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1 VERANTWOORDING 
Dit eerste hoofdstuk geeft aan welke relaties er zijn tussen mijn dis-
sertatieonderwerp, de gekozen opzet en de markeringen in de veertig 
werkjaren in en rond de informatie- en communicatietechnologie. Het 
spelen van twee verschillende rollen, practitioner en scholar, was spannend, 
chaotisch en soms vruchtbaar, maar bijna altijd plezierig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 DE ONTDEKKINGSREIS 
1.1.1 REISVERSLAG ? 

Dit proefschrift is geen nauwkeurig en tijdsgetrouw verslag van mijn tocht1,2 door de 
informatie- en communicatietechnologie (ICT) waar ik een kleine veertig jaar over ge-
daan heb3. Zoiets zou ook saaie en onbegrijpelijke teksten opleveren. Soms was er tij-
dens die reis voor mij veel nieuws te beleven, waren er veel verrassende verschijnselen 
te zien en was er ook veel dat om een verklaring vroeg: nieuwe systemen, nieuwe 
technische constellaties en werkwijzen, een nieuwe belichting van bestaande proble-
men, nieuwe vraagstukken rond oude voorzieningen. Soms was er ook weinig verras-
sing, vulden de dagen zich met rituele bijeenkomsten, praatjes rond koffieautomaten 
en managementhandwerk: budgetbesprekingen, meer-van-hetzelfde-gesprekken, ver-
gaderingen over notulen van vergaderingen – de Brownse bewegingen die er in grote 
organisaties bijna altijd zijn4.  

Dit is ook geen beschrijving van hoogtepunten, dus geen “the very best of ...” 
5. Het 

zou persoonlijk worden, oninteressant voor anderen en in ontologisch6 opzicht waar-
schijnlijk ontluisterend. Kwesties en verschijnselen die ík interessant gevonden heb 
doen verstandiger en ervarener technologen en wetenschappers waarschijnlijk gapen 
en zijn stellig niet de moeite waard om op te schrijven en te verspreiden, omdat ze 
epistemologisch7 niet van belang zijn. ICT-gebeurtenissen die ík amusant gevonden 
heb kunnen, door andere ogen bezien, flauw en zelfs tenenkrommend zijn. 
 Bijna alle onderwerpen in dit proefschrift hebben echter wèl een verbinding met 
de praktijk, beter gezegd: met míjn praktijk, en zijn daar soms uit voortgekomen. Veel 
gebeurtenissen en ervaringen in mijn werk hebben me aangezet verder na te denken, 
dieper te graven en verklaringen te vinden. Het kán niet zo zijn dat trouvailles louter 
geluk zijn8 en dat narigheden pure toevalligheden zijn, althans dat heb ík altijd onbe-
vredigend en onverantwoord naïef gevonden. Daarom dit eerste hoofdstuk. Het bevat 
een korte opsomming van die ontwikkelingen, projecten en plannen die hebben bijge-
dragen aan mijn inzichten en die inspirerende aanleidingen zijn geweest voor analyses, 
denkmodellen en (soms) verantwoorde werkzame therapieën.  

Ná dit hoofdstuk verandert de toonzetting van deze teksten, van de informele ik-stijl 
in een meer afstandelijke en formelere, en neemt de ‘scholar’ het van de ‘practitioner’ 
over9. 
 

1.1.2 ICT-ETAPPES  

Ik ben van de generatie die het VPRO-radioprogramma ‘Piet Ponskaart Presenteert’ 
10 

leuk vond. Maar daarvóór is het al begonnen. Nadat ik tijdens mijn scheikundestudie 
in brand was gevlogen op het Organisch Chemisch Laboratorium aan de Croesestraat 
in Utrecht begreep ik dat het mijn vak niet was. (De ontmoeting met Leo Vroman op 
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de bibliotheek was in ieder geval leuker.) Tijdens een cursus Algol’60 op het Elektro-
nisch Rekencentrum (ERC) van de Rijksuniversiteit te Utrecht werd ik gegrepen door 
wat men toen ‘gestructureerd programmeren’ noemde – ik werd werkstudent en deel-
tijd-computeroperator; zelfs een rekenautomaat moet (af en toe) worden bediend.  
 Daar begon het ook mee. In mijn gang door de informatie- en 
communicatietechnologie die daarna begon, onderscheid ik vier pe-
riodes: 
1. Rekencentrum in opbouw11; 
2. Adviespraktijk12; 
3. Informatiemanagement bij een grote financiële onderneming13; 
4. Zelfstandig14. 

Natuurlijk wil ik ook mijn werk aan de Universiteit van Amsterdam 
noemen, dat ik naast mijn andere werkzaamheden in de perioden 3 
en 4 heb verricht. Ik zal daar afzonderlijk aandacht aan besteden, 
niet zozeer vanwege de ervaringen op ICT-terrein als wel om de ge-
legenheid die ik daar kreeg een fundering te zoeken voor waar de 
praktijk mij mee verraste. 
 
REKENCENTRUM IN OPBOUW 

Recursief programmeren, de kromme van Koch plotten (1.1.2a), 
versjes in een spiraal uittekenen, sociogrammen uitrekenen, week-
einden programmeren, testen, verbeteren ... een EL X-8 als PC en 
de sleutel van het rekencentrum van de universiteit om dag-en-
nacht te kunnen spelen. Fantastisch én onbegrijpelijk, dat vertrou-
wen. 
 In dienst gekomen van het ERC, werd ik programma-adviseur: 
fouten in andermans programma’s proberen op te sporen. Later 
kon ik uit drie functies kiezen – het werd de systeemgroep. Eerlijk 
gezegd een leerzame, maar weinig productieve tijd: ik was niet zo 
goed in ‘operating systems’ en machinecode.  
 Er kwam een 60-bits mainframe van Control Data, waarover ook de Groningse en 
Amsterdamse universiteiten beschikten, en er kwam een PDP11/40 als terminalcon-
centrator die vooral door inspanningen van anderen ging werken. Vervolgens heb ik 
de configuratieuitbreiding met een interactieve front-endmachine voorbereid, opdat 
gebruikerswensen – de PC was nog niet uitgevonden... – gehonoreerd werden en de 
dure mainframecapaciteit beter kon worden benut. Later bracht ik adviezen uit als fa-
culteiten/vakgroepen computerapparatuur wilden aanschaffen, participeerde ik in 
werkgroepen bij de oprichting van SURF en werkte ik voor het eerst met de Delphi-
methode15. 
 Mijn fascinatie voor telecommunicatie was de drijfveer achter een gebruikershand-
leiding, die het begin zou vormen van een boek over datacommunicatie en netwer-
ken16. 
 
ADVIESPRAKTIJK 

James Martin, van oorsprong fysicus17, gold als een goeroe op het gebied van informa-
tieplanning. Zijn ‘associates’ – JMA – vormden een internationale adviespraktijk, voor-
al gebaseerd op Information Engineering (IE), een methode die door Martin was ont-
wikkeld. Na een korte leertijd en een intensieve periode als ‘gezel’ mocht ik toetreden 
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tot het gilde van consultants. Mijn werk bestond vooral uit het helpen opstellen van 
informatieplannen, waarvan informatie- en applicatie-architecturen de romp uitmaak-
ten. Daarnaast was ik betrokken bij een opdracht van wat nu het Ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap heet om de oprichting van een Europese vereniging 
van researchnetwerken te helpen bewerkstelligen18.  
 Bij JMA kreeg ik de gelegenheid om de informatieplanningsfase van IE verder te 
ontwikkelen – een eerste onderzoeksproject en tevens een eerste kennismaking met 
prof.dr.ir. Maes, adviseur van JMA. Uiteindelijk resulteerde het in een boek over in-
formatie-infrastructuur19. 

Het bijdragen aan een informatieplan voor een uitzendorganisatie resulteerde in een 
vervolgopdracht voor het ontwerp van een meldkamersysteem. Een fantastische erva-
ring door de aard van het vraagstuk en door de betrokkenheid van de opdrachtgever. 
Dáár heb ik ondervonden wat gebruikersgedreven ontwerpen kan betekenen en hoe 
lastige real-time kwesties toch eenvoudig kunnen worden. Daar heb ik ook ondervon-
den hoe moeilijk het is in architectuur- en ontwerptrajecten de technische en organi-
satorische kostenconsequenties en de meerwaarde te kunnen beoordelen en kwanti-
ficeren. 
 Van JMA splitsten zich de strategiegeoriënteerde adviseurs af in de groep Stratix. 
Ik ging mee en werkte aan een opdracht van de Centrale Dienst Informatica (CDI) 
van Rabobank Nederland. Na een decentralisatieoperatie dienden overall-standaarden 
en -werkwijzen vastgelegd te worden opdat er geen wildgroei zou ontstaan, gegevens 
uitwisselbaar bleven en samenwerking effectief kon verlopen. Het was mijn laatste ad-
viesopdracht – ik trad bij de CDI in dienst. 
 
INFORMATIEMANAGEMENT 
Bij Rabobank Nederland heb ik verschillende functies bekleed – staffuncties en mana-
gementfuncties – waardoor ik mijn scala aan spannende ervaringen kon uitbreiden en 
ik met vraagstukken te maken kreeg die niet louter technologiegebonden waren. Een 
(letterlijk) indrukwekkende tijd waarin organisatie- en technologieontwikkelingen 
steeds weer een fascinerende mix vormden en waarbij ook schitterende schaalgrootte-
vraagstukken een rol speelden. Een vijftal onderwerpen is het vermelden waard. 

[1] INFRASTRUCTUUR. De eerste activiteit op dit gebied betrof het ontwerpen en 
voor besluitvorming gereed maken van een in eigen beheer te exploiteren Rabobank 
Telecommunicatie Netwerk – het landelijk netwerk dat de rekencentra van Rabo en 
Interpolis onderling en met de lokale banken en hun kantoren zou verbinden. Het 
kostte geen moeite kennis te mobiliseren want die was in ruime mate voorhanden! 
 Daarna werd ik verantwoordelijk voor systeemintegratie, hetgeen ongeveer neer-
kwam op het verzorgen van koppelingen tussen de verschillende mainframes en op 
gemangeld worden door twee technische bolwerken. De audit die ik mocht helpen 
uitvoeren op het moeizaam lopende vernieuwingsproject20 voor de faciliteiten bij de 
lokale banken luidde een nieuwe fase in.  
 De verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling van de infrastructurele voorzie-
ningen van de lokale banken drukten na de audit aanvankelijk zwaar maar werden ve-
derlicht door de kwaliteit van veel betrokken medewerkers. Het min of meer geleide-
lijk op marktconforme standaarden brengen van de infrastructuur was een lastige klus, 
niet in de laatste plaats door onvolledige en soms onvolkomen architectuurvoorschrif-
ten. Alle activiteiten waren doortrokken van de noodzaak iedere complexiteitstoena-
me te bestrijden. Uiteindelijk werden ook vergaande organisatorische veranderingen 
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doorgevoerd: eigendomsverhoudingen werden gewijzigd en verantwoordelijkheden 
centraal belegd. 

[2] ARCHITECTUUR. Na wijzigingen in het management bij het aantreden van een 
nieuwe directie, werd ik betrokken in de herdefinitie van de architectuur van het re-
tailbedrijf. Stond de complexiteitsreductie hoog op ónze lijst, de directeuren en mana-
gers van lokale banken die participeerden – een ongebruikelijke setting! – benadrukten 
de noodzaak van actuele klantinformatie over álle kanalen. Bovendien beklemtoonden 
zij dat managementinformatie tijdig, consistent en behandelbaar moest zijn en niet al-
leen uit transactionele data maar ook uit ‘zachte’ informatie moest bestaan (contacten, 
uitstaande trajecten, e.d.). Bancaire informatie is méér dan getalletjes.  
 Er is op grond van de strategische veranderingen ook nieuw informatiebeleid ge-
formuleerd en er kwam een nieuwe architectuur21 die voldeed aan de slagzin: centrali-
satie, concentratie en standaardisatie. Vervolgens is in een jarenlang uitvoeringstraject 
gebleken dat een consistente architectuur niet zonder concrete, relevante doelen noch 
zonder consequent managementhandelen kan. Anders wordt het niets. 

[3] FINANCIËLE ADMINISTRATIE. Het ‘oppassen’ op bijna veertig grote en kleine 
toepassingen in het financieel-administratieve domein betekende voor mij een omme-
keer. Ik werd verantwoordelijk voor zaken waar ik geen verstand van had: het verzor-
gen van de administraties van de lokale banken en van ‘het grootboek’ van Rabobank 
Nederland, de rapportages voor De Nederlandsche Bank (DNB) en de management-
informatie voor de lokale banken. Het betrof oude, antieke en soms vermolmde sys-
temen, met behulp van ouderwetse werkwijzen en werklust in de lucht gehouden. De 
millenniumovergang22 was, in dat licht bezien, een mooie klus. 
 Het aanpassen van de manier van werken verbeterde de beschikbaarheid en kwali-
teit van de systemen. Het nauwgezet in kaart brengen van álle interfaces plaveide de 
juiste weg naar vervanging en vernieuwing, die door liquiditeitsverbetering ook pro-
fijtelijk bleek te zijn. 

[4] LEGACY. Het helpen opruimen van oude middleware in het X.25-netwerk, dat 
buiten bedrijf zou worden gesteld, is een oefening in bescheidenheid geworden. Het 
ging om voorzieningen die ik eerder zelf had laten ontwikkelen! Hoe ‘clean’ de opzet 
indertijd ook was, de ondergrondse structuren bleken bovengronds – in de applica-
tiewereld – op allerlei bedoelde en onbedoelde manieren te zijn benut. Daardoor was 
het geen recht-toe-recht-aan project (en PRINCE2 helpt dan niet). Op het Landelijk Ar-
chitectuur Congres heb ik bij ‘Slopen onder architectuur’ verslag gedaan van dit onge-
bruikelijke en geslaagde project23. 

[5] INTERNET. De Rabobank is met 200.000+ bezoekers per dag de grootste finan-
ciële dienstverlener in Europa op internet, vooral door de vroege, visionaire en onor-
thodoxe inspanningen van directeur Bouwkamp, de beste baas die ik ooit gehad heb. 
Die betrokkenheid in het pioniersstadium bracht later de ‘wet van de remmende voor-
sprong’ manifest in beeld: stijgende exploitatiekosten, afnemende aanpasbaarheid en 
toenemende kwetsbaarheid. Met nieuwe architectuur24 zou het tij gekeerd moeten 
worden én moest de prominente internetaanwezigheid ook commercieel inzetbaar 
worden gemaakt. Uiteindelijk is 50% kostenreductie gerealiseerd en is belangrijk aan 
flexibiliteit gewonnen.  
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ZELFSTANDIG 

In de opdrachten, samen met de Business Transformatie Groep (BTG) uitgevoerd, be-
gon het steeds met ‘het opnemen van de meter’, met een ICT-audit. Het bleef natuur-
lijk niet bij het stellen van een diagnose. Hoewel het om verschillende bedrijven met 
beslist verschillende vraagstukken in de informatievoorziening ging, bleken het beper-
ken en terugdringen van (te) ver doorgevoerde ‘outsourcing’ en het op peil brengen 
van het ICT-vakmanschap werkzame medicijnen te zijn. Het verraste mij dat goed ge-
leide bedrijven toch een beperkt en verbrokkeld beeld van de kosten en de toege-
voegde waarde van hun informatievoorziening kunnen hebben. 
 Door betrokkenheid bij systeemvernieuwing bij de politie bleek mij dat architec-
tuur en politiek elkaar soms duchtig beïnvloeden, waardoor taaie vraagstukken25 ont-
staan. Dan is het geen lolletje meer en zijn successen niet eenvoudig te behalen. 
 
UVA 

Naast de ongelooflijk wijze lessen van studenten, die mij steeds weer met de neus op 
tunnelvisierisico’s drukken, heb ik ondervonden dat vernieuwing in onderwijs niet één 
vonk is maar gestaag samenwerken vergt. De elektronische bibliotheek zorgde ervoor 
dat Bunnik op minder dan een tramhalte van het centrum van Amsterdam verwijderd 
is. Dat is comfortabel. 

 
1.2 DE OOGST 

Diverse ervaringen, tijdens mijn hierboven beschreven betrekkingen opgedaan, heb-
ben mij geïnspireerd bij het destilleren en formuleren van wat mijn onderzoeksnoe-
mer kan worden genoemd: de informatie-infrastructuur. Ik vlei me met de gedachte 
dat ik aan dat onderwerp al ben begonnen in mijn consultancyperiode en dat ik het, 
met vallen en opstaan, in de loop der tijd tot enige wasdom heb helpen brengen26.  
 In de drukte die door de ‘technology-push’ wordt veroorzaakt is er minder aan-
dacht voor trager lijkende verschijnselen en zijn maatregelen die pas op langere ter-
mijn vruchten kunnen afwerpen niet in zwang. Toch lijkt het er bij de informatievoor-
ziening van organisaties op dat in de ontwikkelingen juist die tragere onderstromen de 
richting bepalen en dat het de fundering van de informatievoorziening is die de ge-
wenste veranderingen mogelijk maakt en schraagt. 

Hierna noem ik verschillende onderwerpen die zijn ontleend aan voor mij inspireren-
de ervaringen en ik vermeld daarbij hun komaf zo getrouw mogelijk. Overigens is het 
niet alleen de praktijk die mijn onderzoek heeft aangedreven. Het onderzoek zèlf, de 
literatuur die ik heb verstouwd27 en de uitkomsten die zich in analyses, modelvorming 
en interviews allengs aandienden hebben overigens een minstens zo belangrijke rol ge-
speeld. Maar dat komt later aan de orde. 
 

1.2.1 ‘INSTALLED BASE’ 

Geen enkele organisatie kan haar verleden ontlopen, zeker niet als van geautomati-
seerde systemen gebruik wordt gemaakt. Op het rekencentrum merkte ik dat de keuze 
voor een programmeertaal ook werkwijze, uitwisselingsmogelijkheden en collegiaal 
contact meebracht. Dat raak je niet kwijt als je van taal verandert. Systemen hebben 
ook zo hun verbanden met andere domeinen. In ’t Veld zei dat al: systemen zijn ge-
stolde procedures28.  
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 In informatieplanningstrajecten merkte ik dat, hoeveel ‘groene wei’ er ook in archi-
tectuurontwikkeling zit, het bij realisatie gaat om de beschikbare voorzieningen en 
hùn veranderbaarheid. 
 In infrastructuurontwikkeling kan niemand om de ‘installed base’ heen, op straffe 
van schadelijke discontinuïteit. Dat werd duidelijk bij de aanleg van het landelijk Ra-
bonetwerk: als er tóch fundamentele wijzigingen nodig zijn, is blijkbaar de hele ‘in-
stalled base’ projectterrein. Bij het aanpassen van de architectuur van het Rabo’s retail-
bedrijf bleek dat opnieuw. Uiteindelijk moet ik concluderen dat niet het schetsen van 
een of ander ideaal toekomstbeeld, maar het kiezen van een realistisch vertrekpunt en 
het ontwerpen van haalbare vervolgstappen tot succes leiden. 
 

 1.2.2 MODELLEN EN MODELVORMING 

Het beschikken over een getrouw en hanteer-
baar model is een aantal malen een succesfactor 
gebleken. Bij netwerkontwerp (fig. 1.2.2a) kreeg 
ik bijvoorbeeld de mogelijkheid de topologie 
daadwerkelijk door te laten rekenen waardoor 
zekerheid werd verkregen over de juistheid van 
de gekozen oplossingsrichting en er zicht ont-
stond op belangrijke ontwerpvariabelen ‘voor-
dat de schop de grond in ging’. Maar ook het 
opruimen van oude, verouderde voorzieningen 
(zie §1.2.6) zou zonder behoorlijke denk- en 
werkmodellen nooit zijn gelukt.  

ICT-beslissingen kunnen zonder begrijpelijke 
modellen vaak niet goed worden voorbereid:  
 in mijn rekencentrumperiode bleek dat al bij de aanvraag van front-end-apparatuur 

en ook in mijn adviespraktijk vergde de communicatie met opdrachtgevers duide-
lijke praatmodellen; 

 in de infrastructuurperiode bij Rabobank bleek dat gebruikers willen begrijpen wat 
er voor hen wordt ontwikkeld en daarbij zijn modellen onontbeerlijk;  

 bij het ‘op de schop nemen’ van (delen van) de financiële systemenhuishouding 
kwam door een ‘logistiek’ informatiemodel de werkelijke problematiek in beeld en 
bleek niet een applicatie maar de constellatie van applicaties en hun informatie-
uitwisseling het probleem te zijn;  

 de besluitvorming over de internetarchitectuur was gediend met aansprekende 
modellen; 

 voor het ‘uitfaseren’ van het verouderde deel van het Rabonetwerk zijn verschil-
lende modellen ontwikkeld waardoor de eerst onoverzichtelijke waaier aan moge-
lijkheden tot enkele categorieën kon worden teruggebracht en het project over-
zichtelijk en beheersbaar werd. 

 
1.2.3 ARCHITECTUUR EN ARCHITECTUURFUNCTIE 

Architectuur is, heb ik gemerkt, een containerbegrip: alles wat zelfs maar in de verte 
met ontwerpen te maken heeft wordt architectuur genoemd. Architectuur is óók on-
derwerp van een scholenstrijd: is architectuur nu ontwerp of is architectuur een ver-
zameling regels en richtlijnen opdat goed ontwerp mogelijk wordt en min of meer af-
gedwongen?  



1– VERANTWOORDING 
 

 
 
 – 7 – 
 
 

Hoe ook, structureren vooraf helpt narigheid voorkomen. Sinds mijn consultantwerk 
en mijn werk bij Rabobank weet ik dat ordelijke samenstellingen – structuren – niet 
vanzelf ontstaan. De vraag wanneer een structuur goed genoeg is en voldoet, kan ove-
rigens niet makkelijk worden beantwoord. Er zijn in de praktijk wel vuistregels te vin-
den, maar geen meetbare maatgevende eigenschappen. 

Bovendien: architectuur is niet genoeg!29 Een werkende architectuurfunctie is dé succes-
factor. Helaas moet ik melden die niet vaak te hebben gezien. Met de mond beleden 
beleid wordt maar in weinig gevallen in dagelijkse daden omgezet. Ik heb aan den lijve 
ervaren hoe dat komt.  
 Als er architectuur ontwikkeld wordt die niet maakbaar is of overduidelijk niet past 

in de betreffende domeinen, verliezen architecten elk respect en worden ook goe-
de ideeën niet meer serieus genomen.  

 Architecten moeten kunnen uitleggen dat hun ontwerp maakbaar is en ook vol-
gens verwachting gaat werken, liefst met enige rek. 

 Als architecten niet in staat zijn ‘het waarom’ van (onderdelen van) hun architec-
tuur uit te leggen, worden ideeën, concepten en voorschriften als willekeur ervaren 
en worden ze waarschijnlijk genegeerd. 

 Als architecten individueel gerespecteerd worden en gezag hebben, is er vaak van 
welwillendheid sprake, maar (nog) niet van weloverwogen consequent handelen. 
De architectuurfunctie móet in de organisatie zijn ingebed en spelregels terzake 
móeten worden opgevolgd.  

Rabobank heeft een lange traditie als het om architectuur gaat en er zijn ook verschil-
lende organisatieonderdelen die zich daarmee bezig houden. Mijn ervaring is dat het 
beter lukt de architectuurideeën te slijten als architecten ook in vervolgtrajecten parti-
ciperen, de verantwoordelijkheid voor hun architectuur niet uit de weg gaan en open 
staan voor suggesties uit ‘de bouwwereld’ en de ‘wereld van beheer en onderhoud’. 
Mijn ervaring is ook dat die architectuurideeën beter worden als het domein van de ar-
chitectuur beter wordt begrepen en de relaties met sleutelfiguren en smaakmakers 
daarin beter zijn. 
 Bouwbaarheid, bruikbaarheid en beheerbaarheid, dáár draait het om. Dat is ook 
duidelijk gebleken bij het ontwerp van het meldkamersysteem en bij de aanbesteding 
daarvan.  

In de opdrachten die ik recent heb uitgevoerd bleek steeds het architectuuraspect on-
derdeel van het probleem én van de oplossing te zijn. Pas bij een goed zicht op de rol 
van informatie in de belangrijkste bedrijfsprocessen worden die beslissingen genomen 
op ICT-gebied waar men ook achter kan staan.  
 

1.2.4 INFRASTRUCTUUR 

Bij het opstellen van architecturen is de ‘installed base’ van belang – zonder respect 
voor de realiteit wordt het ‘luchtfietsen’. Ik heb echter ervaren dat niet alle elementen 
van een architectuur eenzelfde positie hebben in die architectuur en na implementatie 
ook niet even belangrijk zijn. Deze waarneming, uit verschillende informatieplan-
ningstrajecten gedestilleerd, is voor mij de directe aanleiding geweest voor het ontwik-
kelen van het Amsterdamse negenvlak30 en het verder onderzoeken van structurele as-
pecten in informatie- en applicatiearchitecturen.  

Een op functionele gronden ontwikkelde architectuur vergt implementatieplannen die 
uitvoerbaar zijn, aantrekkelijk en profijtelijk. Maar implementatie is niet alleen een oe-
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fening in het platte vlak van ‘end-systems’ voor ‘end-users’ vanwege ‘business cases’. 
Er zijn in de architecturen verbanden voorzien die, als het goed is, aan de gewenste 
structuren bijdragen en daarvoor is een andere vlieghoogte nodig. Dan komen portfo-
liokwesties in beeld en juist daar speelt de informatie-infrastructuur een rol. Verande-
ringstrajecten bij Interpolis en bij Rabobank Nederland hebben mij dat duidelijk ge-
maakt. 
 

1.2.5 ‘GEBRUIKERS’  

Bij een ministerie dat rechtvaardiger besturing van geldstromen voorstond, was het 
mogelijk de processen te beschrijven en de aard van de beslissingen maar niet de pre-
cieze genormaliseerde  gegevensbasis die daarvoor nodig was noch de vereiste algo-
rithmen. Men wilde echter niet in een spreadsheet-circus terecht komen. Er is toen 
gekozen voor een flexibele databasesystematiek en voor ‘end-user computing’ met 
goede toegangs- en selectievoorzieningen. Blijkbaar kun je niet altíjd end-systems voor 
end-users maken en ook als het wèl kan moet je het niet altijd willen. Er is vertrouwen 
in gebruikers nodig en in behoorlijk beheer maar dat is soms makkelijker voor elkaar 
te krijgen dan behoorlijk ontwerp en behoorlijke bouw...  

Een ander ervaringsgegeven hangt hiermee samen. Techneuten mopperen wel eens 
op gebruikers omdat ‘ze niet weten wat ze willen’. Soms is dat wel waar. Maar je mag 
natuurlijk niet verwachten dat iedereen ‘in de derde normaalvorm’ communiceert.  
 Een aantal keren heb ik het geluk gehad met onvolkomen en onduidelijke gebrui-
kerswensen rekening te moeten houden. Inderdaad: geluk, want het bracht de nood-
zaak mee die gebruikerswereld grondig te verkennen en te trachten de vruchten van 
die verkenningen te expliciteren en te verifiëren. Een narratieve aanpak: kleine case-
achtige verhaaltjes schrijven en controleren op hun waarheidsgehalte, blijkt te helpen. 
De wensen worden duidelijk en sommige wensen kunnen via verhalen worden uitge-
legd als niet-realistisch, niet-implementeerbaar, niet-betaalbaar. Zelfs zoiets vaags als 
flexibiliteit is in verhaalvorm goed te vangen en scherp te krijgen, en – pluspunt – ver-
trouwen komt ongeveer gratis mee. 
 

1.2.6 SCHAAL EN ANDERE NIET-FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN 

Een uit mijn praktijk stammend adagium: architectuur moet haalbaar zijn, maakbaar 
zijn. Dat betekent dat een louter functionele benadering niet alleen als lichtzinnig 
maar ook als arrogant en onzakelijk ervaren wordt. Het maakt echt veel uit of je per 
dag 2 of 2000 of 2.000.000 transacties moet uitvoeren. De oplossingsruimte wordt 
vooral door de aantallen bepaald en vanwege het maakbaarheidsbeginsel kan architec-
tuur dus niet schaalloos zijn.  
 Andere niet-functionele eigenschappen spelen eveneens een belangrijke rol. De ze-
kerheid van veel te moeten veranderen, dus: de noodzaak vaak en veel te kúnnen ver-
anderen, legt eveneens gewicht in de schaal. Bij het opstellen van de internetarchitec-
tuur bijvoorbeeld heeft dat voortdurend en in volle hevigheid meegespeeld. ‘Digitaal 
beton’ is geen goede grondstof als de wensen en ambities vooral op aanpassen en aan-
vullen neerkomen. Het succes van een site is niet het startscherm maar de interactivi-
teit, de navigatiemogelijkheden en de invulling van alle schermen die door de site-ge-
bruiker worden opgeroepen. Míj heeft dit geleerd dat meestal niet de functionele maar 
juist de niet-functionele eisen bepalend zijn.  
 Ook bij de ontwikkeling van de lokale infrastructuren van de Rabobanken was 
schaal een bepalende factor. Het is eenvoudig om enkele PC’s en servers met software 
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nieuw leven in te blazen, maar het is logistiek een enorme klus datzelfde te doen voor 
enige tienduizenden apparaten die bovendien nog onderling verschillen. (Zie §1.2.8) 
De millenniumovergang vergde van de Rabobank grote inspanningen. Een applica-
tieportfolio met meer dan duizend toepassingen kan natuurlijk centraal worden ge-
converteerd (zoals veel organisaties ook deden), maar de beslissing voor centrale regie 
en decentrale uitvoering (door de systeemeigenaren) te kiezen bracht schaalgrootte-
voordelen en voorkwam pijplijneffecten.   
 

1.2.7 LEGACY 

Er is, ongewild, veel digitale monumentenzorg. Daar onderscheid ik drie dimensies31: 
 functionaliteit veroudert, omdat werkwijzen zich aan de eisen van de tijd moeten 

aanpassen; 
 technologie veroudert, wordt niet meer ondersteund door leveranciers of wordt 

niet meer begrepen door een nieuwe generatie; 
 de applicatieve en technische omgevingen veranderen en maken de aansluiting op 

die werelden steeds moeizamer.  
Die laatste vorm verwijst naar de bindingen in de portfolio waar de legacy-voorzie-
ning deel van uitmaakt. Daar ligt ook het vernieuwingsvraagstuk omdat ‘overbouwen’ 
in zo’n geval niet helpt.  
 Het oppoetsen van een paar kleine systemen in de financiële systeemhuishouding 
vormde de aanleiding. Er moesten wijzigingen worden doorgevoerd om aan nieuwe 
richtlijnen van de interne accountantsdienst te voldoen. “Jan, we weten niet hoe dat 
systeem werkt: aan de documentatie is geen touw vast te knopen en aan de opbouw 
ook niet. We weten zeker dat er overbodige code in zit maar we weten niet waar. We 
willen het systeem dus liever overbouwen – heb je daar budget voor?” Dán blijkt dat 
niet dat ene systeem maar het proces, ‘gestold’ in verschillende systemen en in hun 
onderlinge koppelingen, opnieuw moet worden bekeken. Dan blijkt gelukkig ook dat 
een aantal systemen en systeempjes, in de loop der jaren afzonderlijk gebouwd, tege-
lijk kan worden vervangen, dat daarmee een rationelere procesgang mogelijk wordt en 
dat dáárdoor flink kan worden bespaard. Blijkbaar hebben al die efficiencystappen uit 
het verleden, stuk voor stuk verantwoord, tot een minder efficiënt geheel geleid.  
 “Soms moet je een probleem eerst groter maken om het klein te krijgen”, zei mijn mana-
ger32. 
 

1.2.8 COMPLEXITEIT 

Olivetti, het PC-merk dat de Rabobankorganisatie indertijd als standaard had gekozen, 
bracht regelmatig nieuwe modellen uit. Op mijn afdeling werden die beproefd en van 
de juiste parameters voorzien, zodat de beschikbare applicaties van de bank-, verzeke-
rings-, effecten- en leasebedrijven naar behoren zouden werken; twaalf, dertien jaar 
geleden was dat vaak gepuzzel. Ik heb aan die tijd een leerzame ervaring overgehou-
den: voor een nieuw type PC waren na een week of wat de juiste instellingen gevon-
den, die vervolgens naar het Olivetti-distributiecentrum werden gestuurd. Het retour-
bericht: “Sorry, we maken ’m niet meer”, maakte duidelijk dat we structureel achter de 
feiten aanliepen33. Onze procedures duurden zo lang omdat er veel op een PC terecht 
kwam – met recht een ‘fat-client’ –, terwijl de buitenwereld er én een ander tempo én 
een ander kwaliteitsbesef op nahield.  
 De aanschaffingsvrijheid van lokale banken had in de praktijk tot een soort digitale 
Keukenhof geleid en de vulling van de PC’s met business-applicaties was op zichzelf al 
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gecompliceerd. Daarbij kwam dat softwaredistributie naar zo’n 25.000 PC’s (lang niet 
allemaal met Olivetti-sticker...) veel doorlooptijd vergde. Mijn waarneming: teveel ver-
schillende PC’s, teveel verschillende client-server-smaken, teveel organisatorische ver-
schillen. Dat kwam dus neer op teveel niet-functionele variaties. Mijn conclusies:  
 de niet-functionele architectuur moet anders: ‘fat-clients’ moeten ‘thin-clients’ zijn; 
 op grote schaal met software slepen geeft enorm veel werk en maakt behoorlijk 

configuratiebeheer onmogelijk (omdat je werkelijk nooit weet waar wat van welke 
versie staat) en daarom moet geconcentreerd worden wanneer het maar even mo-
gelijk is; 

 niet-functionele verschillen vertroebelen de werkelijkheid, zorgen voor niet-repro-
duceerbare en dus onnaspeurbare effecten (géén betrouwbaar configuratiemanage-
ment) en de enige remedie is: standaardiseren. Dat betekende bijvoorbeeld dat ei-
gendomsverhoudingen zouden moeten worden omgekeerd en dat is uiteindelijk 
ook gebeurd. 

 
1.2.9 KOSTEN, WAARDE, MEERWAARDE 

Het maken van inrichtingsvoorstellen hoort, vind ik, gepaard te gaan met schattingen 
van de kosten die er mee gemoeid zijn en met behoorlijke indicaties van de meerwaar-
de. Bij het opstellen van de internetarchitectuur van Rabobank Nederland was dat dan 
ook expliciet in de opdracht meegenomen.  
 Voorwaarde is natuurlijk dat bestaande kosten getrouw in beeld zijn. Daar schort 
het nogal eens aan. Natuurlijk is het lastig in informatie-intensieve omgevingen de toe-
rekening van ICT-gebonden kosten goed te regelen en consequent uit te voeren. Zon-
der boekingsregels en beoordeling van kosten en investeringen kunnen accountants 
niet tevreden worden gesteld, is justificatie van aanpassingen in de informatiehuishou-
ding dubieus en zijn ontwikkelingen nauwelijks over langere tijd te volgen. Het be-
perkte blikveld versterkt dan de neiging tot ad-hoc werken en vergroot de gevoelig-
heid voor technology-pushes. Jammer. 

 
 1.3 ONDERZOEKSFASCINATIE 
1.3.1 ONTWERPEN 

Het onderwerp architectuur is steeds meer gaan 
boeien. Mooie en bruikbare artefacten komen niet 
vanzelf tot stand en vergen verbeeldingskracht en 
discipline tegelijk – een tentoonstelling van het 
werk van Friso Kramer34, ontwerper van de we-
reldberoemde Revolt-stoel35, expliciteerde dat; la-
ter kwam dat ook in enkele persoonlijke contacten prominent naar voren. Kramer’s 
mening over een ontwerp, in één zin: “een zo zuiver mogelijk antwoord op de vraag”. 
Over het ontwerpproces zegt hij: “Vormgeving bedenk je niet. Als je maar lang genoeg 
doorgaat met wegontwerpen ontstaat vanzelf de vorm die bij de opgave past. De vorm is niet 
het uitgangspunt, maar het resultaat.”36 Wegontwerpen, overtolligheden verwijderen en 
zo tot de kern doordringen. 

Artefacten moeten ook in kwalitatief opzicht niveau hebben. Kramer meet dat af aan 
de levensduur van een ontwerp, aan de tijd dat een ontwerp meegaat. Ninaber van 
Eijben, ontwerper van de laatste gulden en van de Nederlandse zijde van de euro-
munten, zegt “... als je je omringt met dingen ‘die er wel mee door kunnen’, ga je ook zo’n le-
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ven leiden” 37. Dat is dreigende taal! Artefacten bepalen blijkbaar de kwaliteit van leven. 
Transponerend naar de informatievoorziening zou je dan óók moeten zeggen dat de 
kwaliteit van werken mede door de beschikbare digitale hulpmiddelen wordt bepaald. 
Zo bezien, worden gebruikers vaak tot hun schermen ‘veroordeeld’. Bruikbaarheid en 
maakbaarheid staan dus voorop.  

Aan architectuur doen in de digitale wereld – ‘architectureren’ – komt neer op ontwer-
pen38 en op het scheppen van de juiste voorwaarden voor ontwerp maar heeft ook 
met realiseren te maken, met daadwerkelijk produceren. Digitale architectuur heeft 
bovendien met modelvorming te maken: concepten en configuraties moeten behalve 
vertaalbaar naar bouwers ook vertelbaar naar andere stakeholders zijn. Mijn fascinatie 
voor ontwerpen is mede de drijfveer geweest verder over digitale architectuur39 na te 
denken. Daar heb ik bij geprobeerd infrastructurele overwegingen te betrekken, onder 
andere omdat ‘sharing’ een belangrijke eigenschap voor de informatievoorziening van 
organisaties is – het alternatief is immers een archipel van losstaande voorzieningen 
die wellicht op beperkte schaal gemak geven, maar geen organisatiegewin.  
 De lessen van bekende ontwerpers blíjven van kracht: eenvoud, functionaliteit, 
kwaliteit. Mijn onderzoek heeft dus met ontwerpen van doen, dat kan niet anders. 
 

1.3.2 COMPLEXITEIT  SIMPLICITEIT 

De complexiteit van applicaties en van applicatieportfolio’s heeft stilaan een wurgende 
greep op de informatievoorziening van organisaties. Het lijkt alsof de bestrijding van 
complexiteit ook weer nieuwe complexiteit oproept: het neemt nooit af. Voor com-
plexiteit zijn allerlei definities voorhanden maar die zijn nauwelijks geschikt om op de 
informatiehuishouding los te laten en een begrijpelijke diagnose te verkrijgen. Een 
therapie is dan ver weg. 
 Complexiteit heeft me in mijn werk mateloos geboeid40. Het lijkt niet alleen een 
ingenieursziekte maar ook een managementaandoening: elk proces willen beheersen, 
elke processtap willen detailleren en uittekenen om uiteindelijk in een marionettenthe-
ater te belanden? Het is de vraag of systemen complex moeten zijn om gecompli-
ceerde taken te kunnen uitvoeren41. Bovendien is het de vraag of complexe systemen 
ook de portfolio complexer maken. Ik ben daar niet zeker van en heb in ieder geval 
voorbeelden gezien van ingenieus én eenvoudig ontwerp.  

Mijn onderzoek is daarom ook op complexiteit gericht, op het vermogen te kunnen 
vereenvoudigen zonder verschraling van functionaliteit en op veranderbaarheid, aan-
pasbaarheid en uitbreidbaarheid, dus: flexibiliteit.  
 

1.3.3 MAKEN, LATEN OF VOORWAARDEN SCHEPPEN 

Het valt nog maar te bezien of elk onderdeel dat in de informatievoorziening voor-
komt een product van planning en architectuur is. Het is ook de vraag of de informa-
tievoorziening überhaupt even maakbaar is als civiele werken, gezien de faciliteiten die 
tot ieders beschikking staan om eigen voorzieningen te ontwikkelen en gelet op de 
afwezigheid van tradities en normen.  
 Het wordt interessant als er, om welke interne of externe redenen ook, in de infor-
matievoorziening ingrijpende veranderingen móeten plaatsvinden. Want als een groot 
aantal aanpassingen en vernieuwing wordt vereist, wordt het probleem niet alleen ge-
vormd door die vernieuwingen maar ook door de interacties tussen de oude en de 
(ver)nieuwde delen. Die interacties zullen bovendien regelmatig veranderen door het 
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werk dat nog onderhanden is. Dit is niet makkelijk te orkestreren en vergt stringente 
maatvoering. Vertragingen in de uitvoering kunnen daarbij vervelende propagatie-ef-
fecten oproepen.  
 Het is de vraag of een top-downaanpak bevredigend kán werken en of een meer 
voorwaardenscheppende aanpak niet tot betere resultaten leidt. Voorzieningen die een 
sleutelrol in de verandering vervullen en voorwaarde voor het welslagen van andere 
veranderingen zijn zouden bijvoorbeeld eerst kunnen worden gerealiseerd. De andere 
aanpassingen volgen dan misschien wel vanzelf, aangedreven door de nieuwe werking 
van kernvoorzieningen. Het klinkt abstract; denk aan de overgang van een ‘fat client’- 
naar een ‘thin client’-architectuur, waarbij een beperkt aantal nieuwe basisvoorzienin-
gen als glijvlak voor alle andere aanpassingen heeft kunnen dienen. 

Mijn onderzoek is er mede op gericht een antwoord te vinden op de vraag of minder 
planmatig en meer voorwaardenscheppend werken uiteindelijk niet tot betere resulta-
ten kunnen leiden. Maakbaarheid is in complexe omgevingen sowieso geen zekerheid. 
Maar als top-downplanning niet werkt, welke aanpak bij aanpassing en uitbouw van 
de informatievoorziening werkt dan wel?  
 

1.3.4 VAN ONDERWERPEN NAAR ONDERZOEKSVRAGEN 

Het drietal onderwerpen dat mij fascineert, kan in vraagvorm worden herschreven: 
hoe kun je tot een goed ontwerp voor de informatievoorziening komen, hoe houd je 
die voorziening eenvoudig en doeltreffend en hoe zorg je dat veranderingen mogelijk 
zijn en mogelijk blijven? Mijn beschouwingsniveau is dus niet een toepassing, maar de 
portfolio aan voorzieningen, die ik ‘de informatievoorziening’ noem en het gaat me 
niet om een kortstondige maar om een bestendige eigenschap.  
 Dat betekent dat ik voornamelijk structurele zaken zal moeten onderzoeken.  

 
1.4 DE DISSERTATIEOPZET 
1.4.1 OPBOUW 

De eerder genoemde onderzoeksonderwerpen worden uitgewerkt en verkend in de 
twee volgende hoofdstukken en de daarin opgesloten vragen worden in de hoofdstuk-
ken daarna zo systematisch mogelijk beantwoord. Ik zoek stap voor stap naar bevredi-
gende antwoorden. Met name richt ik me op de informatie-infrastructuur en onderzoek ik 
die structurele eigenschappen van de informatievoorziening die blijvend op de kwaliteit en 
flexibiliteit van invloed zijn, zodat de inhoud ook door de titel ‘de informatie-infrastruc-
tuur – waarborg voor de kwalitijd van de informatievoorziening’ wordt gedekt.  

Na de voorliggende verantwoording volgt eerst een terreinverkenning opdat duidelijk 
wordt dat het vraagstuk dat in mijn dissertatie wordt aangesneden geen spitsvondig of 
buitenissig vraagstuk is. Integendeel, het gaat om het min of meer logische resultaat 
van de ontwikkelingen binnen organisaties op het gebied van informatie- en commu-
nicatietechnologie.  
 Na die terreinverkenning volgt een uitgebreid overzicht van de literatuur over de 
informatie-infrastructuur. Het is een eerste bestudering van wat de fundering van de 
informatievoorziening wordt genoemd. Eerst dan kom ik tot een probleemstelling en 
tot daarvan afgeleide onderzoeksvragen. 

Ik meen er goed aan gedaan te hebben de ruimte te nemen om de relevantie van de 
vraagstelling en het daarmee verbonden onderzoek aannemelijk te maken. Dat maakt, 
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naar ik hoop, ook duidelijk dat er vooral structurele beschouwingen nodig zullen zijn 
en dat technische nitty-gritty achterwege kan blijven omdat dat geen argumenten op 
zal leveren. 
 

1.4.2 INDELING  

Een voorwoord gaat aan de hoofdstukteksten vooraf en in het Nederlands, Engels en 
Italiaans gestelde samenvattingen sluiten die teksten af. 
 Hoofdstuk 1, het voorliggende hoofdstuk, beschrijft mijn ervaringen in de wereld 

van informatie- en communicatietechnologie en reikt de voor mijn onderzoek in-
spirerende onderwerpen aan die ik uit mijn praktijk heb geput. Ze hebben delen 
van mijn dissertatie gekleurd en zijn, omgekeerd, door mijn onderzoek soms ook 
vooruit geholpen. 

 Hoofdstuk 2 schetst, systematischer dan de persoonlijke schetsen van dit eerste 
hoofdstuk, de ontwikkelingen in de toepassingen van informatie- en communica-
tietechnologie en voert het dilemma tussen flexibiliteit en toekomstbestendigheid 
als meervoudig vraagstuk op. Dit hoofdstuk heeft de functie van een terreinver-
kenning, die nodig is om gefundeerd te kunnen inzoomen en de onderzoeksvraag-
stelling te kunnen preciseren. 

 Hoofdstuk 3 geeft eerst een overzicht van de literatuur over informatie-infrastruc-
tuur, destilleert de onderzoeksonderwerpen daaruit en benoemt daarna de onder-
zoeksvragen over flexibiliteit, complexiteit en de rol die de informatie-infrastruc-
tuur daarbij kan spelen. Het gaat, zo blijkt, niet louter om informatie-technische 
aspecten noch om volledig in blauwdrukken te vatten verschijnselen. In een ‘pro-
bleemstellende’ casus wordt het longitudinale karakter van het onderzoeksonder-
werp duidelijk gemaakt. Daarna worden de onderzoeksvragen geëxpliciteerd. 
 In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt de onmogelijkheid van een kwanti-
tatieve benadering van deze kwesties uiteengezet, wordt de gebezigde onderzoeks-
methode beschreven en verklaard en wordt de houdbaarheid van de te ontwikke-
len modellen en de geldigheid van de conclusies besproken. Zonder modellen lukt 
het niet maar zonder casuïstiek evenmin. 

 In hoofdstuk 4 wordt een eenvoudig model van de informatiehuishouding van or-
ganisaties opgevoerd en wordt, mede aan de hand daarvan, het complexiteitsbe-
grip ontrafeld en gedefinieerd. In dit hoofdstuk draait het dus eerst om modellen, 
modelvorming en modelcorrectheid. Het gebezigde model wordt mede gebruikt 
om bekende legacy-verschijnselen te kunnen aanwijzen en verduidelijken. Dan 
wordt ook duidelijk gemaakt hoe flexibiliteit van de informatievoorziening kan 
worden begrepen: het gaat om de ‘ilities’... 

 In hoofdstuk 5 wordt de praktijk van informatieplanning onderzocht en wordt het 
kernbegrip daarin – architectuur – nader geanalyseerd op veronderstelde bijdragen 
aan flexibiliteit. Er passeert een aantal min of meer ingeburgerde methoden die 
steeds zullen blijken tekort te schieten.  
 De constatering dat architectuur onvoldoende voorwaarde is voor min of meer 
bestendige flexibiliteit, doet overigens niets af aan het belang ervan, maar doet ver-
moeden dat er méér moet gebeuren dan het uitvaardigen van ontwikkelregels en 
het opstellen van ontwerprichtlijnen en globale ontwerpen – dat is ook de conclu-
sie van dit hoofdstuk. 

 Hoofdstuk 6 is het hoofdstuk waar het om draait. Het geeft weer hoe de resultaten 
van hoofdstukken 4 en 5 samen genomen kunnen worden om nieuwe inhoud aan 
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het bestaande begrip ‘informatie-infrastructuur’ te geven. Daarbij worden de uit de 
literatuur bekende eigenschappen betrokken, wordt het begrip nauwkeuriger gede-
finieerd en worden ook verschillende typen infrastructuur benoemd. De veronder-
stelde werkzaamheid van de informatie-infrastructuur wordt geverifieerd aan de 
hand van het verrichte praktijkonderzoek en daarmee wordt de nieuwe lading die 
aan het begrip ‘informatie-infrastructuur’ is gegeven ook verzegeld. 
 Behalve een eerste beschrijvend deel kent dit hoofdstuk een deel, waarin aan-
nemelijk wordt gemaakt dat bij veranderingen in de informatievoorziening een ge-
schikte informatie-infrastructuur een verandervoorwaarde is – er is een stabiel glij-
vlak nodig als er veel veranderen moet en zeker als dat min of meer gelijktijdig 
moet. Een derde deel behandelt het ontstaan, ontwerp en ontwikkelen van de in-
formatie-infrastructuur. 

 In hoofdstuk 7, het laatste hoofdstuk, worden verschillende gevolgtrekkingen op-
gesomd en toegelicht: het is een mixtuur van goed en slecht nieuws. 

Hierna volgt een dankwoord.  

Tot slot zijn, in bijlagen, de verschillende interviews en de gevalstudie in het kort en 
geanonimiseerd beschreven en worden alle literatuurreferenties in alfabetische volgor-
de gegeven. 
 

1.4.3 CONVENTIES 

Vooraf nog het volgende. 
 Ieder hoofdstuk begint met een korte uitgeschreven inhoudsopgave.  
 De illustraties zijn genummerd naar hoofdstuk en paragraaf waar ze bijhoren.  
 Vanaf hoofdstuk 4 wordt in een slotparagraaf in ieder hoofdstuk de balans opge-

maakt van de beantwoording van de onderzoeksvragen.  
 Literatuurverwijzingen én tekstcommentaren zijn in volgorde van voorkomen aan 

het eind van ieder hoofdstuk opgenomen. Dat is misschien minder gebruikelijk, 
maar bevordert, meen ik, de leesbaarheid. Het kan zijn dat er verschillende malen 
naar eenzelfde publicatie wordt verwezen; evenzovele keren is die referentie dan 
opgenomen.  

 Alle geraadpleegde bronnen – artikelen, boeken, websites – zijn nóg eens in een 
bijlage opgenomen, ontdubbeld en volgens de eerste auteursnaam alfabetisch ge-
rangschikt. 
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 NOTEN EN LITERATUUR – hoofdstuk 1 
 

1  Er is een ‘portal’ voor allerhande reisverhalen: http://reisverhalen.startpagina.nl/; daar is dit proefschrift 
overigens (nog) niet te vinden. 

2  Een goed voorbeeld van een echt reisverhaal is Theroux, P.: The Kingdom by the Sea – a journey 
around the coast of Great Britain, Penguin Books 1983, ISBN 0 14 007181 4, pg. 159: “... He tapped 
the side of his nose, suggesting that the English were cleverer.” 

3  Die ‘veertig jaar’ heeft niets uit te staan met een of andere tocht door de woestijn waar het oude tes-
tament van gewaagt; ook dát verhaal is overigens een reisverhaal. 

4  Zie voor een indrukwekkende sfeertekening Schrijvers, J.P.M.: Hoe word ik een rat? – De kunst van 
het konkelen en samenzweren, 2002 Scriptum, Schiedam, ISBN 90 5595 255 3 

5  Voorbeelden:       
6  Ontologie is een veelomvattende term die in verschillende vakgebieden verschillend wordt gebruikt. 

Filosofen hebben het bijvoorbeeld over ‘the nature of being’ en over metafysische begrippen, maar 
computerwetenschappers gebruiken ontologie veelal om de formele representatie van een aantal sa-
menhangende (informatie)concepten te benoemen.  

 In: Allen, P.M., L. Varga: A co-evolutionary complex systems perspective on information systems, 
Journal of Information Technology (2006), vol. 21, pp. 229-238, staan de volgende omschrijvingen:  
“... Because of this, the variables, parameters and factors that we perceive in reality (ontology) change 
over time, and force some evolutionary change in our understanding and knowledge (epistemology), as 
well as the aims and goals (axiology) we have with respect to this domain. ...” 

 Onveranderlijk heeft ontologie, volgens Collins Scrabble Checker, de lage woordwaarde 12.  
7  Idem: 

  
8  Overigens zei ‘mijnheer Michels’, coach van het Nederlands elftal in zijn bloeiperiode: “goede kee-

pers hebben meer geluk als slechte”. 
9  Betekenis van scholar en practicioner: 

  
10  Piet Ponskaart Presenteert: “lunchpauzeprogramma voor de kantoormens”, midden jaren zeventig li-

ve gepresenteerd vanuit het Amsterdamse hotel Bellevue aan de Leidsekade. 
11  Werkperiode bij het Elektronisch RekenCentrum (ERC), later Academisch ComputerCentrum 

Utrecht (ACCU) van de Universiteit Utrecht. 
12  Werkperiode bij consultancybureau James Martin Associates (JMA), later bij Consultancy Group 

Stratix. 
13  Werkperiode bij Rabobank Nederland – Centrale Dienst Informatica en bij Rabofacet, de automati-

seringstak van Rabobank Nederland. 
14  Werkperiode in Digitalis ICT/S Advies (DIA).  
15  Het was toen tamelijk stoer om met een methode van de RAND-corporation te werken; zie 

http://www.rand.org/. 
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16  Matthijssen, R.L., J.H.J.M. Truijens: Computers, datacommunicatie en netwerken – hoofdlijnen en 
praktijk, Academic Service 1987, ISBN 90 6233 270 6. Het boek werd steeds aangepast en heeft uit-
eindelijk vijf edities gekend; aan de laatste twee heeft ook H. Doorenspleet meegewerkt.  

17  Martin haalde een graad in de fysica aan Keble College in Oxford. 
18  RARE – Réseaux Associés pour la Recherche Européenne. De vereniging is via enkele samensmel-

tingen opgegaan in TERENA: Trans-European Research and Education Networking Association. 
19  Truijens, J., A. Oosterhaven, R. Maes, H. Jägers, F. van Iersel: Informatie-infrastructuur – een in-

strument voor het management, Kluwer Bedrijfswetenschappen 1990, ISBN 90 267 1492 0 
20  LAURA – Lokale AUtomatisering RAbobanken.  
21  Truijens, J., J.A.W. Winterink: Een bewuste trendbreuk – retrospectieve beschrijving van een koers-

wijziging bij Rabobank Nederland, PrimaVera Working Paper 2009-04, oktober 2009, pp’s 27, de ca-
sus in hoofdstuk 6. 

22  Freeman, R., J. Truijens: Vuurwerk bij de Eeuwovergang?, Management & Informatie, jrg. 5, 1997, 
nr. 6, pg. 10-19; 

23  Zie:  
 – http://www.lac2003.nl/programma_slopen_onder_architectuur.htm 
 – Berg, M. van den, J. Truijens:  Slopen onder architectuur - de kosten van monumentenzorg en de 

waarde van grondig vernieuwen,  PrimaVera working paper 2003-14 
24  Zie:  
 – www.rabobank.nl 
 – Post, M., J. Truijens: De nieuwe kleren van de architect – over architectuur voor bouwbare syste-

men, hoofdstuk 10 in Charles M. Hendriks en J. Arno Oosterhaven (eds): Architectuur in Ontwik-
keling, SdU 2006, ISBN 90 12 113199, pp. 135-159 

25  Ook wel overbepaalde vraagstukken genoemd; een term uit de wiskunde (niet uit Van Dale!) die in-
houdt dat het een probleem betreft dat geen oplossing kán hebben.  

26  Zie: 
 – Truijens, J.: De kleur van informatietechnologie, Tijdschrift Management&Informatie, sept. 1994; 
 – Truijens, J.: Complexiteit en IT-infrastructuur, Verslagbundel van het congres ter gelegenheid van 

het afscheid van prof. dr. ir. G.C. Nielen, 19 maart 1996, pag. 34-38; 
 – Abcouwer, A.W., J. Truijens: Pleidooi voor een gedifferentieerde informatiestrategie, Tijdschrift 

Management & Informatie, december 1996, jaargang 4, nummer 6, pag. 28-40 
  (in het Engels als PrimaVera Working Paper 97-14: Proposal for a differentiated information stra-

tegy); 
 – Truijens, J.: Excerpten (bespreking van een vijftal artikelen over Flexibiliteit en Infrastructuur en 

over Flexibiliteit en Outsourcing), Management & Informatie, jrg. 5, 1997, nr. 3, pg. 86-91; 
 – Truijens, J.: Lusten en lasten van informatie- en communicatietechnologie, in: ICT-thema’s voor 

managers, Samson Bedrijfsinformatie, dec. 1997, pg. 9-21, ISBN 90 14 05564 1; 
 – Gouw, T. de, N. der Sanden, J. Truijens: Buigen of Barsten – trendbreuken in de informatievoor-

ziening, Prima Vera working paper 2001-01, december 2001; ook opgenomen in Management & 
Informatie, jrg. 9, 2001, nr. 2, pg. 4-15 

 – Truijens, J.: Over de middenrij van het negenvlak: de structuur van de informatievoorziening, Pri-
maVera Working Paper 2003-15; 

 – Truijens, J.: Architectuur is niet genoeg – over de informatie-infrastructuur, PrimaVeraWP 2006-13 
 – Truijens, J.: Architectuur wérkt via infrastructuur, hoofdstuk I in Hendriks, Ch.M. & J.A. Ooster-

haven, (eds) Wendbaarheid door architectuur – Landelijk Architectuurcongres 2006 (pp.17-37), 
SdU uitgevers, 2006, Den Haag 

27  Leslie Willcocks, eertijds verbonden aan Templeton College in Oxford en nu hoogleraar aan de 
London School of Economics, ben ik dankbaar omdat hij me aanraadde eerst maar eens ‘de driehon-
derd belangrijkste artikelen’ op het betreffende onderzoeksterrein te lezen en daarna pas een plan te 
trekken, omdat je dán pas weet welke discussies gaande zijn en op welke manier die worden gevoerd. 
Mijn database telt inmiddels zo’n 850 artikelen en dat geeft inderdaad wat grond onder de voeten. 

28  Persoonlijke communicatie tijdens het NGI-conges ‘De Consequenties’ op 15 mei 1995, dat ik heb 
helpen organiseren. Onder andere In ’t Veld en oud-premier Lubbers spraken er over de consequen-
ties van de inzet van technologie.  

29  Truijens, J.: Architectuur is niet genoeg – over de informatie-infrastructuur, PrimaVera Working Pa-
per 2006-13 

30  Abcouwer, A.W., R. Maes, J. Truijens: Contouren van een Generiek Model voor Informatie-
Management – een landkaart van de relatie tussen een organisatie en haar informatievoorziening, 
Management & Informatie, jrg. 5, 1997, nr. 3, pg. 92-102 
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31  Berg, M. van den, J. Truijens: de kosten van monumentenzorg en de waarde van grondig vernieuwen, 
PrimaVera Working Paper 2003-14, pp.’s 18 

32  Tielo Jongmans verraste mij met die uitspraak. Achteraf heb ik die ook gevonden in Rechtin, E.: Sys-
tems Architecting – creating and building complex systems, 1991, Prentice-Hall, ISBN 0 13 880345 5.  

 Op pg.’s 44 en 45 schrijft hij: “Another approach to system unboundedness is to take advantage of it. 
Expand the system boundaries. Expand the problem.” En: “Sometimes, but not always, the way to solve 
a difficult problem is to expand it.” 

33  – Truijens, J., J.A.W. Winterink, E. van Vroenhoven: Informatievoorziening als beheersbare com-
plexiteit, Informatie, oktober 1996, jaargang 38, pag. 18-28 

 – Truijens, J., J.A.W. Winterink: De EDP-auditor en de complexiteitstoename van de (geautomati-
seerde) informatievoorziening, in: Auditing changes and changing auditing, een uitgave naar aanlei-
ding van het jubileum symposium van de vereniging KUB/TIAS EDP-auditing op 16 juni 1995, 
Tilburg University Press, 1996, pag. 11-32, ISBN 90-361-9946-8 

34  Het werk van Friso Kramer is in het Stedelijk Museum in Amsterdam tentoongesteld in 1977/1978. 
In 1991 volgde een tentoonstelling in het Boymans van Beuningen museum in Rotterdam. Die heeft 
een verpletterende indruk om mij gemaakt. 

35  Jan Wolkers raadde schrijvers aan op een stoel van Friso Kramer de schrijfarbied te verrichten; ik heb 
die raad opgevolgd. 

  
36  NRC 4-10-1991 
37  Uitspraak die in de begeleidende productbeschrijving van zijn TL-lamp (1977) is opgenomen. 
38  Interessante boeken van ontwerpers-van-naam: 

– Alexander, Chr.: The Timeless Way of Building, Oxford University Press 1979, pp’s 552, ISBN 0-
19-502402-8 

– Brooks jr., F.R.: The Design of Design – essays from a computer scientist, Addison-Wesley 2010, 
pp’s 421, ISBN 0-201-36298-5 

– Winograd, T (ed): Bringing Design to Software, Addison-Wesley 1996, pp’s 310, ISBN 0-201-
85491-0  

39  De term ‘digitale architectuur’ is bij mijn weten voor het eerst gebruikt door Daan Rijsenbrij.  
40  Johan Cruyff: “Voetballen is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.” 
41  Zie bijvoorbeeld The Economist, august 11th 2010, pg. 61” Atificial Intelligence – Riders on a swarm 




