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Kees Schounamer lmmink ontving in 200] een 'techniKhe Emmy'

voor zijn bijdrage.aan de uitvinding !Jan de compact disl-. De cd

toerd geboren in het Nat.Lab ,van Philips. Vijfjaar ,:;c1t'derl keerde de

wetenschapper Philips echter de rlJg loe. Drie dagen later ontuing

hij een aanbieding van de Singaporese overheid. De gc!mIlPl'rdc

wetenschapper vergelijh twee werelden die beid gám 1001 h'wli5.

geld was voor vrije initiatieven ': zegt
5chouh me.r Immin " "Zelfs h'ftt bt\d
~Ct wa, Qnbegremd."JI,'lao.r to 'n
SchouhamrT Immi.nkd Emmy in
okmber 2003 ln ontvJngst na , had
hij zijn voorm.llio erkgever al lang
vaarwel gez. gd. NJ.t.wb w;:\s niet meer
de' peeltUin' dil! h~t E:I!US wa . IIt:!t
muItidisciPIi[lai re k..1rak~r \'erdween.
het projecrm.atig werken tukre op, Elk
minuu[ v;m de dag i~ gepland w-i!~rdoor

\ tem;;:ho1ppers na.u elijks nog kun
nen ~ uren met coU ga". Het is \101

gen..~ 5chDuhameT Imm1nk een ~jttlatie

die niet bijdraagt ;l;ln 'chte innovatlp.. "
Doe Boonstta's hebben totaal geenfr't'
/in!} voor res~:uch.Ze zijn altijd operJ
l10ncel bez:ifil, J.lles b markllL;hg.
Boonst;rJ, zelf \\las voor de res arc bij
Philips f! n dieptepunt."
Ook l<rich n door t:tiLipszeLfnaar
buiten ~brach dat al:. b wellicht
'.'Jordt pgehevcn, dal) wel crp! atst,
doen dezuk geen goed. "D ne ke r
•...·iJ Philips N,H. b luiten vanwege te
\\' ini" mens n, d:m \ 'fte'r omdJ.t de
overheid te \ eiDig geld geefL Het
m(lIivcen in elk gev.ll jonge rnensen
nfet om eIektranic.lle gJ,Jn studct'l!n."

VIP
j ild.ilt 5chou.h~merImm~nk z.i." n Dnt-

l.J h1id ge.nDm n bij Philips - "ik
wilde niet' rbiltCrd word n" - hel1g
hij binn il dri dilgen een;'l bod uil
Singapore om 21s distingwshrcl Llisiting
professor aan de slag re gaan \'oor de
• .ltioml nilit'rsity ofSingapore
( ~U51. ··Rlnrrend.rjcdagen': herhJ.J.h:
lmmink DOg eens. De grecigheid \....·J.J.r
mede Sing<lponi!se kenniseconomie
de ulrvLDder 'JJn de compact disk wilde
binnenl;l.len, ug hij nergens, en 7.. ker
Di dn ede'd:lficl, lmmink: "ln
Singapore is alles erop ingesteld om
g l~e.rde mensen binnen le hJ lcn voor
d~ v:ikg~h;edÉ!ndie h t land be-Iangfii .
vindt:."
Door de b-e.,te ~ 'etenscbappers ",;In de
wereld een ~<lnstej(jng te §even als di$-
.nsuished profe 5-Qf wil Sing<lpore

zich .lssociëren met -~ '<I. iteiL at TIr

trek immer talent. Immink roemt ook
de mani"r W<1lrop h ij wordt behandeld:
! en VIP. "Gel.ee.rn me.nsen zijn J.lle-

hedrijven tOft. t<l,lr de:: pt'1 0 nlijk bij
dr-ag cli~ Sc"hounJmer Immjnk leverde
ohm 1:Ie oot"'. 'kkcling ',',m de compJcr
di k as 1:0 a3hmtltlnJ.J.r d,n d~

Amerikanen de nnn {!rf wild n eT~n.

Nat.Lab
De v,J,n OQr pong R tt 'nh ' \\. 't n
sch~pp€rontw[kk~ldede comp~ctdi5k
in hl<'t Na L1. \'<lIl Pbilip • WJ.1J" hij der
tig iaar lerhe. . De ecmp;u:t di sk is
beda.cht in en aid da.rer no 'olop

De nnbieding nn Sins,Jpore' r
een VJn het OOrr'dJIjeniet\l. igeren
kunt', \'~rtelt Ke-es chouhamer
Immink in z.ijn \' rkJamer aJn de voer
van de Rmterdamse Er:lsmusbrug. Zijn
Emmy St;J.al glant.end voor h€rn op
t;).fj 1. "M,~c lig trots ï . d~ wetensch<lp
per op het gouden bee]d. "Kijk ens,
wat een juwee , echt een he bl!ding."
Siech 'vijf mJal reikte dl: Atncrika~nsE:.'

orgiLni' tie de technLsche Emmy uit.a.m
el?n persQon. OoorgJM1S lwm( die ~r

8 I febmJ.r ~DD41 tr~n~fl!r



Parallellen
lmmink is vol lof voor het academische
klimaat van Singapore. Tegelijkertijd
vindt hij het betuttelend. Immink geeft
een voorbeeld. '1\15 ik bij Philip5 een
tijdschrift wilde versturen, deed ik het

ging. Maar ook bedrijven die een belangrij·

ke technische bijdrage aan de techniek van

de televisie hebben geleverd, worden

geeerd. Oe Emmy Award werd voor het eerst

uitgereikt in 1948, de 'technische Emmy' in

1957. Oe prijs is slechts vijf keer eerder naar

een persoon gegaan - doorgaans vallen de

elektronicabedrijven in de prijzen. Schou

hamer Imminkis de eerste Nederlander die

deze prijs in de wacht sreept.

maal prima donna's die op hun schou
ders geslagen willen worden. Je moet
ze goed behandelen. Dat wil ik ook.
Singapore heeft het perfect gedaan."
De opdracht die de NUS de
Nederlander gaf, was bondig: 'kijk
maar'. [mmink: "Men vond mijn aan
wezigheid het allerbelangrijkst. Ik
hoefde geen les te geven, tenzij ik dat
zelf wilde. De NUS vroeg mij alleen
'beschikbaar' te zijn voor studenten."

Schamper
Het was niet zijn eerste kennismaking
met de stadsstaat in Zuidoost-Azië.
Tien jaar geleden maakte lmmink een
tussenstop in Singapore. 'Academische
contacten' hadden hem gevraagd te
komen praten over het opzetten van
het Data Storage Institute (051).
Inmiddels bestaat het instituut acht
jaar, Schouhamer Immink is er com
missaris. De DSI wordt betaald door
het National Technology and Science
Board, een staatsorgaan dat op kennis
gerichte exercities financiert.
Immink: "Het National Technology
and Science Board wil graag geld geven
aan buitenlandse institllten die bijdra
gen aan de opbouw van de Singaporese
kenniseconomie. Singapore wil niet
langer een lage loonland zijn maar met
hersenwerk concurreren met de VS.
Singapore is niet groter dan de provin
cie Utrecht, je komt dus al snel in con
tact met de minister. Daar kun je
schamper over doen, maar het wont
wel het belang dat Singapore hecht aan
de opbouw van de kenni5economie."

ECH

Prof. dr ir Kees Schouhamer Immink ontving

op 23 oktober 2003 een Emmy Award tijdens

een galadiner van de National Academy of

Television Arts and Sciences (NATAS). Hij

ontving de Amerikaanse prijs voor zijn

baanbrekende bijdragen aan de 'de basisco

des van optische schijfsystemen', die de

basis vormen van elk dvd-schijfje. Zoals

velen dacht Schouhamer Immink dat de

Emmy Award alleen naar televisiesterren

in een enveloppe die ik in het postvak
'uit' legde. Dat gaat in Singapore héél
anders. Ik moet de enveloppe open aan
een juffrouw geven. Zij kijkt of de
inhoud niet privé is. Alleen als die aca
demisch van aard is, plakt ze een post
zegel. Deze juffrouw zit de hele dag de
post te controleren en natuurlijk. kost
zij veel meer dan dat ze oplevert. Maar
in Singapore is men zo bang voor cor
ruptie en misbruik van overheidsgel
den dat met liever zo'n dure juffrouw
aanstelt." Anderzijds is er wel wat voor
te zeggen, vindt lmmink. 'Twintig
procent van het e-mailgebruik van
Nederlandse werknemers is voor privé
doeleinden. Werkgevers grijpen niet in
want het is een 'verworvenheid' van de
maatschappij!" En ook al missen de
Singaporese kranten de 'gemene stuk
jes', het wetenschappelijk klimaat
noemt lmmink vrij.

Innovatieplatform
afhet nog wat wordt met de
Nederlandse kenniseconomie, weet
Immink niet. "Er is geen geld en zon
der geld doe je echt niks. De overheid
moet prioriteiten stellen. Men moet
ook ad hoc werken. En vooral goed
opletten, dat doen de Chinezen ook.
Toen ik stopte bij Philips, ontving ik
meteen een aanbieding uit Singapore.
Vliegende kraaien vangen altijd wat.
Universiteiten moeten niet een half
jaar bezig zijn om geld te krijgen. Dan
komt het aanbod te laat en gaat de
wetenschapper naar een andere plek.
De procedures zijn te lang, te ingewik
keld, te bureaucra ·sch. En de kans dat
je geld krijgt, is ook gering_ Als je echt
een kenniseconomie wilt creëren, moet
je goede mensen hi rheen halen. Je
moet een ambitieus plan uitrollen zoals
Singapore dat doet. Nederland heeft nu
zijn Innovatieplatform. Maar de meeste

mensen halen hun schouders op en
wachten af ofer iets gebeuren zal."
Immink denkt dat de traagheid van de
procedures duidt op wantrouwen van
de geldgever. "De geldverstrekkers ver
trouwen de wetenschappers niet en
denken: 'dat geld geeft hij vast aan een
vriendje!' So what? Wat is er op tegen
als dat vriendje een goede vent is? De
wetenschap werkt op vriendjesbasis.
De man die mij in Singapore uitnodig
de was geen onbekende van mij. Nou
en? In Nederland is men net zo bang als
in Singapore om geld zomaar weg te
geven. Nederland heeft de postzegel
mentaliteit van de Singapore, maar dan
in het groot."

Resultaten
De doortastende manier waarop
Singapore zijn kennisbeleid uitvoert, is
niet Amerikaans, vindt Immink. De be
slistheid waarmee de koers wordt uitge
zet, het doel wordt gekozen en de men
sen worden geworven is typisch Chi
nees, vindt hij. Singapore voert de ope
ratie met militaire precisie uit. "En wch
geven ze je ook het gevoel dat je belang
rijk voor hun maatschappij bent. Singa
porezen proberen alle beletselen te ver
kleinen. Het zijn heerlijke mensen."
Maar zien de oude acac!emische bol
werken het jonge kennisland voor vol
aan? "Nou. niet echt'; zegt lmmink.
" Maar de kenniseconomie is wel veel
beter geworden dan hij twintig jaar
geleden was. Singapore staat nog niet
bekend als de top. De NUS en het OSI
timmeren wel hard aan de weg, hebben
een goede naam en hun bijdJa:gen ilam.
congressen worden hoog ingeschat.
Bovendien staan de buitenlandse uni
versiteiten in Singapore in de rij en is
de NUS onder meer geassocieerd met
het Amerikaanse MIT. Uitwisselingen
vinden plaats. videoconferenties wor
den gehouden. Dus wat dat betreft zijn
ze wel geslaagd in hun opzet."
Inmiddels werkt Schouhamer ImmÎnk
niet meer voor de NUS maar is hij uisi
ting scientist bij het particuliere DSt De
NUS heeft voldoende in lmmink geïn
vesteerd en in zijn voetsporen zijn
weer andere topwetenschappers in de
stadstaat geland. Het land wacht nu of
de kenniseconomie zichzelf kan trek
ken, of het masterplan werkt.
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