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 DANKWOORD  

Rik Maes, promotor, heeft het lang geleden aangedurfd mij in dienst te nemen – als je 
niet bent afgestudeerd is daar een aparte beslissing voor nodig. Ik mocht van hem col-
leges overnemen, Russiche cursisten toespreken, samen publiceren, bijdragen aan de 
opzet van de postdoctorale opleiding en er les geven, meewerken aan bank-seminars 
in België, politiemensen onderwijzen, studenten begeleiden bij hun afstuderen, ac-
countants in Noordwijkerhout bezig houden, ... het heeft me steeds plezier bezorgd 
en ik ben er alle dagen dankbaar voor. Rik heeft me op het spoor van de ‘resource-
based view’ gezet, heeft me geholpen het infrastructuurbegrip verder te ontwikkelen 
en heeft met zijn kritische blik bijgedragen aan het gladstrijken van heel veel rimpels, 
daarbij achteloos dt-missers reparerend. Rik, reuzebedankt daarvoor en voor het be-
trachte geduld. Dat Rik’s vrouw Simone mijn fascinatie voor de eerste wereldoorlog 
heeft versterkt, is méér dan een bijkomstigheid.  
 Hans Jägers, co-promotor, heeft me vanaf de allereerste publicatie over de infor-
matie-infrastructuur gestimuleerd en geïnspireerd. De gezamenlijke eindredactie van 
ons eerste boek, de talloze gesprekken daarna, de zinderende inaugurale rede in Breda, 
het gezamenlijke gastredacteurschap van het tijdschrift M&I, de literatuur over scena-
rio’s – het was leerzaam, enorm leuk en inspirerend. Ik was erg gesteld op de vroege 
vrijdagochtenden in Amsterdam. Die werden voortgezet in Oisterwijk om af en toe te 
sparren over mijn dissertatie. Het is meer geworden, veel meer. Wikken en wegen van 
vervolglijnen, voorleggen van argumentaties en literatuurfundamenten, maar ook: op-
breken van te lange zinnen, omsmurfen van wollig Nederlands, opkrikken van ondui-
delijke teksten, aanpassen van schema’s. Daar kwam de fantastische ontvangst van 
Cisca natuurlijk bij. De foto van Hans met kloeke witte vleugels, gemaakt op de 
Utrechtse tentoonstelling over Engelen, koester ik nog steeds. 
 De leden van mijn promotiecommissie ben ik dank verschuldigd voor het bekijken 
en beoordelen van al die pagina’s en voor hun professionele en theatrale bijdrage aan 
mijn promotie. De gesprekken vooraf bij het aanbieden van het manuscript, in Am-
stelveen, Utrecht en Den Bosch, waren buitengewoon plezierig en bemoedigend. 

Na een lang leven met ICT mag een dankwoord misschien wat uitgebreider zijn. Er 
zijn veel mensen die ik moet bedanken voor hun steun en stimulerend gezelschap tij-
dens mijn gang door de informatie- en communicatietechnologie. Een aantal leeft niet 
meer: mijn ouders, mijn oudste zus Anneke, mijn allerbeste vriend Kees, mijn wiskun-
deleraar en ‘baas’ Kees Görts, prof. Van der Sluis, vriend en sponsor Rob Brinkhuij-
sen en mijn geweldige kompaan Carel Stillebroer – ze hebben me steeds weer gehol-
pen, ondanks al mijn strapatsen, groeistuipen, ondoordachte ideeën en grootspraak.  

Mijn ICT-collega’s van het eerste uur moet ik bedanken omdat ze veel van hun fasci-
natie hebben weten over te brengen: Carel van Aardenne, Ruud Silvester, Henk de 
Vries, Jan van Wissen, mijn bazen Sietse van der Meulen en Steef ten Hoor, Piet 
Buunen, latere collega’s: Jaap Stegenga, Leo van Toledo, Maarten Kuijpers, en niet te 
vergeten directeur Lex van der Wal die mij bijbracht dat “... het land wordt geregeerd 
door klerken”. De numerici hielden me op veilige afstand – wiskunde ‘doe je er niet 
even bij’, heb ik gemerkt – maar van Huib Zegeling en Jan van Kats heb ik veel opge-
stoken en veel collegialiteit ervaren. 
 Ik ontdekte in Utrecht hoe een computer écht werkt, met tellers, registers, adresse-
ringsalgorithmen en leerde van Rob Bosman dat voor computerreparaties een houten 
hamer onontbeerlijk is. Ik heb ook de eerste datacommunicatietoepassingen zien ko-
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men – spannend. Mijn mede-werkstudenten op het Elektronisch RekenCentrum moet 
ik bedanken: mijn flatgenoot Koos en mijn echte maat Robert L., die alles van dool-
hoven weet (en tenslotte ook zèlf een uitweg heeft gevonden). Ik mocht op het ERC 
(later: ACCU) machinecode- en Fortranprogramma’s van Nobelprijswinnaar Veltman 
draaien en – soms, later – piepkleine systeemveranderingen bedenken en doorvoeren. 
Ik heb geluk gehad met mijn relaties bij het toemalige Digital Equipment: Peter van 
Elswijk en Herman Visser, die me lieten zien dat commercie klasse kan hebben. En ik 
moet mijn excuses aan de schoonmakers aanbieden omdat ik mijn oudste in de week-
einden liet rolschaatsen in de gladde linoleumgangen van het rekencentrum.  

Tijdens een tweejarige cursus ‘hogere informatica’ heb ik genoten van prof. Blaauw 
(een Nederlander van het formaat van Huygens en Brouwer), van prof. van der Poel 
(van de lambdacalulus, van zijn PDP-8-implementatie van LISP en van zijn blijmoedig 
gebrachte kennis), van de illustere prof. Dijkstra (“Jezus had óók geen tekstverwerker”) 
en van prof. Verrijn Stuart (van de Himalaya-expeditie) die me liet ruiken aan ver-
schijnselen op portfolioniveau en daarvoor nog immer houdbare perspectieven aan-
reikte. Het was een mooie en intensieve leertijd waarvan ik de dictaten nooit zal dur-
ven weggooien.  

Onvoorstelbaar ondoordacht en hopeloos ongeoefend mocht ik een bijdrage leveren 
bij het wiegen van baby SURF, de samenwerkende universitaire rekenfaciliteiten. Later, 
bij James Martin Associates, heeft Arno Oosterhaven me enigszins van mijn vervelen-
de plankenkoorts bevrijd en heeft Frank van Iersel, de enige practiserende Jezuïet die 
ik ken, me ingewijd in de fijne kneepjes van strategie en taktiek. Daarna hebben, bij 
Stratix, Johan ter Haar en Herman Rottinghuis me een bredere blik op organisaties 
gegeven en heeft Jacques Lamee me mijn eerste externe projectervaringen gegund. Ik 
hoop maar dat ik mijn klanten niet teleurgesteld heb.  

De overstap naar Rabobank Nederland was spannend en bevrijdend tegelijk. Zoveel 
slimme en vakbekwame mensen, zoveel interessante ICT, zoveel grootschalige en be-
drijfskritische operaties, zoveel gedurfde eigen ontwikkeling: een zelfgebouwde OSI-
stack laten werken en een jaar of tien in bedrijf houden, een oude minicomputer over-
bouwen in een moderne PC, ... De collega’s in Rob Brinkhuijsen’s beleidsstaf werkten 
hard en inventief: Wim-Peter de Raadt, Guus Vreven, Anne van den Dool en natuur-
lijk Bart Bakker, die satellietkanalen inregelde toen de PTT onder de schotel het af liet 
weten, die van werkvloer tot Wijffels van zich deed spreken en die veel meer dan een 
collega is geworden.  
 Gert Bouwkamp, directeur van de automatiseringsdienst, die inspireerde en tole-
reerde dat ‘zijn’ creatievelingen hun vleugels konden uitslaan, had steeds een loepzui-
ver gevoel voor nieuwe ontwikkelingen en is werkelijk de allerbeste baas geweest voor 
wie ik heb mogen werken. Een IT-conferentie voor directie en hoofddirectie organise-
ren in een Belgisch kasteel: wie mag dat nu? Peter Keen contracteren: waar kan dat? 
 De aanleg van het landelijk netwerk, met Chiel Provoost en Henk van Dasler, de 
lastige koppelklussen waar ík geen kaas van had gegeten maar Jan Jacobs des te meer, 
de samenwerking met collega Van Kruijsdijk, Tandembaas Stef de Kroon, en – niet te 
vergeten – de aanvaringen met het grote en ongrijpbare mainframe-bolwerk: ik had 
het niet willen missen. Frieda Beeskow hield gelukkig steeds mijn hand vast bij al die 
oefeningen en Henk Doorenspleet legde altijd uit wat ik niet begreep. 
 Daarna: het evalueren van het verschrikkelijke LAURA-project met Laurent Gielen 
en Eric Sluis, en vervolgens het samen met Wim de Ruiter en Joop Winterink helpen 
vlot trekken. Werken met profs zoals de puike Paul Daniëls, Cor van Dort, Marcel 
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Bartelds en Ad Bezemer – het was een stormachtige periode waar veel andere werker-
varingen bij verbleken. In die drukte, en waarschijnlijk ook door die drukte, produ-
ceerden Joop en ik een prijswinnend artikel over complexiteit. In die tijd heb ik ook 
graag en vaak van de diensten van de universiteitsbibliotheek in Tilburg gebruik ge-
maakt. Daarnaast hielp Saskia van Battum mij, in een tijd dat internet nog in opkomst 
was en bibliotheken nog niet gedigitaliseerd waren, op onnavolgbare wijze met het 
vergaren van literatuur voor mijn colleges en onderzoek: een enorme steun. Saskia’s 
aansporing “er niet tien jaar over te gaan doen” is me alle dagen bijgebleven... 
 Na een ongepland verblijf in het AZU, waar het aantal bloemstukken de ernst van 
de situatie misleidend aangaf, werd ik benoemd tot afdelingsdirecteur en kreeg ik die 
titel thuis uitgereikt door hoofddirecteur Van den Goorbergh en teamchef Cees van 
Tiggelen. Kort daarop een architectuuruitstapje onder toezicht van Ralf Dekker, dat 
mij opnieuw de ogen opende voor de noodzaak van structurele maatregelen.  
 In het begin voelden de verantwoordelijkheden voor de financiële systemen en de 
maandelijkse DNB-cijfers in Eindhoven als een verbanning, maar het werd al gauw 
leuk: op een groot aantal systemen passen is leerzaam, stabiliteit verbeteren is nuttig 
en ‘legacy’ ontwarren en opruimen is niet alleen lonend maar ook enorm opwindend. 
Oude systemen, grijze haren en ingesleten werkwijzen, een afdeling met vier Jannen, 
boer Piet, onvolprezen Marco (en zijn afstuderende Kathelijne) en superdeskundige 
en -betrokken Theo Adriaans. Joop Winterink en Tielo Jongmans zegenden het alle-
maal af. Joop heeft toen opnieuw voorgedaan wat vertrouwen en werkelijk delegeren 
is en Tielo wat de kracht van aforismen kan zijn: “de specificaties van een vliegend tapijt 
zijn zo opgeschreven...”.  
 Daarna de verhuizing naar Den Bosch, naar Pierre van Hedel en de zijnen. Een 
bruisende en onorthodoxe omgeving die voor mij veel verandering ten goede bracht. 
Een CRM-project bij Harrie Broeksteeg, in concurrentie met een overbetaalde externe 
blaaskaak, leerde me hoe een bankbedrijf zijn klanten ziet en kan zien en hoe beperkt 
maar ook trefzeker ICT daarbij kan worden ingezet. Van de SIG Internet heb ik veel 
opgestoken en steeds genoten. Jammer dat communicatie-Paul dit niet meemaakt. 
 Terug in Zeist bleek oude netwerkmiddleware, eertijds ooit zo fraai in mijn afde-
ling opgebouwd, nu in de weg te zitten en te moeten worden afgebouwd. Albert v.d. 
Ploeg was daarbij een behulpzame collega. Het was een oefening in bescheidenheid: 
het opruimen van ICT-voorzieningen, ombouwen van oude en onbekende software, 
afbouwen van obsolete diensten en opbouwen van nieuwe. Een fascinerende vorm 
van monumentenzorg. Een dreigend ontslag gaf zicht op voor mij nog onbekende as-
pecten van macho-management en leerde me de nadelen van verknochtheid met werk 
en werkgever. Op de achtergrond hield Rik Op den Brouw gelukkig de wacht. 
 Tinus de Gouw, onnavolgbaar Brabants, plaveide het pad naar mijn laatste klus: de 
internetarchitectuur van Rabo-retail. Een ander gebouw, waar de beheerders en bou-
wers zaten, bood een prima no-nonsense werkvloer. Jonge en slimme informatici heb-
ben me prima geholpen en veel werkplezier bezorgd. Meint Post heeft niet alleen een 
perfecte en bepalende bijdrage geleverd, maar heeft me ook geleerd dat in een goed 
werkende meester-gezelrelatie de rollen snel kunnen worden omgedraaid: Meint, 
dankjewel, ik leer nog steeds van je. Opnieuw hielp Frieda, en opnieuw ruggesteunde 
Henk van den Ham het project. Nel Stevens gaf me op onnavolgbare wijze basisles-
sen communicatie, verschafte inzicht in de klantkant van de bank en deed me besef-
fen dat het mengsel van kennis en betrokkenheid aantrekkelijk, effectief en soms ex-
plosief kan zijn. 
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Na een mooi VUT-afscheid kwam tijd vrij om opnieuw advieswerk te doen. Maikel 
Batelaan’s BTG werd af en toe een tweede thuis en een uitvalsbasis voor mooie op-
drachten. Inventief en intelligent gestuurd door Maikel, ondersteund door Daniëlle 
Ribbens en geholpen door Jerre Veltman en Shella van Putten kwamen leuke dingen 
tot stand. Het regelen van ‘terug-sourcen’ was leuk, werken aan de uitfasering van SAP 
was een hoogtepunt, werken aan Sensation-ondersteuning met Sander Bijlsma was 
een belevenis. Maar Maikel blijft de beste. 

De universiteit van Amsterdam, Alma Mater van mijn vader, is dé plek gebleken waar 
de chaostheorie een praktische invulling krijgt. Verbeeldingskracht en talent in over-
vloed, individualisme ook. Die keren dat er sprake was van bundeling van krachten 
zijn er mooie dingen tot stand gekomen. Wat mij betreft horen daar de POSTDOC-
opleiding en de ontwikkeling van het Amsterdamse negenvlak bij. Maar ook het on-
derwijsexperiment, met Toon Abcouwer en Onno Truijens vormgegeven, hoort daar-
bij. De gesprekken met Claudio Ciborra waren onvergetelijk. Voor de collegialiteit en 
vriendschap van Toon bestaan geen woorden – zijn Macintosh-bekering is overigens 
geen verdienste van mij... 

Vriendschappen zijn natuurlijk altíjd een geschenk. Rob Matthijssen: een unieke en la-
conieke slimmerik. Jeen Haalboom: verteller, verschrikkelijk betrokken, getalenteerd 
én gepassioneerd, en bovendien wakend over mijn gezondheid als geen ander. Carel 
Stillebroer: geestig, gemoedelijk, veeleisend in zijn werk, perfectionistisch in zijn hob-
by’s en bescheiden bourgondisch als het maar even kon – ik mis hem enorm.  

Het Landelijk Architectuur Congres dat de laatste jaren mijn dagen voor de donkere 
decembermaand heeft verlicht, is een bron van ambachtelijk en intellectueel genoegen 
geworden. Het heeft me in contact gebracht met verschillende Sogetisten, zoals Be-
rend Houkes en Jeroen Versteeg, waardoor ik ook in contact kwam met Marlies van 
Steenbergen en Martin van den Berg – een beminnelijke, geestige en vakbekwame ar-
chitect – en met dat congres. Ik mocht als opvolger van zwaargewicht Hoogervorst 
mijn eigen club samenstellen: Martin natuurlijk, Pascal van Eck, Chris van Iersel, To-
bias Kuipers, Patricia Lago, Marc Ramselaar, Wouter Schmitz en Paul Teeuwen. Allen 
leunden we op Ageeth Luisman en ik bovendien op ijzersterke en tactvolle Marc.  

Het lijkt alsof ICT het belangrijkste is geweest. Natuurlijk niet! Dát waren de meiden, 
hun blaasinstrumenten, hun jaar in Engeland, hun school, hun studie. Dat waren hun 
vrienden, jongens en mannen, die ze meenamen, hun plannen en hun geweldige ma-
nier van leven. Dat was muziek, mijn opgewekte fluitleraar Alwin de Vries, de fluit 
van Carel, de noten van Koechlin. En dat waren Hemmerechts, Shostakovich, Clau-
del, Poulenc, LeCarré, (Sir John) Keegan, Fauré en al die anderen die me hebben laten 
kijken door hún ogen en laten luisteren met hún oren. Gerard Oostvogel’s ‘Ziel op de 
fiets’ heeft me door het laatste jaar geloodst – een steun van belang. 

Niemand mag de ontwikkeling van kinderen, kleuters of koters naar zijn hand zetten 
en dat kán waarschijnlijk ook niet. Stimuleren, discussiëren, spelen, leren – het is im-
mer een peilloos genoegen. Daarbij is het geruststellend dat mijn meiden Moïra en 
Melissa en hun moeder Marleen meer talenten hebben dan ik, er vrolijk en vriendelijk 
mee omspringen en er gelukkig ook veel van laten zien. Ze verlichten al mijn dagen.  
Marleen heeft me al die jaren bijgestaan, mijn werkverslaving geaccepteerd, later af en 
toe verstandig ingeperkt, maar steeds met zoveel vertrouwen, zoveel warmte en zoveel 
bezieling dat ik er nog dagelijks verlegen van word.  
Marleen, je bent een geschenk waar ik werkelijk alle dagen van geniet. En dat blijft zo. 




