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Afscheidsrede 

Uitgesproken op 16 februari 2 001 

aan de Technische Universiteit Eindhoven 

twintig jaar later 

prof.ir. M . Antal 





Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 

"Wij hebben gefaa ld" was het begin van een emotioneel appel twintig 

jaa r geleden aan de politici die verantwoordelijk waren voor de 
besluitvorming ten aanzien van de brandstofvoorziening in de centrales 

van de openbare elektriciteitsbed rijven. 

Citaat: "De continuHeit van de slagader van de Nederlandse industriele 

samenleving verkeert in gevaar. Het heden , opgebouwd door onze 

voorouders, dreigt afgebrokkeld te worden, in een land met 14 
mi ljoen mensen op 40.0 0 0 vierkante kilometers zijn n u eenmaal de 

mogeli jkheden anders dan 50 of roo jaar geleden , met veel minder 

mensen op hetzelfde stuk land. Er is geen weg terug. We m oeten niet 

om de problemen heen gaan, we m oeten de problemen oplossen. Dat is 

de uitdaging van deze tijd voor iedereen, die verantwoordelijkheid draagt 

voor onze samenleving." Einde citaat. 

Zoals bekend wordt voor de opwekking van elektrische energie in 

Nederland ca. 20% van de primaire energiedragers gebruikt. 
Deze energiedragers zijn aardgas, olie, steenkool en uran ium. 

Het streven van de regering was om in het jaar 2 0 0 0 aa rdgas slechts 

bij hoge uitzondering voor de opwekking van elektrische energie te 

gebruiken. 
Oliegestookte openbare centrales worden sinds de eerste oliecrisis in 

de EU - toen EG- vri jwel niet m eer gebouwd. 

Onder maatschappelijke druk zij n er geen besluiten genomen ten 

aanzien van de toepassing van kerncentra les. 

Wat overbleef was s teenkool. 
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Nu de feiten over gebruik van brandstof 
Ons land verstookt nog s teeds mee r clan 50% aan aarclgas voor de 

opwekking van elek trische energie . 

Het besluit over de toepassing van kernenergie worclt door 

vertragingsmanoeuvres steeds u itgesteld. Eerst door de zogehe ten 

'brede maatschappelijke discussies' en nu door zwaar gesubsiclieerde 

windmolen-projecten. 

De Levering van electrische energie dient te zijn: 
veilig 

bedri jfszeker 

van goede kwali teit 

tegen aanvaardbare kosten en prijzen 

mil ieu-tech nisch verantwoord. 

Alie vijf voorwaarden s taan onder druk en de continuiteit kan 

n iet gewaarborgd worden , a ls er geen duidelijkheid komt in de 

bra ndstoffenpol itiek. 

Twin tig jaar geleden heb ik het ambt aanvaard om te doceren in 

het vakgebied "Elektrici teitsopwekking, -transmissie , en -distributie" wat 

ik twaalf jaa r lang m et inzet en liefde gedaan heb. Door een grote 

verandering in m ij n loopbaan heb ik de gelegenheid gekregen om een 

nieuw college op te bouwen, waar ik in het bijzonder de paralle llen en 

tegenstellingen van de beide systeemvakken Elektriciteitsvoorziening en 

Telecommunicatie heb m ogen doceren . 
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In een korte wandeling door de gesch iedenis van beide vakgebieden wil 

ik u enkele markante mijlpalen toelich ten. 

Beide vakgebieden - en dan bedoel ik de elektriciteitsvoorzien ing en 

de telefonie (later telecommunicatie)- zi jn in on s land door particulier 

initiatief ontstaan tegen het einde van de r9e eeuw. In vele gevallen 
hebben de gemeentelijke overheden het belang van elektriciteit en 

telefonie snel onderkend en op grote schaal concessies niet verlengd, dan 

we! contracten beeindigd. 

De provinciale overheden hebben zich meer op de elektriciteits

voorziening geconcentreerd , terwij l de centrale overheid -spreek: 

Den Haag- het grensoverschrijdend belang van telefonie (onder 
grens te verstaan : gemeente, provincie en land) als nationale 

verantwoordelijkheid zag en is overgegaan tot overname van 

gemeentelijke telefoonbedrij ven. Di t was in het begin van de jaren 

twintig afgerond -of beter gezegd bijna afgerond- het staatsbedri jf der 

PIT had niet genoeg geld en vakkennis om de in die tijd hypermoderne 

centrales en bedri jven van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam over 
te nemen . 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zij n de centrales van Amste rdam, Den 

Haag en Rotterdam ingeli jfd in het Staatsbedrijf der PIT. Na de oorlog 

is dit niet teruggedraaid. 

Maar hoe verging het de electric i tei tswereld ~ Waren daar geen plannen 
om een "Electricite des Pays-Bas" te creeren~ Die waren er we! degelijk. 

Yerschillende staatscommissies hebben zich mogen vastbi jten in 

taaiheid van de electric iteitsbazen om daarna tot de conclusie komen: 

"Laat het maar zoals het is, het is immers u itstekend." Hoe kwam dat? 

Het begon met een rondvaart in 19 i3 op de Moezel. De toenmalige 

di recteuren van de provinciale elektrici teitsbedrijven hebben een uitje 

georganiseerd - "initiatief Brabant"- om elkaa r en elkaars dames 
bete r te leren kennen . En deze onschu ldige rondvaart heeft tot ver 

na de 2e wereldoorlog haar stempel gedrukt op de hedendaagse 
elektriciteitsvoorziemng. Tijdens deze rondvaart is de Vereeniging van 
Directeuren van Elektricite itsbedrijven in Nederland -de VDEN-
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geboren. De VDEN heeft door goed gestructureerd overleg kans gezien 
politiek Den Haag steeds een stap v66r te zij n . Ingrijpen was dus 

overbodig. Bovend ien heeft het samenwerkingsverband ervoor gezorgd, 

dat ons land een van de veiligste , meest betrouwbare en voordel igsle 
voorzien ingen van de wereld heeft. 

Met de oprichti ng va n de KEMA in Arnhem in 1927 werd een uniek 
instituut gecreeerd, <lat wereldwi jd erkenning oogstte en voor ons land 

en onze elektriciteitsvoorzien ing de lauwerkrans voor veiligheid bracht. 

Van Staveren met zijn visie, de Zoeten met ziJn techn ische kenn is waren 
voorbeelden voor ons alien. 
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Na de 2e wereldoorlog 

Hoe is de situatie na de 2e wereldoorlog? 
Na de opbouwperiode zijn op beide vakgebieden opmerkeli jke feiten te 
constateren: 

Bij de PTT: 
De drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, bleven in 
handen van het Staatsbedrij f der PTT. 
In 1955 heeft de toenmalige Directeur Generaa l, Neher, het centraal 
laboratorium opgericht waar alle onderzoeks- en ontwikke li ngs
activiteiten voor het Staatsbedrijf der PTT ondergebracht werden . 

In de elektriciteitswereld: 
Het eerherstel der Yereeniging va n Directeuren va n 
Elektr ici teitsbedrijven in Nederland (YDEN ). Door de bezetters 
werd de VDEN ingelijfd als publiekrechtelijke organi sa tie. 
De oprichting van de Samen werkende Elektriciteits Productie
bed ri jven (SEP), die de verantwoordeli jkheid kreeg o.a. voor de 
bedrij fsvoering van het koppelnet. 

Zowel de PTT als de elektriciteitswereld hebben voor voortreffelij ke 
voorzieni ngen bin nen hun veran twoordeli jkheidsgebied gezorgd. 
En waarom moesten beide werelden veranderen) 
In 1985 heeft de Europese Commissie een Witboek het licht doen 
zien, waarin werd gesteld <lat eind 1992 ee n vrij ve rkeer van 
person en, goederen, diensten en kapitaal binnen de Gemeenschap 
moest worden gerealiseerd . De Europese Raad hechtte nog datzelfde 
jaa r zijn goedkeuring aan de plannen en keurde eveneens de daarvoor 
benodigde aanpass ing van de verdragen goed . Op 17 februari 1986 werd 
door 9 lidsta ten te Luxembu rg een "Europese Akte" ondertekend waarin 
een en ande r was vastgelegd. 
De drie overige lidstaten tekenden op 28 februari 1986. Na ratificatie 
doo r de verschillende parlementen lrad de Europese Akte op r juli i987 
in werking. 
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De doelstellingen van de Eurapese Akte kunnen in zes pun ten warden 

samengevat. 

1. Voltooiing van een grate markt zonder grenzen, waarap een vri j 
verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal m ogelijk is. 

z. Een structureel beleid op communitair niveau, dat kansen schept 
voor alle regio's, met name die m et een achterstand in economische 

ontwikkeling. Ook de ontwikkeling van plattelandsgebieden maakt 

deel uit van deze doelstelling. 

3. Samenwerking op het gebied van onderzoek en technologie. 

4 . Een Eurapees monetair systeem . 
5. De sociale di mensie uitbouwen. 

6. Het milieubeleid. 

Zender in deta ils te treden , wil ik nog twee - voor de beide vakgebieden 

belangri jke- fe iten memoreren. 

In 1987 heeft de Eurapese Commissie het "Graen boek over 
de ontwikke ling va n de gemeenschappelijke aandacht voor 

telecommunicatiediensten en -apparatuur" het licht doen zien . 

De Eurapese Commissie heeft in januari 1992 voorstellen bekend 

gemaakt voor de in terne energiemarkt. 

Een belangrij ke voorwaarde voor het welslagen van het beleid in beide 
sectoren , is de scheiding tussen regelgeving e n exploitatie van de netten . 

Voor de telecommunicatiesector is een techn ische motivatie voor 

liberalisatie en vrije concurrentie aanwezig; bi) de elektricitei tssector is 

zoiets moeili jk voorstelbaar. Wat bedoel ik hiermee) 

In de tachtiger jaren hebben wij in de telecommunica tiesector tv-•ee 
fundamentele technische veranderingen zien gebeuren: 

Glasvezel heeft op grate schaal toepassing gevonden. 
Digital isering van de cen tra les en van de transm issie. 

Hiermee werd het sam ens meltcn van telefo n ie, datatransmissie en 

mediawereld in beginse] technisch mogelijk. Oat de effectuering e rvan 

pas 1aren later gebeurde is meer een politiek-organisatorisch en well icht 
een economisch prableem geweest, dan technisch. 

Voor de elektriciteitssector zijn dergelijke fundamentele veranderingen 
niet opgetreden . De poli tieke wi l heeft in de elektriciteitssector een 
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onoverzichtelij ke des integratie tot stand gebracht, wa t op den duur de 

kwaliteit en bet rouwbaa rheid zonde r twijfel in gevaar brengt. 

Standaard isatie en/of normali satie is een gebied da t va n groot belang 

is voor beide sys teemvakken. De defin itie van normalisatie die door 

het Nederlandse Normalisatie lnstituut uit het IS O oftewel Inte rnat ional 

Standard isation Orga nisation is vastges teld, luidt als volgt: Normalisatie 

is een act ivi teit bestaande u it he t opstellen, met het oog op werkeli jke 

of m ogeli jke problemen, va n bepalingen voor algemeen en herhaald 

gebruik gericht op he t bere iken van de optimale mate va n orde in een 

gegeven context. 

Normalisa tie heeft tot doe! om een bepaald product, proces of dienst 

geschikt te m aken voor algemeen gebruik. 

Voorbeelden hierva n zij n beheers ing van verscheidenheid, 

verwisselbaarheid, gezondheid , veiligheid, m il ieubescherming, 

verhandelbaarheid, m odulariteit, econom ische prestatie , verenigbaarheid 

e.d. alsmede com bina ties daarvan. 

Voor een normale sterve li ng is dit moeilijk te begri jpen. Waar gaa t 
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het eigenli jk om? Reeds tegen het einde van de r9e eeuw werd 

onderkend <lat telefonie , maar ook de elektric iteitsvoorz iening aan 

bepaalde voorwaarden moesten voldoen om de versch illende netten m et 

elkaar samen te laten werken . 

Wereldwi jde orga nisaties als International Standardisation Organ isation 

(!SO), International Electrotechnical Commission (!EC) en International 

Telecommunication Union (ITU) hebben met redelijk ingewikkelde 

procedures en vooral lange loopti jden voor standaardisatie gezorgd. Dat 

heeft voor beide vakgebieden bevredigend gewerkt, hoewel een standaard 

vaak het resultaat va n compromissen is . Daar spelen economi sche 

bela ngen een belangrijke rol in. De stroomversnell ing waarin de 

te lecomm unicatie in de tachti ger jaren van de twint igste eeuw 

terecht kwam , riep om versnelde procedures. In Eu ropa heeft <l it tot 

de oprichting van de European Telecommunication Standardisation 

Institute (ETSI ) geleid. ETS !'s grote succes is de GSM standaardisatie. 

Zonder U verder in de toch al saaie wereld van de sta ndaard isatie 

mee te nemen, wil ik u op de verschillen in standaard isatie voor 

telecommunica tie en electriciteitsvoorz ien ing wi jzen. Geen van beide 

systeemvakgebieden kan zonder standaards. Dit echte r om volkomen 

verschillende redenen. Bi j de telecommunicatie kunnen appara ten en 

netten niet samenwerken zonder <lat er standaards zijn. Dus. wil 

men een nieuw apparaat op de markt brengen, dan moet eerst een 

standaard geaccepteerd zijn. ls een fa brikant t6ch van men ing <lat zijn 

product ook zonder geaccepteerde sta ndaard ontwikkeld, geproduceerd 

en op de markt gebracht kan worden , dan loopt h ij grote risico's, 

die tot een finan ciele flo p kunnen Jeiden. Geheel anders is <lat bij 

de elektriciteitsvoorziening. Daar hebben wij immers niet met een 

wereldomvattend netwerk te maken, maar met een reeks au tonome 

netten die via transfo rmatoren aan elkaar gekoppeld zijn. Dat betekent 

<la t toepassing van nieuw ontwikkelde componenten in eigenfijk 

ge'isoleerde netten toegepast kunnen worden, zonder anderen te 

be'invloeden . Dus kan de s tandaard jaren later tot stand worden gebracht. 

Voorbeeld is de zink -oxide overspanningsa Aeider. 
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lk wil nu iets voor een oratie ongebruikelijks doen, namelijk enkele 

stellinge n poneren: 

1. De optimale oplossing voor beide sectoren - telecom municatie en 

elektricite itsvoorziening- zou de volledige scheiding zijn - technisch 

en organisator isch- van netten en diensten. 
2. De elektriciteitswereld heeft een historische kans gemist door 

niet te komen tot een opwekbedrij f gesteund door een 

transmissienetbeheerder. 

3. De verschuiving van fundamenteel onderzoek naar japan en VS 

brengt Europa opn ieuw op grote achters tand. 

4. De behoefte in de telecommunicatiewereld aan bedr ij fsvoeringscentra 
kwam door de in troductie van glasvezel en digitalisering, wat 

omrouting mogelijk maakte. 

5. Wijn is geen drank maar een cultuurverschij nsel. 

6 . Om geluk en bevrediging in het !eve n te vinden -de werkelijk hogere 

waarden van het !even- zullen we m oeten vechten voor beperking van 

de overmaa t aan informatie. 

Aangezien ik onze decaan beloofd heb m ild te zijn , zal ik niet ingaan op 

de organisatorische wir-war van het hoger onderwijs. 
lk wil we! kwi jt: 

Ten eerste: de invoering van een vierjarig curriculum heeft mede 

bijgedragen aan de catastrofale achteru itgang van de instroom van 

studen ten in de als "zware s tudie" beke nd staande richtingen. 

Ten tweede: diegenen die over het integreren van technisch 

wetenschappelij k onderwijs (TU's) en het toegepast technisch onderwijs 

(HTS-en) praten, weten mi jns inziens n iet waar ze het over hebben. 

Citaat van Simon Rozendaal: 

"Nederland verdomt. jaa r in , jaar uit, bekommert <lit land zich 
m inder om het genereren van nieuwe kennis. Zelfs nu Nederland 

een ongekende welvaartsperiode doormaakt, gaan de extra miljarden 
n iet naar de wetenschap. Alles en iedereen piept voorbij de geldtrog. 
Verloskundigen , as ielzoeke rs, de Betuwelijn, onderwijzers, ambtenaren. 
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snelwegen, overa l gaat het surplus aan welvaart naartoe, maar de kip die 
de gouden eieren voor onze kinderen en kindskinderen moet leggen, 
wordt langzaam maar zeker uitgehongerd. Het schokkendst is nog we! 

dater geen haan naar kraait. 

)a, PvdA-fractievoorzitter Melkert heeft een s tukje op de opiniepagina 

van De Volkskrant geschreven waa rin hij oppert dat er m isschie n ook 

een extraa tje n aar de wetenschap zou kunnen, maar daar volgde een 
oorverdovende stil te op. Geen politicus die de stormbal hijst, geen 
staatsman die erop wijs t dat we continu zakken in de internationale 

statistieken , geen m inister-president die de camera inkijkt en het volk 

duidelijk m aakt dat als we nu niet in wetenschap investeren, we over 

tien, twintig, dertig jaar economisch en maatschappelijk niet m eer 
meetellen. Bi j wijze van gotspe ontpopte de minister van onderwijs, 

cultuur en v.'etenschappen zich onlangs als braafste jongetje uit de klas 
van Zalm en zei in het parlement zelfs dat hi j geen extra geld nodig 

had ." Einde citaat. 
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Twintig jaar later - een terugblik d ie had moeten beginnen bi j wijlen 

m ijn pleegvader, Hans s' )acob, mede-oprichter van deze univers ite it. 

In 1957 terugfietsend uit Delft de bouwtekeningen van de eerste echte 

TH-gebouwen bij een borreltje op de zaterdagavonden bespreken - hij 

is van ons te vroeg heengegaan om mijn benoem ing en optreden in 

Eindhoven mee te kunnen maken. 

Bij zo'n afscheid horen ook enkele woorden van dank. Dank aan 

diegenen die mi j voor de ambt van buitengewoon hoogleraa r hebben 

voorgedragen en dank aan diegenen die m ij in deze func tie hebben 

ondersteund en geholpen. 

Dan k aan velen die m ijn dadendrang in goede banen geleid hebben. 

Ik wens diegenen die zich volledig en onbaatzuchtig voor het 

wetenschappelijk hoger onderwijs inzetten kracht en 

uithoudingsvermogen. 

Een uitzondering bi j mijn dankbetuigen wil ik maken. Vanaf deze plaa ts 
wil ik m ijn lieve vrouw Hedy voor haar toewijding danken - voor haar 

steun in goede en m in der goede tijden. Het ga u allen goed. 

lk heb gezegd. 
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Mihaly Antal, geboren op 13 februari 1936 in Sepsiszentgyorgy 

(Hongarije), studeerde in 1962 af aan de Technische Hogesch ool Delft 

a ls e lektrotechnisch ingenieur. Sinds 19 81 is hi j deeltijd hoogleraar bi j 

faculteit Elektrotechniek van de Technische Universite it Eindhoven. Na 

zijn afs tuderen was hij in diverse functies werkzaam bij N.V. KEMA . 

AEG Amsterdam, Provinciaal Electriciteitsbedrij fvan Noord Holland. 

T Bl Holdings B.V. , PTT Research en Eurescom GmbH. 

Verder was hij onder m eer commissaris bij N. V. KEM A en voorzitter van 

de Stuurgroep C (Elektrotechn iek) van de Vereniging van Directeuren 

van Elektriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN). Tevens had hij zitting 

in het bestuur van de Stichting Energietechniek en was hiJ lid van de 

Programma Advies Raad van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO. 

Prof.ir. M. Antal is van 1 janua ri 1981 tot r m aart 2001 als 

hoogleraar verbonden aan de Technische U n ive rsite it Eindhoven . H ij is 

werkzaam op he t vakgebied Beheersaspecten van Energievoorzien ing en 

Telecommunicatienetten. 
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