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MijnheeR de RectoR Magnificus,
COLLeGA’s, fAMiLie en vrienDen,
DAMes en heren,

kunnen WiJ in de toekomSt kiJken?
Anders dan je zou denken, bestaat er vandaag de 
dag consensus over het antwoord op die vraag. 
Het luidt: af en toe een beetje.
Die consensus is van vrij recente datum. 
Eeuwenlang werd er getwist over de kwestie of 
het antwoord “ja” of “nee” moest zijn. Het kamp 
der jazeggers werd bevolkt door visionaire 
‘helderzienden’ die geloofden dat er sleutels te 
vinden waren waaruit de onafwendbare loop der 
geschiedenis glashelder af te lezen was. Dat dit 
kleurrijke gezelschap, waarin wij te midden van 
ruim een dozijn oudtestamentische profeten en 
duizenden Etruskische haruspices en Romeinse 
vogelwichelaars tevens Nostradamus, Raspoetin, 
Karl Marx en (bien étonnés de se trouver 
ensemble) onze eigen Jomanda ontwaren, 

steevast op een verrassend groot aantal 
aanhangers kon rekenen, was meer te danken 
aan hun vermogen een kwellend gevoel van 
onzekerheid bij hun volgelingen weg te nemen, 
dan aan de accuratesse van hun voorspellingen.

Vergeleken bij deze bonte stoet godsdienstwaan-
zinnigen, epileptici, zelf benoemde redders der 
mensheid, pseudowetenschappers en andere 
fantasten en oplichters, verbleekt het kamp der 
neezeggers tot een kleurloos clubje saaie pieten: 
door de hele geschiedenis heen deerniswekkend 
klein in getal en met een al even deerniswekkend 
kleine kring aan volgelingen.
Geen wonder. De droge mededeling “Wij 
wandelen in duisternis and that’s it” is schrale 
troost voor wie gekweld wordt door existentiële 
onzekerheid en dat zijn er nogal wat, naar het 
schijnt. Kortom, hoe overtuigend de argumenten 
ook, die boodschap verkoopt niet.
Een hoogtepunt in deze oeverloze discussie 
(in elk geval voor de neezeggers) vormde, naar 
mijn smaak, de publicatie van The Poverty of 
Historicism door Karl Popper. Poppers antwoord 
op de vraag  of wij in de toekomst kunnen kijken is 
een onomwonden “NEE” en het mooie is dat hij 
zijn standpunt in enkele woorden glashelder weet 
te onderbouwen:“1. The course of human history 
is strongly influenced by the growth of human 
knowledge. (…)2 We cannot predict, by rational 
or scientific methods, the future growth of our 
scientific knowledge. (…)3 We cannot, therefore, 
predict the future course of human history…”
In al zijn simpelheid lijkt het er in eerste instantie 
op dat hier geen speld tussen te krijgen is en even 
verder weet hij het zo mogelijk nog beknopter 
samen te vatten: “…if there is such a thing as 

‘thinGs 
tO COMe’
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growing human knowledge, then we cannot 
anticipate today what we shall know only 
tomorrow…”
Hoewel ik Karl Popper beschouw als een van de 
meest scherpzinnige filosofen van de 20ste eeuw, 
vrees ik dat zijn visie op dit punt inmiddels 
achterhaald is.

padafhankeliJkheid en de moderne 
technologiegeSchiedeniS
Om dat te illustreren moeten wij een ogenblik 
stilstaan bij de moderne technologiegeschiedenis, 
een betrekkelijk recent historisch specialisme 
dat nauw verwant is  met de economische 
geschiedenis. Die verwantschap is begrijpelijk: 
de kernvraag van de moderne, kwantitatieve 
economische geschiedenis is immers hoe 
economische groei – en bij implicatie: het 
uitblijven daarvan, ergo: economische stagnatie 
en achteruitgang – verklaard kan worden4.Het 
antwoord op die vraag luidt kort en goed als volgt: 
de twee voornaamste factoren die economische 
groei teweegbrengen zijn kapitaalintensivering en 
technologische vooruitgang, dit laatste in de 
meest ruime betekenis van het woord5. De relatie 
tussen economische groei, kapitaalintensivering 
en technologische vooruitgang werd in de 
theoretische economie voor het eerst geforma-
liseerd door Robert Solow in 1956 en nadien in 
tal van economisch-historische studies empirisch 
getoetst6. Een hardnekkig probleem hierbij vormde 
de ongrijpbaarheid – althans vanuit een econo-
misch gezichtspunt - van het begrip ‘technolo-
gische vooruitgang’. De kapitaalgoederenvoor-
raad – en dus ook veranderingen in de omvang 
ervan in de loop der tijd  - valt met moderne 
statistische methoden immers prima te kwantifi-
ceren, maar voor technologische vooruitgang, of, 
zoals economen liever zeggen ‘technologische 
verandering’, geldt het tegendeel7. Zelfs de definitie 
van het begrip is voor economen al een hele klus. 
De meesten houden het erop dat onder technolo-
gie verstaan dient te worden: de wijze waarop 
productiemiddelen in het productieproces met 
elkaar gecombineerd worden. Daarmee wordt 
dan ook meteen het begrip technologische 
verandering vastgelegd.

Hoewel? “Vastgelegd” is in dit verband een 
weinig passende term, want de definitie is zo ruim 
dat het bijzonder lastig is om vast te stellen wat 
niet onder technologische verandering dient te 
worden verstaan. Technologiehistorici nu, 
maakten op een eenvoudige manier van de 
nood een deugd door, anders hun economisch-
historische collega’s wier blikveld, zoals gezegd 
ernstig beperkt werd door kwantitatieve 
oogkleppen, zich niet verder te verdiepen in een 
kwantitatieve aanscherping van het begrip 
technologische verandering, maar door gewoon 
maar eens onbevangen te gaan bekijken wat zich 
in het verleden in werkelijkheid had afgespeeld. 
Die onbevangenheid leverde verrassende 
resultaten op.
 
De eerste belangrijke conclusie van dit type 
onderzoek was dat technologische verandering 
niet geleidelijk verloopt, maar met horten en 
stoten. De meest gebruikte metafoor in dit 
verband is de golf8 en ruwweg sinds het midden 
van de 18e eeuw konden in de westerse wereld, 
zo constateerden technologiehistorici, drie 
technologische ‘tsunami’s’9 worden onderschei-
den, perioden waarin de bestaande technologie 
plotseling versnelt met verstrekkende en 
diepgaande maatschappelijke veranderingen als 
gevolg. De aard van de tsunami zelf nu, is 
onvoorspelbaar en dat geldt evenzeer voor het 
moment waarop hij zich manifesteert – Op dit 
punt heeft Popper dus nog steeds gelijk - , maar 
zodra een tsunami een zeker momentum heeft 
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verkregen en, om zo te zeggen,  ‘aan land komt’ 
(dat wil zeggen de samenleving diepgaand gaat 
beïnvloeden), wordt het verloop tot op zekere 
hoogte voorspelbaar.
Dat laatste is het gevolg van het feit dat iedere 
technologische tsunami na een onvoorspelbaar 
begin,  op zeker moment ‘partieel padafhankelijk’ 
wordt, dat wil zeggen: in zijn ontwikkeling tot op 
zekere hoogte bepaald door zijn eigen ge-
schiedenis10. En hoe afgezaagd het voorbeeld ook, 
het verheldert veel: de uitvinding van het wiel op 
zichzelf (Waarom juist het “wiel” en waarom juist 
dan?) is onvoorspelbaar, maar zodra het wiel is
 uitgevonden en enigszins in de samenleving is 
ingeburgerd, wordt het daarop volgende traject 
tot op zekere hoogte voorspelbaar, namelijk: de 
ontwikkeling van een steeds beter, dat wil zeggen 
efficiënter, wiel. Met andere woorden, 
technologische verandering is een zogenaamd 
‘chaordisch’ proces: deels chaotisch (de grote 
doorbraken) en dus onvoorspelbaar, maar ten 
dele ook maar ten dele ook ‘padafhankelijk’ en 
dus geordend en tot op zekere hoogte voor-
spelbaar (de stapsgewijze verbeteringen na de 
grote doorbraken).

Het is in dit verband interessant om te zien hoe 
totaal verschillende wetenschapsgebieden in 
elkaar grijpen en elkaar, op soms onverwachte
manier, versterken: collega Arthur Eger 
beschouwt zichzelf niet als technologiehistoricus, 
voor zover ik weet, maar het is frappant dat het 
fundament van het onderzoek aan de leerstoel 

Productontwerp, het door hem ontwikkelde 
fasenmodel van evolutionaire productont-
wikkeling, vanuit technologiehistorisch 
perspectief niets meer en niets minder is dan een 
expliciete detaillering van het voorspelbare traject 
van technologische verandering, toegespitst op 
het terrein van het industrieel ontwerpen11.

Overbodig te vermelden dat deze oratie niet tot in 
detail ingaat op de ins en outs van Egers model: 
dat laat ik graag aan hemzelf over. Mijn verhaal 
begint met de grote lijn, het niet voorspelbare, 
chaotische traject van de technologische 
ontwikkeling in de westerse wereld. Aan het 
eind zal ik proberen om die grote lijn te verbinden 
met het onderzoeksveld van de leerstoel 
Productontwerp, waarbij Egers model alsnog 
besmuikt om de hoek zal komen kijken.

de drie technologiSche tSunami’S 
van de WeSterSe Wereld
Sinds ruwweg de tweede helft van de 18e eeuw 
hebben zich, zoals gezegd, drie technologische 
tsunami’s gemanifesteerd. De eerste ontstond in 
Engeland en staat in de schoolboekjes bekend 
onder de misleidende, maar onuitroeibare naam 
“Industriële Revolutie”12.

De al bestaande stoommachine wordt zodanig 
verbeterd dat hij op grote schaal kan worden 
ingezet in het economisch leven en het gebruik 
van gietijzer neemt een grote vlucht waardoor de 
realisering mogelijk wordt van grote constructies, 
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samengesteld uit een beperkt aantal 
gestandaardiseerde onderdelen. Fabrieken, waar 
het productieproces gekenmerkt wordt door 
arbeidsdeling en specialisatie, verdringen in een 
aantal sectoren kleinschalige, ambachtelijke 
werkplaatsen. De industrialisatie brengt een 
versnelling in het urbanisatieproces op gang en 
het nationale en internationale transportnetwerk 
ondergaat een revolutionaire  verandering door 
de komst van spoorwegen en oceaanstomers. 
De maatschappelijke gevolgen van een en ander 
zijn dermate ingrijpend dat, niet alleen in de 
economische geschiedenis, maar in alle 
historische disciplines, de eerste technologische 
tsunami bij uitstek het breukvlak markeert tussen 
het premoderne (l’ancien régime) en het moderne 
tijdvak in de westerse wereld13.

De tweede technologische tsunami kom je 
doorgaans niet tegen in de schoolboekjes – daar 
vonden ze eentje kennelijk al erg genoeg -, 
hoewel zij nauwelijks minder ingrijpend kan 
worden genoemd.
 
Zij manifesteerde zich tegen het einde van de 19e 
eeuw. Het epicentrum lag nu niet in Engeland, 
maar vooral in de Verenigde Staten en tot op 
zekere hoogte ook in  Duitsland. De meest in het 
oog lopende technologische doorbraken vormden 
de ontwikkeling van de verbrandingsmotor, de 
toepassing van elektriciteit als energietransporteur 
en revolutionaire vernieuwingen op het terrein van 
de chemie. En opnieuw veranderde de dagelijkse 

leefomgeving binnen enkele tientallen jaren 
onherkenbaar: de aanleg van riolering en 
waterleiding in de steden en de toepassing van 
nieuwe constructietechnieken in de bouw, zoals 
beton- en staalskeletbouw, zorgden ervoor dat het 
voorheen fataal slechte leefklimaat in de steden 
verbeterde. 

De uitvinding van de draadloze telegrafie door 
Marconi en de mogelijkheid om geluid (Edison) en 
bewegende beelden (de gebroeders Lumière) vast 
te leggen en te reproduceren vormden de 
voorbode van volstrekt nieuwe producten en 
diensten op het terrein van de communicatie: film, 
radio en televisie. En hoewel geen sterveling het in 
1900 geloofd zou hebben: luttele decennia na de 
experimenten met de  ‘zwaarder-dan-lucht’ 
vliegmachines van de gebroeders Wright – 
aanvankelijk niet veel meer dan uit hun krachten 
gegroeide vliegers, maar na enkele jaren al 
voorzien van een motor – was internationaal 
vliegverkeer in de westerse wereld een feit.

De derde technologische tsunami is de minst 
bekende van de drie en de reden daarvoor is: 
technologisch-culturele bijziendheid. U zit er 
namelijk middenin. De eerste tekenen waren al 
waarneembaar geweest in de jaren 50 van de 
vorige eeuw, maar pas in het laatste kwart van 
de 20ste eeuw vertaalde de versnelling in de 
technologische verandering zich in ingrijpende 
veranderingen in onze dagelijkse leefomgeving.    
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Denk bijvoorbeeld - alweer, zonder enige 
pretentie tot volledigheid – aan de grootschalige 
toepassing van kernenergie, de digitale revolutie 
in de informatiewetenschappen, de ontwikkeling 
van nieuwe materialen en  geautomatiseerde 
productiemethoden waardoor extreme miniaturi-
sering van, vooral elektronische, componenten 
mogelijk werd en de toepassing van aanvankelijk 
uitsluitend voor militaire doeleinden gedachte 
raket-technologie op het gebied van de 
satellietcommunicatie. 

In het kielzog van deze derde technologische 
tsunami ontstonden een aantal volstrekt nieuwe 
terreinen van toegepaste wetenschap, zoals 
bio- en gentechnolgie en nanotechnologie, 
waarvan de invloed op ons dagelijks leven pas 
sinds kort merkbaar begint te worden, maar die in 
de komende jaren ons leven opnieuw onherken-
baar zullen veranderen14.

technologiSche tSunami’S 
en de productiviteitSparadox
“…De derde technologische tsunami is de minst 
bekende van de drie en de reden daarvoor is: 
technologisch-culturele bijziendheid. U zit er 
namelijk middenin…” schreef ik in het vooraf-
gaande en prompt daarop beweerde ik dat de 
derde technologische tsunami al in de jaren 50 
van de vorige eeuw was ontstaan. Sommige lezers 
zullen zich hierover verbaasd hebben: als je 
enerzijds beweert dat wij ons anno 2009 middenin 
de derde tsunami bevinden en anderszijds dat die 

technologische revolutie meer dan een halve 
eeuw geleden begon, introduceer je dan niet 
stiekem een patroon van ‘permanente technolo-
gische revolutie’? En als je je kennelijk altijd in een 
technologische revolutie bevindt, hoe valt dat dan 
te rijmen met de uitspraak dat technologische 
verandering weliswaar altijd plaatsvindt, maar 
niet altijd in het zelfde tempo? Enige toelichting 
lijkt op haar plaats.

Economische groei wordt, zoals gezegd, 
veroorzaakt door kapitaal-intensivering en 
technologische vooruitgang en manifesteert zich 
kwantitatief in een stijging van de gemiddelde 
arbeidsproductiviteit15.
De logische consequentie daarvan is dat in 
perioden van versnelde technologische vooruit-
gang de arbeidsproductiviteit sneller zal toenemen 
dan in perioden waarin zij vertraagt. Die 
gevolgtrekking ligt zo verschrikkelijk voor de 
hand dat geen sterveling ooit de moeite nam om 
te onderzoeken of het ook klopt, totdat de eerder 
genoemde Paul David het wel deed en tot de 
verbijsterende conclusie kwam dat het niet klopte. 
Het ontstaan van een technologische tsunami 
gaat gepaard met een stagnerende of zelfs 
tijdelijk licht dalende arbeidsproductiviteit, zo 
constateerde David in zijn “The Dynamo and the 
Computer: A Historical Perspective on the 
Modern Productivity Paradox”16. Dat had voor 
de eerste technologische tsunami gegolden en 
het ging ook op voor de tweede  en de derde.  
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De verklaring voor deze zogeheten ‘productiviteits-
paradox’, is achteraf gezien zo simpel dat iedereen 
er kennelijk voor Davids baanbrekende studie 
finaal overheen gekeken had. Een technologische 
tsunami betekent immers de vervanging van de 
hele technologische infrastructuur in een 
samenleving door een andere en dat proces gaat 
gepaard met hardnekkige en langdurige frictiever-
schijnselen: de nieuwe technologie vertoont bij zijn 
introductie nog allerlei kinderziekten waardoor zijn 
potentiële productiviteitswinst pas na lange tijd 
gerealiseerd wordt. In die ontwikkelingsperiode 
wordt de ‘oude technologie’ bovendien een tijd 
lang gehandhaafd als een soort ‘back-up’ systeem 
met als gevolg dat er gedurende lange tijd twee 
technologische systemen naast elkaar bestaan en, 
last but not least, mensen moeten in een langdurig 
omscholingsproces leren om met de nieuwe 
technologie om te gaan. Met andere woorden, 
het ombatterijen van de hele samenleving naar de 
nieuwe technologische infrastructuur kost, om zo 
te zeggen, ‘zeeën aan tijd’ en dat is de reden 
waarom de productiviteitsstijging die de nieuwe 
technologie belichaamt zich wel manifesteert, 
maar ... pas 30 à 50 jaar na haar introductie!  
En zonder verder in details te willen treden: de 
derde technologische tsunami manifesteerde zich 
zo ongeveer in het laatste kwart van de vorige 
eeuw en wanneer wij een blik werpen op de 
trendmatige ontwikkeling van de gemiddelde 
arbeidsproductiviteit in ons land sinds die tijd, 
moeten we tot de conclusie komen dat de 
productiviteitsparadox met betrekking tot de 

derde technologische golf, voor Nederland 
althans, feilloos opgaat. En omdat het zo´n 30 
tot 50 jaar duurt voor de gevolgen van de derde 
technologische tsunami tot in alle geledingen 
van de samenleving is doorgedrongen, is de 
implicatie van een en ander dat de eerste       
duidelijke invloeden op het dagelijks leven zo 
omstreeks de millenniumwisseling merkbaar 
moeten zijn geworden en dat de derde technolo-
gische tsunami nog verder zal doorwerken in de 
samenleving  tot ongeveer 2020. Daarom schreef 
ik in het voorafgaande: “…De derde technolo-
gische tsunami is de minst bekende van de drie 
en de reden daarvoor is: technologisch-culturele 
bijziendheid. U zit er namelijk middenin…” 

de derde tSunami en de toekomSt van 
het induStrieel ontWerpen 
De vraag waar het nu om draait luidt: wat 
betekent de doorwerking van de derde 
technologische tsunami voor de discipline van het 
industrieel ontwerpen in de komende jaren?
In beginsel is het antwoord op die vraag vrij 
simpel. Industrieel ontwerpers houden zich bezig 
met het ontwikkelen van massaal geproduceerde 
gebruiksgoederen of, in wat minder gezwollen 
termen: ze ontwerpen onze dagelijkse huis-, 
tuin- en keukenspullen. Omdat de productiviteits-
paradox leert dat het 30 à 50 jaar duurt voor een 
technologische tsunami doordringt tot in alle 
geledingen van de samenleving – dus: óók tot op 
het niveau van onze huis-, tuin- en keukenspullen 
– en gegeven het feit dat de derde technologische
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tsunami zich zo ongeveer aankondigde in het 
laatste kwart van de 20ste eeuw, impliceert 
dit dat er in de komende jaren revolutionaire 
veranderingen te verwachten zijn in de construc-
tie, de werking en de vormgeving van onze 
dagelijkse huis-, tuin en keukenspullen en dus 
in de methoden en technieken waarmee die 
spullen ontworpen worden.

Wie denkt dat dit een beetje overdreven is, doet 
er goed aan zich te realiseren hoe kort de 
bestaansgeschiedenis is van allerlei producten en 
diensten die anno 2009 niet meer weg te denken 
zijn uit ons dagelijks leven. De eerste keer dat een 
bericht via een netwerk van aan elkaar verbonden 
computers werd verstuurd was in 1971, maar 
het duurde tot 1995 voor email-verkeer, samen 
met de popularisering van het world wide web, 
uitgroeide tot een wereldwijd en massaal gebruikt 

communicatiesysteem: minder dan 15 jaar 
geleden, dus.

Dit jaar bestaat Google precies 11 jaar: de 
zoekmachine werd in 1998 gelanceerd door twee 
Ph.D.-studenten aan de universiteit van Stanford. 
En geloof me of niet, minder dan 5 jaar geleden 
wist geen sterveling wat YouTube was, simpelweg 
omdat het niet bestond. De inmiddels immens 
populaire site om filmpjes uit te wisselen werd in 
februari 2005 gelanceerd door Chad Hurley, 
Steve Chen en Jawed Karim. Dat de meeste 
‘proefpersonen’ die ik deze vragen voorlegde 
op veel langere perioden uitkwamen, is een 
nevengevolg van de productiviteitsparadox: het 
duurt lang voor een technologische tsunami 
zo diep in ons dagelijks leven ingrijpt dat onze 
materiële leefomgeving er onherkenbaar door 
verandert, maar als het eenmaal zo ver is, gaat 
het zo snel, dat het – letterlijk – iedere fantasie tart. 
Je kon de in 2007 overleden schrijver Kurt 
Vonnegut jr. misschien veel verwijten, maar 
fantaseren over een technologie die duizenden  – 
of, als het moest: miljoenen – jaren in de toekomst 
ligt, kon hij als de beste. Niettemin sloeg ook hij 
de plank mis zodra het ging om het voorspellen 
van technologische vernieuwingen in de nabije 
toekomst: in zijn roman Galápagos uit 1985 is een 
bijrol weggelegd voor een draagbaar apparaat, 
Mandarax genaamd,dat – oh, wonder – in staat is 
om gesproken taal ter plekke om te zetten in enige 
honderden andere talen, naar keuze van de 
gebruiker. Verder kan Mandarax niks, niemandal, 
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behalve de in de roman doorgaans weinig 
rooskleurige situatie  waarin zijn eigenaar zich 
bevindt, voorzien van een treffend citaat uit de 
Angelsakische literatuur. En hoewel Vonnegut 
duidelijk zijn best heeft gedaan om anno 1985 een 
product te bedenken dat, naast zijn tragikomische 
kwaliteiten, zich net iets voorbij de grens van het 
op dat moment technisch mogelijke bevindt, valt 
ons, nauwelijks een kwart eeuw later, vooral op 
hoe achterhaald, klunzig en primitief het ding is, 
in vergelijking met onze vertrouwde iPhone.     
 
Padafhankelijkheid, zo hebben we gezien, maakt 
het mogelijk om “af en toe een beetje in de 
toekomst te kunnen kijken”. Het moge duidelijk 
zijn dat de beperkte omvang van een oratie, maar, 
meer nog in dit geval, de beperkte omvang van 
het denkraam van de orator zelf, goede redenen 
zijn om de zinsnede “een beetje” in de vooraf-
gaande zin zeer letterlijk te nemen17. Om die reden 
beperk ik mij, hoogstwaarschijnlijk tot opluchting 
van mijn toehoorders, c.q. lezers in het hiernavol-
gende tot “some of the things to come”, dat wil 
zeggen, tot enkele gevolgen voor het industrieel 
ontwerpen van enkele aspecten van de derde 
technologische tsunami, namelijk miniaturisering, 
elektronisering en digitalisering van informatie, 
en wel geconcentreerd rond één thema: het Grote 
Verdwijnen.   

het verdWiJnen van geografiSche tiJd 
en afStand
De belangrijkste opdracht van het HMS Beagle 
tijdens de wereldreis die het schip, met Charles 
Darwin aan boord, maakte van 1831 tot en met 
1836, was, zoals bekend, van cartografische aard. 
Schetskaarten van tot dan onbekende kusten 
werden aan boord gemaakt en opgestuurd naar 
de Admiraliteit in Londen, waar ze werden 
uitgewerkt tot hun definitieve versie. Het duurde 
enkele maanden tot een vol jaar voor de 
schetskaarten die van het schip verstuurd werden 
in Londen arriveerden.
De tijd, nodig om informatie van welke aard of 
soort dan ook, van het ene eind van de wereld 
naar het andere te sturen, is in minder dan een 
kleine 200 jaar gereduceerd van enkele maanden 
tot enkele seconden of hooguit enkele minuten. 
De implicaties van een en ander voor ons 
vakgebied zijn enorm. In strikt technische zin is 
voor ontwerpteams de noodzaak weggevallen 
om bij samenwerking in elkaars fysieke nabijheid 
te verkeren. Om deze reden en omdat bij 
technologisch complexe producten het aandeel 
van de vaste kosten, zoals R&D en de kapitaal-
goederen, nodig voor de productie, extreem 
hoog ligt, worden meer en meer producten door 
internationale ontwerpteams op wereldwijde 
schaal ontworpen, geproduceerd en op de 
markt gebracht.
Voeg hierbij het feit dat er nog steeds een 
aanzienlijk – zij het slinkend - verschil in reële 
loonhoogte bestaat tussen de westerse wereld 
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enerzijds  en Azië anderzijds en dat het aantal 
industrieel ontwerpers in Azië inmiddels groter is 
dan in de westerse wereld, en er is maar één 
conclusie mogelijk: het internationale zwaartepunt 
van het industrieel ontwerpen zal in de komende 
jaren wereldwijd verschuiven van het westen 
naar het oosten, eerst naar China en vermoedelijk 
wat later naar India.    
Voor het westen geldt dan ook dat intensieve, 
wereldwijde  samenwerking met Azië op het 
gebied van het industrieel ontwerpen èn op het 
terrein van de ontwerpopleidingen een absolute 
voorwaarde is om te voorkomen dat  het 
ontwerpen in de westerse wereld in de naaste 
toekomst gemarginaliseerd zal gaan worden.

Ik prijs me gelukkig dat de universiteit Twente mij 
in de afgelopen twee jaar in staat heeft gesteld om 
samen met collega Eger daarmee een begin te 
maken. Met ingang van 2008 werd een intensieve 
samenwerking op touw gezet met de faculteit 
Architecture and Art Design van de Jiaotong 
universiteit in Beijing, met als gevolg dat sinds dit 
jaar jaarlijks 10 studenten uit Twente gedurende 
drie maanden in Beijing studeren, terwijl een 
zelfde aantal Chinese studenten drie maanden in 
Twente vakken in het industrieel ontwerpen 
volgen. Kijkend naar onze zusteropleidingen in 
den lande, durf ik te beweren dat Twente hiermee, 
in elk geval op dit moment, op de troepen 
vooruitloopt. 

de komSt van een ‘nieuWe’ ergonomie
De ergonomie vormt een van de peilers waarop 
een wetenschappelijke benadering van het 
industrieel ontwerpen rust en de antropometrie 
vormt op haar beurt weer een van de peilers van 
de ergonomie.

Voor de hierboven gememoreerde globalisering 
van ons vakgebied een grote vlucht genomen 
had, werden antropometrische databanken 
voornamelijk geconstrueerd op basis van de 
lichaamskenmerken van de westerse mens. Men 
was zich er weliswaar van bewust dat niet-wes-
terse mensen gekenmerkt werden door daarvan 
afwijkende lichaamsmaten, maar omdat de 
overgrote meerderheid van nieuwe producten 
gelanceerd  werden op een westerse markt, kon 
men aan dit gegeven doorgaans stilzwijgend 
voorbijgaan. De huidige trend van internationa-
lisering en globalisering in het ontwerpen, brengt 
echter een tweetal tegenstrijdige tendenties met 
zich mee.     

In de eerste plaats is er sprake van convergentie 
in sommige antropometrische variabelen. Dankzij 
het feit dat de trendmatige welvaartstijging, in de 
afgelopen decennia in grote delen van Azië 
(aanvankelijk Japan, daarna de zogenaamde 
‘New Industrializing Countries, en het meest 
recent China) sneller is geweest dan in het 
westen, is het verschil in gemiddelde lichaams-
lengte tussen westerlingen en Aziaten in deze 
periode afgenomen. Indien dit verschil in het 
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tempo van economische ontwikkeling ook in de 
toekomst blijft aanhouden – en daar ziet het naar 
uit – zullen Aziatische mensen in de komende 
jaren steeds langer worden, terwijl de lengte van 
westerlingen zal gaan stagneren of mogelijk zelfs 
zal gaan dalen.

Recent antropometrisch onderzoek heeft echter, 
naast deze convergerende tendens ook een aantal 
voorheen onbekende en hoogstwaarschijnlijk 
genetisch bepaalde verschillen aan het licht 
gebracht tussen westerlingen en Aziaten. Zo blijkt 
bijvoorbeeld dat schedelafmetingen significant 
van elkaar afwijken, hetgeen een voor de hand 
liggende verklaring oplevert voor het verschijnsel 
dat in het westen geproduceerde veiligheidshel-
men voor de Aziatische markt (en vice-versa) op 
megaschaal hetzelfde probleem opleveren dat op 
individueel niveau ontstaat wanneer Laurel en 
Hardy bij vergissing elkaars bolhoed opzetten18.
 
Een en ander betekent dat in de komende jaren 
antropometrische databanken aangepast en 
uitgebreid moeten zullen worden teneinde ze up 
to date te houden ten behoeve van een ergon-
omie die zich zal dienen te richten op steeds 
grotere bevolkingsgroepen die in bepaalde 
opzichten in antropometrisch opzicht conver-
geren, maar waar tussen tevens steeds meer 
subtiele verschillen aan het licht zullen komen.

Ergonomie beoogt de optimalisering van de relatie 
tussen mens en machine. Uit dien hoofde 

beweegt zij zich op zeer diverse gebieden: 
fysionomie, fysiologie, psychologie van de 
perceptie, etc., etc. Maar wáár de ergonomie zich 
afspeelt, is van oudsher eenduidig bepaald 
geweest: op het raakvlak tussen mens en 
machine. Dankzij miniaturisering is dat raakvlak 
bezig zich snel uit te breiden. Het ‘klassieke’ 
darmonderzoek middels endoscopie, bijvoor-
beeld, wordt vandaag de dag al deels vervangen 
door een onderzoekstechniek waarbij een 
minuscule elektronische machine die door de 
patiënt oraal wordt ingenomen en zijn bevindin-
gen doorseint aan de onderzoeker tijdens zijn 
reis door het maag-darmkanaal, alvorens via de 
natuurlijke weg de patiënt weer te verlaten. Ook 
op het gebied van de minimaal invasieve chirurgie 
spelen miniatuurmachines die tot zekere hoogte 
zelfstandig hun werk verrichten een steeds grotere 
rol. De consequentie van deze ontwikkelingen, 
die veelal nog slechts in hun kinderschoenen 
staan, is dat er dringend behoefte zal ontstaan 
een totaal nieuwe set van antropometrische 
gegevens: de antropometrie van de toekomst 
zal tevens de antropometrie van de ‘inwendige 
mens’ moeten omvatten.   

het verdWiJnen van een oude bekende: 
form folloWS function
De wet van Say (‘Elk aanbod schept zijn eigen 
vraag’) is waarschijnlijk het meest geciteerde en 
meest onverwoestbare adagium uit de econo-
mische theorie en wat de wet van Say is voor de 
economie is de wet van Sullivan voor het 
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ontwerpen: Form follows function, dat wil zeggen, 
het idee dat de functionaliteit van een artefact 
helder en eenduidig uit zijn fysieke verschijnings-
vorm af te lezen moet zijn. Dit fundamentele 
criterium voor een ‘goed ontworpen product’, dat 
tijdens de opkomst van het postmodernisme in 
het laatste kwart van de vorige eeuw op grond 
van esthetische – en niet: technologische – 
argumenten al onder vuur kwam te liggen – zal in 
de naaste toekomst zijn bestaansrecht meer en 
meer gaan verliezen, maar nu om technologische 
redenen. Als gevolg van miniaturisering en 
elektronisering van een groot deel van de ons 
omringende producten, geven die producten 
‘van nature’ geen enkele feedback naar de 
gebruiker over de aard van hun functioneren.
Laten we de proef eens op de som nemen: koppel 
uw beeldscherm eens los van uw PC. Wie zit er 
nu in de problemen? Niet uw PC, want die 
functioneert prima zonder beeldscherm. Ú bent 
het, die met de handen in het haar zit, omdat u 
geen flauw idee meer hebt welke gevolgen uw 
handelingen hebben voor het functioneren van 
uw trouwe elektronische vriend. Toegegeven, dit 
fenomeen is in het verleden al gesignaleerd in het 
industrieel ontwerpen en heeft aldaar aanleiding 
gegeven tot de opkomst van een destijds 
splinternieuw specialisme, namelijk: interface 
design. In de toekomst zal interface design, het 
ontwerpen van ‘aparte’ communicatiesystemen 
tussen een machine en zijn gebruiker, teneinde de 
gebruiker te informeren wat de machine doet en 
vooral, wat hij nog meer zou kunnen doen om de 

gebruiker zijn taak zo plezierig mogelijk te laten 
vervullen,  een steeds belangrijker plaats gaan 
innemen bij het ontwerpen.           

het verdWiJnen van informatie alS 
‘SchaarS goed’
Vanuit een economisch-historisch gezichtspunt is 
informatie is altijd een  schaars en kostbaar goed 
geweest. Dankzij de derde technologische 
tsunami wordt informatie meer en meer een ‘free 
commodity’. Collega Eger verwoordde deze 
ontwikkeling een aantal jaren geleden treffend: 
“Niemand kon in de jaren ‘zeventig van de vorige 
eeuw voorzien dat het knullige rekenmachientje 
op je bureau in 20 à 40 jaar tijd zou transformeren 
tot een bibliotheek, groter dan welke bestaande 
bibliotheek dan ook …” En inderdaad, wie zou 
een slag durven slaan naar het antwoord op de 
vraag hoeveel méér informatie er in de zoekma-
chine Google is opgeslagen dan op alle papieren 
documenten van, bijvoorbeeld, de Bodleian 
library in Oxford?
Toch heeft ook deze ontwikkeling een keerzijde 
waar iedere gebruiker van willekeurig welke 
elektronische zoekmachine maar al te vertrouwd 
mee is: de hoeveelheid informatie waarmee de 
argeloze gebruiker wordt geconfronteerd is 
dikwijls dermate immens, dat hij of zij maar uiterst 
moeizaam een selectie kan maken uit wat ‘nuttig’ 
is in het kader van de vraagstelling en wat niet. 
De overgrote meerderheid laat de oplossing van 
dat probleem simpelweg aan Google over, maar 
het algoritme dat Google gebruikt, is, hoe 
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vernuftig ook, in wezen aartsconservatief: het is 
gebaseerd op de selectie van eerdere gebruikers 
die het desbetreffende zoekwoord intypten en 
die selectie kan heel goed volstrekt nutteloos zijn 
bij een poging om een antwoord op een totaal 
andere vraag te krijgen dan die welke eerdere 
gebruikers stelden. Het ontwikkelen van ‘slimme’ 
algoritmen op dit terrein lijkt een belangrijke taak 
te worden in de toekomst, op het snijvlak van de 
informatiewetenschappen en het ontwerpen.
        
het vervagen van de grenS tuSSen 
SchiJn en WerkeliJkheid
Ruim een eeuw lang vormden foto en film 
overtuigend bewijs dat iets ‘werkelijk’ bestond of 
had bestaan. Bedrogen echtelieden toonden voor 
de rechter met foto’s aan dat vaders galante hulp 
aan de buurvrouw, ondanks zijn ontkenning 
daaromtrent, meer om het lijf had gehad dan het 
schilderen van haar schutting en tot voor kort gold 
voor niet-specialistische buitenstaanders als het 
meest overtuigende bewijs van het feit dat Neil 
Armstrong op 20 juli 1969 wel degelijk voet op de 
maan had gezet, de film die van het gebeuren was 
gemaakt.
 
De toevoeging ‘tot voor kort’ in het bovenstaande 
is essentieel. Een kleine, maar fanatieke groep 
‘ongelovigen’ probeert al sinds jaar en dag de 
wereld ervan te overtuigen dat de maanlanding in 
werkelijkheid nooit heeft plaatsgevonden en van 
A tot Z door NASA in scene is gezet. De vraag of 
ze gelijk of ongelijk hebben – voor de goede orde: 

ik denk van niet -  is in dit verband minder 
interessant dan de manier waarop ze dat doen, 
namelijk door te proberen om aan te tonen dat 
aan de betreffende video zelf te zien is dat zij is 
gemanipuleerd. En opnieuw: opzettelijke 
manipulatie van foto- en filmmateriaal is zo oud 
als de media zelf, maar  de derde technologische 
tsunami heeft door de enorm toegenomen 
mogelijkheden van elektronische beeldmanipu
latie ervoor gezorgd dat die technieken oneindig 
veel verfijnder en ‘onzichtbaarder’ zijn 
geworden19. Het gevolg daarvan is dat het voor 
‘gewone’ mensen steeds lastiger wordt om te 
bepalen wat ‘werkelijk’ is en wat niet en daarmee 
wordt, hoe je het ook wendt of keert, voorzichtig 
geknabbeld aan een van de meest fundamentele 
peilers van wat een samenleving verbindt. Mijn 
aanbeveling voor het toekomstige ontwerpen 
formuleer ik in dit geval expres enigszins 
behoedzaam: het is te hopen dat het industrieel 
ontwerpen een bijdrage zal kunnen leveren voor 
het verhelderen van de vervagende grens tussen 
wat werkelijk is en wat niet.    

het verdWiJnen 
van een ‘vertrouWde Wereld’20

De snelle verandering van de dagelijkse leefom-
geving door de derde technologische tsunami, 
die gevoelsmatig nog versterkt wordt door het 
vervagen van een eenduidige werkelijkheid, leidt, 
naar ik meen, tot een veralgemenisering van het 
unheimische gevoel dat haarscherp vertolkt is in 
de titel van Thomas Wolfes posthuum gepubli-
ceerde magnum opus You can’t go home again21: 
het gevoel dat je dagelijkse leefomgeving zo snel 
verandert dat je, na ‘s morgens je vertrouwde huis 
te hebben verlaten, er ’s avonds niet meer naar 
terug kunt keren, simpelweg omdat het niet meer 
terug te vinden is.   

Het weinig geruststellende gevoel dat de 
materiële leefomgeving door technologische 
verandering zich zo snel wijzigt dat je, bij wijze van 
spreken, ’s avonds het huis niet meer terug kunt 
vinden dat je ’s morgens verlaten hebt, heeft in de 
productvormgeving in enge zin (‘styling’) tot een 
trendbreuk geleid die precies het omgekeerde 
suggereert22.
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Terwijl in de jaren ‘vijftig en ‘zestig van de vorige 
eeuw de ultieme vormgeving gezocht werd in de 
zichtbare belichaming van een zo geavanceerd 
mogelijke technologie (het modernisme in de 
architectuur en de pendant daarvan in de 
productvormgeving: het functionalisme) en iedere 
verwijzing naar het verleden door terug te grijpen 
op traditionele vormen ten scherpste werd 
veroordeeld (‘kitsch’ in de terminologie van de 
erkende ‘bouw- en design-politie’), is in de laatste 
decennia het begrip ‘kitsch’ volledig door het 
verdwijnpunt gegaan.
Sterker nog, doordat in het postmodernisme het 
begrip ‘kitsch’ plotseling tot een – weliswaar 
ironisch, maar toch … - onderscheidend criterium 
werd verheven, werd het begrip ‘moderne 
vormgeving’ zelf, vreemd genoeg, opeens 
ouderwets. Deze Umwertung aller Werte in het 
designdiscours zakte geleidelijk in de culturele 
pikorde naar beneden tot op het niveau van de 
dagelijkse leefomgeving van ‘gewone mensen’ 
en het gevolg was de geboorte van het ‘retro-
design’ dat zich zowel in de architectuur als in 
de productvormgeving manifesteerde: het 
fenomeen dat bij de vormgeving van technisch 
hoog geavanceerde producten onbekommerd 
wordt teruggegrepen op vertrouwde, 
nostalgische voorbeelden.      

De grote – en naar het ernaar uitziet, tamelijk 
hardnekkige - populariteit van het retro-design, 
houdt in bredere zin een boodschap in voor 
toekomstige ontwerpers, die verwant is met wat 

ik in de vorige paragraaf aansneed: wil technolo-
gische verandering niet vastlopen in een 
halsstarrig weigeren van al dat nieuws door zijn 
potentiële gebruikers, dan zal de ontwerper een 
balans moeten zien te vinden tussen technolo-
gische vernieuwing enerzijds en het bewaren 
van een ‘vertrouwde wereld voor normale 
mensen’ anderszijds. 

de terugkeer van het klaSSieke 
fundament in het ontWerpen
“Kunnen wij in de toekomst kijken?”, vroeg ik mij 
af aan het begin van dit verhaal en het antwoord 
luidde: “Af en toe een beetje.” Als dat juist is, zien 
wij, het voorgaande overziende, vanuit econo-
misch-historisch gezichtspunt het volgende 
perspectief opdoemen voor de ontwikkeling van 
het industrieel ontwerpen in de komende jaren.

De productiviteitsparadox leert ons dat de derde 
technologische tsunami onze dagelijkse 
leefomgeving in de naaste toekomst diepgaand 
zal blijven beïnvloeden. Dat betekent dat er naar 
verwachting in rap tempo nieuwe producten 
geïntroduceerd zullen gaan worden – een 
willekeurig voorbeeld: het zogenaamde e-book - 
en dat de functionaliteit van recentelijk geïntrodu-
ceerde producten naar verwachting onherkenbaar 
zal veranderen en verbeteren.
Hetzelfde proces (versnelde  technologische 
verandering op het gebied van de dagelijkse 
leefomgeving) zorgt ervoor dat op het gebied van 
de vormgeving in enge zin, de zogenaamde 

nOten
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‘styling’, waarschijnlijk niet veel nieuws onder de 
zon zal zijn: de zich snel wijzigende omgeving zal 
een vormgeving vereisen die een gevoel van 
‘vertrouwdheid’ suggereert, om de stortvloed aan 
“things to come” voor de consument acceptabel 
te doen zijn.  

In termen van Egers model van evolutionaire 
productontwikkeling betekent dit voor de 
komende jaren – èn voor zover het de te 
verwachten innovatieve producten betreft – een 
accentverschuiving van de latere fasen, waarin 
vooral de nadruk ligt op allerlei aspecten van 
‘styling’, in de richting van de eerdere fasen 
(‘Performance’ en ‘Optimisation’), waar function-
aliteit een centrale rol speelt23. Het evolutionaire 
karakter van Egers model biedt, juist in dit 
tijdsperspectief, nu grote voordelen: het opent de 
mogelijkheid om ontwikkelingen in de functional-
iteit stapsgewijze – en dus: tot op zekere hoogte 
gecontroleerd – te analyseren en te ontwikkelen. 
Gegeven het feit dat het begrip productevolutie 
aan de historische ontwikkeling van een product 
een belangrijke sturende rol toekent bij het 
antwoord op de vraag hoe de volgende generaties 
van dat product er denkelijk uit zullen zien, is in 
dit verband voor de designgeschiedenis een 
belangrijke ondersteunende rol weggelegd.  

een tWentS platform voor nieuWe 
ontWikkelingen in het ontWerpen
Het onderwerp van deze oratie brengt onvermij-
delijk met zich mee dat veel van wat in het in het 
voorafgaande is gedebiteerd een tamelijk 
speculatief karakter draagt. Dat geldt nauwelijks 
voor ‘one of the things to come to Twente’ en dat 
is de zogenaamde ‘Graduate School’. De 
toekomst zal moeten leren tot in hoeverre dit 
volledig op Amerikaanse leest geschoeide 
instituut ook in de Nederlandse (en in het 
bijzonder: Twentse) universitaire omgeving een 
succes zal blijken te zijn. Niettemin durf ik nu al 
wel te beweren dat de Graduate School voor de 
toekomstige ontwikkeling van het industrieel 
ontwerpen aan de universiteit Twente nieuwe 
vergezichten opent.
 Een van de onderscheidende kenmerken van de 
Graduate School ten opzichte van de oude 
situatie is immers dat het promotieonderzoek 
universiteitsbreed wordt geïnstitutionaliseerd en 
daarmede in principe een discipline-overschrij-
dend karakter krijgt. Dat is goed nieuws voor 
een van nature multi-disciplinair vakgebied als 
het industrieel ontwerpen, dat zich bij uitstek 
bezighoudt met de integratie van gedragweten-
schappen en technische wetenschappen, 
toegespitst op de ontwikkeling van nuttige en 
veilige producten die het leven van mensen 
vergemakkelijken en veraangenamen. Het 
discipline-overschrijdende karakter van de  
Graduate School lijkt naadloos aan te sluiten 
bij de in het voorafgaande geschetste “things to 



19

come” in het ontwerpen. Het zou immers een 
uitstekend platform kunnen vormen voor de 
integratie tussen technische wetenschappen 
enerzijds en gedragswetenschappen anderzijds, 
die, naar ik in het voorgaande heb betoogd, een 
essentiële voorwaarde vormt voor een gezonde 
ontwikkeling van het industrieel ontwerpen in 
de naaste toekomst.
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1(Popper 1957; Rev. Ed.1961).

2(Popper 1961: pp. v-vi)

3(Popper 1961: vi).

4Voor de duidelijkheid: onder economische groei versta ik hier 

welvaartsgroei, dat wil zeggen, een toename van het reëel bruto 

binnenlands product (RBBP) per hoofd van de bevolking en niet 

een toename van het RBBP an sich. Die laatste grootheid kan 

immers, afhankelijk van het antwoord op de vraag of de 

bevolking sneller of minder snel groeit dan het RBBP, toenemen 

zonder dat er sprake is van welvaartsgroei en bovendien kan zij 

ook door andere factoren toenemen dan alleen kapitaalinten-

sivering en technologische vooruitgang. 

5Kapitaalintensivering betekent een toename van de 

kapitaalintensiteit (K/L), de verhouding tussen de bij het 

productieproces ingezette hoeveelheid kapitaalgoederen (K) en 

de ingezette hoeveel arbeid (L). In het elementaire neoklassieke 

groeimodel van Robert Solow (1956) zijn een toenemende 

kapitaalintensiteit en technologische verandering de enige twee 

factoren die economische groei kunnen veroorzaken. Een 

toename van de kapitaalintensiteit leidt in dit model tot een 

verschuiving langs de curve die relatie tussen kapitaalintensiteit 

en productievolume weergeeft. Technologische verandering leidt 

tot een verschuiving van die curve zelf. Zie: (Colander & Gamber 

2002: hoofdstuk 5, pp. 124 – 149).  

6Voor een uiteenzetting van de wijze waarop deze empirische 

studies worden verricht, zie: (Drukker 2003: hoofdstuk 6, 

pp. 205 -225).

 
7De voorkeur voor ‘technologische verandering’ vloeit voort uit 

de overweging dat in deze term ook de mogelijkheid van 

technologische ‘achteruitgang’ ligt besloten. Komt dat dan voor? 

Helaas wel, want het is doorgaans geen lolletje voor de inwoners 

van de landen waar het zich manifesteert. Beruchte voorbeelden 

uit de recente geschiedenis: de zogenaamde Culturele Revolutie 

in China en het dictatoriale bewind van Pol Pot in Cambodja.

8Tofflers The Third Wave (Toffler 1980) is slechts één, maar wel 

het meest beroemde voorbeeld.

9Vanwege het plotselinge karakter en de ingrijpende 

maatschappelijke gevolgen gebruik ik in het hiernavolgende 

de term ‘technologische tsunami’, in plaats van het neutralere 

‘golf’.  

 10Dit inzicht danken wij aan Paul David (David 2000).

 
11(Eger 2007).

12Misleidend, omdat de zogenaamde “Industriële Revolutie” 

slechts een van de vier structurele maatschappelijke 

transformatieprocessen vormde die door de technologische 

tsunami in gang werden gezet. Als je al van ‘revoluties’ wil 

spreken, dan gaat het om de wetenschappelijk-technologische 

revolutie (hier: technologische tsunami), de economische 

(bijgenaamd: ‘industriële’) revolutie, de sociale revolutie en de 

demografische revolutie, die om het lekker onoverzichtelijk te 

maken in de literatuur beter bekend staat als de ‘demografische 

transitie’. De onderlinge beïnvloeding van deze vier transformatie-

processen markeerde de overgang van de premoderne naar de 

moderne samenleving. Het meest in het oog lopende resultaat 

van die transformatie op de lange termijn was een ongekende 

welvaartstijging gepaard gaande met een al even ongekende 

toename van de bevolking, een fenomeen dat voorheen in de 

geschiedenis van de mensheid nimmer had plaatsgevonden.

13Natuurlijk zijn er boekenkasten vol geschreven over de 

maatschappelijke veranderingen die onder invloed van 

technologische modernisering hebben plaatsgevonden, maar het 

rare is dat in die literatuur doorgaans de gevolgen uitgebreid aan 

bod komen, maar de relatie tussen die gevolgen en de 

technologische tsunami zelf die het allemaal op zijn geweten 

heeft, veel minder. In de twee magistrale series over techniek in 

Nederland in de 19e en de 20ste eeuw onder redactie van 

Lintsen en Schot (Lintsen, Schot et. al. (Red.) 1992; Schot, 

Lintsen et. al. (Red.) 1998) wordt, ondanks de schier 

verpletterende volledigheid op techniek-historisch terrein, relatief 

nOten
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weinig aandacht besteed aan de maatschappelijke gevolgen van 

een en ander. Het enige boek dat ik ken waarin dit het centrale 

gezichtspunt vormt – en wel met betrekking tot de gevolgen van 

de tweede technologische tsunami -, is (Chant (Ed.) 1989).   

14Er is tot op zekere hoogte goede reden om de recente, 

razendsnelle ontwikkelingen op het terrein van de bio- en 

gentechnologie en de nanotechnologie als een vierde 

technologische tsunami te bestempelen, maar in de 

technologie-historische literatuur wordt dat vrijwel nooit gedaan. 

De drie meest voor de hand liggende redenen zijn:

1. De ontwikkeling op beide terreinen stoelde voor een belangrijk 

deel op de extreme miniaturisering in de elektronica en de mede 

daardoor exponentieel toegenomen mogelijkheden van 

informatieverwerking die een wezenlijk kenmerk vormen van de 

derde technologische tsunami; 

2. De explosieve ontwikkelingen in bio- en gentechnologie en 

nanotechnologie zijn van zo recente datum dat er vanuit de 

technologiegeschiedenis nog nauwelijks  aandacht aan is 

geschonken; 

3. Alweer, omdat deze ontwikkelingen van zeer recente datum 

zijn, is er nog weinig zicht op de wijze waarop ons dagelijks leven 

in de toekomst erdoor beïnvloed zal gaan worden.   

15De gemiddelde arbeidsproductiviteit is wordt geschat door de 

jaarlijkse productie van een economie te delen door het aantal 

gedurende dat jaar gewerkte uren. Zij vormt een betere maatstaf 

voor de economische efficiëntie dan de gangbare benadering van 

productie per hoofd van de bevolking omdat in de eerste 

grootheid gecorrigeerd wordt voor fluctuaties in de arbeidstijd en 

in de tweede niet. Zie voor details (Drukker 2003: hoofdstuk 6, 

pp. 193 – 230). 

16(David 1990).

17(Overheert 2006: p. 119).

18Zie bijvoorbeeld: (Ball & Molenbroek 2009).

19Het klassieke meesterwerk over de wijze waarop door 

geschiedenis heen foto’s gemanipuleerd zijn met het doel om 

de geschiedenis anders voor te stellen dan zij is geweest, is 

(Jaubert 1986).  

20(Baudet 1986). “Een vertrouwde wereld” is de titel van een 

boek van de hand van de grondlegger van de designgeschiedenis 

in Nederland, mijn leermeester Han Baudet. De titel is, gegeven 

de ondertitel, ongetwijfeld ironisch bedoeld geweest. 

21(Wolfe 1940).

22Dit is op zichzelf helemaal geen nieuw fenomeen. In Objects of 

Desire (Forty 1986) dat al sinds jaar en dag zo’n beetje als 

‘oertekst’ van de moderne designgeschiedenis functioneert, is 

het zelfs het dragende theoretische fundament, namelijk daar 

waar Forty zich in zijn inleiding zegt te baseren op Barthes (1957).

23Dat technologische aspecten in de toekomst waarschijnlijk weer 

een grotere rol zullen gaan spelen in het industrieel ontwerpen 

dan in de afgelopen decennia onder de dominantie van het in 

wezen vehement anti-technologische postmodernisme het geval 

is geweest, heb ik, weliswaar op totaal andere gronden, al eens 

eerder beweerd. Zie: (Drukker & Van Velzen 2009).
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