureool
van gezag van hogerhand’ kwamen.153

Met name de Campusraad moest het ontgelden. Deze zou een obstakel zijn op de weg naar
een democratische hogeschool. De studenten Adri van der Meer en Frank Wehmeijer stelden
dat de positie van de Campusraad in het geheel van de hogeschool dubbelzinnig was. Het
dagelijks bestuur beschouwde de Campusraad als woordvoerder van de campusbewoners,
terwijl de studenten de Campusraad zagen als een spreekbuis van het dagelijks bestuur. De
’student-regenten’, zoals Van der Meer en Wehmeijer de studentleden van de Campusraad
noemden, hadden dus eigenlijk niet veel in te brengen. ’Het bestaan van de Campusraad
versluiert de werkelijke situatie: de student wikt, het bestuur beschikt.’154 De inspraak van
de studenten in het reilen en zeilen van de campus zou dus niet veel meer zijn dan schijn.

De analyse van Van der Meer en Wehmeijer kreeg bijval van andere studenten. Sommigen
twijfelden aan het nut van een organisatie als de Campusraad. In een tirade voor meer
inspraak voor studenten stelde B.J. Mastenbroek dat er sprake was van een democratische
façade. ’Zoals bekend is deze inspraak in de andere Universiteitssteden niet of nauwelijks
aanwezig. In deze steden is dan ook een grote onrust onder de studenten, die de inspraak
verlangen; zij demonstreren, zij gaan de straat op! Op Drienerlo gebeurt dit niet! De
studenten op Drienerlo wordt gesuggereerd, dat zij wel inspraak hebben in de gang van
zaken in de Hogeschool. Dit wordt heel handig tot stand gebracht door het instellen van
schijninspraak.’ Deze schijninspraak bestond volgens Mastenbroek in de CSB, de studieraden
en de Campusraad. Mocht er al een keer iets door inspraak worden bereikt, dan was dat
incidenteel. ’Alle verworvenheden zijn te danken aan het feit, dat zij òf te onbelangrijk waren
om een conflictsituatie te scheppen, òf om de maskerade in stand te houden. Er is geen
schijntje van een gestruktureerde inspraak!’ Dan kon men maar beter zonder deze schijn van
inspraak voortgaan, zo stelde Mastenbroek. De Campusraad diende te worden opgeblazen.
’Want, omdat het bestuur nog steeds de beslissingen neemt, die ze in wezen altijd al nam,
omdat ook zonder C.R. de zaak rustig doormarcheert, wordt de student op Drienerlo op een
ontstellend duidelijke wijze met zijn neus op de feiten gedrukt: hij is jarenlang belazerd. Zijn
inspraak is totaal niet van belang, ook op Drienerlo is de student niets meer dan elders!’155

De kritiek zoals deze door Mastenbroek werd geformuleerd kan als gechargeerd worden
betiteld. Niettemin zat er een kern van waarheid in, die ook door rector magnificus Vlugter

152Campofocus, 5 nr.17 16 januari 1969.
153Campofocus 4 nr.35.
154Campofocus, 5 nr.4 27 september 1968.
155Campofocus, 5 nr.19.
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werd onderkend. In zijn rede bij de opening van het academisch jaar 1969-1970 gaf hij
aan dat het van meet af aan de bedoeling van de oprichters was geweest om de studenten
en de staf te betrekken bij de opzet en de uitwerking van plannen.156 Dat was destijds
een prijzenswaardig en vernieuwend streven. Aan andere instellingen van hoger onderwijs
deelden immers hoogleraren de lakens uit zonder enige vorm van inspraak voor staf en
studenten.157 Toch constateerde Vlugter dat de situatie aan de THT ook nadelen kende.
’Staf en studenten mochten meedenken en meespreken — en hun meningen en adviezen
werden vaak gehonoreerd — maar de beslissingen werden toch maar altijd genomen door
het bestuur van de hogeschool en door de hoogleraren, gebundeld in de afdelingen, in besloten
vergaderingen. De bestuurders behoefden daarvoor ook geen verantwoording af te leggen
tegenover de bestuurden.’158

Het was echter niet zo dat alle studenten nu inspraak wensten. De betrekkelijkheid
ervan werd ook onder de aandacht gebracht. ’Slechts enkele activisten belijden inspraak
met de mond. De student in het algemeen heeft er nauwelijks belangstelling voor. Bij een
enkele gelegenheid loopt wat sensatiebewust publiek te hoop (mensabonnen).’159 Het punt
was alleen dat ’enkele activisten’ voldoende waren om de studentenpolitiek te doen kantelen.
Als gevolg van de apathie binnen de ASV kon de SVB de SRD domineren. De verkiezingen
voor de SRD zouden worden uitgesteld en de SVB zou alle zetels in de grondraad gaan
vullen. Een criticus schreef dat ze zich nu ’naar hartelust [konden] bezighouden met
moties over defensie, ontwikkelingshulp, het Midden-Oosten, enz., de bekende verwarring
van studentenbelangen en verantwoordelijkheid van iedere burger.’160 Vlugter waarschuwde
nog voor deze ontwikkeling. Door het wegvallen van de oppositie in det studentenparlement
kon het studentenparlement niet meer representatief zijn voor de campusbewoners.161

We hebben in het voorgaande gezien dat studenten neigend naar de SVB weinig vertrouwen
hadden in de Campusraad. In januari 1969 kwam het tot een vertrouwenscrisis: de
Studentenraad Drienerlo nam een ’motie van wantrouwen’ aan waarin werd verklaard dat
de SRD de Campusraad als een belemmering voor de democratisering van de hogeschool
zag. Daarop werd besloten geen nieuwe leden voor de Campusraad voor te dragen aan
het bestuur van de hogeschool.162 Vlugter stelde over deze motie van wantrouwen dat er
sprake leek te zijn van ’een goed georganiseerde poging om de Campusraad af te breken.’

156Vlugter, Rede bij de aanvang van het academisch jaar 1969-1970, p. 5.
157Hans Daalder. „The sudden revolution and the sluggish aftermath: a retrospect since 1968”. In:

Universities, politicians and bureaucrats. Europe and the United States. Red. door Hans Daalder en
Edward Shils. Cambridge: Cambridge University Press, 1982, pp. 489-510, p. 491.

158Vlugter, Rede bij de aanvang van het academisch jaar 1969-1970, pp. 5-6.
159Campofocus, 5 nr.21 13 februari 1969.
160Campofocus, 5 nr.22 [20 februari 1969].
161Vlugter, Rede bij de aanvang van het academisch jaar 1969-1970, p. 10.
162NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 740. Stukken betreffende de instelling van

de Campusraad en de taakverdeling van de werkgroepen van de raad, 1962-1969, motie van de
Studentenraad Drienerlo, 15 januari 1969.
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Hij voegde daar aan toe dat in studentenkringen wrevel ontstond over de houding van de
SVB-ers, ’vooral a-politieke groeperingen, die hun activiteiten door de manipulaties van de
SVB bedreigd voelen, komen in beweging.’163

Zonder kandidaten voor een nieuwe Campusraad kwam campusdecaan Schuijer terug
als voorzitter van het campusbestuur, dat van januari tot oktober 1969 functioneerde. Dit
campusbestuur was echter op ondemocratische wijze tot stand gekomen en dat leidde tot
wrevel. Er was wel overleg geweest met de SRD en het Gemeenschappelijk Overleg
Orgaan, gevormd door Sportraad, de Boerderijcommissie en de Drienerkring. Vanwege
haar fundamenteel ondemocratische totstandkoming werd dit nieuwe campusbestuur
door sommigen aangeduid als het ’kolonelsbewind’.164 Deze benaming voor het nieuwe
campusbestuur was afkomstig van een anoniem gebleven WB-medewerker: hij sprak over een
’fascistoïde kolonelsbewind’.165 Na het aftreden van dit campusbestuur werden de taken en
de bevoegdheden van de Campusraad ondergebracht bij de campusdecaan.166 Na het aftreden
van dit ’kolonelsbewind’, dat nog in het teken van de realisatie van de campusfilosofie had
gestaan, werd in Campofocus teruggeblikt op de recente ontwikkelingen. Om nogmaals
de treffendheid van de benaming ’kolonelsbewind’ te illustreren had de redactie enkele
fragmenten uit de nalatenschap van het campusbestuur naast een rede van de Griekse kolonel
Georgios Papadopoulos gezet. Uit deze (tendentieuze) vergelijking bleek dat beide regimes
van mening waren dat orde en discipline een voorwaarde waren voor een klimaat waarin een
individu vrij kon zijn.167

De kritiek op de campus werd door sommige studenten uitgebreid naar de hogeschool
als geheel. Harrie Fekkers en — wederom — Adri van der Meer hielden een pleidooi
voor democratisering van het onderwijs. Zaken als het collegerooster, het curriculum en
het researchprogramma dienden ter discussie te worden gesteld. Om hier zinvol over te
kunnen discussiëren was echter meer openbaarheid nodig. Openbaarheid betreffende de
begrotingen van de hogeschool en de afdelingen, openbaarheid van de vergaderingen van de
raad van bestuur en de afdelingsbesturen, van het benoemingsbeleid, het onderwijsbeleid en
het onderzoeksprogramma.168 Deze gedachtengang werd deels overgenomen door de SRD.
Als resultaat van een studieweekend stelde de studentenraad dat openheid zou betekenen
dat de besturen van de afdelingen verantwoording zouden moeten afleggen aan de studenten.
Alle gegevens zouden volgens de SRD toegankelijk moeten zijn.169

163NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 5. College van Curatoren. 20 maart 1969.
164Vlugter, Rede bij de aanvang van het academisch jaar 1969-1970, p. 9.
165Campofocus, 5 nr.30 24 april 1969.
166Technische Hogeschool Twente. Gids 1970-1971, p. 23.
167Campofocus, 6 nr.5 9 oktober 1969.
168Campofocus, 5 nr.21 13 februari 1969.
169Campofocus, 5 nr.27 27 maart 1969.
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De THT veranderde niet alleen in politiek opzicht. Ook op het vlak van de seksuele moraal is
in dezelfde tijd een omwenteling te zien — waar niet iedereen het mee eens was. Er was een
condoomautomaat geplaatst op het terrein van de THT en Nuijens, namens de Boerenpartij
lid van de Tweede Kamer, had hierover vragen gesteld aan minister Polak van justitie. De
vraag van Nuijens was drieledig en luidde of de minister op de hoogte was van het feit dat
’studenten op het openbaar terrein van de technische hogeschool in Twente automaten hebben
aangebracht voor de verkoop van condooms.’ Ook wilde Nuijens weten waarom de leiding
van de hogeschool geen maatregelen had getroffen tegen dit ’niet alleen ongepaste doch
bovendien in strijd met de wet zijnde optreden dezer studenten.’ En, aangezien het bestuur
van de hogeschool ’in gebreke is gebleven opvoedkundig, corrigerend en ten opzichte van de
overige studenten beschermend op te treden’ riep hij de minister op de nodige stappen te
zetten en ’de plaatselijke politie naleving van de wettelijke bepalingen te doen afdwingen.’
De minister antwoordde dat op 23 oktober 1969 inderdaad een automaat op de campus
was geplaatst. Hij tekende echter aan dat dit was gebeurd op een ’onopvallende plaats’ en
met medeweten van de campusleiding. Bovendien hadden de studenten nadat duidelijk was
geworden dat het plaatsen van de condoomautomaat een strafbaar feit behelste de automaat
al weer verwijderd. Op grond hiervan en een aanstaande wetswijziging in overweging
nemende stelde de minister dat er geen maatregelen tegen de studenten hoefden te worden
getroffen.170

Het aftreden van Van Nispen tot Pannerden

Het College van Curatoren constateerde dat de bijdrage van curatoren aan de hogeschool
een andere invulling zou moeten krijgen.171 Zij waren naar eigen mening ’in het algemeen te
weinig persoonlijk betrokken ... bij de ontwikkelingen in de hogeschool.’ Waren de curatoren
na de plaatskeuze van Cals de spil van de hogeschool geweest, nu de hogeschool was
gestart werden zij steeds vaker geconfronteerd met het feit dat zij steeds meer buiten de
hogeschool stonden. Tijdens vergaderingen van de Raad van Bestuur bleek doorgaans dat
curatoren slechter op de hoogte waren dan de rector en de afdelingsvoorzitters. Daardoor
vormden de curatoren geen gelijkwaardige gesprekspartner voor rector en assessoren. Om
dit euvel te ondervangen werd besloten dat een aantal curatoren een specifieke afdeling
als aandachtsgebied zouden krijgen. J.R.J. van Dongen, die Stheeman was opgevolgd als
gedelegeerd curator, zou de afdelingen Werktuigbouwkunde en Wiskunde voor zijn rekening
nemen, Kroese bedrijfskunde en algemene wetenschappen, Van Mourik Broekman Chemische
Technologie en Van der Spek Elektrotechniek en Natuurkunde.172

170Handelingen II 1969-1970, p.557.
171NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 5. College van Curatoren. 24 juni 1967.
172Ibid., inv.nr. 5. College van Curatoren. Brief van curatoren aan de afdelingsvoorzitters, 20 oktober

1967.
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De afdelingsvoorzitter van toegepaste wiskunde, Zandbergen, had een voor-vergadering
belegd en daarin gesteld dat de bestuursstructuur ontoereikend was voor een adequaat
omgaan met de omstandigheden. Er zou volgens de afdelingsvoorzitters een structuur moeten
komen waarin de dagelijkse leiding bij de rector magnificus zou komen te liggen, die zou
worden bijgestaan door de secretaris van de hogeschool, de prorector en de gedelegeerd
curator. Allemaal mensen dus die, in tegenstelling tot de curatoren, full-time voor de THT
werkten. Voor de president-curator was in deze nieuw voorgestelde bestuursvorm geen plaats
meer. De raad van bestuur werd nogal overvallen door het voorstel van Zandbergen. Van
Nispen tot Pannerden was gegriefd en trad af; Kroese nam het voorzitterschap van het college
van curatoren en de raad van bestuur gedurende een interimperiode waar.

Het plotselinge vertrek van de president-curator ging niet onopgemerkt voorbij. Vlugter
sprak in zijn rede bij de aanvang van het academisch jaar 1969-1970 over het vertrek van Van
Nispen tot Pannerden. Hij gaf aan dat zij ’die in de omgeving van de heer Van Nispen werkten,
... reeds geruime tijd [wisten] dat hij de combinatie van Commissaris der Koningin in Overijssel
en het president-curatorschap als een te zware opgave voor één persoon beschouwde.’173 Dit
kan als wijsheid achteraf klinken. Feit is echter dat Van Nispen tot Pannerden reeds in juni
1967 stelde dat de positie van president-curator een zware belasting voor hem betekende.174

Hij herhaalde deze boodschap nogmaals in januari 1969. Hij stelde dat hij naar zijn gevoelen
onvoldoende aandacht aan de THT kon geven. In de notulen van de vergadering van het
College van Curatoren lezen we dat de ’vraag van studenten naar medezeggenschap en de
herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs ... meer directe aandacht [vragen] dan hij
thans als president-curator kan geven.’ Hij was van zins om zijn functie uiterlijk in september
1969 neer te leggen.175

Hoe pijnlijk de affaire rond het vertrek van Van Nispen tot Pannerden voor ingewijden
geweest mag zijn, het gaf aanleiding tot een aantal maatregelen met een ad hoc karakter,
die volgens Vlugter tendeerden naar een meer democratische bestuursvorm. Er kwam een
duidelijk onderscheid tussen taak en karakter van enerzijds de Raad van Bestuur en anderzijds
het dagelijks bestuur. Daarnaast was het nu mogelijk voor vertegenwoordigers van het
wetenschappelijk personeel, technisch- en administratief personeel en studenten om tot
de Raad van Bestuur toe te treden.176 In de door de THT zelf uitgegeven Gids 1969-1970
werd de democratisering als iets onvermijdelijks gepresenteerd. De in de zomer van kracht
geworden interim-regel werd gepresenteerd als slechts een voorbode ’van de verdergaande
democratisering van de hogeschool.’ Over een meer definitieve regeling moest echter nog
met alle geledingen van de hogeschool overleg worden gepleegd.177

173Vlugter, Rede bij de aanvang van het academisch jaar 1969-1970, p. 15.
174NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 5. College van Curatoren. 24 juni 1967.
175Ibid., inv.nr. 5. College van Curatoren. 18 januari 1969.
176Vlugter, Rede bij de aanvang van het academisch jaar 1969-1970, p. 7.
177Technische Hogeschool Twente, Gids 1969-1970, p. 9.
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Op hogeschool-niveau kwamen curatoren persoonlijk onder vuur te liggen. De student Jan
Zeevalkink begon een hetze tegen de inmiddels tot president-curator benoemde Kroese en
tegen Van Mourik Broekman. Beide curatoren hadden zitting in de raad van commissarissen
van Thomassen en Drijver-Verblifa — het bedrijf van oud-curator Drijver. Dit bedrijf was
volgens Zeevalkink onbehoorlijk omgesprongen met haar werknemers en hij vervolgde dat
het evident was dat ’dit niet de personen zijn waarmee een demokratisering van de THT
bereikt kan worden. Zij zullen uitgesloten moeten worden.’178 De positie van Kroese werd
later nogmaals aangevallen. De directie van Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-Ten Cate
NV had besloten deel te nemen in een spinnerijvestiging in Griekenland, waar op dat moment
het kolonelsbewind nog steeds de dienst uitmaakte. Het was voor de krietiese studenten
zeer ernstig dat ’de president-curator van de TH Twente, die propaganda maakt voor ”een
integraal type ingenieur”, die wat weet van de maatschappij en die zo de nadruk legt op de
Maatschappijwetenschappen in een technische opleiding, ook president-direkteur is van dit
konsern ...’179 De krietiese studenten kwamen met een eis: Kroese diende ofwel zijn functie
als president-curator neer te leggen, ofwel zich openlijk te distantiëren van het beleid van
Nijverdal-Ten Cate. De huidige vereniging van functies van president-curator van de THT en
president-directeur van Nijverdal-Ten Cate was voor de SRD in elk geval onaanvaardbaar.180

Aan het verzoek werd geen gehoor gegeven.

De democratisering van de hogeschool

Op 1 mei 1969 verscheen in Campofocus een inlegvel waarin verslag werd gedaan van de
gebeurtenissen in Tilburg. De democratiseringsbeweging aan de Katholieke Hogeschool
werd al enkele maanden tegengewerkt door het bestuur van de hogeschool. Met name
de Tilburgse president-curator en rector magnificus werden gezien als tegenstanders van
democratisering. ’Stelselmatig hebben deze autoriteiten demokratiseringsvoorstellen van
studenten en leden van het wetenschappelijk personeel getorpedeerd,’ zo wist Campofocus.
Er was sprake van duidelijke onwil om stappen te ondernemen om de KHT democratischer
te maken. Nadat de senaat had besloten curatoren te steunen was volgens de studenten
en leden van de wetenschappelijke staf duidelijk geworden dat overleg nutteloos was. De
senaatskamer werd hierop bezet, waarop de president-curator de KHT voor onbepaalde
tijd had gesloten.181 De SRD was solidair met de Tilburgse bezetters, die als Karl Marx
Universiteit de colleges wilden laten doorgaan.

Op Drienerlo bleef het aanvankelijk betrekkelijk rustig, maar begin 1970 zette de SRD
haar eis tot herziening van onderwijsmethodiek kracht bij door in de nacht van 21 op

178Campofocus, 5 nr.30 24 april 1969.
179Campofocus, 6 nr.27 16 april 1970.
180Campofocus, 6 nr.28 23 april 1970. NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1511. Bestuur

SRD aan het bestuur van de THT, 6 mei 1970.
181Campofocus, 5 nr.31 1 mei 1969.
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22 januari het bestuurspaviljoen te bezetten. Aanleiding was de aankondiging van het
hogeschoolbestuur dat uitsluiting van studenten op grond van geconstateerde ongeschiktheid
mogelijk bleef. Ook waren studenten gepikeerd door adviezen van rector magnificus Vlugter
om researchopdrachten uit de industrie te aanvaarden. In de middag van 22 januari werd de
bestuursvleugel door de politie ontruimd. Naar aanleiding van deze episode schreef Gerard
te Meerman dat nu duidelijk was geworden dat het bestuur van de hogeschool een instantie
was die ’met macht en list de status-quo wenst te handhaven.’182 Gerard de Vries stelde dat
de bezetting een strategische misser was. Ook was hij er van overtuigd dat ’de autoriteiten’
op de hogeschool als gevolg van de bezetting in een ’psychotische toestand’ verkeerden,
wellicht met uitzondering van prorector Zandbergen. Met name Baarspul zou wel slecht
geslapen hebben.183 Er werd echter al snel geconstateerd dat een behoorlijk aantal van de
bezetters van de in Enschede gevestigde Academie voor Kunst en Industrie (AKI) afkomstig
waren.184 ’Dus, als er iets onaangenaams gebeurde zat daar al gauw de AKI achter.’185

Na de bezetting kwamen zaken rondom de democratisering van de hogeschool in een
stroomversnelling. In november 1969 had reeds de eerste algemene vergadering van de
afdeling Werktuigbouwkunde plaats, waarbij allen die aan de afdeling werkten en studeerden
mochten meepraten. De afdelingsvoorzitter wees erop dat ’... de gestage groei van een
minimaal en gezellig begin naar een instituut dat langzamerhand een evenwichtige personele
opbouw en een evenwichtig studentenbestand begint te krijgen’ problemen met zich mee had
gebracht.186 De betrokkenheid van studenten was groter geworden, en er was ook sprake van
’verschillende militante groepen’ die ’blijk gaven ernst te maken met de democratisering van
de afdeling.’187

Korte tijd later volgden congressen rondom democratisering binnen de afdelingen
Elektrotechniek en Chemische Technologie. Bij Chemische Technologie nam het bestuur
van de afdeling, op dat moment nog volledig bestaande uit de hoogleraren, een resolutie
aan waarin de grenzen van de bevoegdheden van het congres werden aangegeven. Het
uitgangspunt van deze hoogleraren was dat een groot deel van de afdelingsgemeenschap zich
nog in een vroege fase van persoonlijke en wetenschappelijke ontwikkeling bevond en ook
slechts een beperkte tijd op de afdeling zou doorbrengen. Daarnaast stelden de hoogleraren
dat een congres niet efficiënt kon besturen. Volgens een student betekende deze houding van
de hoogleraren dat zij de fundamentele uitgangspunten van de democratisering hautain naast
zich neerlegden. Het was een ’verkrachting van de democratie.’188 Het klassieke standpunt

182Campofocus, 6 nr.18 29 januari 1970.
183Campofocus, 6 nr.19 5 februari 1970.
184Nieuws in en om THT, 7 extra uitgave 22 januari 1970.
185Schuijer, „De Universiteit Twente omstreeks 1970”.
186Verslag van de eerste algemene vergadering van de afdeling der werktuigbouwkunde op 17

november 1969 in het WB-gebouw. 4-12-1969, p. 1.
187Ibid., p. 3.
188Campofocus, 6 nr.24 12 maart 1970.
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van de hoogleraren was in ieder geval onverenigbaar met de idee dat de beslismacht bij de
afdelingsgemeenschap zou liggen.

Kort op het CT-congres volgde een congres bij EL. Bij de opening van het congres werd
er reeds op gewezen dat men een impasse zoals deze bij CT was ontstaan te allen tijde
diende te vermijden. De afdeling EL had van 1964 tot 1969 zonder enige vorm van reglement
gefunctioneerd en het afdelingsbestuur, bestaande uit Blaauw en Memelink, had nu een
codificatie van de bestaande situatie vastgesteld als uitgangspunt voor een reglement. De
afdelingsvergadering werd uitgebreid met staf, personeel en studenten en de hoogleraren
droegen hun bevoegdheden over aan deze nieuwe afdelingsvergadering.189 De vergaderingen
van het congres werden druk bezocht door het personeel, maar de studenten lieten het op
den duur afweten.190 ’Het houden van ... diskussies,’ stelde De Winter in zijn diesrede, ’wordt
... wel begrijpelijk, al zijn de diskussies zelf dat vaak niet.’191

De Wet Universitaire Bestuurshervorming

Aan alle universiteiten en hogescholen in den lande werd op wisselende wijze op de
studentenonlusten gereageerd. Soms grepen curatoren hard in, soms was men juist
toegevend. Daar kwam bij dat individuele hoogleraren gewend waren aan hun autonomie en
klandestien aan eigen oplossingen werkten. Van eenheid in de reactie van de universiteiten
op de studentenonlusten was geen sprake.192 Ook het ministerie werd overvallen door de
ontwikkelingen.193 Al eerder, in 1967 was het Rapport van de commissie ad hoc onderzoek
zelfstandige taakvervulling van de universiteit en hogeschool van de Academische Raad
verschenen. In dit zogenaamde rapport-Maris kwam men tot de conclusie dat het bestuur
van universiteiten en hogescholen drastisch diende te veranderen. De traditionele duplex
ordo voldeed niet meer. Ook stelde de commissie vast dat als de universiteit met andere
organisaties werd vergeleken, dat dan ’het ontbreken van het begrip winst’ in het oog
sprong, terwijl dit voor bedrijven een duidelijke maatstaf was.194 Voor democratisering had
Maris geen oog, dat was tijdens het verschijnen van zijn rapport ook nog geen issue. Maar
met de bezetting van de Tilburgse hogeschool en het Amsterdamse Maagdenhuis kwamen
twee aanvallen op de duplex ordo samen: enerzijds een roep om doelmatigheid en efficiënt
bestuur, anderzijds de eis van de studenten dat universiteiten democratischer zouden worden
en als een centrum voor permanente maatschappijkritiek zouden gaan functioneren. De

189Campofocus, 6 nr.27 16 april 1970.
190Campofocus, 6 nr.32 28 mei 1970.
191H.G. de Winter. Technische natuurkunde aan de Technische Hogeschool. Grond en achtergrond.

diesrede Technische Hogeschool Twente, 1971, p. 13.
192Hans Daalder. „The Dutch universities between the ’new democracy’ and the ’new management’”.

In: Minerva 12 (1974), pp. 221-257, p. 232.
193Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, p. 472.
194Commissie Maris. Rapport van de Commissie ad hoc onderzoek zelfstandige taakvervulling van de

universiteit en hogeschool. Den Haag, 1967, p. 10.
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bestuurshervorming van universiteiten die met het rapport van Maris was ingezet kwam
daarmee in een stroomversnelling. Veringa probeerde een werkbaar compromis te vinden
tussen deze twee ontwikkelingen,195 die wellicht beter gescheiden hadden kunnen blijven.196

Het resultaat, de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB), was volgens de historicus E.H.
Kossmann een ’zeer merkwaardig legislatief produkt. Zij was bedoeld als een experiment.’197

Veringa probeerde om zowel democratie als doelmatigheid in zijn wet te verankeren. Zijn
voorstel was een van de meest verstrekkende in West-Europa.198

De WUB resulteerde in een structuur die enerzijds slagkracht diende te hebben en
anderzijds bol stond van de overlegorganen. Op ieder niveau zouden raden en vergaderingen
bestaande uit academische staf, niet-academische staf en studenten het voor het zeggen
krijgen. Voor de THT betekende dit dat het College van Curatoren zou worden
opgeheven en een Hogeschoolraad zou worden ingesteld die verantwoordelijk was voor
de vaststelling van het algemene beleid. Deze hogeschoolraad zou bestaan uit mensen
uit de hogeschoolgemeenschap en een aantal buiten-universitaire leden. Het feit dat er
buitenuniversitaire leden in de hogeschoolraad benoemd zouden worden was reden voor
kritiek. Wiebe Draijer stelde dat de nota van Veringa de aard van de problemen op universiteit
en hogeschool miskende. ’De minister poneert (als eerste en enige) een autonomie en
vult later het maatschappelijke element op dezelfde onbenullige wijze als thans in, namelijk
door het benoemen van kurator-achtige leden op het hoogste nivo, in de universiteitsraad.’
De plannen van Veringa waren volgens Draijer een ’aangepaste vorm van gildewezen, van
korporatisme.’199 Ook Woltjer en Jebbink schreven in een gezamenlijke uitgave van Nieuws
in en om THT en Campofocus kanttekeningen bij de WUB.200

Naast de Hogeschoolraad zou een College van Bestuur worden ingesteld. In de Tweede
Kamer wilden de linkse partijen dat de universiteitsraad als een soort parlement zou gaan
functioneren. De consequentie hiervan was dat de universiteitsraad dan in staat zou zijn
om het College van Bestuur naar huis te sturen. Het College van Bestuur was echter in de
nieuwe structuur niet alleen verantwoording schuldig aan de universiteitsraad, maar ook aan
de minister. Ook kreeg het CvB de bevoegdheid om besluiten van de universiteitsraad op
te schorten en door de minister te laten vernietigen. De democratisering bleek grenzen te
hebben. Het zwaartepunt in de nieuwe structuur bleek bij het CvB te liggen, ’... dit dagelijks
bestuur van full-time managers heeft allerminst een uitvoerende, dienende taak, maar is in

195Otterspeer, „Tilburg: de Katholieke Universiteit. In Tilburg begon de verandering”, p. 380.
196Ibid., p. 377.
197Kossmann, De lage landen, p. 322.
198James C. Kennedy. Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig. Amsterdam: Boom,

1995, pp. 170-171.
199Campofocus, 6 nr.1 11 september 1969.
200Ekstra nummer van Nieuws in en om THT en Campofocus, 22 februari 1970.
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de universiteit het beleidsbepalend orgaan.’201 Het kon niet anders dan dat dit fundamentele
hinken op twee gedachten tot moeilijkheden zou leiden.

In afwachting van de invoering van de WUB aan de THT werd na verkiezingen (waarbij
geen rekening was gehouden met geledingen) een voorlopige hogeschoolraad ingesteld.
Bij de eerste vergadering trad Vlugter op als voorzitter. Pro-rector Zandbergen wees
er op dat de voorlopige hogeschoolraad een structuur voor het topbestuur diende uit te
werken en een bestuursreglement voor de hogeschoolraad diende te ontwerpen.202 In een
volgende vergadering werd Hessel, de hoogleraar economie, tot voorzitter gekozen, Jebbink
zou optreden als secretaris.203 De kiesvereniging Progressieve Samenwerking kaartte meteen
de kwestie aan of het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur samen kon gaan met dat van
de Voorlopige Hogeschoolraad. Deze vraag werd gesteld omdat Schuijer als campusdecaan
zitting had in het Dagelijks Bestuur maar nu ook in de Voorlopige Hogeschoolraad was
gekozen. Was het wel wenselijk dat iemand in beide gremia zitting had? Was hier sprake
van belangenverstrengeling of kon dit juist voor een continuïteit tussen Dagelijks Bestuur
en Voorlopige Hogeschoolraad zorgen? Gezien het voorlopige karakter van de Voorlopige
Hogeschoolraad diende de Raad van Bestuur een oordeel in deze kwestie te vellen.204 Dit
leidde al snel tot een discussie omtrent de competenties van de Raad van Bestuur en de
Hogeschoolraad.205 Waar lag het primaat? Voorlopig, zo stelde Van Hasselt, was het met
name van belang dat de Voorlopige Hogeschoolraad zich zou beperken tot de invulling van
de topstructuur en zich niet met lopende kwesties zou bemoeien, anders zou het uiterst
onduidelijk worden waar besluiten werden genomen.206 Totdat de WUB in werking zou
treden lagen de verantwoordelijkheden immers nog verankerd in de oude bestuursstructuur,
hoewel ook president-curator Kroese stelde dat de ’politieke realiteit’ van de verkozen
Voorlopige Hogeschoolraad van grote betekenis was.207 Ook de senaat zou nog functioneren
tot de invoering van de WUB. Als een van haar laatste daden nomineerde zij de prorector,
Zandbergen, met grote meerderheid als enige kandidaat om Vlugter op te volgen.208 Om puur
formele redenen — de senaat diende immers meerdere kandidaten voor te stellen — toonde
professor De Winter zich bereid om als tweede kandidaat op te treden.209 Zandbergen werd
hierop tot de invoering van de WUB benoemd tot rector magnificus.

201Nota Veringa. De grenzen aan de demokratisering. Nijmegen, 1969, pp. 6-7.
202NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1634. Voorlopige hogeschoolraad (VHR) 5 mei

1971.
203Ibid., inv.nr. 1634. VHR. 11 mei 1971.
204Ibid., inv.nr. 1634. VHR. 11 mei 1971.
205Ibid., inv.nr. 1634. VHR. 11 mei 1971.
206Ibid., inv.nr. 1634. VHR. 19 mei 1971.
207Ibid., inv.nr. 1634. VHR. Gezamenlijke vergadering VHR en Raad van Bestuur, 9 juni 1971.
208NL-HaNA, inv.nr. 511. Raad van Bestuur aan de minister van onderwijs en wetenschappen 7 juni

1971.
209Ibid., inv.nr. 511. Raad van Bestuur aan de minister van wetenschapsbeleid en wetenschappelijk

onderwijs 29 juli 1971.
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Zou Veringa als uitgangspunt moeten worden genomen of kon men uit gaan van bijvoorbeeld
een referendum of een enquête? Schuijer constateerde dat het geledingenmodel van
Veringa niet leefde in de hogeschoolgemeenschap. Wat dat betreft voelde de Voorlopige
Hogeschoolraad er wel wat voor om te experimenteren. De vraag was of de wet ruimte liet
voor een nieuw experiment. Daarop werd gesuggereerd dat er wellicht ruimte zou zijn om
buiten de wet om te werken.210 Hessel wees er echter op dat men de WUB tot leidraad kon
nemen of deze in eerste instantie negeren en pas later erop letten. Of men het nu met deze
wet eens was of niet, uiteindelijk zou men toch de essentie ervan moeten onderkennen.211

Er bestond ook nog de mogelijkheid om niet onaanzienlijk af te wijken van de WUB, maar
op een aantal punten slechts interne regelingen te geven. De minister hoefde deze dan niet
goed te keuren.212

Conclusie: het experiment ingehaald

Toen de Technische Hogeschool Twente in 1964 haar poorten opende was men vol vertrouwen
over het welslagen van dit onderwijskundige experiment. De eerste jaren verliepen
voorspoedig: zowel rector magnificus Berkhoff als minister Veringa spraken over het succes
van het campusexperiment. Wellicht hadden beide heren voor hun beurt gesproken. Het
overstelpend aantal voorzieningen dat de campus bood, werd zeker niet ongebruikt gelaten,
maar dat pakte anders uit dan de pioniers hadden ingeschat: een actieve deelname aan
het leven op de campus kon juist wel eens een negatief effect hebben op de studiesnelheid.
Bepaalde voorzieningen gingen ook in tegen de zelfstandigheid van de studenten, zoals de
verplichte afname van mensabonnen. De studenten meenden dat het merkwaardig was dat
zij wel in staat werden geacht de verantwoordelijkheid voor hun studie te dragen, maar niet
voor hun eigen maaltijden mochten zorgen. In de onrustige meidagen van 1968 liep dit uit op
een confrontatie tussen de studenten en het Dagelijks Bestuur, waarna de verplichte afname
van mensabonnen werd afgeschaft. Op Drienerlo werd de rust daarmee hersteld.

Één ding werd langzamerhand wel duidelijk: de ideeën die aan de THT ten grondslag
lagen waren begin jaren zestig zeer vooruitstrevend geweest, maar waren binnen tien jaar
door externe ontwikkelingen ingehaald. Prof. dr. L. van Wijngaarden, hoogleraar warmte-
en stromingsleer, was hier in zijn diesrede in 1972 zeer kritisch over geweest. Hij stelde
dat de THT was ’voortgekomen uit de ideeën van een voorbije periode.’213 Hij maakte een
vergelijking met zijn vakgebied: ’Onze T.H. bevindt zich voortdurend in een inlooplengte. Zij
die deze T.H. startten in 1961 dachten dat de stroming in 1972 wel volledig ontwikkeld zou
zijn, maar niets is minder waar. Er zijn bochten, vertakkingen en flexibele wanden, die maken

210NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1634. VHR. 26 mei 1971.
211Ibid., inv.nr. 1634. VHR. 9 juni 1971.
212Ibid., inv.nr. 1635. VHR. 25 augustus 1971.
213L. van Wijngaarden. De zucht naar een schoner leven. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de

11e dies natalis van de Technische Hogeschool Twente door prof.dr.ir. L. van Wijngaarden op 1 december
1972. Technische Hogeschool Twente, 1972, p. 3.
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dat wij steeds aan het inlopen blijven.’214 De turbulente tijden van de THT waren nog niet
voorbij.

Rector magnificus prof. dr. J. Kreiken toonde zich in 1975 milder dan Van Wijngaarden.
De Twentse veranderingen waren hun tijd juist vooruit geweest, maar bleken begin
jaren zeventig nog niet ver genoeg te zijn gegaan. ’Bij de opening van de THT in
1964 kon op velerlei gebieden, vergeleken met andere instellingen van wetenschappelijk
onderwijs, van een duidelijk nieuwe aanpak gesproken worden. Sindsdien is gebleken
dat de Twentse opvattingen over wat toen nog ”medezeggenschap van staf en studenten”
heette nog niet ver genoeg gingen, dat de campusfilosofie radicale wijzigingen behoefde,
en dat het baccalaureaat als afsluitend diploma onvoldoende maatschappelijke erkenning
verkreeg. Maar de geest van innovatie en non-conformisme, van bereidheid tot experiment
en verandering, is niet los te denken van deze instelling.’215

Aan de THT werd met argusogen naar de Haagse ontwikkelingen gekeken. Men
constateerde dat veel zaken die nu werden ingevoerd reeds in de oorspronkelijke opzet
van de campushogeschool aanwezig waren geweest. Deze opvattingen, zo meende Kreiken,
’over bestuur en beheer, over integratie en differentiatie van onderwijs en onderzoek, over
een snelle doorstroming van studenten en personeel, en over het delegeren van bestuurlijke
verantwoordelijkheid in het kader van de toenmalige campusgedachte, waren hun tijd
vooruit.’216 De geïntegreerde bestuursvorm van de THT kwam dicht in de buurt van de
voorstellen van Maris en later Veringa. Studieduurverkorting was de hele insteek geweest
van het baccalaureaat. De studenten hadden van meet af inspraak gekregen in de opzet van
de hogeschool. De vraag bleef echter staan: was het experiment in het bos geslaagd of had
het juist gefaald?

Het antwoord op deze vraag is ambigu. Enerzijds moet gezegd worden dat de idee van
de industrialisering van Nederland, waaraan de THT een belangrijke bijdrage had moeten
leveren, niet meer relevant bleek te zijn. Een eventuele vierde technische hogeschool zou er
niet meer komen. Dat betekende de facto dat de THT een andere rol zou gaan spelen in
het Nederlandse hoger onderwijs dan waarvoor zij in de eerste plaats was opgericht. De
experimenten sneuvelden één voor één. De radicale vernieuwing bleek in de praktijk te neigen
naar een paternalistisch, oubollig geheel. Het baccalaureaat bleek minder aan te slaan dan
men had verwacht en werd uiteindelijk afgeschaft. Ook de algemene propedeuse sneuvelde.
Daarnaast kwam in de loop van de jaren zeventig de facto een einde aan de status aparte
van de THT: de Machtigingswet liep ten einde en met de invoering van de WUB kwam de
THT onder hetzelfde regime als de andere Nederlandse instellingen van hoger onderwijs.
Van alle onderwijsvernieuwingen bleef enkel de uit beton opgetrokken campus over, en zelfs
de campus wilde men ’vermaatschappelijken’.

214Ibid., p. 15.
215J. Kreiken. Tussenbalans 1970-1980. Rede bij de aanvang van het academisch jaar 1975-1976.

Enschede: opening academisch jaar THT, 1975, p. 10.
216Ibid., p. 10.
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Hoofdstuk 4

De tweekernenhogeschool

In veler ogen is de technische wetenschap eerder dan een bron van
vooruitgang van de maatschappij, de directe of indirecte oorzaak van de

ondergang.1

Wij maken de heksensabbath mee van W.U.B., Wet Posthumus en Mc Kinsey
planning; de tonen van het ”dies illa, dies irae” lijken toepasselijker dan het

”gaudeamus igitur”2

— Leen van Wijngaarden

WUB en THT: ”een karikatuur van goed bestuur”

De invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming betekende het einde van een
periode in de Nederlandse universitaire geschiedenis. Er werd afscheid genomen van de
traditionele duplex ordo. De rol van curatoren was uitgespeeld en de positie van de senaat
drastisch verzwakt. Hoewel aan de THT altijd al sprake was geweest van een geïntegreerde
bestuursvorm betekende de invoering van de WUB een belangrijke ontwikkeling, aangezien
de THT nu voor het eerst onder dezelfde wetgeving kwam als de andere instellingen van
hoger onderwijs. Gecombineerd met het falen van het baccalaureaat en de onvrede over de
campus kwam daarmee een einde aan het experimentele karakter van de THT. Het is dus niet
verwonderlijk dat Winnie Sorgdrager haar Het experiment in het bos afsluit met de invoering
van deze bestuurshervorming.3 De Twentse anomalie in het hoger onderwijs werd daarmee
opgeheven. De geschiedenissen van de Nederlandse universiteiten gingen steeds meer op
elkaar lijken, zo stelt Van Deursen, ’als de lokale varianten van een algemeen patroon.’4

1Van Wijngaarden, De zucht naar een schoner leven, pp. 3-4.
2Ibid., p. 3.
3Sorgdrager, Een experiment in het bos, p. 10.
4Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, p. 237.

145



Afbeelding 4.1: De Hogeschoolraad in zitting. Foto: Historisch Archief Universiteitsbibliotheek
Twente

Voor de Technische Hogeschool Twente en de andere Nederlandse universiteiten
betekende dit dat het bestuur van de universiteit drastisch veranderde. De wetgeving voorzag
in een structuur met een hogeschoolraad als algemeen beleidsbepalend en controlerend
orgaan en een College van Bestuur als dagelijks bestuur. De hogeschoolraad bestond
uit 27 tot de hogeschoolgemeenschap behorende leden — personeel en studenten — en
6 buiten-universitaire leden. De personeelsleden en de buiten-universitaire leden werden
voor een periode van twee jaar benoemd, de studentleden voor één jaar. De curatoren werd
ontslag verleend en daarmee verdween het College van Curatoren. Dit betekende niet dat de
betrokkenheid van de curatoren helemaal ten einde kwam: oud-curator Van der Spek werd
als buiten-universitair lid benoemd in de hogeschoolraad. In de hogeschoolraad waren, naast
de verscheidene onafhankelijke leden, twee fracties gekozen, de Kiesvereniging Progressieve
Samenwerking (KPS) en Democraten Drienerlo (DD). Van Hasselt werd namens het personeel
lid van de hogeschoolraad en zou na zijn emeritaat als buitenlid terugkeren.

Naast de hogeschoolraad stond een College van Bestuur. Voor de andere Nederlandse
universiteiten was een College van Bestuur een grote vernieuwing, naar Twentse begrippen
was het een opvolger van het Dagelijks Bestuur, waarin zowel curatoren als rector en
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assessoren vertegenwoordigd waren geweest. Men had zich voorgenomen Baarspul in
het College van Bestuur op te nemen als lid namens de hogeschoolraad, maar dit bleek
onmogelijk.5 Daarop werd tot een andere constructie besloten. Het College van Bestuur
zou bestaan uit twee leden van het wetenschappelijk corps, twee Kroonleden en de rector
magnificus. Dit vijfkoppig College zou voorts worden aangevuld met Baarspul, die als adviseur
belast met financiën zou fungeren. Dit betekende dat hij de facto zou optreden als zesde lid
van het College van Bestuur, maar dat zijn benoeming als secretaris de jure gehandhaafd zou
blijven. Om deze constructie mogelijk te maken was het noodzakelijk Baarspul te ontlasten
van zijn werkzaamheden als secretaris.6 Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen trad
Zandbergen, de voormalig voorzitter van het Dagelijks Bestuur, voorlopig op als voorzitter
van de vergaderingen van het nieuw gecreërde College van Bestuur. De van Vredestein
afkomstige mr. A. Hooites Meursing, die als voorzitter van het College van Bestuur was
aangesteld door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, zat aanvankelijk evenals
het andere Kroonlid, de politicus J. Thomas, als waarnemer bij deze vergaderingen.7

Het nieuwe College van Bestuur keek met belangstelling naar de ontwikkelingen bij
de andere instellingen van hoger onderwijs. Zo werd over het Leidse college gesteld dat
onderwijs en onderzoek daar betrekkelijk weinig bestuurlijk accent kregen. Onderwijs en
onderzoek vormden daar een onderdeel van de taak van één enkele bestuurder, terwijl
aan de THT drie bestuurders belast waren met onderwijs en onderzoek.8 Deze bestuurders
hadden zitting in twee coördinatiecommissies: de Coördinatie Commissie Onderwijs (CCO)
en de Coördinatie Commissie Research (CCR). De hogeschoolraad had bepaald dat deze twee
commissies mochten voortbestaan.9 Ook was er regelmatig contact tussen het presidium van
de hogeschoolraad en het College van Bestuur en het College ging er mee akkoord dat leden
van het presidium als waarnemer bij de vergaderingen van het College van Bestuur aanwezig
zouden zijn.10 Een ander gremium, het College van Rector en Assessoren, werd omgedoopt tot
het College van Dekanen. Zandbergen bekleedde daarmee zowel de functie van voorzitter van
het College van Bestuur en, als rector magnificus, de functie van voorzitter van het College
van Dekanen. De vraag was, zo stelde Hooites Meursing, of deze twee functies te combineren
waren. Volgens Zandbergen was dit mogelijk en daarmee was ook Hooites Meursing akkoord
met de ontstane situatie.11

Op ieder niveau van de hogeschool werden vergadercircuits ingevoerd. Niet alleen bij
de onderwijsafdelingen, waar al eerder grote afdelingsvergaderingen waren geweest, maar
ook bij ondersteunende diensten nam men de democratisering van de hogeschool ter hand.

5NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1639. HR. 1 augustus 1972.
6Ibid., inv.nr. 1639. HR. 21 augustus 1972.
7Ibid., inv.nr. 40. CvB. 23 augustus 1972.
8Ibid., inv.nr. 40. CvB. 20 september 1972.
9Ibid., inv.nr. 1639. HR. 9 mei 1972.

10Ibid., inv.nr. 42. CvB. Gesprek presidium hogeschoolraad met CvB, 25 oktober 1972.
11Ibid., inv.nr. 40. CvB. 30 augustus 1972.
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Zo rapporteerde de afdeling Algemene en Financiële Zaken (AFZ) dat er grote animo was
om de afdeling te democratiseren. De onderafdeling Maatschappijwetenschappen liep echter
tegen problemen aan. De afdeling had een toeleverende functie voor de andere afdelingen
en het was de vraag of en welke studenten bij de afdeling hoorden.12 Niet iedereen kon
zich verenigen met de democratisering van de hogeschool en de afdelingen. Thoenes vroeg
ontslag en werd Hoofd Research bij Koninklijke Zout te Hengelo.13

De veelheid aan vergadercircuits was meteen de zwakte van de WUB, zowel aan de
THT als aan de andere instellingen. ’Zij maakte het bestuur’, schrijft Kossmann, ’van de
hoogste tot de laagste organen, omslachtig, tijdrovend en soms bijna onmogelijk. Dat was
meer het gevolg van de ingewikkelde procedures en de noodzaak tot eindeloos vergaderen
dan van werkelijk diepe conflicten.’14 Er waren te veel bestuursniveaus, de besturende raden
waren te groot en niet allen beschikten over de vereiste kennis van zaken. Daarmee was
deze nieuwe bestuursstructuur, om de woorden van VU-historicus A. Th. van Deursen te
gebruiken, ’welhaast een karikatuur ... van goed bestuur.’15 Dat betekende niet dat democratie
en doelmatigheid ’feindliche Brüder’ zouden zijn, stelde Kreiken. Ook een autocratisch,
technocratisch of geprofessionaliseerd bureaucratisch bestuur vormde geen enkele garantie
voor doelmatigheid.16

De voorlopige hogeschoolraad en later de hogeschoolraad hadden met name aandacht
gehad voor algemene en fundamentele beschouwingen. Later kwam meer aandacht voor het
functioneren van de hogeschool.17 Bij zijn afscheid als lid van de hogeschoolraad in 1975
stelde Ten Napel dat er weinig verbetering was opgetreden in het bestuur van de instelling.
Ook constateerde hij teleurgesteld dat de belangstelling van de hogeschoolgemeenschap voor
de raad enorm was teruggelopen, wellicht als gevolg van de zwaarte van het bestuurswerk.18

Nu formele inspraak was verkregen bestond slechts een geringe belangstelling voor het
raadsgebeuren.19 Terugblikkend stelde Van Hasselt in zijn afscheidscollege als gewoon
hoogleraar — hij zou als buitengewoon hoogleraar aan de THT verbonden blijven — dat de
WUB meer problemen dan oplossingen had gebracht20 en in zijn ogen was het dan ook ’geen
passend orgaan voor een evenwichtige beleidsvorming.’21 Zijn kritiek op de hogeschoolraad
was fundamenteel van aard:

12NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1639. HR. 31 juli 1972.
13Nieuws in en om THT, 8 nr.2, 14 januari 1971. Hij zou overigens later hoogleraar worden in

Eindhoven.
14Kossmann, De lage landen, p. 323.
15Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, p. 285.
16J. Kreiken. Democratie en doelmatigheid. Rede bij de aanvang van het academisch jaar 1976-1977.

Enschede: opening academisch jaar THT, 1976, pp. 10-11.
17Kreiken, Tussenbalans 1970-1980, p. 7.
18NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1649. HR. 27 augustus 1975.
19Ibid., inv.nr. 1666. HR. 17 augustus 1979.
20Richard van Hasselt. Op weg ... Over het bestuur van technische hogescholen. Rede uitgesproken

bij het afscheid van het ambt van gewoon hoogleraar in de produktie techniek. Afscheidsrede Technische
Hogeschool Twente, 1976, p. 2.

21Ibid., p. 22.
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De Hogeschoolraad bestaat uit een los stel representanten van geledingen, die
binnen de geleding vaak weinig verband hebben. De buitenuniversitaire leden
krijgen nauwelijks de kans iets van de buitenwereld in dit gezelschap binnen te
brengen en men kan zich dan ook terecht afvragen wat een uitspraak van een
Hogeschoolraad eigenlijk betekent. Het is in elk geval niet de uitspraak van een
deskundig college op het gebied van onderwijs en wetenschappen en ook niet
van gezaghebbende leiders in het maatschappelijk leven. Door zijn heterogene
samenstelling heeft het geen enkel andere representatieve betekenis, dan een
zekere maar ongelijke doorsnede door de hogeschoolbevolking. Het is ten prooi
aan manipulatie van kleine politiek actieve groepen, waardoor dit monster niet
eens statistisch representatief voor de hogeschool kan worden geacht. ... Het
is slechts te danken aan de vele nuchtere en verstandige mensen in alle drie
geledingen bij de THT, dat wij hier tot nu toe geen ernstige problemen voor de
goede functionering van het geheel hebben gekregen.22

De hervorming van het onderwijs

De WUB was niet de enige verandering in de Nederlandse academische wereld. ’Men moet
wel een struisvogel met een lange conservatieve nek zijn,’ stelde rector magnificus Kreiken,
’om niet te zien dat van het oude respectabele gebouw van het academisch bestel nauwelijks
meer een steen op de ander zal blijven. Echter, om in termen van gebouwen en stenen te
blijven, de bouwwijze van het nieuwe onderkomen is dermate merkwaardig dat deze zelfs
de voorstanders van vernieuwing van tijd tot tijd in verwarring brengt. De herbouw wordt
namelijk op verschillende plaatsen tegelijk en in verschillende tempi uitgevoerd, en bovendien
op het perceel van het oude gebouw zelve.’23 De jaren zeventig waren volgens hem ’het
decennium van de grote academische veranderingen.’24 Onder aanvoering van bewindslieden
als Veringa, De Brauw, Trip en Klein werd het universitaire gebouw onherkenbaar veranderd.

In 1971 presenteerde Veringa het wetsontwerp Herstructurering wetenschappelijk
onderwijs. Dit wetsontwerp werd enigszins gewijzigd ingevoerd. De consequentie van
deze wet was dat de propedeutische en de doctorale fase nu gezamenlijk nominaal ten
hoogste vijf jaar zouden bedragen. De door Posthumus voorgestelde twee-fasenstructuur
werd dus nog niet ingevoerd. ’Die herstructurering,’ stelde Schuijer over deze wet, ’heeft
overigens weinig emoties losgewoeld aan onze hogeschool. We waren tenslotte al min of
meer geherstructureerd toen we begonnen.’25 Ook Gellings onderschreef deze visie. Eén

22Ibid., pp. 21-22.
23Kreiken, Tussenbalans 1970-1980, p. 5.
24Ibid., p. 5.
25Schuijer, „De Universiteit Twente omstreeks 1970”.
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van de doelstellingen van de THT was immers studieduurverkorting geweest en dat was nu
algemeen ingevoerd.26

Om de exploderende kostenontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs het hoofd te
kunnen bieden kwam minister De Brauw met de Wet inschrijvingsgelden en collegegelden.
De Brauw stelde hierin voor om de collegegelden te verhogen van tweehonderd gulden tot
duizend gulden. Daarnaast zou het inschrijfgeld worden verhoogd van tien naar honderd
gulden. Deze ’duizend guldenwet’ riep in de studentenwereld veel weerstand op. Ongeveer
vijftig Twentse studenten reisden naar Den Haag af om mee lopen in een nationale
protestmars.27 De vrees was dat door deze maatregel het onderwijs minder toegankelijk zou
worden. Ondanks de weerstand werd de duizendguldenwet in het academisch jaar 1972-1973
ingevoerd. Dit leidde tot onrust onder de studenten, zowel aan de THT als elders. Op 25
augustus 1972 werd het BB-gebouw bezet. De eis van de bezetters was dat studenten die
geen collegegeld betaald hadden toch aan de onderwijsfaciliteiten zouden mogen deelnemen.
De hogeschool zou ook geen gebruik mogen maken van eventuele sanctiemaatregelen, zoals
een verbod om op de campus te wonen en een verbod op deelname aan tentamens en
practica.28 De hogeschoolraad kwam in een extra vergadering bijeen en verzocht de bezetters
om de bezetting op te heffen. Volgens hogeschoolraadslid Ingen Housz was het allemaal
maar een storm in een glas water. Reeds 80% van de studenten was ingeschreven, dus het
betrof hier slechts een minderheid.29 Bij deze vergadering zaten ruim honderdvijftig man op de
publieke tribune. Dat was een ongekend record, met name te danken aan ’de belangstelling
van de zijde van het personeel dat die dag moest freewheelen.’30

Het uitgangspunt van de hogeschoolraad en het College van Bestuur was om soepel op te
treden jegens studenten die geen collegegeld betaalden.31 Minister Van Veen nam echter een
minder soepele positie in. Ook had hij een relatief eenvoudige manier bedacht om studenten
te stimuleren om vooral collegegeld te betalen. Uitstelformulieren voor de militaire dienst,
die tot dan toe door de studentendecanen aan de universiteiten waren ondertekend, dienden
in het vervolg door het hoofd van de centrale studentenadministratie getekend te worden.
Als een student een aanvraag voor uitstel deed, kon meteen gecontroleerd worden of de

26P.J. Gellings. Snel of langzaam. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de 14e dies natalis van
de Technische Hogeschool Twente door prof.dr. P.J. Gellings op vrijdag 28 november 1975. Enschede:
diesrede THT, 1975, p. 6.

27Nieuws in en om THT, 9 nr.22, 31 mei 1972.
28NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1639. HR. Bezettingskomittee aan de

hogeschoolraad, 25 augustus 1972.
29Ibid., inv.nr. 1639. HR. 25 augustus 1972.
30Nieuws in en om THT, 9 nr.29, 31 augustus 1972.
31Ibid., inv.nr. 41. CvB. Brief van het CvB aan de onderwijsafdelingen, 2 oktober 1972.
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Afbeelding 4.2: De bezetting van het BB-gebouw tegen de Duizendguldenwet van minister
De Brauw. Foto: Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente

student in kwestie collegegeld had betaald.32 De gezamenlijke collegevoorzitters probeerden
ondertussen aan de minister uit te leggen dat zij de wet niet konden uitvoeren.33

Financiering van onderzoek

Een ander onderdeel van de verbouwing van de academie betrof het wetenschapsbeleid. Als
minister zonder portefeuille, belast met wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderwijs,
constateerde jhr. mr. M.L. de Brauw dat het wetenschappelijk onderwijs aan het veranderen
was. Sinds het begin van de jaren zestig hadden volgens De Brauw enkele fundamentele
veranderingen plaatsgevonden. Zo was er de voortgaande diversificatie in de wetenschap, er
was een voortdurende en sterke stijging van de studentenaantallen en tenslotte ’de welhaast
exploderende kostenontwikkeling in deze sector van de overheidszorg.’34 Naar aanleiding van
deze situatie had De Brauw aan het organisatiebureau McKinsey verzocht om de planning
in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs te onderzoeken. McKinsey constateerde
vervolgens een aantal belangrijke tekortkomingen. Zo zouden de doelstellingen van het
wetenschappelijk onderwijs niet duidelijk geformuleerd zijn, waardoor het maken van een

32Ibid., inv.nr. 44. CvB. Brief van de minister van OKW aan de colleges van bestuur van de universiteiten
en hogescholen, 20 november 1972.

33Ibid., inv.nr. 46. CvB. Brief van K.J. Cath (voorzitter RUL) aan de voorzitters van de Colleges van
Bestuur, 12 januari 1973.

34M.L. de Brauw. Nota inzake verbetering van de planning van het postsecundaire onderwijs in
Nederland. ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1971, p. 2.
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planning moeilijk werd. Ook was er onvoldoende communicatie tussen het ministerie en de
instellingen van wetenschappelijk onderwijs. Misschien was nog wel belangrijker dat een
systematische evaluatie van de planning ontbrak.35

De drie technische hogescholen probeerden tot een gezamenlijk standpunt te komen
omtrent de naar aanleiding van het onderzoek van McKinsey opgestelde discussienota van
De Brauw.36 Dit resulteerde erin dat Delft en Twente gezamenlijk een extern adviseur
aantrokken voor de planning op het terrein van wetenschappelijk onderzoek.37 Eindhoven zou
ook meedoen, maar wilde zich hier eerst nog intern over beraden.38 Binnen de hogeschoolraad
bestond scepsis ten aanzien van ’planning’. G.J. Gerritsma, lid van het College van Bestuur,
achtte deze scepsis volledig gegrond. Eerder waren ontwikkelingsplannen en financiële
schema’s roemloos ten onder gegaan en hij zag dat ook wel met de planning gebeuren.39

Binnen de Centrale Commissie Research (CCR), waarin vertegenwoordigers van alle
afdelingen zitting hadden, werd uitgesproken dat de THT zich op één of meerdere gebieden
diende te ontwikkelen tot een centre d’excellence.40 Hierbij werd onder andere gedacht aan
een nog op te richten centrum voor biotechniek.41 De THT was blijkbaar nog steeds op
zoek naar een vorm van compensatie voor het mislopen van de achtste medische faculteit.
Alvorens allerlei plannen te lanceren diende de CCR eerst haar eigen rol binnen de
hogeschoolgemeenschap te bepalen. Van Wijngaarden sprak uit dat de CCR een bijdrage
kon leveren aan de uitgroei van de THT door een wetenschapsbeleid voor de hogeschool
te ontwikkelen, en in zijn ogen diende dit ook het hoofddoel van de CCR te zijn. Gerritsma
plaatste hier echter een kanttekening bij. De bevoegdheden op dit vlak lagen immers bij
de hogeschoolraad — de CCR was enkel een overlegorgaan.42 Wel kon de CCR overgaan
tot een inventarisatie van de onderzoeksprojecten die bij de verschillende afdelingen liepen.
De afdelingen stonden niet welwillend tegenover dit idee. Enkele vertegenwoordigers van
de afdelingen wilden eerst weten waarvoor deze gegevens gebruikt zouden worden — te
constateren dat er een zeker wantrouwen heerste is zeker niet uit de lucht gegrepen: er werd
gevreesd voor de autonomie van de afdelingen op het vlak van onderzoeksbeleid. Daarom
is het vreemd dat nogmaals te berde werd gebracht dat de hogeschool zelf prioriteiten zou
moeten stellen met betrekking tot het onderzoek, en dat wederom Gerritsma opmerkte dat dit
lastig zou worden omdat volgens de WUB de vakgroepen hun eigen onderzoeksprogramma’s

35De Brauw, Nota inzake verbetering van de planning van het postsecundaire onderwijs in Nederland,
p. 3.

36NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1639. HR. Presidium aan de hogeschoolraad, 25
mei 1972.

37Ibid., inv.nr. 1655. HR. Voorlopige CCR aan CvB, 25 september 1972.
38Ibid., inv.nr. 1655. HR. 1 december 1972.
39Ibid., inv.nr. 1655. HR. 23 november 1972.
40Ibid., inv.nr. 662. CCR. 8 maart 1972.
41Ibid., inv.nr. 662. CCR. 5 juni 1972.
42Ibid., inv.nr. 662. CCR. 13 september 1972.
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opstelden en deze vervolgens door de afdelingsraad lieten goedkeuren. Het bestuur had hier
weinig mee van doen.43

Toch werd vanuit de CCR besloten om deze inventarisatie door te zetten, maar zij
kwam slechts langzaam op gang. De afdelingsvoorzitter van Technische Natuurkunde,
Van de Klundert, stelde dat men bij TN tot de conclusie was gekomen dat eigenlijk
alle onderzoekprojecten gemotiveerd waren vanuit het onderwijs. Sommigen waren iets
ruimer opgezet. Ook bij Toegepaste Wiskunde was een groot deel van het onderzoek
onderwijsgericht, stelde zijn collega Kwakernaak.44 Wel was er vanuit het CvB een
ontwikkeling gaande richting samenwerking met enkele Twentse bedrijven op het vlak van
onderzoek.45 Daarbij had de THT aanvankelijk geen belang bij het nemen van octrooien. De
redenering was dat het nemen van octrooien veel kosten met zich meebracht die slechts
konden worden terugverdiend wanneer het octrooi daadwerkelijk geëxploiteerd werd.46

De door de CCR ingezette inventarisatie bleef voorlopig zonder gevolgen. Leen van der
Marel, afdelingsvoorzitter bij Technische Natuurkunde, stelde later dat pas met de instelling
van de researchpool in 1977 er sprake was van een aanzet tot een onderzoeksbeleid aan de
THT.47 Het doel van deze researchpool was om een select aantal onderzoeksgebieden uit te
laten groeien tot zwaartepunten. Binnen de CCR was men kritisch over het functioneren
van dit zwaartepuntenbeleid. Keer op keer was gebleken dat er een minimumomvang
nodig was om een zwaartepunt te kunnen worden op een bepaald wetenschapsgebied. Dat
betekende dat het onderzoekbeleid vroeg om concentratie, terwijl het onderwijs juist breedte
en diversiteit vereiste. Daarnaast speelde nog dat enkele wetenschapsgebieden, zoals BMT
en membraantechnologie, juist waren gegroeid als gevolg van persoonlijke initiatieven, los van
het zwaartepuntenbeleid.48 Persoonlijke inzet van enthousiastelingen binnen de afdelingen
bleek bij het ontstaan van voor de THT nieuwe wetenschapsgebieden van doorslaggevend
belang.

Bij een inventarisatie van mogelijke zwaartepunten bleek dat de verschillende afdelingen
er verschillende opvattingen op na hielden wat een zwaartepunt exact inhield. Chemische
Technologie zag überhaupt beperkte mogelijkheden voor zwaartepuntvorming, Toegepaste
Wiskunde opperde ’wellicht informatica’. Werktuigbouwkunde zag korreltechnologie en
methodisch ontwerpen als mogelijke zwaartepunten. De afdeling WMW zag het thema
’wetenschap en samenleving’ als zwaartepunt. De afdelingen Elektrotechniek en Technische
Natuurkunde hadden beide drie mogelijke zwaartepunten in huis — we tasten in het duister

43Ibid., inv.nr. 663. CCR. 23 mei 1973.
44Ibid., inv.nr. 663. CCR. 28 juni 1973.
45Ibid., inv.nr. 664. CCR. 20 maart 1974.
46Ibid., inv.nr.663. CCR. 24 oktober 1973.
47Ibid., inv.nr. 668. CCR. 19 december 1979.
48Ibid., inv.nr. 669. CCR. 20 februari 1979. Voor de ontwikkeling van membraantechnologie zie

Harro van Lente. Promising technology. The dynamics of expectations in technological developments.
WMW-publikatie 17, 1993; Harro van Lente en Arie Rip. „The rise of membrane technology. From
rhetorics to social reality”. In: Social studies of science 28 (1998), pp. 221-254.
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welke dit mogen zijn. Bedrijfskunde en bestuurskunde stelden kortweg ’alle bestaande
activiteiten’ van hun afdelingen als zwaartepunt. Daarnaast werden nog een aantal algemene
zwaartepunten aangewezen: informatica, materiaalkunde en biomedische techniek.49 Men
kwam wel tot de conclusie dat sommige minder fundamentele en meer toepassingsgerichte
afdelingen, met name EL en WB, op onderzoeksgebied een ’natuurlijke’ achterstand hadden
op de meer fundamenteel ingestelde afdelingen, zoals CT, TN en TW.50 Dit kon zich wreken bij
de ontplooiing van nieuwe initiatieven vanuit deze afdelingen. Zo stelde de afdelingsvoorzitter
van EL, Gruisinga, het voorbeeld van de werkgroep Sensors en Actuators aan de orde. Deze
werkgroep werd naar zijn oordeel ’duidelijk afgeremd’ omdat EL minder plaatsen uit de
researchpool kreeg.51

Van Deursen, de geschiedschrijver van de Vrije Universiteit, wijst de in 1968 verschenen nota
van Posthumus aan als het punt waarop onderzoeksbeleid haar intrede deed. Posthumus
had geschreven dat onderwijs en onderzoek ’schering en inslag’ van hetzelfde weefsel waren.
’Hun draden kunnen worden onderscheiden,’ schreef Posthumus, ’zij kunnen niet worden
gescheiden zonder vernietiging van de structuur.’52 Als gevolg van de ’vrome leugen’ dat
onderwijs en onderzoek niet onafhankelijk zouden kunnen, werd onderzoek belangrijker. ’Dat
elke universitaire docent een dubbele roeping volgde had sindsdien de kracht van een axioma.
Maar toen werd onderzoek ook een plicht.’53 Men kon zich afvragen, stelde Zandbergen, ’of
er ooit zoveel tijd en aandacht is gegeven aan een onderwerp van universitair beleid als
aan deze nota en de daarop gebaseerde wetsontwerpen. Een schier eindeloze stroom van
commentaren, diskussies en alternatieve plannen is langs getrokken en trekt voor een deel
nog langs.’54

In de Nederlandse situatie was de financiering van wetenschappelijk onderzoek aan de
universiteiten en hogescholen onderdeel van de eerste geldstroom. De onderzoekers werden
zelf het meest capabel geacht om te bepalen waar zij hun aandacht aan zouden schenken.
’De overheid bemoeide zich zo min mogelijk met de uitvoering van het onderzoek,’ stelde
de minister van wetenschapsbeleid F.H.P. (Boy) Trip halverwege de jaren zeventig. ’Ten
aanzien van de financiering van het onderzoek — in belangrijke mate een overheidstaak —
volgde zij nogal passief de voorstellen en initiatieven die uit de onderzoekswereld, inclusief
haar adviesorganen, opkwamen.’55 Eerdere ministers als Diepenhorst en Veringa hadden geld
uitgegeven zonder enige notie of dit wel opbracht wat men ervan verwachten mocht.56

49NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr 670. CCR. 15 april 1980.
50Ibid., inv.nr. 671. CCR. 1 september 1981.
51Ibid., inv.nr. 671. CCR. 15 september 1981.
52Posthumus, De universiteit. Doelstellingen, functies, structuren, p. 11.
53Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, p. 344.
54P.J. Zandbergen. Jaarrede 1974. Enschede: opening academisch jaar THT, 1974, p. 3.
55F.H.P. Trip. Nota wetenschapsbeleid. ’s Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1975, p. 13.
56Klaas van Berkel. De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse

Akademie van Wetenschappen. Deel 2 1914-2008. Amsterdam: Bert Bakker, 2011, p. 374.
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Een beperkt deel van de financiering gebeurde door middel van competities uitgeschreven
door de Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO).57 ZWO stimuleerde
fundamenteel onderzoek via haar instituten, stichtingen en werkgemeenschappen evenals
door directe subsidies aan onderzoekers.58 De kern van het beleid was echter de idee dat
wetenschappers zelf het best konden oordelen over hun onderzoeksgebieden. Het was niet
aan de overheid om zich daar mee te bemoeien, de onafhankelijkheid van de wetenschap
stond fier overeind. Zo had Cals in 1961 nog gewaarschuwd dat men er voor diende te
waken, ’dat niet wordt toegegeven aan de neiging, wetenschap en wetenschappelijk onderwijs
ondergeschikt dienstbaar te maken aan de maatschappelijke behoeften. Het wetenschappelijk
onderwijs zal immers weliswaar de eisen van de maatschappij moeten onderkennen — en
in die zin actueel moeten zijn —, doch het zal steeds zelf in onafhankelijkheid moeten
bepalen, in hoeverre en op welke wijze aan de bestaande behoeften kan worden tegemoet
gekomen.’59 Aan afstemming op de economische, sociale en culturele ontwikkelingen bestond
geen behoefte. De dagen van Cals waren echter voorbij. De verandering had eind
jaren zestig ingezet. Mede onder invloed van de aanhangers van de kritiese universiteit
had de idee dat wetenschappelijk onderzoek een bijdrage diende te leveren aan de
behoeften van de samenleving opgeld gedaan.60 Aan de Nederlandse universiteiten werden
wetenschapswinkels opgericht om een grotere toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis
en daarmee democratisering van wetenschap mogelijk te maken. Het onderzoek werd
doorgaans uitgevoerd door vrijwilligers; dit konden zowel studenten als medewerkers zijn.61

De nieuwe visie luidde dat wetenschapsbeoefening niet los kon worden gezien van de
maatschappij.62 Het wetenschapsbeleid zoals dat werd voorgesteld door Trip ging uit van
’de gedachte dat in de universiteiten onderzoek wordt gedaan, dat van betekenis is zowel
voor de oplossing van maatschappelijke problemen als voor de wetenschapsbeoefening in
het algemeen...’63 Het ministerie wilde ZWO omvormen tot een organisatie die dichter bij het
ministerie stond en als instrument in het nationaal wetenschapsbeleid kon worden gebruikt.
Een gevolg van deze discussie was de latere omvorming van ZWO tot NWO in 1987.64

Daarnaast kwam een einde aan de sterke groei van de uitgaven. In de jaren zestig was
sprake geweest van een grote toename van de studentenaantallen die slechts kon worden
opgevangen door een forse uitbreiding van het docentencorps. Dat had geresulteerd in
een spectaculaire groei van de uitgaven voor hoger onderwijs en wetenschap, waarbij de

57Anouschka Versleijen, red. Dertig jaar publieke onderzoeksfinanciering in Nederland 1975-2005.
Historische trends, actuele discussies. Den Haag: Rathenau Instituut, 2007, p. 9.

58Ibid., p. 26.
59Cals, Nota inzake de uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs, p. 6.
60Trip, Nota wetenschapsbeleid, p. 13.
61Maaike Lürsen, Henk Mulder en Marieke Lieshout. „Kronkelpaden en afslagen; ontwikkelingen in

en om wetenschapswinkels”. In: Gewina 23 (2000), pp. 207-213, p. 207.
62Trip, Nota wetenschapsbeleid, p. 14.
63Ibid., pp. 3-4.
64Versleijen, Dertig jaar publieke onderzoeksfinanciering in Nederland, p. 26.
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personeelslasten een steeds groter deel van de uitgaven in beslag namen.65 De studenten en
de docenten dienden echter ook over gebouwen en faciliteiten te beschikken wat betekende
dat ook daarin flink moest worden geïnvesteerd. Een belangrijk gevolg van deze inhaalslag
was een sterke stijging in de kosten van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. In
1950 was het aandeel van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek nog 1% van de
Rijksbegroting geweest, dit was in 1960 gestegen tot 3% en in 1970 tot 6,6%.66 Het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen bleek in deze jaren het grootste ’spending department’
en vertoonde een sterke stijging in de uitgaven.67 De gouden jaren waren echter voorbij. De
studentenaantallen waren steeds minder in overeenstemming met de beschikbare middelen.68

Vanaf 1968 was al sprake van een toenemende inflatie en in 1971 kwam een einde aan het
Bretton Woods systeem,69 dat vanaf 1945 de basis had gevormd voor een stabiele economie.
Daar kwam in 1973 de eerste oliecrisis overheen, gevolgd door een tweede in 1979. Recessies
in 1974-1975 en 1980-1981 waren het gevolg.70 Politici hadden lange tijd bij wijze van spreken
nauwelijks om hoeven kijken naar de economie,’ schreef De Rooy, ’ze konden zich druk maken
over de verdeling van het geld...’71 Nu was dat niet meer zo. De schaalvergroting kwam nu
samen met beperkte middelen. De kosten van het wetenschappelijk onderzoek waren zo
hoog geworden dat een vergroting van de mogelijkheden van beoordeling en beheersing
gerechtvaardigd leek, zo stelde staatssecretaris dr. G. (Ger) Klein.72

Voor de THT betekende dit een fundamentele omslag. ’[De] paradoxale situatie, dat
er voor de beginnende hogeschool voldoende personeelsplaatsen en middelen waren, werd
omgezet in een andere paradoxale situatie, nl. dat voor een hogeschool met een, toen nog
steeds, groeiend aantal studenten te weinig personeelsplaatsen en te weinig middelen ter
beschikking kwamen.’73 In de Hogeschoolraad wees Aarsse er al op dat men oog moest
hebben voor bezuinigingsmogelijkheden.74 Met name de afdeling Chemische Technologie kon

65Van Berkel, De stem van de wetenschap 2, pp. 323-324.
66G. Klein. Nota planning van het hoger onderwijs. Nota inzake de voortgang van de opbouw van het

planningsysteem voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in Nederland. ’s-Gravenhage:
Staatsuitgeverij, 1975, p. 3.

67O.F. Staleman. „De ontwikkeling van de onderwijsuitgaven”. In: Fiscaal-economische opstellen.
Bundel opstellen aangeboden aan prof. dr. B. Schendstok ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1966,
pp. 224-239, p. 224.

68Zandbergen, Jaarrede 1974, p. 1.
69Het Bretton Woods systeem hield in dat de waarde van valuta in een vaste verhouding stonden tot

de Amerikaanse dollar. De dollar was gekoppeld aan en om te ruilen voor goud. Op het moment dat
er steeds meer dollars in omloop kwamen nam het vertrouwen in de dollar dusdanig af dat steeds meer
landen goud gingen opeisen. Daarmee viel de basis onder de internationale economie weg.

70Angus Maddison merkt op dat de ontwikkeling van de economie er een stuk minder slecht uit zag
zolang men zich maar realiseerde dat de periode tot 1973 de uitzondering was, niet de periode erna.
Angus Maddison. „Growth and slowdown in advanced capitalist economies: techniques of quantitative
assessment”. In: Journal of economic literature 25 (1987), pp. 649-698, p. 649

71De Rooy, Republiek van rivaliteiten, p. 267.
72Klein, Nota planning van het hoger onderwijs, p. 8.
73NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 664. CCR. 21 augustus 1974.
74Ibid., inv.nr. 1639. HR. 9 mei 1972.
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niet overgaan tot de aanschaf van dure onderzoeksinstallaties. Het College van Bestuur was
van mening dat gezien de sombere perspectieven zulk soort grote uitgaven onverantwoord
waren. De geldstroom was aan het opdrogen, zo legde Baarspul uit. De THT had tot dan toe
over onevenredig veel geld kunnen beschikken omdat er vrij continu gebouwen in aanmerking
kwamen voor de eerste inrichting. Na de inrichting van het TW/RC-gebouw zou aan deze
situatie een einde komen en zou een ’stationnaire toestand’ worden bereikt. Omdat er ook
nog computers moesten worden aangeschaft zou er uiteindelijk nog maar betrekkelijk weinig
geld te verdelen zijn. Enige bezinning op de prioriteiten van de afdelingen was dus op haar
plaats.75 Ook studieverenigingen hadden last van de economische situatie. In 1974 waren de
prijzen van vliegtickets door de oliecrisis dusdanig gestegen dat de deelnemersbijdrage voor
een intercontinentale reis van elektrotechnische studievereniging Scintilla naar de Verenigde
Staten zo hoog zou worden dat werd besloten de hele excursie maar af te gelasten.76

In een situatie met teruglopende overheidsinkomsten werd gekeken hoe de mogelijkheden
voor contractresearch verruimd konden worden. In het kader hiervan verscheen de nota Werk
voor derden. Samenwerken met het bedrijfsleven — werk voor derden — kon op meerdere
manieren gunstig uitpakken voor de THT. Zo werd een contract gesloten met Unilever over
het gebruik van een röntgendiffractometer van de afdeling CT.77 Daarnaast gaf de Centrale
Commissie Onderwijs (CCO) aan dat stages en afstudeeropdrachten bij bedrijven konden
plaatshebben.78 Maar hoe met contractresearch om te gaan? Met name onderzoek dat
militaire toepassingen zou kunnen hebben stond ter discussie. De hoogleraar regeltechniek,
prof. ir. R.P. Offereins, had voorheen bij Hollandse Signaal Apparaten gewerkt en onderhield
nog contacten met het bedrijf, hield in het Nieuws in en om THT een vurig pleidooi voor de
individuele verantwoordelijkheid van de onderzoeker. Hij stelde:

... dat iedereen op de THT in zeer sterke mate zijn persoonlijke voorkeur
voor een bepaald onderzoek kan laten gelden of het nu nuttig is voor
een bevrijdingsbeweging, voor een wapenindustrie of voor een school voor
gehandicapte kinderen. De THT laat gelukkig een grote gevarieerdheid van
opvattingen toe binnen haar poorten, zonder dat dit inhoudt, dat zij als
organisatie daarover in ethische zin een uitspraak doet.79

Deze situatie kon in het heersende tijdsgewricht echter niet voortbestaan. Het leidde
tot heftige discussies in de Hogeschoolraad. Dr. D. van der Meer stelde namens het
College van Bestuur een aantal spelregels voor contractresearch voor. Voor contractresearch

75Ibid., inv.nr. 41. College van Bestuur (CvB). Gesprek CvB met bestuur van de afdeling CT, 17 oktober
1972.

76Poul Erik de Haan et al., red. Lustrumboek 1990 ETSV Scintilla. 1990, pp. 16-17.
77NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1640. HR. 5 november 1973.
78Ibid., inv. nr. 1665. HR. CCO aan CvB, 28 november 1972.
79Nieuws in en om THT, 9 nr.17 27 april 1972.
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zou openbaarheid van onderzoek moeten gelden, het zou niet direct voor militaire
toepassing mogen dienen en het moest aansluiten bij het onderzoek van de vakgroep. De
werktuigbouwkundige prof. dr. ir. H.H. (Harry) van den Kroonenberg wees erop dat op deze
manier contractresearch juist moeilijker werd gemaakt, en dat was volgens hem niet voor de
weg die men op moest gaan. Het was niet logisch om de derde geldstroom ’af te knijpen in
een situatie waarin de middelen van de overheid steeds schaarser worden.’80

De campus als object van onderzoek

Nu de Machtigingswet THT zijn werking had verloren en daarmee het Twentse
onderwijsexperiment ten einde was gekomen was het doel van de campus onduidelijk
geworden. ’Over de kampusideologie wordt niet meer zoveel gesproken,’ lezen we in
Campofocus. ’Wel is het zo, dat daarin de kampus een welomschreven funksie had, terwijl
die nu geen duidelijke doelstellingen meer heeft.’81 Dit gebrek aan ’funksie’ — om de door
de historicus James Kennedy als ’fonetisch radicalen’82 aangeduide studenten te volgen —
kon niet zonder gevolgen blijven. Wat was er overgebleven van de campus? Wat voor functie
kon zij nog vervullen nu de campusfilosofie van de pioniers failliet was verklaard? Het
begrip campus kan op verschillende manieren worden ingevuld, zo stelde een werkgroep
vast. Soms was de campus het THT-terrein en soms betrof het de op dat terrein gevestigde
voorzieningen. Daarnaast kon de term ook betrekking hebben op de bewoners van dat terrein
en op de diensten die de campus beheerden. Om uit deze spraakverwarring te geraken stelde
de werkgroep als definitie dat de campus een op studenten gerichte verzameling woon,-
studie,- en leefvoorzieningen op een daarvoor bestemd terrein was. Deze ’kale’ definitie kon
vervolgens op verschillende manieren worden aangekleed, maar daarmee kon ook het begrip
wezenlijk van betekenis veranderen. Zou de campusgemeenschap immers niet veranderen als
de huisvesting open zou staan voor studerenden aan andere instellingen? Had het begrip
campus niet een heel specifieke invulling gekregen door de ontmoeting tussen studenten en
docenten centraal te stellen?83

De idee dat de campusdecaan het bestuur vertegenwoordigde op de campus was niet
meer reëel. Er was immers geen sprake meer van een campusraad of een ander campusorgaan
waar deze vertegenwoordiging plaats kon hebben.84 De Hogeschoolraad zou moeten bepalen
wat de doelstellingen van de campus waren en hoe de functie van de campusdecaan
binnen dit geheel werd gezien.85 De KPS-fractie zag geen relatie tussen de campus en
het onderwijs. In haar ogen was de campus slechts een verzameling voorzieningen, waarbij

80NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1647. HR. 26 maart 1975.
81Campofocus, 7 nr. 18, 21 januari 1971.
82Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, p. 166.
83Bouwstenen voor een campus-vierjarenplan. Technische Hogeschool Twente, 1972, pp. 4-5.
84NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 41. CvB. Gesprek van het CvB met de

campusdecaan, 20 september 1972.
85Ibid., inv.nr. 44. CvB. Vergadering presidium HR met CvB, 13 december 1972.
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in de toekomst een strikte scheiding diende te worden gemaakt tussen beleid en beheer.86

Dit werd doorgevoerd. Het campusbestuur, bestaande uit 11 leden (waarvan tenminste 6
studenten) was belast met de beleidszaken, de ambtelijke organen met de uitvoering ervan.
De directeur campusvoorzieningen zou als beheerder optreden. Een functie vergelijkbaar met
die van de campusdecaan was daarmee verdwenen.

Bovendien, lang niet alle studenten woonden nog op de campus. De woonplicht gold
immers alleen voor de eerste twee studiejaren. Vanaf 1968 was de door vijf studenten
opgerichte Stichting Studenten-Huisvesting Twente (SSHT) werkzaam om huisvesting voor
studenten buiten de campus te faciliteren. Hiervoor beschikte de stichting over een eigen
kamerbestand. Omdat de SSHT een van de THT onafhankelijke stichting was, kwam zij niet
in aanmerking voor subsidie. Daarvoor werd een tweede, aan de THT gelieerde stichting
opgericht, de Stichting Twentse Externe Studentenhuisvesting (STES). In de jaren zeventig
kon de SSHT ongeveer 500 studenten huisvesten in Enschede en Hengelo. Deze nieuwe
visie op de campus — of wellicht beter: het ontbreken van een visie op de campus — had
haar consequenties voor de woonplicht. De woonplicht was één van de laatste restanten van
de campushogeschool. Met de relatie tussen onderwijs en de campus ontkend, gingen in de
hogeschoolraad geluiden op om de campus als ’een gewone woonwijk van Enschede’ te zien
en werd de woonplicht afgeschaft.87 Daarmee kwam in 1973, dus negen jaar nadat de eerste
studenten op de campus waren komen wonen, een essentieel aspect van de oorspronkelijke
campusfilosofie ten einde.

In 1971 voerde het door Lievegoed opgezette Centrum voor Didactiek en Onderwijsbegeleiding
(CDO) een onderzoek uit naar eventuele studentensubculturen op de campus. De
onderzoekers kwamen tot vier subculturen. De zogenaamde ’academische’ studenten maakten
gebruik van door de THT aangeboden faciliteiten zoals Studium Generale om tot een brede,
algemene vorming te komen. Een andere groep studenten, omschreven als ’vocational’,
studeerde vooral om een ingenieursdiploma te halen en zagen dat diploma als een toegang
tot een goede baan. Over deze groep werd gesteld dat zij weinig behoefte voelen om zich
bezig te houden met problemen op de campus. De derde groep studenten, omschreven als
’collegiate’, bood een tegenbeeld van deze groep. Zij gaven prioriteit aan campusfuncties en
hielden zich sporadisch met de studie bezig. De laatste groep studenten werd omschreven als
’non-conformist’, zij richtten zich met name op de toestand van de wereld buiten de hogeschool
en namen volgens de onderzoekers nogal radicale standpunten in.88

Onderzoeken naar de hogeschool werden niet alleen door interne diensten uitgevoerd.
Begin jaren zeventig voerde het Instituut voor Sociale en Bedrijfspsychologie van de
Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uit naar de problemen rond het studie- en

86Ibid., inv.nr. 1665. HR. 18 mei 1973.
87Ibid., inv.nr. 1641. HR. 10 december 1973.
88J. Huisman en M.H.J. Klopman-Beijers. Studiesatisfactie en subculturen van studenten. Enschede:

Centrum voor didactiek en onderzoek van onderwijs, 1971, pp. 17-18.
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leefklimaat op de campus. Aanleiding hiertoe was de kritiek van de SRD op dit studie-
en leefklimaat: daar zou iets grondig mis mee zijn.89 Het onderzoeksteam onder leiding van
prof. dr. P.J. van Strien startte met een reeks interviews met door een begeleidingscommissie
gesuggereerde informanten.90 Het team kwam tot drie soorten uitspraken met betrekking
op de campusproblematiek. In de eerste plaats waren er uitspraken die het bestaan van
serieuze campusproblemen ontkenden of bagataliseerden. Daarnaast waren er uitspraken
die verwezen naar een algemene problematiek, zoals een algemene malaise in de westerse
cultuur. De laatste categorie betrof uitspraken die verwezen naar concrete, met de THT
verbonden problemen, die te maken hadden met de structuur van de THT, de bouw- en
woonvormen op de campus, het voorzieningenbeleid en de studie.91 Wat dit betrof stelde het
team dat de groei van de hogeschool en het verdwijnen van een aantal van de oorspronkelijke
vormgevers had geleid tot een zekere bureaucratisering. De THT zou zich in een transitie
bevinden van een persoonlijke bestuurspraktijk naar een instrumenteel beleid.92

Het onderzoekteam stelde dat de vormgeving van de campus, zoals bouw- en woonvormen
en andere voorzieningen, een ’bewuste afstemming’ lieten zien op de doelstellingen van de
oorspronkelijke campusfilosofie. Het kan dus niet anders gezegd dan dat Van Tijen en Van
Embden in hun opzet waren geslaagd. ’Deze campusfilosofie leeft bij de meesten niet meer,’
zo vervolgde het onderzoekteam, ’maar vele middelen blijven ernaar verwijzen. Voorzover het
hierbij gaat om harde bouwkundige vormen, zijn deze moeilijk te negeren of te veranderen en is
er hoogstens ruimte voor enige variatie in de invulling.’93 ’De oorspronkelijke campusfilosofie,’
zo vervolgde het onderzoeksteam, ’vormde een samenhangend en zinvol geheel van doelen en
middelen, gericht op het scheppen van de voorwaarden voor de aflevering van een zo goed
mogelijk onderwijs-product.’ Deze focus op het onderwijs-product ging echter voorbij aan het
gegeven dat in de maatschappij ’een duidelijke en steeds groter wordende behoefte aan een
universiteit waarin meer expliciet verband gelegd wordt tussen samenleving en onderwijs’
bestond. Het ontbrak in de oorspronkelijke opzet aan ’bezinning op de maatschappelijke taak
van de opleiding’ en aan toetsing van de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. De
campusfilosofie was zo gericht op het onderwijs-product dat ’de formulering van een externe
maatschappelijke taak voor de universiteit als geheel’ ontbrak.94

De omgeving waarin de hogeschool functioneerde was veranderd. De universitaire
democratisering, veranderende opvattingen over de rol van techniek en de taak van de
universiteit, de plannen voor universitaire herstructurering van Posthumus, Veringa, De Brauw

89P.J. van Strien. Een verkennend onderzoek naar het studie- en leefklimaat op de campus. Enschede,
1972.

90Ibid., p. 2.
91Ibid., pp. 4-7.
92Ibid., p. 8.
93Ibid., p. iii.
94Ibid., p. 16.
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en McKinsey ’doorbraken de oorspronkelijke samenhang tussen de doelen en de middelen
waarop de conceptie van de vormgevers aan de THT was gebaseerd.’95

Ruimtelijke ordening

In de oorspronkelijke door Van Tijen en Van Embden gemaakte opzet voor de campus
fungeerde de Drienerlolaan als scheidslijn tussen de voorzieningen op de campus. Het
was in 1965 tot een botsing gekomen tussen de hoofdarchitecten en de gedelegeerd curator.
Stheeman kondigde de oekaze af dat er één centrum zou komen — een fundamentele afwijking
van het op CIAM-principes gebaseerde functionalistische plan van Van Tijen en Van Embden.
Van Embden had hierop zijn opdracht teruggegeven en Van Tijen had als consequentie hieraan
zijn eigen ontslag verbonden. Dit zorgde voor een ruzie tussen beide architecten en ook de
afwikkeling van de zakelijke verbanden tussen beide heren zorgde voor onenigheid.96 Van
Tijen stelde verbolgen dat verdere discussie met Van Embden geen zin had. Van Tijen was
principieel tegen het ’eigenmachtig ingrijpen’ van Stheeman geweest. ’Ik weet en waardeer,
dat jij op jouw manier getracht hebt, om S. [Stheeman] t.o.v. mij te sussen. Niet S. was
echter onze opdrachtgever, maar de TH en onze opgave was niet S. te vriend te houden, maar
Drienerloo te maken.’97 Het ’onbeschofte optreden’ van Stheeman was in de ogen van Van
Tijen niet aanvaardbaar.

Dit was tegenover ons BEIDEN en daarmede tegenover Drienerloo volstrekt
onaanvaardbaar. Wij waren SAMEN gehouden geweest S. korrekt maar
onmiskenbaar tot de orde te roepen en onze verantwoordelijkheden tegenover
Drienerloo te doen respekteren. In plaats daarvan weigerde je anders dan slap
en half op te treden en LIEP JE WEG! en je liet daarmede mij en Drienerloo in
de steek.98

Dat was voor Van Tijen niet te verkroppen. Later schreef Van Embden nog een brief om de
verwijdering tussen beide heren ongedaan te maken. ’Voor mij was S. een merkwaardige
belevenis,’ schreef hij. ’Van de opgave begreep S. evenveel als een van de bulldozers van de
Grondmij.’99 Van Tijen wilde later wel tot een toenadering komen maar wilde over dit laatste
incident, dat plaatshad op 13 maart 1965, geen debat meer horen.100 Na het terugtreden van
Van Tijen en Van Embden schreven de andere architecten een adhesiebetuiging.

95Ibid., pp. 16-17.
96Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam, OD 205 Bureau Oude Delft inv.nr. d1205. Beëindiging

hoofdarchitecten maatschap.
97Ibid., OD 205 Bureau Oude Delft inv.nr. d1206. Stukken hoofdarchitecten.
98Ibid., OD 205 Bureau Oude Delft inv.nr. d1206. Stukken hoofdarchitecten. Brief van Van Tijen aan

Van Embden 7 oktober 1967.
99Ibid., OD 205 Bureau Oude Delft inv.nr. d1206. Stukken hoofdarchitecten. Brief van Van Tijen aan

Van Embden 25 februari 1970.
100Ibid., OD 205 Bureau Oude Delft inv.nr. d1206. Stukken hoofdarchitecten. Brief van Van Tijen aan

Van Embden 25 februari 1970.
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Afbeelding 4.3: Het door Piet Blom ontworpen centrumplan. Collectie Peter Timmerman

Met het vertrek van Van Tijen en Van Embden moest een nieuwe architect worden
aangetrokken om een nieuw centrumplan te ontwikkelen. Piet Blom, die ook verantwoordelijk
was geweest voor de volledig gerenoveerde Boerderij, werd benaderd voor deze opdracht.
Blom ontwikkelde een centrumplan dat in wezen bestond uit één groot centrumgebouw —
een plan dat niet werd gerealiseerd. Om Blom niet helemaal voor het hoofd te stoten mocht
hij nog wel een ontwerp maken voor de Bastille.

Dit centrale idee binnen de ruimtelijke ordening van de campus werd opgegeven door
te kiezen voor één centrum. ’In plaats dat centrale voorzieningen als enerzijds mensa,
sporthal, e.d. en anderzijds bibliotheek, gebouwen voor basiswetenschappen, e.d. elkaar
in het centrum aan weerszijden van de Drienerlolaan zouden ontmoeten, kwam het huidige
campuscentrum in het hart van het terrein te liggen.’ De greep op de ruimtelijke ordening was
al werkende verslapt, zo stelde de werkgroep, en het was tijd voor een nieuw basisplan.101

Ook Van Tijen was uitermate teleurgesteld over de verdere ontwikkeling van Drienerlo.
’Ik was onlangs op Drienerloo. Ik zag wat tot dtad [sic] gekomen is. Ik kon — met jou

101Bouwstenen voor een campus-vierjarenplan, p. 15.
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als enige — zien, wat tot stand had kunnen komen, wanneer wij SAMEN deze prachtige
opgave taktvol maar onverzettelijk hadden verdedigd en waargemaakt. Ik zag ook hoe onder
slappe handen en bij slecht doordachte leiding de desintegratie inzette. Je begrijpt, hoe
ik mij voelde.’102 Van Embden zou later verklaren dat ’ze ... er een rotzooi van [hebben]
gemaakt ... Ze hebben het terrein daar eenvoudigweg volgestopt. De gebouwen staan als
op een rangeerterrein op elkaar.’103 Ook waren er zorgen dat de campus van frisgroen naar
grauwgrijs-zwart veranderde. Er werd aan herinnerd dat bouwplannen met de natuur dienden
te harmoniëren.104 Zo stelde studentenpater Van der Borg bij zijn afscheid: ’Er is te weinig
liefs op de campus, men is zo ernstig. ... het straalt al van de gebouwen af, allemaal beton
en nog eens beton.’105

Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor een naam voor het Campus Centrum Complex
(C.C.C.). De inzending ’Löss Hoes’ won, maar Drienerloosch Genootschap Het Conservatief
Accoord stelde voor om de door enthousiastelingen bedachte naam Vrijhof te gebruiken.106

Aan het campuscentrumplein tussen de Bastille, de Vrijhof en het Sportcentrum werden een
aantal functies toegedacht. In de eerste plaats was het een concentratie van voorzieningen:
de sporthal, de Bastille, de Vrijhof en verschillende winkels. Daarnaast was het een plaats
voor informele ontmoetingen, een soort dorpsplein.107 Dat de campus nog steeds een bouwput
was blijkt uit de woorden van rector magnificus Zandbergen. Over het gebied rondom de
Vrijhof, het Sportcentrum en de Bastille stelde hij dat hij zo langzamerhand de overtuiging
had gekregen dat ’als er daar niet iets opgebroken is, dit als een hinderlijke inbreuk op
de normale toestand moet worden beschouwd.’108 Zo was de Sparwinkel van Bobby Nijland
reeds begin jaren zeventig verouderd. Een nieuwe Sparwinkel — om pragmatische redenen
ontworpen door Herman Haan — werd buiten het campuscentrumplein geplaatst, ten noorden
van het Sportcentrum.109

Op basis van de grondslagennota schreven gedelegeerd curator Van Dongen en
Baarspul een brief aan de gemeente omtrent Drienerlo II - het gebied ten noorden van de
Langenkampweg. Volgens Van Dongen en Baarspul was het realistisch dat in de toekomst
tweederde van in totaal 6000 studenten op de campus zou wonen, wat neer zou komen op
een totaal van 4500 studenten op de campus.110 Om dit mogelijk te maken diende Drienerlo II

102NL-RoNAI, OD 205 Bureau Oude Delft inv.nr. d1206. Stukken hoofdarchitecten. Brief van Van Tijen
aan Van Embden 7 oktober 1967.

103’Campusarchitect ir. S. van Embden: Ze hebben er een rotzooi van gemaakt’ UTNieuws 1 juni 1989,
p.5.

104Nieuws in en om THT, 7 nr.15, 23 april 1970.
105Nieuws in en om THT, 8 nr.24, 24 juni 1971.
106Nieuws in en om THT, 8 nr.19, 19 mei 1971.
107Bouwstenen voor een campus-vierjarenplan, p. 14.
108Zandbergen, Jaarrede 1974, p. 24.
109NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1639. HR. Sectie ruimtelijke ordening en

ruimtelijk ontwikkelingsbeleid aan de leden van de HR, 3 mei 1972.
110SAE, inv.nr. 22732. Bestuur THT aan burgemeester en wethouders, 18 juli 1969.
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Afbeelding 4.4: Een maquette laat de ’schakelbaarheid’ van het TW/RC-gebouw zien. Foto:
Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente

ontwikkeld te worden. Zou dit betekenen dat dit gebied op den duur over eigen voorzieningen
zou beschikken? De werkgroep achtte een buurtcafé op haar plaats.111

Het TW/RC-gebouw was het eerste waar werd ingespeeld op de aanwezigheid van water.
Met de voltooiing van dit gebouw werd de tweede fase van de bebouwing op de campus
afgerond.112 Het ontwerp was van de architecten Leo Heijdenrijk en Jos Mol. Zij gingen in
hun ontwerp uit van schakelbare basiseenheden, waarbij een vervlechting van water en groen
met de bebouwing gerealiseerd zou kunnen worden. ’Door de toepassingen van schakelbare
basiseenheden in de kanaliserende struktuur kan het kompleks groeien, afhankelijk van
maatschappelijke en technische ontwikkelingen in de toekomst. In elk stadium is het gebouw
kompleet en tegelijk uitbreidbaar.’113 Bij de oplevering van het TW/RC-gebouw werd in
het kader van de 1%-regeling een kunstwerk van de Haagse kunstenaar Ray Staakman
aangeschaft: een object dat in de vijver geplaatst werd en op gezette tijden boven water zou
komen. Het mocht echter niet zo zijn: het object bleef onder water en enkele jaren later
werd het omschreven als het ’nog steeds onder water vertoevende Staakman-project’114 en
het duurde nog tot augustus 1979 voordat het als definitief mislukt werd gezien.115

111Bouwstenen voor een campus-vierjarenplan, pp. 13-14.
112Peter Huygen. Vormgeven aan de campus. De architectuur van de Universiteit Twente. s.l. [Enschede]:

Universiteit Twente, s.a. [1990], p. 28.
113van der Grinten, Heijdenrijk en Manche. Environmental design. Amersfoort, 1974, p. 64.
114THT Nieuws, 2 februari 1978.
115THT Nieuws, 9 augustus 1979.
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Bastille-problematiek

Gedurende de eerste jaren van de campus had het gezelligheidsleven voor een belangrijk
plaats in de Boerderij. In 1970 verloor zij deze centrale plaats aan de Bastille. De
Bastille, ontworpen door de structuralistische architect Piet Blom, was een merkwaardig
gebouw. Campusdecaan Schuijer schreef erover dat het gebouw dermate gecompliceerd
was dat ’... niemand zich er een voorstelling van kon maken...’116 Het gebouw zat dermate
chaotisch en onbegrijpelijk in elkaar dat er wel eens over gezegd werd dat het eenvoudiger
was in beschonken toestand je weg te vinden dan nuchter. Nu de Bastille het centrum
van het campusleven was geworden moest men op zoek naar een nieuwe functie voor de
Boerderij. Hiertoe werden verscheidene plannen opgesteld.117 De Boerderij werd een Centrum
Wetenschap en Samenleving. Er werd onderzoek verricht naar de wederzijdse beïnvloeding
tussen maatschappelijke en wetenschappelijk-technologische ontwikkelingen. In concreto
betekende dit onderzoek op het vlak van energie- en milieuproblematiek en op het vlak van
wapenontwikkeling en veiligheidsproblematiek.

De Bastille trok nogal wat ongeregeldheden aan. In de jaren zeventig was diefstal nog
steeds een probleem op de campus, met de Bastille als het voornaamste slachtoffer. Volgens
de student B.J. Mastenbroek was voor duizenden guldens aan luidsprekerkastjes, biljartballen
en bierglazen gestolen. Dat kon het gevolg zijn van twee veranderingen die in de afgelopen
jaren hadden plaatsgevonden: in de eerste plaats de komst van een grote groep eerstejaars
en in de tweede plaats het feit dat de Bastille open was gesteld voor ’vreemde lieden’,
zoals leerlingen van de AKI en de sociale academie. Er waren al enkele eerstejaars wegens
diefstal geschorst en van de ’AKI-langharigen’ hoefde men geen solidariteit te verwachten.
Deze twee groepen moesten haast wel verantwoordelijk zijn voor de ontvreemding van spullen
uit de Bastille, zo stelde Mastenbroek.118 Een ’langharige mede-campusbewoner’ reageerde
hierop en stelde dat Mastenbroek te kort door de bocht ging en niet moest denken dan de
ouderejaars allemaal lieverdjes zouden zijn.119

Deze reeks vernielingen en diefstallen maakte het noodzakelijk een reglement van orde
voor de Bastille in te stellen. Dat betekende dat een Bastille-commissaris boetes tussen de
vijf en honderd gulden kon uitschrijven. Beroep was mogelijk bij het scheidsgerecht.120 De
vraag was echter wat zo’n Bastillereglement nu eigenlijk waard was. Om dat te ondervinden
wilde mr. P.J. Jebbink zich wel lenen. Hij deed ongeveer alles wat het Bastillereglement
verbood ’om zekerheid te verkrijgen ten aanzien van de inningsmogelijkheid van eventuele
boetes’: ’Zo zou hij onder meer een speelautomaat hebben misbruikt en zijn hond hebben

116Schuijer, „De Universiteit Twente omstreeks 1970”.
117NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1066.Stukken betreffende de herbestemming

van ŚDe BoerderijŠ en de verbouwing tot het Informatie- en Communicatiecentrum ŚMens en TechniekŠ,
1969 - 1970.

118Campofocus, 6 nr.24, 12 maart 1970.
119Campofocus, 6 nr.25, 19 maart 1970.
120Nieuws in en om THT, 7 nr.6, 12 februari 1970.
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Afbeelding 4.5: De Bastille was niet alleen een plaats voor ongeregeldheden, maar ook voor
vertier: hier wordt — zo stelde een betrouwbare bron — de Fabeltjeskrant
gekeken. Foto: Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente

meegenomen naar de Mensa.’ Toen Jebbink conform het Bastillereglement werd beboet,
vocht hij deze boete aan bij het kantongerecht. De rechter liet de door het Bastillebestuur
opgelegde boete van f25,- staan en daarmee had het reglement stand gehouden. Het Nieuws
in en om THT stelt echter dat het duidelijk was dat Jebbink de hem verweten wandaden
nooit had begaan. Jebbink wilde louter een proefproces uitlokken om de deugdelijkheid van
het Bastille-reglement te testen en was in zijn opzet geslaagd.121

De Bastille-problematiek was een gevolg van haar openbaarheid.122 De oplossing van de
problemen kon dan ook zijn om naar een zekere beslotenheid in de Bastille te streven en
dit was volgens het College van Bestuur te realiseren door een kaartensysteem en eventueel
een professionele uitsmijter.123 De vraag werd gesteld of een drugsbeleid moest worden
gevoerd in de Bastille en of dit niet een te grote verantwoordelijkheid zou worden voor
het Bastillebestuur.124 Ook bij een inval van de politie in een studentenwoning op de campus

121Nieuws in en om THT, 9 nr.10, 2 maart 1972.
122NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 41. CvB. CvB aan HR, 2 oktober 1972.
123Ibid., inv.nr. 41. CvB. Gesprek met presidium HR, 27 september 1972.
124Ibid., inv.nr. 1655. HR. 1 december 1972.
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werden verdovende middelen aangetroffen — evenals verkeersborden en materiaal uit de
Bastille.125

De campus bleek een geliefd werkterrein voor het dievengilde. In 1975 vond hoofdagent
Strijker het nodig om middels het THT Nieuws de studenten te waarschuwen voor diefstallen.
’De diefstallen worden niet altijd in de avonduren gepleegd,’ schreef Strijker. ’Men ziet er geen
bezwaar in om dit overdag te doen.’ Om te verhelderen dat het eenvoudig was om goederen
uit studentenwoningen weg te nemen nam Strijker enkele verklaringen van verdachten op in
zijn betoog.

Een verdachte heeft een feestje. Om ongeveer 23.00 uur is de pils op. Geld is er
niet om nieuw te kopen. Een van de feestvierders staat op en zegt: ”Ik zal wel
bier halen”. Met z’n tweeën rijden ze naar het terrein van de THT... De auto stopt
ergens bij een studentenwoning, één man stapt uit, loopt de woning binnen en
komt even later met twee bakken bier naar buiten die in de auto worden gezet.
Dan vragen de daders zich af: is er nu wel bier genoeg. Dan zegt de andere: ”Ik
weet ook nog wel een adres”. Men rijdt verder over de campus naar een andere
woning. Uit de woning of keuken worden nog eens een bak pils en 20 eieren
weggenomen.126

Naar een tweekernenhogeschool

De technische wetenschappen konden op steeds minder belangstelling rekenen van
aankomende studenten. Techniek werd überhaupt als minder interessant gezien. Het
optimisme over de technologische ontwikkeling, dat eind jaren zestig nog zo vanzelfsprekend
was geweest, was ernstig aangetast. Verscheidene incidenten hadden laten zien dat techniek
schadelijk kon zijn. Zo was in 1966 een Amerikaanse B52 bommenwerper gecrasht bij het
Spaanse vissersplaatsje Palomares. De bommen die bij het vliegtuig aan boord waren
geweest zorgden voor een radioactieve besmetting van de omgeving. Een jaar later liep
de supertanker Torrey Canyon op de klippen voor de kust van Cornwall. De uit de tanker
lekkende olie zorgde voor een ongekende vervuiling van de Engelse en de Franse kust. Mede
door incidenten als deze maakte techniekoptimisme plaats voor scepsis en achterdocht. Waar
bijvoorbeeld Berkhoff in zijn eerder genoemde jaarrede van 1967 nog een lofrede over de
techniek had gehouden, sprak Van Wijngaarden bij de dies van 1972 heel andere woorden:
’In veler ogen is de technische wetenschap eerder dan een bron van vooruitgang van de
maatschappij, de directe of indirecte oorzaak van de ondergang.’127

De instroom van studenten was gestagneerd en dit had in het najaar van 1974 aanleiding
gegeven tot enige drastische uitspraken in de Tweede Kamer over het bestaansrecht

125Nieuws in en om THT, 9 nr.7, 17 februari 1972.
126THT Nieuws, 30 januari 1975.
127Van Wijngaarden, De zucht naar een schoner leven, pp. 3-4.
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van de THT. De studentenaantallen liepen terug terwijl sprake was van een groeiend
personeelsbestand.128 Met name de afdeling Chemische Technologie kwam in zwaar weer
terecht en zag de studentenaantallen fors dalen. De overige afdelingen zagen hun
groei stagneren.129 Wilde de THT een antwoord formuleren op stagnerende en dalende
studentenaantallen of zelfs weer groeien dan zou zij volgens een lid van de hogeschoolraad
een ’agressievere verkooppolitiek’ moeten voeren. Een grotere bekendheid zou er in resulteren
dat meer studenten konden worden aangetrokken, meer derden gebruik konden maken van
de op de THT aanwezige apparatuur en ook kon meer werk voor derden worden verricht. De
reactie van Zandbergen op dit voorstel was dat de teruggang in de studentenaantallen als
tijdelijk werd gezien. Daarnaast was uitgroei in de maatschappijwetenschappen een reële
optie.130 De teruglopende aanmeldingscijfers waren voor Zandbergen echter wel aanleiding
om extra aandacht te geven aan studievoorlichting.131 Een jaar later kon prof. dr. J. Kreiken,
die Zandbergen was opgevolgd als rector magnificus, een positief geluid laten horen: door een
hernieuwde groei van de instroom was het gevaar voorlopig afgewend. Hij veronderstelde
dat dit een gevolg was van een intensivering van de studievoorlichting, zoals deze door
Zandbergen was voorgesteld.132

De kansen op uitbreiding van de hogeschool tot een universiteit werden dusdanig
’onduidelijk’ ingeschat dat de werkgroep die het campusvierjarenplan had opgesteld hier geen
rekening mee had gehouden.133 De uitbouw van de hogeschool volgens het grondslagenplan
was een ’geheel onzekere factor’.134 Het grondslagenplan was richtinggevend maar niet
zaligmakend. Het argument dat uitbreiding in technische richting niet zou mogen
plaatshebben voordat was uitgebreid in een maatschappijwetenschappelijke richting, zoals
was bepaald in het grondslagenplan, werd van tafel geveegd. Een technische discipline als
de civiele techniek leende zich juist heel goed voor een multidisciplinaire aanpak, zo werd
vanuit het College van Bestuur betoogd.135

De uitgroei naar een tweekernenhogeschool bleef niet zonder gevolgen. De historicus
dr. A.L. van Schelven, die was aangetrokken om ’het historisch besef van de toekomstige
ingenieurs te bevorderen’,136 stelde dat WMW in deze jaren in een chaotische toestand
verkeerde. ’Binnen de onderafdeling bestond ... verschil van mening naar welke toekomst
men moest werken. Lievegoed was opgestapt als afdelingsvoorzitter. Kreiken zat aan het ene
eind van de lange gang op alle mogelijke manieren zijn Bedrijfskunde zelfstandig te maken.
Aan het andere einde van de gang zat Herman Woltjer als voorzitter leiding te geven aan een

128NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1646. HR. 2 december 1974.
129Schuijer, „De Universiteit Twente omstreeks 1970”.
130NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1655. HR. 15 december 1972.
131Zandbergen, Jaarrede 1974, p. 23.
132Kreiken, Tussenbalans 1970-1980, p. 19.
133Bouwstenen voor een campus-vierjarenplan, p. 8.
134Ibid., p. 14.
135NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 41. CvB. 11 oktober 1972.
136Van Schelven, Weefsel van herinneringen, pp. 103-104.
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veelheid van wetenschappen en wetenschappers. De ene na de andere discipline probeerde
zelfstandig te worden. Voor Bedrijfskunde lukte dat het snelst, Bestuurskunde volgde na
korte tijd, Onderwijskunde deed er langer over en Taalkunde woont nu nog met een andere
naam onder het dak van WMW.’137 Er waren dus verschillende knelpunten bij WMW. Het was
onduidelijk wat voor koers uitgezet kon worden en als gevolg van deze onduidelijkheid en
een gebrek aan uitbouwperspectief bleven verscheidene ordinariaten vacant.138

De uitgroei in maatschappijwetenschappelijke richting zou gericht moeten zijn op een
opleiding in het veld van het openbaar bestuur, waarbij economie, recht en sociologie
als centrale disciplines werden aangemerkt. Staatssecretaris Klein zag de noodzaak
van de uitbouw van de THT en stelde dat deze opleiding bestuurskunde hiervoor als
eerste in aanmerking zou komen.139 In 1976 werd voor het eerst sinds 1968 een nieuwe
opleiding gestart. Daarnaast bestonden er uitbouwplannen in de richtingen onderwijskunde,
biomedische techniek en informatica.140 Het plan om een eigen opleiding civiele techniek te
starten was blijkbaar in de ijskast gezet.

Klein bevestigde de juistheid van de tactiek van de THT. Bij de opening van de
studierichting bestuurskunde stelde hij dat ’voorzover toenamen in de middelenposities nog
mogelijk zijn deze juist zullen moeten worden toebedeeld buiten de technische richtingen.’141

Het was de bedoeling om bestuurskunde samen met bedrijfskunde te huisvesten, maar dit
bleef voorlopig onmogelijk. BK bleef in het BB-gebouw, Bsk zou in TW/RC worden gehuisvest.
Op het vlak van bedrijfskunde was contact geweest met Nijmegen over de oprichting van een
interfaculteit bedrijfskunde.142 Dit zou dan samen met de juridische faculteit gebeuren.143 Er
waren in Den Haag echter nog enige hindernissen te nemen voordat de bestuurskundigen
als doctorandus zouden kunnen afstuderen.144 Dat nam niet weg dat Zandbergen een
duidelijke analogie met de ingenieursopleiding zag: zowel in de ingenieursopleiding als in
de bestuurskunde was het van belang wetenschappelijke kennis te hanteren om praktische
problemen op te kunnen lossen.145 Dat was volgens Zandbergen een vernieuwende aanpak en
er was volgens hem slechts één vergelijkbare opleiding in West-Europa, in Konstanz.146 Ook
groeide het aantal eerstejaars aan de technische afdelingen opnieuw: van 268 in 1974, 358 in
1975 naar 394 in 1976. Inclusief de studenten van de nieuwe opleiding bestuurskunde kwam

137Ibid., pp. 109-110.
138NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 40. CvB. Gesprek van het CvB met het bestuur

van MW, 6 september 1972.
139Ibid., inv.nr. 1640. HR. 22 oktober 1973.
140Kreiken, Tussenbalans 1970-1980, p. 17.
141Onderafdeling der bestuurskunde. Redevoeringen uitgesproken ter gelegenheid van de opening van

de studierichting der bestuurskunde aan de Technische Hogeschool Twente op woensdag 25 augustus
1976. Enschede: Technische Hogeschool Twente, 1976, p. 16.

142NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1645. HR. 4 november 1974.
143Zandbergen, Jaarrede 1974, p. 23.
144NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1646. HR. 14 januari 1975.
145Onderafdeling der bestuurskunde, Redevoeringen uitgesproken ter gelegenheid van de opening van

de studierichting der bestuurskunde, p. 25.
146Ibid., p. 27.
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het totaal eerstejaars op 472.147 De groei van de THT in de sociale wetenschappen werd
door Kreiken gezien als een versterking van een op eigen kracht te ontwikkelen Universiteit
Twente.148

Aan de THT was het al mogelijk om een biomedische afstudeerrichting te volgen bij WB,
CT en EL. Zo hielden de hoogleraar materiaaltechniek, prof. dr. A. (Adriaan) Bantjes —
overigens afkomstig van de laboratoria van Du Pont — en dr. J. (Jan) Feijen zich bij Chemische
Technologie bezig met medische en farmaceutische toepassingen van polymeren. Dit zou
in de jaren zeventig resulteren in een groep biomaterialen.149 Van een op zichzelf staande
studie biomedische techniek kwam het voorlopig niet, maar de minister ging in beginsel wel
akkoord met een studierichting in de toegepaste biowetenschappen, daarbij aangetekend
dat de verwezenlijking hiervan afhankelijk was van ’s rijks financiën.150 Daarmee werd de
uitbreiding van de THT in de richting van de medische wetenschappen, zoals deze was
beschreven in de Grondslagennota, op de lange baan geschoven. Enige jaren later leek
het tij te keren, toen Klein had aangegeven een voorstander te zijn van de opleiding van
technologen voor de biotechniek.151 De staatssecretaris benadrukte hierbij het belang van
landelijke coördinatie en stelde dat het zwaartepunt in Twente zou moeten komen — Twente
had overigens al contacten met de andere technische hogescholen en de Rijksuniversiteit
Groningen over de biomedische techniek.152 Van deze welwillende houding van het ministerie
moest zo snel mogelijk gebruik worden gemaakt, zo stelde D. van der Meer namens het
College van Bestuur in de Hogeschoolraad.153

Eenzelfde situatie deed zich voor bij informatica. Informatica werd al aangeboden binnen
EL en TW en later kwam er een afstudeervariant binnen de kopopleiding BK. Gezien de
aanwezigheid van informatica op de THT stelde Arie Duijvestijn dat de THT dan ook tot de
eerste instellingen in Nederland zou moeten behoren met een informatica-opleiding.154

Internationale samenwerking

De THT begon ondertussen steeds meer over de landsgrenzen heen te kijken. Het bestuur
van de hogeschool had contacten aangeknoopt met de Technische Universität Dortmund,
een jonge en met de THT vergelijkbare instelling, en was van mening dat deze universiteit
een goede kandidaat zou zijn voor eventuele samenwerking.155 Het kwam inderdaad tot

147Kreiken, Democratie en doelmatigheid, p. 3.
148Ibid., p. 4.
149Ger Challa. „Polymeren”. In: De geschiedenis van de scheikunde in Nederland 3. Red. door Ernst

Homburg en Lodewijk Palm. Delft: Delft University Press, 2004, pp. 231-241, p. 239.
150NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1639. HR. 31 juli 1972.
151Ibid., inv.nr. 1648. HR. 9 juni 1975.
152Ibid., inv.nr. 1650. HR. 22 september 1975.
153Ibid., inv.nr. 1651. HR. 12 januari 1976.
154Ibid., inv.nr. 1653. HR. 14 juni 1976.
155Ibid., inv.nr. 41. CvB. 11 oktober 1972.
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een samenwerkingsovereenkomst, maar het bleek dat Dortmund — in de woorden van
Zandbergen — ’nogal serieuze verwachtingen’ koesterde — blijkbaar leefden bij beide
instellingen verschillende ideeën over wat het betekende om samen te werken.156 De
samenwerkingscontracten met andere universiteiten waren volgens Kreiken doorgaans niet
veel meer dan een lege huls: aan de samenwerking met Dortmund moest nog steeds een
concrete inhoud worden gegeven.157 Die uitspraak mocht wellicht op gaan voor contacten
die door het College van Bestuur waren aangeknoopt, vanuit de vakgroepen en leerstoelen
zelf werden wel degelijk concrete contacten onderhouden met andere instellingen, zij het
dat deze op inhoudelijke en niet zozeer op strategische gronden werden aangegaan. Zo
werkten onderzoekers van de afdelingen WB, EL en CT samen met de medische faculteit van
de Westfälische Wilhelms-Universität Münster.158

Internationale samenwerking kon ook plaatshebben in het kader van ontwikkelingshulp.
In januari 1970 werd het Committee for International Cooperation and Assistance Twente
(CICA-Twente) ingesteld. Personeelsleden van verschillende afdelingen waren hierbij
betrokken. Zandbergen omschreef het CICA als het ’uitermate werklustige en enthousiaste
groepje.’159 De chemisch fysicus prof. dr. D. (Dick) Feil trad op als voorzitter. In
samenwerking met het Netherlands Universities Foundation for International Co-operation
(NUFFIC), waar toenmalig curator Van der Spek bestuurder was, werd een leergang
ontwikkelingsproblematiek verzorgd. Dit leidde na verloop van tijd tot het ontstaan van een
vakgroep ontwikkelingskunde (VOK), waarvan zonder verdere motivering werd besloten om
deze voorlopig in te passen bij BK, waarbij CICA zou gaan fungeren als afdelingsraad voor de
opleiding ontwikkelingstechnologie.160 In de Hogeschoolraad toonde de fractie Demokraten
Drienerlo zich bezorgd over de focus van ontwikkelingstechnologie, die te veel bij voor de
Derde Wereld aangepaste technologie zou komen te liggen. Daarom zou ook niet-westerse
sociologie in het programma moeten worden opgenomen.161 De VOK bood gedurende het
academisch jaar 1975/1976 de vakken ’Profiel van de derde wereld’, ’Ontwikkelingsstrategie’
en ’Het bedrijf in de derde wereld’ aan. Voor deze vakken gold een minimum
van 15 studenten.162 Later werden vakken aangeboden als ’Ontwikkelingsproblematiek’,
’Ontwikkelingseconomie’, ’Ontwikkelingstechnologie’ en ’Aangepaste technologie’.163 Naast
de VOK en CICA was vanuit de studenten de Werkgroep Ontwikkelingstechnieken (WOT)
ontstaan, die zich ten doel stelde problemen van ’de mensen in het veld’ op technische wijze
op te lossen.

156Ibid., inv.nr. 46. CvB. 17 januari 1973.
157Kreiken, Tussenbalans 1970-1980, p. 21.
158NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1649. HR. 8 september 1975.
159Zandbergen, Jaarrede 1974, p. 21.
160NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1657. HR. 14 februari 1977.
161Ibid., inv.nr. 1659. HR. 13 en 14 juni 1977.
162Technische Hogeschool Twente. Gids 1975-1976, pp. 213-214.
163Technische Hogeschool Twente. Gids 1980-1981.
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Afbeelding 4.6: Een windmolen geproduceerd door de WOT. Foto: Historisch Archief
Universiteitsbibliotheek Twente

Er werd ook concreet samengewerkt met universiteiten in de Derde Wereld, zoals het
Institut Teknologi Bandung164 en de Universitas Gadjah Mada te Djokjakarta in Indonesië,
de Ahmadu Bello University te Zaria in Nigeria en met de University of Zambia te Lusaka.
Daarnaast was een samenwerking met de Polytechnical University of Hanoi in voorbereiding.
Internationale samenwerking leverde echter ook internationale problematiek op. Twee
medewerkers van het Zambiaanse project werden aldaar gearresteerd.165 Een Delftse student,
Siemensma, was eerder samen met drie lectoren uit Italië, Engeland en Zuid-Afrika in Zambia
opgepakt. Toen de elektrotechnicus Klaas van den Berg tijdens een bezoek aan de gevangenis
een briefje van Siemensma in ontvangst nam, werd ook hij gearresteerd.166 Kreiken had al
een brief geschreven aan president Kaunda, die tevens ’rector’ was van de universiteit van
Zambia.167 Van den Berg en Siemensma werden daarna weer vrijgelaten.168 Daarmee waren

164De samenwerking met het IT Bandung betrof een studie van irrigatie in Sumatra en Kalimantan, een
studie naar kleine waterkrachtcentrales en een studie naar de toepassing van bedrijfskundige principes
in de Indonesische industrie. Nieuws in en om THT, 7 nr.6, 12 februari 1970.

165NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1652. HR. 8 maart 1976.
166THT Nieuws, 11 maart 1976.
167NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1653. HR. 22 maart 1976.
168THT Nieuws, 1 april 1976.
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de problemen in Zambia echter nog niet tot een einde gekomen. In november 1978 vertrok
Wim Hulscher, lid van het College van Bestuur, halsoverkop naar Zambia om poolshoogte te
nemen. De Rhodesische luchtmacht had bombardementen uitgevoerd en Zambianen koelden
hun woede op blanken.169

Hoger onderwijs voor velen

In 1978 verscheen de nota Hoger onderwijs voor velen van de liberale minister dr. A.
(Arie) Pais, waarin werd aangegeven dat in de nabije toekomst het hoger onderwijs zou
blijven doorgroeien — weliswaar niet zo explosief als in de jaren zestig, maar er zou wel
degelijk sprake zijn van groei. In de jaren zestig konden de groeiende studentenaantallen
worden opgevangen door schaalvergroting. Vanwege de financiële situatie behoorde dit
in de jaren tachtig niet meer tot de mogelijkheden. De kwestie was nu om ondanks de
financiële situatie toch hoger onderwijs voor velen mogelijk te maken.170 Het gevaar bestond
daarbij dat de onderwijscomponent zou groeien op de begrotingen van de universiteiten
en hogescholen en dat daardoor het onderzoek in de verdrukking zou raken.171 Om dit te
kunnen realiseren stuurde Pais aan op samenwerking van wetenschappelijk onderwijs en
hoger beroeps onderwijs.172 Ook stuurde hij aan op een herstructurering van het hoger
onderwijs in een twee-fasenstructuur. De plannen in de nota konden niet op instemming van
de studenten rekenen: het BB-gebouw werd getroffen door een ’open bezetting’, waarmee
studenten uiting gaven aan hun ongenoegen.173

De toekomst van de THT

De opvolger van Pais, de sociaaldemocraat dr. J.A. (Jos) van Kemenade, verklaarde
de campusfilosofie voor mislukt. Hij sprak over een ’overmaat aan ruimtelijke
onderwijsvoorzieningen en campusvoorzieningen’ die noopten tot ’een heroverweging van de
opzet van deze hogeschool.’ Hij gaf wel aan dat de hogeschool in de afgelopen jaren met
succes een aantal initiatieven had ontplooid en hij sprak de hoop uit ’dat deze tendentie
zich zal voortzetten en dat daarvan een wervende kracht zal uitgaan.’ Hij dacht hierbij
met name aan bestuurskunde en aan de afstudeerrichting biomedische techniek. Maar, zo
vervolgde hij, ’het lijkt erop, dat de conclusie moet worden getrokken, dat de campusfilosofie
geen blijvende plaats binnen het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs heeft verworven.
Het gevolg van een dergelijke conclusie zou ... moeten zijn, dat de campus geleidelijk aan
wordt vermaatschappelijkt in samenwerking met de lokale overheden en in samenhang met

169THT Nieuws, 16 november 1978. Dit speelde tijdens de nadagen van het blanke regime van Ian
Smith.

170Kamerstukken II 1977-1978, 15 034 nrs. 1-2. Hoger onderwijs voor velen pp.5-6.
171Kamerstukken II 1977-1978, 15 034 nrs. 1-2. Hoger onderwijs voor velen p.8
172Kamerstukken II 1977-1978, 15 034 nrs. 1-2. Hoger onderwijs voor velen p.10.
173NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1663. HR. 12 maart 1979.
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de ontwikkeling van de plaatselijke sociaal-culturele infrastructuur.’174 Dat Gedeputeerde
Staten van Overijssel in 1970 hadden besloten dat de wegen van Drienerlo openbaar zouden
zijn was nog maar een eerste stap geweest in de vermaatschappelijking van de campus.175

Dat betekende niet dat het voortbestaan van de THT een vanzelfsprekendheid was. Klaas
Beuker, kamerlid namens de RKPN, keerde zich in de Tweede Kamer tegen de THT:

Ik wil dan nog iets zeggen over de overbodige technische hogeschool. Ik hoor
van alle kanten dat de Technische Hogeschool Twente op politieke gronden en
op verkeerde prognoses is opgericht, dat er economisch helemaal geen noodzaak
voor zou zijn geweest en dat alleen de biomedische techniek als studierichting
in trek is. Ik heb bovendien gehoord dat deze hogeschool kampt met een
schreeuwend tekort aan studenten, dat hele afdelingen leeg staan en dat de
campus, die bedoeld was voor studentenhuisvesting, voor het grootste gedeelte
ook leeg staat en bijna alleen dient voor het onderbrengen van woningzoekenden
uit Enschede en omgeving. Is dit juist? Is het ook juist dat heel eenvoudig de
hoogleraren naar Delft, Eindhoven en Maastricht zouden kunnen afvloeien om
daar de gaten op te vullen? Is het bovendien juist dat dan de gebouwen zouden
kunnen worden gebruikt voor het opvangen van takken van rijksdiensten die
toch van hier overgeplaatst moeten worden en dat eventueel de apparatuur met
taakverdeling gespreid zou kunnen worden over Delft, Eindhoven en Maastricht?
Is het juist dat het aantal leerlingen — 2000 à 3000 studenten — gemakkelijk
door andere hogescholen kan worden opgevangen? Als het waar is dat deze
hogeschool daar geheel overbodig staat en alleen op de begroting staat om een
bedrag van zo’n 100 mln. te verbruiken, dan vind ik dat de bewindslieden zo
flink moeten zijn om te zeggen dat zij deze hogeschool sluiten. De bewindslieden
hebben dan een behoorlijke post om eventuele mankementen bij de MAVO’s of
andere soorten scholen te kunnen verhelpen.176

Staatssecretaris Klein beoordeelde het voorstel van Beuker als ’wel zeer drastisch’: het
was naar zijn smaak een ’iets te hevige ingreep’. Wel vond hij de leegstand op de THT
verontrustend en stelde hij dat daarvoor nieuwe activiteiten moesten worden ontwikkeld.177

Klein werd na zijn staatssecretariaat lid van een verkenningscommissie die zich over
de langetermijnontwikkeling van de THT zou buigen, de Adviesgroep Lange Termijn
Ontwikkeling.178 De hoogleraren Zandbergen, Kreiken, Rijken, Feijen en André de la Porte
zaten ook in deze commissie, die verder werd aangevuld met de industrieel W.J. Beek,
president-directeur van Van den Bergh en Jurgens.179 Deze verkenningscommissie kwam

174Kamerstukken II 1976-1977, 14100 hoofdstuk VIII, nr.2 p.125.
175Nieuws in en om THT, 7 nr.7, 19 februari 1970.
176Handelingen II 1976-1977, 26 januari 1977, p.2713.
177Handelingen II 1976-1977, 26 januari 1977, p.2762.
178De Adviesgroep hernoemde zich tot Verkenningscommissie Lange Termijn Ontwikkeling (VLTO).
179THT Nieuws, 17 augustus 1978.
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tot de conclusie dat de THT zou moeten uitgroeien tot een tweekernenhogeschool met een
enerzijds een technische en anderzijds een bestuurs- en bedrijfskundige poot. Daarmee
verliet de commissie de plannen om uit te groeien tot een hogeschool met drie kernen, zoals
geformuleerd in de Grondslagennota. Daarnaast zou de THT moeten uitgroeien tot 4000
studenten. Ook werd geadviseerd een studierichting informatica in te stellen en zou moeten
worden bestudeerd of een studierichting civiele techniek alsnog haalbaar zou zijn. Daarnaast
kon worden gekeken naar een eventuele juridische opleiding.180

In januari 1977 gaf de voorzitter van het College van Bestuur, A. Hooites Meursing,
in de Hogeschoolraad aan tevreden te zijn over de vooraanmeldingen. Een lid van de
Hogeschoolraad, Kamphuis, plaatste daar echter een kanttekening bij. Hij wist dat de THT
relatief de minste groei vertoonde van de drie TH’s, en dan vooral wat betrof de technische
richtingen.181 De lichte groei van de studentenaantallen zette door en de verdeling van de
studenten over de afdeling was vrij constant.182 De toekomst van de THT was echter nog
lang niet veilig gesteld. In 1980 merkte collegelid drs. E.A.W. Bolle in de Hogeschoolraad
op dat op zekere termijn de capaciteit in Delft voldoende zou zijn om alle studenten in
de klassieke technische richtingen op te vangen. Dat vroeg om maatregelen. ’Wil de
THT zich ... handhaven,’ verkondigde hij, ’dan is het devies dat wij ons moeten richten op
nieuwe aktiviteiten, gestart vanuit onderzoekszwaartepunten en maatschappijbehoeften.’183

De besturen van de drie technische hogescholen waren al eens samen geweest om te
overleggen over zulk soort zwaartepunten. Uit dit overleg was naar voren gekomen dat
de afdelingen onderling over zwaartepunten zouden gaan praten.184

Conclusie

Naar aanleiding van de Grondslagennota en de daarop gebaseerde uitgroei naar een
tweekernenhogeschool stelde de onderafdeling der Bestuurskunde de vraag of de naam
Technische Hogeschool Twente de lading nog wel zou dekken. De vraag was gerechtvaardigd.
De niet-technische sector van de hogeschool ontwikkelde zich door de komst van
onderwijskunde en ontwikkelingskunde steeds verder en daardoor was van een louter
technische hogeschool geen sprake meer, terwijl de THT nog wel als zodanig bekend stond.
De onderafdeling Bestuurskunde was met name ontevreden omdat zij zich constant diende te
afficheren als ’een niet-technische opleiding, die géén ingenieurs aflevert.’185 Na enig beraad
kwam het College van Bestuur tot de conclusie dat de onderafdeling een punt had: de

180THT Nieuws, 22 februari 1979.
181NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 1656. HR. 10 januari 1977.
182Ibid., inv.nr. 1666. HR. 17 augustus 1979.
183Ibid., inv.nr. 1669. HR. 29 september 1980.
184Ibid., inv.nr. 1657. HR. 28 februari 1977.
185Universiteit Twente, Enschede, Archivering UT, Semi-statisch archief, .07.11 Naamgeving THT/UT

1976-2005. Nieuwe naamgeving THT. Brief van het voorlopig bestuur der onderafdeling der bestuurskunde
aan het CvB, 27 februari 1976.
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hogeschool had zich ontwikkeld en dat betekende dat de maatschappijwetenschappelijke
onderdelen van de hogeschool ook in de naam naar voren dienden te komen. Het
voorstel van het College van Bestuur was dan ook om de roepnaam van de Technische
Rijkshogeschool te Enschede te wijzigen in TH Twente, hogeschool voor technische en
maatschappijwetenschappen.186 Dit voorstel werd niet onverdeeld positief ontvangen. De
afdeling CT verwierp het voorstel, de onderafdeling TW had de voorkeur om de roepnaam THT
voorlopig ongewijzigd te laten en studentendecaan drs. J.A.M. (Jan) Ham vroeg zich af waarom
de naam überhaupt veranderd diende te worden. Ook anderen probeerden alternatieven voor
de nieuwe naam te verzinnen: Gröneveld suggereerde Twentse Hogeschool voor Toegepaste
wetenschappen, waarmee in ieder geval de afkorting THT intact zou blijven.187

De plaats van de THT binnen het Nederlandse onderwijslandschap was daarmee ook
veranderd. Zeker, zij werd als technische instelling nog steeds in één adem genoemd met de
technische hogescholen in Delft en Eindhoven — maar de THT week van deze instellingen
af. Was dat gedurende de eerste jaren van haar bestaan door de campusfilosofie en andere
experimenten; in de jaren zeventig was dit omdat de THT te breed was om louter een
technische hogeschool te zijn, maar veel te smal om als algemene universiteit te kunnen
worden gezien.

186Universiteit Twente, Enschede, Archivering UT, Semi-statisch archief, .07.11 Naamgeving THT/UT
1976-2005. Nieuwe naamgeving THT. Brief van de voorzitter van het CvB aan de voorzitter van de HR,
20 december 1977.

187Ibid., .07.11 Naamgeving THT/UT 1976-2005. Nieuwe naamgeving THT.
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Hoofdstuk 5

Een ondernemende hogeschool

De ondernemende houding van een universiteit kan worden uitgedrukt door
het feit dat de universiteit zich realiseert dat ze een produkt heeft en dat er

een markt is. Het produkt is kennis, enerzijds geïnvesteerd in afgestudeerden
en anderzijds als resultaat van universitair onderzoek. Deze kennis moet op de
markt worden afgezet langs verschillende wegen. De markt is de samenleving

in het algemeen en de industrie in het bijzonder.1

— Harry van den Kroonenberg

In de jaren tachtig traden grote veranderingen op, niet in de laatste plaats op bestuurlijk
vlak. Willem van Spiegel werd in 1979 opgevolgd als rector opgevolgd door de hoogleraar
methodisch ontwerpen prof. dr. ir. H.H. (Harry) van den Kroonenberg. De voorzitter
van het College van Bestuur, A. Hooites Meursing, ging met pensioen en werd opgevolgd
door C. van Lookeren Campagne, die eerder onder andere bij Douwe Egberts en Heineken
werkzaam was geweest. Zij zagen zich geconfronteerd met ongunstige demografische
ontwikkelingen, resulterend in teruglopende studentenaantallen. Daarnaast was er sprake
van grootschalige bezuinigingsoperaties, grote veranderingen in de onderwijswetgeving en
veranderende financieringsstructuren.2 Reusachtige begrotingstekorten na 1977 leidden tot
het besef dat er iets diende te worden gedaan aan de overheidsuitgaven.3 De jaren tachtig
staan bekend als een periode van drastische bezuinigingen. Tegelijkertijd groeide juist in
deze periode de Technische Hogeschool Twente uit van een regionale onderwijsinstelling tot
een nationale ondernemende onderzoeksuniversiteit.4 Hoe is dit te verklaren?

1H.H. van den Kroonenberg. „De rol van het wetenschappelijk onderwijs”. In: Economisch statistische
berichten 72 (1987), pp. 1042-1044, p. 1044.

2Frits Schutte. „The university-industry relations of an entrepreneurial university: the case of the
University of Twente”. In: Higher education in Europe 24 (1999), pp. 47-65, p. 49.

3Van Zanden, Een klein land, p. 98.
4Schutte, „The university-industry relations of an entrepreneurial university”, pp. 47-65.
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Afrekenen met het baccalaureaat

Binnen de Hogeschoolraad werd gesproken over het ’mislukken’ van een aantal doelen
die de THT zich aanvankelijk had gesteld. Het baccalaureaat, de algemene propedeuse,
de campus als een experiment voor de vorming van de studenten, de integratie van
maatschappijwetenschappen werden alle als mislukkingen aangemerkt. De Technische
Hogeschool Twente als schoolvoorbeeld van succesvolle onderwijsvernieuwing had daarmee
gefaald. Het College van Dekanen was terughoudender in haar oordeel. Zij wensten een
evenwichtiger visie waarin ook doelen die wel geslaagd waren aandacht mochten krijgen.
De mislukte experimenten mochten zeker bij naam genoemd worden, maar een zekere
terughoudendheid was hierbij gewenst. Bij voorbaat zaken voor mislukt verklaren was iets
dat het college liever niet zag.5

Dat nam niet weg dat de hogeschool een zekere verantwoordelijkheid voelde ten opzichte
van haar eigen verleden. Het CDO had een onderzoek ingesteld naar de baccalaureï en het
bleek dat ’deze mensen, nu het bacc. experiment gaat aflopen, zich ongerust maken over
hun positie en zich ook wel wat een door de THT vergeten groep voelen.’ Deze ongeveer
honderd baccalaureï zouden overblijven met ’een uniek, mager academisch diploma ... dat
niet meer wordt afgegeven.’ De THT had het baccalaureaat actief gepropageerd en had
verplichtingen tegenover deze mensen.6 Het College van Dekanen kwam tot het oordeel dat
de baccalaureï in aanmerking moesten komen voor een ingenieursdiploma. ’De baccalaureus
heeft het voordeel van een ervaring/ontwikkeling, waarvan hij natuurlijk wel blijk moet geven.’7

Van Spiegel bevestigde dat veel baccalaureï al werkzaam waren op ir.-niveau.8 In het najaar
van 1981 werd actie ondernomen. De hogeschool zou in contact treden met de baccalaureï
en met hen overleggen hoe in vervolg op de baccalaureaatsstudie en praktijkervaring alsnog
een ingenieursexamen kon worden afgelegd.9

Dat deze kwestie de pioniers aan het hart ging bleek wel uit een brief van oud-rector
magnificus Vlugter uit 1985, waarin hij onder andere deze kwestie aan de orde stelde.
Vlugter constateerde dat mensen met de titel baccalaureus technische wetenschappen in
het algemeen erin geslaagd waren een volwaardige ingenieurspositie te veroveren. Vlugter
zou de prestatie van deze baccalaureï graag bekroond zien met een volwaardige academische
titel. ’Als R.M.’, zo vervolgde hij, ’heb ik bij de eerste groep geslaagde BTW’ers gezegd, dat
zij — bij eventueel falen van de baccalaureaatsopleiding — daar nooit het dupe van mochten
zijn.’ Daarom stelde Vlugter dat het zaak was dat de hogeschool ’alle nog aanwezige BTWers
van onze TH de ir. of drs. titel, met het nodige ceremonieel, moet verlenen.’10 Van Lookeren

5NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 622. CvD. 26 augustus 1980.
6Ibid., inv.nr. 621. CvD. Nota Positie baccalaureï, mei 1980.
7Ibid., inv.nr. 621. CvD. 8 april 1980.
8Ibid., inv.nr. 623. CvD. 14 april 1981.
9Ibid., inv.nr. 624. CvD. CvB aan CvD, 7 oktober 1981.

10Universiteit Twente, Enschede, Archivering UT, Semi-statisch archief, inv.nr. 07.11 Geschiedschrijving
UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Vlugter aan het CvB, 17 maart 1985.
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Campagne kon Vlugter gerust stellen. Alle bekende BTW’s waren inmiddels aangeschreven.
’Een aantal van hen,’ gaf hij aan, ’was zo goed gevorderd in hun carrière en was daar zo
tevreden over dat ze niet geïnteresseerd waren. Een aantal heeft de mogelijkheid ingenieur
te worden wel aangegrepen en is dat in het kader van de mogelijkheden die de wet ons geeft
ook geworden.’11

De opvolging van hoogleraren

Nu de THT enige tijd functioneerde bereikten meerdere hoogleraren een leeftijd om met
emeritaat te gaan. Berkhoff was hen al in 1967 vooraf gegaan. Van de oorspronkelijke
afdelingsvoorzitters ging Vlugter als eerste met emeritaat, in 1971. Van Hasselt vertrok in
1979, maar zou als buitenlid in de Hogeschoolraad zitting nemen en dus bij de THT betrokken
blijven. Breedveld zou in 1982 met emeritaat gaan. Dat betekende dat leerstoelen vrijkwamen
en weer vervuld moesten worden. Met betrekking tot de opvolging van prof. dr. ir. E.A.M.F.
Dahmen stelde Schuijer dat het spijtig genoeg moeilijk werd om personen met industriële
ervaring aan te trekken als hoogleraar.12 De afdeling CT was van mening dat leerstoelen zo
veel mogelijk bezet dienden te worden door mensen uit de industrie.13 Dat was ook zichtbaar
in de achtergrond van de hoogleraren bij deze afdeling — we hebben reeds eerder gezien dat
een substantieel deel van de eerste generatie hoogleraren een verleden had in de industriële
research.14 Prof. dr. A. Bantjes (Materiaaltechniek en Biomedica) was afkomstig van Du Pont,
prof. dr. ir. D.N. (David) Reinhoudt van het Koninklijke/Shell Laboratorium Amsterdam (KSLA)
en prof. dr. C.A. (Kees) Smolders van de Centrale Research van de Algemene Kunstzijde Unie.

Het vinden van potentiële kroondocenten uit de industrie werd echter al moeilijker.
Een oorzaak hiervan was een vernuftige bezuiniging van minister Pais. Deze had een
maatregel doorgevoerd waardoor alle lectoren hoogleraar zouden worden. Vrijgekomen
kroondocentenplaatsen dienden vervolgens te worden bezet op het oude lectorsniveau. Dit
was, merkte een lector, D. (Dirk) Kleima, ontsteld op, een manier waarop het ministerie
’goedkope hoogleraren’ creeërde.15 Een gevolg daarvan was dat de herbezetting van
vrijgekomen kroondocentenplaatsen niet gemakkelijk verliep, zoals bijvoorbeeld bij de
herbezetting van katalyse bleek. Het probleem was volgens Schuijer dat de salarissen in de
industrie hoger lagen.16 Dit bleek een algemeen probleem: ook de afdelingen Bedrijfskunde
en het opstartende Toegepaste Onderwijskunde hadden moeite met het invullen van vacatures
omdat de honorering te laag zou zijn.17 Datzelfde probleem deed zich voor met het vervullen

11Ibid., inv.nr. 07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Van Lookeren
Campagne aan Vlugter, 18 april 1985.

12NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 621. CvD. 12 februari 1980.
13Ibid., inv.nr. 621. CvD. 13 mei 1980.
14Zie hiervoor p. 80.
15THT Nieuws, 9 november 1978, 18 januari 1979 en 1 februari 1980.
16NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 625. CvD. 5 januari 1982.
17Ibid., inv.nr. 623. CvD. 10 februari 1981.
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van promotieplaatsen. Van Lookeren Campagne schreef aan Vlugter dat het regelmatig
voorkwam dat voor promotieplaatsen geen geschikte kandidaten werden gevonden. Dat
was volgens hem ook een gevolg van de hogere salarissen in de industrie. In het verleden
waren zulk soort verschillen weggewerkt met zogenaamde Toxopeusronden — vernoemd
naar minister van Binnenlandse Zaken Edzo Toxopeus —, waarbij de ambtenarensalarissen
substantieel werden opgehoogd, maar het tot bezuinigingen genoodzaakte kabinet wilde hier
niet aan en dat maakte de zaken voor de THT er ook niet makkelijker op.18

Een kleine en kwetsbare instelling

Van den Kroonenberg constateerde bij de opening van het academisch jaar 1980-1981 tot zijn
opluchting weer een gestage groei van de aantallen studenten. Het aantal eerstejaars was
in het academisch jaar 1980-1981 voor het eerst boven de 600 gestegen.19 Daarnaast zouden
in de nabije toekomst een aantal nieuwe opleidingen van start kunnen gaan. Toegepaste
Onderwijskunde zou op 1 september 1981 beginnen en er werd gewacht op toestemming
van de minister voor een zelfstandige studierichting Informatica.20 Mits deze toestemming
zou komen, zou ook Informatica in 1981 van start kunnen gaan. Er waren nog meer plannen
voor uitbreiding. Als alles mee zou zitten zou de THT in september 1982 kunnen starten
met een bescheiden opleiding Wijsbegeerte van Wetenschap en Techniek. Voor een opleiding
Civiele Techniek was al samen met de TH Delft een verkenning uitgevoerd — de plannen
waren weer uit de ijskast gehaald. Daarnaast streefde de afdeling Bedrijfskunde naar een
op zichzelf staande opleiding bedrijfskunde. Het bleek, zo stelde Van den Kroonenberg,
dat ’de THT zeer vlijtig bezig is aan haar toekomst te werken ...’21 Dat betekende echter
niet dat die toekomst er rooskleurig uit zag. Van den Kroonenberg sprak ook over een in
Nederland heersende vertrouwenscrisis ten aanzien van de besteding van middelen in het
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs werd volgens hem
over de gehele linie op vele punten bedreigd en die bedreiging zou in nog sterkere mate voor
de TH Twente gelden.22 In Den Haag was immers een vrij zwakke Twente-lobby.23 ’We zullen
zelf iets moeten ondernemen om uit deze crisis te komen,’ zo stelde de rector.24 De THT was

18Universiteit Twente, Enschede, Archivering UT, Semi-statisch archief, inv.nr. 07.11 Geschiedschrijving
UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Van Lookeren Campagne aan Vlugter, 18 april 1985.

19H.H. van den Kroonenberg. Wie niet groot is moet vlug zijn. Rede bij de aanvang van het academisch
jaar 1980-1981. Enschede: opening academisch jaar THT, 1980, p. 4.

20Voor Toegepaste Onderwijskunde zie Jules M. Pieters, Tjeerd Plomp en Linda E. Oldenthal, red. 20
jaar Toegepaste onderwijskunde. Een kaleidoscopisch overzicht van Twents onderwijskundig onderzoek.
Enschede: Twente University Press, 1999. Betreffende Informatica: Wiek Vervoort. Informatica aan de
THT. s.l., s.a. [2006].

21Van den Kroonenberg, Wie niet groot is moet vlug zijn, pp. 9-12.
22Harry van den Kroonenberg. „De ontwikkeling van de TH Twente. ”Toekomst door

ondernemerschap””. In: Ondernemen met kennis. voordracht bij de opening van een nieuw gebouw van
Tebodin. s.l.: Twente University Press, 1996, pp. 13-22, p. 19.

23NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 624. CvD. 3 december 1981.
24Van den Kroonenberg, Wie niet groot is moet vlug zijn, p. 20.
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volgens Van den Kroonenberg ’een kleine en kwetsbare instelling’ die uit de gevarenzone
moest worden geloodst.25

In de nota Algemeen beleid THT in de 80-er jaren stond de vraag centraal hoe de
THT zich kon onderscheiden van de andere instellingen van hoger onderwijs. Door zich
te onderscheiden, zo stelde Van Lookeren Campagne, kon de levensvatbaarheid van de
THT worden gegarandeerd. En dat was hard nodig, want op het departement werd
gewerkt aan grote veranderingen. ’Ook al praat men er niet over, gerekend wordt er toch
wel in Den Haag!’ Een combinatie van demografische ontwikkelingen en de invoering
van de tweefasenstructuur zou resulteren in een afnemende studentenpopulatie. De Wet
Twee-fasenstructuur wetenschappelijk onderwijs werd in 1982 ingevoerd en was terug te
voeren op de voorstellen van regeringscommissaris Posthumus uit 1968. Hierdoor werd de
nominale cursusduur in het wetenschappelijk onderwijs teruggebracht van vijf tot vier jaar.
Er zouden dus niet alleen minder potentiële studenten zijn maar deze studenten zouden
ook nog eens minder lang onderwijs vragen.26 Deze situatie was voor Wiebe Draijer, die in
1982 Van den Kroonenberg als rector magnificus was opgevolgd, aanleiding om het hoger
onderwijs te vergelijken met ’een overgeïnvesteerde winkel met afnemende klandizie.’27 In de
pers was al sprake van een negatieve berichtgeving. Het gerucht ging dat het ministerie
over verschillende draaiboeken beschikte waarin de THT in 1985 zou kunnen sluiten.28 In het
College van Dekanen bracht een verontruste prof. dr. J.G. Boerlijst dit punt ook aan de orde:
hij was al door ouders benaderd met de vraag of het zin had om hun kinderen aan de THT
te laten studeren, omdat de THT immers in 1985 zou ophouden te bestaan.29

Om dit scenario af te wenden was het met name van belang dat de THT zou blijven
groeien. Aangezien de directe financiering van de instelling was gekoppeld aan het aantal
onderwijsvragende studenten diende de hogeschool om haar voortbestaan te garanderen
door te groeien tot circa 4000 studenten. Dat zou moeilijk worden met het vooruitzicht
van een krimpende totale studentenpopulatie en bovendien kunnen leiden tot concurrentie
tussen de instellingen voor hoger onderwijs.30 Draijer stelde dat de THT feitelijk te duur
was zolang het aantal van 4000 studenten niet werd bereikt.31 Om aan deze extra studenten
te kunnen komen werd gekeken welke gebieden in Nederland een lagere deelname aan
het wetenschappelijk onderwijs kenden. Dit betrof Noord-Holland, Zeeland en Friesland.
De TH Delft was al studenten aan het werven in Noord-Holland en de TH Eindhoven
richtte zich al op Zeeland. Dat wierp de vraag op of Twente wellicht activiteiten gericht

25H.H. van den Kroonenberg. De nieuwe analfabeten. Rede bij de aanvang van het academisch jaar
1981-1982. Enschede: opening academisch jaar THT, 1981, p. 1.

26Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, p. 709.
27W. Draijer. Toegerust voor het ongewisse: aanzet voor een strategisch plan van de THT. Rede bij de

aanvang van het academisch jaar 1984-1985. Enschede: opening academisch jaar THT, 1984, p. 4.
28THT Nieuws, 19 november 1981.
29NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 625. CvD. 5 januari 1982.
30Ibid., inv.nr. 624. CvD. 3 december 1981.
31Ibid., inv.nr. 626. CvD. 12 april 1983.
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op Friesland zou moeten ontplooien.32 In 1984 was niet alleen in Friesland, maar in het
gehele noordoosten van Nederland sprake van lagere percentages studenten onder de 18-
tot 20-jarigen. Draijer stelde dat men er wel vanuit mocht gaan dat men in dit gebied net
zo ’snugger’ zou zijn als in de rest van het land en daarom werd het noordoosten, en dan
met name Friesland, als een groeimarkt voor de THT gezien.33 Dat was een strategie die
overigens ook door andere universiteiten werd gevolgd. De Rijksuniversiteit Groningen was
reeds in 1976 een Fries experiment gestart34 en ook de Landbouwhogeschool Wageningen
kende een Vestiging Friesland. In 1985 ging ook een Twentse dependance in Leeuwarden
van start, waar eerstejaarsonderwijs kon worden genoten. Deze Friese vestiging bestond tot
2005.

Consolidatie van de tweekernenhogeschool

De minister stond in beginsel positief ten over de instelling van een experimentele
studierichting informatica. Ook kon hij zich indenken dat een zwaartepunt in dit vakgebied
in Twente zou komen — er bestonden bij Elektrotechniek en Toegepaste Wiskunde reeds
afstudeerrichtingen informatica. Het College van Bestuur oordeelde dat deze ontwikkeling
van zeer groot belang zou zijn voor de hogeschool. De afdeling Elektrotechniek nam
echter een ambivalente positie in — de instelling van een zelfstandige studierichting en
afdeling Informatica zou immers ernstige consequenties kunnen hebben voor deze afdeling.
Elektrotechniek had zich van begin af toegelegd op de informatietechniek en wilde daarom
dat het werkterrein van de nieuw op te richten afdeling Informatica zeer goed zou worden
afgebakend.35 Het stond overigens buiten kijf dat de nieuwe studie door een nieuwe afdeling
Informatica zou moeten worden verzorgd: de studie onderbrengen bij òfwel EL òf TW zou
de andere afdeling voor het hoofd stoten.36 Er was even nog sprake van de oprichting
van een tussenafdeling Informatica, waarin de bestaande afdelingen hun afstudeerrichtingen
informatica zouden kunnen aanbieden,37 maar dit idee werd van de hand gedaan. De afdeling
Elektrotechniek was bang voor identiteitsverlies en benadrukte het apparatuurgerichte
karakter van een deel van de informatica.38 De verbondenheid tussen Elektrotechniek en
een nieuwe afdeling Informatica werd goed geïllustreerd in de afscheidsrede van Breedveld.
Hij stelde dat de afdeling der Elektrotechniek door het werk van een aantal vakspecialisten
eigenlijk prima de afdeling der informatietechniek zou kunnen heten — het was alleen dat

32NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 626. CvD. 1 november 1983.
33Draijer, Toegerust voor het ongewisse, p. 4.
34L. Karsten. „Het Leeuwarder onderwijsexperiment”. In: RUG en regio. Balans van een buitengewone

band. Red. door M.G.J. Duijvendak en P. Kooij. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2004, pp. 127-153.
35NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 621. CvD. Afdelingsbestuur EL aan het CvB, 15

februari 1980.
36THT Nieuws, 27 oktober 1977.
37THT Nieuws, 9 maart 1978.
38THT Nieuws, 14 maart 1980.

182



dat wettelijk nog niet mocht.39 Om de door Elektrotechniek voorziene uitholling in ieder
geval deels te voorkomen stelde decaan prof. ir. A. (Albert) Kok van Elektrotechniek voor
de vakgroep Digitale Techniek, die een grensoverschrijdende vakgroep zou worden, in ieder
geval bij Elektrotechniek gevestigd te houden. ’Ze werken apparatuurgericht,’ benadrukte
Kok, ’met printplaten, solderen en zo. Dat moet weer met programmatuur, van Informatica
[een vakgroep binnen de afdeling Toegepaste Wiskunde, JdB] dus, gecombineerd worden.
Die programma’s verplaats je makkelijker dan apparatuur, dus laten we dan zo snijden dat de
apparatuur in E&F [het gebouw voor Elektrotechniek en Fysica, tegenwoordig Hogekamp, JdB]
blijft.’40 De verbazing bij Elektrotechniek was dan ook groot toen Informatica ’nòg verder van
EL dan TW/RC [het gebouw voor Toegepaste Wiskunde en het Rekencentrum, tegenwoordig
Cubicus, JdB]?!’ werd gehuisvest.41 Gedurende de jaren tachtig werd een aantal nieuwe
gebouwen neergezet voor de nieuwe opleidingen. Het architectenbureau dat was gekozen
voor het gebouw dat Toegepaste Onderwijskunde en Informatica (het TO/INF-gebouw) zou
huisvesten werd gekozen vanwege de budgettaire precisie waar het bedrijf om bekend stond.42

De architecte, Jeanne Dekkers, zou later ook de Drienerburght en de Vlinder ontwerpen.43

Door de komst van het gebouw voor TO/INF was sprake van een toenemende clustering van
gebouwen voor onderwijs en onderzoek.

De inspanningen van de THT bleken niet tevergeefs. Informatica en Toegepaste
Onderwijskunde gingen inderdaad in 1981 van start. De verwachting was dat zowel
Bedrijfskunde als Wijsbegeerte van Wetenschap en Techniek en Samenleving (WWTS) in 1982
zouden kunnen starten.44 Vanuit de faculteit Wijsbegeerte & Maatschappijwetenschappen
werd wijsgerig en maatschappijwetenschappelijk onderwijs toegeleverd aan de technische
studierichtingen. ’De zich als Universiteit van Technische- en Maatschappij-Wetenschappen
afficherende instelling ziet zichzelf beleidsmatig als belichaming van twee kernen, de
technische en de maatschappelijke, die tevens de twee kernen van het ingenieursbestaan
vormen. Haar beleid is erop gericht die twee kernen integraal op elkaar te betrekken;
vooral voor wat betreft het onderwijs aan toekomstige ingenieurs.’ De opleiding WWTS
bood studenten met een technische propedeuse de mogelijkheid een deel van de vakstudie
op doctoraal niveau te verdiepen ’in samenhang met maatschappelijke vraagstukken van
wetenschapsontwikkeling, technologie-impact, communicatie en beleid, die scholing vergen
in integraal wijsgerig denken en ontwerpen.’45 Hierbij was sprake van een samenhang met

39M.P Breedveld. Aan het einde van de informatielijn. Gedachten bij 17 jaar Informatietechniek aan de
Technische Hogeschool Twente. Afscheidscollege van prof. ir. M.P. Breedveld op 19 maart 1982. Enschede,
1982, p. 11.

40THT Nieuws, 22 januari 1981.
41NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 625. CvD. 9 februari 1982.
42THT Nieuws, 12 september 1985.
43Universiteitsblad Twente, 3 september 1987 en 17 maart 1988.
44Van den Kroonenberg, De nieuwe analfabeten, pp. 4-5.
45Doede Nauta. „Verantwoording vooraf”. In: Technologie met de blik op oneindig. WMW-publikatie

1, p. 9.
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de activiteiten van de Boerderij, waar het Centrum voor Vraagstukken van Wetenschap en
Samenleving was gevestigd.

Een Twentse opleiding civiele techniek leek echter minder haalbaar te zijn geworden.
In Delft was het aantal studenten civiele techniek teruggelopen, waardoor de start van een
Twentse opleiding niet opportuun leek.46 Dat betekende niet dat de voorbereidingen stil
kwamen te liggen. Nadat de THT een advertentie had geplaatst voor een aan te trekken
civieltechnisch adviseur was de THD woedend geworden.47 Delft wilde dat de THT zich in
ieder geval tot 1988 zou onthouden van onderwijs in de civiele techniek.48 Als gevolg hiervan
was de teneur binnen het College van Dekanen dat de THT een opleiding Civiele Techniek wel
kon vergeten. Er werd nu gedacht aan een opleiding civieltechnische bestuurs/bedrijfskunde.49

Het achterliggende idee was dat door de integratie van Bestuurskunde en Bedrijfskunde in
het curriculum de Twentse opleiding Civiele Techniek een dusdanig eigen karakter zou krijgen
dat de TH Delft zich geen zorgen zou hoeven maken over eventuele concurrentie.

Draijer wees nogmaals op de noodzaak om door te groeien naar 4000 ingeschreven
studenten.50 Om dit te bereiken dienden er nog meer nieuwe opleidingen te komen.
Opleidingen als Biomedische Techniek en Ergonomisch Ontwerpen stonden in de steigers
en er werd nog steeds gewerkt aan Civiele Techniek en Spraak- en Taaltechnologie. Ook
werd gedacht aan een opleiding voor een soort micro- en meso-econometrie.51

De bezuinigingsoperatie Taakverdeling en Concentratie

De ambitie van de THT om te groeien en nieuwe opleidingen te starten paste eigenlijk niet
in het algemeen patroon, waarin de noodzaak tot bezuinigen voorop stond. Op 16 november
1981 schreef minister Deetman een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een grootschalige
bezuinigingsronde in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aankondigde. In 1982
werd gestart met de voorbereidingen voor de operatie Taakverdeling en Concentratie, een
bezuinigingsoperatie die 258 miljoen gulden zou moeten opleveren.52 De minister liet de te
treffen bezuinigingsmaatregelen voorlopig aan de universiteiten en hogescholen zelf over. De
decaan van Toegepaste Wiskunde, prof. dr. C. (Kees) Hoede, merkte in het College van
Dekanen op dat ’je het veiligst staat als je uniek bent.’ Het was dus zaak dat de afdelingen
zich zouden bezinnen op een dusdanige profilering dat men een unieke positie in het land
zou innemen. Rector magnificus Draijer wees er echter op dat zo’n bezinning veel te veel

46Van den Kroonenberg, De nieuwe analfabeten, pp. 4-5.
47THT Nieuws, 17 februari 1983.
48THT Nieuws, 9 juni 1983.
49NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 626. CvD. 20 september 1983.
50W. Draijer. Herhaalde kruispeiling. Rede bij de aanvang van het academisch jaar 1983-1984.

Enschede: opening academisch jaar THT, 1983, p. 12.
51Ibid., pp. 13-14.
52Concept-beleidsvoornemens taakverdeling en concentratie wetenschappelijk onderwijs.

’s-Gravenhage, 1983, p. 43.

184



tijd in beslag zou nemen. De minister zou immers na 1 maart 1983 zelf stappen ondernemen,
mochten de universiteiten er gezamenlijk niet uit kunnen komen.53

Het overleg tussen de Nederlandse universiteiten en hogescholen had plaats in
de Taakverdelingscommissie Wetenschappelijk Onderwijs, waarvan Erik Bolle namens
het College van Bestuur van de THT lid werd. Het standpunt dat Bolle in de
Taakverdelingscommissie verdedigde hield in dat de THT op dat moment compleet was. ’Àls
we zouden moeten inleveren zijn we incompleet.’ Volgens Bolle kon dus slechts hier en
daar ’geschaafd’ worden.54 Ook Draijer bezocht enkele TVC-bijeenkomsten in Den Haag. Hij
constateerde dat daar langzamerhand grimmige verhoudingen waren ontstaan, waardoor de
onderhandelingen werden bemoeilijkt.55 Het was gunstig dat minister Deetman constateerde
dat de belangstelling voor de technische wetenschappen weer toenam. Concentratie
was bij de technische wetenschappen dus niet aan de orde, maar bij de afdelingen
Algemene Wetenschappen was bij de TH’s wel degelijk een besparing mogelijk, zo stelde
Deetman. Dit kon worden bereikt door deze afdelingen samen te laten werken met
andere instellingen.56 Bij een aantal opleidingen, zoals technische mechanica, technische
natuurkunde en technische scheikunde, stelden de drie technische hogescholen zich op
één lijn tegenover de Rijksuniversiteit Groningen. De hogescholen verklaarden dat zij deze
opleidingen zonder budgettaire consequenties konden verzorgen.57

De taakverdelingscommissie kwam tot maatregelen zonder precedent. In het rapport
werd aangekondigd dat ’... gehele onderdelen van het universitaire bedrijf [zullen] worden
opgeheven, andere onderdelen zullen als gevolg van takenruil en afslanking in meerdere
of mindere mate aan de bezuinigingen moeten bijdragen.’58 Daarmee was TVC een
grootscheepse herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs als geheel. Draijer stelde
dat de operatie ’alle kaarten opnieuw [leek] te schudden.’59 TVC werd gepresenteerd als een
middel om de kosten te beperken en de kwaliteit en doelmatigheid van de Nederlandse
universiteiten en hogescholen te verhogen. Guy Neave, hoogleraar comparatieve studies van
het hoger onderwijsbeleid, stelt echter dat dit ook een belangrijke stimulans vormde om nu
eindelijk eens werk te maken van een aantal structurele problemen die waren ontstaan in
het massale wetenschappelijk onderwijs.60

Niettemin kwam de THT betrekkelijk ongeschonden uit de bezuinigingsoperatie. Vanwege
de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en afdelingen kreeg de THT onder de TVC-operatie

53NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv. nr. 625. CvD. 14 september 1982.
54Ibid., inv.nr. 625. CvD. 7 december 1982.
55Ibid., inv.nr. 626. CvD. 10 mei 1983.
56Concept-beleidsvoornemens taakverdeling en concentratie wetenschappelijk onderwijs, pp. 140-141.
57Taakverdelingscommissie wetenschappelijk onderwijs. Eindrapport. s.l., 1983, p. 18.
58Ibid., p. 7.
59Draijer, Toegerust voor het ongewisse, p. 11.
60Guy Neave. „The evaluative state reconsidered”. In: European journal of education 33 (1998),

pp. 265-284, pp. 273-274.
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Afbeelding 5.1: Bestuursvoorzitter Carel van Lookeren Campagne ontvangt minister Wim
Deetman. Foto: Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente

een bescheiden bedrag waarmee de bezuinigingen konden worden gecompenseerd.61 Dit
extra geld zou met name ten gunste komen van de nieuwe afdelingen Informatica en
Bestuurskunde.62 Per saldo zou de THT er zelfs niet op achteruit gaan.63 Om de lasten omlaag
te brengen werd voorgesteld te bezuinigen op studentassistentschappen. Het eenvoudig
gedane voorstel riep echter met name verbijstering en weerstand op. Zo vreesde de afdeling
Technische Natuurkunde dat door het schrappen van zulke plaatsen de kwaliteit van het
practicumonderwijs in gevaar zou komen.64

Financieringsmodellen

Een andere belangrijke verandering betrof de financiering van het wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek: het financieringsstelsel ging herhaaldelijk op de schop. Van de geldstromen die
in het financieringsstelsel van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te onderscheiden

61Taakverdelingscommissie wetenschappelijk onderwijs, Eindrapport, p. 7.
62THT Nieuws, 2 december 1982.
63THT Nieuws, 24 februari 1984.
64NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 621. CvD. 8 april 1980.
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zijn was de eerste geldstroom, de rijksbijdrage, veruit de omvangrijkste.65 Vanaf de jaren zestig
werd het hoger onderwijs en onderzoek bekostigd volgens het ATOOM-model (Ambtelijk
Technisch Overleg Over Middelenverdeling), waarbij de bekostiging van de exploitatie werd
gekoppeld aan de studentenaantallen. In 1978 werd het ATOOM-model vervangen door
het ITT-model (Intentionele Taakstelling en Toewijzing). Daarmee werd de koppeling van
onderzoeksgelden en studentenaantallen minder stringent: er werd een ’nullast’ ingevoerd
om het onderzoek minder afhankelijk te maken van de studentenaantallen.66

In 1983 werd het Plaatsen Geld Model (PGM) ingevoerd. De kern van dit nieuwe
financieringsstelsel was dat onderzoek en maatschappelijke dienstverlening onafhankelijk
van studentenaantallen werden bekostigd. Om dit te realiseren werd de Voorwaardelijke
Financiering (VF) ingevoerd: een significant deel van het onderzoek diende plaats te
hebben binnen van tevoren goedgekeurde onderzoeksprogramma’s. Eventuele verschillen
in onderzoekskwaliteit konden vervolgens een rol spelen bij de herverdeling van middelen,
zo was de bedoeling.67 Daarmee werd een trend ingezet die later zou evolueren tot
onderzoeksvisitaties. De relatie tussen de staat en de universiteit nam aldus de vorm
aan van contracten. Dit betekende een fundamentele verandering, zo stelt Guy Neave:
’contractualisation puts an end to the idea of the university as a service to the State and
instead recasts it as a public service of which one of the funders and supporters happens to
be the State.’68

Van Lookeren Campagne wees op de consequenties van deze veranderingen. Onvoldoende
kwaliteit bij het onderzoek kon leiden tot teruglopende middelen en uiteindelijk tot het
opheffen van personeelsplaatsen. Daarmee was nog niet alles gezegd: hij voorzag ook
een soort outputfinanciering van het onderwijs.69 Een gevolg van de invoering van het
PGM was dat universiteiten en hogescholen werden gedwongen zich meer op onderzoek
en de zichtbaarheid van onderzoeksprestaties te richten. Daarbij kon de balans echter ook
doorslaan.70 Op een jonge en nog groeiende instelling als de THT was onderzoek voorlopig op
het tweede plan gekomen, constateerde Draijer. ’Veel van het onderwijs is nieuw onderwijs
en dat vraagt een zee van tijd voor de voorbereiding, allemaal tijd waarin je niet óók nog
onderzoek kan doen.’71 David Reinhoudt stelde onlangs nog in zijn afscheidsrede op basis
van het beperkte aantal promoties dat er in deze periode zeker geen sprake was van een

65Tot 1992 werden de collegegelden verrekend met de rijksbijdrage, vanaf 1992 niet meer. Het dient
opgemerkt te worden dat de collegegelden in feite private gelden zijn maar vanwege deze verrekening
tot 1992 kunnen worden gezien als onderdeel van de eerste geldstroom.Ben Jongbloed en Carlo Salerno.
De bekostiging van het universitaire onderwijs en onderzoek in Nederland: modellen, thema’s en trends.
Enschede: Center for Higher Education Policy Studies, 2003, p. 5

66Ibid., p. 8.
67Ibid., pp. 8-12.
68Neave, „The evaluative state reconsidered”, p. 276.
69NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 625. CvD. 15 juni 1982.
70Jongbloed en Salerno, De bekostiging van het universitaire onderwijs en onderzoek in Nederland:

modellen, thema’s en trends, pp. 12-14.
71Draijer, Herhaalde kruispeiling, p. 11.
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Research University.72 Dat betekende echter niet dat men zou overgaan tot het aanstellen van
’onderwijshoogleraren’. Een hoogleraar diende zowel bij onderwijs als onderzoek betrokken
te zijn, verkondigde Van der Marel in het College van Dekanen. ’Onderwijs en onderzoek
horen bij elkaar en kunnen beslist niet zonder elkaar!’73

Een andere belangrijke verandering kwam met de door minister Deetman opgestelde
Beleidsnota Beiaard, waarin het AIO-stelsel werd aangekondigd. De assistent-in-opleiding
(AIO) werd een nieuwe personeelscategorie aan de universiteiten en hogescholen. In de
praktijk kwam het er op neer dat deze promovendi ook als goedkope onderwijskrachten
konden worden ingezet — in de pers werd blijkbaar al gesproken over het ’wetenschappelijk
proletariaat.’74 De kern van het AIO-stelsel was, zoals de politicoloog prof. dr. A.
(Andries) Hoogerwerf in het College van Dekanen verkondigde, de overstap naar een ander
financieringsstelsel. De rijksbijdrage zou kleiner worden en het wetenschapsbudget met
tientallen miljoenen guldens naar beneden worden bijgesteld. De vraag waar de THT
zich voor gesteld zag, was volgens Hoogerwerf hoe de hogeschool meer geld uit de derde
geldstroom kon halen zonder dat haar vrijheid zou worden aangetast.75

Een ander doel van de Beleidsnota Beiaard was om tot een evenwichtiger opbouw van
het personeel van universiteiten en hogescholen te komen.76 Dit probleem was al eerder
door Van den Kroonenberg onderkend. Hij stelde dat het grote probleem van het hoger
onderwijs niet zozeer de bezuinigingen waren, maar het verstarde personeelsbeleid. ’Door
een min of meer automatisch bevorderingsmechanisme is de wetenschappelijke top van de
universiteiten te zwaar geworden en door bezuinigingen is er nauwelijks instroom van vers
bloed in de wetenschappelijke kaders.’77 In de Beleidsnota Beiaard werd dit ondervangen en
werden in 1984 de nieuwe rangen universitair docent (UD) en universitair hoofddocent (UHD)
ingevoerd — ter vervanging van de wetenschappelijk medewerker en de wetenschappelijk
hoofdmedewerker — en het was hierbij nadrukkelijk niet vanzelfsprekend dat een whm
automatisch een UHD zou worden.78

Wiebe Draijer wist de verandering misschien nog wel het best onder woorden te brengen.
Hij stelde dat ’tussen ’68 en ’72 ... in het WO de mening post [vatte] dat het vorm zou moeten
geven aan de samenleving. Vandaag ervaren wij dat de samenleving vorm geeft aan het
WO.’ Volgens hem was niets nog als tien jaar tevoren en bovendien zouden de veranderingen

72David Reinhoudt. Moleculaire engineering, synthese en analyse. Afscheidscollege. Universiteit
Twente, 2007, p. 6.

73NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 625. CvD. 9 november 1982.
74Hervé Jamin. Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636-2001. Utrecht: Uitgeverij Matrijs,

2001, p. 198.
75NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 627. CvD. 12 april 1983.
76Kamerstukken II 1983-1984, 18 320 nr. 2. Beleidsnota Beiaard p.27.
77Van den Kroonenberg, De nieuwe analfabeten, p. 25.
78Kamerstukken II 1983-1984, 18 320 nr. 2. Beleidsnota Beiaard p.30.
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in hoog tempo doorgaan.79 Tegen deze ontwikkelingen probeerden de gezamenlijke rectores
magnifici een vuist te maken door te verklaren dat zij van mening waren dat de overheid
meer aan de instellingen zelf moest overlaten en zich niets steeds gedetailleerder met
de instellingen moest bemoeien.80 ’Van de overheid mag in rede worden verwacht,’ stelde
Draijer, ’dat zij een voorwaardenscheppend, maar overigens terughoudend beleid voert ten
aanzien van het Wetenschappelijk Onderwijs. De bestuurlijke organen kunnen heel wat
meer dan functioneren als doorgeefluik voor overheidsmissives en zij wensen niets liever
dan in die ruimere verantwoordelijkheid te worden aangesproken.’81 De rectores magnifici
wensten voorts dat de overheid zich kritisch op haar eigen taken zou bezinnen. Ook prof.
dr. P.B. Boorsma, hoogleraar openbare financiën en de diesredenaar van 1984, sprak over
de veranderingen in het universitair bestel, ’waarin de werkdruk steeds groter wordt door
bezuinigingen, taakverdeling en concentratie en studieduurverkorting ...’82 Dit beeld werd
onlangs nog bevestigd door de Groninger universiteitshistoricus Klaas van Berkel. ’Onder
ministers van Onderwijs als W. Deetman en J. Ritzen leken bureaucratie, productieplanning
én alledaagse armoedigheid het beeld van het hoger onderwijs te gaan bepalen.’83 Het
algemene beeld ontstaat dan ook dat sinds de jaren tachtig de Nederlandse universiteiten
zwaar ondergefinancierd zijn.84

Kennis moet stromen!

Bij de opening van het academisch jaar 1980-1981 had Harry van den Kroonenberg
de vraag gesteld hoe een kleine instelling als de THT zo goed mogelijk haar primaire
doelstellingen kon vervullen. Van den Kroonenberg vestigde hierbij expliciet de aandacht
op de derde primaire doelstelling van het hoger onderwijs — naast onderwijs en onderzoek:
de maatschappelijke dienstverlening.85 Immers, ’als we uitgaan van de doelstelling dat het
Wetenschappelijk Onderwijs dienstbaar moet zijn aan de samenleving kunnen we met meer
recht van die samenleving verlangen dat ze zo’n hoger onderwijssysteem in stand helpt te
houden.’86 Samenwerking met het bedrijfsleven betekende een expliciete invulling van deze
maatschappelijke taak van de hogeschool. Naast onderwijs en onderzoek, zo stelde Van
den Kroonenberg, kende de THT een ’verderstrekkende taak door eraan mee te werken de

79Draijer, Toegerust voor het ongewisse, p. 3.
80Draijer, Herhaalde kruispeiling, p. 6.
81Ibid., p. 9.
82P.B. Boorsma en J.P. Nijzink. Doelmatigheidsprikkels en hoger onderwijsbeleid. Rede ter gelegenheid

van de 23e dies natalis van de Technische Hogeschool Twente op vrijdag 30 november 1984. Enschede:
diesrede THT, 1984, p. 3.

83Van Berkel, Academisch leven. Over geschiedenis, karakter en veerkracht van de Nederlandse
universiteit, p. 56.

84Chris Lorenz. „Van homo academicus naar homo economicus”. In: If you’re so smart, why aren’t you
rich? Universiteit, markt & management. Boom, 2008, p. 64.

85Van den Kroonenberg, Wie niet groot is moet vlug zijn, p. 3.
86H.H. van den Kroonenberg. Naar een nieuw universitair elan. Rede bij de aanvang van het

academisch jaar 1986-1987. Enschede: opening academisch jaar THT, 1986, p. 6.
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Afbeelding 5.2: Twee rectores: Harry van den Kroonenberg en Wiebe Draijer. Foto: Historisch
Archief Universiteitsbibliotheek Twente

resultaten van onderwijs en onderzoek zo breed mogelijk aan de hele samenleving ten goede
te doen komen.’ Bedrijven, instituten, maatschappelijke instellingen en overheden dienden
allemaal van het aan de hogeschool verrichte onderzoek te kunnen profiteren.87 Dat kon
onder andere gebeuren via het in 1979 ingestelde transferpunt. Dit idee werd door Van den
Kroonenberg samengevat in de kreet ’Kennis moet stromen!’88

De THT was overigens niet de enige instelling van hoger onderwijs met interesse voor
de derde geldstroom. Ook de Universiteit Utrecht ging op zoek naar financiering vanuit het
bedrijfsleven en in 1981 werd daar een Transferpunt ingericht, hoewel het bedrijfsleven daar
niet op grote schaal geïnteresseerd was.89 Ook Leiden was goed in kennistransfer, merkte
de Leidse universiteitshistoricus Willem Otterspeer op.90 Nu de Nederlandse universiteiten

87Van den Kroonenberg, De nieuwe analfabeten, p. 14.
88H.H. van den Kroonenberg. De verdwijnende universiteit. Rede bij de aanvang van het academisch

jaar 1982-1983. Enschede: opening academisch jaar THT, 1982, p. 22.
89Jamin, Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636-2001, pp. 198-199.
90Willem Otterspeer. Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit in heden en verleden. Leiden:

Leiden University Press, 2008, p. 225.
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zwaar ondergefinancierd werden91 is het niet vreemd dat andere bronnen van financiering
werden gezocht.

Bij de opening in 1982 van een nieuw gebouw van ingenieursbureau Tebodin op
het Business & Science Park — het bedrijventerrein gelegen aan de overzijde van de
Hengelosestraat — sprak rector magnificus Van den Kroonenberg: ’De bedreiging die
uitgaat van de onzekerheid of een bedrijf nog wel kan blijven voortbestaan is vaak de
aanleiding tot een dadendrang die een bedrijf er vaak weer bovenop helpt.’92 Zou Van
den Kroonenberg hier de THT in gedachten hebben gehad? Bolle had al eens gesteld
dat wilde de hogeschool relevant blijven, men zich moest richten op nieuwe activiteiten,
gestart vanuit onderzoekszwaartepunten en maatschappijbehoeften. Een mogelijkheid om
de toekomst van de hogeschool veilig te stellen lag exact op het gebied van werk voor
derden, dat werd gezien als ’een onderdeel van de taken van de hogeschool op het gebied
van maatschappelijke dienstverlening.’93 Op dit vlak is sprake van een continuïteit tussen
de kritische en de ondernemende universiteit. Door de valorisatie van onderzoek wordt
immers invulling gegeven aan de maatschappelijke taak van de hogeschool. Zoals de
filosofen Boomkens en Gabriëls eens opmerkten: ’Valorisatie is ... een wat kapitalistische
of marktgeoriënteerde term om het over ’maatschappelijke relevantie’ te hebben.’94

Van Lookeren Campagne had al eens aangestipt dat de THT een grotere rol zou moeten gaan
spelen in de regio en werk voor derden was een uitstekende mogelijkheid om dat voor elkaar
te krijgen. Met name de technische afdelingen konden profiteren van de nieuwe koers van de
THT — de maatschappijwetenschappen konden juist kwetsbaar worden met financiering uit
de derde geldstroom, zo werd geconstateerd in het College van Dekanen.95 Het voordeel van
relaties met de industrie was dat aan de hogeschool inzicht ontstond over hoe het er in de
praktijk aan toe ging en wat de problemen van de industrie waren. ’Het is van groot belang,’
stelde Van den Kroonenberg, ’dat THT-medewerkers en studenten door hun contacten met
het bedrijfsleven ervaren dat het niet alleen wetenschappelijke en technologische problemen
zijn die in de industrie opgelost worden, maar dat het een conglomeraat van problemen
is dat men met ondernemerschap te lijf moet gaan.’96 Door contacten met het bedrijfsleven
en de industrie kon het onderwijs realistischer worden. Kennisoverdracht van hogeschool
naar bedrijfsleven was een manier waarop de THT haar maatschappelijke relevantie aan de

91Lorenz, „Van homo academicus naar homo economicus”, p. 64.
92Van den Kroonenberg, „De ontwikkeling van de TH Twente. ”Toekomst door ondernemerschap””,

p. 15.
93NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 621. CvD. Nota Beleid werk voor derden, 18

januari 1980.
94René Boomkens en René Gabriëls. „Paradoxen van het academisch kapitalisme”. In: If you’re so

smart, why aren’t you rich? Red. door Chris Lorenz. Boom, 2008, pp. 107-130, p. 114.
95NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 626. CvD. 10 mei 1983.
96Van den Kroonenberg, „De ontwikkeling van de TH Twente. ”Toekomst door ondernemerschap””,

p. 14.
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samenleving kon tonen. ’De TH Twente is er zich van bewust dat ze bekostigd wordt door
de samenleving. Daarom moet ze zich richten op die samenleving; moet ze nagaan wat de
samenleving van haar vraagt. Als een onderneming zal de TH Twente zich evenals haar
industriële partners en andere betrokkenen moeten richten op haar ”markt”.’97

Ook zou de THT een grotere rol moeten gaan spelen in de regio. Dat was een taak
die vooral bij de afdelingen en de vakgroepen terecht zou komen.98 De Twentse economie
was sinds het ineenstorten van de textielindustrie aan het stagneren en ontbrak in de
jaren zeventig op de door de THT georganiseerde industriedagen.99 Dit was geen onwil
van industrie of THT, maar kwam voort uit de incompatibiliteit van beide.100 De THT
onderhield met name contacten met de grotere bedrijven — denk aan de connecties die veel
hoogleraren met de grote industriële onderzoekscentra onderhielden — terwijl, zo meende
Van den Kroonenberg, ook de kleine en middelgrote bedrijven ’een belangrijke ”afzetmarkt”
voor onze produkten [vormden]: de afgestudeerden.’101 Twentse ingenieurs zouden prima bij
deze bedrijven terecht kunnen. ’Technologie hoeft immers niet grootschalig, kostbaar en
ingewikkeld te zijn om geavanceerd te zijn.’102 Om de mogelijkheid van contractresearch in
de regio onder de aandacht te brengen werd in januari 1982 een themadag rondom dit
onderwerp georganiseerd.103 Deze themadag was bedoeld om de THT in contact te brengen
met de buitenwereld — in casu de industrie en de overheid.104 Daarbij was een soepele
opstelling van de THT van belang. Het bleek echter dat het standaardcontract dat de THT
voor werk voor derden hanteerde, vaak strijdig was met dat van de andere partij. Om toch
flexibel te kunnen opereren was van belang zo nodig van dit THT-standaardcontract af te
kunnen wijken.105 Schuijer noemde als voorbeeld de langzaam vorderende voorbereidingen
van een contract met Shell, die onderhand al 16 maanden bezig waren. Door zulk soort
onnodige vertraging verspeelde de THT veel goodwill, zo meende Schuijer.106

De hernieuwde banden tussen wetenschappelijke instellingen en de industrie, die
in het tijdperk van de kritische universiteit nagenoeg waren doorgesneden, was één
van de meest in het oog springende ontwikkelingen in de wetenschap, volgens de
wetenschapssocioloog Stuart Blume in 1986 in een rapport voor de Raad van Advies voor

97Van den Kroonenberg, „De ontwikkeling van de TH Twente. ”Toekomst door ondernemerschap””,
p. 16.

98NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 624. CvD. 3 december 1981.
99Gabriel Fragnière en Christa Busman. „L’Université Technique de Twente (THT). La difficile

coordination de la planification nationale et des besoins régionaux”. In: Paedagogica Europaea 11 (1976),
pp. 69-85, p. 82; Guy Neave. „Education and regional development: an overview of a growing controversy”.
In: European journal of education 14 (1979), pp. 207-231, p. 218.

100Fragnière en Busman, „L’Université Technique de Twente (THT)”, p. 83.
101Van den Kroonenberg, Wie niet groot is moet vlug zijn, p. 15.
102Van den Kroonenberg, De nieuwe analfabeten, pp. 12-13.
103NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 624. CvD. 4 november 1981.
104Ibid., inv.nr. 624. CvD. CvD aan CvB, 29 oktober 1981.
105Ibid., inv.nr. 625. CvD. 9 maart 1982.
106Ibid., inv.nr. 627. CvD. 14 februari 1984.
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het Wetenschapsbeleid (RAWB).107 Relaties met het bedrijfsleven werden weer acceptabel
en zelfs nastrevenswaardig.108 Dat betekende overigens niet dat alle samenwerking met het
bedrijfsleven nu plots de goedkeuring van de hogeschoolgemeenschap kon wegdragen. Zo
ontstond bij de afdeling Elektrotechniek een grote ruzie over de vraag of college mocht worden
gegeven aan werknemers van Holland Signaal. De afdelingsraad oordeelde van niet, maar
het afdelingsbestuur had de beslissing van de raad voor vernietiging naar het College van
Bestuur gestuurd. Met name Offereins was van mening dat het onderwijs gewoon door moest
gaan.109 Nadat het College van Bestuur het besluit had vernietigd nam de afdelingsraad van
de afdeling een motie van wantrouwen aan tegen het afdelingsbestuur. De afdelingsraad
beschikte echter niet over de bevoegdheid om het bestuur naar huis te sturen.110

Van den Kroonenberg stond dus expliciet op het standpunt dat de maatschappelijke functie
van de THT verder reikte ’dan het afleveren van afgestudeerden en het publiceren van
onderzoeksresultaten.’ Deze maatschappelijke functie van de TH Twente kon een regionale
invulling krijgen — de TH Twente ontleende haar bestaansrecht immers mede aan deze
regionale functie: zij was ontstaan om Twentse jongeren een mogelijkheid te geven voor
het volgen van wetenschappelijk onderwijs. De vraag was hoe deze regionale functie een
nieuwe invulling kon krijgen. Volgens Van den Kroonenberg kon de Twentse werkgelegenheid
gestimuleerd worden door een gezonde industriële infrastructuur. In het nieuwe Bedrijfs
Technologisch Centrum (BTC), geopend in 1982, zouden startende bedrijven terecht kunnen
die in samenwerking met de TH Twente zich zouden kunnen richten op de toepassing van
aan de hogeschool gegenereerde kennis. Daarnaast was er aan de hogeschool in 1979
een Transferpunt ingericht, dat ondernemingen die met de hogeschool wilden samenwerken
in contact kon brengen met relevante onderzoekers. Deze infrastructuur zou goed zijn
voor de ondersteuning van kleine ondernemingen en dat zou op zich al goed zijn voor de
werkgelegenheid. Ook zou de aanwezigheid van een regionale industriële infrastructuur
enkele grotere bedrijven kunnen overhalen om zich in Twente te vestigen.111 Daarmee was de
industrie een natuurlijke bondgenoot voor de hogeschool: ’De industrie heeft kennis nodig
om geld te genereren terwijl de hogeschool geld nodig heeft om kennis te genereren.’112

107Blume, The development of Dutch science policy in international perspective, p. 61; Harry van den
Kroonenberg. „De rol van het wetenschappelijk onderwijs in de industriële heropleving van Europa”. In:
lezing VSB-congres, pp. 37-49, p. 38.

108A. Rip, W.A. Smit en F.B. van der Meer. Mewo-rapport. Omgaan met maatschappelijke effecten van
wetenschappelijk onderzoek aan de UT. Enschede: Centrum voor Studies van Wetenschap, Technologie
en Samenleving, De Boerderij, 1991, p. 29.

109THT Nieuws, 24 oktober 1985.
110THT Nieuws, 16 januari 1985.
111Van den Kroonenberg, „De ontwikkeling van de TH Twente. ”Toekomst door ondernemerschap””,

pp. 16-18.
112Harry van den Kroonenberg. „De ondernemende universiteit”. In: Ondernemen met kennis.

oorspronkelijk verschenen als artikel in het Maandblad Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid
en Handel. s.l.: Twente University Press, 1996, pp. 23-26, pp. 24-25.
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Ook de opvolger van Van den Kroonenberg, Wiebe Draijer, wees op het toenemende
belang van de tweede en de derde geldstroom. De economie was enigszins aan het
herstellen en Draijer voorzag dat dit zou kunnen betekenen dat bedrijven in toenemende
mate zouden proberen om onderzoekers bij de THT los te weken. Nu was het op zich
niet erg als onderzoekers naar het bedrijfsleven vertrokken, zolang de hogeschool zelf ook
nieuwe onderzoekers kon aantrekken, maar daarvoor waren onderzoeksgelden nodig. Met
een bezuinigende overheid zouden deze onderzoeksgelden met name in de tweede en derde
geldstroom te vinden zijn, benadrukte Draijer.113 Draijer besefte terdege dat hij hiermee een
pleidooi hield voor marktconform handelen. Om deze koers te verdedigen tegen de kritiek
dat hiermee de vrije wetenschapsbeoefening te grabbel werd gegooid gaf hij als zijn mening
te kennen dat werkelijk vrije wetenschapsbeoefening slechts mogelijk was in een levende
instelling. ’Evenals voor elke bloeiende onderneming geldt ook voor de TH Twente dat
de rust en bescherming waarbinnen research kan gedijen mogelijk wordt bij de gratie van
een gezonde bread-and-butter-line.’ Vrije wetenschapsbeoefening kon, zo stelde Draijer,
alleen maar plaats hebben als de zakelijke continuïteit van de instelling zeker was.114 De
derde geldstroom kon hier een onmisbare bijdrage aan leveren. Binnen het College van
Dekanen was echter al geconstateerd dat de maatschappijwetenschappelijke kern kwetsbaar
was als men afhankelijk was van financiering vanuit de derde geldstroom.115 Een gevolg
van de transformatie tot ondernemende universiteit was onvermijdelijk een verschuiving van
het zwaartepunt van de hogeschool. Daar waar eerst de nadruk op de onderwijstaken lag,
verschoof deze nadruk naar het onderzoek.116

Met deze visie sloot Draijer zich aan bij Van den Kroonenberg. Ook Van den Kroonenberg
verdedigde immers het aanspreken van de derde geldstroom als methode om de autonomie
en continuïteit van de instelling te garanderen:

Op de eerste plaats moet een universiteit een meer onafhankelijke positie zoeken
verder weg van de overheid en dichter bij de markt. Te veel afhankelijkheid van
de overheid leidt tot verlammende bureaucratie. Aan de andere kant kan te veel
afhankelijkheid van de markt of van de industrie leiden tot slavernij. Geen van
beide alternatieven is gewenst.117

De kern van het betoog was duidelijk: de hogeschool diende naar de markt te lonken om
de gevolgen van een bezuinigende overheid op afstand te kunnen houden. ’Thans kan alleen
een drastische verandering in de vorm van een vernieuwing op alle gebieden van het WO,
te weten het onderwijs, het onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening ons van de

113Draijer, Toegerust voor het ongewisse, p. 5.
114Ibid., p. 9.
115NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. 626. CvD. 12 april 1983.
116Schutte, „The university-industry relations of an entrepreneurial university”, p. 50.
117Van den Kroonenberg, „De rol van het wetenschappelijk onderwijs in de industriële heropleving van

Europa”, p. 45.
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totale afhankelijkheid van de staat redden. Als de instellingen een speelbal geworden zijn
van overheidsbemoeiing, zijn ze als echte universiteiten en hogescholen verdwenen. Ze zijn
dan weliswaar zichtbaar als organisaties waar onderwijs gegeven wordt en waar hier en
daar wellicht nog wat onderzoek wordt verricht, doch de eigen positie en eigen taak in de
maatschappij zijn ze dan door eigen verzuim kwijt.’118

De activiteiten van de universitaire beleidsmakers konden evenwel niet op ieders goedkeuring
rekenen. De politicoloog Hoogerwerf stelde dat het College van Bestuur zich met heel
andere zaken bezig diende te houden. ’Een probleem waarmee het CvB zich zou moeten
bemoeien is bijvoorbeeld het feit dat één van de meest gebruikte toegangswegen tot
de UT, de Viermarkenweg, niet verlicht is. Denken over wetenschap kan het beter aan
wetenschapsbeoefenaars overlaten.’119 Het College van Bestuur diende de voorwaarden te
scheppen waarbinnen wetenschapsbeoefening mogelijk werd, maar met de daadwerkelijke
wetenschapsbeoefening diende dit ’administratiekantoor’ zich niet te bemoeien.

Vlugter, inmiddels met emeritaat, toonde zich kritisch over de recente ontwikkelingen.
Hij was blij te zien ’dat de T.H.T. nog altijd springlevend is en met élan door de moeilijke
periode van bezuinigingen heen tracht te komen.’ Zijn punt van zorg was echter dat de
THT ’een beetje teveel de commerciële tour op gaat. Het doel van een T.H. is voor mij nog
altijd ”het voorbereiden van studenten op de allermoeilijkste taken, die de afgestudeerde
ingenieur te vervullen heeft.” ’ Wel erkende Vlugter dat deze taak steeds moeilijker zou
worden. Hij stelde dat minister Deetman met zijn bezuinigingen ’de wezenlijke taak van
universiteit en hogeschool, nl. het intensieve samenspel van hoogwaardig onderwijs en
onderzoek bedreigt.’120 Bestuursvoorzitter Van Lookeren Campagne stelde daar tegenover
dat de externe activiteiten de THT een goede naam gaven.121

Naar een ondernemende universiteit

Werk voor derden was niet de enige wijze waarop de THT zich maatschappelijk kon inzetten,
want de THT was tevens een broedplaats voor allerlei andere vormen van bedrijvigheid.
Uit onderzoek van het adviesbureau Van der Meer & Van Tilburg — zelf overigens ook
een spin-off — bleek dat 43 bedrijven waren opgericht door 50 ex-THT’ers.122 Van den
Kroonenberg had het signaal opgepakt en wees op de toenemende aantallen bedrijven
die op een of andere wijze uit de THT waren voortgekomen. ’Er zijn door ex-THT-ers
reeds meer dan 40 nieuwe ondernemingen gestart en er blijken nog 150 afgestudeerden

118Van den Kroonenberg, De verdwijnende universiteit, p. 5.
119Universiteitsblad Twente, 18 december 1986.
120Universiteit Twente, Enschede, Archivering UT, Semi-statisch archief, inv.nr. 07.11 Geschiedschrijving

UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Vlugter aan CvB, 17 maart 1985.
121Ibid., inv.nr. 07.11 Geschiedschrijving UT 1964-2000. Geschiedschrijving THT. Van Lookeren

Campagne aan Vlugter, 18 april 1985.
122THT Nieuws, 5 februari 1981.
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rond te lopen met serieuze plannen voor een eigen onderneming.’123 Dit was volgens de
rector een belangrijke vorm van kennistransfer die door de hogeschool diende te worden
ondersteund.124 Het rapport van Van der Meer en Van Tilburg werd gebruikt als fundament
voor het Tijdelijke Ondernemers Plaatsen-Programma (TOP-programma). De bedrijven die in
het TOP-programma participeerden werden gehuisvest in het Bedrijfs Technologisch Centrum
(BTC) en de aanwezigheid van deze nieuwe bedrijvigheid betekende een aantrekkingskracht
voor andere bedrijven om zich op het Business and Science Park te vestigen. De THT kon
hier onder andere een bijdrage in leveren door deze jonge ondernemers te helpen met het
vergaren van startkapitaal. In het Nederlands Ondernemings Forum probeerden de THT en
de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij jonge ingenieursondernemingen en kapitaal bij
elkaar te brengen.125 Door het toenemende aantal spin-offs werd het vervolgens mogelijk
de Technologie Kring Twente (TKT) op te richten: een platform met als doel om hightech en
kennisintensieve bedrijven uit Twente met elkaar samen te laten werken en kennis uit te laten
wisselen. Door de samenwerking met bedrijfsleven en de ondersteuning van spin-off bedrijven
ontwikkelde de TH Twente zich tot een centrum van ondernemerschap, tot een ondernemende
universiteit. Het begrip ondernemerschap werd daarbij in de eerste plaats ingevuld door een
besef dat de hogeschool een ’product’ aanbiedt — namelijk kennis in de hoedanigheid van
afgestudeerden en in de hoedanigheid van resultaten van wetenschappelijk onderzoek — dat
op een markt moeten worden gezet.126 Daarmee werd ook een specifieke invulling gegeven
aan de maatschappelijke taak van de hogeschool. Immers, ’de beste manier om kennis in
een ”high tech” bedrijf te krijgen is ... het starten van zo’n bedrijf door afgestudeerden.’127 De
filosofie achter de ondernemende universiteit plaatste het wetenschappelijk onderzoek terug
in een oude traditie. Zo merkt Steven Shapin op dat ’through the eighteenth and nineteenth
centuries the pursuit of science was increasingly integrated into the structures of power and
profit.’128

Het moge duidelijk zijn dat de Universiteit Twente op deze wijze uitgroeide tot een
ondernemende universiteit en zich ook op deze wijze trachtte te presenteren. Toen voor
de slogan de ondernemende universiteit werd gekozen hadden de bestuurders ’simpelweg
de tijdgeest op zijn staart getrapt.’129 De thematiek van ondernemerschap aan universiteiten
was, zoals de Utrechtse universiteitshistoricus Leen Dorsman droogjes opmerkt, in de jaren

123Van den Kroonenberg, De nieuwe analfabeten, p. 13.
124Ibid., p. 13.
125Draijer, Toegerust voor het ongewisse, p. 7.
126Van den Kroonenberg, „De ondernemende universiteit”, pp. 23-24.
127Ibid., p. 24.
128Shapin, The scientific life, p. 41.
129Boomkens, Topkitsch en slow science, pp. 93-94.

196



Afbeelding 5.3: Adviesbureau P.N.O. (Pecunia Non Olet) was een spin-off van de UT. Foto:
Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente

tachtig blijkbaar actueel.130 Dit blijkt bijvoorbeeld uit het in 1987 verschenen Naar een
ondernemende universiteit, een publicatie van het Nederlands Gesprek Centrum. Een
commissie onder voorzitterschap van de rector magnificus van de Rotterdamse Erasmus
Universiteit, Alexander Rinnooy Kan, presenteerde de ondernemende universiteit als het
antwoord op de veranderende rol van de universiteit in de samenleving. Ook door
deze commissie werd een ondernemende universiteit gezien als ’een universiteit waarin
ondernemendheid van stafleden en studenten wordt geprikkeld.’131 De commissie constateerde
dat de omvang van de derde geldstroom bij Nederlandse universiteiten achterbleef in
vergelijking met Angelsaksische instellingen.

Hoewel Rinnooy Kan claimde niet op de hoogte te zijn van het feit dat de Universiteit
Twente zich al enige jaren als een ondernemende universiteit presenteerde omschreef hij
de Twentse ondernemendheid in de Economisch statistische berichten als ’toch een beetje

130Leen Dorsman. „Inleiding: onderzoek in opdracht”. In: Onderzoek in opdracht. De publieke functie
van het universitaire onderzoek in Nederland sedert 1876. Red. door L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans.
Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2007, pp. 9-21, p. 13.

131A.H.G. Rinnooy Kan et al. Naar een ondernemende universiteit. Utrecht/ Antwerpen: Veen, 1987,
p. 12.
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lap- en broddelwerk.’ Het Twentse model was in zijn ogen teveel gebaseerd op spin-off
bedrijven. ’Onderdelen van de universiteit die commercieel veelbelovend zijn, kunnen worden
geprivatiseerd. Via een netwerk van BV-tjes en stichtingen is allerlei regelgeving te
ontduiken, nu eens niet ter vermijding van een fiscale aanslag, maar om contractonderzoek
en dure cursussen een passend onderkomen te verschaffen. Maar een dergelijke ingreep
is niet zonder risico: er komt een stroom van schaars talent op gang in de richting van
deze commercieel aantrekkelijke Fremdkörper, en al spoedig zou het toch niet onbelangrijke
eerste fase-onderwijs uitgehold en leeggezogen kunnen achterblijven.’132 Rinnooy Kan zag
ondernemendheid toch anders dan hetgeen hij omschreef als een ’bevordering van een
interne brain drain.’133 In zijn ogen was een universiteit met name ondernemend door een
ondernemende mentaliteit. ’De kwalificatie ’ondernemend’ staat niet meer voor schaamteloos
winstbejag, maar voor slagvaardigheid, kwaliteitsbewustzijn en vernieuwingsdrift: goede
dingen dus.’134

Van den Kroonenberg veronderstelde dat Rinnooy Kan zich waarschijnlijk genuanceerder
zou hebben uitgelaten als hij zich beter had laten informeren. ’Hij doet nu voorkomen alsof er
in Twente iets heel vreemd aan het gebeuren is. Wij zijn echter al jaren een ondernemende
universiteit en dat wordt ook allerwegen erkend.’135 Van den Kroonenberg betoogde verder
dat de universiteiten zich op een fundamenteel nieuwe manier in de samenleving dienden
te positioneren, zodat het vertrouwen en de steun van de samenleving terug kon worden
gewonnen. Dit vereiste hernieuwde banden van het hoger onderwijs met de industrie.
Kennistransfer diende dan ook als expliciete en actieve functie van universiteiten te worden
geformuleerd, aldus Van den Kroonenberg. Bij onderzoek diende dan ook de vraag te worden
gesteld hoe onderzoekresultaten konden worden omgezet in praktische toepassingen. Deze
kennistransfer kon het beste plaatsvinden met spin-off bedrijven. Het gevolg hiervan was
dat ’een netwerk van nieuwe en bestaande high-tech-ondernemingen rond de universiteit is
opgebouwd.’136

Het leidde tot een ambitie waarbij werd gesproken over ’Silicon Valley aan de Dinkel’ of
over een ’Little Stanford’. Maar, zo stellen de economisch geografen Hospers en Benneworth,
’what emerged was in reality a relatively small, yet vibrant, high-technology sector.’Per
jaar ontstonden ongeveer 15 bedrijven uit het TOP-programma.137 De consequentie van deze
ontwikkelingen — beginnend met een technologie-transferpunt (1979), het BTC (1982), het
TOP-programma (1985) en later kenniskringen (1990), een regionaal venture fonds (1996)

132A.H.G. Rinnooy Kan. „Een ondernemende universiteit”. In: Economisch statistische berichten 72
(1987), p. 803, p. 803.

133Ibid., p. 803.
134Ibid., p. 803.
135Universiteitsblad Twente, 10 september 1987.
136Van den Kroonenberg, „De rol van het wetenschappelijk onderwijs”, pp. 1042-1044.
137Paul Benneworth en Gert-Jan Hospers. „The new economic geography of old industrial regions:

universities as global-local pipelines”. In: Environment and planning C: government and policy 25 (2007),
pp. 779-802, p. 790.
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en een innovatiecentrum (1997) — was dat de rol van de universiteit in de regio danig
veranderde. ’The university reinvented itself as a regional university, actively engaging local
and regional partners, promoting spin-off businessess, and rebranding itself the ’University
of Twente: the entrepreneurial university’ in 1985.’138

De nieuwe Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs

Met de invoering van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO) zou de TH Twente
dan eindelijk een universiteit worden — zij het dan niet op eigen kracht. Omdat het
HBO de naam ’hogeschool’ zou mogen gaan voeren, zou de TH Twente haar naam ook
moeten aanpassen. Hierbij was het de vraag of de term ’technisch’ in de naamgeving
aanwezig moest blijven. Tj.K. Damming, het hoofd van de dienst Voorlichting en Externe
Betrekkingen (VEB) kwam met een aantal suggesties, waaronder Rijksuniversiteit Twente,
Universiteit Twente, Technische Universiteit Twente en Twente Universiteit, Universiteit voor
Technische en Maatschappijwetenschappen.139 Het voorstel van Damming was om de keuze
te beperken tot Universiteit Twente en Twente Universiteit. Ook benadrukte Damming dat de
naamswijziging een buitengewone mogelijkheid bood om een nieuwe huisstijl in te voeren.140

In februari 1986 nam het College van Bestuur het besluit om de naam Technische
Hogeschool Twente te wijzigen in Twente Universiteit, Universiteit voor Technische en
Maatschappijwetenschappen. Onder de wet zou er niet zoveel veranderen: de Technische
Rijkshogeschool te Enschede zou de Technische Rijksuniversiteit Enschede worden. Het
College moest haar keuze echter nog aan de Hogeschoolraad voorleggen en daar moest het
laten vallen van het predikaat ’technisch’ nog worden verdedigd. Dat werd gedaan door te
stellen dat ’een eenzijdige nadruk op het woord ”technisch” te weinig recht [doet] aan het
feit dat wij een twee kernen universiteit zijn en willen blijven.’141 De vakgroep Toegepaste
Taalkunde suggereerde echter in het THT Nieuws om toch maar voor de naam Universiteit
Twente te kiezen.142

Er kwam ook een nieuwe huisstijl, zoals Damming had gesuggereerd. Het nieuwe
beeldmerk was ’opgebouwd uit twee cirkels en twee driehoekige pijlen. De pijlen wijzen zowel
naar binnen als naar buiten en symboliseren de interactie tussen de UT en de samenleving.’143

138Ibid., p. 787.
139Andere suggesties waren Twente Universiteit, Rijks Technische Universiteit Twente, Technische

Rijksuniversiteit Twente, Campus Universiteit Twente, Twentse Campus Universiteit en Universiteit voor
Technische- en Maatschappijwetenschappen Twente.

140Universiteit Twente, Enschede, Archivering UT, Semi-statisch archief, inv.nr. 07.11. Naamgeving
THT/UT 1976-2005. Nieuwe naamgeving THT. Damming aan het CvB, 6 februari 1986.

141Ibid., inv.nr. 07.11. Naamgeving THT/UT 1976-2005. Nieuwe naamgeving THT. CvB aan HR, 28
februari 1986.

142THT Nieuws, 6 maart 1986.
143Zoals tot de invoering van een nieuwe huisstijl in 2010 te lezen was op http://www.utwente.nl/

huisstijl/intranet/huisstijl/huisstijlelementen/logo.doc.
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Afbeelding 5.4: Het logo van de Universiteit Twente met het epitheton de ondernemende
universiteit. Marketing en Communicatie

De twee cirkels verwezen naar de technische en de maatschappijwetenschappelijke kernen
van de universiteit.

Eind jaren tachtig kwam een einde aan het tweede rectoraat van Van den Kroonenberg.
Hij had zelf aangegeven aan te willen blijven voor een derde termijn als rector magnificus144

en de benoeming van prof. dr. J.H.A. (Jos) de Smit kwam voor velen dan ook als een volslagen
verrassing, stelde het Universiteitsblad Twente. Het bleek dat Van den Kroonenberg zich
onder druk van de faculteit Werktuigbouwkunde had teruggetrokken als kandidaat. De
faculteit was van mening dat de aanwezigheid van Van den Kroonenberg noodzakelijk was
bij het optuigen van het vakgebied industrieel ontwerpen.145 Binnen de faculteit was een
verkenning verricht naar de mogelijkheden voor een studierichting industrieel ontwerpen,
maar uiteindelijk was gebleken dat hiervoor geen draagvlak bestond, stelde De Smit in
1990.146 Het uiteindelijke gevolg was dat Van den Kroonenberg zelf nog in 1989 benoemd
werd tot directeur van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten.

Conclusie

In de loop van de jaren tachtig werden de Nederlandse universiteiten geconfronteerd met
een terugtredende overheid. Als gevolg van een slinkende eerste geldstroom was het voor
de THT van eminent belang om andere geldbronnen, zoals het bedrijfsleven, aan te spreken:
onderzoek voor derden werd steeds belangrijker. Daarmee zette een belangrijke verschuiving
in: was geld eerst een middel om meer kennis te bereiken, tegenwoordig lijkt het alsof
kennis een middel is geworden om geld te verdienen. De UT was, in de woorden van
Harry van den Kroonenberg, een kleine en kwetsbare instelling, maar door zich te richten op
onderzoek voor derden zou de regionale maatschappelijke relevantie van de instelling vergroot
worden. Voorts bleken vanuit de THT allerlei spin-offbedrijven te ontstaan. Medewerkers of
studenten die probeerden op de campus opgedane expertise te gelde te maken, werden
in hun streven op allerlei manieren ondersteund vanuit de hogeschool. Toen als gevolg van

144Universiteitsblad Twente, 4 februari 1988.
145Universiteitsblad Twente, 3 maart 1988.
146De Smit, Kiezen voor een onzekere toekomst, p. 17.
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veranderde wetgeving de Technische Hogeschool Twente een universiteit werd, kon met recht
gesproken worden over de ondernemende universiteit. Wederom werd de THT door externe
omstandigheden gedwongen om haar eigen identiteit opnieuw uit te vinden.
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Hoofdstuk 6

De kantelende universiteit

Een ondernemende tweekernenuniversiteit

Bij de opening van het academisch jaar 1991-1992 lanceerde Jos de Smit een nieuw profiel
voor de universiteit: technologie voor de samenleving. De Smit stelde dat onder deze
leuze de idee van de tweekernenuniversiteit in het profiel zichtbaar zou zijn en dat beide
kernen van de universiteit in dit profiel tot hun recht zouden komen.1 De UT was sterk
op gebieden die ofwel tot de technische kern ofwel tot de maatschappijwetenschappelijke
kern behoorden, maar van vervlechting zou volgens de rector nauwelijks sprake zijn.2 Door
te kiezen voor technologie voor de samenleving zou deze kloof overbrugd kunnen worden.
Twee jaar later stelde de opvolger van De Smit, prof. dr. Th.J.A. (Theo) Popma, dat de UT
de combinatie van beide kernen ook opzocht in nieuwe opleidingen als Civiele Technologie
& Management, Bedrijfsinformatietechnologie en Toegepaste Communicatiewetenschap.3 De
start van zulk soort nieuwe opleidingen zou er tevens aan moeten bijdragen dat de universiteit
een studentenaantal van boven de zesduizend zou kunnen behouden. Dit aantal was, zo
stelde De Smit, ’enigszins willekeurig’. Dat nam echter niet weg dat ’als de universiteit
aanzienlijk onder dit aantal zou zakken, zij haar kritische omvang [zou] verliezen en ... haar
bestaanszekerheid in het geding [zou] komen.’4

Ondanks deze keuze voor technologie voor de samenleving bleef de universiteit
voornamelijk bekend staan als de ondernemende universiteit. En deze laatste slogan was,
zo stelde Popma, geen ’loze reclamespreuk’. ’Het geeft aan welke doelen deze universiteit

1J.H.A. de Smit. Technologie voor de samenleving: de keuze van de Universiteit Twente. Opening
academisch jaar 1991-1992. Universiteit Twente, 1991, p. 3.

2Ibid., p. 8.
3Theo Popma. Opening academisch jaar 1993-1994. Universiteit en maatschappij, het leren gedragen.

Enschede: opening academisch jaar Universiteit Twente, 1993, p. 9.
4De Smit, Kiezen voor een onzekere toekomst, p. 16.
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Afbeelding 6.1: Rector Magnificus prof. dr. J.H.A. (Jos) de Smit. Foto: Historisch Archief
Universiteitsbibliotheek Twente

heeft. Niet langer intern gericht speelt zij in op maatschappelijke ontwikkelingen en vragen.’5

De universiteit vertoonde steeds meer een ondernemende mentaliteit en de commerciële
activiteiten rondom de universiteit vormden een aantrekkingskracht op bedrijven als Ericsson
en TestCo.6 Het ontbrak echter aan contacten met het Duitse bedrijfsleven.7 Niet alleen de
omgeving van de universiteit was ondernemend; ook de UT zelf. Zo verdiende de UT in
1988 geld door reserve-fondsen te beleggen.8 Daarbij kon — uiteraard — geen sprake
zijn van het maken van winst, zo benadrukte de instellingsaccountant nog in 1991. Er was
hooguit sprake van opbrengsten uit de derde geldstroom.9 Begin jaren negentig was het nog

5Th.J.A. Popma. Ondernemen in kwaliteit. Rede, uitgesproken door prof. dr. Th.J.A. Popma, Rector
Magnificus van de Universiteit Twente, ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar
1996-1997 op maandag 2 september 1996. 1996, p. 18.

6Benneworth en Hospers, „The new economic geography of old industrial regions: universities as
global-local pipelines”, p. 796.

7Popma, Ondernemen in kwaliteit, p. 18.
8Universiteitsblad Twente, 22 december 1988.
9UT Nieuws, 3 oktober 1991.
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Afbeelding 6.2: Het cortège in de binnenstad van Enschede. Foto: Historisch Archief
Universiteitsbibliotheek Twente

niet gangbaar dat een overheidsinstelling als een universiteit winst (of verlies) zou kunnen
maken: òf er was geld over, òf er was geld te kort, maar van winst of verlies kon geen
sprake zijn. De derde geldstroom kon een belangrijke bron van inkomsten zijn, maar was
zeker niet zaligmakend. Zo waarschuwde Popma dat het zijns insziens te betreuren was
dat ’... een toenemend deel van de overheidsgelden voor onderzoek en onderwijs via het
bedrijfsleven verdeeld wordt.’10 Monodisciplines bleven immers belangrijk als fundament voor
valoriserend onderzoek. Het achterblijven van de eerste geldstroom was in zijn ogen dan ook
verontrustend. De Nederlandse investeringen in technische innovatie en onderzoek lagen
volgens de OESO beneden het gemiddelde voor technologisch hoog ontwikkelde landen.
’Wij verliezen onze aansluiting met andere landen. Dit is desastreus voor de Nederlandse
samenleving en potentieel rampzalig voor onze instelling.’11

De ondernemendheid kon echter op gespannen voet staan met de idealen die in de
kritische universiteit van de jaren zeventig centraal hadden gestaan. In verschillende
bestuurlijke gremia, zoals de Universiteitsraad en de faculteitsraden, kon nog steeds kritiek
worden uitgeoefend op politiek controversieel onderzoek. Zo ontstond in 1988 een discussie
over een contract tussen de UT en het Almelose bedrijf Ultra-Centrifuge Nederland (UCN), dat

10Popma, Ondernemen in kwaliteit, p. 14.
11Ibid., p. 14.
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onder leiding van de Leidse hoogleraar Jacob Kistemaker een unieke techniek had ontwikkeld
om uranium te verrijken. Het contract behelsde dat de vakgroep Quantum-elektronica van de
faculteit Technische Natuurkunde lasers zou ontwikkelen ten behoeve van uraniumverrijking.
Binnen de Universiteitsraad werden echter bezwaren opgeworpen: de resultaten van
het onderzoek zou tot directe militaire toepassing kunnen leiden en de verspreiding van
kernwapens kunnen bevorderen.12 Deze gedachte was niet ongegrond: Abdul Quadir Khan,
de ’vader van de Pakistaanse atoombom’, had zijn kennis opgedaan toen hij betrokken was
geraakt bij onderzoek voor UCN.

Deze discussie was voor het College van Bestuur aanleiding om het ’maatschappelijk
bewuste’ Centrum voor Studies van Wetenschap, Technologie en Samenleving ’De Boerderij’
te vragen een studie te verrichten naar de maatschappelijke effecten van wetenschappelijk
onderzoek. Dit resulteerde in het door prof. dr. A. (Arie) Rip, dr. W. (Wim) Smit en dr. F.B.
van der Meer opgestelde Mewo-rapport. In dit rapport werd geconstateerd dat er frictie
bestond tussen enerzijds de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de universiteit en
anderzijds de academische vrijheid van (individuele) onderzoekers.13 In feite was dit een
confrontatie tussen de kritische universiteit en de ondernemende universiteit. Op welke
wijze kon een ondernemende universiteit toch kritisch zijn? Of, mutatis mutandis, hoe kon
een kritische universiteit toch ondernemend zijn? Een belangrijk punt dat in dit rapport
werd aangesneden was, dat het behalve om de verantwoordelijkheid van de onderzoeker
ook om de institutionele verantwoordelijkheid van de universiteit als zodanig ging.14 In het
rapport werden enkele cases aan andere universiteiten genoemd: het voorgenomen onderzoek
van W. Buikhuisen op het gebied van niet-sociale (lees: biologisch bepaalde) factoren voor
de verklaring van crimineel gedrag (Leiden), het onderzoek naar recombinant DNA (lees:
genetische manipulatie)(LU Wageningen), verschillende discussies over in-vitrofertilisatie
(Leiden, Wageningen) en ander onderzoek voor UCN dat aan de Vrije Universiteit werd
verricht.15

Deze discussie kon niet tot de derde geldstroom beperkt blijven. Ook bij onderzoek
gefinancierd uit de eerste en tweede geldstroom waren immers maatschappelijke
toepassingen te verwachten.16 Aan de ene kant werd contractonderzoek als onvermijdelijk
gezien, als gevolg van de verminderde gelden uit Den Haag en tevens als consequentie van
de profilering als ’ondernemende universiteit’. Het Mewo-rapport kon weinig anders doen
dan concluderen dat het probleem in deze context wel degelijk bestond, maar dat er eigenlijk
geen eenduidige oplossing voor was: ’We zien dus dat, terwijl een deel van het onderzoek
toepassingsgericht is en vrijwel alle onderzoek in een toepassingscontext staat, er tevoren
weinig systematische inschatting plaatsvindt van onbedoelde gevolgen, en dat er achteraf

12Rip, Smit en van der Meer, Mewo-rapport, p. 71.
13Ibid., p. 1.
14Ibid., p. 44.
15Ibid., pp. 35-36.
16Ibid., p. 6.
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eveneens weinig evaluatieonderzoek wordt ondernomen,’17 omdat er ’geen tijd en geld is om
inschattingen van maatschappelijke effecten te kunnen maken.’ Daarnaast hadden ’velen het
gevoel dat maatschappelijke effecten überhaupt niet in te schatten zouden zijn.’18

Hoe zat het nu met de financiering van de verschillende onderzoeksprojecten aan de
UT? De faculteit Chemische Technologie had veel contacten met (grote) bedrijven, wat vooral
zichtbaar was in langlopend onderzoek. Ruim de helft van het promotie-onderzoek bij CT
werd extern gefinancierd. De faculteit Informatica participeerde in grote internationale
projecten (ESPRIT) terwijl het onderzoek tevens diende aan te sluiten bij het eerste
geldstroomonderzoek, dat werd bepaald door hoogleraren en hoofddocenten. Bij Technische
Natuurkunde was ongeveer de helft van het onderzoek gefinancierd uit de derde
geldstroom. Ook het derde geldstroomonderzoek van Elektrotechniek diende in het bredere
onderzoekprogramma te passen. Hetzelfde gold voor Werktuigbouwkunde, waar ongeveer de
helft van het onderzoek uit de derde geldstroom werd gefinancierd. Bij deze faculteit werd
als extra voorwaarde gesteld dat het onderzoek maatschappelijk relevant diende te zijn — en
maatschappelijke relevantie werd in deze dagen begrepen als zijnde valoriserend onderzoek.
Bij Bestuurskunde was ongeveer een derde van het onderzoek derde geldstroom, en dat
diende in dienst te staan van de eerste geldstroom. Toegepaste Onderwijskunde had een
onderzoeksinstituut dat met name geld van het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen
binnenhaalde. Het onderzoek van de Vakgroep Ontwikkelingskunde was vrijwel allemaal
derde geldstroom, waarbij de overheid direct of indirect financierde. Wijsbegeerte en
Maatschappijwetenschappen kende een variabele omvang van de derde geldstroom, maar
ook langlopend extern gefinancierd onderzoek.19

De schaduwzijde van ondernemendheid

De door het bestuur doorgaans als positief gewaardeerde ondernemendheid van universitaire
medewerkers kon soms ook volledig uit de hand lopen. Een in het oog lopend voorbeeld
hiervan was de hoogleraar bedrijfskunde prof. mr. dr. H.C.J.G. (Harry) Janssen, die
vanwege zijn flamboyante en energieke optreden bij de door hem bezette commissariaten
en adviseurschappen bekend stond als ’Turbo Harry’. Naast hoogleraar was Janssen
onder andere president-commissaris bij het bedrijf Management Share. Zijn positie bij
dit bedrijf was echter onder druk komen te staan en om deze te versterken, deelde hij
tijdens een college 1100 aandelen Management Share uit aan studenten, op voorwaarde
dat zij op de aandeelhoudersvergadering zouden komen.20 Het heette participerend
bedrijfskundig onderzoek te zijn. Management Share voorzag ongeregeldheden bij deze
aandeelhoudersvergadering en was woedend over het optreden van Janssen. Het Twentse

17Ibid., p. 51.
18Ibid., p. 60.
19Ibid., pp. 46-47.
20UT Nieuws, 10 december 1992.
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College van Bestuur kon het handelen van Janssen zeker ook niet waarderen, maar deed het
af als een ’theoretical joke’.

Waar de actie van ’Turbo Harry’ nog kon worden afgedaan als ludiek, ging dat voor
de confrontatie tussen de faculteit Chemische Technologie en de spin-off X-Flow zeker
niet op. Membraanproducent X-Flow was in 1984 uit één van de Tijdelijke Ondernemers
Plaatsen ontstaan en had in 1989 de UT-ondernemersprijs gewonnen voor het getoonde
jonge ondernemerschap. In het najaar van 1992 ontstond echter een hoog oplopende ruzie
tussen de UT en haar laureaat. De UT had een vordering op X-Flow wegens door de
Centrale Technische Dienst aan X-Flow geleverde apparatuur. Het bedrijf stelde hier een
forse claim tegenover omdat de UT gebruik zou hebben gemaakt van beschermde kennis.21

In een bemiddelingspoging stelde collegelid dr. ir. F. (Frits) Schutte voor om beide
zaken te ontkoppelen. Zodra X-Flow haar achterstallige rekeningen zou betalen zou de
claim onafhankelijk kunnen worden bekeken. X-Flow wilde hier echter niet aan.22 Nu
de bemiddelingspoging van Schutte had gefaald nam het College van Bestuur drastischer
stappen en het conflict escaleerde. In december 1992 werd besloten medewerkers van X-Flow
de toegang tot de universiteit en de campus te ontzeggen.23 Het leidde tot een juridisch
steekspel dat nog zou duren totdat X-Flow in 1997 door NORIT werd overgenomen.

Modernisering Universitaire Bestuursstructuur

Het zwaartepunt van het overheidsbeleid in de jaren negentig lag wat betreft het hoger
onderwijs op verdere kostenbeheersing en verhoging van de doelmatigheid. Daartoe werd
de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) ingevoerd, evenals
de Wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur (MUB). Met de invoering van de MUB
werd het oude debat tussen democratie en doelmatigheid tenslotte beslecht ten gunste van
de doelmatigheid. De voorstanders van centralisatie waren op langere termijn de grote
winnaars vanwege het toenemende gebrek aan belangstelling voor universitaire zaken onder
studenten dat al vanaf de jaren zeventig zichtbaar was geweest.24 De Twentse rector Popma
waarschuwde dat een ’schijnbaar verbeterde bestuurbaarheid’ ten koste kon gaan van de
academische vrijheid.25 Ook maakte hij zich zorgen over de ontwikkelingen bij de overheid
en andere universiteiten. Het resultaat kon volgens hem zijn dat de kwaliteit te lijden
had onder de focus op kwaliteitszorg.26 Hoogleraar openbare financiën — en CDA-senator
— Peter Boorsma voerde zelfs landelijk actie tegen de invoering van de MUB. De MUB

21UT Nieuws, 10 september 1992.
22UT Nieuws, 8 oktober 1992.
23UT Nieuws, 10 december 1992. Met als eigenaardige consequentie dat een medewerker van X-Flow

die lid was van een promotiecommissie tijdens desbetreffende promotie eigenlijk helemaal niet op de
campus had mogen zijn.

24Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, p. 172.
25Popma, Ondernemen in kwaliteit, p. 19.
26Ibid., pp. 9-10.
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Afbeelding 6.3: Rector magnificus prof. dr. F.A. (Frans) van Vught

was volgens Boorsma ’een slecht wetsvoorstel.’ Zijn kritiek spitste zich toe op het feit
dat de universiteitsraad zou worden teruggebracht tot een medezeggenschapsorgaan (de
controlerende bevoegdheden zouden overgaan naar de nieuw in te stellen Raad van Toezicht),
dat van studenteninspraak überhaupt weinig over zou blijven en dat een van buiten komende
beroepsdecaan te weinig feeling met het onderwijs en onderzoek in de faculteiten zou
hebben.27 In één opzicht liep de UT overigens opnieuw vooraan: in 1991 was er al sprake van
een eerste beroepsdecaan op de UT, namelijk prof. ir. J.A. (Jan) van der Bliek, oud-directeur
van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, bij de faculteit Werktuigbouwkunde.28

In mei 1997 werd de nieuwe bestuursstructuur ingevoerd en werd ir. F. (Frans) Sevenstern
benoemd tot voorzitter van de eerste Raad van Toezicht. Sevenstern, bestuursvoorzitter bij
busmaatschappij Connexxion, stond te boek als bon vivant en werd daarom ’mooie Frans’
genoemd. In 2001 bleek dat hij bepaalde uitgaven met een duidelijk privékarakter bij
de busmaatschappij had gedeclareerd29 en als consequentie daarvan was hij niet meer te
handhaven als voorzitter van de Raad van Toezicht.

27’Hoogleraar Boorsma voert landelijke actie tegen MUB’ UT Nieuws, 24 oktober 1996.
28UT Nieuws 30 mei 1991.
29Zie hiervoor bijvoorbeeld het artikel in de Volkskrant, 13 oktober 2001. http:

//www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/602373/2001/10/13/

Busbedrijf-betaalde-bordeelbezoeken-Sevenstern.dhtml
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De invoering van de MUB was niet de enige verandering. Op bestuurlijk vlak was
sprake van enkele personele wijzigingen. Vlak voor de invoering van de MUB naderde
bestuursvoorzitter Ben Veltman het einde van zijn termijn30 en de naam van zijn beoogde
opvolger werd al gefluisterd in de wandelgangen: Peter IJzerman, de voormalige korpschef
van politie van Enschede. Minister Ritzen keerde zich echter tegen deze kandidaat en de
ietwat haastige procedure waarmee men IJzerman wilde laten benoemen. Volgens de oude
regels zou de nieuwe bestuursvoorzitter door de minister benoemd moeten worden, onder de
MUB zou deze bevoegdheid bij de Raad van Toezicht terechtkomen en door snel te handelen
dacht men deze benoeming nog voor de invoering van de MUB af te kunnen ronden. Ritzen
bleek geen voorstander van de benoeming van een niet-academicus op deze cruciale positie
en hij schoof de kwestie omtrent de opvolging van Veltman door naar de Raad van Toezicht.
Het UT Nieuws bleek evenwel al op de hoogte van de toen nog op handen zijnde benoeming
van IJzerman en was voornemens hier aandacht aan te besteden. Op last van Ritzen ging het
College van Bestuur ertoe over de oplage van het UT Nieuws met het gewraakte bericht in
beslag te nemen — de headline was echter ook al zichtbaar geweest op de lichtkrant op het
voor de Vrijhof gelegen Informatie Plaza.

De benoeming van IJzerman ging niet door en Veltman werd als bestuursvoorzitter
opgevolgd door drs. A. (Arie) van der Hek, die van 1973 tot 1987 namens de PvdA lid
was geweest van de Tweede Kamer en later voorzitter van de HBO-raad was geworden.
Daarnaast was in januari 1997 prof. dr. F.A. (Frans) van Vught, de directeur van het
Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid (CHEPS), aangetreden als rector
magnificus. Van Vught ging voortvarend aan de slag en stelde al vrij snel na zijn aantreden
in de Universiteitsraad voor om het voorvoegsel ’technische’ helemaal uit de naam van
de universiteit te schrappen. Een maand na zijn aantreden verscheen de nota Naar een
nieuw elan, waarin het College van Bestuur de instelling van een Universitair Management
Team (UMT) voorstelde, dat gevormd zou moeten worden uit het College van Bestuur en de
decanen. Voorts wilde het College van Bestuur af van het imago een ’smalle’ universiteit
te zijn. Door nieuwe studierichtingen te starten zou zowel aan het imago kunnen worden
gewerkt als dat de studenteninstroom zou kunnen worden opgekrikt. De, om met de romancier
Peter Buwalda, een oud-medewerker van het UT Nieuws, te spreken, ’zachtjes ingedutte
Calimero-universiteit’,31 werd wakker geschud.

De ’kanteling’

Gedurende de jaren negentig werd onderzoek steeds meer geconcentreerd in instituten. Dit
begon bottom-up. Leerstoelen en vakgroepen zochten zelf samenwerking binnen, maar later
ook buiten de eigen faculteit. Zo was in de jaren tachtig binnen de faculteit Chemische

30Hij zou voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) worden.
31Peter Buwalda. Bonita Avenue. Amsterdam: De Bezige Bij, 2010, p. 10.
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Technologie een succesvol centrum voor membraantechnologie ontstaan. De vakgroepen
die zich hier mee bezighielden, zoals macromoleculaire chemie, anorganische chemie en
materiaalkunde, organische chemie, procestechniek en proceskunde en industriële processen,
hadden zich gebundeld in een Centrum voor Membraan-Scheidings Technologie (CMST).32

Het in de researchpool gevoerde beleid, waardoor het loonde om samen te werken
met groepen buiten de eigen faculteit, stimuleerde interfacultaire samenwerking. Het
eerste geformaliseerde interfacultaire onderzoeksinstituut binnen de UT was MESA,
waarin de faculteiten Elektrotechniek, Chemische Technologie en Technische Natuurkunde
samenwerkten. Het instituut werd in 1990 opgericht en bouwde voort op bestaande
groepen rondom sensoren, actuatoren en microsystemen.33 In 1999 leidde de aansluiting
van CMO — electronica, optica, materialen — tot het grotere MESA+.34 Op biomedisch
vlak werd het onderzoek van verscheidene groepen van de faculteiten Elektrotechniek,
Technische Natuurkunde, Chemische Technologie en Werktuigbouwkunde bij elkaar gebracht
in het Onderzoekcentrum voor Biomedische Techniek (CCBMT). Begin jaren negentig
had rector magnificus De Smit opgemerkt dat samenwerking binnen een geformaliseerd
instituut vooral van belang kon zijn voor samenwerking met externe partners, zoals
bijvoorbeeld het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente en het revalidatiecentrum Het
Roessingh.35 Bij een eerste inventarisatie van mogelijke onderzoeksinstituten ontbraken de
maatschappijwetenschappen echter op het appèl.36 Een voorzichtig begin in die richting
vormde de oprichting van het Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijs Beleid
(CSHOB), een samenwerkingsverband van Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Wijsbegeerte en
Maatschappijwetenschappen en Toegepaste Onderwijskunde37

Ondanks de hierboven genoemde initiatieven, kwam instituutsvorming begin jaren
negentig in het algemeen slechts langzaam en ad hoc op gang. Halverwege de jaren
negentig drong echter geleidelijk aan het besef door dat het absoluut noodzakelijk was
om te concentreren op een aantal speerpunten om te kunnen overleven. Rector magnificus
Popma had dit trouwens al in zijn rede bij de opening van het academisch jaar 1996 aan
de orde gesteld.38 Er dienden heldere keuzes te worden gemaakt omtrent de vraag in welke
richting de UT haar onderzoek wilde sturen. Dit was ook van belang om profijt te kunnen
hebben van de door minister Ritzen ingestelde dieptestrategie, een financieringsinstrument
waarbij geld uit de eerste geldstroom werd omgebogen naar de tweede geldstroom om aldus
binnen Nederland tot een beperkt aantal onderzoekscentra van internationale kwaliteit te

32THT Nieuws, 25 april 1985.
33De Smit, Kiezen voor een onzekere toekomst, p. 20.
34Douglas K.R. Robinson, Arie Rip en Vincent Mangematin. „Technological agglomeration and the

emergence of clusters and networks in nanotechnology”. In: Research policy 36 (2007), pp. 871-879,
p. 876.

35De Smit, Kiezen voor een onzekere toekomst, p. 21.
36UT Nieuws, 27 september 1990.
37De Smit, Kiezen voor een onzekere toekomst, p. 21.
38Popma, Ondernemen in kwaliteit, p. 15.
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komen.39 De aanzet van Popma was echter te laat gekomen en de dieptestrategie werd een
fors debacle voor de UT. Hoogleraar supramoleculaire chemie David Reinhoudt zou later in
zijn afscheidsrede stellen dat de UT in dit opzicht collectief faalde.40 Dit falen betekende
evenwel dat op bestuurlijk niveau de urgentie van instituutsvorming beseft werd en dat
vormde een forse stimulans voor verdere en meer gerichte instituutsvorming. Afzonderlijke
leerstoelen konden in het verleden uitstekend onderzoeksgelden binnenhalen maar NWO en
andere financiers dachten steeds meer in grote projecten en dat impliceerde: concentratie in
instituten.

Zochten leerstoelen en vakgroepen elkaar eerst spontaan op voor samenwerking, na verloop
van tijd werd van bovenaf expliciet gekozen om het onderzoek onder te brengen in instituten.
Het resultaat was een matrixorganisatie: onderwijs bleef in de faculteiten, onderzoek zou
nu in instituten plaatshebben, een proces dat binnen de UT bekend stond als ’de kanteling.’
Daarmee werd de samenhang van onderwijs en onderzoek in ieder geval organisatorisch
losgelaten. Achteraf is de vraag gerechtvaardigd of zo’n kanteling verstandig is geweest.
De Groninger universiteitshistoricus Van Berkel is hier sceptisch over. Hij betoogt dat de
kern van de universiteit zit in de combinatie van onderwijs en onderzoek. Dat betekent
dat docenten actief zijn in het wetenschappelijk onderzoek en dat zulks doorwerkt in het
onderwijs. ’Onderzoeksinstituten die geen binding hebben met het onderwijs vormen op de
lange duur geen inspirerende werkomgeving voor een academicus.’ Daarom, zo stelt Van
Berkel, zou het dwaasheid zijn om deze formule op te geven.41 Daar valt echter tegenin
te brengen dat er buiten het Humboldt-model wel degelijk succesvolle voorbeelden zijn te
vinden van universitaire instellingen waar onderwijs en onderzoek onafhankelijk van elkaar
plaatshebben. Zo zijn in Frankrijk universiteiten met name gericht op het verzorgen van
onderwijs, terwijl het gros van het onderzoek wordt verricht aan het Centre Nationale de
Recherche Scientifique (CNRS) en daar is dus sprake van onderwijs zonder onderzoek en
onderzoek zonder onderwijs. Het zelfde zou gezegd kunnen worden over de instituten die
onderdeel zijn van de Duitse Max-Planck-Gesellschaft.42

39Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Bundeling van kwaliteit. Vernieuwing van
de dieptestrategie voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Amsterdam: Een advies in opdracht
van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2010, p. 74. Daarbij pleitte
de KNAW voor versterking van bestaande onderzoekscholen, terwijl de VSNU juist nieuwe initiatieven een
kans wilde geven, ter voorkoming van een Matteüs effect. Innovatief onderzoek zou door het stimuleren
van bestaande onderzoekscholen geen extra stimulans krijgen.

40Reinhoudt, Moleculaire engineering, synthese en analyse. Afscheidscollege, p. 28.
41Van Berkel, Academisch leven. Over geschiedenis, karakter en veerkracht van de Nederlandse

universiteit, p. 13.
42Yves Gingras. „Idées d’universités. Enseignement, recherche et innovation”. In: Actes de la recherche

en sciences sociales 148 (juni 2003), pp. 3-7. Vergelijk bijvoorbeeld de opmerking van de Franse philosophe
en revolutionair Condorcet in zijn Cinq mémoires sur l’instruction publique: ’Le talent d’instruire n’est
pas le même que celui qui contribue au progrès des sciences.’
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De keuze voor de ondersteuning van het onderzoek in speerpuntprogramma’s bleek
succesvol. De voor de UT gefaalde dieptestrategie had de urgentie van hoogwaardig
onderzoek aangetoond en een deel van het onderzoek dat een bijdrage zou kunnen
leveren aan het imago van de UT zou binnen onderzoeksinstituten gestimuleerd worden
als speerpuntprogramma. Aanvankelijk waren dit het Centrum voor Telematica en
Informatietechnologie (CTIT) (telematica) en MESA (sensoren en actuatoren). In januari
1998 werd ook het Biomedisch Technologisch Instituut (BMTI) een speerpuntinstituut
en in oktober volgde Institute for Mechanics, Processes and Control Twente (IMPACT)
(procestechnologie). Het resultaat was dat vrijwel alle onderzoek uiteindelijk een instituut
in was ’gekanteld’. Het resulteerde in omvangrijke toekenningen uit de tweede en derde
geldstroom. Sommige onderzoeksinstituten zouden in het buitenland zelfs bekender worden
dan de UT zelf, zoals bijvoorbeeld MESA+.43 Het strekt dan niet tot verbazing dat de eerste
wetenschappelijk directeur van MESA+, David Reinhoudt, buitengewoon te spreken was over
het speerpuntenbeleid en de matrixorganisatie van de UT. ’Het staat ... als een paal boven
water dat de invoering van deze organisatie de UT veel goeds heeft gebracht. Waar de UT in
de dieptestrategie van 1997 nog collectief faalde, was ICES/KIS-3 voor BMTI, CTIT en zeker
ook voor MESA+ buitengewoon succesvol. De bouw en inrichting van een hoogwaardig
Nanolab was zonder instituutsvorming nooit gelukt. In een dergelijke matrix organisatie
kunnen faculteiten zich volledig concentreren op hun primaire taak: goed bachelors- en
masters onderwijs.’44

Toch was het succes van de instituten niet alleen maar goed nieuws. De financiering voor
deze projecten moest vaak uit eigen middelen worden aangevuld, een praktijk die bekend
werd als ’matching’.45 Matching gaat echter ten koste van de eerste geldstroom en door de
noodzaak geld bij de derde geldstroom te leggen, kon onderzoek in de eerste geldstroom in
de verdrukking komen. Daardoor werd de UT geconfronteerd met de grenzen van haar eigen
succes op het vlak van het binnenhalen van projecten uit de tweede en de derde geldstroom.
’Teveel projecten moeten gematched worden waardoor het primaire proces steeds minder
middelen heeft voor fundamentele strategische keuzes,’ heette het in het Jaarverslag van
2005.46 Dit had bij Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) al tot problemen geleid.
De universiteit diende een tekort in de financiën van EWI aan te vullen vanwege door de
faculteit aangegane matchingsverplichtingen.47

Ook organisatorisch kende de matrixorganisatie niet alleen maar voordelen. Soms kon het
onderzoek van een vakgroep of leerstoel tot meerdere onderzoeksinstituten behoren. Detlef
Lohse, hoogleraar vloeistoffysica, vatte de problemen in een interview in het UT Nieuws

43Universiteit Twente. OnderneemUT. Durf te handelen en te veranderen. Denktank
Omgevingsverkenning, november 2007, pp. 7-8.

44Reinhoudt, Moleculaire engineering, synthese en analyse. Afscheidscollege, p. 28.
45Universiteit Twente. Jaarverslag 2005. Enschede: Universiteit Twente, 2006, p. 7.
46Ibid., p. 57.
47Faculteit EWI. Strategisch plan EWI 2006-2009. 2006, p. 4.
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kernachtig samen. ’Wij doen onderzoek naar belletjes. Als die belletjes heel klein zijn, hoort
het bij MESA+. Als de belletjes plotseling iets groter blijken, valt het onder IMPACT. En als
er een cel naast dat belletje hoor ik bij MIRA. Terwijl het om hetzelfde soort onderzoek gaat,
dezelfde vergelijkingen en publicaties in dezelfde tijdschriften. In deze structuur is het voor
de individuele onderzoeker moeilijk werken als je aan meer instituten verbonden bent.’48

Een diepe bestuurscrisis

Niet iedereen was even enthousiast over de nieuwe matrixorganisatie. De sterker geworden
positie van de instituutsdirecteuren ging ten koste van die der decanen en toen in maart
2001 het College van Bestuur in de beleidsnota Hartslag aangaf de nieuw ontstane situatie
formeel te willen vastleggen in een ’schools- & institutes-model’ stuitte dit op fel verzet van
de laatsten. Het leidde in juni 2001 zelfs tot een diepe vertrouwenscrisis tussen het College
van Bestuur en de decanen. Het moet opgemerkt worden dat het College van Bestuur destijds
bestond uit vijf leden en dat na het vertrek van Van der Hek in 2001 de functie van voorzitter
werd vervuld door rector magnificus Frans van Vught — destijds een unieke samenstelling
van het College van Bestuur binnen de Nederlandse universitaire wereld. De bestuurscrisis
was dermate ernstig dat, toen in november 2001 het collegelid dr. H.E. (Hans) Roosendaal
opstapte, de Raad van Toezicht ingreep: de vrijgekomen plaats in het College van Bestuur
werd tijdelijk ingevuld door een lid van de Raad van Toezicht, dr. J.F. (Joop) Sistermans,
voormalig topman van Akzo Nobel. Hij trad af als lid van de Raad van Toezicht — later zou hij
overigens weer terugkeren — en zou leiding gaan geven aan drie commissies met betrekking
tot facultaire herindeling, de kanteling van de onderzoeksinstituten en de herstructurering
van de dienstverlening. Daarmee zou Sistermans een sleutelrol gaan vervullen binnen het
College van Bestuur. ’Ik heb de laatste weken met veel mensen in deze organisatie gesproken.
Wat me opvalt is dat het gevoel van urgentie — de noodzaak dat we moeten opschieten en
dus absoluut geen tijd te verliezen hebben — nog niet bij iedereen aanwezig is. Ik hoop dat
men gaat beseffen dat we boven onze stand leven. Financieel.’ Met name de noodzaak om
te investeren in vastgoed betekende dat op de overige uitgaven moest worden gelet.49

Ondertussen werd het aantal faculteiten teruggebracht tot vijf — het College van Bestuur
had nog even met de gedachte gespeeld om alle onderwijs in één faculteit onder te brengen,
maar liet dit plan uiteindelijk varen. De bestaande faculteiten werden geclusterd tot de
faculteiten Construerende Technische Wetenschappen (CTW), Elektrotechniek, Wiskunde en
Informatica (EWI), Bedrijf, Bestuur en Technologie (BBT), Gedragswetenschappen (GW) en
Technische Natuurwetenschappen (TNW). De grootste problemen deden zich voor bij de
oude faculteiten Elektrotechniek en Toegepaste Wiskunde. Sommige leerstoelen uit deze
faculteiten konden zowel worden ondergebracht bij een cluster Technische Natuurkunde

48’UT moet inzetten op techniek’ UT Nieuws, 11 november 2010.
49’Het gevoel van urgentie is nog niet overal aanwezig’ UT Nieuws, 24 januari 2002. Betreffende de

vastgoedproblematiek zie p.230 en verder.
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en Chemische Technologie als bij een cluster Informatica. ’Wat verder speelt’, stelde
Sistermans, ’zijn de bevoegdheden van de decanen en de wetenschappelijk directeuren. Die
kun je wel gelijktrekken, maar bepaalde bevoegdheden van de eerste zijn wèl in de wet
geregeld, die van de tweede niet.’50 De decanen en de wetenschappelijk directeuren van
de onderzoeksinstituten zouden eenzelfde, ’symmetrische’ positie gaan innemen binnen deze
nieuwe structuur.

Ook de ondersteunende diensten kregen te maken met de gevolgen van de interventie
van Sistermans. In de operatie Moderne Efficiënte Bedrijfsvoering werd in 2007
de ondersteunende structuur van de UT omgevormd tot vier servicecentra en drie
concerndirecties. Dit zou moeten resulteren in een betere dienstverlening en op termijn in
een aanzienlijke kostenbesparing.51 De idee was dat door effiënte, moderne bedrijfsvoering
tegelijkertijd een verbetering van de bedrijfsvoering kon worden gerealiseerd èn aanzienlijk
kon worden bezuinigd — de doelstelling was een besparing van vijf miljoen euro.52

De bedrijfsvoering diende te worden afgestemd op het primaire proces — onderwijs,
onderzoek en kennisvalorisatie. Daarnaast werd ervoor gekozen de dienstverlening
in te richten in concerndirecties. Deze concerndirecties werden verantwoordelijk voor
de informatievoorziening richting bestuurlijke gremia als het CvB en het UMT. De
concerndirecties zouden daarmee de opvolgers worden van het oude Bureau van de
Universiteit.

De vraag is echter of deze centralisatieronde het gewenste effect heeft gesorteerd. De in
2008 vertrokken psychometricus prof. dr. W.J. (Wim) van der Linden stelde dat het nog altijd
een probleem was dat inhoudelijke afdelingen moesten opdraaien voor de ongebreidelde
groei van gecentraliseerde ondersteunende diensten.53 Het probleem was zijns inziens dat
de diensten zichzelf steeds meer als primair proces beschouwden en niet als faciliterend ten
behoeve van onderwijs en onderzoek.

Campus en studentenleven

Eind jaren zeventig was de campusfilosofie failliet verklaard en sindsdien luidde het devies
dat de campus ’vermaatschappelijkt’ moest worden.54 Die vermaatschappelijking werd begin
jaren negentig wel heel concreet. Volgens de maatstaven van het ministerie was de UT
te groot voor haar studentenaantallen. Een concrete oplossing voor dit probleem was de
verkoop van de medewerkers- en hooglerarenwoningen aan de Reelaan, Achterhorst en
Langenkampweg, waardoor de omvang van de campus weer binnen de door het ministerie
toegestane grenzen kwam.55 Ook op een andere wijze werd de campus onderdeel van

50’Het gevoel van urgentie is nog niet overal aanwezig’ UT Nieuws, 24 januari 2002.
51Universiteit Twente. Jaarverslag 2007. Enschede: Universiteit Twente, 2008, p. 6.
52Hoofdlijnennota ”Efficiënte, moderne bedrijfsvoering”, pp. 2-3.
53’We worden met z’n allen per mail aangestuurd’ UT Nieuws 6 maart 2008.
54Zie hiervoor hoofdstuk 4 op p.173.
55UT Nieuws, 31 oktober 1991.

215



Afbeelding 6.4: Ondernemendheid zoals geïnterpreteerd door studenten: ”Speciale
aanbieding: studenten bekijken fl.2,50; flat bezichtigen fl.2,50. Alleen
vandaag!” Foto: Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente
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de buitenwereld. De invoering van de OV-jaarkaart was voor busbedrijf TET aanleiding
om buslijn 1 door te trekken over de campus,56 waardoor het universiteitsterrein in feite
tot de openbare ruimte ging behoren. Tegelijkertijd was een beweging in omgekeerde
richting zichtbaar: door de plaatsing van slagbomen bij de kruisingen Horst-Horstlindelaan
en Campuslaan-Langenkampweg werd de campus afgesloten voor doorgaand verkeer. Een
beperkt aantal toegangspasjes voor medewerkers en studenten diende de overlast veroorzaakt
door nodeloos omrijden te beperken.57

De ondernemende universiteit deed zich nu ook op de campus gelden. Nu de UT de aandacht
van het bedrijfsleven had verworven, konden ook nieuwe vormen van samenwerking worden
gecreeërd en overeenkomstig dat streven werd in 1989 een contract gesloten met Ericsson
Paging Systems over de sponsoring van de campus.58 Later zou ook Grolsch een ton in de
campus steken.59 Deze sponsoring was noodzakelijk om de campusvoorzieningen op peil
te houden en zo een volledige verschuiving van het studentenleven naar het centrum van
Enschede te voorkomen.60 Zolang evenwel ’s zomers het zwembad steevast ’s nachts werd
gekraakt61 lag een volledige verschuiving echter niet voor de hand. Het leven op de campus
was echter wel veranderd, constateerden studenten in het UT Nieuws. ’Het betuttelende is
er nu gelukkig vanaf. Vroeger was de filosofie dat je maar met een tas kleren kon komen
en de campus zorgde verder wel voor je.’62 Ter illustratie: in 1987 was nog steeds sprake
van een linnengoedvoorziening voor studenten.63 Nu dienden de studenten steeds meer voor
zichzelf te zorgen.

Hoewel bij de oprichting van de THT het instituut van de studentenvereniging in
traditionele zin geacht werd haaks op de campusgedachte te staan, bleek ook hier de praktijk
weerbarstiger dan het ideaal. De eerste studentenvereniging, het Drienerloosch College
Cnødde, dat vooral een dispuutskarakter kende, was reeds in 1970 opgericht. Het College
Cnødde borrelde eerst in de Bastille64 maar vertrok na vijfentwintig jaar naar de Enschedese
binnenstad. Na Cnødde waren andere, meer corporale studentenverenigingen opgericht,
die na verloop van tijd over eigen sociëteiten in de Enschedese binnenstad beschikten.
Hierbij valt met name te denken aan het Drienerloos Studenten Corps Cheiron (1981) en het
Drienerloos Jaarclub Convent Rossinant (1985). In 1987 werd een Enschedese afdeling van
de internationale studentenvereniging AEGEE opgericht. Minder corporaal dan Cheiron en

56UT Nieuws, 11 januari 1990.
57UT Nieuws, 15 februari 1990.
58Universiteitsblad Twente, 26 januari 1989.
59UT Nieuws, 21 december 1989.
60UT Nieuws, 22 februari 1990.
61UT Nieuws, 13 augustus 1992.
62UT Nieuws, 3 september 1992.
63Universiteitsblad Twente, 12 februari 1987.
64Op de website van het College Cnødde lezen we dat destijds ’de campus wel gaaf was.’ http:

//www.cnodde.nl/index.php?pagina_id=15, 18 juli 2010.
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Afbeelding 6.5: De Pakkerij. Foto: Bureau Communicatie

Rossinant was het in 1988 opgerichte A.S.V. Taste en het christelijke C.S.V. Alpha. Halverwege
de jaren negentig koos collegevoorzitter Ben Veltman expliciet voor het stimuleren van
het studentenleven in de binnenstad. Veltman wilde Enschede als studentenstad een
impuls geven door het voormalige Polaroidpand, gelegen aan de Oude Markt 24, ter
beschikking te stellen aan de studentenverenigingen. In deze zogenaamde ’Pakkerij’ zouden
de studentenverenigingen Cheiron, Rossinant, AEGEE, Taste en Alpha ruimte krijgen voor
hun sociëteiten. Deze eerste twee verenigingen, Cheiron en Rossinant, overwogen vanaf
1995 een fusie, maar het zou nog enige tijd in beslag nemen voordat dit geëffectueerd werd.
Beide verenigingen kregen een ruimte in de Pakkerij en pas daarna werd de fusie besloten,
resulterend in DSCC/DJCR ’Audentis et virtutis’, dal al snel bekend stond als Audentis. De
Pakkerij werd zo de thuishaven van de sociëteiten van de studentenverenigingen Audentis
(Tempus Ruit Amicitia Manet; kortweg T.R.A.M.), A.S.V. Taste (Antigoon), AEGEE-Enschede
(Asterion) en C.S.V. Alpha (Flux).

Ook de organisatie van de campus zelf en de daar aanwezige studentenvoorzieningen werden
in de jaren negentig gewijzigd door de instelling van de volledig door studenten gerunde, maar
door het College van Bestuur geïnitieerde, Student Union, die als kerntaak de bevordering
van de academische vorming en het welzijn van de studenten van de Universiteit Twente
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had.65 Het fragment in Buwalda’s Bonita Avenue omtrent de oprichting van de Student Union
is vermakelijk doch to the point :

... er [moest] plotseling met alle geweld een organisatie komen die alle
’studentenactivisme’ zou ’aansturen’. Een Student Union, naar Engels en
Amerikaans voorbeeld. ... Zijn verborgen agendapunt was de leegloop van de
campus een halt toeroepen. Het was zo dat studenten die zich in eerste instantie
door het compacte, vriendelijke, doodgeorganiseerde Drienerlo lieten verleiden,
meestal aan de hand van enthousiaste ouders, steeds vaker in de Enschedese
binnenstad gingen wonen, in een echt studentenhuis, vlak bij de kroegen en
de sociëteiten op de Oude Markt. Je kon Nederlandse kinderen anno 2000 niet
meer opsluiten op een grasveld. Ondertussen stond er voor honderden miljoenen
aan vastgoed op dat grasveld, studentenflats, docentenwoningen, een mensa,
een restaurant, een supermarkt, een huisartstenpost, een tandartspraktijk,
een kapsalon, een zwembad, een bibliotheek, kroegen, theaters, feestkelders,
sportvelden, kunstwerken ... De Student Union moest alles vlot trekken.66

En aldus werd de Student Union als bestuurlijk lichaam bovenop de campus geplaatst.
Het ’studentenactivisme’ moest dus bevorderd worden en de Student Union zou het
instrument zijn om dit te realiseren. Onder ’studentenactivisme’ werden — anders dan aan
andere universiteiten — allerlei extra-curriculaire activiteiten begrepen, en dat was volgens
opleidingsdirecteur Civiele Techniek & Mangement Godfried van Lieshout op zijn minst een
verwarrende term:

In mijn eigen studententijd stond die term voor studenten die, in opklimmende
gruwelijkheid: de revolutie preekten, het Maagdenhuis bezetten, in trui naar
college kwamen en hoogleraren niet met ’professor’ maar met ’mijnheer’ durfden
aanspreken. Maar tegenwoordig zijn het studenten die naast hun studie nog
andere dingen doen die ze leuk of belangrijk vinden — wat natuurlijk heel
verstandig is en het zij ze van harte gegund — en op grond daarvan van mening
zijn dat ze recht hebben op allerlei extra faciliteiten. Van sommige activisten
bestaat hun enige activiteit uit het bepleiten van meer ruimte voor activisme.
Activisme pur sang dus..67

De taken van de Student Union zouden betrekking hebben op het vaststellen van het
beleid betreffende studentenvoorzieningen en het bestuur en beheer van de Uniongebouwen,
zoals de Bastille, het Sportcentrum en de Pakkerij. De daadwerkelijke beleidsbepaling zou
echter bij de gebruikerskoepels Apollo (cultuur), de Sportraad en Fact (de koepel van de
studentenverenigingen Audentis, Taste, AEGEE en Alpha) blijven.68

65Student Union. Oprichtingsplan, p. 5.
66Buwalda, Bonita Avenue, pp. 342-343.
67Van Lieshout, De universiteit in het bos. Kritische beschouwingen, pp. 55-56.
68Student Union, Oprichtingsplan, p. 16.
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De digitalisering van onderwijs en onderzoek

Eind jaren tachtig ontstond geleidelijk aan het inzicht dat digitalisering de universitaire
werkzaamheden alom drastisch zou veranderen. De personal computer werd steeds meer
gebruikt en het THT Nieuws opperde in 1984 dat het niet meer denkbeeldig was dat voor
sommige studierichtingen een personal computer zou worden voorgeschreven, zoals ook al
gebeurde met calculatoren en microscopen.69 De ontwikkeling van kleinere, goedkopere, maar
tegelijkertijd krachtiger en snellere computers had tot gevolg dat allengs meer vakgroepen
de beschikking kregen over eigen computerfaciliteiten, waardoor het mainframe van het
Rekencentrum steeds minder werd gebruikt.70 Toen de chemicus Boudewijn Nieuwenhuijse
in een interview werd gevraagd naar de belangrijkste veranderingen in zijn vakgebied stelde
hij in de eerste plaats de grote groei van het aantal promovendi aan de orde, maar de tweede
grote verandering betrof de komst van de computer. Dit werd door zijn collega Gellings
onderschreven:

Voor de stimulering van spectra hadden we eind jaren zeventig hele bakken
vol ponskaarten nodig, ik heb ze nog. ’s Avonds gooide je de boel in een
ponskaartenmachine en als je geluk had was het ’s morgens klaar. En dan
had je het alleen nog maar geprint. Voor een grafiek moest je een band inlezen
en nog eens twee dagen wachten. Nu zie je de grafieken meteen op het scherm.
Een geweldige tijdwinst.71

Dat die tijdwinst inderdaad substantieel was, wordt begrijpelijk wanneer men zich realiseert
hoe tijdrovend het rekenwerk was in het ponskaartentijdperk. De grote verandering werd
ook aangestipt in het lustrumboek van Scintilla uit 1985. Daarin werd beschreven dat in
1980 ’computer’ het toverwoord van de afdeling Elektrotechniek en eigenlijk de hele TH was.
’Voor de TH betekende de opmars van de computer hoogstwaarschijnlijk een grote sprong
voorwaarts,’ zo luidde de inschatting, maar voorlopig moesten studenten zich nog behelpen
met ponskaarten. ”s Morgens een pakje kaarten inleveren, vervolgens rustig iets anders gaan
doen om dan, zo rond een uur of vier, vijf in het rekencentrum tot de conclusie te komen dat de
kaartlezer vandaag iets te scherp afgesteld stond, waardoor al je kaarten tot pulp vermalen
waren.’72

De komst van de microprocessor maakte de ponskaart geleidelijk aan overbodig en
zij werd uiteindelijk in 1984 afgeschaft. De frustratie die gevoeld werd als je ’een doos
ponskaarten ... uit je handen liet vallen’73 behoorde daarmee tot het verleden. Toch was
het in die jaren nog steeds mogelijk om de TH met een diploma Elektrotechniek te verlaten
zonder ooit een microprocessor te hebben gezien — het antwoord van de afdeling kwam in

69THT Nieuws, 27 september 1984.
70Universiteitsblad Twente, 27 april 1989.
71Universiteitsblad Twente, 23 maart 1989.
72R. ter Horst en C.P. Spruijt, red. Scintilla lustrumboek 1985. 1985, p. 33.
73Van Lieshout, De universiteit in het bos. Kritische beschouwingen, p. 119.
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Afbeelding 6.6: Oud-rector magnificus Vlugter wordt geconfronteerd met de digitalisering
van onderwijs en onderzoek. Foto: Historisch Archief Universiteitsbibliotheek
Twente

de vorm van een keuzevak. ’Met die computers is het inmiddels allemaal goed gekomen. Ik
weet tenminste een vakgroep, die zoveel terminals, printers en plotters heeft dat ze niet eens
genoeg stopkontakten hebben om al die apparaten aan te sluiten.’74

Niet alleen voor onderzoekers maar ook voor studenten begonnen de werkzaamheden
dus drastisch te veranderen. Tien jaar later was de computer niet meer weg te denken. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit een toekomstvisie van de destijds pas aangetreden rector magnificus
Frans van Vught. ’De leeromgeving van studenten wordt, bij de toepassing van telematica, een
volledig internationale werkomgeving. Er ontstaan een onafhankelijkheid van tijd en plaats,
en daardoor een fantastische toename aan potentiële leerervaringen en aan flexibiliteit.’
Daarbij ging het er met name om de bestaande onderwijsvormen aan te vullen met de
mogelijkheden van telematica.75 Voorlopig bleven de consequenties van de digitale revolutie
echter nog beperkt — hoe grootschalig de gevolgen ook mochten zijn: ’... behalve in de
vorm van de explosie van de electronic mail, de vervanging van bibliotheekcatalogi door

74Ter Horst en Spruijt, Scintilla lustrumboek 1985, p. 34.
75F.A. van Vught. „Teleleren aan de Universiteit Twente”. In: Teleleren. De wereld één klaslokaal? Dies

natalis Universiteit Twente. Vrijdag 28 november 1997. Universiteit Twente, 1997, pp. 3-5, p. 4.
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computerterminals en het gebruik van PC’s als moderne typemachines, lijkt de digitale
revolutie de universiteiten nog nauwelijks te hebben bereikt.’76 Van Vught relativeert hier de
consequenties van de digitale revolutie te sterk. Informatiebronnen als boeken, artikelen,
proceedings en abstracts werden immers reeds vanaf de jaren zeventig langzamerhand
met behulp van allerlei keywords digitaal ontsloten en dat betekende op den duur een
fundamentele wijziging van de manier waarop naar informatie kon worden gezocht.77 Ook
betekende de komst van de computer dat veel kwesties die voorheen vanuit vakmanschap
en vuistregels werden benaderd, nu met een kwantitatieve analyse kon worden bekeken.78

En het gebruik van een computer als moderne typemachine was nog niet zo lang geleden
volstrekt onbestaanbaar, zo merkte de hoogleraar digitale techniek prof. dr. G.A. (Gerrit)
Blaauw eens op.

Wat betreft de implementatie van informatietechnologie liep de UT binnen Nederland
voorop, mede door de vestiging van het toponderzoeksinstituut Telematica in Enschede.
’De Universiteit Twente is de meest vooruitstrevende universiteit op het gebied van
telecommunicatie en informatietechnologie van Nederland ...’79 heette het in die dagen.
Deze positie maakte het onder andere mogelijk om als eerste Nederlandse universiteit af
te stappen van de imposante stroom aan papieren informatievoorziening. ’Overwegende
dat de kwaliteit van de informatievoorziening via UTIS en de mate van ’on line’ zijn van
UT-studenten en -medewerkers met ingang van 1 augustus 2001 van dien aard zullen zijn, dat
gedrukte versies van een aantal interne informatiebronnen achterwege kunnen blijven, heeft
het College van Bestuur besloten met ingang van studiejaar 2001-2002 de gedrukte versies
van de Studiegids, CampusUniongids, Studentenstatuut en mogelijkerwijs de Zakengids van
de interne telefoongids te vervangen door een combinatie van een gedrukt vademecum en
een goed toegankelijk informatiesysteem op UTIS.’80 Door deze maatregel werd op centraal
niveau een bezuiniging gerealiseerd. Sommige opleidingen gingen echter zelf studiegidsen
produceren — maar dat was uiteraard niet zichtbaar op de centrale begroting.

Deze pioniersrol op het vlak van communicatietechnologie werd nog eens benadrukt door
een in 2000 met KPN Mobile afgesloten megacontract: alle 6000 studenten van de UT zouden
een gratis WAP-telefoon krijgen en ook de 3000 medewerkers zouden gebruik kunnen maken
van een aantrekkelijk abonnement.

Digitalisering betrof niet alleen onderwijs en onderzoek maar ook het studentenleven. Begin
jaren negentig werd het Data Net Drienerlo opgericht, met het oog op het onderhoud van

76F.A. van Vught. „De universiteit in de kennismaatschappij”. In: Teleleren. De wereld één klaslokaal?
Dies natalis Universiteit Twente. Vrijdag 28 november 1997. Universiteit Twente, 1997, pp. 6-12, p. 8.

77Christopher Watson. „Technology”. In: A history of the university in Europe. IV. Universities since
1945. Red. door Walter Rüegg. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, pp. 528-549, p. 538.

78Ibid., p. 534.
79Van Vught, „De universiteit in de kennismaatschappij”, p. 9.
80Universiteit Twente, Enschede, Archivering UT, Semi-statisch archief, Besluiten van het College van

Bestuur d.d. 1 februari 2001.
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een bestaand netwerk tussen enkele studentenhuizen aan de Calslaan. Het initiatief om
studentenhuizen op de campus digitaal met elkaar te verbinden werd daarna overgenomen
door het Centrum voor Informatievoorziening (CIV). Deze organisatie was verantwoordelijk
voor het aanleggen van Campusnet, een initiatief dat binnen Europa zonder precedent was.
Het beheer van Campusnet kwam gedeeltelijk in handen van studenten, door middel van het in
november 1994 Studenten Net Twente (SNT), dat door het Centrum voor Informatievoorziening
en haar opvolgers werd erkend als de gebruikersvereniging van Campusnet. Nadat in 1999
Campusnet van glasvezel werd voorzien beschikten de campusbewoners over een uitermate
snelle verbinding met het internet. In combinatie met de snelle verbinding van de UT met
het world wide web werden de servers in de studentenhuizen al snel een knooppunt voor de
uitwisseling van zogenaamde warez — illegale software, films en muziek. Softwarepiraten
van buiten de campus konden door hun servers in de studentenhuizen te plaatsen gebruik
maken van de snelle uplink van de UT; de studenten kregen in ruil hiervoor toegang tot
de warez. De campus zou volgens insiders één van de belangrijkste knooppunten zijn
in de Europese warez-scene, stelde website ZDNet.81 Hoewel netwerkbeheerder CIV het
netwerkgebruik van alle gebruikers registreerde — dit om overbelasting van het netwerk
te voorkomen — kon ervoor gezorgd worden dat deze servers net onder de toegestane
limiet bleven, waardoor het CIV niet ingreep. De Utrechtse recherche deed in november
2001 echter in het kader van de tegen warez-verspreider Crazybytes gerichte Operatie
Buccaneer een inval in één van de studentenhuizen op de campus, waarbij computers in beslag
werden genomen en een student werd gearresteerd wegens betrokkenheid bij het verspreiden
van warez. Woordvoerder Gerard van Emous reageerde laconiek op de ontstane situatie.
Enerzijds was het te betreuren dat de UT werd geassocieerd met illegale praktijken, maar,
zo stelde Van Emous, ’tegelijk wordt de UT in één adem met wereldvermaarde universiteiten
genoemd vanwege het ultramoderne netwerk dat wij hier hebben. Het ene is niet leuk, het
andere wel.’82 De naam van de Universiteit Twente als pionier op ICT-vlak was gevestigd.

Internationalisering van onderzoek en onderwijs

Niet alleen de onderzoeksstructuur zou danig veranderen, ook het onderwijs zou een ander
gezicht krijgen. Van Vught stelde al eens dat universiteiten zich dienden te realiseren dat
zij in een internationale omgeving opereerden.83 De UT had hier in zekere zin al invulling
aan gegeven en samenwerking gezocht met een aantal universiteiten verspreid over Europa:
in 1996 behoorde de Universiteit Twente tot de oprichters van het European Consortium of

81http://www.zdnet.nl/reviews/14300/invallen-bij-warez-sites-universiteit-twente/
82’Illegale software en de Robin Hoods van de campus’ UT Nieuws, 17 januari 2002. In december

2001 werden onder andere bij Duke University en het Massachusetts Institute of Technology invallen
gedaan.

83Van Vught, „De universiteit in de kennismaatschappij”, p. 7.
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Innovative Universities (ECIU).84 De belangrijkste overeenkomsten tussen de deelnemende
universiteiten was dat ze allemaal sterk waren in techniek en maatschappijwetenschappen,
relatief jong waren en sterke banden met de industrie en de regio onderhielden.85

Vanaf het einde van de jaren negentig ontstond op Europees niveau een poging om
het hoger onderwijs en onderzoek op een supranationaal niveau te benaderen.86 Met
de Bologna-verklaring (1999) en de Lissabon Strategie (2000) werd een Europese keuze
gemaakt voor een competitiever en meer geïntegreerde Europese hoger onderwijsruimte.
Het doel van de Lissabon Strategie was dat de Europese Unie in 2010 de meest dynamische
kenniseconomie ter wereld zou zijn. De Bologna-verklaring streefde naar vergelijkbaarheid
en compatibiliteit binnen het Europese hoger onderwijs maar wilde tegelijkertijd de diversiteit
binnen het Europese onderwijs handhaven. Daarnaast diende dit beleid nog vertaald
te worden naar de nationale context wat tot verschillende resultaten kon leiden.87 ’The
EU policy ambition appears to be to combine diversity with compatibility, and to create
an integrated European higher education system that can become a competitor to the
dominant US system.’88 Dat is opvallend. Zoals de prominente universiteitshistorica Hilde
de Ridder-Symoens opmerkte is het weinig zinvol om het Europese hoger onderwijs te
vergelijken met het Amerikaanse systeem in globo vanwege de grote verschillen tussen
de enkele Amerikaanse research universities en de in de beeldvorming minder zichtbare
bulk aan colleges en universiteiten.89 Hoe zou Europa met zijn enorme diversiteit aan
onderwijssystemen hier tegen kunnen concurreren?

De invoering van ’Bologna’ kwam neer op de invoering van een Angelsaksische
bachelor-masterstructuur — hoewel critici beweerden dan een en ander slechts resulteerde
in ’cosmetische aanpassingen in titulatuur en programmering.’90 Het bachelordiploma
bleek slechts vergelijkbaar met het kandidaatsdiploma — of specifieker voor de UT: het

84Deze groep was in 2000 uitgegroeid tot tien universiteiten: Aalborg University (Denemarken), de
Universitat Autonoma de Barcelona (Spanje), de Universidade de Aveiro (Portugal), de Université de
Technologie de Compiègne (Frankrijk), de Technische Universität Dortmund (Duitsland), de Technische
Universität Hamburg-Harburg (Duitsland), de Tallinn University of Technology (Estland), de Technical
University of Lodz (Polen), de Linköping Universitet (Zweden), de University of Strathclyde (Verenigd
Koninkrijk) en de Universiteit Twente. Andere universiteiten, zoals de Chalmers Tekniska Högskola
(Zweden), Joensuun Yliopisto (Finland) en de University of Warwick (Verenigd Koninkrijk) hadden het
ECIU toen reeds weer verlaten. Voor het actuele ledenbestand zie http://eciu.web.ua.pt/.

85P.C. van der Sijde en F. Schutte. „The university and its region — an introduction”. In: The university
and its region. Examples of regional development from the European Consortium of Innovative Universities.
Red. door P.C. van der Sijde en F. Schutte. Enschede: Twente University Press, 2000, pp. 5-13, pp. 8-9.

86Jeroen Huisman en Frans van Vught. „Diversity in European higher education: historical trends and
current policies”. In: Mapping the higher education landscape. Red. door F. van Vught. Higher education
dynamics. Springer, 2009, pp. 17-37, p. 21.

87Ibid., p. 23.
88Ibid., p. 25.
89Hilde de Ridder-Symoens. Nieuwe wijn in oude zakken, of toch niet? De Bolognaverklaring in

historisch perspectief. Afscheidsrede Vrije Universiteit, 2001, p. 17.
90Ibid., pp. 16-17.
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baccalaureaat — en dat was al duidelijk een tussentoets.91 Door de implementatie van
het Bologna-proces zou de diversiteit van het Europese onderwijssysteem voorlopig alleen
maar groter worden: door de transitie zouden immers meerdere systemen naast elkaar
bestaan. Het betekende wel een stap in de richting van een structurele homogeniteit met veel
variatie op micro-niveau.92 Een ander gevolg was dat het onderscheid tussen universiteiten
en hogescholen een stuk vager werd.93

Bologna zou ook voor de UT niet zonder consequenties blijven. In het Instellingsplan
2005-2010 werd gesteld dat in dit nieuwe open systeem ’wij niet alleen concurrentie
ondervinden van de collega-instellingen in Nederland, maar in toenemende mate ook van
buitenlandse- en private instellingen.’ Om deze concurrentieslag aan te kunnen zouden
opnieuw duidelijke keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot het profiel van de
universiteit.94 Het betekende ook dat de universiteit een internationaler karakter zou krijgen.
Het plan was masteropleidingen vanaf het academisch jaar 2007-2008 in het Engels aan te
bieden.95

De negende medische faculteit

In het tijdperk-Van Vught was de komst van een medische faculteit naar Twente een speerpunt
in het beleid van de UT. De realisatie van een medische faculteit in Twente was volledig in lijn
met de eind jaren zestig geformuleerde Grondslagennota, waarin ook al was gepleit voor de
komst van een medische opleiding. Door samen te werken met de medische faculteit van de
Westfälische Wilhelms-Universität in Münster zou de UT in staat zijn om binnen afzienbare
tijd een medische opleiding te starten. De bestaande medische faculteiten keerden zich
echter tegen dit initiatief; de KNAW stelde dat een negende medische faculteit alleen maar
tot versnippering zou leiden en dat uitbreiding van de bestaande faculteiten aanbeveling
verdiende. De Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO) onthield zich van een oordeel in
de kwestie of de UT in 2003 met een opleiding medicijnen zou kunnen starten. De kwestie
was politiek van aard, zo stelde de ACO. Gezondheidswetenschappen en een brede bachelor
techniek (Advanced technology) zouden naar het oordeel van de Adviescommissie al wel van
start mogen gaan.

De gamma-opleiding Gezondheidswetenschappen was ’na biomedische techniek de
tweede loot in het beoogde drieluik’, zo stelde Van Vught. ’Nu nog een opleiding medicijnen’.96

Een jaar na gezondheidswetenschappen kon het drieluik gecompleteerd worden, echter
niet met geneeskunde maar met Technische Geneeskunde, een opleiding die vanwege

91Boomkens, Topkitsch en slow science, p. 69.
92Huisman en van Vught, „Diversity in European higher education: historical trends and current

policies”, p. 27.
93Ibid., p. 31.
94Universiteit Twente. Instellingsplan 2005-2010. Enschede, p. 6.
95Ibid., p. 21.
96UT Nieuws, 7 februari 2002.
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gevoeligheden bij de bestaande medische faculteiten97 geregistreerd moest staan als klinische
technologie. Onder andere de decaan van de medische faculteit van de VU had zich tegen
de term technische geneeskunde gekeerd:

Die naam alleen al is helemaal verkeerd gekozen, technische geneeskunde. Die
levert verwarring op. Geneeskunde is verwant met de term arts en dat is een
beschermd beroep. Ik vind het best irritant dat Twente nu toch over geneeskunde
en geneeskundigen spreekt. Waarom niet iets met ingenieurs? Daar zijn ze toch
goed in, in ingenieurs opleiden?

Voor een medisch opgeleide ingenieur zou zijns inziens eventueel wel een toekomst bestaan.98

Volgens Van Vught was het binnenhalen van Technische Geneeskunde een mijlpaal
in de geschiedenis van de UT: het beoogde drieluik was nu compleet, en daarmee was
derde pijler die in de Grondslagennota was voorzien, gerealiseerd. De overheid stelde wel
restricties: het was uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de UT zich zou afficheren als een
instelling waar artsen werden opgeleid. Het eerste jaar zou de instroom beperkt worden
tot 50 studenten. De UT kon rekenen op samenwerking met de medische faculteit van
de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster en het Medisch Spectrum Twente.99 De
voormalige decaan van de Nijmeegse medische faculteit, prof. dr. G.P. (Peter) Vooijs, eerder
voorzitter van het disciplineoverleg van de acht bestaande medische faculteiten — en als
zodanig de ’stem’ van het verzet tegen een Twentse opleiding geneeskunde — , hielp de
opleiding Technische Geneeskunde op te tuigen. Vooijs was van mening dat er geen behoefte
bestond aan een negende medische faculteit, maar wel degelijk aan iets vernieuwends. Deze
nieuwe Nijmeegse connectie betekende verder dat de eerder beoogde samenwerking met
Münster met betrekking tot het onderwijs niet meer nodig was.100

Technische Geneeskunde was volgens sommigen echter niet meer dan een doekje voor
het bloeden. Hoogleraar neurofysiologie prof. dr. Enrico Marani stelde dat Technische
Geneeskunde een goed initiatief was, maar het artsentekort niet zou oplossen. ’Ik hoop
daarom nog steeds van ganser harte dat we op termijn een echte artsenopleiding in
Twente krijgen. Dat was oorspronkelijk ook de bedoeling, maar daar hebben de bestaande
medische faculteiten een stokje voor gestoken. Dat technische geneeskunde nu — bijna —
is binnengehaald vind ik zeker niet slecht, want daarmee houdt Twente tenminste een aantal
mogelijkheden voor de toekomst open.’101 Marani benadrukte dat de nieuwe beroepsgroep in

97Dat waren de medische faculteiten van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit
Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen, Erasmus
Universiteit Rotterdam en de achtste medische faculteit die uiteindelijk aan de Universiteit van Maastricht
werd gevestigd.

98UT Nieuws, 7 november 2002.
99UT Nieuws, 23 januari 2003.

100UT Nieuws, 11 maart 2004.
101UT Nieuws, 7 november 2002.
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de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg moest worden opgenomen. ’Dat bepaalt pas
wat een opleiding waard is, wat je ermee kunt en wat je ermee gaat verdienen.’102

Nieuwe opleidingen

De periode tussen 2000 en 2005 kenmerkte zich door een substantieel aantal nieuwe
opleidingen. Hierboven zijn reeds gezondheidswetenschappen en technische geneeskunde
genoemd, maar daar bleef het niet bij. De opleidingen telematica (2000), biomedische techniek
(als op zichzelf staande opleiding), industrieel ontwerpen (2001), psychologie, bedrijfskunde
(2002), advanced technology(2003) en European studies (2005) stammen alle uit deze periode.
Een aantal van deze opleidingen bestond reeds als kopopleiding, maar zij werden pas in deze
periode zelfstandig.

Deze nieuwe opleidingen zorgden in 2005 reeds voor ruim 40% van de instroom van
studenten en compenseerden daarmee de aanzienlijke terugloop in aanmeldingen bij de
bestaande opleidingen. Er was — zij het in geringe mate — echter wel sprake van
’kannibalisering’: een kwart tot éénderde van deze studenten zou anders een andere opleiding
binnen de UT hebben gekozen.103 Deze nieuwe opleidingen dienden in hun aanloop en
ontwikkeling extra te worden ondersteund. Dit was nodig omdat in het bekostigingsmodel van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen pas geld beschikbaar zou komen na
de diplomering van de studenten — een forse vertraging dus. Het idee was dat de opleidingen
vanaf 2009 volgroeid zouden moeten zijn.104 De instroom van bachelorstudenten kwam met
name uit de regio. Het wervingsgebied kon eventueel nog worden uitgebreid met de Duitse
helft van deze cirkel. Twente kon met name een aantrekkelijk alternatief zijn voor Duitse
studenten: een aantal opleidingen, zoals psychologie, kende een gelimiteerde instroom in
Duitsland en de UT zou deze studenten kunnen aantrekken.105 En inderdaad, psychologie
bleek veel Duitse studenten te trekken.106

In Friesland werd voorlopig nog steeds samengewerkt met de Wageningen Universiteit en
de Rijksuniversiteit Groningen. De vraag was echter of deze Vestiging Friesland voldoende
toekomstpotentieel kende om ermee door te gaan. Dit bleek niet het geval te zijn. In 2004
werd besloten om geen propedeuseopleidingen meer aan te bieden in Friesland107 en een
jaar later werd de knoop definitief doorgehakt en de Vestiging Friesland van de UT werd
opgeheven.108 Eerder was ook al een einde gekomen aan de plannen voor een college of

102UT Nieuws, 7 november 2002.
103Universiteit Twente, Jaarverslag 2005, p. 18.
104Universiteit Twente. Begroting 2006. Enschede, 2006, p. 3; Universiteit Twente. Begroting 2007.

Enschede, 2007, p. 1.
105Universiteit Twente, Instellingsplan 2005-2010, p. 19.
106Universiteit Twente, Jaarverslag 2005, p. 28.
107Universiteit Twente, Enschede, Archivering UT, Semi-statisch archief, Besluiten College van Bestuur

d.d. 13 april 2004.
108Ibid., Besluiten College van Bestuur d.d. 13 juni 2005.
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Afbeelding 6.7: Vestiging Friesland. Foto: Historisch Archief Universiteitsbibliotheek Twente

engineering in Flevoland.109 Dat betekende niet dat de samenwerking met Nederlandse
universiteiten helemaal tot stilstand kwam. Er werd nu met name samenwerking gezocht
met de technische universiteiten in Delft en Eindhoven, waarbij het streven was te komen
tot een Federatie van Technische Universiteiten in Nederland, de zogenaamde 3TU.110 Het
speerpuntenbeleid van de UT zou ook binnen de context van dit 3TU-verband moeten worden
afgestemd, zodat er geen overlap zou zijn met de andere twee technische universiteiten.111

Deze samenwerking kon plaats vinden op het vlak van onderzoek maar gaf ook mogelijkheden
voor joint degree programmes, die in het bijzonder aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor
internationaal georiënteerde studenten.112

De vuurwerkramp

Op 13 mei 2000 werd Enschede getroffen door een ontploffing van de vuurwerkopslagplaats
van het bedrijf S.E. Fireworks, gelegen aan de Tollensstraat midden in de wijk Roombeek.
Een deel van de wijk werd door de explosie volledig weggevaagd. Tweeëntwintig personen

109Universiteit Twente, Enschede, Archivering UT, Semi-statisch archief, Besluiten College van Bestuur
d.d. 28 februari 2005.

110Universiteit Twente, Instellingsplan 2005-2010, p. 4.
111Ibid., p. 35.
112Universiteit Twente, Begroting 2006, p. 4.
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Afbeelding 6.8: De Hallen afgezet vanwege asbest. Foto: Historisch Archief
Universiteitsbibliotheek Twente

verloren het leven, bijna duizend mensen raakten gewond. Ongeveer 1250 mensen verloren
hun onderkomen.113 De vuurwerkramp was ontwrichtend, niet alleen voor de stad, maar ook
voor medewerkers en studenten van de UT. Er woonden personeelsleden en studenten in
de wijk en het was voor de universiteit aanvankelijk moeilijk te achterhalen of er onder haar
medewerkers en studenten slachtoffers waren gevallen. De Centrale Studenten Administratie
en de dienst Personeel en Organisatie probeerden de studenten en medewerkers te traceren
waarvan bekend was dat zij in het rampgebied woonden. Dit bleek een lastige klus. Het
bleek echter dat veel studenten zich hadden gemeld bij de studentenvereniging waar ze
lid van waren en zo kon met hulp van de studentenverenigingen langzamerhand een beeld
worden verkregen van de specifieke gevolgen die de vuurwerkramp voor de UT zou hebben.
De UT kende onder medewerkers geen zwaargewonde of dodelijke slachtoffers, maar meer
dan vijftig studenten en 17 medewerkers verloren hun huis en bezittingen. Ook toeleverende
diensten werden getroffen: veel schoonmakers woonden in de Enschedese volkswijk.
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De vastgoedproblematiek en het masterplan van Hoogstad

Tot zeer recent hadden universiteiten geen rechtspersoonlijkheid om het eigendomsrecht
van gebouwen te verwerven, want dat lag traditioneel bij het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen. In 1995 ging met de uitvoering van de IVH-operatie (Integrale
Verantwoordelijkheid Huisvesting) het economisch eigendom van de gebouwen van het
ministerie over op de universiteiten. Daarmee werden de universiteiten zelf verantwoordelijk
voor investeringen in het gebouwenbestand. Dit gebeurde echter, zo heette het in de
begroting van 2006, ’zonder een adequate compensatie voor achterstallig groot onderhoud
en vervanging.’114 Nu de UT haar gebouwen in eigen beheer kreeg werd de toestand
van de gebouwen geïnventariseerd. Renovatie en nieuwbouw bleken urgent te zijn.
De meeste gebouwen waren sterk gerelateerd aan de afdelingen uit de jaren zestig
en zeventig. Dit was nog zichtbaar in de naamgeving, die veelal refereerden aan de
afdelingen en studierichtingen die er ooit waren gehuisvest. Deze voor onderwijs en
onderzoek gebouwde mastodonten waren zeer specifiek toegesneden op de programma’s
van eisen zoals deze destijds door de afdelingen werden gehanteerd. Dit ging met name
op voor het EL/TN-gebouw, het WB-gebouw en het CT-gebouw.115 Het WB-gebouw was
domweg versleten en het EL/TN-gebouw en het CT-gebouw werden gekenmerkt door een
slechte technische en functionele kwaliteit. Daarnaast kenden deze gebouwen belangrijke
tekortkomingen binnen de wet- en regelgeving. De universiteit moest zich dus beraden
op de vraag hoe haar gebouwenbestand klaar kon worden gemaakt voor de toekomst.
Een op 25 november 1998 met de Gemeente Enschede afgesloten gedoogconvenant bood
een tussenoplossing: de universiteit zou haar gebouwen nog tien jaar mogen gebruiken
maar diende haar gebouwenbestand voor 4 november 2008 op orde te hebben, anders zou
de gebruiksvergunning alsnog worden beëindigd.116 Het was helder dat de noodzakelijke
investeringen in het vastgoed zouden resulteren in zware bezuinigingen elders. In maart
2002 vertrok mr. H. (Hugo) Barbas, de portefeuillehouder financiën, om die reden uit het
College van Bestuur. Hij wilde de ingrijpende bezuinigingen, die een gevolg waren van de
vastgoedproblematiek niet voor zijn rekening nemen. De financiële situatie van de UT was
volgens hem zo ernstig dat niet bezuinigd moest worden tot op het bot, maar tot diep in het
bot. Omdat hij niet zo ingrijpend wilde bezuinigen trad hij af.117 Barbas werd opgevolgd door
drs. H.W. (Willem) te Beest, die daarvoor de financiële man was geweest in Eindhoven maar
daar was opgestapt omdat hij naar zijn eigen mening te weinig vertrouwen aan de TU/e had

113Betreffende de vuurwerkramp zie het rapport van de Commissie Oosting: Commissie Onderzoek
Vuurwerkramp. De vuurwerkramp. Eindrapport. Enschede/ Den Haag, 2001.

114Universiteit Twente, Begroting 2006, pp. 6-7.
115Vastgoed Groep Drienerlo. Vastgoedplan. Onderwijs- en onderzoek centrum Universiteit Twente.

2003, p. 8.
116Universiteit Twente, Begroting 2006, pp. 6-7; Vastgoed Groep Drienerlo, Vastgoedplan. Onderwijs-

en onderzoek centrum Universiteit Twente.
117’Ruim twintig jaar financiën’ UT Nieuws, 29 april 2009.
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genoten. Nadat in september 2002 P.M.G. (Peter) Apers en Joop Sistermans het College van
Bestuur verlieten ging het verder als een driemanschap, wat overigens een expliciet besluit
was van de Raad van Toezicht.

Als gevolg van de facultaire herindeling en de verhuizingen van faculteiten waren de
namen van enkele gebouwen achterhaald geworden — zij verwezen naar faculteiten die
in een groter geheel waren opgegaan of überhaupt niet meer in het desbetreffende
gebouw gehuisvest waren. Het werd dus tijd voor nieuwe namen. Hiertoe werd een
gebouwnamencommissie ingesteld en werd een wedstrijd uitgeschreven onder studenten en
medewerkers om nieuwe namen te verzinnen voor enkele gebouwen op de campus.118 Vrijwel
alle gebouwen op de campus kregen nieuwe namen. Het BB-gebouw werd de Spiegel, het
Collegezalencomplex werd de Waaier, het CT-gebouw werd Langezijds, het WB-gebouw werd
de Horst, het TW/RC-gebouw (of beter: het TW-gebouw) werd Cubicus, het EL/TN-gebouw
werd Hogekamp, het TO-gebouw werd Ravelijn, het INF-gebouw werd Zilverling en Gebouw
B werd Temp — een tijdelijk gebouw dat naar goed gebruik een soort semi-permanente
status had verkregen. Op deze wijze waren met de nieuwe namen alle connecties tussen de
namen van de gebouwen en de daar zetelende faculteiten en opleidingen verdwenen.

Om de gebouwen voor onderwijs en onderzoek klaar te maken voor de toekomst werd
een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld door architect Jan Hoogstad. Dit masterplan
was gebaseerd op twee uitgangspunten: functievermenging en ruimtelijke verdichting.119

Daarmee nam Hoogstad uitdrukkelijk afstand van de functiescheiding zoals deze in het
oorspronkelijke stedenbouwkundig plan van Van Tijen en Van Embden aanwezig was geweest.
De oorspronkelijke opzet was geweest om wonen, werken en recreeëren ruimtelijk te scheiden.
Hoogstad streefde daarentegen naar een functie-integratie en noemde expliciet zijn ’wens de
ruimtelijke scheiding van werk-, woon- en recreatiefuncties te verminderen.’120

In het masterplan was sprake van twee centra. Rond het gebouw de Waaier zou
een Onderwijs- en Onderzoekscentrum (O&O-centrum) tot stand komen, een ’totaalgebouw’
voor alle onderwijs- en onderzoeksactiviteiten aan de UT.121 Het resultaat waren de
in 2010 opgeleverde gebouwen Carré en Nanolab, waarin de faculteit Technische
Natuurwetenschappen en delen van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
gehuisvest werden. Voor de laatste betekende dit een aanzienlijke verbetering. De
faculteit was verspreid over Hogekamp, Ravelijn en Zilverling en dat was een situatie

118Universiteit Twente, Enschede, Archivering UT, Semi-statisch archief, inv.nr. .07.11 Naamgeving
THT/UT 1976-2005. Nieuwe naamgeving gebouwen. Brief van de secretaris van de universiteit aan alle
decanen, wetenschappelijk directeuren en dienstdirecteuren, 9 oktober 2003.

119Hoogstad architecten. Uitwerking Masterplan #1. Uitgangspunten. Rotterdam en Enschede, 2001,
p. 2.

120Ibid., p. 18.
121Vastgoed Groep Drienerlo, Vastgoedplan. Onderwijs- en onderzoek centrum Universiteit Twente,

p. 4; Hoogstad architecten. Uitwerking Masterplan #2. Structuurplan. Rotterdam en Enschede, 2001,
p. 28.

231



Afbeelding 6.9: Nanolab. Foto: J.J. de Boer

waarvan dagelijks de nadelen werden ondervonden.122 Opvallend was hierbij de argumentatie
van Hoogstad voor zijn keuze voor één complex. Hij stelde dat door deze centralisatie
locaties konden ontstaan voor toevallige en nagestreefde ontmoetingen tussen studenten
en medewerkers.123 Dat klinkt als een reminiscentie van de oude campusfilosofie. De andere
concentratie gebouwen rondom de boulevard, bestaande uit de Bastille, de Vrijhof en het
Sportcentrum zou het Woon- en Leefcentrum (W&L-centrum) van de UT worden. ’Hier zal het
sociale leven van de universiteitsgemeenschap zich concentreren en krijgen, wonen, winkelen,
sport, cultuur en recreatie een plek.’124 De door het architectenbureau Arons en Gelauff
ontworpen studentenhuisvesting Sky — gelegen tussen de Bastille en het Sportcentrum —
en Box — gelegen aan de achterzijde van het Sportcentrum — werden in 2007 opgeleverd.
Een achterliggende overweging om te kiezen voor locaties waar reeds concentraties van
gebouwen waren was dat het parklandschap op deze wijze intact kon blijven.125 Tegelijkertijd
impliceerde dit dat door de keuze voor een gekoppeld gebouwenbestand sprake is van een
verschuiving van de universiteit als park naar de universiteit als stad.

122Faculteit EWI, Strategisch plan EWI 2006-2009, p. 28.
123Hoogstad architecten, Uitwerking Masterplan #1. Uitgangspunten, p. 18.
124Hoogstad architecten, Uitwerking Masterplan #2. Structuurplan, p. 29.
125Hoogstad architecten, Uitwerking Masterplan #1. Uitgangspunten, p. 8.
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De renovatie en nieuwbouw op de campus werd echter geconfronteerd met een forse
tegenslag. Op 20 november 2002 brandde de helft van het TW/RC-gebouw af — de vleugels
A en D — af.126 Het serverpark van de UT werd zwaar getroffen — veel apparatuur ging
verloren en het netwerk ging plat. Studenten slaagden er wel in nog dezelfde dag campusnet
weer online te krijgen en niet veel later volgde een verbinding met de rest van de wereld.
Er bleek sprake te zijn geweest van brandstichting door een medewerker. De verdachte,
de assistent-systeembeheerder Hugo B. bleek meermalen brand te hebben gesticht bij het
TW/RC-gebouw. Daarnaast had hij computergegevens ontoegankelijk gemaakt. Hij had op 19
november een brandje gesticht in een papiercontainer, wat tijdig werd ontdekt. Een dag later
stichtte hij opnieuw brand, ditmaal door terpentine te sprenkelen en aan te steken waarna
de brand in het TW/RC-gebouw was ontstaan. Op 22 november ondernam hij een nieuwe
poging, ditmaal in een trappenhuis van het INF-gebouw, waarbij hij werd betrapt.127 Het
TW/RC-gebouw zou voorlopig voortbestaan als het TW-gebouw. Geconfronteerd met deze
nieuwe werkelijkheid werd het vastgoedplan van Hoogstad aangepast. De verwachting was
dat het verwoeste gebouwdeel niet herbouwd zou worden. Daar zouden parkeerplaatsen
komen. De faculteit Toegepaste Wiskunde zou verhuizen naar het TO-gebouw, terwijl
de faculteit Gedragswetenschappen — inclusief Toegepaste Onderwijskunde — naar het
TW-gebouw zou gaan. Om de faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie te kunnen huisvesten
besloot het College van Bestuur om het leegstaande Ericsson-gebouw te huren.128 Er werd
echter al wel gekeken naar mogelijkheden voor herhuisvesting op de campus en in 2010 werd
de faculteit in een volstrekt nieuw opgetrokken Ravelijn gehuisvest. De diensten zouden dan
zoveel mogelijk in het BB-gebouw gehuisvest worden.129

In de nieuwe opzet kreeg het voorheen afgeschreven en wellicht tot sloop veroordeelde
WB-gebouw een centrale plaats. Het zou volledig gerenoveerd worden en ernaast werd
begonnen met de bouw van een nieuwe hal: Meander. Met deze naam werd verwezen naar
de ’meanderende’ s-vorm van het gebouw.130 Een zelfde logica ging op voor de naamgeving
van het Teehuis — een tweede serverruimte die was gebouwd om het netwerk operationeel
te houden bij calamiteiten.

126De resterende vleugels B en C herinneren aan het ontbreken van A en D. Tevens is de locatie waar
de beide helften van TW/RC bij elkaar kwamen als een ’litteken’ zichtbaar op de .

127De berichtgeving hieromtrent op de website van het Studenten Net Twente http://www.snt.

utwente.nl/vereniging/news/3/256/27. ’Eis tegen Hugo B.: TBS met dwangverpleging’ UT Nieuws
6 maart 2003. De uitspraak van de Rechtbank Almelo is te raadplegen op http://zoeken.rechtspraak.

nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AN8622&u_ljn=AN8622.
128Universiteit Twente, Enschede, Archivering UT, Semi-statisch archief, Besluiten van het College van

Bestuur d.d. 18 december 2002.
129Ibid., Besluiten van het College van Bestuur d.d. 27 mei 2002.
130Universiteit Twente, Jaarverslag 2005, p. 54.

233



Conclusie

Het feit dat onderzoek meer en meer vanuit de tweede en de derde geldstroom gefinancierd
werd impliceerde dat een deel van het onderzoek los kwam te staan van het onderwijs.
Ook bleek het nuttig om dit onderzoek onder te brengen in instituten: concentratie
resulteerde immers in een grotere ’kritische massa’ en dat was essentieel voor het succesvol
binnenhalen van onderzoeksgelden. Instituutsvorming gebeurde eerst ad hoc en op eigen
initiatief van desbetreffende onderzoeksgroepen, maar uiteindelijk werd ervoor gekozen
om een aparte structuur op te zetten voor het onderzoek: onderzoek werd daarmee uit
de faculteiten ’gekanteld’ en zou voortaan plaatshebben binnen instituten. Het resultaat
was een matrixorganisatie, waarbij vrijwel al het onderzoek in één van de zogenaamde
speerpuntinstituten was ondergebracht. Daardoor ontstond een topzware bestuurslaag
bestaande uit een uitgebreid College van Bestuur en een grote hoeveelheid decanen en
wetenschappelijk directeuren, een situatie waaraan begrijpelijkerwijs een einde diende te
komen. Na een diepe bestuurscrisis kwam het tot een facultaire herindeling en een kleiner
College van Bestuur.

Wat betreft de positie van de universiteit binnen het Nederlandse universitaire stelsel
had de UT weinig te klagen: de UT stond dankzij haar uitermate snelle netwerk en
moderne computerfaciliteiten bekend als een voorop lopende instelling op het gebied van
ICT. Met betrekking tot andere faciliteiten stonden de zaken er minder rooskleurig voor.
Het gebouwenbestand was dermate verouderd dat een grondige renovatie of nieuwbouw
noodzakelijk werd — en nu niet meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
maar de universiteit zelf eigenaar van het vastgoed was betekende dit een financiële
tegenvaller waar de universiteit nog jaren last van zou hebben.
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Hoofdstuk 7

RoUTe’14(+)

In 2005 werd het College van Bestuur in korte tijd volledig vernieuwd. Van Vught werd per 1
januari als rector magnificus opgevolgd door prof. dr. W.H.M. (Henk) Zijm en per 1 augustus
als collegevoorzitter door dr. A.H. (Anne) Flierman. Daarmee kwam een einde aan de periode
waarin Van Vught ’als een soort prima donna de scepter zwaaide.’1 Per oktober trad de van
Wageningen afkomstige ir. K.J. (Kees) van Ast als vice-voorzitter aan.

De UT als merk

Als gevolg van de groeiende nationale en internationale concurrentie tussen universiteiten
werd branding — het presenteren van de universiteit als merk — een steeds belangrijker
middel om studenten en staf naar de UT te halen. Het behalen van de gewenste 10.000
studenten werd zelfs als onmogelijk gezien zonder een effectieve branding van de universiteit.
Nu waren in het verleden al vraagtekens gezet bij het nut en de gewenstheid van deze praktijk.
Met name filosoof prof. dr. H. (Henk) Procee toonde zich kritisch. ’Zelfs universiteiten, die
beter zouden moeten weten, geven kapitalen uit om meer studenten ten koste van andere
universiteiten te trekken. Dit is zeker geen optimale strategie. De enigen die er beter van
worden zijn reclamebureaus.’2 Ook de opleidingsdirecteur Civiele Techniek & Management,
Godfried van Lieshout, was gereserveerd: ’Ik begin een beetje moe te worden van dat
gepositioneer. Van het feit dat er in Nederland door universiteiten miljoenen (sic!) per
jaar worden uitgegeven om enkele tientallen studenten van elkaar af te snoepen.’3 Het leidde
bij Van Lieshout tot de verzuchting: ’Kunnen we ons geld, onze tijd en enthousiasme niet weer
gewoon gaan gebruiken voor waar we voor zijn ingehuurd: inspirerend onderwijs geven en

1’We houden het college van bestuur scherp in de gaten’ UT Nieuws, 4 maart 2010.
2Henk Procee. De nieuwe ingenieur. Over techniekfilosofie en professioneel handelen. Amsterdam:

Boom, 1997, pp. 29-30.
3Van Lieshout, De universiteit in het bos. Kritische beschouwingen, p. 57.
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geïnspireerd onderzoek doen? In plaats van op een meelijwekkende manier image builden?’4

Psychometricus Wim van der Linden — we kwamen hem al eerder tegen — vermoedde dat de
buitenwereld niet van de UT-signatuur wakker zou liggen. ’Het gaat veeleer om de kwaliteit
van de mensen die er werken. Die bepalen hoe men tegen de UT aankijkt.’5

De situatie bleek echter een klassiek advertiser’s dilemma: zodra andere universiteiten
begonnen te adverteren zou het voor de UT nadelig uitpakken om dit niet ook te doen.
In verscheidene strategische documenten, zoals het Instellingsplan 2005-2010, maar ook in
jaarverslagen en begrotingen, werd het belang van positionering, adverteren en branding
sterk benadrukt. ’De UT heeft in het verleden relatief weinig werk gemaakt van de uitstraling
van haar merk. In een jongerencultuur die sterk imago-gevoelig is, is dat niet verstandig,
maar ook in de communicatie met partners en donateurs is een sterk merk van belang.
In de toekomst moet Branding een nieuw fundament onder de strategie worden.’6 Het
missiestatement stelde dat de Universiteit Twente een ondernemende research-universiteit
zou zijn.7 Daarbij werd de term research university of onderzoeksuniversiteit begrepen zoals
in de Carnegie Classification. Volgens deze classificatie bieden onderzoeksuniversiteiten
een breed aanbod aan opleidingen en een substantiële uitstroom van doctoraalstudenten en
promovendi.8 De ondernemendheid van de UT zou vervolgens tot uiting komen in de koppeling
van academische expertise aan maatschappelijke betrokkenheid en toepassingsgerichtheid.9

Deze positionering als een vooraanstaande Europese ondernemende onderzoeksuniversiteit
zou in de periode 2005-2010 geconsolideerd moeten worden. Dit zou volgens het
Instellingsplan 2005-2010 neerkomen op een verdere versterking van het speerpuntenbeleid
en het doorzetten van de kanteling. Door een gericht onderzoeksinfrastructuurbeleid zouden
de voorwaarden voor excellent onderzoek worden geschapen en kwaliteitsbewaking zou
een waarborg zijn voor excellente kwaliteit.10 Het succes van een selectieve ondersteuning
van groepen was al zichtbaar geworden met betrekking tot nanotechnologie — het
onderzoeksinstituut MESA+ —, waarmee de UT aan de top stond.11

Het rapport OnderneemUT

In november 2007 verscheen het rapport OnderneemUT. Durf te handelen en te veranderen
van de Denktank Omgevingsverkenning. De denktank was ingesteld door het College van
Bestuur en het Universitair Management Team en bestond uit prof. dr. ir. D.H.A. (Dave) Blank
(Technische Natuurwetenschappen), prof. dr. P.H. (Pieter) Hartel (Elektrotechniek, Wiskunde

4Van Lieshout, De universiteit in het bos. Kritische beschouwingen, p. 58.
5’We worden met z’n allen per mail aangestuurd’ UT Nieuws, 6 maart 2008.
6Universiteit Twente, Begroting 2007, p. 3.
7Universiteit Twente, Jaarverslag 2005, p. 10.
8Universiteit Twente, Instellingsplan 2005-2010, p. 4.
9Universiteit Twente, Jaarverslag 2005, p. 10.

10Universiteit Twente, Instellingsplan 2005-2010, p. 32.
11Ibid., p. 33.
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en Informatica), prof. dr. ir. W.P.M. (Wim) van Swaaij (TNW), prof. dr. ir. M.J.F. (Marc) Wouters
(Management en Bestuur) en stond onder voorzitterschap van de decaan van de faculteit
Gedragswetenschappen, prof. dr. H.W.A.M. (Hubert) Coonen. Deze denktank was ingesteld
om de rap veranderende omgeving van de UT in kaart te brengen en aan te geven hoe de
UT op deze ontwikkelingen zou kunnen inspelen. Externe factoren als het Bologna-proces
en zelf geïnitieerde initiatieven zoals de samenwerking in 3TU-verband konden immers niet
zonder consequenties blijven.

Eén van de eerste zaken die door de denktank geconstateerd werd was dat het profiel
van de UT te wensen overliet. Het zou onduidelijk zijn. ’De vraag of de UT technisch is,
of technisch gecombineerd met gedrags- en maatschappijwetenschappen of dat er sprake
is van drie kernen, technisch-, gedrag- en maatschappijwetenschappelijk en medisch. Het
huidige profiel van de UT is diffuus.’12 Dit had in de eerste plaats te maken met de
ontwikkeling die de THT en later UT in haar bestaan had doorgemaakt. De THT was immers
opgericht als technische hogeschool, maar was al snel in maatschappijwetenschappelijke
richting uitgegroeid. Zijm merkte reeds op dat de verbondenheid van techniek en
maatschappijwetenschappen vanaf ’het ontstaan van de eerste ideeën rondom de vormgeving
van de Universiteit Twente een essentiële rol’ speelde.13 Dit bleek bijvoorbeeld uit
de rapporten van Groenman, Van Hasselt en Van Heek en de overwegingen van de
voorbereidingscommissie.14 Zijm stelde echter ook dat de aandacht voor de verbondenheid
van techniek en maatschappijwetenschappen ook vrijwel vanaf het begin voor een ’permanente
worsteling’ had gezorgd tussen de twee kernen van de universiteit.15 Dat klopt echter
niet helemaal: één ding stond destijds voor de voorbereidingscommissie buiten kijf: aan
de THT zouden ingenieurs worden opgeleid en de maatschappijwetenschappen zouden
een onderdeel vormen van de opleiding tot ingenieur. De THT was in haar beginjaren
vóór alles een technische hogeschool; pas gedurende de jaren zeventig was haar profiel
enigszins ’vertroebeld’ vanwege de oprichting van maatschappijwetenschappelijke afdelingen
en opleidingen. Het oordeel van de denktank was echter duidelijk: de UT zou zich moeten
bezinnen op de vraag wat voor soort universiteit de UT nu eigenlijk was of zou willen worden.
Dat zou ook consequenties hebben voor de groei van de UT. Het College van Bestuur had
al eens gesteld dat de studentenpopulatie zou moeten groeien tot 10.000 studenten. De
achterliggende reden hiervoor was om ’de positie van de instelling te kunnen verzekeren
en het hoge niveau van de voorzieningen te kunnen legitimeren.’16 De commissie Coonen
stelde hierbij de vraag of de UT wel wilde uitgroeien naar 10.000 studenten als die groei zich
volledig bij de niet-technische studierichtingen zou manifesteren.

12Universiteit Twente, OnderneemUT, p. 7.
13W.H.M. Zijm. Universiteit Twente: motor voor innovatie. Universiteit Twente, 2006, p. 4.
14Zie hiervoor hoofdstuk 1 vanaf p.41 en hoofdstuk 2 vanaf p.69.
15Zijm, Universiteit Twente: motor voor innovatie, p. 4.
16Universiteit Twente, Begroting 2007, pp. 2-3.
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Een volgend punt van kritiek betrof het jarenlang gevoerde motto ’de ondernemende
universiteit’. Dit was volgens de denktank ’onduidelijk, onopvallend, niet onderscheidend,
en te algemeen.’17 Interessant is dat in zijn kritiek op de bedrijfsmatige overheid de
Groninger filosoof Boomkens van mening was dat ’de ondernemende universiteit’ juist de
enige slogan was die ’met recht succesvol [kon] worden genoemd.’18 Wat dit betreft is het ook
noemenswaardig dat de voorzitter van de Raad van Toezicht, drs. H. (Heino) van Essen, later
opmerkte dat de Universiteit Twente ’haar slogan ”de ondernemende universiteit” voor een
goed deel ook waarmaakt[e].’19

Een ander punt dat door de denktank naar voren werd gebracht betrof het onderwijs.
Dit was niet bijzonder goed (en zo haastte de denktank zich daaraan toe te voegen, ook
niet bijzonder slecht) en dat zou op termijn een bedreiging kunnen worden voor de werving
van studenten — en dus de bekostiging van de universiteit. Uitgaande van onder andere de
Keuzegids Hoger Onderwijs en de jaarlijkse ranking door Elsevier werd geconstateerd dat ’de
universiteit als geheel afzakt naar de middenmoot.’20 In het onderzoek viel voor hoogleraren
meer eer te behalen en het onderwijs werd hier het slachtoffer van.21 Ook het afnemende
aandeel in de studenteninstroom was een punt van zorg. De instroom bij een aantal
technische opleidingen was aan het dalen. Dit werd enigszins gecompenseerd — en daardoor
minder zichtbaar — door de instroom van buitenlandse studenten, maar ook dit diende in
perspectief te worden gezien: de overgrote meerderheid van deze buitenlandse studenten
waren Duitsers die aan de UT kwamen studeren vanwege financiële redenen of om, zoals het
geval was bij de opleiding psychologie, een eventuele numerus fixus aan een Duitse instelling
te ontlopen. De verwachting was dat na 2012 het aanbod Nederlandse bachelorstudenten niet
meer zou groeien. ’Niet langer zijn ’slechts’ 13 Nederlandse universiteiten onze concurrent,
maar meer en meer zullen ... 4000 Europese hogeronderwijsinstellingen onze concurrent
zijn.’ Ook deze constatering maakte een bezinning op de identiteit van de universiteit
noodzakelijk.22

Een andere kwestie betrof partners voor samenwerking. De UT werkte met verschillende
partijen samen, zoals 3TU, het European Consortium of Innovative Universities (ECIU) en
regionale partners, zoals Saxion en het Instituut voor Luchtkartografie (International Training
Centre for Aerial Survey), beter bekend als het ITC.. De commissie Coonen constateerde dat
de UT veel energie stopte in zulk soort samenwerkingsverbanden maar dat het vooralsnog
onduidelijk bleef op welke wijze het primaire proces — onderwijs en onderzoek — hier
profijt van had. De samenwerking op bestuurlijk niveau sloot niet noodzakelijkerwijs aan bij

17Universiteit Twente, OnderneemUT, p. 7.
18Boomkens, Topkitsch en slow science, pp. 93-94.
19’Extern toezicht in de belangstelling’ Broerstraat 5 maart 2009, 22-23.
20Universiteit Twente, OnderneemUT, p. 9.
21Ibid., p. 14.
22Ibid., p. 10.
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de door onderzoekers gezochte inhoudelijke samenwerking. De conclusie was dat de keuze
van partners samen zou moeten hangen met de profielkeuze van de UT.23

Punt van zorg was tenslotte ook het personeelsbeleid. Er was sprake van veel
vacatureruimte en daarbij kwam dat in de nabije toekomst veel medewerkers met pensioen
zouden gaan. Aangezien in het bedrijfsleven steeds minder fundamenteel onderzoek werd
verricht, was ook de industrie geen geschikte bron meer voor het aantrekken van nieuwe
hoogleraren.24

RoUTe14

De kern van het rapport van de commissie Coonen was, zoals al eerder beschreven, dat
de signatuur van de UT onhelder was. Zonder duidelijk beeld wat voor universiteit de UT
zou willen zijn was het lastig keuzes te maken voor de toekomst. Op basis van het rapport
van de denktank werden door het College van Bestuur en het Universitair Management
Team een aantal werkgroepen ingesteld. Het doel van dit zogenaamde RoUTe’14-proces was
een strategisch plan voor de UT op te stellen voor de periode 2009-2014. Als voorbeelden
golden de University of Warwick — opgericht in 1965 en net als de UT zelf één van de ’New
Universities’ — en de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), waarbij het College
van Bestuur ook bezoeken aan deze instellingen bracht.

De kern van het brandingprobleem kwam neer op de onderlinge afstemming tussen de
verschillende kernen van de universiteit. Binnen RoUTe’14 werd gekozen voor drie gebieden
waarin de UT wilde excelleren: de ’converging technologies’ ICT, bio- en nanotechnologie.25

De Universiteit Twente zou staan voor high tech en human touch, een universiteit voor
technology for life.26 De Universiteit Twente werd in deze visie ’een moderne University
of Technology waar relevante wetenschapsgebieden op een ondernemende manier bij elkaar
gebracht worden.’27

De commissie Coonen had ook de aandacht gevestigd op de samenwerkingsverbanden
waar de UT aan deelnam. Er werd voor gekozen om de samenwerking met de TU Delft en de
TUe binnen 3TU voort te zetten. Op het vlak van bio- en levenswetenschappen zou verdere
samenwerking worden gezocht met de Wageningen Universiteit en de Radboud Universiteit
te Nijmegen.28

Op onderwijsvlak werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de undergraduate
opleiding en de graduate opleiding. Daarmee werd nadrukkelijk de koers ingezet om tot
een Twente Graduate School te komen. Dit initiatief werd opgepakt binnen RoUTe’14. De

23Ibid., pp. 11-12.
24Ibid., p. 14.
25RoUTe’14. Strategische visie 2009-2014, p. 19.
26Ibid., p. 4.
27Ibid., p. 5.
28Ibid., p. 6.
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bachelor zou functioneren als een brede academische basisopleiding. Op graduate-niveau
ging RoUTe’14 uit van een functionele scheiding tussen onderzoekersopleidingen en
opleidingen die leiden tot een beroepskwalificatie. De onderzoekersopleidingen zouden
worden samengebracht in een aan de onderzoeksinstituten gekoppelde Graduate School,
terwijl de andere opleidingen op termijn zouden worden ondergebracht in een School of
Engineering en een School of Business and Social Sciences.29 Het onderwijs binnen de
Graduate School zou deels gericht zijn op het doen van promotieonderzoek: eventuele stage-
of scriptieruimte in de master kon worden gebruikt voor een aanzet van promotieonderzoek.30

Deze mogelijkheid was overigens ook al in het Instellingsplan 2005-2010 te berde gebracht.31

Er was overigens al eerder — in 1985 — over de mogelijke oprichting van een graduate
school gesproken. Andries Hoogerwerf, hoogleraar politicologie, had zich destijds in het
THT Nieuws in felle bewoordingen tegen deze plannen gekeerd. ’Alles wat een graduate
school zou kunnen, kan ook in de huidige organisatievorm, en wel met meer garanties voor
wetenschappelijke kwaliteit en efficiëntie dan een graduate school kan bieden. Kortom,
Graduate school, stik in de vijver van Drienerlo en verdwijn!’32 Ook binnen het College van
Dekanen was men destijds tot het oordeel gekomen dat een graduate school als een soort
superorganisatie boven de 10 afdelingen niet wenselijk was. Hoogleraar sociologie prof. dr.
G.P.A. (Geert) Braam opperde nog de mogelijkheid van een graduate school als een soort
papieren constructie. De kern van het betoog was dat men niet alles omver moest gooien
ten behoeve van het beeld naar buiten. Een andere mogelijkheid, naar voren gebracht door
de wiskundige prof. dr. C. (Kees) Hoede, was een geïntegreerde graduate school van de drie
technische hogescholen.33

In de nota werd nogmaals de beoogde populatie van tienduizend studenten uitgesproken.
Dat zou betekenen dat de studenteninstroom fors zou moeten toenemen. Een verbetering van
het studierendement zou immers betekenen dat studenten het curriculum sneller zouden
doorlopen en ook werd voorzien dat studenten met enkel een bachelorgraad zouden
vertrekken.34 De door de Commissie Coonen gestelde vraag of het wenselijk zou zijn als dit
aantal bereikt zou worden als de groei enkel in de maatschappijwetenschappen zou worden
gerealiseerd werd in de nota ontweken.

De campus werd nog steeds omschreven als één van de kroonjuwelen van de UT. Dat
diende echter te veranderen. ’Meer dan pronkstuk moet ze echter werktuig worden.’35 De
campus zou moeten uitnodigen ’om te studeren, te wonen, te werken, te ondernemen, te

29RoUTe’14. Strategische visie 2009-2014, p. 12.
30Ibid., p. 16. Een mogelijk effect kon een korter promotietraject zijn, wat de vraag opwerpt of we met

deze efficiency-slag ook niet te maken hebben met een verkapte bezuiniging.
31Universiteit Twente, Instellingsplan 2005-2010, p. 22.
32THT Nieuws, 28 maart 1985.
33NL-ZwHCO, Bestuur THT/UT, toegang 381.3, inv.nr. DB 1777. CvD. 11 december 1984.
34RoUTe’14. Strategische visie 2009-2014, p. 13.
35Ibid., p. 9.
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ontspannen, te ontmoeten en te innoveren.’36 Daarbij zou de campus ook meer voor de
buitenwereld worden ontsloten. Voorzieningen op het vlak van sport en cultuur zouden samen
met derden gebruikt en gefinancierd moeten worden.37 Kortom, de campus zou, net zoals begin
jaren zestig, geen doel in zichzelf zijn maar een middel om andere doelen te bewerkstelligen.

De campus zou samen met het Business & Science Park in een Kennispark worden
verbonden. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken was
gebleken dat de UT van de Nederlandse universiteiten de meeste spin-off ondernemingen
had gerealiseerd. Dit was een lijn die het College van Bestuur wilde intensiveren. Daardoor
zou de UT zich in de toekomst kunnen profileren als de meest ondernemende universiteit van
Europa. Deze ondernemendheid zou drieledig zijn: het omzetten van kennis in bedrijvigheid,
het stimuleren van ondernemerschap bij medewerkers en studenten en het realiseren van
een Kennispark.38 In dat verband was het samenwerkingsverband van de Universiteit Twente
met de provincie Overijssel en de Gemeente Enschede met als doel Twente te ontwikkelen
tot een kennisintensieve regio van onderscheidend belang. Dit zou moeten gebeuren
door kennisvalorisatie, innovatiebeleid en gebiedsontwikkeling.39 Het zou in feite moeten
resulteren in een verbreding van de ondernemende universiteit tot een ondernemende regio.

Volgens de OESO was Nederland sterk in wetenschappelijk opzicht, maar relatief zwak
in het omzetten van deze kennis in economische performance.40 De OESO toonde zich tevens
kritisch over de Twentse spin-offs. De ontwikkelde kennis bleef beperkt tot een kleine
groep kennisintensieve bedrijven.41 Daarnaast stelde de OESO dat ’... Twente University
demonstrates tension between orientation towards international excellence and regional
engagement.’42 Zoals de OESO het verwoordde lijkt het erop alsof excellentie en regionale
betrokkenheid in tegenspraak met elkaar zouden zijn. Maar dat is op zijn zachtst uitgedrukt
twijfelachtig.

Van Vught had in Binnenlands bestuur al gewezen op de samenwerking van de
universiteit met grote bedrijven uit de regio, zoals Thales, Ten Cate en Urenco.43 Deze
samenwerking was bijvoorbeeld zichtbaar in het samen met Thales opgezette T-Xchange,
dat onderzoek deed en faciliteiten aanbood op het vlak van serious gaming. Een open
attitude naar bedrijven toe — waarbij bedrijven op zakelijke basis gebruik konden maken van
bepaalde onderzoeksfaciliteiten op de universiteit — kon zo bijdragen aan het ondernemende
karakter van de UT.44 Ook konden spin-offs gebruik maken van de cleanroom van het

36Strategienota RoUTe’14+, p. 28.
37RoUTe’14. Strategische visie 2009-2014, p. 9.
38Universiteit Twente, Instellingsplan 2005-2010, p. 44.
39Universiteit Twente, Jaarverslag 2005, p. 41.
40Organisation for economic co-operation and development (OECD). Science, technology and industry

outlook 2008. 2008, p. 140.
41Organisation for economic co-operation and development (OECD). Higher education and regions.

Globally competitive, locally engaged. 2007, p. 92.
42Ibid., p. 93.
43’Kletsland of kennisland’ Binnenlands bestuur 18 juni 2003.
44Universiteit Twente, Instellingsplan 2005-2010, p. 49.
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Nanolab. Daarnaast zou een UT Innovation Lab worden opgezet, waarin kennis en
ervaringen op het vlak van intellectueel eigendom en kennisexploitatie konden worden
gebundeld. Dit Innovation Lab zou worden gedragen door de commerciële takken van de
onderzoeksinstituten.45

De huisstijl

Een prominent onderdeel van de nieuwe brandingstrategie was de invoering van een nieuwe
huisstijl. De oude huisstijl was 25 jaar lang meegegaan en het idee was dat een nieuwe
huisstijl een bijdrage zou kunnen leveren aan een sterkere positionering van de UT op
de onderwijsmarkt. In de loop van 2009 werd de door het Rotterdamse ontwerpbureau
Studio Dumbar ontworpen huisstijl gepresenteerd. In een nieuwsbrief werd de huisstijl
gepresenteerd als ’verrassend en zeer innovatief.’

In feite worden alle traditionele regels overboord gegooid. De stijl kent geen
standaard beeldmerk. Gewoonlijk hebben identiteiten één vorm die symbool
staat voor de organisatie. Universiteit Twente wijkt van die regel af. De identiteit
kent een heel arsenaal aan vormen, die bovendien op verschillende manieren
worden gebruikt. Het is een stijl die prikkelt, fascineert en onderscheidend is.46

Onderdeel van de nieuwe huisstijl was het woordmerk UNIVERSITEIT TWENTE., waarbij de
punt een niet te verwaarlozen element van het woordmerk vormde — een punt die, zoals het
UT Nieuws constateerde, in het verleden reeds werd gehanteerd door de textielfabrikanten
Rozendaal en Menko.47 Naast dit woordmerk stond een verzameling vormelementen, waarbij
Studio Dumbar zich naar eigen zeggen had laten inspireren door Cosmic view. The universe
in 40 jumps (1957) van Kees Boeke.48 Het resultaat was een verzameling vormelementen,
die deels gebaseerd waren op UT-onderzoek, terwijl een ander deel abstracte vormen betrof.
’Deze 48 vormen,’ schreef Kees van Ast in een mail aan de medewerkers, ’laten de variëteit
op onze campus en in ons onderzoek en onderwijs zien. De vormen zijn verschillend, maar
omdat ze met elkaar in verbinding staan, vormen ze samen de eenheid Universiteit Twente.’49

Terwijl Van Ast schreef dat ’iedereen erg enthousiast’ was over de huisstijl en ’ermee aan
de slag’ wilde gaan50 was inmiddels heftige kritiek losgebarsten. TNW-hoogleraar prof. dr.
ir. J. (Jurriaan) Huskens toonde zich in een open brief in het UT Nieuws zeer kritisch. Studio
Dumbar had in zijn ogen veel geld van de UT gebruikt ’niet om een nieuw logo te ontwikkelen,

45Universiteit Twente, Instellingsplan 2005-2010, p. 46.
46Universiteit Twente. Nieuwsbrief RoUTe’14 en huisstijl. mei 2009.
47UT Nieuws 11 juni 2009.
48Cosmic view. The universe in 40 jumps was ook de inspiratiebron voor de documentaire Powers of

ten (1977) van Charles en Ray Eames.
49E-mail van Kees van Ast aan medewerkers betreffende de implementatie van de huisstijl, 10

september 2009.
50E-mail van Kees van Ast aan medewerkers betreffende de implementatie van de huisstijl, 10

september 2009.
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nee, alleen om het huidige logo af te schaffen!’ De collectie ’nog niet vaststaande en volstrekt
abstracte vormen’ was in zijn ogen met name bruikbaar voor de ’ontwikkeling van de nieuwe
lingerielijn van de Student Union.’51 Daarnaast werd de huisstijl in een tweetal op YouTube
gepubliceerde filmpjes op de hak genomen.52 De Twentelizer van de webdevelopers Two
Kings maakte het mogelijk om zelf een huisstijl te genereren. De website produceerde een
woordmerk in kapitalen en er werd uiteraard afgesloten met een punt.53 Ook op de campus
werd de nieuwe huisstijl ’bestreden’. Op verscheidene locaties werden posters in de nieuwe
huisstijl op nogal in het oog springende wijze voorzien van het oude logo.

In de media werd ondertussen de vraag gesteld of de huisstijl niet veel te veel geld had
gekost. Tubantia berichtte dat de huisstijl een kleine drie miljoen euro zou hebben gekost
en dat er intern en extern veel over geklaagd werd. Vooral het verdwijnen van het sterke
motto ’de ondernemende universiteit’ kon niet op ieders instemming rekenen. Daarnaast
wist Tubantia dat studenten verbijsterd waren over het uitbesteden van het nieuwe ontwerp
terwijl op de UT zelf voldoende talent aanwezig zou zijn.54 De kritiek liet de bestuurderen
van de universiteit niet ongemoeid. Collegevoorzitter Flierman reageerde op de media en
stelde dat er ’bizarre bedragen’ klonken betreffende de kosten van de huisstijl. Het zou
allemaal een broodje-aap-verhaal zijn, stelde hij in een mail aan studenten en medewerkers.55

Collegewoordvoerder Paul van Tongeren verklaarde tegenover Binnenlands bestuur dat de
nieuwe huisstijl een nuttige diepteinvestering was. ’Hiermee zetten we ons steviger op de
kaart. De pay-off is weliswaar verdwenen, maar het nieuwe logo ”Universiteit Twente.” moet
je zien als een statement.’ Ook merkte Van Tongeren op dat de ontwikkeling en uitwerking van
de huisstijl samen met het afkopen van het eigendomsrecht bij elkaar ruim zeshonderdduizend
euro had gekost. De rest van het genoemde bedrag van 2,2 miljoen euro was bestemd voor
het vervangen van visitekaartjes, bestickering van het wagenpark, de naam op de gevels en
andere zaken.56

Het bericht was aanleiding voor de Kamerleden Zijlstra en Ten Broeke (beiden VVD)
om vragen te stellen aan minister Plasterk. Ze wilden met name weten of het waar was
dat de huisstijl drie miljoen euro had gekost en of dat niet ten koste ging van het primaire
proces.57 Plasterk antwoordde dat het totale bedrag voor het ontwerp en de implementatie
van de huisstijl neerkwam op 2,2 miljoen euro. Dat was in zijn ogen ’een zeer forse uitgave.’
Hoewel de huisstijl onderdeel was van een strategische herpositionering en profilering van de

51UT Nieuws 11 juni 2009.
52Cordeneger. Nieuwe logo van de Universiteit Twente. YouTube. 25 augustus 2009. url: http://ww

w.youtube.com/watch?v=bpgC7hL15Uc; Cordeneger. Nieuwe Logo van de Universiteit Twente deel 2:
Doe-het-zelf! YouTube. 9 september 2009. url: http://www.youtube.com/watch?v=EfEosYMXULs.

53De http://www.twentelizer.nl is helaas niet meer te bereiken.
54’Miljoenenklus, studenten buitenspel’ Twentsche Courant Tubantia 29 augustus 2009.
55E-mail van Anne Flierman aan medewerkers en studenten betreffende de kosten van de huisstijl,

22 september 2009.
56’Nieuw logo Universiteit Twente te duur en te kort’ Binnenlands bestuur 23 september 2009.
57Handelingen II 2009-2010, p.807.
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universiteit stelde de minister dat universiteiten hun reputatie primair dienden te baseren op
de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. ’Ik heb er begrip voor dat ze daarnaast zorg dragen
voor een fatsoenlijke professionele presentatie, maar instellingen van publiek gefinancierde
wetenschap past daarbij soberheid en zuinigheid.’58

De integratie van het ITC

Het Instituut voor Luchtkartografie (International Training Centre for Aerial Survey (ITC))
was in 1950 opgericht door voormalig minister-president Willem Schermerhorn.59 In 1971
verhuisde het ITC van Delft naar Enschede, maar een aantal onderdelen bleef in Delft. Nadat
de Delftse opleiding geodesie echter werd opgeheven, kwamen deze onderdelen ook naar
Twente. De samenwerking tussen — toen nog — THT en ITC had meteen haar aanvang:
studenten van het ITC konden voorlopig op de campus gehuisvest worden.60 Het doel van
het ITC was het verzamelen, beheren, visualiseren en interpreteren van geo-informatie en
mensen uit ontwikkelingslanden op het vlak van cartografie en luchtfotografie opleidingen
aan te bieden. Deze informatie kon worden gebruikt voor duurzame ontwikkeling en
armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Eerst werden kaarten gemaakt op basis van
luchtfoto’s, later kwamen daar digitale technieken bij, maar er was altijd een verbinding met
ontwikkelingssamenwerking. In 1987 had het Universiteitsblad Twente nog vastgesteld dat
het contact met het ITC weinig voor stelde.61 De samenwerking tussen de UT en het ITC
was echter steeds hechter geworden en het ITC werd in 1990 door De Smit gezien als een
belangrijke partner. Ook waren er enkele dubbelbenoemingen, waarbij aan de UT verbonden
hoogleraren ook les gaven aan het ITC.62 Samenwerking had voor het ITC echter zowel voor-
als nadelen. Zo geeft Disco aan dat door een al te hechte samenwerking met de UT de
autonomie van het ITC wel eens in het gedrang kon komen.63 In 2001 werd afgesproken dat
UT en ITC nadere samenwerking zouden nastreven. De UT zou voorlopig als penvoerder
van het ITC fungeren en dit kon na verloop van tijd resulteren in een samenwerkingsverband
of een fusie.64 Door samen te werken met de UT zou het ITC beter ingebed raken in het
Nederlandse hoger onderwijsstelsel.65 Een groot deel van de voorbereiding van de nieuwe
samenwerking kwam voor rekening van de toenmalige rector van het ITC, prof. dr. ir. M.

58Handelingen II 2009-2010, p.807.
59Voor het ITC zie Nil Disco. 60 years of ITC. The international Institute for Geo-Information Science

and Earth Observation. Enschede/ Eindhoven: ITC Foundation/ Stichting Historie der Techniek, 2010.
60Ibid., p. 115.
61Universiteitsblad Twente, 15 januari 1987.
62De Smit, Kiezen voor een onzekere toekomst, p. 13.
63Disco, 60 years of ITC. The international Institute for Geo-Information Science and Earth

Observation, p. 115.
64Universiteit Twente, Enschede, Archivering UT, Semi-statisch archief, Besluiten van het College van

Bestuur d.d. 17 september 2001.
65International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation. Strategic plan 2005-2009.

From ”building capacity” to ”building on capacity”. Executive summary. International Institute for
Geo-Information Science en Earth Observation, 2005, p. 6.
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(Martien) Molenaar. Nadat duidelijk was geworden dat het ITC als faculteit sui generis
binnen de UT geïntegreerd zou worden, stelde de opvolger van Molenaar, prof. dr. ir. A.
(Tom) Veldkamp — aan de UT zou hij overigens decaan zijn — dat dit een logische stap
was in de ontwikkeling van het ITC.66 De band met ontwikkelingssamenwerking zou ook in
de nieuw ontstane situatie van belang moeten blijven, zo stelde Veldkamp. Door studenten,
alumni en partners in de ontwikkelingssamenwerking heeft het ITC een unieke toegang tot
probleem-geöriënteerd onderzoek.67 Binnen de Nederlandse academische wereld was het ITC
echter vrijwel onzichtbaar, zo gaf ook Veldkamp aan.68 Voor de UT betekende de integratie
van het ITC dat de UT dichter bij de zo gewenste tienduizend studenten zou komen. Het ITC
bood nu masteropleidingen aan voor buitenlandse studenten en collegevoorzitter Flierman
zag mogelijkheden om daar masteropleidingen aan toe te voegen die interessant konden
zijn voor Nederlandse studenten. Daarnaast zou de UT nu kunnen profiteren van de grote
buitenlandervaring van het ITC.69 Het ITC zou echter buiten de campus gehuisvest blijven.

RoUTe’14+

De invoering van de nieuwe huisstijl was een big issue aan de UT. De vraag is echter of deze
discussie over corporate identity een inhoudelijk debat over onderwijs en onderzoek niet in de
weg heeft gestaan.70 Terwijl RoUTe’14 nog in de universiteitsraad werd besproken, werd al
duidelijk dat een aanscherping van de toekomstvisie noodzakelijk was. Vlak voor kerst 2010
verstuurde voorzitter Flierman een mail naar alle medewerkers waarin onder de noemer
RoUTe’14+ een verdergaande reorganisatie van de UT werd aangekondigd. De financiële
crisis die zich bij de UT aandiende — een resultaat van kortingen op onderwijs en onderzoek
door het kabinet, maar ook huisvestingskosten — dwongen tot ingrijpende maatregelen.

De overheid financierde in toenemende mate programma’s en steeds minder vrij
onderzoek. In 2006/2007 was er de zogenaamde ’kleine dynamisering’, in 2008 volgde de
zogenaamde Plasterkkorting. De Nederlandse universiteiten werden als gevolg hiervan voor
circa honderd miljoen euro gekort en dit bedrag zou via NWO opnieuw worden verdeeld.
De tweede geldstroom zou daardoor groeien ten koste van de eerste geldstroom. Door
onderzoeksvoorstellen in te dienen zou dit bedrag weer naar de universiteiten terug kunnen
stromen. De commissie Berger, die was ingesteld om de consequenties van de veranderende
financiële omgeving van de UT in kaart te brengen, stelde dat dit voor de UT lastig zou
kunnen worden, aangezien de UT traditioneel al een hoog aandeel tweede geldstroombaten

66A. Veldkamp. From white elephants to space elephants. Oratie Universiteit Twente en ITC, 2010,
pp. 6-7.

67Ibid., pp. 9-10.
68Ibid., p. 11.
69’Voorzitter college van bestuur Anne Flierman optimistisch: We investeren ons de crisis door’ UT

Nieuws, 3 december 2009.
70Zoals gesuggereerd in Boomkens, Topkitsch en slow science, pp. 67-68.
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kende.71 Bovenop deze reeds bekende bezuinigingen kwam in 2011 met het aantreden van
het kabinet Rutte een extra bezuinigingsronde. Daarnaast werden de de FES-gelden (Fonds
Economische Structuurversterking), de financieringsbron van het Nanolab, stopgezet en werd
het aantal beurzen voor ITC-studenten verminderd. Als we, zoals Boomkens voorstelt, de
eerste geldstroom beschouwen als ’de uitdrukking van het vertrouwen van de overheid (en
daarmee de samenleving) in de continue en stabiele bijdrage van de wetenschappen aan het
maatschappelijk leven, niet direct meetbaar in termen van relevantie, output, toepasbaarheid
of winst, maar indirect meetbaar als de meerwaarde van een langetermijninvestering die
een overheid nu eenmaal doet om ook de toekomst van latere generaties, hun welvaart,
welbevinden en zelfvertrouwen te kunnen garanderen,’72 dan is dit vertrouwen sedert de
jaren zeventig danig afgekalfd.

Daarnaast volgde de regering de voorstellen van de Commissie Toekomstbestendig Hoger
Onderwijs Stelsel (Commissie Veerman)73 , die met name aandacht vroeg voor een betere
profilering van de Nederlandse universiteiten — een andere boodschap van de Commissie
Veerman luidde overigens dat op het hoger onderwijs niet bezuinigd moest worden, maar
dit werd door het kabinet niet overgenomen.74 De Commissie Veerman stelde dat een scherp
profiel in de toekomst belangrijker zou worden voor het verkrijgen van overheidsfinanciering.
Het College van Bestuur presenteerde als antwoord op de nieuw ontstane situatie in het
voorjaar 2011 de strategienota RoUTe’14+, een aanscherping van RoUTe’14.75

Binnen de nota RoUTe’14+ werd een aantal kwesties gesignaleerd die om een
gezamenlijk antwoord vroegen. Op onderwijsvlak betrof het een achterblijvend marktaandeel,
veel kleine — en dus minder rendabele — opleidingen76 en een naar Nederlandse begrippen
hoog percentage langstudeerders.77 Om deze problemen het hoofd te bieden zou een
heroverweging van het onderwijsaanbod noodzakelijk zijn. Dit zou niet alleen in inhoudelijke
wijzigingen kunnen resulteren, maar ook in een volstrekt nieuwe vormgeving van het
onderwijsaanbod. Er werd voor gekozen om het onderwijsaanbod from scratch op te bouwen
— met echter één belangrijke kanttekening: er moest gebruik worden gemaakt van de
bestaande accreditaties. Het resultaat was een modulair, op projectonderwijs gebaseerd

71Rapport Commissie Berger. 2009, p. 5.
72Boomkens, Topkitsch en slow science, pp. 33-34.
73Genoemd naar haar voorzitter, voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit C.P.

(Cees) Veerman.
74Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel. Differentiëren in drievoud omwille van

kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs. 2010, p. 47.
75Strategienota RoUTe’14+.
76Zoals bijvoorbeeld de opleiding Toegepaste Onderwijskunde; studenten van deze opleiding

probeerden in het voorjaar van 2011 de aandacht te vestigen op de mogelijke opheffing van hun opleiding
door op meerdere locaties op de campus te stoepkrijten.

77Gezien de plannen van het kabinet Rutte was dit een onaangenaam gegeven: niet alleen zouden
langstudeerders meer collegegeld moeten betalen, ook de universiteiten zouden op deze langstudeerders
gekort worden.
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onderwijsmodel. De bestaande curricula zouden worden opengebroken en ondergebracht in
vijf samenhangende clusters.78

Naast deze veranderingen was op het vlak van het bacheloronderwijs sprake van nog
een belangrijke ontwikkeling: het nieuw op te richten University College. Aan andere
Nederlandse universiteiten waren al eerder university colleges opgericht, zoals het University
College Utrecht (1997), het University College Maastricht (2002) en het Amsterdam University
College (2008). Deze university colleges verzorgden brede, intensieve bachelorprogramma’s
in de liberal arts en het Twente University College zou zich hiervan onderscheiden door
juist de verbondenheid van techniek en maatschappijwetenschappen centraal te stellen. Het
University College zou de UT moeten profileren als een instituut voor topstudenten.

Ook op onderzoeksgebied liep de UT onder deze nieuwe omstandigheden tegen
problemen aan. De UT kende immers met zes onderzoeksinstituten een behoorlijk ’forse
onderzoeksinfrastructuur,’ een situatie die met het oog op teruglopende overheidsfinanciering
naar verwachting niet te handhaven zou zijn. Door middel van de zogeheten 10%-exercitie
probeerde het Universitair Management Team geld om te buigen naar excellente gebieden.
Het idee was dat de tien procent op onderzoeksgebied minst goed presterende leerstoelen
zouden worden opgeheven. Op dit plan kwam men echter terug omdat dit ongewenste
effecten zou hebben op het onderwijs. Gezien de keuze voor een profilering op het vlak
van ICT, bio- en nanotechnologie, governance en groene technologie zouden de instituten
CTIT, MIRA, MESA+ en IGS voortbestaan, IBR en IMPACT zouden daarentegen verdwijnen.
Er werd beredeneerd dat het onder IMPACT verrichtte onderzoek te divers was om binnen
één instituut plaats te hebben. Verscheidene onderzoeksclusters, zoals bijvoorbeeld het uit
IMPACT voortgekomen Biomassa dienden nog in de nieuwe onderzoeksstructuur te worden
ingebed. Het idee dat alle onderzoek in instituten plaats diende te hebben werd losgelaten.
Slechts het fundamentele onderzoek zou in een beperkter aantal instituten blijven en een groot
deel van de eerste geldstroominkomsten ter beschikking krijgen. Het overige onderzoek zou
worden ’teruggekanteld’ naar de faculteiten, waar sprake zou zijn van enerzijds valoriserend
onderzoek en anderzijds onderwijsgerelateerd onderzoek. Aangezien op het valoriserend
onderzoek via de derde geldstroom kon worden inverdiend was de gedachte dat deze groepen
minder vanuit de eerste geldstroom hoefden te worden gefinancierd. Op het moment dat
binnen een opleiding onvoldoende fundamenteel of valoriserend onderzoek werd verricht om
de accreditatie van de opleiding te kunnen behouden zou vanuit de eerste geldstroom beperkt
onderwijsgerelateerd onderzoek worden gefinancierd.

Waar eerst door de pas aangetreden rector magnificus prof. dr. H. (Ed) Brinksma de
continuïteit van fundamenteel en toegepast onderzoek werd bepleit — onder verwijzing naar
het werk van Stokes79 — werd in de nieuwe opzet gekozen voor een strikte organisatorische

78Technische Geneeskunde werd buiten deze operatie gehouden vanwege het nog lopen van de
procedure voor BIG-erkenning.

79Donald E. Stokes. Pasteur’s quadrant. Basic science and technological innovation. Washington, D.C.:
Brookings Institution Press, 1997.
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en financiële scheiding tussen fundamenteel en valoriserend onderzoek. Daarmee leek het
dat het College van Bestuur een principiële ommekeer had gemaakt, maar dit blijkt niet
zo te zijn. Juist door fundamenteel en valoriserend onderzoek in verschillende organisaties
onder te brengen wordt het immers ook mogelijk om beide met verschillende criteria te
beoordelen. Hoewel niet gezegd is dat excellent fundamenteel onderzoek niet valoriserend
zou kunnen zijn en valoriserend onderzoek niet van excellente kwaliteit, zijn het wel degelijk
twee verschillende praktijken met verschillende merites, die het ook verdienen om op hun
eigen criteria beoordeeld te worden. Wat betreft de keuze voor speerpuntgebieden werd de
keuze gemaakt dat fundamenteel onderzoek op biomedisch gebied, in de nanotechnologie
en op het terrein van de ICT zou gestimuleerd worden — vakgebieden die gezamenlijk
de grondslagen leggen voor een maakbare mens —, ander onderzoek zou geconfronteerd
worden met gereduceerde inkomsten uit de eerste geldstroom en diende dat zo mogelijk te
compenseren uit de derde geldstroom. RoUTe’14+ was daarmee een bewuste keuze om het
onderzoek van de UT te beperken tot een klein aantal sterke, convergerende gebieden.

In de huidige ontwikkeling lijkt het erop dat de UT dichter bij haar roots komt te staan
dan in voorafgaande decennia wel eens het geval was. De bachelor is te zien als een
rehabilitatie van het baccalaureaat, en lijkt in het licht van de ontwikkelingen met betrekking
tot studiefinanciering steeds meer een eindstation te kunnen worden. Ook de campus lijkt
een comeback te hebben gemaakt en wordt door de bestuurderen van de UT gepresenteerd
als een waardevol asset bij het aantrekken van nieuwe, en dan met name buitenlandse,
studenten. De integratie van de positie van de ingenieur in de maatschappij in de opleiding
is ook weer terug met het nieuwe motto high tech, human touch. We zouden de wijze waarop
technologie ingrijpt in de samenleving alleen maar kunnen begrijpen met behulp van de
maatschappijwetenschappen. Dit besef is in het onderzoek ook zichtbaar, bijvoorbeeld in het
werk van de techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek. Verbeek laat op overtuigende wijze zien
hoe artefacten — en dus techniek — de omgeving waarin zij worden ingezet verandert.80 Het
is een inzicht waar de pioniers van deze universiteit zich volledig in zouden hebben kunnen
vinden. Het heeft er dus alle schijn van dat de experimenten van het begin langzaam maar
zeker weer relevant zijn geworden, maar wel op een andere wijze. Het gaat niet te ver om te
beweren dat het radicaal vernieuwende karakter van de THT op den duur een anachronisme
werd, maar dat door de rehabilitatie van het baccalaureaat en de campus dit anachronisme
vandaag de dag lijkt te worden opgeheven: een aantal van de fundamentele ideeën die ten
grondslag lagen aan de oorspronkelijke campushogeschool, lijken vandaag de dag verrassend
genoeg weer aan actualiteit te winnen.

80Peter-Paul Verbeek. De daadkracht der dingen : over techniek, filosofie en vormgeving. Amsterdam:
Boom, 2000.
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Epiloog

Vlak na de oprichting van de Technische Hogeschool Twente ontstond bij betrokkenen
het besef dat een geschiedschrijving van dit instituut van belang kon zijn. Hoewel dit
initiatief niet van de grond kwam, laat het wel zien dat de ’pioniers’ bewust waren van
de unieke plaats die de THT in nam in het Nederlandse universitaire landschap. Nog
nooit immers was in Nederland een campushogeschool geweest en nog nooit waren zoveel
onderwijsvernieuwingen in één keer doorgevoerd. Daarmee was de THT niet louter een
’experiment in het bos’, maar nauwelijks minder dan een onderwijskundige revolutie. De
interesse in het eigen verleden bleef: zo schreef oud-rector magnificus Vlugter in 1976
dat hij persoonlijk graag vastgelegd wilde zien, ’hoe de initiatiefnemers de ontwikkeling
van onderwijs, onderzoek, campus, het baccalaureaat etc. voor ogen hadden, wat daarvan
terecht gekomen is en waarom een aantal ontwikkelingen anders zijn verlopen.’ De wens van
Vlugter werd gedeeld in het College van Dekanen: ook daar werd aandacht gevraagd voor
de denkbeelden die aan de THT ten grondslag hadden gelegen en hoe deze zich door de
jaren heen hadden ontwikkeld.

De ideeën die aan de THT en haar campus ten grondslag lagen kunnen enkel begrepen
worden vanuit de wederopbouw van Nederland. Geconfronteerd met de vraag op welke wijze
de groeiende Nederlandse bevolking in haar levensonderhoud moest worden voorzien, wist de
regering bij monde van minister Van den Brink dat industrialisering het antwoord moest zijn.
En voor industrialisering zijn ingenieurs nodig. De Technische Hogeschool te Delft kende zelfs
na een uitbreiding te weinig capaciteit om aan deze grotere vraag naar ingenieurs te kunnen
voldoen. In 1956 opende de Technische Hogeschool Eindhoven haar deuren, maar het werd al
snel duidelijk dat een derde en misschien zelfs een vierde technische hogeschool noodzakelijk
zouden zijn wilde de industrialisering van Nederland kans van slagen hebben. Dit lineaire
model vormde de achtergrond van de uitbreiding van het hoger technisch onderwijs gedurende
de eerste jaren na de oorlog. Er ontbrandde als snel een strijd tussen enkele steden die in
aanmerking dachten te komen voor vestiging van de derde technische hogeschool en het werd
duidelijk dat Deventer en de dubbelstad Enschede-Hengelo over de beste kaarten beschikten.
De steun van commissaris der Koningin De van der Schueren voor Twente, de onvermoeibare
inzet van de Enschedese burgemeester Thomassen en het enthousiasme van de Twentse
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industrie bleken doorslaggevend — en minister Cals was zeker ook gecharmeerd door het
landgoed Drienerlo.

Hoewel de Staten-Generaal de beslissing van Cals nog moesten fiatteren besloot de
minister al snel om een voorbereidingscommissie in te stellen. Deze commissie kreeg expliciet
de opdracht mee om te kijken naar de mogelijkheden van een experiment met een campus
— een ’residential system’, in de woorden van Cals. De gedachte van Cals was dat nu
meer jongeren uit niet-academische milieus de mogelijkheid zouden krijgen om te gaan
studeren, daarmee de essentieel geachte academische vorming van deze jongeren in het
gedrang zou komen. Een campus zou dit euvel kunnen ondervangen. Met name het feit dat
ook medewerkers op de campus zouden wonen zou een gunstig effect kunnen hebben op de
menswording van het student, zo werd beweerd. Door middel van een Campusraad zouden
de studenten samen met de andere campusbewoners als een soort gemeenteraad het bestuur
van de campus ter hand nemen, met campusdecaan Schuijer als burgemeester. Daarnaast
zou een campus een positief effect kunnen hebben op de studieduur: aangezien de studenten
vrijwel alle denkbare voorzieningen in hun directe nabijheid hadden, namelijk op de campus,
zou weinig tijd verloren gaan aan bijkomstigheden, zoals bijvoorbeeld reistijd, en meer tijd
ter beschikking komen voor de studie. Daarmee was de campus in de eerste plaats een
experiment om de studie te intensiveren en te versnellen.

Wat Cals met name voor ogen had was dat deze derde technische hogeschool, met
de opleidingen chemische technologie, elektrotechniek en werktuigbouwkunde, spoedig zou
openen; zijn belangrijkste doelstelling was te kunnen voldoen aan de voorziene behoefte
aan ingenieurs. De voorbereidingscommissie keek echter ook nog naar andere mogelijke
vernieuwingen, die onder andere waren geopperd in de rapporten die verschenen waren ter
ondersteuning van de Twentse kandidatuur. Daarin hadden de hoogleraren Groenman, Van
Hasselt en Van Heek gepleit voor de invoering van het baccalaureaatsexamen en ook Cals
was hier een voorstander van. Door instellingsbreed voor deze kortere opleiding te kiezen
zou de industrie immers eerder kunnen profiteren van de Twentse afgestudeerden. Een ander
aspect was de integratie van techniek en maatschappijwetenschappen. Vanwege de steeds
groter wordende implicaties van techniek in de samenleving werd geoordeeld dat de nieuwe
ingenieur kennis van de maatschappijwetenschappen niet kon ontberen. Ook werd gekozen
voor een algemene propedeuse: alle eerstejaars zouden een gezamenlijk programma volgen
waarin de gezamenlijke grondslagen van de ingenieursdiscipline naar voren zouden komen.
Differentiatie naar studierichting zou pas na de propedeuse plaatshebben.

Nadat de Staten-Generaal hadden ingestemd met de keuze van Cals, konden volgende
stappen worden ondernomen: het landgoed Drienerlo moest de campus van de Technische
Hogeschool Twente worden. Er dienden gebouwen te komen voor onderwijs en onderzoek,
voor huisvesting van studenten en medewerkers. De gerenommeerde architecten Van Tijen
en Van Embden werden aangetrokken om het structuurplan van de campus te ontwikkelen:
een op CIAM-principes gebaseerd ontwerp, waarbij werken, wonen en recreeëren ruimtelijk
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strikt gescheiden bleven. De studentenhuisvesting werd in het bosrijke westelijke deel van
de campus geplaatst, de grotere gebouwen voor onderwijs en onderzoek zouden als solitaire
mastodonten in het opener oostelijke deel van de campus verrijzen. De ontwerpen van de
eerste gebouwen waren afkomstig van Van Tijen en Van Embden zelf: men kon zich niet
veroorloven om onnodige vertraging op te lopen door eerst andere architecten aan te zoeken.
Dit gebeurde wel voor andere gebouwen, zoals bijvoorbeeld de door Herman Haan ontworpen
studentenhuisvesting en de door Piet Blom gerenoveerde Boerderij. Door deze keuze werd de
campus van de Technische Hogeschool Twente een functionalistisch geheel met belangrijke
structuralistische accenten.

De eerste studenten zouden in september 1964 komen en dat betekende dat de
onderwijsorganisatie dan ook in staat zou moeten zijn om een onderwijsprogramma te
verzorgen. Daartoe zocht de voorbereidingscommissie, die inmiddels was aangevuld met
’rector magnificus designatus’ Berkhoff, enkele potentiële afdelingsvoorzitters aan. Het
idee was dat deze afdelingsvoorzitters vervolgens zelf verantwoordelijk zouden zijn voor het
opbouwen van de afdelingen Chemische Technologie, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde
en Algemene Wetenschappen. De Delftse hoogleraren Vlugter (Chemische Technologie), Van
Hasselt (Werktuigbouwkunde) en Breedveld (Elektrotechniek) werden aangetrokken voor de
technische afdelingen terwijl de Rotterdamse hoogleraar Lievegoed de afdeling der Algemene
Wetenschappen voor zijn rekening zou nemen. Deze en nog enkele andere hoogleraren en
medewerkers werkten onder leiding van de chemicus Greiner aan een onderwijsprogramma
voor de algemene propedeuse. Er werd besloten dat de studieprogramma’s voor het tweede
studiejaar een zaak voor de afdelingen was.

In september 1964 kwamen de eerste studenten en nam het campusleven een aanvang.
Het onderwijsprogramma ging van start en al snel werden allerlei verenigingen opgericht op
het vlak van sport en cultuur. De eerste jaren verliepen voorspoedig: Berkhoff constateerde
dat de campus volwassen begon te worden en minister Veringa sprak over het succes van
het campusexperiment. Wellicht hadden beiden voor hun beurt gesproken. Het overstelpend
aantal voorzieningen dat de campus bood, werd zeker niet ongebruikt gelaten, maar dat
pakte anders uit dan de pioniers hadden ingeschat: een actieve deelname aan het leven op
de campus kon juist wel eens een negatief effect hebben op de studiesnelheid. Bepaalde
voorzieningen gingen ook in tegen de zelfstandigheid van de studenten, zoals de verplichte
afname van mensabonnen. De studenten stelden dat het minstens merkwaardig was te
noemen dat zij wel in staat werden geacht de verantwoordelijkheid voor hun studie te dragen,
maar niet voor hun eigen maaltijden mochten zorgen. In de onrustige meidagen van 1968
liep dit uit op een confrontatie tussen de studenten en het Dagelijks Bestuur, waarna de
verplichte afname van mensabonnen werd afgeschaft. Op Drienerlo werd de rust daarmee
hersteld.

Één ding werd langzamerhand wel duidelijk: de ideeën die aan de THT ten grondslag
lagen waren begin jaren zestig zeer vooruitstrevend geweest, maar waren binnen tien jaar
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door externe ontwikkelingen ingehaald. Ook de idee van de industrialisering van Nederland,
waaraan de THT een belangrijke bijdrage aan had moeten leveren, bleek niet meer relevant.
De eventuele vierde technische hogeschool zou er nooit komen. De vraag of het lineaire
industrialisatiemodel correct was, werd niet beantwoord: industrialisatie had niet langer de
hoogste prioriteit. Dat betekende de facto dat de THT een andere rol zou gaan spelen in
het Nederlandse hoger onderwijs dan waarvoor zij in de eerste plaats was opgericht. De
experimenten sneuvelden één voor één. De radicale vernieuwing bleek in de praktijk te neigen
naar een paternalistisch, oubollig geheel. Het baccalaureaat bleek minder aan te slaan dan
men had verwacht en werd uiteindelijk afgeschaft. Ook de algemene propedeuse sneuvelde.
Daarnaast kwam in de loop van de jaren zeventig de facto een einde aan de status aparte
van de THT. Van alle onderwijsvernieuwingen bleef enkel de uit beton opgetrokken campus
over, en zelfs de campus wilde men ’vermaatschappelijken’. Dat betekent dat de campus een
interessante verschuiving heeft doorgemaakt: was de campus eerst een essentieel onderdeel
van het systeem, gedurende de jaren zeventig leek het een onderdeel van de maatschappij
te zijn geworden. De plaats van de campus binnen de universitaire organisatie is overigens
sowieso een bron van discussie geweest en de vraag of de campus onderdeel was van het
systeem of van de omgeving is dikwijls op verschillende wijze beantwoord.

In de Grondslagennota werd de vraag gesteld naar welk soort universiteit de THT
wilde uitgroeien. Verschillende scenario’s werden besproken, waarvan de uitgroei van
de THT met een maatschappijwetenschappelijke en een biowetenschappelijke kern als
het meest vruchtbaar werd gezien. Volgens de plannenmakers aan de THT was het
vrijwel zeker dat de achtste medische faculteit aan de THT zou worden verbonden. Deze
faculteit werd echter toegewezen aan Maastricht en daarmee kreeg de uitgroei van de
THT in maatschappijwetenschappelijke richting prioriteit. In de jaren zeventig groeide
vanuit de afdeling der Algemene Wetenschappen een maatschappijwetenschappelijke kern:
er ontstonden afdelingen als Bestuurskunde en Bedrijfskunde. De THT werd steeds minder
een louter technische hogeschool en er werd gesproken over de tweekernenhogeschool, een
hogeschool voor techniek en maatschappijwetenschappen. Het betekende een fundamentele
bijstelling van het idee wat de THT nu eigenlijk was.

De THT was in deze periode nog voornamelijk een regionaal onderwijsinstituut. Het
opzetten van een curriculum was een tijdrovend karwei en het onderzoek stond in dienst
van het onderwijs. Op centraal niveau bestond geen enkele notie welk onderzoek door
de leerstoelen werd verricht; van onderzoeksbeleid was geen sprake. Daar kwam bij dat
onderzoek om concentratie vroeg, terwijl het onderwijs diversiteit en breedte vereiste. Pas
met de instelling van een researchpool kwam hier enige verandering in en kwamen gelden
vrij voor de ontwikkeling van zwaartepunten.

In de loop van de jaren tachtig werden de Nederlandse universiteiten geconfronteerd met
een terugtredende overheid. Als gevolg van een slinkende eerste geldstroom was het voor
de THT van eminent belang om andere geldbronnen, zoals het bedrijfsleven, aan te spreken:
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onderzoek voor derden werd steeds belangrijker. Daarmee zette opnieuw een belangrijke
verschuiving in: was geld eerst een middel om meer kennis te bereiken, tegenwoordig lijkt
het alsof kennis een middel is geworden om geld te verdienen. Voorts bleken vanuit de
THT allerlei spin-offbedrijven te ontstaan. Medewerkers of studenten die probeerden op de
campus opgedane expertise te gelde te maken, werden in hun streven ondersteund vanuit de
hogeschool. Toen als gevolg van veranderde wetgeving de Technische Hogeschool Twente
een universiteit werd, kon met recht gesproken worden over de ondernemende universiteit.
Wederom werd de THT door externe omstandigheden gedwongen om haar eigen identiteit
opnieuw uit te vinden.

Ook de praktijk van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek veranderde de afgelopen
decennia danig. Zo werd door informatietechnologie een steeds prominentere rol ingenomen.
Wat dat betreft was sprake van een democratisering van technologie: iedereen, zowel
medewerkers als studenten, beschikt tegenwoordig over eigen computercapaciteit. Het is een
beeld dat nog niet zolang geleden als volkomen absurd zou zijn weggewuifd. Daarnaast is
het onderzoek ook geminiaturiseerd: de proefopstellingen van weleer zijn voor een belangrijk
deel vervangen door digitale simulaties. Lokalen vol tekentafels treffen we op de campus niet
meer aan en afdelingsbibliotheken zijn overbodig geworden door online databases. Niet
alleen de wetenschap verandert de techniek, de techniek verandert ook de wetenschap.
De informatietechnologie veroverde ook de campus. Op de campus werd een hoogwaardig
digitaal netwerk aangelegd en de UT stond al snel bekend om haar pioniersrol op dit vlak.

Het feit dat onderzoek meer en meer vanuit de tweede en de derde geldstroom
gefinancierd werd impliceerde dat een deel van het onderzoek los kwam te staan van
het onderwijs. Ook bleek het nuttig om dit onderzoek onder te brengen in instituten:
concentratie resulteerde immers in een grotere ’kritische massa’ en dat was essentieel voor
het succesvol binnenhalen van onderzoeksgelden. Instituutsvorming gebeurde eerst ad hoc
en op eigen initiatief van desbetreffende onderzoeksgroepen, maar uiteindelijk werd ervoor
gekozen om een aparte structuur op te zetten voor het onderzoek: onderzoek werd daarmee
uit de faculteiten ’gekanteld’ en zou voortaan plaatshebben binnen instituten. Het resultaat
was een matrixorganisatie, waarbij vrijwel al het onderzoek in één van de zogenaamde
speerpuntinstituten was ondergebracht. Dat was uiteraard een absurde situatie: niet alle
onderzoek kon immers excellent zijn. Dit werd aanvankelijk binnen de instituten zelf opgelost
door strategische research oriëntaties aan te wijzen, maar een reeks bezuinigingsmaatregelen
maakte het noodzakelijk om fundamentele keuzes te maken. De UT zou zich toeleggen op ICT,
bio- en nanotechnologie — drie kerngebieden waarvan een convergerende beweging werd
verwacht. Het werd samengevat in het nieuwe epitheton dat de UT zichzelf had aangemeten:
high tech, human touch.

Wat is er overgebleven van de oorspronkelijke onderwijskundige vernieuwing die de THT
beloofde te zijn? Bestuursvoorzitter Van Lookeren Campagne stelde eens dat de UT als gevolg
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van veranderingen in haar omgeving al haar onderscheidende kenmerken één voor één was
kwijtgeraakt en dat er nog maar weinig was wat de UT van andere Nederlandse universiteiten
onderscheidde: ’De THT verloor alle eigen kenmerken, ontdeed zich van alle innovaties uit de
pioniersfase en werd volstrekt gelijk aan alle andere Nederlandse universiteiten, maar dan
wel een hele kleine.’81 Van Lookeren Campagne had zeker een punt: de zaken die maakten
dat de THT anders was dan de andere Nederlandse instellingen van hoger onderwijs, waren
inderdaad langzaam maar zeker afgeschaft. Zonder haar experimentele status, zonder de
Machtigingswet, was de THT inderdaad op den duur een normale Nederlandse universiteit
geworden — echter met die ene permanente afwijking: de aanwezigheid van de campus.
De veranderingen waarmee de THT het hoger technisch onderwijs had willen vernieuwen,
bleken toen zij geïmplementeerd waren, ideeën te zijn geweest uit een voorbije periode. De
buitenwereld was inmiddels dermate veranderd dat de oorspronkelijke opzet van de THT al
vrij snel niet meer houdbaar was. Het risico was zeer aanwezig dat deze excentrisch gelegen
instelling zou verpieteren. Het is echter juist door de dreiging van het verlies aan eigen
identiteit, het gevaar van verlies aan relevantie, dat de UT als kleine en kwetsbare instelling
er in is geslaagd om zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. In de inleiding werd Shapin
aangehaald, die stelde dat de moderne universiteit een resultaat is van een set historische
contingenties. De geschiedenis van de Universiteit Twente toont aan dat zulks inderdaad het
geval is. De cruciale kwestie is hoe op een dynamische en veranderende omgeving wordt
ingespeeld, een omgeving die ook andere vragen aan de universiteit stelt. Dat betekent
dat een universiteit zich voortdurend zal moeten aanpassen; er is sprake van een continu
herontwerp. Welbeschouwd was zelfs de oorspronkelijke opzet van de THT — evenals zovele
andere ’New Universities’ — al een heruitvinding van de universiteit om aan de uitdagingen
van de moderne wetenschap en de vragen van een veranderende samenleving te kunnen
voldoen. Hetzelfde kan gezegd worden over de ondernemende universiteit. De ondernemende
universiteit was een duidelijk antwoord op de dreigende marginalisering van de universiteit.
Door nieuwe bronnen van relevantie te zoeken kon de UT zichzelf maatschappelijk weer
verantwoorden en uitstijgen boven het niveau van een kleine en kwetsbare instelling.

81C. van Lookeren Campagne. „Van experiment in het bos tot ondernemende universiteit”. In:
Van experiment in het bos tot ondernemende universiteit. Enschede: Dienst Voorlichting en Externe
Betrekkingen Universiteit Twente, 1991, pp. 8-21, p. 15.
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Samenvatting

De geschiedenis van universiteiten is op meerdere manieren te benaderen. Traditioneel
gebeurde dit op een institutionele wijze, waarbij doorgaans met name aandacht was voor
bestuur en beheer en de universiteit werd gezien als een autonome instelling. Andere
benaderingen hebben meer aandacht voor de omgeving waarin de universiteit functioneert.
De benadering waarvoor in dit proefschrift is gekozen is ideeënhistorisch van aard: ik wil
laten zien waarom de THT werd opgericht, welke ideeën bepalend waren voor het ontwerp
van de hogeschool, en hoe zij zich in de afgelopen vijftig jaar heeft ontwikkeld van een
louter technische hogeschool tot een ondernemende researchuniversiteit. Op theoretisch vlak
beschouw ik de universiteit als een intern gedifferentieerd systeem dat zich op verschillende
wijzen probeert te onderscheiden van en reageert op haar omgeving.

Vrij snel na de Tweede Wereldoorlog stond de Nederlandse behoefte aan ingenieurs
buiten kijf. Zonder ingenieurs zouden de wederopbouw en de noodzakelijk geachte
industrialisatie van Nederland geen kans van slagen hebben. Om aan deze behoefte te
voldoen werd de Technische Hogeschool Delft uitgebreid en werd in 1956 een tweede
technische hogeschool, de TH Eindhoven, opgericht. Er werd echter ook al gespeculeerd
over een derde technische hogeschool, die in het oosten van het land gevestigd zou worden.
Van de kandidaatsteden beschikten Deventer en Enschede over de beste papieren. Minister
Cals koos in 1961 ten gunste van Enschede en het aldaar gelegen landgoed Drienerlo; in
september 1964 zouden de eerste studenten komen.

Een door de minister ingestelde voorbereidingscommissie werkte aan de verwezenlijking
van een hogeschool die op verscheidene gebieden zou afwijken van de andere instellingen
van hoger onderwijs in Nederland. Studenten zouden hier kunnen gaan studeren bij de
afdelingen werktuigbouwkunde, chemische technologie en elektrotechniek. Daarnaast was
er, ten behoeve van de algemene ontwikkeling van de toekomstige ingenieurs, een afdeling der
algemene wetenschappen. Er werden experimenten ondernomen met een baccalaureaat, een
algemene propedeuse, ruimte voor maatschappijwetenschappen in de ingenieursopleiding,
een campus en een afwijkende bestuursvorm. Na aanvankelijk succes te hebben geboekt
sneuvelden de experimenten één voor één.
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Het aantal opleidingen en afdelingen zou door de jaren heen worden uitgebreid. Mede
als gevolg van veranderende wet- en regelgeving was het bestuur van de THT — en later de
Universiteit Twente (UT) — gedwongen om de hogeschool op steeds wisselende manieren te
profileren, eerst als campushogeschool, daarna als twee-kernenuniversiteit en ’ondernemende
universiteit’ tot, tegenwoordig, als research-universiteit van internationale allure. De idee
van de Technische Hogeschool Twente heeft dus op steeds andere wijze invulling gekregen.
De geschiedenis van de THT/UT kan dan worden gezien als een voortdurende zoektocht naar
nieuwe karaktereigenschappen, naar een nieuwe identiteit, of — misschien beter — als een
continu herontwerp.
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Summary

The history of universities can be approached in several ways. Traditionally, an institutional
approach was used, in which particular attention was given to matters concerning
administration and management. The university itself was considered to be an autonomous
intstitution. Other approaches, pay more attention to the environment in which the university
operates. The approach used in this dissertation derives from the history of ideas: I want to
show why the THT was founded, which ideas were decisive for the design of the technical
university, and how it evolved over the last fifty years from a purely technical university to
an entrepreneurial research university. At a theoretical level, I consider the university as an
internally differentiated system that is trying, in various ways, to distinguish itself from and
respond to its environment.

Shortly after the Second World War the Dutch need for engineers was beyond dispute.
Engineers were deemed necessary for the reconstruction and industrialization of the
Netherlands. To meet this need, the TH Delft was expanded, and, in 1956, a new university
of technology, the TH Eindhove, was founded. However, there was already speculation about
a possible third university of technology, which would be located in the eastern part of the
country. The candidate cities of Deventer and Enschede possessed the best papers. In 1961,
Minister Cals chose in favour of Enschede and the Drienerlo estate situated. Already in
September 1964, the first students would come.

A preparatory committee, which had been installed by the minister, worked on the creation
of a university of technology which would differ in several ways of the other institutions of
higher education in the Netherlands. Initially, the curriculum offered mechanical engineering,
chemical engineering and electrical engineering. Considering the overall development
of future engineers, also a division of general science was founded. Experiments were
undertaken with a baccalaureate degree, a general foundations course, integration of the
social sciences within engineering education, a campus and a different form of university
governance. After an initial success, all the experiments were terminated one by one.

The number of courses and departments expanded over the years. Partly as a result
of changing laws and regulations, the university board was forced to adapt and change
the profile of the university. First as a college campus, then as a university with multiple
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cores, after this as the ’entrepreneurial university’, and now as a research university of
international stature. Hence, the idea of the University of Twente has always been pursued
in changing ways and its history can be seen as a continuous search for new characteristics,
new identities, or — perhaps even better — as a continuous redesign.
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Europese universiteiten in 1949 en 1984

Universiteiten in 1949 1984
België 4 16
BRD 15 57
Bulgarije 1 6
DDR 5 10
Denemarken 4 6
Finland 1 13
Frankrijk 16 81
Griekenland 4 13
Hongarije 5 9
Ierland 2 2
IJsland 1 1
Italië 24 49
Joegoslavië 5 18
Nederland 7 14
Noorwegen 2 4
Oostenrijk 7 12
Polen 5 13
Portugal 4 13
Roemenië 2 8
Sovjetunie 32 65
Spanje 9 33
Tsjechoslowakije 7 12
Verenigd Koninkrijk 27 48
Zweden 5 11
Zwitserland 10 10

Europa 204 524

Bron: Guy Neave. „Patterns”. In: A history of
the university in Europe. IV. Universities since
1945. Red. door Walter Rüegg. Cambridge:
Cambridge University Press, 2011, pp. 31-69,
p. 51
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Eerstejaars studenten

Jaar Totaal Jaar Totaal Jaar Totaal

1964 243 1980 628 1996 1020
1965 225 1981 809 1997 1056
1966 230 1982 1026 1998 1094
1967 297 1983 1057 1999 1148
1968 370 1984 968 2000 1204
1969 443 1985 1171 2001 1225
1970 457 1986 1335 2002 1390
1971 452 1987 1424 2003 1481
1972 409 1988 1526 2004 1481
1973 137 1989 1591 2005 1604
1974 267 1990 1533 2006 1643
1975 382 1991 1299 2007 1719
1976 493 1992 1219 2008 1750
1977 516 1993 1391 2009 1914
1978 527 1994 1500 2010 1863
1979 569 1995 1236

Bron: Institutional Research
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