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Schakelen tussen kennis en markt

Voordracht tr. F.E. MatlriJsen Gerst, voorzitter Raad van Bestuur TNO' bii
gelegenheld van het symposlum rUniversiteit en reg:ionale
kennlstnf rastnrctuurt .

TU Delft, 9 april 1991

Darnes en heren,

Alvorens aan miJn elgenl{ke verhaal te begtnnen, wll lk graag van deze
gelegenheid gebruÍk maken om de jer{ge TU ook langs deze weg namens TNO te
fellciteren met haar 150-jar{g bestaan. Ik kan daar dlrect aan toevoegen dat
TNO dit Jaar eveneens een jubleum beleeft. Wlj doen het wat bescheidener: TNO
bestaat dtt jaar 60 jaar.

Ik wil ntet al te lang stil bl$ven staan bij deze historische elementen. Maar ik wil
toch graag: opmerken dat de voormellge Technische Hog:eschool, meer in het
bilzonder enkele visionaire hoogleraren, aan de wieg; heeft gestaan van TNO.
Deze tristorische relatie ts aldrd sterk gebleven. TNO zwermde in de loop van de
jaren wellswaar uit over Nederl,and, Delft was en bleef de belangrijkste
vestlglngsplaats. Met name het lndustrieel technologische deel van TNO is er
geconcentreerd. Anderhalf jaar geleden kwam het Centraal Kantoor over uit
Den Haag.

De relatle tussen TNO en de TU kent dlverse vormen, zoals
samenwerkingsproJecten, opleidlngen en ook hoogleraarschappen. Zo vervult
een aantal TNO'ers in deelttld een hoogleraarsfunctle. Opvallend is de grote
bttdrage vanuit onze hoofdgroep TNO-Bouw, dle goed ls voor zeven
hoogleraren. TNO-Bouw huist op dit moment nog in de Riiswilkse
Plaspoelpolder. Er zifn evenwel ver gevorderde Plannen om dit onderdeel
binnenkort te verhuizen naar een nieuw onderkomen in de TU-wiik. Als het
overleg met de overheld over de flnanciële aspecten een gunstige uitkomst
oplevert, zal over enkele jaren de band tussen TNO en de TU fysiek nog hechter
zijn geworden. De verhuizing van ïNO-Bouw naar de TU-wiik betekent ook een

verdere versterking van Delft als centrum van civiele techniek. Birnnen een

straal van pak wegi een ldlometer is er straks sprake van een bundeling van
onderzoekcapaciteit die uniek is voor Europa. Dat betreft naast TNO-Bouw de
facultelten voor Civiele Techniek en Bouwkunde van de TU, Grondmechanica
Delft, het Waterloopkundig Laboratorium en de Dlenst Weg- en Waterbouwkunde
van RÍtkswaterstaat.

Ik wil nu wat nader ingaan op de basisvraag van deze biteenkomst, die ik voor
mezelf alsvolgt heb geformuleerd:



Hoe kan vanult de kennlslnfrastructuur een effectleve ondersteuning van het

Nederlandse bedriifsleven worden gereallseerd ?

Ik zal me beperken tot het aspect van de technologlsche vernieuwing en tot het
complexe systeem waarin vernleuWlngsprocessen zich afspelen. Een systeem met

als belangfiike actoren het bedrffsleven, de kennisinfrastructuur, een

conglomeraat van Intermedlaire lnstelllngen en de overheid. Een systeem met

een veelheid aan wlsselwerklngen, lntern zowel als met de omgieving. Laat lk
vooropstellen dat u van mij geen pasklare antwoorden zult horen. Ik wil wel
proberen enkele knelpunten aan te geven.

Het economlsche belang van technologische vernieuwing behoeft in dtt
gezelschap geen toelichting. Ilelaas bltfkt het nlet zo eenvoudlg om deze factor
op een reallstÍsche wiize tn de economische theorie oP te nemen. In de Jaren
vljftig toonden Abramovitz en Solow ean dat de economische groei maar voor
clrca 208 verklaard kon worden uit een toenane van de produkdefaetoren

kapitaal en arbeid. Lange dld ts technologlsche vernieuwlng beschouwd als een

autonoom gebeuren. Pogingen om technologlsche Yernieuwlng te endogeniseren,

zoals dat in het jargon heet, zitn nog maar van recente datum. Analyses op

grond va1 deze nieuwe modellen laten zien dat de economische gïoei voor een

zeer aanzienlijk deel, ln de orde van 508, het resultaat is van nieuwe

technologle.

Recent onderzoek op het gebled van economie en technologie heeft onder meer

de volgende waarnemingen oPgeleverd :

- technolog{sche ontwikkellng vormt een belangrijke verklerende factor voor de

dynamiek in de lnternaflonele economisehe ontwikkellng,
- technologtsche innovatles komen in clusters voor die lange-termirneffeeten
bewerkstelligen,
- institutlonele en maatschappeliike voorr,vaarden bepalen in belangriike mate

zowel het ontstaan van innovaties als de diffusie,
- het tradltlonele instrumentarium van de economische wetenschap is niet
voldoende toegerust om de dynamiek in de relatie tussen technologie en

economische ontwikkeling op realistische wiize weer te geven.

Op grond hiervan betwijfelen de onderzoekers op dit gebied of de weg: die de

hoofdstroom-economen volgen, wel voldoende perspecdeven biedt voor een

effectief innovade- en technologÍebeleid. Zii wiizen op het belang Yan het

zoeken naar meer geiintegreerde innovatle- en dÍffusieconcepten op basis

waarvan nieuw beletd kan worden geformuleerd. Een belangwekkend voorbeeld

van zotn meer geihtegreerde benadering is een onderzoek van het MIT naar de

neergang in de Amerikaanse Produktie, dat in 1989 werd afgesloten. Dat leverde

de volgende zes gerelateerde negatleve factoren op, dle naar mijn mening ook

buiten de Amerikaanse context van belang zijn:
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- het volgen van achterhaalde bedr{fsstrategÍeën;
- het handelen op basÍs van een te korte tltdhorizon;
- technologlsche zwakte, nlet ln het firndamentele onderzoek, maar ln
ontwikkellng en produkde ;
- het verr,vaarlozen van een human resources beleid;
- het tekortschieten op het vlak van samenwerking:, zowel binnen als buiten het
bedriff ;
- het bestaan van tegenstellingen tussen bedriJfsbeleid en overheidsbeleid.

Gebrek aan wetenschappelljke of technologische inputs in het innovatieproces is
maar één van de gesignaleerde zwektes.

Deze en andere studies wiizen uit d8t een zinvol technologlebeleid gebaseerd
moet zltn op de nauwe relade tussen technologle en de maatschappel{ke context
waarln deze ls lngebed. Dit inzicht beglnt nu snel aan impact te wlnnen en het is
dan ook verheugend om te constateren dat EZ deze liJn heeft opg:epakt en het
element 'versterklng maatschappelltk draag:vlak' recent als derde hoofdl{n in
haar technologlebeleld heeft opg:enomen. De benuttlng van nieuwe
mogelifkheden hangt in sterke mate af ven een ontvankel{ke maatschappel{ke
voedlngsbodem.

De verbredlng van het technolog{ebeleid is dan ook volkomen terecht. Dat neemt
evenwel niet weg dat we voorlopig nog te maken hebben met een gebrek aan

lnzicht ln de basismechanlsmen van teehnologlsche vernieuwing op grond
wearvan een effeetlef technologÍebeleid kan worden ontwor?en. Dat geldt niet
alleen voor ons lend. Onthullend dÍn tn dlt verband bljvoorbeeld de huidige
dlseussies rond de richttng die het Europese technologlebeleid moet kriig:en. Er
zljn grote twijfels over de effeetlviteit en het effeet van het tot nu toe gevoerde

beleid en er ls grote verdeeldheid over eventuele nleuwe wegen dle ingeslagen
zouden moeten worden. In de New §cientist van 14 meart j.l. worden een aantal
vlsies op een r{ gezet. Duidelitk is dat noch op het niveau van overheden, noch
op dat van de bedriJven consensus bestaat.

Een vervelend gevolg van het feit dat technologische vernieuwing door de
meeste economisch gesehoolden nog steeds als een autonome Deus ex Machlna
wordt beschouwd, ls de geringe belangstelling van de polltlek. In perioden vart
financiële krapte bii de overheld is EZ de eerste die dear lest van ondervindt.

Ook in ons land dJn de g:edachten over een effectief technologiebeleid en over de
hvulllng daeryan nogi volop in beweglng. De opriehttng van TNO in 1932 wordt
wel eens beschouwd als de eerste duideltJke daad op dlt gebied, zonder dat er
toen al sprake wes rran het begrip technologÍebeleld. We moesten toen zelfs nog
beginnen aan een industrlebeleid. De organisatle kreeg qls één van haar
hoofdtaken de toepasslng van kennÍs uit de wereld van de natuurtvetenschappen
te bevorderen met name ook ten behoeve van de industrie. Bij de realisering van
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TNO speelden enkele hoogleraren van de toenmallge Technlsche Hogeschool een

vooraanstaande rol. De eig:en positle van TNO ten opzlchte van de TH, maar ook

de nauwe relatle daarmee, werd Ín 1941 nog eens bevestlgd door de oprichting
van de Technlsch Physlsche Dlenst.

De hoogleraren van Technische Natuurkunde werden in de loop van de iaren
dertlg steeds valrer door het bedrflfsleven benaderd met allerlei vragen en
problemen. Derde geldstroomwerk avant la lettre. Men achtte het verstandlg dtt
§rye werk los te koppelen van de baeistahen: onderrrits en onderzoek. Het Jonge
TNO kreeg het beheer over de nleuwe eenheid. Maar de inbreng van de

hoogleraren bleef centraal staan. Vanuit deze eonstmcde ontwikkelde zich in de

loop der jaren een uniek lnstltuut op het gebied van de toegepaste fysica en een

zeer effectleve lnter{ace in het proces van het toepassen van fysisehe kennis en

lnzichten.

In dezelfde loop der Jaren verdween de relatle tussen universlteit en

bedrijfsleven steeds meer naar de achtergrond. Er was een dlepe economische

cr{sis voor nodlg om deze relatie in het begin van de jaren tachttg weer tot leven
te wekken. Enttrousiast enlof gedwongen door afnemende overheidsflnancierlng
begon men zlch op de markt te proflleren. Naar miin mening een belangriJke

ontwikkellng passend in een breder verband namelljk de erkenning dat op veel
gebieden de scheidlng tussen fundamenteel onderzoek en op toepassing gericht
onderzoek aen het VerYagen is. Er is in toenemende mete sprake Van een

tmpllclete of expliciete sturing van het onderzoekbeleld oP grond van

toepasbaarheÍdsoverweglngen. Ook de oprichttng van §TW past in dit kader.
Een venuante ontwikkellng, maar dan ín tegenovergestelde richting voltrekt
zich ln het bedrijfsleven. De afgelopen iaren hebben we kunnen constateren dat
lndustriële research zo fundamenteel kan ziJn dat er een Nobelpriis mee te

verdienen valt.

Ook op dit punt zijn de visies echter zeker niet uniform. Sony-president Morita

is één van de top-lndustriëlen dle dutdeliJk minder hecht aan basis-onderzoek
door het bedrlifsleven. Sprekend over eoneurrentiekracht merkte hij onlangs

op:
'The key to competltlveness ln today's borderless, high-technolog:y world lies

on the computer screens of electrical engineers, software developers and design

experts. t

Deze stelling kan uiteraard niet zomaar naar andere bedriJfstakken worden

vertaald.

Sprekend over de effectiviteit van het systeem ziin de volgende vrag:en

relevant: Wordt er voldoende kennis geg:enereerd, is het kennis dle we nodig
hebben, en wordt die kennis ook optlmaal benut ?
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Wat betreft het genereren van nleuwe kennls zou lk wlllen opmerken dat de
biJdragle van oen land als Nederland tn de mondlale kennispool
noodzakellJkerwlts beperkt is. IIet eigen onderzoek moeten we den ook vooral
zlen ln het llcht van de toegang: dle daarmee gecreëerd wordt tot deze mondlale
pool. KtJken we alleen naar de output van de Nederlandse
onderzoeksÍnspannlng dan ziJn de meeste deskundlgen het er wel over eens det
we op dat punt nlet evldent tekort schleten.

Is het ook de kennls dle we nodlg hebben ? Het zal u nlet verbezen als ik stel dnt
die vraag niet zo eenvoudlg te beantwoorden ls. We hebben hler te ma.ken met
een complex probleem. We zouden al een heel elnd dln als de ultelndelltke
benutters van nleuwe kennls, de bedr{ven, zouden kunnen of wlllen aangeven
waar hun kennisbehoeften llggen. Voor de korte termfln, zeg truee taar, lukt dat
meestal nog: wet. Det ts vaak voldoende om het proces van de zogenoemde tklelne

lnnovadet, de conflnue verbeterlng van bestaande produkten en Pntcessen, op
giang te houden. Meer radlcale vernieuwlng: vreagt evenwel om sen lange-
termltnvlsÍe. Eler IIgt zeker voor de kleinere bedr{ven een gtoot probleem.
Omdet z{ nlet, zoals de multlnadonels, over een R&D-apparaet beschlklcen det
zlcht heeft op mondlale onhrlkkellng:en en det ln staat Ís de betekenls daervsn
voor het eigen bedrijf te beoordelen, kunnnen ze hur eÍgen langle-
termilnbehoeften naak niet duidellJk aangeven. We stuiten hier op een probleem
met paradoxale trektes. Immers, het effectlef aensturen ven de
kennlslnfrastructuur vraagt om een duidelljke artlculeríng ven
bedriffsstrategleën en kennlsbehoeften, maar det kan alleen als de bedr{ven
tnztcht hebben ln de ontwlkkellngen dle dch in dlezelfde kennlsÍnfrastnrctuur
voordoen. In globale zin worden dle ontwikl«elJngen lmmers voor een groot deel
bepaald door wat er elders in de wereld gebeurt. Onder deze omstandigheden
loert voortdurend het gevaar dat de onderzoeldnstelllngen eigen wegen gaan

volgen en naar het bedr{ifsleven een teehnology-push benaderlng gaan klezen.
Ultzonderingen daargelaten, ls dat in het dgemeen niet zo effectief . Deze val is
alleen te vermiJden bit een zeer intensieve kennisuitwissellng tussen de
betrokken partÍien.

Van het management ln onze bedrltven vraagt dat meer aandacht voor de
strateglsche betekenis van technologlsche verzrleuwing ln hrur bedriJven. In dlt
verband is het welllcht nutdg om op te merken dat deze vorm van onderstermlng
biÍ het formuleren van bedriJfsstrategleën dch bil TNO tot een belangrlÍke
actlviteit aen het ontrvlklrelen ls. JuÍst waar nleuwe technologleën ln toenemende
mate de grenzen van beetaande compartlmenten zowel blnnen bedrliven ds
blnnen branches overschrltden, r[ordt de ondersteunkrg door organlsades als
TNO dle zlch op een breed gtebied bewegen, belangrltker. Het opzetten en
lntensiveren van netwerken en pletformen waar{n deze Informade-uitwissellng
tot stand kan komen, ts dan ook van groot bel,ang. Naast formele netwerken
kunnen vooral ook de meer informele netwerken trierbiJ van groot nut ziin.
Allerlel onderzoek toont dat aan. Poglngen van de gemeente Delft om dat voor
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deze reglo te bevorderen tulchen We den ook ten zeerste toe. IIet sPreekt voor

dch dat TNO daartn ook een acfleve en sdmulerende rol wll spelen'

Val toenemend belang wordt verder de kennlsultwlssellng hlssen glote

bedriÍven en hun co-mal«ers. Ook voor de overheld is er In deze een niet

onbelengrilke rol. In veel gevallen betekent ovcrheldsbeleid een belangrifke

factor ln de bedritfsstrategÍe. Een voor de fiand ltggend voorbeeld irs het
streven naar Duurzame Ontrplkkellng. Jtrtst.als het gaet om het formuleren van

strategÍeën voor de langere tem{n, is dutdelttkheid en consistende in het

beleid van de overheid van wezenlllk belang.

Btf het beentwoorden van de vraag of we de g:oede kennÍs produceren zullen we

ln toenemende mate te maken krttgen met de noodzaak om oP basis van

sterkte/zwatte-analyses keuzes te naken en te zoeken naar marktniches wearin

we onze comperefleve voordelen kunnen gttbulten. Dat geldt Voor landen,

reglo's, bedrltven en onderzoeldnstel[ngen, b{ voorkeur zo goed mogeltk oP

elkaar afgestemd. Zeker voor een kleln tand als het onze ls het van groot betang

dat we onze beperkte nlddelen In termen van geld en tslent opdmaal lnzetten.
Dat betekent consensus berelken ten aanden van de keuze van te ontrrlkkelen

enlof te ontslqlten kennlsgebleden, taken verdelen en geconcentreerd lnzetten

van mlddeten. Ideeën omtrent zgeartePunfformlng blnnen de ruriversiteire
wereld en de oprtchtlngl van onderzoekscholen past ln dlt patroon. Maar er

btltven trrttfefs cls we bitvoorbeeld denken aan de wifze waarop het ldee van de

onderzoekscholen wordt ultg;ewerkt.

Een lnteressant voorbeeld dat op dlt moment speelt, betreft de Nederl'andse

onderzoeldnsPannlng: op het gebled van de micro-elektronica. De minister van

O&W heeft recent eang:egeven Langs welke weg een lntegrale benadering: tot

stand kan komen. IIii heeft de TUfs, FOM, STW, NWO en TNO uitgedaagd om met

nleuwe onderzoek- en onderrriisplannen te komen op het gebled ven de micro-

elektronica waarbil hi, met nadrrrlr wtlst op de noodzaak om hier de

tooneang:evende bedrljven oP dlt gebied in ons land bii te betrekhen.

Interessant ls dat ook de minister denkt ln termen van een verschel?te
specÍallsatle en profllering Van de technl,sche universiteiten en van een

versterldngi van de onderllnge complementarlteit en samenwerklng ven de

Nederlandse onderzoek- en onderrritsinstellinSen. TNO ts een gToot

voorstander van een dergelltke benaderlng.

Eén van de notoire knelpunten ln het hele proces van technologÍsche

vernieuwlng, rrve komen het ln vrttwel alle studles op dlt g:ebled tegien, ls de

benuttlng va1 nleuwe kennls en technologÍe. Het ls inhrssen dutdeluk dat alleen

maar vanuit de overheid en de kennlsinfrastructuur roePen hoe belangriÍk
micro-elektronlca, composietmaterlalen, laserbewerldng of flexlbele produkde-

automatlserlng z$n, niet voldoende ls. Ik denk dat men zich tot nu toe te weinig

heeft gereallseerd hoe lngrilpend de introductle van nieuwe technologle en de
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omschakellng op nleurve Prcdukten voor een bedr{f dfn. Zeker als het guat om

de beheerslng van geheel nleuwe, bedrltfs- of zelfs branchevreemde kennls en

om het opzetten nan totael nleuwe produktlevoorzlenlngen. De overdraaht nart

een hapklare brok kennls, een laboratorlumprocedé of van een proto§pe is dsn
btf lange na nlet voldoende. Naar mltn stelllg:e overtulgXngi zullen lnatelllngien als

TNO, ,ulst TNO, meer aandecht mosten gf,an geven aan de beg:eleldtng van
complete vernleuwlngsProceasen, waarbit ook aanpaoslngi van de
randvoonuaerden noet worden meogenomen.

Op het punt van de attenderlng: en bewustmaldng ls een belangfttke rol
weggelegd voor íntermedldre lnstelllngen als de Innovade Centra, waar TNO

nauwe contacten mee onderhoudt. Van cnrclaal beleng Is lmnrers det deze

lntermedlalren zeer goed gieínforueerd dtn over de rstate of tlre artf Van de

technologÍe en over de ldeeën dle ln de onderzoekwereld leven ten aenden nan
toekomsdg:e ontwlkkellngen. Mlnstens zo belangr[k dtn evenwet de slgnalen dle
bedritven van elkaar en van hrm afnemers en toeleveranclers krtlgen. Btt het
bevorderen nan dlt §rye commurlcafle dln opnleuw netwerken van wezenlltk
belang:. In derg:ellÍke netwerken dtn het met name bepaalde g:ezaghebbende'

technologÍsch voonrltstrevende sleutetflguren dle een sterke zender{wrcde
vennrllen. Effecdvlteit betekent tn dlt g:eval dat de kennlsproducerende en -
verkennende lnstelllngen hun communlcade btf voorkeur op deze sleutelflguren
zouden moeten rlchten. ïllt vragen ons oP dlt moment bÍ, Tt{O af ln welke mate we

zelf extra tnspanning moeten stoppen ln het communiceren met en binnen deze

netwerken.

Sprekend over effecdeve kennlsoverdracht wtl tk nogi even stll staan bti het
nnlversltalre contractonderzoek. Ik heb hlernroor duideltÍk aanS:egeven det de

sterk toegenomen gerichttreld van de universitelten op de toepassÍngskant vart
hun werk van wezenlltk belang: ts in het systeem van technologÍeche
vernleuwlng:. K{ken we naar de effecdviteit van het systeem dan ls evenwel niet
zonder meer duidel{k dat het streven naar vergrodng van de Derde Gleldstroom

hler ln alle gevallen de beste oplosslng ts. Itltf dunkt dat de unlversltelten dlt
§rpe acdvltelten moeten Hezen als het een toegevoeg:de wearde betekent ten
opzlchte van hun hoofdtaken: opleldlng en onderzoek, dnn wel wenneer er geen

andere mlddelen dtn om in een dutdeltfke kennlsbehoefte van het bedr{fsleven
te voorzlen. De kardlnale en onvenrangbere rol van de universiteiten ln het
systeem bltJft toch het opleveren van adequaat opgelelde mensen en het
verkennen van de grenzen van wetenschap en technlek. Daartn de belrodten
van de samenlevlng, meer in het b{zonder van het bedrltfsleven, wezenlflk laten
doorkllnken ts ln miln vlsie de belsngdrkste biJdrage aan het systeem. Als
contractonderzoek lrler remmend werkt ls bezlnning wenseUfk. In dlt verband ls
het wellicht goed nogmaals te wifzen op het enorme belang; van een adequaat
ondenritssysteem voor het lnnovadeve kllmaat van een [and.

Een alternadef voor het zelÍ. uitvoeren ven contractonderzoek is de
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eerdergenoemde TPD-constnrotle. In dat verbend maalste professor Berkhout
recent de volgende lnteressante opmerldngien :

rUltzonderlngen daergelaten, 4ou een Technlsche Universiteit zelf geen

researchcontracten moeten slulten met het bedr{fsleven. Etgenttfk zou er alËJd

een technologtsch lnsdhrut zoals de TPD tussen moeten dtten. Dle zou derr als

hoofdeennemer moet€n fiurgeren en venrolgene de fundementelè problemen aan

de TU's moeten overlaten. Maar dat g:ebeurt ln nederland nog veel te weinlg. Er
schullt een groot gevaar ln het heleneal zelf wlllen doen van derde-
geldstroomonderzoek. In de eerste plaets moet een hoogleraar dch in deze

moellltke flnanclële -{den nlet laten verlelden tot het ultvoeren van te toegepast

onderzoek, hoe goed het ook betaatd wordt. Voorts moet hll oppassen nlet
verzelld te r.aken ln een enorme admlnlstrafleve rompslomp. daar ls ztln
omgevtng nlet op lngesteld. Ik vlnd dan ook dàt TUrs hun derde-
gieldstroomprofecten bit voorkeur vte de GTf's moeten laten lopen. Dan ontstaat
er een brurdellng: van Xrechten. I

Tot zover professor Berkhout.

Bundellng Van krachten, één van de sleutelfactoren ds rrye Praten over het
effecdef benutten van de beperkte Nederl,andse middelen. Een moeillÍke zaak,

zeker ook blt het bedr{fsleven. Toch moet tn leder geval het I(MO het, al,s het
gaat om ondersterurlng vanult de kennlslnfrastnrchrur, hebben van

samenwerldng. Bt, TNO spreken we den van collecflef onderzoek. Effecdvitett
ln de technotogÍsche vernleuwlng vraagt van het KJIIO ln bepealde genallen de

beretdheíd om samen te werken, samen kosten te dragen, etc. Gelukldg kennen

we bit TNO vele voorbeelden waarbit dlt lukt. Maar aandecht voor dit aspect

blllft glewenst, ook blnnen TNO.

Det brengt me bti het elnde van mitn lnleidlng:. Ik reellseer me dat het een wat

ander verhaal ls g:eworden den tk ln een voorasnkondfdns heb doorgegeven aan

de organisatoretr. Zo heb ik u nauwel{ks lngellcht over de mogeltlkheden van
TNO als het gaat om het ondersteruren van innoverend Nederland. Eet llfkt me

het beste dat u geWoon maer eens langskomt, dan kunnen we u ook Wet leten

den. Dat werkt ulteindeltlk nog steeds het beste. Ik hoop en verwacht dat die

dlrecte contacten ook in de netwerken dle in het kader van de Delft Kennl,sstad

worden opgezet, bevorderd gie8n worden. Ik hoop tenslotte dat de

organisatoren me wlllen vergieven dst tk in de ultwerklng van mltn inledlng nogal

nieuwe wegen ben lngeslagen.

Ik dank u voor uw asndacht.
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