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StictrtÍng Het Vrije Universiteitsfonds stelt zich ten doel
het bevorderen van hot ondenrijs en de wetenschapsbeoefening
aan de vrije Universi.teit en tracht dit, doel nede te bereiken
door het vestigen van bijzondere Ieerstoelen aan die
universiteit.
De

Stichting wordt daartoe j.n staat gesteld door onder neer
vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwiis.
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-3Mijnheer de rector nagnificus, danes en heren,

fechnologie wordÈ roonenteel algeneen erkend als één van de
belangri jkste dri jvende krachten in de concurrentieverhoudingen. Technologie speelt een hoofdrol in de structurele
veranderingen in de industrie, in dj.ensten, in het creèren van
nieuwe econonische bedrijvigheid en in de ontwikkeling van
nationale econornieën. Technologie tast de concurrentiepositie
van in oorsprong goed geplaatste bedrijven aan en brengt andere
bedrijven aan de top. lechnologie speelt,, als change agent, een
hoofdrol in de nationale econoni.e. Íletenschap en techniek
hebben - in een nin of rueer geli.jke perj.ode - een groot aantal
nieuwe nogelijkheden geschapen op het gebied van met name
infornatietechnologie, de telecommunicatietechnologie, de biotechnologie en de technologie van nieuwe naterialen. Nieuwe
technologie biedt daarmee mogelijkheden voor een veelheid van
nieurre produkten en diensteni technologie is een strategische
factor in de concurrentiekracht.

tijd hebben economen zich verdiept in de relatie
tussen t,echnologie en econonische ontwikkeling. Àdam Snich
sprak reeds over arbeidsverdeling a1s bron van technologische
vernieuwing. Polemiserend was KarI t{arx stellÍng dat er in het
kapitalisne een constante druk is orn te innoveren en dat door
de tendentièIe daling van de wj.nstvoet, technologische
vernieuwing uiteindelijk de ondergang van dit systeen zalinleiden. Simon Kuznets toont in zijn werk, in 1930, het belang
van zgn. leidende sectoren en afgeleide innovaties voor de
econonische ontwikkeling van een land. Kondratieffs
verklaring van de lange golven i.n de econonie en Schunpeters
opvatting over innovatie al.s creatieve destructie noeten
Reeds lange

eveneens a1s belangwekkende bijdragen worden beschouwd.

Het enpirische onderzoek naar de relatie tussen Èechnologie en
econornische ontlrikkeling kreeg in de jaren vÍjfÈig een nieuwe
inpuls door het werk van À.bramovitz en Solow. Zij toonden aan
dat de economische groei slechts voor ca. 20t verklaard kon
lrorden uit een toenane van de produktiefactoran kapitaal. en
arbeid. Het zoeken naar de variabelen voor het onverklaarde

-4deeI, het zgn. residu, bracht theorj.eèn over technologische
vernieuring en innovatie sterk in de aandacht. SoIo!, stelde
technologische vernieuwing nog voor aIs een disenbodied en
autonoom qebeuren,' in zijn cobb-Douglas produktiefunctie zijn
dan ook geen directe Èechnologie- variabelen opgenonen. Het
Ídas o.a. Denison die getracht heeft technologische vernieuwing
te endogeniseren in de produktiefunctie. Naast de meer
rrklassieketr inval-shoeken en de econometrische benaderingen van
het vraagstu.I< technologie en economie, kont de laatste jaren de
zgn. neer evolutionaÍre en integratieve invalshoek als die van
Nelson en ulinter, Dosi, Freeman, Soete en Boyer op. Door hen
Ídordt het historisch
karakter van de technologische
ontwikkeling benadrukt, de onnogelijkheid van het Paretooptimum denken, als ook het belang van een naatschappelijk
draagvlak.
Gezien het belang van technotogie in de bedrijfsontwikkeling
behoeft het geen verbazing te wekken dat inniddeLs ook vanuit
de bedrijfskunde beLangrijke bijdragen worden geleverd. MeÈ
naroe zijn hier Porter en Quinn te vennelden.

zijn in de recenÈe theorj.evorming omtrent de relatie
technologie/econonische ontwikkefing een viertal hoofdlijnen Èe
onderkennen: ten eerste, dat technologische ontwikkeling een
belangrijke verklarende factor vormt voor de dynaruiek in de
internationale economische ontwikkelLng; ten tweede, dat
technologische innovaties in clusters voorkomen en dat deze
clusters l"ange ternijn effecten bewerkstelligen; ten derde, dat
en maatschappelijke vooruaarden zowel het
institutionele
ontstaan van innovaties aIs het beinvloeden van het
diffusieproces in belangrijke nate bepalen,' ten vierde, dat hee
traditionele j.nstrumentariurn van de econonische wetenschap niet
voldoende is toegerust on de dynamiek in de relatie tussen
technologie en economische ontwikkeling op realistische wijze
rreer te geven.
Sanengevat

Enerzijds leidt diÈ tot de conclusie dat het pad dat erordt
gevol-gd door de econotnen die de hoofdstroom van de econonj.sche
beleidsontwikkeling bepalen, vooralsnog weinig perspectief
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biedt voor een effectief innovatie- en technologiebeleid.
deel van het
het belangrijkste
Ànderzi jds blijkt
wetenschappelijk onderzoek naar de relatie t,echnologie/econonie
en naar innovatie- en diffusieprocessen sterk gericht op
deelaspecten. Het zoeken naar - en het formuleren van - rBeer
geintegreerde innovatie- en diffusieconcepten en de ro1 van de
technologie daarin lrordt neer en neer noodzakelijk. Daaruit
moeten uiteindelijk de analysekaders voortkonen voor het voeren
van beleid.
Àlvorens een schets te geven van een aantal recente studies die
een wezenlijke bijdrage aan een neer geintegreerd
n. i.
analysekader leveren, ga ik eerst in op enkele discontinulteiÈen binnen de 'rblack boxI van de wetenschap,
technologie en innovatie ze1ve. Àlhoewel er zonder enige
twijfel een wereld van mogelijkheden blijft bestaan voor het
fundanenteel onderzoek en de recente ontwikkeling in de
richting van supergeleiding bij kaDertènperatuur daarvan een
qoed voorbeeld kan worden genoend, kan wetenschappelijk

onderzoek lrorden gericht op
de afstand Èussen het bereiken
van resultaten uit dit strategisch onderzoek en de toepassing
ervan met als oogmerk het kunnen innenren van concurrentieposities te verkleinen, zijn de bedrijven er de laatste jaren
toe overgegaan strategisch onderzoek zelf uit te voeren. Naast
een toename in het toegepast onderzoek en een grotere
betrokkenheid bij het fundanenteel onderzoek heeft dit geleid
Èot een zowel in kwanti.tatieve als kwalitatieve zin
belangrijker rol. van het bedrijfsleven in het onderzoek a1s
geheel. Ter adstructie hiervan nag gelden dat j,n de
geindustrialiseerde wereld de ollvang van het R&D volune
gedurende de afgelopen 10 jaar is vergroot van geniddeld 2 naar
2,7* van het BNP en dat deze uitbreiding nagenoeg volJ.edig
heeft plaatsgevonden in het bedrijfsleven. In kwalitatieve zin
wordt door de oESo over dezelfde periode een verdubbeling van
het aandeel van de bedrijven in het fundamenteel onderzoek
geconstateerd. Het toekennen van de Nobelprijs voor de
natuurkunde aan trree Zwitserse raedewerkers van een IBl,í
laboratoriun in Ziirich op het gebied van supergeleiding nag

onderzoek, aIs strategisch

voorop,gesteLde doelen. Teneinde

-5gelden als indicaÈie van di.e betrokkenheid. Bedrijven zijn er
toe overgegaan de omvang van hun R&D activiteiten aanzienlijk
uit te breiden, de interface tussen R&D en de andere
bedrijfsfuncties te versterken, relaties te intensiveren net
bronnen van kennis in de publieke sector en vooral internati.onaal. strategische technologie-allianties op t,e zetten met
andere bedrijven. Binnen de bedrijven onÈstaat, op grond van de
veelheid van technologische raogelijkheden, behoefte aan een
bedrijfs-technologiebeleid. In welke technoJ.ogieèn noet het
bedrijf investeren? In Írelke nate en in evenÈuele sarnenwerkinq
net vrelke andere partijen? onderscheid wordt daarbij genaakt
tussen basis-technologie, algemeen bekend doch voor wat
betreft toepassing vaak lastig, kerntechnologie lraarop de
huidige concurrentiepositie van het bedrijf is gebaseerd; en
zgn. eroerging technologie, de technologie waarop de toekottrstige
concurrentiepositie kan worden gevestigd.

De structuur van de technologie-portfolio wordt door een
aantal factoren beinvloed Íraarop ik hier niet zal ingaan, naar
díe wezenlijk zijn voor het beleid t.a.v. de produkt-marktcornbinaties die het bedrijf wil gaan voeren.
Ik zal nu een aantal recente aanzetten tot het ontwikkelen van
geintegreerde analysekaders aangeven:
1. Het nationale svsteeÍr van innovatie
In zijn publicatie Technology Polj.cy and Economic Perfornance i Lessons from Japan ( 1987) introduceerde Prof '
Christopher Freeman zijn benadering in ternen van National
System of Innovat.ion (NSI). Freeman defj-nieerde het

NSI als het net\íerk van instituties in de publieke en
prj.vate sector vtaarvan de activiteiÈen en de interacties
nieuwe technologj.eën initieren, iroporteren, modificeren, en
differentiëren. De hoofdlijn van de studie van Freenan - en
zijn analyse van het Japanse voorbeeld - bestaat uit de
systematische integratie van het lretenschapPelijke en
technologische systeëm in de grotere institutionele,
culturele en industrië1e structuur van de nationale
economie. De Deense econonen Esben Sloth Àndersen en BengstÀke Lundvall hebben het concept van Freeman verder

-7uitgewerkt in de richting van nationale leersysteroen.

2.

voor industriëIe oroduktivitei.t
In 1986 lrerd door hee Massachusetts Institutè of Technology
een connissie ingesteld net a1s doel zi.ch te richten op het
probleero van de neergang van de Àmerikaanse prestaties in de
industriél.e produktie. De studi.e die in 1989 werd afgerond
stond onder leiding van o.a. Robert Solow en Lester Thurow
en nam een 8-ta1 sectoren in beschouwing t.w. autonobielen,
chemi.e, connercië1e vliegtuigen, consumenten elektronica,
gereedschapsnachi.nes, halfgeleiders,
computers en
De UIT-Conmissie

kantoormachines. De ontwikkelingen van de handelsbalans van
elk van deze sectoren over de periode L9?2-1987 ls hieronder
weergegeven.
Ch.Ml.
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-8In het vergelijken van observaties t.a.v. de acht sectoren
op grond van analyses en honderden interviews binnen en
buiten de v.S. bleek er een zestal gerelateerde gedragspatronen te bestaan die de positie van het bedrijfsleven in
deze acht sectoren bepaalden resp. beinvloedden, te Í.reten:
* het voLgen van achterhaalde bedrijfsstrategieën
* het handelen op basis van een te korte t,ijdshorizon
* technologische zwakte, niet in fundanenteel onderzoek,
naar in ontwikkeling en Produktie
* het verwaarlozen van een human resources beLeid
* het tel<ortschieten op het vlak van samenwerking
* het bestaan van tegenstellingen tussen bedrijfsbeleid en
overheidsbeleid.

Het is van belang vast te stellen dat van de geconstateerde
zes gebieden van zlrakte er slechts één is, die Ídijst op een
gebrek aan Íretenschappeliike of technische inputs in het
innovatieproces. Tevens dat geconstateerd wordt dat het
voornanelijk gebreken betreft in heÈ sociale, econonische,
organisatorische en institutionele kader die de concurrentiepositie in de geanalyseerde 8 sectoren nadeJ'ig
beinvloeden.
3.

Nieuwe richtlnoen

in

de manaoement-praktiik en

de

arbe idsorcrani sat i e

fn een belangwekkende bijdrage aan de conferentie I'New
Technologies for the l99os: a socio-econonic strategy'i die
gezanenlijk door de Finse regering en de oESo in decenber
1989 te Helsinki werd georganiseerd, presenteerde Prof.
Robert Boyer van het Franse centre d'Etudes Prospectives
d'Econonie Mathéuratique Àppliquées à 1a Planification een
voorlopige synthese van viif t.b.v. de oESo uitgevoerde
landenstudies. Het betreft hier Frankrijk, Japan, zweden, de
v.S. en de Duitse Bondsrepubliek. In de landen-studies werd
in relatj.e tot technologie een twaalftal factoren in
beschouwing genomen, waaronder integratie van R&D met
produktie, gebruiker-producent-relaties, decentralisatie van
produkÈie, horÍzontale coórdinatie en networking, Iangetermijn-samenwerking op het gebied van subcontracting,
algeneen onderwi jsniveau en on-the-job-training.

-9Het zijn factoren in een gebied waarop mijn geachte collega,
dr.ir. À.J. Bogers zl)n belangsÈellj,ng vooral richt. De
belangrijkste conclusies van Boyer in zijn synthese zijn als
volgt:
* nieuwe t.echnologieën en nieuwe organisat,ievorruen, zowel
binnen als tussen bedrijven, vornen eèn sleutel- conponent
voor een nieuw groei.nodel.
* het nieuwe nodel is nj.et noodzakelijk uniforrn voor alle
OESO-Ianden; de vijf landen-studies suggereren belangrijke
naÈionale verschillen
* de waarschijnlijke consequenties van de transformatieprocessen zíjn verreikend op o.a. de arbeidsnarkt, het
economisch beleid en op het gebied van onderwijs en

training.
4. De dienstensector

In het recente jaarverslag van de GÀTT worden drie trends
die belangrijke inplicaties hebben voor het
wereld-handelsysteen. Ten eerste is er de toename in het
aandeel van de werkgelegenheid dat op conto kont van de
dienstensector. cedurende de jaren 1980 is de export van
coronerciële dj.ensten Èweenaal zo sterk gestegen als de
export van goederen. Het gevolg hiervan is dat in 1987 de
export van commerciëIe diensten nin of neer qelijk uas aan
de r.rereldexport van voedsel en energie samen, oftewel
gelijk aan de wereldexport van transportniddelen en
consurnenten- elektronica. Ten tweede spelen volgens cÀTT
diensÈen een belangrijke rol - nogelijk de belangrijkste ro1
- in de globalisering van narkten en de expansie van de
wereldhandel. Dit lrordt gedeeltelijk verooorzaakt door de
expansie in de handel van diensten zeLve, maar diensten
dragen ook bij Èot de wereldexpansie van de produktie van en
de handel in goederen.
aangegeven

Het noge duidelijk zijn dat technologische verandering een
dorninerende rol speelt in de ontwikkeling van de
dienstensector. Vooral daardoor is ook de investerinqsinÈensiteit in de dienstensector sterk toegenonen. De
financj.ë1e wereld, de verzekeringswereld, het, verkeer en
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vervoer en andere sectoren uit het dienstencomplex worden
inmiddels gedonineerd door de mogeliikheden die inforuratica
en telecomroinicatie bieden. ilet is nagenoeg onmogelijk de
rol van inforroatisering en telecommunicatie in de
ontwikkeling van de dienstensector te overschatten.

In een wereldecononie waarin het niveau van Èechnische
ontwikkeling bij voortduring toeneent, is Èoegang tot
concurerende diensten van groot belanq voor produktie
bedrijven in verband meÈ hun concurrentiepositie. Diensten
zijn nèg neer rrpeoples businessrt dan produktie; dat wijst
naast technologie ook op andere - neer sociaal-cultureleaspecten die de concurrentiepositie voor deze sector
bepalen.

concurrentieoositie van landen
In zijn recente pubJ-icatie rtThe conpetitive advantage of
nationsrt biedt Uichael Porter o.a. een geintegreerd
analysekader voor een innovatie-gedreven econonie. Daartoe
schetst hij een rrdiamondrt net vier interactief op elkaar
inwerkende factoren t.w. factorcondities, vraagcondities,
clusters van net elkaar verbonden en elkaar ondersteunende
bedrijven en het institutioneel kader waarin de concurrentie
plaatsvindt. Kort gezegd stel't Porter dat door de interactie
van deze eleuenten de relevantie van landen en regio's aIs
geintegreerde systemen binnen het kader van de internationalisering van de economie eerder toe, dan afneemt.

5. De

Ik ga nu kort op deze vier factoren in.
* Factorcondities zijn deels nationaal, deels sectorspecifiek. Zeer belangrijk is de hiërarchj'e tussen [basic
factorstr, zoals natuurlijke hulpbronnen, klimaat, locatie,
aanwezigheid van onqeschoolde en seraj'-geschoolde arbeid
enerzijds en riadvanced factorsrr, zoals een noderne
teleconmunicatie infrastructuur, hoog geschoold personeel
en onderzoeks-instituten in de publieke sector Ín
geavanceerde disciplines anderzijds. Juist die laatste
vergroten de relevantie van landen. Een tweede indeling is
die tussen trgeneralizedtr en rrspecial,izedrr factors.
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aij de creatie ervan is de ro1 van de overheid het grootst
de trbasic'r en rigeneralizedI
bij
factoren.
Overheidsbernoeienis bij de geavanceerde en gespecialiseerde
factoren ni.slukt a.Ls ze niet nauwkeurig is afgesternd net het
bedrijfsleven.
* vraagconditi.es zijn ook deels nationaal, deels sectorspecifiek. Drie aspecten kunnen worden aangegeven:
- saruenstel.ling van de binnenlandse vraag: door kennis van
de eigen cultuur zijn onderneningen het genakkelijkst in
staat op veranderingen in binnenlandse voorkeuren te
rèageren; een groot voordeel zijn veeleisende en
'sophisticated' binnenlandse afneners die bedrijven
dwingen hoge standaarden van kwaliteit aan te houden en
die ook bereid zijn nieuwe produkten in een vroeg
stadiuro ui.t te proberen. van belang zijn ook de media
die snel de aandacht op nieuwe produkÈen vestigen.
Kleine landen zijn sorns goed in produkten en diensten
Íraarvoor binnenlands een relatief grote vraag bestaat.
- onvang en patroon van groei van de binnenlandse vraag:
een grote binnenlandse markt is vooral van belang in
sectoren net schaal- of leervoordelen, blj grote
sprongen voon{aarts in de technologie en bij hoge
niveaus van onzekerheid. De vraag noet echter
overdraagbaar zijn naar andere narkÈen. ook het aantal
binnenlandse kopers is belangrijk: hoe neer kopers, hoe
neer marktinforrnatie en noodzaak tot dynaniek. SneIle
binnen landse narktgroei
ondersteunt snel Ie
technologische verandering. SnelIe verzadiging van
binnenlandse vraag stinuleert exportbeleid.
- overdracht.smechanisnen Íraardoor bi.nnenlandse voorkeuren
worden overgedragen naar de buitenlandse roarkten:
internationaal opererende consunenten (reizigers,
enigranten, stagiaires, multinationale onderneningen);
produkten die cultuur overbrengen (Tv-progranma's),
politieke
en
allianties
denonstratie-effecten,
historische banden die Leiden tot versprej.ding van
produkten en processen;, reguleringen en technische
normen.

-L2Clusters van net elkaar verbonden en elkaar ondersteunende
bedrijven

zijn:
- Internationaal competitieve leveranciers zijn vooral
interessant ondat ze binnenlandse afneners snel toegang
geven Èot nieuwe informatie, nieuwe ideeèn en inzichten
en innovaties. Àfnemers noeten leveranciers stinuleren
zi.ch internationaal te profileren.
- tlet elkaar verbondende bedrijven zijn ondernemingen die
in de aqn. value chain kunnen
hun activiteiten
coördineren, b.v. op het vlak van de ontwik)<eIing van de
technologie, de fabricage, de distributie, de marketi.ng
of de dienstverlening. Dit kan Ieiden tot fonnele
allianties op deelterreinen. Internationaal conpetitieve
onderneningen stinuleren dikwj.jts de vraag naar
conplementaire produkten of diensten.

Àspecten

kader waarin de concurrentie
Hec instituÈioneel
plaatsvindt. Het betreft hier de contacten waarin
ondernemingen hun doel.stellingen en straÈegieën vastleggen

en het karakter van de binnenlandse concurrentie' ook deze
is deels nationaal, deels sectorspecifiek en betreft o-a.:
- het soort nanagement-systeen en de lraarden die daarin
vooropstaan: vormen van Èraj.ning, hiërarchie, relatie
met personeel èn cliënten, bereidheid te reizen, andere
talen te lereni
- het onderwijssysteen;
- de sociale en religieuze achtergrondeni
- gezinsstructuren;

- vormen van overheidsbeleid (protectie, conÈrole op
mobiliteit van kapitaal en arbeidskrachteni
- kennerken van de kapitaalraarkt en de organisatie en
samenstell.ing van de aandeelhouders met gevolgen voor
risico-profielen; tijdshorizon voor investeringen;
- verhouding tussen individuele en ondernemingsdoelstellingen;
- invl.oed van doelstellingen rraaraan nationaal prioriteit
of prestige wordt verleend (of omgekeerd: aan t ordt
onttrokken) i

-13- belang van blijvende betrokkenheid, b.v. tot uiting konend
j-n diversificatiepatroon
van een onderneming.
Het door Porter ontworpen analysekader van het concurrentievoordeel van landen i-s gebaseerd op een 4 jaar
durende studie in l0 Ianden waaraan een honderdtaL
onderzoekers hebben deelgenornen. De studie wi jst op
belangrj-jke nationale en regionale aspecten die in de
international.e concurrentie-verhoudingen een roI spelen. ÀIs
voorbeelden voor Nederland gelden een aantal internationaal
sterk concurrerende segrnenten uit de agrarische sector,
waaronder met name snijbloemen, pootaardappelen en cacao.
de
Tevens segmenten van de voedingsmiddelensector,
uit
de
aantal
segnenten
transportsector en een beperkt
industriële sector n.n. de chemie. Het betreft steeds nauwe
segmenten waarmee Nederland een onevenredi.g groot deel van
de wereldhandel voor haar rekening neemt en waar blijkens
recent door TNo ui.tgevoerd onderzoek inderdaad sprake is van
dynanische, geavanceerde en in evenwicht zijnde 'rdiamondsr'.
Uit de hl.er aangegeven 5 aanzetten die kunnen Ieiden tot
het ontwikkelen van een geintegreerd analysekader blijkt het
volgende:
* t.echnologie speelt een dominerende ro1 in de concurrentie
verhoudingen,'

* technologie is van invloed op alIe bedrijfsfuncties;
* technologie werkt als change-agent t.a.v. de industriëIe
structuur naar niet autonoon. Er blijkt een nauÍ,re relatie
te bestaan tussen technologie en de maatschappelijke
verhoudingen waarin ze is ingebed. l{ie dat niet inziet,
zal- nj.et in staat zijn een zinvol technologiebeleid en
daarrnee een economisch beleid te ontwikkelen;
* t.echnologi.e tordt vaak nationaal of regi.onaal geoperationaliseerd en van daaruit tot internationale concurrentie-posities gebracht.
Ik voeg daar nog aan toe:
* de te verwachten verdere technologisering za]^ deze
e.l,ementen versÈerken.
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Het belang van technologische ontwikkeling voor de welvaart
ën het, welzijn van Nederland is de laatste tien jaar
manifester op de politieke en beleidsagenda's doorgedrongen,
zÍj het dat daarbij nog weinig of geen relatie is gelegd met
de hoofdstroon van het econonisch beleid.

rol van de overheid stelt Porter dat deze
vooral gericht raoet zijn op het handhaven van de dynaroiek
van de gehele dianond en het zonodig stinuleren van het
upgraden ervan. Het moge duidelijk zijn dat het als zodanig
een geintegreerd beleid betreft dat de beleidsvelden van
Ten aanzien van de

neerdere departtoenten orovat.

De hier aangehaalde aanzetten stemmen hoopvol ten aanzien
van een uitzicht op het ontt ikkelen van neer geintegreerde
analyse- en beleidskaders, noodzakelijk voor het voeren van
beleid. Het is aan de politiek om te bepalen in welke rnate
nen een dergelijk geintegreerd beleid wil voeren.

Tot slot
Leden van het bestuur van de Stichting het Vrije Universiteitsfonds, raijne heren curatoren van deze bijzondere
Leerstoel. Ik dank u voor het vertrouwen dat u in nij hebt
gesteld door nij te benoemen op deze leerstoel.
Leden van het college van bestuur van de Vrije Universiteit,
nijnheer de rector rnagnificus, Ieden van de Faculteit der
Economische wetenschappen en Econometrie. Ik vind het een
voorrecht juist aan deze Universiteit te ziin benoelnd.

Tenslotte aan de studenten, ik hoop u naast de theorie
vooral ook vanuit de praktijk inzicht te geven in de
complexe reLatie technologie en economische ontwikkeling.
Ik dank u voor

uw aandacht.
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