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“Mijn Tao is de weg van mijn leven, helder aan 

het begin van het leven maar onzeker en minder 

duidelijk als het leven vordert.  

Dit boek deelt heldere lessen in hoe de natuur in 

elkaar zit – de natuurkunde –, gevolgd door 

lessen in innovatie, besturen en ondernemen in 

de wereld die net zo onzeker zijn als het leven 

zelf.  

Mijn belangrijkste les:  

Zoek en kies jouw Tao –levensweg – en vind zijn 

betekenis in de verbinding met andere mensen 

op die weg: samen.”  

Druk: Pumbo.nl 

Foto en omslag: auteur 

Copyright © 2020 auteur 

Redactie: Stella Braam 

Autobiografie 

ISBN 9789090330280 

NUR 681, 800 



INHOUD: 

Waarom dit boek? 

Voorwoord door Leo Kouwenhoven 

1. Waar ben ik? 

WINTER 1946-1963 

2. De weg kwijt, jongen? 

3. Dwangarbeider in de oorlog 

4. Een granaat? 

5. Ik wil voetballen! 

6. Duiken en zingen! 

7. Konijnen strikken 

8. Is God dood? 

9. Tienen 

LENTE 1963-1995 

10. Begrijp de natuur! 

11. Vader sterft en nu? 

12. Achten en EM-golven 

13. Kwantumsprongen! 

14. Soliton maakt internet mogelijk 

15. Wat kom je doen? 

16. Superfluorescentie 

17. Groepsleider 

18. Is toponderzoek toepasbaar in producten? 

19. Vreemde vogel Jan 

20. Balans! 

21. New York here we come 



22. You can do it! 

23. De platte tv en de ledlamp komen eraan! 

24. Ouder worden in de VS? 

ZOMER 1995-2013 

25. 145 mensen ontslaan! 

26. Durf te ondernemen 

27. Who the hell cares!  

28. Kleuren zien in het CFT 

29. Een nieuw bedrijf 

30. Delegeren aan toppers 

31. Op avontuur in China 

32. Diner op de Chinese muur 

33. Zou ba! 

34. Bouwput Biomedische school 

35. School gaat internationaal 

36. EIT: geen praatclub svp 

37. Het succes van EIT in Europa 

HERFST 2013-NU 

38. Eindige grenzeloze belastbaarheid  

39. Groot kind in de touwen 

40. Doorgaan en geluk? 

41. Loslaten: mijn Tao – levensweg 

 

  



7 

 

Waarom dit boek? 

In 2014 hangt mijn leven aan een zijden draadje.  De herfst van 

mijn leven breekt aan. Dit is het moment om mijn ervaringen in 

het onderwijs, de natuurkunde, in het besturen, ondernemen 

en het leven zelf te delen en terug te kijken op mijn weg (‘Tao’) 

van het leven en zijn lessen.   

In de jaren 80 van de vorige eeuw mag ik wereldwijd aan de 

top van de natuurkunde staan en met topnatuurkundigen 

werken, zoals Henk Casimir. In die tijd kijk ik, soms met 

verbazing, op mijn levensloop terug. Ik was nog geen 25 jaar 

oud toen ik doctor in de natuurkunde werd en als theoretisch 

fysicus bij het NatLab begon, het vermaarde Philips 

Natuurkundig Laboratorium waarvan ik later de 

directievoorzitter werd. Geboren in 1946 in een straatarm 

gezin uit Venlo, was dat geen vanzelfsprekendheid.  

 

Ik groei op met een vader die ziek uit de Tweede Wereldoorlog 

is gekomen, terwijl mijn moeder huizen poetst. Op de 

basisschool houd ik me amper staande: ik kan niet fietsen, niet 

zwemmen en mijn zelfvertrouwen is nul. Voor studeren is geen 

geld.  Toch lukt het om te gaan studeren op de Technische 

Universiteit in Eindhoven.  

Later, als wetenschappelijk onderzoeker van het NatLab, 

verklaar ik met collega-onderzoekers de vijfentwintig jaar lang 

onbegrepen lichtverschijnselen ‘superfluorescentie’, en het 

‘niet-lichtgevend verval van zeldzame aardionen’. Kort daarna 

word ik hoogleraar in Delft en groepsleider op het NatLab. Ik 

mag meewerken aan lasers die de basis vormen voor het 
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internet, aan ledverlichting en aan grondslagen van de 

kwantumcomputer.  

In 1991 kies ik voor een andere weg in mijn professionele 

leven: geen wetenschappelijk onderzoek meer, maar het 

besturen en leiden van industrieel onderzoek. Eerst als 

adjunct-directeur van het Philips Lab in New York, vier jaar 

later als directievoorzitter van het Nederlandse NatLab. Ik mag 

de ombouw leiden naar een kleiner laboratorium dat beter bij 

het door Centurion afgeslankte Philips past en draag bij aan de 

opbouw van de High Tech Campus in Eindhoven.  

In 2000 verlaat ik, op eigen initiatief en tijdens een bloeiende 

loopbaan, het Philips Natuurkundig Laboratorium. Een 

geheimzinnige ziekte, waarvan de oorzaak pas in 2014 duidelijk 

wordt, sloopt me. Slechts weinig mensen bij Philips snappen of 

waarderen mijn besluit. Ik kies voor een andere weg.  Na een 

korte tussenperiode als CEO van het centrum voor industriële 

technologie van Philips, voel ik me grotendeels hersteld. Vanaf 

2002 leid ik de technologische innovatie en 

productleveringsketen als lid van de Raad van Bestuur van 

Philips Health Care (PHC) en bouw zijn industriële productie op 

in China. Dit bedrijf is nu het huidige Philips, gebaseerd op 

producten voor de gezondheidszorg.   

Ik verlaat Philips in 2005 en zet een biomedische universitaire 

school in China op die nu duizend studenten heeft. In 2008 

mag ik het Europees Instituut voor innovatie en technologie 

(EIT) vormgeven op verzoek van Barosso die dan nog voorzitter 

van de EU-Commissie is. In dit instituut gaat vandaag de dag 

bijna één miljard euro aan innovatiegelden om, als producent 
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van een enorm aantal startupbedrijven en duizenden 

ondernemende ingenieurs in Europa. In 2014 overleef ik 

ternauwernood een gezondheidscrisis en ontdekken we de 

oorzaak van mijn gezondheidsproblemen. De herfst van mijn 

leven is aangebroken, ik deel mijn lessen en begin te schrijven.  

Dit boek is verdeeld over vier jaargetijden. Winter gaat over 

mijn jeugd, waarin ik ook mijn vrouw Victoire leer kennen. 

Lente over mijn leven als wetenschappelijk onderzoeker op het 

NatLab en als professor in Delft. Onze twee kinderen, dochter 

Margot en zoon Frank, groeien op. Zomer gaat over de jaren 

dat ik leiding mag geven aan onderzoek, ontwikkeling, 

industriële technologie en innovatie bij Philips, in China, USA 

en in Europa. In die tijd ontdek ik mijn beperkingen in 

gezondheid en daardoor krijg ik al in het jaar 2000 een nieuw 

levensmotto: “Verbind je vooral met anderen en zet je voor 

hen in.” 

Verantwoording 

Dit boek is een autobiografie, gebaseerd op mijn waarneming 

en duiding van de werkelijkheid. Daar waar mensen bij naam 

worden genoemd, wil ik één ding benadrukken: ik ben 

iedereen zeer dankbaar voor de rol die zij hebben gespeeld in 

mijn persoonlijke of professionele leven. Ook heb ik grote 

waardering voor jullie bijdragen aan onderwijs, wetenschap, 

ondernemen en maatschappij.  

Dankwoord  

In het herstel van mijn ernstige ziekte in 2014 ben ik sterk 

ondersteund door mijn gezin en door professionele 

hulpverleners zoals revalidatiearts Ed Weterings en psycholoog 
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Annemaaike Serlier - van den Bergh. Mijn dank is groot! Jullie 

hebben mij gestimuleerd om mijn levensverhaal en -lessen op 

te tekenen. Een speciaal woord van dank aan Leo 

Kouwenhoven, een oud-student van mij, voor het ‘sprekende’ 

voorwoord.  
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