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1. De logo-vormgeving van Susan Kare heeft méér betekend voor het werken met 
computers dan alle computertalen uit 
de zestiger jaren, de JCL’s van main-
frames en de eerste Microsoft-uitin-
gen voor PC’s bij elkaar. Kare heeft 
digitale artefacten toegankelijk, begrij-
pelijk en bruikbaar gemaakt en ver-
dient daarvoor de Turing-award.  

 (zie: www.kare.com) 

2. De anti-kernenergiespreuk van Greenpeace kan worden uitgebreid: 
 Earth is flat, 

 Pigs can fly, 
 Nuclear power is safe, and 
 Computers can think. 
3. Christopher Alexander’s “A City Is Not A Tree” is het meest afdoende artikel 

tegen Vinex-bouw; het legt niet alleen de leugens maar ook de treurigheid bloot. 
4. Het is geen pretje om een proefschrift te schrijven, zeker niet op oudere leeftijd 

als je eigenlijk nog van alles zou willen doen voordat ongemakken toeslaan. En 
het draagt evenmin iets bij, zoals Gerrit Komrij in ‘Gouden woorden’ schrijft:  
“(...) Mensen worden door ervaring en leeftijd niet slimmer, anders had er wel meer schot in de 
mensheid gezeten. (...)” 

 (Gerrit Komrij: “Gouden woorden of De jongste vaderlandse geschiedenis”, De Bezige Bij, Am-
sterdam 2005, pg. 130, ISBN 90 234 16317) 

5. De twee architectuurscholen die de digitale bouwwereld kent, de descriptieve en 
de prescriptieve, staan inhoudelijk lijnrecht tegenover elkaar en doen, lijkt het 
soms, de Hoekse en Kabeljouwse twisten herleven. De architectuurdefinitie van 
IEEE kent zowel descriptieve als prescriptieve elementen. Blijkbaar kunnen 
twee verschillende benaderingen toch in één definitie voorkomen. Het onder-
scheid is dus een voorbeeld van kouwe drukte.  

6. Christopher Alexander zegt: “de straat leeft langer dan de huizen”, daarbij aan-
gevend dat een structuur beslist langer leeft dan de samenstellende onderdelen. 
Dat geldt niet zonder meer voor iedere vorm van gebruik van die structuur: een 
tippelzone is bijvoorbeeld snel om zeep te helpen en een zebrapad ook. 

7. Vrijwel alle informatie-intensieve organisaties kampen met legacy-vraagstukken. 
Daar is wel een verklaring voor, maar geen goede reden. Het is namelijk geen 
buitenaards probleem, want door mensenhanden gemaakt. Dan kan het dus 
worden voorkomen én worden aangepakt en opgelost. Dat legacy een probleem 
blíjft is dan ook louter onmacht en onkunde. 
(Zie Martin van den Berg en Jan Truijens: Slopen onder architectuur – de kosten van monumen-
tenzorg en de waarde van grondig vernieuwen, Prima Vera working paper 2003-14, Nov 2003) 

8. Voorwerpen mogen er goed uitzien en lekker beet te pak-
ken zijn, maar het belangrijkste is dat ze dóen wat ze be-
loven, dat ze werken en dat ze plezierig bruikbaar zijn. Een 
tafelcomputer bijvoorbeeld is niet gemaakt om in een éta-
lage te staan maar om gerieflijk en probleemloos te gebrui-
ken zonder gedoe en zonder de noodzaak van een legertje 
hexadecimale technici, een plank vol boeken-met-schermaf-
beeldingen en een ‘helpdesk’ die bemand is door geriatrische verplegers.  

9. Het verschijnsel van ‘the long tail’ blaast helaas ook nieuw leven in postzegel-
verzamelaars. 



   
 

 

 

10. Het is opvallend dat zoveel tijd wordt besteed aan het ontdekken en ontwikke-
len van architectuur op basis van eisen en wensen van belanghebbenden en 
maar weinig tijd aan het onderzoek naar haalbaarheid, betaalbaarheid en houd-
baarheid. Technologisch dagdromen is blijkbaar een zo gewild tijdverdrijf dat 
collectief de toekomst wordt voorspeld en de realiteit uit het oog verloren 
wordt. Terwijl iedereen weet dat het geld niet uit de printer komt en dat dro-
men altijd bedrog zijn.  

11. Het feit dat gedetailleerde modellen hooguit door hun makers en niet door an-
dere belanghebbenden worden begrepen, leidt helaas nooit tot het maken van 
minder gedetailleerde modellen.  

12. Een informatie-infrastructuur bestaat uit kernvoorzieningen, collectieve voor-
zieningen en conditionele voorzieningen. Al het goede komt in drieën. 

 (Dit proefschrift, hoofdstuk 6DEF) 
13. Er worden steeds weer nieuwe computertalen bedacht, geïmplementeerd en ge-

bruikt. Alsof een andere wijze van formuleren de oplossing van een opgave al-
tijd dichterbij brengt. Dat is gelukkig niet zo. 

14. In The Tales of Beedle the Bard wordt de uitspraak van prof. Albus Dumble-
dore over de waarheid gedebiteerd: “It is a beautiful and terrible thing, and 
should therefore be treated with great caution.” Openhartigheid wordt dus niet 
zonder meer gerechtvaardigd door het argument van eerlijkheid. 

15. W. Ross Ashby, cyberneticus, vroeg zich af: “Can a system be self-organizing?” 
en zijn antwoord luidt dat “No system can permanently have the property that 
it changes properties.” Met dat antwoord moeten we het doen en met die be-
perking moeten we leven, ook als het niet uitkomt. 

16. Tot kwalitatief onderzoek besluiten, vervolgens case research doen om dan tot 
2, 3 of 4 gevalstudies te besluiten vanwege de vuistregel en volkswijsheid “één is 
géén” – dat wijst op amateurisme.  

17. Harry Frankfurt zegt dat er verschil is tussen ‘bullshit’ en ‘humbug’. Dat zal me-
nigeen worst zijn, maar te veel kletspraat vraagt toch weer om categoriseren.  

 (Frankfurt, Harry G.: On Bullshit, Princeton University Press, 2005, ISBN 0-691-12294-6) 
 (interview met Frankfurt: http://press.princeton.edu/video/frankfurt/) 

18. Bernard Leupen heeft voortreffelijke waarnemingen gedaan en fraaie wetmatig-
heden opgespoord, zoals zijn ‘Kader en generieke ruimte’ laat zien. Hij heeft 
ook een mooie doorvertaling naar de praktijk gemaakt met ‘Het ontwerpen van 
woningen’. Een dergelijke dubbelrol, die van ‘scholar’ én ‘practitioner’, is in de 
informatiekunde helaas ongebruikelijk. Dat verklaart de geringe waarde van veel 
publicaties. 

19. Architectuur is precies zo belangrijk als de architectuurfunctie in een organisatie 
toelaat. Acceptatie en participatie in aanverwante activiteiten en bewezen vak-
manschap zijn daar graadmeters voor. De architectuurmethode doet er niet toe.  

20. Informatie-infrastructuur is een handig begrip, overigens niet hemelbestormend 
noch verrassend of schokkend. Juist architecten die níet in implementeren geïn-
teresseerd zijn, moeten er niets van hebben. 

21. Bij het zien van een DS wordt duidelijk dat de dichtregel “Zie, God rijdt rond 
in oude Citroëns” van Geert van Istendael niet als blasfemie maar als eerbetoon 
aan Bertone moet worden opgevat. 

22. ‘Information overload’ is een ouwe mannenconcept. 
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