
16 • BIts&ChIps • 19 mei 2005

Het was 1998, toen Kees Schouhamer 

Immink het Natuurkundig Laboratorium 

van Philips in Eindhoven verliet. Daar had 

hij mede aan de wieg gestaan van Com-

pact Disc, DVD en Blu-ray (Bits&Chips 3, 

2005). Hij ontwikkelde de kanaalcodering 

voor deze optische opslagmedia en werd 

daarvoor de afgelopen jaren rijkelijk on-

derscheiden (zie kader).

Maar het onderzoeksklimaat op het Nat-

lab beviel hem niet langer. ‘De funda-

mentele research werd bijna helemaal 

afgeschaft’, zei hij daarover in 2003 te-

gen het Financieele Dagblad. ‘Ik hield 

weliswaar een vrije rol, maar anderen 

niet. Als je maten niet meer vrij zijn, 

ben jij het ook niet. Ik heb totale vrijheid 

nodig om creatief te zijn, om rustig te 

praten met collega’s. Ik ben iemand van 

negen tot negen, niet van negen tot vijf. 

Ik dreigde te verbitteren.’

Nu zegt hij: ‘Het heeft een tijd geduurd, 

voordat ik die beslissing genomen had. 

Ik heb zelfs nog gesolliciteerd voor 

een leerstoel in Zürich. Mijn vrouw zei: 

‘Kees, je wilt eigenlijk helemaal geen 

hoogleraar worden, je wilt gewoon 

weg bij Philips.’ Waarom ook niet? We 

hadden wat spaargeld op de bank en ik 

hoefde maar tien jaar te overbruggen 

tot mijn pensioen.’

De druppel die de emmer deed over-

lopen was het vertrek van een goede 

vriend en collega research-fellow. ‘De 

kwestie rond zijn vertrek heeft mij erg 

aangegrepen. Kinnesinne en kleinzielig-

heid. Er verlieten rond ’98 wel drie of vier 

research-fellows het Natlab, omdat ze 

de voorkeur gaven aan een meer inspi-

rerende omgeving. Als je telt dat er daar 

maar een twintigtal van waren, dan was 

dat een hele aderlating voor Philips.’

Immink constateert dat de academische 

geest de afgelopen twintig jaar van 

het Natlab verdween. ‘De technische 

interesse is er nog wel. Ze maken nog 

steeds mooie apparaten en doen prach-

tig onderzoek. Maar de prioriteit ligt 

niet meer bij wetenschap of nieuws-

gierigheidgedreven research. Het is nu 

winstgedreven geworden en moet liefst 

meteen iets opleveren. Dat was dertig 

jaar geleden anders, toen ik werd bin-

nengehaald als onderzoeker. Toen ik 

mijn groepsleider Piet Kramer vroeg 

wat ik precies moest doen, zei hij dat 

hij het ook niet wist. Dat is nu uit den 

boze.’

‘Het is boeiend om te zien hoe het kli-

maat is omgeslagen. Jonge mensen 

worden nu aangetrokken in het vak 

waarin ze zijn afgestudeerd of gepromo-

veerd. Toen ik werd aangenomen was 

daar bijna een verbod op. Ze wilden 

juist een sterke menging van disciplines. 

Ze dachten terecht dat juist op de grens-

vlakken de leuke dingen te doen waren. 

De afgelopen jaren is er alleen nog aan-
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dacht voor zeer kortetermijnonderzoek. 

Ikzelf vond dat niet plezierig.’

Vlak na de oorlog en tot in de jaren vijf-

tig liepen er nog beroemde geleerden 

op het Natlab rond zoals Casimir, Telle-

gen en Van de Pol. ‘Halverwege de jaren 

negentig zaten alleen Casimir en ik in de 

trein naar de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen’, herin-

nert Immink zich. ‘Ooit vertrokken er van-

uit de TU Eindhoven en het Natlab wel 

een spoorwagon vol Akademie-leden 

richting Amsterdam. Ik was het enige 

Akademie-lid vanuit het Natlab. Dat laat 

in ieder geval zien hoe de wetenschap-

pelijke wereld in Nederland naar het we-

tenschappelijke werk op het Natlab kijkt. 

Daarmee geef ik geen mening over het 

feit dat daar goed technisch werk wordt 

verricht, maar het zegt wel iets over het 

wetenschappelijke karakter.’

In 1998 had Immink geen puf meer. ‘Ik 

dacht, die enen en nullen, dat weet ik 

nu wel’, vertelt hij in zijn ruime werk-

kamer met uitzicht op de Erasmusbrug 

in Rotterdam. ‘Grieks studeren, dat leek 

me wel wat. Ja hoor, dat meen ik echt 

serieus.’

Nadat hij het Natlab had verlaten stuur-

de de researcher een verhuisbericht naar 

zijn hele e-mailadressenbestand. Binnen 

een paar dagen bood het Data Storage 

Institute in Singapore hem aan om daar 

distinguished visiting professor te wor-

den. Voor het Data Storage Institute was 

hij begin jaren negentig al eens weten-

schappelijk adviseur geweest. Immink 

is nog steeds verbaasd over de snelheid 

waarmee de Singaporezen reageerden: 

‘Binnen een week!’

Hij kon alles zelf invullen. ‘Een of zes 

maanden per jaar. Wat ik maar wilde. Ze 

zijn in Singapore zeer alert op het aan-

trekken van talent uit de Verenigde Sta-

ten en Europa. Het National Technology 

and Science Board van Singapore heeft 

daar gewoon budget voor. Werkelijk, ik 

verdiende daar in drie maanden net zo-

veel als bij Philips in een heel jaar. Toen 

ik vroeg wat ik moest doen kreeg ik als 

antwoord: ‘Dat mag u zelf bekijken’. Nou, 

wie doet zo’n aanbod? Ze vroegen alleen 

of er studenten bij me mochten binnen-

lopen en of ik colleges wilde geven. Een 

seminar van vier of vijf ochtenden of zo. 

Dat heb ik gedaan. Hoogleraren krijgen 

alle medewerking. Ze zijn dolblij als ik 

kom. Ik was net weg bij Philips en voor 

mij was dat een groot contrast.’

Over Singapore: ‘Dat land heeft zich in 

dertig jaar van de derde naar de eerste 

wereld verheven. Wat daar gebeurd is, 

dat is een wonder. In één generatie van 

kampong naar een Data Storage Insti-

tute dat keihard op de kaart staat als 

internationaal R&D-centrum. Iedereen 

heeft zover ik heb kunnen zien woon-

ruimte en een inkomen. Ik loop daar van 
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de ene verbazing in de andere. Als ik 

van het instituut de bus neem naar de 

stad, dan zitten daar soms tien, twin-

tig vrouwelijke studenten met allemaal 

boeken met hogere wiskunde, theore-

tische elektriciteitsleer of dergelijk. Dan 

denk ik: waar ben ik toch?’

Spoorvolging
Tot drie jaar geleden was Singapore de 

grootste leverancier van harddisks in de 

wereld. Maar de regering van Singapore 

was daar niet tevreden mee. ‘Ze hebben 

vreselijk zijn best gedaan om bedrijven 

zoals Seagate naar Singapore te trek-

ken. Het Data Storage Institute was een 

van de manieren om dat soort bedrij-

ven aan te trekken. Dat zijn er wellicht 

niet zoveel geworden als ze hadden ge-

hoopt. Amerikaanse bedrijven doen hun 

research nog steeds in de VS. Seagate 

doet in Singapore ontwikkelwerk, maar 

geen research. Maar bij het instituut 

werken nu wel zo’n 250 mensen. Een 

gebouw met acht verdiepingen met eer-

ste klas stofvrije ruimtes, en noem maar 

op. Het grootste deel is echt natuurkun-

de of elektronica en coderingstechniek, 

zoals ik dat doe. Maar ook mechanica 

voor spoorvolging. Er werken daar eer-

steklas fysici.’

Immink gaat nog steeds jaarlijks zes we-

ken naar Singapore. ‘Ik werk er van acht 

uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds. 

Dat zijn lange dagen, en dan ga ik altijd 

nog als eerste weg! De meeste Singapo-

rezen blijven tot acht uur. Studenten en 

onderzoekers werken twaalf tot dertien 

uur per dag. Ook op zaterdagochtend 

wordt nog gewerkt. Dat vind je eigenlijk 

overal in het Verre Oosten. De Koreanen 

waar ik veel contact mee had belden me 

‘s middags om drie uur nog. Voor hen is 

dat tien uur ’s avonds. Ik vond de Japan-

ners al erg hard werken, maar bij de Ko-

reanen is dat gevoel nog veel sterker.’

Daar kan het Westen niet tegen-
op met slimheid en creativiteit?
‘No way, want ze zijn ook slim en ze 

hebben vaak zeer goede opleidingen 

gehad. Veel mensen die ik tegenkom in 

Singapore, maar ook in Seoul, hebben 

Caltec, MIT of Harvard gedaan. En dat 

zijn er niet één, maar tientallen. Japan 

is wat minder aan het worden, omdat 

daar minder jonge mensen zijn. Dat valt 

op. In Singapore zie je ministers van in 

de dertig, terwijl wij Balkenende met 49 

jong vinden.’

De slechte beloning is een terugkerend 

onderwerp in de interviews die Immink 

de afgelopen jaren gaf. ‘Geld heeft voor 

mij nooit een rol gepeeld. Zeker niet als 

jonge ingenieur. Want we hadden daar, 

zoals we zelf altijd zeiden, van meneer 

Philips een prachtige meccanodoos ge-

kregen die onze vaders niet konden be-

talen. Daar konden wij de hele dag mee 

spelen. Zeker in de beginjaren. Over 

onze carrière maakten we ons geen en-

kele zorgen. Aan bedrijfspolitiek deden 

we niet. We waren gewoon fijn bezig.’

Maar met de veranderingen in de ja-
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ren negentig begon ook de relatief lage 

betaling te zeuren. ‘Op het Natlab ver-

diende het hoofd van de personeels-

dienst, een socioloog, aanzienlijk meer 

dan de best betaalde ingenieurs van 

het Natlab, de research-fellows. Vaak 

zei ik: ‘Jongens, dat kan toch eigenlijk 

niet? Dat een hoofd van de secretares-

ses meer verdient dan wij?’ Als je daar 

wat van zei, dan vonden ze dat kritisch. 

Ik heb me in de dertig jaar dat ik bij 

Philips werkte eigenlijk nooit bezig ge-

houden met dat salaris. Ik verdiende 

niet slecht, maar het was ook niet su-

pergoed.’

Dat gebrek aan waardering ging wel 

vervelen. ‘In Japan en de VS delen re-

searchers wel in de opbrengst van de 

dingen die ze bedenken. Ik zag dat mijn 

Japanse collega’s een buitenhuis koch-

ten van de royalty’s die ze kregen. Hoe 

is het mogelijk dat dat in Japan wel kan 

en hier niet, zo vroeg ik me af.’

Immink geeft het voorbeeld van Na-

kamura, de man die bij Nichia aan de 

wieg stond van de blauwe halfgeleider-

laser. Deze researcher heeft enige jaren 

geleden ontslag genomen bij Nichia 

en een Japanse rechtbank heeft Nichia 

vorig jaar bevolen hem 189 miljoen dol-

lar uit te keren voor zijn uitvindingen. 

Immink vraagt zich hardop af wat voor 

effect een dergelijke regeling in Neder-

land teweeg zou brengen. ‘Het is een 

boeiende vraag of dat de collegebanken 

in Delft weer zou vullen. Ik geloof er ei-

genlijk niets van.’

‘In Duitsland en Japan ben je als uitvin-

der veel beter beschermd. Je hebt daar 

volgens de wet recht op een percentage 

van de opbrengst. In Nederland niet. Bij 

Philips kreeg ik voor elk aangevraagd 

octrooi in de VS één Amerikaanse dol-

lar. Die kreeg ik van de notaris bij onder-

tekening van het contract waarmee ik 

de uitvinding overdroeg aan Philips. Dat 

moest officieel worden ondertekend, 

want de Amerikaanse wet bepaalde 

toen dat dat voor minstens één dollar 

moest gebeuren. Terwijl mijn collega’s 

van Sony een percentage van de op-

brengst van mijn uitvindingen kregen, 

werd aan mij één dollar uitgekeerd. Dat 

is intussen hoger, ik geloof 1500 dol-

lar, maar dat kun je toch niet vol blijven 

houden, wel? Zeker niet als je ziet dat ik 

voor de coderingsoctrooien die ik aan 

LG verkocht drie keer meer heb gehad 

dan ik in mijn hele leven bij Philips heb 

verdiend. Ik vind dat nog steeds moeilijk 

om te begrijpen.’

Kees Immink is nu meer dan ooit, bezig 

met onderzoek. Hij werkt daarbij samen 

met wetenschappers uit Beijing, Seoul, 

Singapore en Taipei. ‘Er zijn een aantal 

dingen die we goed willen uitzoeken en 

opschrijven. Het werken met mensen 

op zo’n grote afstand stelt wel heel bij-

zondere eisen, maar het loopt toch erg 

goed. Af en toe maak ik een tournee en 

dan praten we goed bij. Eind van het 

jaar verwacht ik weer een tijdje naar Bell 

Labs te gaan.’

Een tijdje geleden publiceerde hij ook 

een nieuw boek over codering. ‘Zoiets 

houdt je wel even van de straat.’ Maar 

hij maakt ook veel tijd om fanatiek te 

roeien op de Rotte en de Nieuwe Maas. 

De studie van het Grieks komt later wel, 

zegt hij. ‘Dat wordt er alleen maar ouder 

en beter op.’

Kees Schouhamer Immink werd de 

afgelopen jaren bedolven onder de 

prijzen voor zijn werk aan optische 

en magnetische opslagmedia. Hier de 

opvallendste.

De Edison Medaille kreeg Immink in 

1999 van de Amerikaanse vereniging 

van elektronica-ingenieurs (IEEE). 

Dat plaatste hem in de categorie 

van Robert Millikan, Nikola Tesla en 

Alexander Graham Bell. ‘Het maakt je 

klein, ik hoop niet dat die beroemd-

heden zich in hun graf omdraaien’, 

zei Immink daarover destijds in De 

Volkskrant.

Twee jaar geleden werd de onder-

zoeker opgenomen in de Hall of 

Fame van de Amerikaanse Consumer 

Electronics Association, de belan-

genorganisatie van de Amerikaanse 

consumentenelektronica-industrie. 

Daarmee trad hij opnieuw toe tot een illuster gezelschap, dit 

keer met Thomas Edison, Heinrich Hertz, Guglielmo Marconi 

en weer Bell.

Oktober 2003 werd hem in New York een 

Emmy Award uitgereikt. Het was voor 

de eerste keer dat een Nederlander de 

prijs voor technische innovaties in tele-

visieland won. Emmy’s zijn er voor tele-

visiesterren, maar sinds 1948 bestaat er 

ook een Emmy voor bedrijven of perso-

nen die met een technische bijdrage het 

wezen van televisie sterk hebben veran-

derd. Deze Emmy’s gingen eerder vooral 

naar grote elektronicafabrikanten (Phi-

lips kreeg de prijs in 1999 en daarvoor 

hadden Dolby, Matsushita, Sony, War-

ner Home Video en Toshiba hem ontvan-

gen). Zelden werd het glanzende beeld 

aan personen uitgereikt.

Oktober vorig jaar kreeg Immink ook 

de Progress Medal van de Amerikaanse 

Society of Motion Picture and Television 

Engineers. Ook uit wetenschappelijke 

kring ontving hij vele blijken van waar-

dering voor zijn fundamentele bijdragen aan de coderings-

theorie. Hij werd in 1996 tot lid van de Akademie van Weten-

schappen (KNAW) gekozen.

 


