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Mevrouw Heerma, bestuur, gasten, het is een groot genoegen om hier vanmiddag te mogen 
spreken. Tegelijkertijd is het ook wel een beetje intimiderend, want u vertegenwoordigt een 
wereld die niet de mijne is. Zoals u weet, ben ik van oorsprong natuurkundige, maar als 

president van de Akademie moet ik ook regelmatig congressen openen over hele andere 
onderwerpen. Ik krijg dan vaak e-mails van collega’s met opmerkingen als: ‘Goh, heb je 
tegenwoordig ook verstand van biologie?’. In die zin voel ik me een beetje als de kip in het 
verhaal van de kip in New York. Misschien kent u het verhaal al, maar ik vertel het nog één 
keer. Het verhaal gaat als volgt: antropologen lieten een film over New York zien aan mensen 
uit Papoea-Nieuw-Guinea. Het was een film waarin een uur lang, straten, taxi’s, tunnels, veel 

verkeer, wolkenkrabbers en veel mensen te zien waren. Na afloop vroegen ze aan de 
mensen wat ze gezien hadden en het antwoord was: een kip. De onderzoekers reageerden 
verbaasd, maar nadat ze de film zelf nog eens heel nauwkeurig hadden bekeken, bleek er 
inderdaad gedurende een fractie van een seconde iemand met een kip door het beeld te 
lopen. Dat werd herkend en de rest niet. In zo’n situatie voel ik mij nu ook, dus ik schiet met 
hagel en hoop dat er uiteindelijk iets van mijn verhaal blijft hangen.  

 
De maat van Nederland. Ik wil u toch een beetje meenemen vanuit het perspectief van de 
wetenschap die in zekere zin ook een belangrijke functie heeft waar het er om gaat dingen 
in perspectief te plaatsen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik ergens kom, 
bijvoorbeeld in een grote stad, dan wil ik altijd graag zo’n bord zien met de tekst ‘U bevindt 

zich hier’. Niet om van daaruit mijn weg ergens naartoe te vinden, maar om mezelf in een 
context te kunnen plaatsen. In zekere zin denk ik dat de wetenschap zo’n zelfde soort rol 
heeft. Als we het perspectief nemen vanaf de maan en we kijken van daar naar de wereld 
en naar Nederland, hoe ziet Nederland er dan uit? Ik wil ook kijken naar wat Nederland dan 
voor land is en nadrukkelijk ook vanuit mijn perspectief: de wetenschap. Ik wil het ook met u 
hebben over hoe we niet alleen naar de plaats, maar ook naar de tijd kunnen kijken.  

 
Projecties van de wereld 

Ik heb hier een plaatje van de wereld dat ’s nachts vanuit een satelliet is gemaakt. Als je een 
UFO bent en je wilt ergens op de wereld landen, dan kies je logischerwijs het meest verlichte 
plekje en dat is … België. U weet misschien dat het Belgische wegennet ’s nachts volledig 
verlicht is. Dus dat zou een natuurlijk centrum zijn.  

 

                                         
 
Op ditzelfde plaatje zien we hier bijvoorbeeld Noord-Korea en dat is helemaal zwart. Dat 

bestaat op deze kaart eigenlijk niet. U ziet ook heel duidelijk dat we vooral aan de kust 
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wonen. Ik maak gebruik van een aantal plaatjes van de website www.worldmapper.org en 

daar projecteren ze de wereld op een manier die u misschien niet gewend bent. Als we 
kijken naar de wereld op basis van de oppervlakte van landen – zoals we gewend zijn – valt 
het altijd weer op hoe klein Europa is en hoe groot Afrika en Zuid-Amerika zijn, maar ook 
landen als Brazilië, China en Amerika. Dit is echter maar één beeld van de wereld, namelijk 
het geografische. Er zijn ook andere beelden van de wereld. Je kunt de landen ook 
afbeelden op basis van het aantal mensen dat er woont. Dat geeft al een vertekening. 

Australië wordt dan bijvoorbeeld opeens veel kleiner en Nederland wordt al een stuk groter. 
Er zijn nog andere perspectieven en een voor vandaag misschien wat relevanter perspectief 
is het economisch perspectief. Afrika is nu eigenlijk weg en Nederland verschijnt al op een 
veel duidelijkere manier. U weet wellicht dat wij de 15de of 16de economie van de wereld zijn. 
U ziet ook dat de Benelux het goed doet en ook de enorme impact die de Verenigde Staten 
nog steeds hebben. Op het plaatje van mijn wereld, de wetenschappelijke wereld, is 

Nederlands zelfs nog wat groter geworden. Als u het meet in citaties, dan is Nederland het 
negende wetenschappelijke land ter wereld. We zitten net niet meer in de top 8. Het is 
eigenlijk China dat zich de laatste jaren sterk ontwikkeld heeft, maar niet veel groter is dan 
Nederland. Het is duidelijk Amerika, dat de dienst uitmaakt, gevolgd door Engeland en 
Duitsland. Als u ooit een voordracht moet houden over het gebrek aan kennisontwikkeling in 

Afrika, dan zegt dit plaatje eigenlijk genoeg. En mocht u vergeten zijn waar Singapore ligt, 
dan ziet u hier deze rijpe bes in het dunne struikje Indonesië en wordt helder dat ook in die 
regio nog veel te winnen is.  
 

         
 
Ik kwam een keer een Amerikaan tegen die net in Nederland was geland en probeerde zich 

een voorstelling te maken van de afmetingen van ons land. Hij worstelde daar mee en stelde 
zich de vraag hoe lang je moest rijden voordat je het land uit was. Op een gegeven moment 
vatte hij zijn bevindingen samen met de woorden: ‘O, it’s just a shopping area’. Dat is 
misschien wel een goede metafoor. Als je Los Angeles en de Randstad op dezelfde schaal 
vergelijkt, dan ziet u dat het niet gek is om over ons land te denken als een knooppunt, een 
metropool, maar dan wel een die anders is vormgegeven. Waar Los Angeles als het ware 

tweedimensionaal is, is de Randstad meer een netwerkstructuur waarin wij stedelijke 
bebouwing hebben weten te combineren met natuur en water. Neem Waterland, dat echt 
op maar een steenworp afstand van Amsterdam ligt. In Los Angeles, waar iedereen zijn 
eigen tuintje heeft, ontstaat een heel ander beeld. Ook dat is heel speciaal in de 
maatvoering van ons land.  
Ik trek dat beeld direct door naar de wetenschap. Ik representeer de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen. Die is gevestigd in Amsterdam. Dat komt ook omdat de 
Akademie in 1808 onder Franse overheersing is opgericht. De Fransen vonden dat ons land 
een hoofdstad nodig had, en centrale instituties. Veel van onze instituties vinden in die tijd 
hun oorsprong. Het was bijvoorbeeld ook de eerste keer dat er een directeur-generaal voor 
onderwijs en een directeur-generaal voor cultuur werd benoemd. Het is interessant om te 

zien hoe lang de leden van de Akademie er in de begintijd over deden om vanuit 
verschillende universiteiten naar Amsterdam te komen. De Groningers hadden maar liefst 55 
uur nodig. Er moesten namelijk twee tochten over de Zuiderzee worden afgelegd, met twee 
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overnachtingen. We kijken naar het land met een bepaald gevoel voor schaal en als we 

naar Groningen gaan, hebben we nog steeds het gevoel dat we een overlevingspakket 
mee moeten nemen.  
Ik blijf nog even bij de wetenschap. Als we de dertien onderzoeksuniversiteiten van 
Nederland op schaal vergelijken met de universiteiten in Californië, valt op dat wij op een 
kleiner grondgebied, dat dichter bevolkt is, net iets meer universiteiten hebben dan de 
Universiteit van Californië campussen. Als je naar Nederland kijkt vanuit globaal perspectief, 

heb je een loep nodig om de onderlinge verschillen te zien. Voor de Amerikaan die landt op 
Schiphol zijn de Nederlandse universiteiten toch vooral verschillende campussen van één 
universiteit. Ik weet zeker dat wat voor de universiteiten geldt ook voor veel andere instituties 
in Nederland opgaat. De maatvoering, daar moeten we aan gaan wennen. Nog een 
vergelijking uit mijn wereld: de Randstad, op schaal vergeleken met Boston, misschien wel 
één van de belangrijkste universitaire centra ter wereld. We hebben ongeveer evenveel 

inwoners, dus tot daar gaat de vergelijking op. Dat geldt niet voor de budgetten die bij die 
universiteiten horen. Die zijn in Amerika vele malen groter. Als wij de budgetten van alle 
Nederlandse universiteiten op elkaar stapelen, komen we net aan één grote Amerikaanse 
onderzoeksuniversiteit. 
 

Klein college natuurkunde 

Ik wil even een klein college natuurkunde inlassen om u iets van cijfergevoeligheid te geven. 
Ik ga daarvoor terug naar het begin van de natuurwetenschappen, naar Galileo Galileï. Van 
hem wordt vaak gezegd dat hij allerlei dingen naar beneden liet vallen en vervolgens tot het 
grote inzicht kwam dat de valsnelheid er niet toe doet. Maar in werkelijkheid was hij zich er 
heel erg van bewust dat het een ander effect heeft als je een blaadje of een loden bal naar 

beneden laat vallen. Ik citeer even uit zijn beroemde boek ‘Dialoog’ uit 1632, waarvoor hij 
door de paus tot huisarrest veroordeeld werd: ‘Wie weet niet dat een paard dat van twee 
meter hoog zijn benen breekt, terwijl een hond die van dezelfde hoogte valt of een kat die 
zelfs van vijf meter hoog valt niet eens geblesseerd raakt. Even onschadelijk is de val van een 
sprinkhaan van een toren of de val van een mier van de maan.’  
Kijk, dat is toch een mooi poëtisch beeld, ook al klopt dat laatste niet helemaal. Galileo had 

echter al wel door dat fysische verschijnselen afhangen van hun schaal. De schaal der 
dingen is een prachtig vakgebied in alle natuurwetenschappen. Dat wil ik u ook vandaag 
meegeven als u nadenkt over uw eigen organisatie, over uw regio of over het land. Denk na 
over de schaal. Maar wat wilde Galileo hier nu precies mee zeggen? Pas op, want hier 
begint mijn natuurkundeles.  
Als je een legoblokje twee keer zo groot maakt, dan heb je geen twee blokjes nodig, maar 

acht om het in alle drie dimensies te kunnen verdubbelen. Als u het nog een keer verdubbelt, 
heeft u 64 blokjes nodig. Het volume groeit met de derde macht. Oppervlakte is wat anders. 
Als u kijkt naar het oppervlak van een legoblokje, dan ziet u dat, als u het twee keer zo groot 
maakt, het slechts groeit met een factor vier en als u het vier maal zo groot maakt, met een 
factor zestien. Dus de verhouding tussen oppervlakte en volume wordt steeds kleiner. Als u dit 

grote blok ziet, dat is opgebouwd uit allemaal kleine legoblokjes, dan valt op dat de meeste 
blokjes aan de binnenkant zitten. Die zitten lekker warm. Dus als objecten groter of kleiner 
worden, maakt het soms uit of u kijkt naar de rand of naar het binnenste.  
 

                                    
Biologen zijn verzot op dit soort argumenten. Neem de mieren. Die zijn over het algemeen 
kleiner dan walvissen. Dus als u een enorme mier ontmoet of een heel klein walvisje, dan lijkt 



 4 

het een sciencefictionbeeld. Een walvis leeft in de ijszee en moet vooral heel erg warm zien 

te blijven. Een walvis bestaat uit heel veel cellen en hij wil dat de meeste cellen aan de 
binnenkant zitten, want dan kan hij de warmte goed vasthouden. Het is dus voor een walvis 
nuttig om heel groot te zijn. Een mier daarentegen verkrijgt zijn stevigheid door de buitenkant. 
Het grote verschil tussen mieren en ons, gewervelden, is dat ze niet een innerlijk skelet 
hebben, maar een exoskelet. De mier moet door die bepantsering ademen, dus is het voor 
hem nuttig als veel cellen aan de buitenkant zitten. Vandaar dat mieren en andere insecten 

klein zijn. Op die manier kun je heel aardig de biologische diversiteit ordenen. Wat ik als 
metafoor mee wil geven, is dat dit ook wel voor andere dingen geldt. Neem een land. Toen 
de Fransen Nederland innamen, gingen ze direct heel centralistisch denken. Dat komt ook, 
omdat in een land als Frankrijk veel meer mensen aan de binnenkant dan aan de buitenkant 
zitten. Bij Nederland moet ik meteen denken aan de bekende constatering van Joseph Luns 
dat we zoveel buitenland hebben. Maar we hebben vooral heel veel grenzen. We zijn 

eigenlijk gewoon één groot grensgebied. Als je Nederland zou opschalen naar Franse 
afmetingen, dan zou de grens maar een factor vier groeien en het oppervlak een factor 
zestien. Dit was mijn kleine natuurkundecollege. De conclusie is dat er een zekere rationaliteit 
in afmetingen zit.  
 

Nederland vanuit buitenlands perspectief 

Die rationaliteit ziet u trouwens ook als u naar de wereldkaart kijkt. In een onderzoek dat 
laatst door de Europese Commissie naar buiten werd gebracht ziet u in kleuren aangegeven 
wat de afstand is naar de dichtstbijzijnde grote stad.  
 

                                          
 

 
Als het donker gekleurd is, is de reistijd tien dagen, als het fel geel is, bent u er binnen een 
dag. U ziet ook dat er hele gebieden op de aarde zijn – neem Groenland – die helemaal 
zwart zijn gekleurd. Dat is alweer een andere manier om naar de aarde te kijken: in termen 
van bereikbaarheid. Als je op deze manier naar de aarde kijkt, zie je dat er plekken zijn die 
op veel grotere afstand liggen dan we dachten. Kijken we naar de allereerste kaarten van 

de ontdekkingsreizigers, dan zien we dat eerst voornamelijk de kusten zijn ingetekend. De 
verkenning van de binnenlanden duurde veel langer. Ook daaraan ziet u dat de 
geografische afstand niet de natuurlijke maat is om dingen te meten. Het zal u opvallen dat 
ons land steeds meer een soort centrum van de wereld lijkt te worden. 
Een ander element dat ik u wil meegeven, als het om schaal gaat, is wat er gebeurt als u 
naar complexiteit kijkt: van landen, van organisaties etc. We gaan steeds meer ingewikkelde 

netwerken met elkaar vormen en daarmee groeit de complexiteit van onze wereld enorm. 
Een voorbeeld daarvan uit de wetenschappelijke wereld is het steeds groter wordende 
aantal verwijzingen in de vakliteratuur. We gaan ook steeds meer met elkaar samenwerken 
in de wetenschap. Dat zie je onder meer aan het aantal namen bij een wetenschappelijk 
artikel. Er zijn zelfs al publicaties, waar maar liefst drieduizend mensen aan hebben 

meegewerkt. Dan moet je naam bijna wel met twee A’s beginnen om überhaupt op de 
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voorpagina terecht te komen. Een klein grapje: ik heb twee collega’s, de ene heet 

Zuckermann, de andere Zwieback,. Toen ze elkaar tegenkwamen op een congres zei 
Zuckermann tegen Zwieback: ‘Met jou wil ik wel een artikel schrijven!’ 
Ik ga weer even terug naar Nederland. Wat voor land zijn we als we kijken vanuit het 
perspectief van kenniseconomie? Je hoort mensen vaak over ranglijstjes. De plek van 
Nederland op die lijstjes fluctueert. We hebben heel lang in de top drie van kennislanden 
gestaan, maar we zijn gestaag gezakt. De laatste paar jaar zijn we weer een klein beetje 

opgekrabbeld. Ik vind het interessant om even een kleine omgevingsanalyse te doen: wat 
voor landen staan nu op deze lijstjes? Een les daarbij is altijd: kijk naar het noorden. Landen 
waarmee we ons typisch zouden kunnen vergelijken zijn Zweden, Finland, Denemarken, maar 
ook Canada. Duitsland is zich de laatste jaren heel erg aan het heruitvinden als een heel 
innovatieve economie. En er staan een paar landen op, zoals Singapore en de Verenigde 
Staten, die heel moeilijk vergelijkbaar zijn met Nederland. We zeggen wel eens dat 

Nederland het Singapore van Europa is, maar er zijn heel veel redenen waarom dat niet 
opgaat. Toen een delegatie van het Innovatieplatform op bezoek was in Singapore vroeg 
Jan Peter Balkenende, voorzitter van het platform, aan zijn Singaporese collega wat het 
geheim van het succes van Singapore was, waarop deze antwoordde: ‘It helps if your 
people are governable’. Misschien dat u zich ook in uw organisatie wel eens wenst dat uw 

medewerkers zich beter lieten aansturen, maar ik denk dat wij ons toch liever de vraag 
stellen of onze regering aan te sturen is, dan of wijzelf dat zijn. Mijn les is eigenlijk dat, als we 
naar dit soort lijstjes kijken, het toch weer opvalt hoe goed we het als land eigenlijk doen. Het 
zijn belangrijke lijstjes, want het is een race waaraan we meedoen om te winnen.  
Als we goed naar onze rapportcijfers kijken (bron: GCI 2011-2011), zien we een aantal 
interessante dingen.  Ik vond het bijvoorbeeld heel interessant dat ons bedrijfsleven wordt 

gezien als het op één na agressiefst waar het gaat om het absorberen van technologie. Dat 
wil zeggen dat we heel veel hoogwaardige industrie hebben die internationaal actief is. We 
hebben ook nog steeds een goed onderwijssysteem, hoewel we niet meer in de top drie 
staan, zoals vroeger. Waar het gaat om onderzoek staan we nummer zeven. Een ander punt 
is de manier waarop de Nederlandse bevolking technologie omarmt. In internetaansluitingen 
en –gebruik zijn we nu zelfs nummer één of twee in de wereld. Dat zijn heel uitzonderlijke 

posities. Op sommige punten staan we duidelijk lager, zoals bijvoorbeeld wat betreft de 
flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van uw politieke insteek wilt u misschien ook wel 
heel laag staan op dat lijstje. Opvallend is hoe scherp het profiel van Nederland is. Ik heb ook 
altijd het gevoel dat mensen van buiten in die zin veel beter de hoogtepunten in onze 
rapportcijfers kennen dan de Nederlanders zelf. Uitzondering is de Tweede Kamer, die zich nu 
echt unaniem achter de doelstelling heeft geschaard dat Nederland naar de top vijf moet 

wat betreft onderwijs, kennis en innovatie. Ik was daar heel enthousiast over, totdat een 
Kamerlid mij uitlegde dat het eigenlijk een soort gratuite motie was; je kunt er immers ook 
nauwelijks op tegen zijn. Dat combineren van kennis, innovatie en onderzoek is trouwens ook 
wel een hele lastige opgave, want die partijen werken elkaar daarin ook tegen. Als 
natuurkundige weet ik dat als je kracht uitoefent op een object, het gaat bewegen, tenzij er 

een tegenkracht is. Sommige dingen die in Nederland niet in beweging komen, hebben te 
maken met het feit dat partijen tegenover elkaar staan en niet in dezelfde richting denken.  
Ik wil u graag laten zien hoe de Nederlandse bevolking over deze kwestie denkt. Dat vind ik 
erg interessant, omdat ik er in mijn dagelijks leven zelf tegen aanloop. Hoe denken wij over 
kennis en innovatie? Ik leg u drie vragen voor uit de Eurobarometer van een paar jaar 
geleden. De eerste vraag luidt: ‘Wetenschappelijke en technologische vooruitgang zal 

ziektes zoals aids en kanker helpen te genezen’. In Nederland gelooft 97 procent van de 
bevolking in deze stelling en daarmee staan we van alle EU-landen bovenaan. Geweldig, 
zou ik zeggen. Je vraagt je bijna af waar die drie procent nog zit, want die kun je dan vast 
nog wel persoonlijk overtuigen. Als we daarna vragen of dit ook onze economie ten goede 
komt, dan vind je Nederland pas op de vierde plaats van onder. Slechts 55 procent van de 
Nederlanders gelooft dat wetenschappelijke en technische vooruitgang ook bijdraagt aan 

onze economie. Ook al staat ons bedrijfsleven tweede in de wereld in het absorberen van 
die technologie, onze burgers geloven er dus niet in. Ten slotte de volgende stelling: ‘Mijn 
regering moet meer besteden aan wetenschap en minder aan andere zaken’. Met maar 25 
procent staat Nederland ook hier in de onderste regionen. Het gemiddelde ligt op zo’n 50 
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procent. Er zit dus een soort discrepantie tussen die drie standpunten. Dat hangt volgens mij 

samen met de rol van kennis. Overigens is dat een algemeen probleem dat ik in Nederland 
ervaar. Wereldwijd hanteren wij volgens mij een van de smalste definities van wetenschap. 
Ook al zijn we het negende land ter wereld wat betreft wetenschappelijke prestaties en zijn 
onze wetenschappers nummer twee of drie als het gaat om output en kwaliteit, we zien 
wetenschap toch maar als een heel klein onderdeeltje van het profiel van ons land. Dat is 
anders dan hoe buitenlanders daartegen aankijken. Misschien zouden we een grotere 

footprint krijgen als we de definitie van wetenschap zouden verbreden.  
 
Verandering is de enige constante 

Ik wil u nu andermaal meenemen in mijn gedachtegang als wetenschapper en hoe ik van 
daaruit naar Nederland kijk, maar nu ook in de tijd. Stelt u zich het paradijs voor. Dat is in het 
denken toch vaak waar we naartoe willen: een optimale toestand waarin alles geregeld is. 

Die toestand ligt in onze gedachten vaak in het verleden en we proberen daarheen terug te 
gaan. Het bijzondere is dat wetenschappers, bijvoorbeeld biologen die het ecosysteem 
bestuderen, ons erop wijzen dat het paradijs in technische zin niet bestaat. Welk systeem je 
ook ontwikkelt, het is altijd te ingewikkeld om het in evenwicht te brengen. Het beste dat u 
kunt hopen is dat het een tijdje in evenwicht is en daarna weer een transitie maakt. Dingen 

veranderen altijd. Sterker nog, we zouden hier niet zitten als systemen niet continu uit 
evenwicht waren en zich weer zouden herschikken. Er zit een enorme dynamiek in de natuur 
en ook in het huidige leven, waarvan wij een onderdeel zijn. Dat is een gegeven waar we in 
Nederland niet zo goed mee om kunnen gaan. In de domeinen onderwijs, wetenschap en 
kennis hebben we in Nederland het gevoel dat we in een soort drijfzand zitten en dat elke 
beweging die we maken een verslechtering oplevert. Dat zie je ook in de discussie in de 

Tweede Kamer. Het Dijsselbloem-denken gaat er vanuit dat we het onderwijsstelsel niet 
mogen veranderen, want elke verandering is een negatieve en bovendien 
oncontroleerbaar. Ik denk dat we daarin een grote fout maken. Als we die vrije ruimte 
weghalen, verliezen we een hoop aan dynamiek. Dat zien we ook aan de ontwikkeling van 
kennis. Daarvoor hoeven we niet eens zo heel ver terug te gaan. Als we kijken naar 
sciencefictionboeken van vijftig jaar geleden, dan zien we daar visioenen die op geen 

enkele manier bewaarheid zijn. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik kwam hier niet in een 
vliegende schotel. Neem daarentegen de denkende machines. Ik denk dat in de jaren ’50 
zich helemaal niemand een personal computer kon voorstellen. De befaamde uitsprak van 
de baas van IBM was dat we niet meer dan twee of drie supercomputers in de hele wereld 
nodig zouden hebben. De computers die men toen bouwde, heeft u nu allemaal in de 
binnenzak zitten en die kleine computers kunnen zelfs nog veel meer. Dus geen vliegende 

schotels, in plaats daarvan staan we allemaal gezellig in de file. Maar als u in de file staat 
kunt u wel met één druk op de knop contact maken met alle plekken in de wereld en met 
diezelfde druk op de knop is alle informatie in de wereld voor u toegankelijk. Dat is een 
visioen dat niemand vijftig jaar geleden had. De enorme verandering in ons leven is langs 
hele andere wegen gegaan dan vroeger gedacht. Dat is ook de bijzondere rol van 

technologie. Ik heb hier wat definities van technologie opgeschreven. De eerste is: ‘alles wat 
na je geboorte is ontdekt’. Dat is natuurlijk wel grappig. Ik weet niet of u uw radio nog opvat 
als technologie? Ik weet wel dat mijn kinderen mij steeds vragen of ik een voorbeeld kan 
laten zien van hoe een draaitelefoon eruit zag. Ze willen ook weten hoe zoiets nou werkte. Ik 
heb het beschreven, maar ik kon het niet eens meer laten zien, dus ik moet binnenkort met 
hen naar het museum. Andere definities van technologie zijn: ‘alles wat nog niet werkt’ of 

‘een enorme kracht die onze natuur en cultuur verandert’. De rol die technologie speelt, is 
onvoorstelbaar. De wonderlijke manier waarop we keer op keer dingen ontwikkelen die we 
niet zagen komen is opmerkelijk. De ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting is 
daarvan een mooie illustratie. Sinds 1750 is die gegroeid van gemiddeld 25 jaar naar 
gemiddeld 80 jaar nu. Dat is toch wel het grootste verhaal van onze geschiedenis. Het is 
echter niet het verhaal dat als eerste wordt verteld in onze geschiedenislessen. Het is een 

verhaal dat ergens op de achtergrond speelt, maar een enorme belangrijke rol heeft 
vervuld.  
Hoe denken we nu als organisaties? Ik wil u daarvoor een aantal ideeën meegeven aan de 
hand van een citaat van Arthur Wellesley, de Duke of Wellington. Wellesley werd ook wel de 



 7 

Iron Duke genoemd omdat hij tijdens zijn ambtsperiode als minister-president zo impopulair 

was dat hij ijzeren tralies voor de ramen van zijn ambtswoning moest aanbrengen. Wellesley 
zei: ‘All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out 
what you don’t know by what you do; that’s what I called guessing what’s on the other side 
of the hill’. Er is een mooi verhaal dat hij, toen hij eenmaal met pensioen was, mensen vaak 
meenam in zijn koets naar plekken in het Engelse landschap waar hij zelf ook nog nooit was 
geweest. Hij keek naar de top van de heuvel en probeerde te voorspellen hoe het 

landschap er aan de andere kant van de heuvel uit zou zien. Hij was daar opvallend goed in. 
Kunt u zien wat er aan de andere kant van de heuvel is? In zekere zin vind ik een wandeling 
door een landschap een mooie metafoor voor hoe we kennis ontwikkelen. U bent in dat 
landschap op zoek naar het groenste dal. Misschien bevindt u zich in een prachtig dal en u 
ziet om u heen de berghellingen alleen maar omhoog gaan en het wordt alleen maar 
kouder en killer en kaler. U zit goed waar u zit, maar weet u zeker dat er achter deze kale 

bergen niet een nog veel mooiere en groenere weide ligt? Hoe gaat u daarmee om? Een 
manier is om helemaal om de berg heen te lopen, maar wat u eigenlijk nodig heeft is een 
variant op de tunnelvisie. U wilt het liefst door de berg heen kijken om te zien hoe het er aan 
de andere kant uitziet. Mijn ervaring is dat – zeker in de wetenschap – jonge mensen vaak 
deze gave hebben. Als een soort superman kunnen ze soms door barrières heenkijken. Mij 

valt op dat als we in mijn werk een soort prachtige kathedraal van de wetenschap bouwen, 
er dan een vijfentwintigjarige langskomt die doodleuk zegt: ‘Er ontbreekt een toren’ en hem 
vervolgens gaat bouwen.  Ik zag niet eens dat de toren ontbrak! Misschien is wat jongeren 
hebben geen tunnelvisie, maar een soort ongelooflijke onrust, waardoor ze gewoon over de 
berg heen klimmen. Volgens mij is ADHD een genetische component die speciaal ontwikkeld 
is om groepen in beweging te krijgen. Als je als groep bij elkaar bent en je hebt het goed, 

dan wil je eigenlijk niet in beweging komen, ook al weet je dat je vroeg of laat weg moet. 
Dan heb je zo’n onrustzaaier nodig die opspringt en roept: ‘Kijk aan de andere kant van de 
berg, daar is het nog mooier!’. Dan gaat de hele groep mee. Dat soort dingen moet je in je 
bedrijf zien te organiseren. Hoe zorgen we ervoor dat we behalve de krachten die ons in ons 
evenwicht houden ook van tijd tot tijd organiseren dat we in beweging komen en de sprong 
maken naar de andere kant van de heuvel? Als je dat meemaakt, dan is dat een bijzondere 

ervaring. Ik geef u een inzicht van mijn grote held Richard Feynman, een natuurkundige. Hij 
beschrijft een interessant verschijnsel. De wereld is op orde, maar op een gegeven moment 
zal een aantal dingen niet meer kloppen. In mijn vak is dat een deeltje dat zich niet aan de 
regels houdt. De wereld wordt daardoor alsmaar onrustiger en lelijker, totdat er een 
kantelpunt komt, een moment dat de wereld weer mooi wordt. De dingen passen dan 
opeens weer in elkaar, maar op een andere manier. In dat proces van door die tunnel gaan, 

zit altijd een fase waarin je niet meer weet of er wel licht is aan het andere eind, maar op een 
gegeven moment kom je eruit en heb je een nieuw wereldbeeld. Met een soort 
Gestaltpsychologie in het achterhoofd noem ik het ook wel een blikwisseling. U ziet het 
plaatje van een oude vrouw of een jonge vrouw. U kunt de blik omwisselen, maar het is 
onmogelijk om beide figuren tegelijkertijd waar te nemen. Dat omklapmoment vindt zo nu en 

dan plaats. In de wetenschap hebben we maar weinig van dat soort momenten, maar in 
wezen werken we allemaal toe naar dat soort omklapmomenten, naar dat soort 
blikwisselingen.  
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Er was ooit zo’n prachtig moment in de kwantummechanica. In de kwantumtheorie bleek op 

enig moment dat een elektron soms een deeltje was en soms een golf. Wolfgang Pauli, een 
van de jonge wetenschappers uit die tijd, formuleerde het als volgt: ‘Als ik met mijn linkeroog 
kijk, zie ik een deeltje. Als ik met mijn rechteroog kijk, zie ik een golf en als ik met beide ogen 
kijk, word ik gek’. Ik vind het een prachtige metafoor voor wat je meemaakt als je door zo’n 
verandering heen gaat. Je kunt óf de ene kant zien óf de andere kant, maar je kunt ze niet 
gelijktijdig waarnemen. In mijn eigen vakgebied hadden we onlangs zo’n moment waarop 

we op een heel hardhandige wijze werden geconfronteerd met het feit dat er heel veel 
onbegrepen was in het universum. Ik ga u geen college kosmologie geven, maar het was 
wel een heel belangrijke les. We dachten een complete theorie van het heelal te hebben, 
maar toen we het heelal gingen meten bleek maar vier procent uit ons bekende materie en 
straling te bestaan. De overige 96 procent was eigenlijk zoek. Er zijn mooie namen aan 
gegeven, zoals donkere materie en donkere energie. Het prachtige is dat we dit als winst 

ervaren en er zelfs een Nobelprijs voor uitgereikt is. Het was voor ons winst dat we wisten wat 
we nog niet wisten, in dit geval 96 procent. Ik noem dat graag een soort donkere kennis. Wat 
de wetenschap aan het doen is, is eigenlijk de wereld verkennen. Denk aan de 
ontdekkingsreizigers. Je bent de wereld stukje bij beetje in kaart aan het brengen, maar je 
weet ook dat je nog heel veel niet ontdekt hebt. In die donkere wereld, daar zwemmen 

misschien allemaal zeemonsters, - opnieuw naar analogie van de kaarten die de eerste 
ontdekkingsreizigers tekenden. Wat is uw percentage donkere kennis? Wat weet u dat u nog 
niet weet? Misschien is 96 procent nog niet eens zo’n slechte score.  
 
Veerbeelding aan de macht 

Mijn laatste verhaal. Dat is een persoonlijk verhaal van een Nederlandse wetenschapper, 

Jacobus van ’t Hoff. Ik kom uit de omgeving van Rotterdam en op weg naar school fietste ik 
altijd langs zijn standbeeld. Hij was de eerste Nederlander die een Nobelprijs kreeg, al in de 
eerste ronde, in 1901. Hij ontving de Nobelprijs voor de scheikunde omdat hij had bedacht 
dat moleculen driedimensionale objecten waren. Als u een molecuul voor de spiegel houdt, 
is het spiegelbeeld niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als het oorspronkelijke molecuul. Nu een 
heel voor de hand liggende gedachte, maar voor die tijd radicaal anders. Dat gold ook voor 

de manier waarop hij ertoe kwam. Van ‘t Hoff werd op een heel felle manier aangevallen, 
althans dat dacht hij zelf. Toen hij nog een jong man was, en zelf door de hierboven 
beschreven tunnel heen ging, zei een van de grote Duitse onderzoekers in zijn vakgebied dat 
de heer Van ’t Hoff op zijn paard Pegasus was geklommen en in één keer over de heuvel 
heen was gevlogen en daar maar gewoon wat verkondigde, in plaats van zijn conclusie op 
een correcte manier af te leiden uit de feiten. Van ’t Hoff was daar zo boos over, dat zijn 

oratie aan de Universiteit van Amsterdam alleen over dat onderwerp ging. Hij gaf het als titel 
mee ‘De verbeeldingskracht in de wetenschap’. Het citaat ging echter door – en 
waarschijnlijk was hij zo boos, dat hij het niet ten einde heeft gelezen – met de woorden: ‘Als 
Duitsland niet in staat is mensen van dit kaliber op te leiden, dan zullen we uiteindelijk onze 
voorsprong, die we op dit moment in de wetenschap hebben, verliezen’. Het was dus 

eigenlijk een groot compliment aan het adres van Van ’t Hoff. Maar Van ’t Hoff was erdoor 
gestoken en heeft zijn hele oratie eraan gewijd. Daarin deelt hij zevenhonderd 
wetenschappers in drie categorieën in: degenen zonder verbeelding – gemeten aan of ze 
ook cultureel geïnteresseerd waren en artistiek begaafd, degenen met verbeelding en de 
derde categorie bestond uit wetenschappers met te veel verbeelding. Deze ziekelijke uiting 
van de verbeeldingskracht, zoals hij het zelf noemt, slaat op wetenschappers als Descartes, 

Newton en Schopenhauer, kortom een lijstje waar we allemaal wel in zouden willen staan. 
Desalniettemin is het heel treffend dat hij aangaf dat je soms misschien wel móet 
doorschieten. Net als een karateka, die zijn focus legt op een denkbeeldig punt achter de 
plank die hij doormidden moet trappen. Daardoor bereikt zijn trap precies op het juiste punt 
de volle kracht. Ik eindig met een laatste metafoor, die ik heb gestolen van Roger Penrose, 
ook een van mijn helden, die onder andere onmogelijke figuren in de wetenschap heeft 

bedacht. Hij was lange tijd bevriend met Escher en de plaatjes van Escher zijn ook door hem 
geïnspireerd. Mijn verhaal ging over kunst, wetenschap en verbeeldingskracht en wat dat 
betekent voor ons land. Penrose stelt dat de kunst en de wetenschap uitingen zijn van onze 
geest en onze verbeelding. We kunnen met diezelfde geest ook hele andere dingen doen. 



 9 

Die geest en die verbeelding zijn ook onderdeel van de werkelijkheid, van de natuur. Maar 

wat is dan die natuur en wat is die werkelijkheid en hoe kunnen we die vangen? Daar komen 
de kunst en de wetenschap weer om de hoek kijken. Drie parallelle werelden die toch ook 
met elkaar verbonden zijn. Het was een genoegen de scheidslijnen vanmiddag met u te 
mogen overschrijden.    


