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 VOORWOORD 
Het schrijven van een proefschrift is geen passief pretje zoals een fijne film, een mooi 
concert of de intocht van Sinterklaas en is evenmin een ontspannende bezigheid zoals 
hapjes serveren op je tuinfeest of lekkere soep en salade maken in je eigen keuken. 
Schrijven is hard werken en voordat je kunt gaan schrijven moet je nog harder wer-
ken. Waarom dan? 
 Bij mij is het vooral dwangmatig handelen geweest. Onderwerpen uitpluizen en 
uitleggen, zinnen met betekenis maken en alfabetti produceren. In afzondering toch 
voortdurend met communicatie bezig zijn. Vogels maken jaarlijks een nest, kinderen 
spelen tot ze er bij neervallen en piekeraars moeten hun ideeën kwijt. Dat dwangma-
tige is echter niet onaangenaam want schrijven is voor mij ook een smoes om mooie 
pennen te kopen, fijn glad Italiaans ruitjespapier in te slaan en kartonnen mappen in 
Oxford te kopen om knipsels, foto’s, ideeën, tekstflarden, cartoons en literatuurbron-
nen en -verwijzingen op te bergen alsof het een ordelijk proces betreft.  
 Met dit proefschrift zijn tevens mijn professionele bezigheden beëindigd. Voor 
jonge en geleerde mensen is een proefschrift het begin van een wetenschappelijke car-
rière maar voor mij is het, na het afleggen van een grillig en niet-gebaand pad door het 
terrein van de informatie- en communicatietechnologie, de laatste etappe van een per-
soonlijke ontwikkelingsgang en ook het einde van een inhaalmanoeuvre, die na mijn 
lagere school begonnen is en dus aan de Universiteit van Amsterdam stopt. Het was 
plezierig toeven op die vluchtstrook. Inmiddels een paar boeken verder (over compu-
ternetwerken en datacommunicatie, over de informatie-infrastructuur en over infor-
matiemanagement en -beleid), is mijn meest overdachte publicatie nu klaar. Ik hoop 
maar dat ik mijn fascinatie voor de onderstromen van allerlei spectaculaire ICT-ver-
schijnselen en voor de onzichtbare aandrijfassen van digitale narigheden heb kunnen 
overbrengen.  
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