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PROXIMITY WITHOUT PROPINQUITY? 
DE VERSCHUIVENDE RELATIE TUSSEN 
DE STAD DELFT EN HET POLYTECHNISCH 
ONDERWIjS IN DE NEGENTIENDE EN 
TWINTIGSTE EEUW 

PIETER CALff:* 

In 1990 verscheen het TNO-rapport Delft Kennisstad van de hand van Richard Knight. 
Voor het thema universiteit en stad is dit rapport van grote betekenis. Het bevat een toe
komstvisie en een aantal concrete aanbevelingen. Op die visie en de gevolgen ervan zal ik 
in de tweede helft van mijn betoog ingaan. Maar het rapport bevat, zij het niet erg uit
gewerkt, ook een aantal opmerkingen over heden en verleden. De relatie tussen de stad en 
de Technische Universiteit wordt in het rapport gekarakteriseerd als 'proximity without 
propinquity' (nabijheid zander eigenbeid). In andere woorden: de Technische Universiteit 
is niet geworteld in de stad en men zou kunnen zeggen dat de relatie tussen beide een 
puur geografische is. De universiteit bevindt zich als het ware toevallig op het grondgebied 
van de gemeente Delft, maar zou, zonder noemenswaardig functieverlies, evengoed naar 
elders overgeplaatst kunnen worden. Ter verklaring van deze discrepantie tussen stedelijke 
en universitaire cultuur wijst Knight op twee zaken: allereerst is dat de bedrijfscultuur van 
de ingenieur) die weinig sociabel zou zijn in tegenstelling tot de communicatieve en maat
schappijbetrokken alfa- en gamma-academicus - in wezen het aloude Two-Cultures-para
digma. En ten tweede stelt hij dat bet polytechnisch onderwijs puur door toeval in Delft 
terecht is gekomen) en daar ook nooit geworteld is.1 

Ik wil deze opmerkingen als uitgangspunt nemen voor de historische vraag naar de rela
tie tussen de stad en het aldaar gevestigde polytechnisch onderwijs in de negentiende en 
twintigste eeuw. Ik wil daarbij niet zozeer het gewaad van de 'debunker) aantrekken) maar 
veeleer bezien in hoeverre deze opmerkingen van Knight bij nadere overweging tot inzich
ten in de relatie tussen stad en hoger onderwijs kunnen leiden. Maar uiteraard zal ik mij 
afvragen, of die relatie weI zo eenduidig negatief was als Knight het wil doen voorkomen. 
Daartoe zal ik een greep moeten doen in 200 jaar geschiedenis van het polytechnisch 
onderwijs en dat is veel. Mijn verhaal neemt voornamelijk de bestaande literatuur als ver
trekpunt en lang niet alle vragen die met ons thema verband houden worden daarin 
beantwoord. Maar toch wil ik proberen enkele grote lijnen te trekken. Wat ik hier presen
teer is dan ook eerder een essay) dat hopelijk enige nieuwe perspectieven opent, en dat een 
aanzet kan zijn tot verder onderzoek. 

0;- Universiteit Maastricht, Vakgroep geschiedenis, Postbus 616, 6200 MD Maastricht. Dit artikel is verrijkt door 
opmerkingen en literatuurverwijzingen van Ernst Homburg. 

1 R.v. Knight en J. van cler Veer, Delft Kennisstad (Delft 1990) m.n. 12, 34-39. 
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De kornst van het polytechnisch onderwijs in Delft 
Allereerst dan de vraag in hoeverre de aanwezigheid van de Technische Universiteit in 
Delft op een historisch toeval berust. Zoals wij allen weten is de Technische Universiteit 
slechts de meest recente institutionele vorm van de opleiding tot ingenieuI. De directe 
voorgeschiedenis gaat terug tot 1842, toen bij Koninklijk Besluit in Delft de Koninklijke 
Academie 'tot opleiding van Burgerlijke Ingenieurs zoo voor 's lands dienst als voor de 
nijverheid en voor kweekelingen voor den handel' opgericht werd. Nog voordat deze 
opleiding werkelijk van start ging kwamen claar nog twee opleidingen bij; een voor Oost
Indische ambtenaren en een tweejarige opleiding voor het IJkwezen. Het is deze Konink
lijke Akademie, die de grondslagen van de huidige Technische Universiteit heeft gelegd, en 
bij deze oprichting moeten we onze beschouwingen dan ook beginnen. Kwam deze op
leiding door een historisch toeval in Delft terecht en was dat de reden waarom het tussen 
Delft en 'Delft' nooit echt geklikt heeft? 

Degenen die in de bronnen hebben gezocht naar een verklaring waarom de Koninklijke 
Akademie nu juist in Delft is terechtgekomen, zijn eigenlijk onverrichter zake terugge
keerd. Tot dusverre is geen enkele document boven water gekomen dat duidelijk aangeeft 
waarom juist Delft gekozen werd.2 Vooral dankzij de beschouwingen van Baudet weten we 
echter wel iets. Het plan tot oprichting wortelde in het brein van koning Willem 1. Zijn 
grote voorbeeld was de Pruisische kanselier Vom Stein; evenals deze wilde hij de nationale 
nijverheid steunen door middel van een polytechnische opleiding. In Duitsland en 
Frankrijk waren die al in de achttiende eeuw van de grond gekomen. De nieuwe opleiding 
moest het technisch en theoretisch ambtelijk kader vormen om de ontwikkeling van de 
nationale nijverheid te ondersteunen.3 Het probleem was echter dat de Nederlanders niet 
van ambtenaren hielden, en dat er maar weinig financiele ruimte was om iets van de 
grond te krijgen. Bij de uitvoering van zijn vaak wat vage plannen werkte Willem I graag 
met sterke persoonlijkheden die er vorm aan konden geven. Inzake het polytechnisch 
onderwijs was Antoine Lipkens zo'n persoonlijkheid: leerling van de Franse Ecole poly tech
nique, vestingbouwer voor Napoleon, hoofd van het kadaster en de landmeting in 
Luxemburg, hoofd van het Octrooibureau, hoofd van de delegatie die de standaardmeter 
in Parijs ging ophalen, aanlegger van de telegraafverbinding tussen Den Haag en het front 
in de Belgische Secessieoorlog, en een uitvinder die vervuld was van de wens een onder
zeeboot te bouwen.4 Deze Lipkens benoemde hij in 1830 tot directeur van een Ecole des 
Arts et Metiers, een soort handels- en nijverheidsschool op technisch-wiskundige basis te 
Brusse!. De Belgische opstand verhinderde dit plan. Tien jaar later kwam het er wel van. 
Lipkens onderhield een al even goede relatie met de kroonprins, Willem II, en ook met 
diens zoon, de latere Willem III. In feite in een soort onderonsje van vier personen, 
Lipkens, Willem II, zijn minister van Binnenlandse Zaken W.A. baron Schimmelpenninck 
van der Oye, en diens goede vriend de burgemeester van Delft H. van Berckel, die ook aan 
het hof zeer gezien was, kwam de opleiding naar Delft. 

2 C. Fasseur, De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950 (Amsterdam 1994) 101; H. Baudet, De lange weg 
naar de Technische Universiteit Delft (Den Haag 1992) 151-163. Mogelijk zal intensief archiefonderzoek in bij
voorbeeld het Koninklijk Huisarchief nieuw materiaal opleveren. 

3 G.P.J. Verbong, 'Gescheiden paden 1813-1842' in: H. W. Lintsen, Geschiedenis van de techniek in Nederland V: 
Techniek, beroep, praktijk (Zutphen 1994) 98, 106. 

4 Baudet (n. 2), De lange weg naar de Technische Universiteit Delft, 142-151; Harry Lintsen, Ingenieurs in 
Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht (,s-Gravenhage 1980) 154-155. 
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Ondanks de bronnenschaarste kan men tach weI achterhalen wat er tussen de vier vrien
den gebeurd moet zijn. Allereerst was er het financiele punt. In 1841 was er nog minder 
financieIe ruimte dan in de jaren 1820. De opleiding macht dus eeht niets kosten. En ze 
moest gehuisvest worden. Nu was er aan de Oude Delft een onmogelijk pand: het pand 
Oude Delft 95. Dit was in 1722 gebouwd door de uit Amsterdamse regentenkringen 
afkomstige Willem Hooft, en hij bouwde het in Amsterdarnse stijl) met uitspringende risa
lieten en al. Zoals dat huis was, was er in Delft geen ander. Maar het bleek in Delft niet te 
onderhouden. Hooft zelf moest het al na enige jaren verdelen; na zijn dood was de enige 
die het kon betalen de Delftse Dud-gouverneur generaal Diederik Durven, die zich in zijn 
Indische tijd zo schaamteloos verrijkt had dat het zelfs de VOC te machtig was geworden: 
Durven kreeg zijn conge. Slechts de onrechtmatig verworven Indische rijkdommen van 
Durven stelden hem in staat het huis te onderhouden. Zijn familie bewoonde het huis tot 
1795. Daarna stond het enige tijd leeg. Een passende bestemming kreeg het in 1798 toen 
het door het Rijk werd aangekocht als zetel van het nieuwe departement van het Delfland 
waar Delft de hoofdstad van was. Dat departement werd echter in 1801 al weer opgeheven, 
waarna het pand door de Fundatie van Renswoude, het bekende instituut voor talentvolle 
weeskinderen, werd aangekocht. Die konclen het al gauw ook niet meer betalen. In 1814 
dan kwam het weer in handen van het Rijk, dat er de Artillerie- en Genieschool vestigde. 
Die verdween in 1828 echter weer naar Breda. In de Belgische Secessieoorlog kwam er tij
delijk een militair hospitaal en in 1841 stond het weer leeg.5 Dit gebouw, het product van 
de hoogmoed van Hooft, viel in Delft gewoon niet te gebruiken. En dit gebouw nu bracht 
Van Berckel in bij de onderhandelingen. Zijn meesterzet daarbij was, dat hij namens de 
gemeente Delft tevens aanbood het huis en enige belendende panden van het rijk te kopen 
en voor gebruik in te richten. Dat lijkt eigenaardig, maar de Koninklijke Akademie was 
immers geen Rijksonderneming maar een Koninklijk initiatief! Van Berckel wist zich 
daarbij gesteund door de Delftse elite. Deze, velen van hen bewoners van de Oude Delft, 
waren bereid financieel bij te dragen voor een onderneming die zij als cruciaal voor de 
welvaart van de stad zagen. Dit was niet uniek. Zo hadden zij in 1795 al gepoogd de artille
rieschool voor Delft te behouden; en zo zouden zij, toen de Koninklijke Akademie in 1848 
dreigde opgeheven te worden, massaal een adres aanbieden tot behoud van de instelling. 
En in de tweede helft van de eeuw zette men zich weer voor de Indische Instelling in. 6 

De baten die de tussen de honderd en driehonderd studenten jaarlijks opleverden, 
vormden een wezenlijk bestanddeel van de stagnerende Delftse economie in de negentiende 
eeuw. Jaarlijks besteedden de studenten ten minste f 500; degenen die bij de gegoede burgerij 
in de kost waren waarschijnlijk flink meer. De betekenis van de bijdrage van de studenten 
aan de stedelijke economie laat zich goed aflezen in vergelijking tot de industriele loon
som - het totaal aan verdiensten van de arbeiders in het midden- en grootbedrijf. Voor 
Delft was dit een stuwend deel der economie geweest in de negentiende eeuw. Rond 1860 
bedroeg deze loonsom zo'n f 135.000. De rond de 100 studenten brachten in die periode 
aan levensonderhoud minimaal f50.000, en waarschijnlijk wel zo'n f 65.000 aan inkom
sten ofwel40-50% van de industriele loonsom. Rond 1900, na de industriele expansie van 
de Delftse nijverheid, bedroeg de industriele loonsom zo'n f800.000, en de studenten
baten tenminste f200.000-300.000 ofwel nog steeds zo'n 25-40%. Juist voor de gegoede 

5 Peter van der Krogt, Qude Delft 95. Geschiedenis van de gebouwen van het IHE (Delft 1987). 
6 LA. de Jonge, 'Delft in de negentiende eeuw: van "stille nette" plaats tot centrum van industrie: enkele facet

ten van de omslag in een locale sociaal-economische evolutie', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 37 
(1974) 177, 222. 
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burgerij waren de studenten Diet onbelangrijk. Arme predikanten en weduwen - de 
belangrijkste kostverleners uit deze klasse - konden met de studentenbaten hun stand 
ophouden. En voor de gehele burgerij waren de studenten aantrekkelijke huwelijkskan
didaten voor hun dochters? Zeker als we de uitgaven van de hoogleraren en hun gezinnen 
bij deze berekeningen betrekken, wordt duidelijk dat de aanwezigheid van hoger onder
wijs van groat sociaal-economisch belang voor de stagnerende Delftse economie was. 
Misschien kan men de aanwezigheid van het onmogelijk pand als toeval beschouwen; de 
motivatie van de Delftse bevolking om de opleiding binnen te halen en claar geld voor 
neer te tellen niet. 

Maar er is meeT. Juist dit type opleiding paste heel goed binnen het profiel van Delft. In 
de negentiende eeuw is er vele malen over gesproken het universitaire bestel te wijzigen. 
Het bestaande bestel was in zekere zin geografisch neutraal. EIke universiteit had in grote 
lijnen dezelfde structuur, die bij wet was vastgelegd. Steeds weer zijn er stemmen op
gegaan om dit universitaire bestel te diversifieren, waarbij eIke universiteit aansluiting zou 
moeten zoeken bij het profiel van de regio. Zo wierp Vissering in 1867 de vraag op of het 
niet beter was de medische opleiding te plaatsen waar de meeste zieken waren, dat wi! zeg
gen in Amsterdam; de politiek-bestuurlijke in Den Haag etcS Hij beantwoordde die vraag 
ontkennend, maar het geeft aan dat de gedachte aan geografische specialisatie leefde. 
Vanuit dit perspectief was de keuze voor Delft nog niet zo onlogisch. Delft bad allereerst 
een vrij krachtige polytechnische traditie. De vestiging van de Fundatie van Renswoude 
was een opleiding in tal van nuttige wetenschappen met de wiskunde als basis, en het 
niveau ervan was werkelijk zeer behoorlijk. Een lector als J. van der Wall en een regent als 
de stadsdoctor Abraham van Stipriaan LUlscius bijvoorbeeld waren vruchtbare wiskundi
gen en natuurwetenschappers en speelden een toonaangevende rol in de plaatselijke 
gemeenschap.9 Van der Wall zou ook als architect een belangrijke rol in het Delft van de 
tweede helft van de achttiende eeuw spelen,lO Maar belangrijker nog dan de Fundatie was 
het feit, dat Delft tot 1897 bet centrum van het militair-industrieel complex van Nederland 
was. Dat was al zo in de zeventiende eeuw, toen zij de Wapenkamer van Holland was 
geworden. In de negentiende eeuw waren de Stapel- en Constructiewerkplaatsen de groot
ste plaatselijke werkgever. Een op de twaalf gezinnen leefde toen van de militaire industrie. 
Tot de jaren tachtig van de negentiende eeuw was Delft economisch meer van de militaire 
dan van de overige industrie athankelijk. De militaire industrieen die zich hier ontwikkelden, 
hadden ook hun natuurwetenschappelijke elementen zoals het scheikundig laboratorium 
en het artillerielahoratorium,l1 Het hataljon artillerie vormde bovendien de aanleiding om 

7 Ibid., 172, 224. 
8 S. Vissering, 'Hooger Onderwijs', De Gids (l867) 422. 
9 E.P. de Booy en J. Engel, Van erfenis tot studiebeurs. De fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft. 

Opleiding van wezen tot de 'vrije kunsten' in de 18de en 19de eeuw. De fundatiehuizen en bursalen in deze eeuw 
(Delft 1985). 

10 Over Van der Wall als bouwmeester: C.A. van Swichem, 'De stadsfabriek in de tweede helft van de achttien
de eeuw' in: R. Meischke, c.L. Temmink Groll, J.e. Visser, G. Berends en P. Knuttel, Delftse studien. een bun
del historische opstellen over de stad Delft geschreven voor dT. E.H. ter Kuile naar aanleiding van zijn afscheid 
als hoogleraar in de geschiedenis van de Bouwkunst (Assen 1969) 314-329. 

11 G.G. Kunz, 'Delftse wapensmidse ontstond drie eeuwen geleden' in: H.L Houtzager, G.G. Kunz, H.W. van 
Leeuwen, M. van Noort en M. Tienstra, Pennevruchte uit Delfts historie (Amsterdam 1996) 59-70; W.A. 
Feitsma, Delft en haar krijgsgeschiedenis (Rijswijk 1987); W.A. Feitsma, 'Delft, de wapenkamer van Holland' 
in: H.L. Houtzager et al., Kruit en krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO 
(Amsterdam 1988) 147-164; H.A.M. Snelders, 'De scheikundige laboratoria van de Delftse Artillerie-inrich
tingen in de negentiende eeuw' in: Ibid., 207-218; De Jonge (n. 6), 'Delft in de negentiende eeuw', 179-181. 
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in 1795 in Delft de artillerieopleiding te vestigen. Bij deze traditie sloot Willem I aan, toen 
hij in 1814 de Artillerie- en Genieschool in Delft vestigde. En deze opleiding vertegenwoor
digde de militaire kant van de polytechnische traditie. U 

Daarnaast was Delft natuurlijk ook Oranjestad. Zowel Willem I als Willem II waren 
steeds sterk geporteerd voor een militaire dan wel burgerlijke polytechnische opleiding in 
Delft. Daarbij zuUen sentimenten een rol hebben gespeeld, maar ook het feit dat hier - in 
het loyale Delft - het ambtelijk kader werd opgeleid dat de ruggengraat van het Koninkrijk 
en van het koninklijk gezag fioest worden. Met name de latere Willem III bemoeide zich 
intensief met de Koninklijke Akademie. Hij had er een eigen kamer, de nu nog bestaande 
Prinsenkamer, en kwam eens per week bij de directeur op bezoek. 13 Het is niet toevallig 
dat de directeuren van de Koninklijke Akademie allen Orangistische conservatieven 
waren. G. Simons werd zelfs Minister van Binnenlandse Zaken in het rueest conservatieve 
kabinet dat Nederland ooit gekend heeft, en kreeg zijn coUega G.T. van Meurs naast zich 
op defensie. Ook in dit politieke opzicht paste de Koninklijke Akademie bij Delft. Ten tijde 
van de Koninklijke Akademie was Delft politiek conservatief, met een conservatieve bur
gemeester J. van Kuijk (eerder docent aan de Akademie) en conservatieve afgevaardigden, 
onder wie het bekende kamerlid W. Wintgens. Het gaat misschien Diet te veT om te verOll

dersteUen, dat het idee dat Delft het koninklijk alternatief tegen de geest van de revolutie 
kon opleiden, ergens in het achterhoofd van de diverse vorsten en hun raadgevers heeft 
gezeten,14 

De pointe van mijn betoog tot dusverre zou dan dit zijn: zeker speelde het toeval- in de 
aanwezigheid van het onmogelijke huis Oude Delft 95 - een rol in de toewijzing van de 
Koninldijke Akademie aan Delft. Maar deze vestiging beantwoordde aan een mepe wens 
bij de Delftse elite en sloot ook heel goed aan bij het profiel van de stad met zijn ruilitair
polytechnische traditie en zijn banden met het Oranjehuis. De liberaal Vissering zal een 
tegenstander van de Koninklijke Akademie geweest zijn, maar zou er denk ik Diet aan 
kunnen ontkomen de vestiging ervan in Delft een goed voorbeeld van geografische spe
cialisatie te vinden. 

Een nauwe relatie tussen stad en polytechnisch onderwijs in de negentiende eeuw 
De nieuwe Koninklijke Akademie sloot zich ook in andere opzichten aan bij de Delftse 
gemeenschap. Er was een technische relatie. De eerste leraar scheikunde van de Konink
lijke Akademie was een plaatselijke medicinae doctor, c.F. Donnadieu. Deze was hevriend 
met apotheker P.). Kipp, die ook aan de Oude Delft was gevestigd.,j Kipp begon Duitse 
tekstboeken voor de Akademie te vertalen en verlegde geleidelijk zijn nering van de apo
theek naar een zaak in laboratoriumbenodigdheden, die de apothekerij geleidelijk in 
belang overtrof. Uit dit bedrijf, Kipp en Zonen, zou het huidige bedrijf Delft Instruments 

12 J.A.M.M. Janssen, 'De Artillerie- en Genieschool te Delft 1814-1828' in: Houtzager et al. (n. 11), Kruit en krijg, 
165-206; J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan 
de oprichtingvan de Koninklijke Militaire Academie in 1828 Cs-Gravenhage 1989) 267-274. 

13 A. Vrolik, G. Simons (Den Haag 1870) 25. 
14 Over het Nederlandse conservatisme: Ronald van Raak, In naam van het volmaakte. conservatisme in 

Nederland in de negentiende eeuw van Gerrit Jan Mulder tot Jan Heemskerk Azn. (Amsterdam 2000). Ook in 
dit boeiende boek blijft de betekenis van de Koninklijke Akademie voor het conservatisme nag onuitge
werkt. 

15 Joke Mooij, Instrumenten, wetenschap en samenleving : geschiedenis van de instrumentenfabricage en -handel 
in Nederland 1840-1940 (diss. Tilburg 1988) l1l-116; Ernst Homburg, 'The story behind the name: Kipp's 
apparatus', RSC Historical Group Newsletter, Spring 2001. 
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cude Delft 95. De aanwezigheid van dit enigszins onbruik
bare gebouw in het hart van Delft zou cen belangrijke rol 
spelen bij de vestiging van de Koninklijke Akademie in 
Delft in 1842. 

groeien. Via zijn contacten met de Akademie zou Kipp oak met het KlvI in aanraking 
kamen. 

Maar minstens van even groot belang lijkt de ro1 van de leraren en hoogleraren in het 
stedelijke culturele en politieke leven te zijn geweest. Zij zaten in de lokale loge en de 
wetenschappelijke genootschappen, en namen plaats in de gemeenteraad.16 Nader onder
zoek zou moeten uitwijzen, of er in dit opzicht een wezenlijk verschil hestand tussen ten 
eerste Delft en de klassieke universiteiten, en ten tweede tussen de Koninklijke Akademie 
en de Polytechnische School. De staf van de eerste was immers veel minder technisch
natuurwetenschappelijk samengesteld dan die van de tweede. Dit zou verder inzicht kunnen 
geven in de aard van het Two-Cultures-probleem in de negentiende eeuw. 

In twee opzichten was de verhouding tussen de Koninklijke Akademie en de stad Delft 
in ieder geval verschiUend vergeleken met de klassieke universiteiten. Allereerst betrof dat 
de positie van de studenten. Deze waren door Lipkens aan een veel gratere mate van dis
cipline onderworpen dan hun commilitiones aan de universiteiten. In de periode van de 
artillerie- en genieschool waren er al krachtige stemmen opgegaan om de studenten te 
kazerneren. Met name het bordeelbezoek was de stad en de toezichthouders een steen des 
aanstoots. Maar ook in de tijd van de burgerlijke Koninklijke Akademie werden voort
durend pogingen gedaan de studenten in kazernes of andere instituten op te sluitenY De 
studenten dienden tegen de stad besehermd te worden. Uiteindelijk mislukten de disci
plineringspogingen. Dit zou uiteraard van grate invloed op de relatie tussen stad en aka
demie zijn. De studenten, die al in 1847 een klassiek studenteneorps hadden opgericht, 
bevoehten in 1861 zelfhun reeht op het vrije studentenleven in de laatste studentenrebellie 

16 De Jonge (n. 6), 'Delft in de negentiende eeuw', 186-188. 
17 Het zau interessant zijn nader in te gaan op de achtergronden van deze disciplineringstendens. Deels was 

het zeker een militaire erfenis en speelde de aanwezigheid van nogal ongebonden Indische studenten een 
roL Niet uit te sluiten vah dat ook de wiskundecultuur een rol speelde. De wiskunde had immers een con
notatie van morele zuiverheid die tegen de liederlijkheden van het klassieke studentenleven kon worden 
ingezet. 
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tot de jaren zestig van de twintigste eeuw. Vanaf dat moment zou het klassieke studenten
leven, met precies dezelfde haat-liefdeverhouding tussen studenten en burgers als ook aan 
de klassieke universiteiten waar te nernen valt, ook in Delft onaangevochten zijn en was er 
ook in dit opzicht sprake van 'propinquity'. Vanuit oogpunt van de studentencultuur 
begon 'de lange weg naar de Technische Universiteit' feitelijk met de overwinning van de 
vrije studie in 1861. 

Blijvend verschilden de Koninklijke Akademie en haar opvolgers in een opzicht van de 
andere universiteiten. Het was een nationale opleiciing, die tot 1956 het monopolie had op 
het polytechnisch onderwijs in Nederland. En de ambtenaren, die de Koninklijke Akademie 
produceerde waren 6f zeer ambulante nationale ambtenaren die van provincie naar pro
vincie trokken 6f hadden een Indische toekomst voor zich. Vergeleken met bijvoorbeeld 
Groningen zien we dan ook dat Delft relatief veel minder studenten uit de eigen stad trok 
(3% tegen 20% als we kijken naar de geboorteplaats) en dat slechts 3% der Delftse studenten 
enig deel van zijn maatschappelijke loopbaan in Delft doorbracht tegen 10% der Groningse 
alumni, en dat betrof dan vrijwel uitsluitend Delftse studenten die aan de hogeschool zelf 
terechtkwamen.18 Het maakt voor de relatie tussen stad en universiteit zeker uit of de locale 
academici - de dokter, de dominee en de advocaat - aan de eigen universiteit gestudeerd 
hebben en of hun kinderen weer naar diezelfde universiteit gingen. Het nationale karakter 
van Delft maakte in dit opzicht de band tussen stad en polytechnisch onderwijs losser. 

De Delftsche nijverheid 
Nu is de relatie tussen een stad en haar instelling voor hoger onderwijs geen statische. Zij 
staat ook niet op zichzelf maar is een afgeleide van een andere relatie, die tussen universiteit 
en samenleving als geheel. Verschuivingen in die relatie hebben consequenties voor de 
relatie tussen stad en universiteit. Ik zal dat aan de hand van Delft in grote lijnen toelichten. 
De Koninklijke Akademie was een opleidingsinstituut voor - overwegend - koninklijke 
ambtenaren en we hebben gezien dat dit aspect een deel van de relatie met de stad bepaalde. 
Na 1848 werd die relatie al iets losser, en met de oprichting van de Polytechnische School 
in 1864 verdween die geheel. Maar de Polytechnische School ontwikkelde een eigen maat
schappelijk profiel. Met name de afstudeerrichting Technologie gaf de Polytechnische 
School veel meer dan de Koninklijke Akademie mede het karakter van een industriele 
opleiding. En juist dit nieuwe aspect had weer consequenties voor de relatie met de stad. 
De eerste afgestudeerde technologiestudent was J.C. van Marken en deze kwam aan de 
wieg te staan van wat later genoemd is de <Delfsche Nijverheid', een aantal zeer stabiele 
ondernemingen, die gemeen hadden dat ze zoveel mogelijk op sociale basis geleid werden. 
In 1869 richtte hij de Nederlandsche Gist- en Spiritus Fabriek Op/9 in 1883 de Nederlandse 
Oliefabrieken (de latere Calvefabriek), in 1885 de Lijm- en Gelatinefabriek en in 1891 een 
drukkerij. Hij opereerde hierin samen met zijn neef EG. Waller, ook een technologie
student. Van Marken betrok kennis en relaties uit de Polytechnische School - zo was hij 
bevriend met de bekende hoogleraar Pekelharing, de grondlegger van het ingenieurssocia-

18 Deze gegevens zijn gebaseerd op onderzoek in de matriculatieregisters en op prosopografisch onderzoek 
naar verschillende cohorten Delftse en Groningse studenten. Een eerste uitwerking daarvan in: EA.T. Calje, 
'''De jongens van weleer': Achtergronden, studieverloop en levensloop van drie cohorten Delftse studenten 
in de 19de eeuw' in: E.W.A. Renssen, Het corps als koninkrijk. 150 jaar Delftsch Studenten Corps (Hilversum 
1998) 84-124. 

19 Deze NGSF zou in 1967 fuseren met Brocades tot Gist-Brocades, die zich eveneens te Delft vestigde. In 1998 
werd de fabriek door DSM overgenomen. 
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lisme. Anderzijds ging de stroom oak de andere kant op. Een werkmau, J. Grundel, werkte 
zich op tot ingenieur en later tot hoogleraar; Van Markens chef~laboratorium M.W. 
Beijerinck werd later hoogleraar aan de Polytechnische School. En de relatie tussen de 
Delftse industrie en Polytechnische Schoolliep niet uitsluitend via Van Markens bedrij
ven. Een andere technoloog, Joost Thooft, redde het aI decennialang noodlijdende bedrijf 
De Porceleyne Flesch - de producent van het Delfts Blauw - van een wisse ondergang; de 
aan de Polytechnische School verbonden kunstschilder A. Ie Comte voorzag hem van 
motieven. De hoogleraren N.H. Henket en A.C. Oudemans werden commissaris bij Van 
Meertens alcohol- en rnelassefabriek. En er zijn er nog meer voorbeelden te noemen van 
de nauwe relatie tussen de Polytechnische School en de Delftse industrie.20 Ook de relatie 
tussen Kipp en de Polytechnische School bleef vruchtbaar. Hij leverde nog steeds de 
instrumenten aan de Polytechnische School; maar hem werd ook de leerstoel geologie 
aangeboden en tenslotte ging Kipp allerlei instrumenten aan de spoorwegen leveren, 
ongetwijfeld via zijn connecties binnen de Polytechnische School, die immers ook de 
ingenieurs voor de spoorwegen opleidde. Ook de voor het bedrijf belangrijke export naar 
Japan kwam tot stand via een bezoek van het Japanse gezantschap aan de Polytechnische 
School." In deze periode werkte de kleinschaligheid van Delft duidelijk als voordeel. 

Dit nieuwe, deels industriele, profiel had ook zijn weerslag op het studentenleven en de 
betrokkenheid van de studenten bij de stad. De uitgave van de brieven uit de Delftse 
studententijd van de latere socialistische voorman ).w. Albarda laat dat duidelijk zien. De 
studenten raakten in de ban van het socialisme. Albarda, die als aankomend socialist wel 
op avonden bij de sociaal-liberalen Pekelharing en Van Marken uitgenodigd werd, organi
seerde in de stad bijeenkomsten met leidende socialistische kopstukken en ging er zelfs toe 
over met geleend geld een noodlijdende arme financieel te steunen?2 Voor de topiek van 
de onmaatschappelijke ingenieur lijkt in ieder geval in de negentiende eeuw geen plaats. 

Kortom: weliswaar had Delft als nationale opleiding een eigen karakter, toch kan niet 
gezegd worden dat er in de negentiende eeuw sprake was van een gebrek aan 'propinquity' 
tussen stad en opleiding. De relatie tussen stad en opleiding veranderde, omdat de maat
schappelijke functie van de opleiding veranderde, maar bleefhecht. 

Vervreemding tussen stad en polytechnisch onderwijs in de twintigste eeuw 
Die 'propinquity' ging in de loop van de twintigste eeuw geleidelijk verloren. Hoe, en in 
welke mate dit in zijn werk ging kan op grond van de bestaande literatuur eigenlijk niet 
goed beantwoord worden. Hier valt nog mooi werk te doen. Maar zeker lijkt toch wel, dat 
er een verlies aan 'propinquity' was en dat dit door vier factoren werd veroorzaakt: de toe
nemende orientatie van de Technische Hogeschool op het grootbedrijf - eerst de BPM, en 
later Philips, Unilever en AKZO - de toenemende specialisering in de wetenschap, het toe
nemend belang van de nationale missie van Delft en de groeieI?-de studentenaantallen. De 
orientatie op het grootbedrijf, die vanaf 1900 waarneembaar is, maakte de stad Delft op 
den duur 'klein' en een beetje een quantite negligeable. De toenemende specialisering in de 
wetenschap leidde tot ruimtegebrek dat aIleen opgelost kon worden door het onderzoek 
buiten de stad te concentreren. Meer in het bijzonder gaat het hier om de toenemende 
natuurwetenschappelijke grondslag van de techniek. Kon een negentiende-eeuwse tech-

20 De Jonge (n. 6), 'Delft in de negentiende eeuw', 164-174. 
21 Als uitvloeisel van dit bezoelc zouden er in de jaren zestig enige Japanse studenten naar Delft komen. 
22lnge de Wilde, 'Ben sterke geest van vrijheid: Brieven van de student J. W. Albarda aan G. Nolet-Adama en 

P.M. Wibaut (Amsterdam 2000). 
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noloog zich nog tevreden stellen met het toepassen van bestaande kennis, de twintigste
eeuwse ingenieur - de naamsverandering is hier betekenisvol! - moest nieuwe kennis helpen 
ontwikkelen.23 En dit vereiste ruimtevretend experimenteel-wetenschappelijk onderzoek. 
In 1895 werd het eerste gebouw buiten de Dude stad gebouwd - dat van geodesie - en sinds 
die tijd is er een onstuitbaar proces gaande waarbij het zwaartepunt van de Technische 
Hogeschool in Delft-Zuid is komen te liggen. Deze centripetale tendens ZOll belangrijk 
bijdragen tot de vervreemding tussen stad en hogeschooL 

De moderne natuurwetenschappen vereisten steeds meer ruimte. Werktuig- en scheeps
bouwkunde (1911), mijnbouwkunde (1912), technische botanie ('9'7-'9'9), weg- en water
bouwkunde (1923), analytische scheikunde (1923) en technische fYsica (1930) hadden alle 
een eigen gebouw nodig, dat niet meer in de Dude stad te plaatsen viei. Maar opmerkelijk 
is, dat oak de nationale missie van Delft bij deze ruimtenood een rol speelde. Juist door de 
verwetenschappelijking van de techniek kreeg de Technische Hogeschool een belangrijke 
rol toebedeeld bij de industriele innovatie en bij het verrichten van onderzoek voor de 
nationale overheid.24 Zo waren het niet zozeer de eisen van onderwijs en onderzoek, die 
het nieuwe gebouw van geodesie noodzakelijk maakten, maar het feit dat de dienst 
Rijksdriehoeksmeting, die er tussen 1896 en 1930 gevestigd was, de ruimte nodig had?5 In 
1910 vestigde de Rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van de rubberhandel en de ruhber
nijverheid zich in de gebouwen van de Technische Hogeschool.'6 En de metallografie had 
in 1916 veel te weinig prakticumruimte, mede omdat een officier van het rnunitiebureau te 
's-Gravenhage en een werktuigkundig ingenieur van de artilleriewerkplaatsen te Soerabaya 
de weinige plaatsen voortdurend bezet hielden.27 Van meer belang zijn in dit verb and 
natuurlijk het Waterloopkundig Laboratorium ('927), het Laboratorium voor Grond
mechanica (1934), die beide in de kelder van het gebouw Weg- en Waterbouwkunde begon
nen en de Technisch Physische dienst TNO-TH in het Laboratorium voor technische fysica. 28 

Ook bij de oprichting van TNO werd door de diverse partijen het belang van de natio
nale missie van het techniekonderzoek sterk beldemtoond. Een belangrijke rol in het ont
staan van TNO speelde c.J. van Nieuwenburg. Deze Delftse hoogleraar chemie meende 
dat er in Delft, naar analogie van de Rijksvoorlichtingsdienst voor de rubberhandel, 
staatslaboratoria moesten worden opgericht die allerlei technisch onderzoek zouden kun
nen verrichten waarvan het algemeen belang evident was. Toen dit idee in de decennia die 
volgden geleidelijk vaste vorm aannam, kreeg Delft ook met TNO een organisatie binnen 
zijn poorten, waarvan de reikwijdte bij uitstek bovenlocaal was.29 

Het toenemende belang van de nationale missie van Delft leidde dus tot een ruimtelijke 
en mentale verwijdering tussen stad en hogeschool. Maar dat is niet het hele verhaal. Het 
onderzoek dat de Technische Hogeschool ten behoeve van de Nederlandse industrie deed, 
maakte het voor sommige industrieen juist weer aantrekkelijk zich in Delft te vestigen. 

23 Arie Rip, Ernst Homburg en James Small, 'Chemici, hun kennis en de industrie' in: J.W. Schot et aI., ed., 
Techniek in Nederland in de twintigste eeuw II (Zutphen 2000) 298-315. 

24 A.F. Kamp, Technische Hogeschoo11905-1955 Cs-Gravenhage 1955) 103-104. 
25 F. Westendorp, H.S. Hallo en T.K.L. Sluyterman, De Technische Hoogeschool te Delft van 1905 tot 1930 (Delft 

1930) 35-36. 
26 Kamp (n. 24), Technische HogeschooI1905-1955, 105. 
27 Ibid., 59. 
28 Ibid., 112-114 

29 Jasper Faber, 'c.J. van Nieuwenburg over organisatie van wetenschappelijk technisch werk', Gewina 21 (1998) 
15-29; Ben kwarteeuw TNO 1932-1957. Gedenkboek bij de voltooinig van de eerste 25 jaar werkzaamheid van de 
organisatie TNO op 1 mei 1957 (Den Haag s.a.). 
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Een goed voorbeeld is Van Leers Optische Industrie, die zich in 1939 in het pand Oude 
Delft 36 vestigde. (Later zou dit bedrijf zich Oldelft gaan noemen.)3' Van Leer kwarn naar 
Delft omdat er bij de afdeling fysica modern onderzoek in de optica plaatsvond onder 
leiding van de lector theoretische en toegepaste natuurkunde A.C.S. van Heel, omdat de 
firma gemakkelijk veelbelovende studenten aan kon trekken en zij van de Hogeschool de 
gelegenheid kreeg in de kelders van het Laboratorium voor Technische Fysica met het bedrijf 
te beginnenY Dezelfde Van Heel had bovendien ook nauwe banden met Kipp en Zonen. 

Vooral de uitbreiding van de Technische Hogeschool na 1950 zou tot verlies van 'pro
pinquity' leiden. In de Wippolder, ten zuiden van Delft-Zuid, werd toen een 'stad in een 
stad' gebouwd volgens een plan ontworpen door het modernistische bureau Van den 
Broek en Bakema. De centrale gebouwen van de hogeschool verhuisden van de Oude 
Delft naar de vrijwel uitsluitend door de Hogeschool gebruikte, drie kilometer lange 
Mekelweg. Ook TNO zou zich daar vestigen en het Instituut voor Grondmechanica en het 
Waterloopkundige Laboratorium kregen er eveneens aparte gebouwen. Aldus ontstond 
een modernistische, gespecialiseerde, op het nationale en multinationale perspectief 
georienteerde enclave, waarvan men kan zeggen dat de relatie met de stad degradeerde tot 
een puur geografische. Dat de 'propinquity' inderdaad minder is geworden blijkt ook uit 
diverse andere indicatoren. Op het niveau van de curatoren lijkt er een duidelijke ver
schuiving waar te nemen van overwegend Haagse aanzienlijken en politici en een Delftse 
tycoon als EG. Waller naar topmannen van Philips (G. Holst, H.B.G. Casimir) en de BPM 
(1. Schepers) na de oorlogY Het zou interessant zijn de curatorenlijst prosopografisch 
nader te onderzoeken. Dan zijn de medewerkers van de universiteit in toenemende mate 
uit Delft vertrokken. Woonden in 1905 aIle medewerkers op twee na nog in Delft,33 nu is 
dat nog slechts 10%. En zelfs van de studenten woonde in 1955 40% al niet meer in Delft.34 

Ook de bedrijven verplichten hun medewerkers niet meer in Delft te wonen. Tenslotte zag 
de Hogeschool het bestuurlijk belang van de gemeente Delft ook niet altijd meer zo in. 
Het kwam voor dat de rector-magnificus geen tijd meende te kunnen vrijmaken voor de 
burgemeester van Delft, als die hem eens 'over een kleine kwestie' wilde spreken.35 Als we 
de ontwikkelingen van de twintigste eeuw overzien, dan wordt wederom duidelijk dat ver
schuivingen in de relatie wetenschap-samenleving repercussies had den voor de relatie 
stad-universiteit, en nu ten nadele van die relatie. 

Delft Kennisstad: hemieuwde toenadering? 
Nu zou men kunnen veronderstellen dat de toenemende globalisering en internationalise
ring van de Technische Universiteit en de steeds verdergaande specialisering als een vliegwiel 
gaan dienen om de universiteit geheel aan Delft te doen ontstijgen. Dit is te lineair 
gedacht, zoals een fascinerende ontwikkeling bewijst die in de jaren negentig is ingezet. 
Tot dusverre is de factor stad als een afgeleide beschouwd van de andere componenten van 
mijn driehoek: maatschappij en universiteit. Dat dit onjuist is, en dat de stad wel degelijk 
ook een actieve rol in het proces kan spelen, bewijst het 'Delft Kennisstad' -project waar de 
gemeente Delft in 1990 op heeft ingezet. 

30 Sinds 1990 maakt dit bedrijf deel uit van Delft Instruments. 
31 Floris Hekker en Nicolette L.H. Meijer-Jentink, De geschiedenis van 50 jaar Oldelft (Delft 1989). 
32 Baudet (n. 2), De lange weg naar de Technische Universiteit Delft, II, 747-754. 
33 Kamp (n. 24), Technische HogeschooI1905-1955, 58. 
34 Ibid., 124· 
35 Mededeling C. van Laren, projectleider Delft Kennisstad gemeente Delft. 
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De nieuwe aula van Van den Broek en Bakema in Delft-Zuid. Dit gebouw was geconcipieerd als afscheiding 
en als poort tussen de stad en het nieuwe universiteitscomplex. De eerste connotatie zou toepasselijker zijn 
dan de tweede. 

De gemeente begon zich eind jaren 1980 zorgen te maken om de toekomst van Delft als 
industriestad. Zij vreesde VOOI de overlevingskansen van de oude industrieen, die de basis 
van de Delftse economie vormden en vroeg TNO een rapport te schrijven over de toe
komstmogelijkheden van Delft. rNO besteedde dat uit aan Richard Knight, een autoriteit 
op het gebied van Urban Studies.36 Dat rapport - ik ben er mijn betoog mee begonnen -
stelde dat juist de overgang naar een postindustriele samenleving waar de rol van kennis 
cruciaal is grote kansen voor Delft als kennisstad schiep. Delft bezat immers een groat 
aantal instellingen en bedrijven in de kennissector. Maar die kansen moesten dan wel 
benut worden. Hij kenschetste de relatie tussen stad en kennissector in de inmiddels 
bekende formule: 'proximity without propinquity'. De kennisintensieve bedrijven die er 
waren communiceerden onderling niet. Bovendien Ieefde de kennisindustrie niet in de 
stad. De kenniswerkers woonden grotendeels buiten de stad en de stad zelf zag zich nog 
als industriestad. Als de stad echter de omslag naar kennisstad kon maken, dan zouden er 
voor Delft goede mogelijkheden zijn aan te haken bij de nieuwe 'global economy' die de 
stad werkgelegenheid en voorspoed zou brengen. 

Daartoe moesten er weI een aantal dingen gebeuren. Allereerst dienden de kennisinten
sieve bedrijven en instituten meer samen te werken. Knights analyses wezen uit dat die 
vooral verticaal dachten: van toeleverancier naar klanten, van opdrachtgever naar eind
product, en niet horizontaal, naar verwante bedrijven keken. Zijn ideaal van de knowledge 
based city zou juist in deze horizontale netwerken zijn kracht moeten zoeken. Verder 
moest de gemeenschap als geheel een soort mentale omslag maken. Delft als kennisstad 
moest niet alleen functioneel, maar ook cultureel en psychologisch gaan leven. 

36 Zie bijvoorbeeld: Richard V. Knight en Gary Gappert ed., Cities in the 21St· century (Beverly Hills 1982); Richard 
V. Knight en Gary Gappert, Cities in a global society (Beverly Hills 1989); Richard V. Knight, Amsterdam 
knowledge city: knowledge-based development with recommendations and actions (Amsterdam 1991). 
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We kunnen dit betoog op twee manieren zien. Het is mogelijk er een beschrijving van een 
zich in de werkelijkheid voltrekkende economische verandering te zien. Of we kunnen het 
zien als een onderdeel van wat de filosoof R. de Wilde in een verhelderend boek de toe
komstindustrie heeft genoemd,37 De grondslag van het vertoog van de toekomstindustrie 
is een vorm van deterrninisrne: de economie van de toekomst zal een kenniseconomie 
zijn. De Wilde analyseert de retorische kracht van dit type denken: enerzijds spiegel! het 
een wenkende toekomst voor die alles beter zal rnaken; anderzijds een dreigende toe
kornst: 'wie blijft stilstaan wordt door de aanstormende toekomst overreden'.38 In zekere 
zin wordt de toekomst in dit denkmodel gesloten. Het is dan als zodanig een vorm van 
postmodern utopisme. 

Voor beide zienswijzen vah wat te zeggen. Ik zou er in het kader van dit betoog een iets 
andere draai aan willen geven. Mijns inziens hebben we te maken met een postmodern 
soort ideologie, die inderdaad een deel van de werkelijkheid beschrijft, maar die ook voor 
een deel die werkelijkheid vertekent. Wij denken wel dat het tijdperk der ideologieen ten 
einde is, maar dat komt misschien weI omdat wij daarbij uitsluitend van de moderne, 
politieke ideologieen uitgaan. Het vertoog van de kennismaatschappij heeft dan een aantal 

. kenrnerken, die wezenlijk zijn voor elke ideologie. Het is gebaseerd op een visie op de 
geschiedenis, proclameert de 'kenniswerker' als nieuwe centrale klasse en wil de gemeen
schap mobiliseren en enthousiasmeren. En het betoog zet aan tot politieke actie. We hebben 
dan te maken met een nieuw soort ideologie, die pas dankzij een boek als dat van De 
Wilde als zodanig herkenbaar en analyseerbaar wordt. 

Maar het feit dat van een ideologie gesproken kan worden, diskwalificeert het betoog 
niet. Om dit te illustreren wil ik weer op de Delftse student Albarda teruggrijpen. Zijn 
brieven doen Albarda als een strenge sociaal-democraat kennen. Hij had een hekel aan 
medestudenten die zich als een soort mooi-weer socialisten uit vage gevoelsoverwegingen 
bij de SDAP aansloten. Eigenlijk, yond hij, kon je pas sociaal-dernocraat worden als je de 
meerwaardetheorie van Marx begreep.39 Deze meerwaardetheorie maakte deel nit van de 
marxistische ideologie en is achteraf geheel onjuist gebleken. Maar de sociaal-democratie 
bevatte ook een aantal cruciale inzichten, die in de twintigste eeuw vruchtbaar zijn 
geweest. En zo heeft ook Albarda als leider van de Nederlandse sociaal-democraten een 
vruchtbare rol gespeeld, ondanks de meerwaardetheorie. 

In dit verband is het dus minder van belang of het begrip 'kenniswerker' conceptueel 
wel houdbaar is, en of de werkgelegenheidsverwachtingen die aan Knights betoog ten 
grondslag liggen weI waargemaakt kunnen worden. De vraag is of en hoe het thema Delft 
Kennisstad, dat stad en universiteit weer bij elkaar wil brengen, voor het heden vruchtbaar 
gemaakt kan worden. In 1995 is het thema, en deze analyse, door de gemeenteraad van 
Delft omarmd.40 Sindsdien noemt Delft zich 'kennisstad' en is er een projectleider, die dit 
thema moet uitwerken. De bedrijven en instituten zagen aanvankelijk het zakelijke nut 
van de onderneming niet zoo Maar gaandeweg lijkt dat bijgedraaid te zijn. Met name de 
Technische Universiteit is er - mede dankzij een wisseling op het niveau van het College 

37 Rein de Wilde, De voorspellers. Ben kritiek op de toekomstindustrie (Amsterdam 2000). 
38 Ibid., 96. 
39 De Wilde (n. 22), 'Een sterke geestvan vrijheid', 23-25. 
40 Aan dit politieke besluit lag de nota Delft Kennisstad. Strategienota (Delft 1995) ten grondslag. Deze nota 

toont goed de politieke betekenis van het therna, enerzijds als bindrniddel tussen de diverse politieke partijen 
en anders als poUtiek wapen in de concurrentiestrijd tussen de ornliggende regio's. Verder van belang voor 
de meer recente gerneentelijke visie is de nota Delft Kennisstad. Beleidsplan 2000 tim 2003 en Actieplan 2000. 
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van Bestuur - op ingesprongen. Vooral onder leiding van voorzitter N. de Voogd was de 
Technische Universiteit tot het inzicht gekomen dat de ro1 van kennis bij innovatieprocessen 
fundamenteel veranderd was. In het Postbellum werd vaak vanuit het pijplijn-model 
gedacht. Je begint bij fundamenteel onderzoek, kijkt dan welke toepassingsmogelijkheden 
het heeft en gaat vervolgens aan de slag om de toepassing te produceren en rendabel te 
maken. In dit model heeft iedereen zijn eigen specialisme en vormt zijn eigen, afzonderlijke 
radertje in het geheel. AI in de jaren zeventig kwam oppositie tegen dit model vanuit de 
Wetenschap en Samenleving-beweging. Maar nu drong deze kritiek ook op fundarnentele 
wijze op het beleidsniveau door. A.J. Berkhout, een geofysicus en lid van het College van 
BestuuI, ontwikkelde het Cyclische Innovatie ModeL41 Het neemt niet meer het funda
menteel wetenschappelijk onderzoek, maar de complexe maatschappelijke problemen van 
de postindustriele samenleving als uitgangspunt. Die problemen moeten dan in multidis
ciplinaire, specialisme-overstijgende samenwerking worden opgelost waarbij de grenzen 
tussen universiteit en bedrijfsleven vervagen. Ret gaat daarbij om precies het SOOft horizon
tale samenwerking42 waar ook Knight al voor pleitte. In dit verband is de totstandkoming 
in 1999 van het 'Delft Cluster' van betekenis, waarin de Technische Universiteit, TNO, het 
International Institute for Hydraulics and Environment (de huidige bewoner van het 
pand Oude Delft 95), Geodelft (het geprivatiseerde voormalige Laboratorioum voor 
Grondmechanica) en WLJDelft Hydraulics (het geprivatiseerde Waterloopkundig Labora
torium) samenwerken in een lange-termijnproject gericht op de duurzame inrichting van 
kustgebieden. 

Niet aIleen veranderde wetenschapsopvattingen drijven universiteit en stad weer naar 
elkaar toe. Ook de economische rol van de Technische Universiteit is veranderd. Nog 
steeds zijn de connecties met de nationale overheid en het grootbedrijfhecht, maar daar
naast komen de afgestudeerden steeds meer i~ het midden- en kleinbedrijf terecht, een 
sector die in toenemende mate als trekker van de economie gaat optredcn. Van de alumni 
van 1985 zette zo'n 20% zelf een bedrijf op met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 10 fte. 
Dit heeft weer gevolgen voor de relatie met de stad. Een derde van de startende onder
nemers vestigt zich namelijk binnen een straal van 10 km van de Delftse Universiteit. In de 
periode 1985/1999 werden vanuit de universiteit zo'n 3874 eigen bedrijven gevestigd, waar
van een kleine 1300 in de directe omgeving van Delft. Het werkgelegenheidseffect hiervan 
wordt geraamd op zo'n 11.000 mensen, wat niet onaanzienlijk is op een beroepsbevolking 
van Delft van 38.500.43 

Daarnaast stimuleerden ook een aantal institutionele factoren de toenadering tussen 
stad en universiteit. Gezien de afnemende politieke bereidheid om het hoger onderwijs te 
financieren, wil het huidige College van Bestuur de maatschappelijke taak van de 
Technische Universiteit serieus nemen. Deze maatschappelijke betrokkenheid blijkt onder 
meer uit de bereidheid om de startende ondernemers te steunen met know-how en ruimte. 

41 A.I. Berkhout, The dynamic role of knowledge in innovation (Delft 2000). 
42 Rip, Homburg en Small (n. 23, 'Chemici', 306-307) betogen dat het bestaan van horizontale netwerken vanaf 

het einde van de negentiende eeuw kenmerkend is geweest voor de Nederlandse technisch-industriele ont
wikkeling. Alle ingenieurs hadden immers in Delft gestudeerd. Knights op interviews gebaseerde onderzoek 
zou er op wijzen, dat die netwerken aan het einde van de twintigste eeuw in ieder geval op 10caaJ niveau 
nauwelijks nog een rol speeJden. 

43 Bureau Bartels, Kennis, bedrijvigheid en creativiteit: de economische en technologische impact van onder
nemingen en ingenieurs voortgekomen uit de Technische Universiteit Delft (Amersfoort 2000). Dit rapport 
is weliswaar geschreven voor de afdeling Public Relations van de Technische Universiteit, maar het is niet 
aan te nemen dat het cijfermateriaaJ fundamentele onjuistheden bevat. 
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Op zich is dit niet nieuw. AI voor de oorlog konden bedrijven in de kelders van het 
gebouw van Technische Natuurkunde de eerste aanzet tot bedrijfsvoering geven. Wat wei 
nieuw lijkt, is dat de steun breder is, minder excIusief technisch. En het netwerk ~ idee 
speelt er een cruciale rol bij. Een tweede institutionele factor is het feit, dat de rijksover~ 
heid in de jaren 1990 de grond en de gebouwen aan de universiteiten zelf in bezit heeft 
gegeven. Dit dreef stad en universiteit als het ware in elkaars armen bij het ontwikkelen 
van ruimtelijke plannen. 

Om al deze trends te kanaliseren en te stimuleren hebben de gemeente, Technische 
Universiteit en het bedrijfsleven het zogenaamde Strategiscbe Masterplan Delft-Zuid ont
wikkeld. Dit behelst de ontwikkeling van een Technopolis voor de universiteit, kennisin
tensieve ondernemingen en studenten. Dit zal omzoomd worden met kwalitatief goede 
woningen, die moeten dienen om de kenniswerkers weer binnen de stad te halen. Een 
Faculty~club moet de relatie tussen stad, kennisbedrijven en Technische Universiteit verder 
stimuleren. Hier dient de osmose tussen de stad en de nieuwe Technopolis plaats te vinden. 

Zo werken wederom trends in het wetenschapsbedrijf en de verwachte economische 
ontwikkeling in op de relatie met de stad - al speelt de stad hier nu zelf ook op in door een 
proactief beleid. Juist de postindustriele economie veronderstelt weer aandacht voor het 
lokale niveau. Postmoderne wetenschapsbeoefening is probleemgeorienteerd, maatschappij~ 
betrokken en gebaat bij lokale netwerken. Dit aIles werkt een reYntegratie van de stad en 
de universiteit in de hand, fraai gesymboliseerd door het Strategische Masterplan Delft
Zuid. Misschien dat zo de negentiende~eeuwse 'propinquity' weer terugkeert. 

Maar als dat zo is, dan wel onder veranderde machtsverhoudingen. In 1842 was de 
Koninklijke Akademie er niet gekomen zonder de bijdrage van de stad Delft, en zij voegde 
zich in het bestaande stedelijke profiel en in de bestaande gebouwen. Nu zal het zo zijn dat 
de stad naar de universiteit toekomt. Niet de stad maar de universiteit - en de kennis~ 
industrie - is het centrum van het Delftse universum. En zoals de negentiende~eeuwse 
Koninklijke Akademie haar identiteit ten dele ontleende aan de stad, zo ontleent nu de 
stad zijn identiteit aan de universiteit in het thema Delft Kennisstad. 

SUMMARY 

Proximity without propinquity? The changing relationship between the city of Delft and its 
Polytechnic in the nineteenth and twentieth centuries 
In the 19th and a large part of the 20th century the city of Delft had the monopoly on 
Dutch advanced polytechnic education. Urban Studies' coryphee Richard V. Knight cbar
acterised the relationship between the city and its polytechnic academy as 'proximity 
without propinquity'. Yet in the 19th century city and academy were closely interrelated -
economically, industrially, culturally as well as politically. The alienation between city and 
academy goes back only to the early 20th century. The national mission of Delft, changing 
concepts in technology, an expanding student body and a growing influence of Big 
Business (Shell, Philips) on the polytechnic academy all played their part in this process. 
In de late 20th century Knight's concept of the knowledge-based city was embraced by the 
city council and the academy in an attempt to restore the lost propinquity. 
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