
Een groot betonnen gebouw, midden in de TU wijk. Passend 
bij het vak van de civiele techniek, dat is duidelijk. Sfeerloos als
gebouw maar vol van leven en verwachting; en de plek waar ik
25 jaar geleden 5 jaar studeerde en vrienden zou maken voor
het leven (althans tot nu toe). Er waren leermeesters (ja mees-
ters, het is niet anders, later daarover meer) die inspireerden en
enkelen die ons in slaap susten en ik maakte kennis met het
mooie vak van de civiele techniek en vrij snel daarna al de 
geotechniek. Machtig was het gevoel onderin een 30 m diepe
bouwput te staan in Londen, ja mijn liefde daarvoor is nooit
meer weggegaan. Tegelijkertijd met deze ontwikkelingen
groeide er een prachtig vakblad, waarvan het voor mij leek of
het altijd al bestaan had. Als lid van de redactie zag ik later 
in hoeveel werk er in zo’n blad gaat en hoe belangrijk het is 
de inhoud aan te laten sluiten op de praktijk, voldoende 
vernieuwend te zijn en ruimte te geven voor wat ik noem 
“de sociale cohesie” van het vakgebied. Het is toch echt  ‘ons’
vakblad, van de sponsors, van KIVI, van allen. Behalve voor
kromme d’s is er ruimte voor projectervaringen en lief en 
leed uit het vakgebied, inclusief werving en selectie, niet 
onbelangrijk in de schaarse markt van geotechnici die er 
gedurende die 25 jaar eigenlijk bijna altijd is geweest.

Is er eigenlijk veel veranderd in die 25 jaar? Nou nogal. Het blad
is een moderne glossy en zeer kleurrijk.  Best jammer dat we dat
van geotechnici nog wat te weinig kunnen zeggen, om maar
eens een punt te maken dat ik om me heen professioneel gezien
niet zo vaak hoor. Het vakblad is internationaler geworden,
natuurlijk met Vlaams België erbij maar ook met de internatio-
nale specials die ik altijd hoog heb zitten (en menigmaal op een
congres bij mensen in hun tassen heb gepraat). En dat geldt 
gelukkig wél voor geotechnici van dit moment. Via internatio-
nale studenten en instroom is ons clubje verrijkt. Deze inter-
nationals brengen nieuwe ideeën dicht-
bij en toepasbaar voor Nederland. Niet
allemaal zullen ze deze column in het 
Nederlands al kunnen volgen maar ik zie
veel van hen zich inspannen en prima
aansluiten in de Nederlandse omstan-
digheden. Mocht u nog een zetje nodig
hebben, nodig eens een internationale
student uit voor een kennismaking 
(virtueel of straks weer in het echt) en
see for your self! Een beetje diver-
siteit (op alle fronten) voegt echt iets
toe, het duurt me echt soms wat te lang

voordat dit gemeengoed wordt. De instroom is aardig op orde,
maar helaas verliezen we veel talent, ook nog steeds veel 
vrouwen, ergens in hun technische loopbaan. En nee, dat is
geen issue dat we kunnen af doen met makkelijke verklaringen.
Daarvoor is eerlijk in de spiegel kijken nodig, welke (onbewuste)
voorkeuren heb ik zelf eigenlijk en zijn deze wel zo behulpzaam?
Terug naar het vakblad, terug naar de inhoud. 25 jaar geleden
was een beetje berekening nog een hele hoop werk, eindig 
elementen stonden nog aan het begin en van prof. Verruijt
leerde ik programmeren in Basic. En nu? Digital twins, random
finite elements, probabilistisch en parametrisch ontwerpen en
toepassing van machine learning (u ziet ook hier de internatio-
nalisering in het taalgebruik), we draaien onze hand er niet meer
voor om en het blad staat er mee vol. En wat brengt ons dat? 
Je zou verwachten dat faalkosten tot het verleden behoren.
Niets is minder waar. 25 jaar geleden werden deze nog niet 
zo genoemd, 10 jaar geleden bereikte de aandacht hiervoor 
het hoogtepunt en nu? Niemand durft het nog te zeggen, 
maar ze zijn er nog steeds. Door steeds complexere projecten
kunnen de ontwikkelingen in het vakgebied, ondanks de grote
verbeteringen die deze brengen, dit nog niet voorkomen. 

Persoonlijk denk ik dat er nog vaak een mismatch is of een 
verkeerde zuinigheid voor het inzetten van kennis in projecten.
Moderne middelen kunnen bovendien niet zonder gedegen
kennis van de ondergrond die er aan de voorkant ingaat. 
En waar zit die kennis? 25 jaar geleden nog bij een sterke inhou-
delijke overheid, later bij kennisinstituten (nog steeds!) maar
ook steeds meer bij marktpartijen. De noodzaak om het samen
te doen is dus steeds groter, omdat de uitdagingen ook groter
worden. Dicht op elkaar leven, bodemdaling, klimaatverande-
ring, energietransitie, de tijd dat zaken overzichtelijk waren (als
die er ooit was) is toch wel echt voorbij. Eigenlijk ook meteen

wel goed nieuws, want geotechnici
zijn bewezen goed in staat om te gaan
met onzekerheden en risico’s en kan-
sen te creëren die waarde toevoegen
aan maatschappelijke ontwikkelingen
en de projecten die we daarvoor nodig
hebben. Nou, waar wachten we nog
op, aan het werk! Of nee, eerst nog
even genieten van deze editie van het
vakblad.
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