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De Telerevolutie

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar in de Toegepaste Telematica

aan de Universiteit van Amsterdam
op donderdag 31 oktober 2002

door

Robert Meijer





Mijnheer de Rector Magnificus,
Geachte collegae hoogleraren,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

Halloween en de oratie

Het is vandaag halloween. Een dag dat je je donkere kant onthult en aankleedt. Dat
mijn oratie op deze dag uitgesproken wordt, is misschien wel een samenloop van
omstandigheden, óf het gevolg van een in het duister gearrangeerd lot. Ik heb een
excuus om deze oratie een halloweenjasje aan te trekken. Nee, ik bedoel niet deze
toga. Ik bedoel het uitspreken van een halloweenoratie en ik zou dan als de uitvinder
van de halloweenoratie bekend worden. Ik zou kunnen beschrijven hoe weten-
schappelijke bolwerken ten prooi vallen aan helse krachten, hoe de maatschappij de
pest heeft aan technische kennis, hoe de in oerkrachten geïnteresseerde weten-
schapper wordt verhekst als een demon, en hoe zijn minder gevaarlijke collega
wordt verketterd als een stripfiguur a la Willie Wortel.

In deze aula, vanaf deze kansel, zal ik geen donderpreek uitspreken. Ook zal ik
geen breugheliaanse schets maken van wat ons aan het overkomen is. Geheel con-
form de verplichtende verwachtingen, maar wel oprecht, zal ik u confronteren met
een positieve kijk op de geschiedenis en ontwikkelingen in mijn vakgebied, de we-
tenschappen en de maatschappij. U zult het niet helemaal, of helemaal niet met mij
eens zijn, en in dit laatste geval oordeelt u over deze dag als die van de halloweenora-
tie.

Mijn vakbroeders zouden verwachten dat ik deze openbare lezing zou onder-
steunen met een systeem van computers, high-tech telefoons, PDA’s, telefooncen-
trales, datanetwerken, internet en digitale projectoren. Met een dergelijke installa-
tie zou ik immers heel wat vliegen in één klap kunnen slaan. Zo zou ik goed kunnen
illustreren wat het vak Toegepaste Telematica kan inhouden, want de meeste tech-
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nische componenten zijn voorhanden. Het zou representatief zijn voor die techniek
waar ik ruim een decennium, in de context van KPN, aandacht aan heb besteed. Ik
zou de lezing met multimedia kunnen opluisteren, en daarmee de problemen die ik
heb mijn met het duidelijk voorlezen van de tekst kunnen verbloemen. Ik heb dit
niet gedaan. Dat heeft niets te maken met deze archaïsche omgeving, of uit respect
voor een traditie, maar uit puur praktische redenen, een persoonlijke neiging naar
technologisch minimalisme.

Hier staat iemand met twee gezichten, zullen vele toehoorders nu denken. Dat
klopt. Qua interesse en onderzoekswerk kan mij geen technische zee te hoog gaan.
Qua exploitatie daarvan ben ik een minimalist. In de elf jaren dat ik Toegepaste Te-
lematica beoefend heb, kwam toch wel één inzicht prominent naar voren. Het staat
momenteel kandidaat als mijn lijfspreuk: ‘Als je moeilijk doet, dan krijg je moeilijke
moeilijkheden’. Je kan het inzicht ook variëren, bijvoorbeeld: ‘Als je duur doet
krijg je dure problemen’, ‘als je groots doet, krijg je grootse problemen’ en ‘Als je
het elektronisch doet, krijg je elektronische problemen’. Elektronisch kan er van-
middag niets misgaan.

Dat men in het begrip ICT communicatietechnologie naast informatietechnolo-
gie noemt, reflecteert de scheiding die wij aanbrengen tussen enerzijds het genere-
ren en verwerken van informatie en, anderzijds, het transport ervan via netwerken.
Het is een reflectie van ons besef dat wij als consument praktisch pas een viertal ja-
ren tot datacommunicatie in de gelegenheid zijn gesteld. Daar hechten we op dit
moment veel waarde aan en wij verbijzonderen de communicatietechnologie van
de informatietechnologie. Telematica bestaat als vak bij gratie van deze verbijzon-
dering.

Dames en heren, let u nu goed op! Toegepaste Telematica is dát deel van de in-
formatica dat zich met telecommunicatietechnologie bezighoudt. Ik zal vanmiddag
met behulp van uw eigen fantasie uitgebreid de stand van zaken, het wel en wee en
de toekomst van Toegepaste Telematica beschrijven.

Toegepaste Telematica

Telematica is een samenvoeging van de woorden telecommunicatie en informatica.
Mijn voorganger op deze leerstoel, de hooggeleerde heer Bruins, omschreef bij zijn
oratie in 1993 het vak Telematica óók door de zin: ‘Met het woord Telematica, dat
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ontstond door de kop van Telecommunicatie aan de start van Informatica te plak-
ken, illustreerden ze de beoogde synergie.1 ‘Ze’ waren Simon Nora en Alain Minc
die in 1978 het woord Telematica voort het eerst gebruikten in het boek
l’Information de la société. Omstreeks 1978 was het een vrij revolutionaire gedachte
dat Informatica en Telecommunicatie eigenlijk wel iets voor elkaar konden beteke-
nen.

Een aantal vormen van synergie zijn denkbaar. Computers kunnen worden ge-
bruikt bij de exploitatie van telecommunicatie-infrastructuren. Deze computers
zorgen ervoor dat telefooncentrales worden ingesteld, uw gesprekken worden ver-
rekend en dat storingen worden opgespoord. Een andere vorm van synergie tussen
informatica en telecommunicatie heeft te maken met de telecommunicatieappara-
tuur zelf. Deze apparatuur is, bijna zonder uitzondering, voorzien van één of meer
ingebouwde computers. Tenslotte – en we hebben het hier over de derde synergie-
vorm tussen Informatica en Telecommunicatie – tenslotte verrichten computers en
telecommunicatienetwerken het transport van informatie voor uw gemak, genot
en gewin. Email, uw surfen over het World Wide Web en SMS-jes met beursinfor-
matie zijn daar triviale voorbeelden van.

Telematica hield zich oorspronkelijk vooral bezig met het maken van afspraken
over hoe communicatie over netwerken moet plaatsvinden. Deze afspraken worden
ook wel protocollen genoemd. Men noemde deze protocollen ‘open’ omdat in
principe iedereen inzage had in de specificaties en kon meebeslissen over de verdere
ontwikkeling daarvan. Deze afspraken werden zo belangrijk geacht dat het Interna-
tionale Standaardisatie Instituut een aantal protocollen tot Internationale Standaard
verhief, net zoals men dat had gedaan met de afspraken over de meter en het kilo-
gram. De protocollen staan bekend als de OSI-protocollen. OSI betekent Open
Systems Interconnect. Ook de ITU-T2, het standaardisatieorgaan voor de telecom-
municatie-industrie, verhief de OSI-protocollen tot standaard.

De toepasbaarheid van Telematica viel, toen ik in 1991 het vak begon te beoefe-
nen, wel behoorlijk tegen. Voor de ‘Toegepaste Telematicus’ was het begin van de
jaren negentig gewoon een rottijd. Je had de uitgebreide, goed doordachte en open
OSI-standaarden die je, door het ontbreken van daarop gebaseerde producten, in de
praktijk niet kon gebruiken. Achteraf gezien waren de OSI-standaarden, voor die
tijd, veel te moeilijk, te duur en te groots om te implementeren. En dan krijg je dus
moeilijke, dure en grootse problemen. Voordat deze waren overwonnen, werd een
andere verzameling van protocollen populair. Dat waren de internetprotocollen.
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Telematici vonden de internetprotocollen ‘niet-open’; het waren geen
ISO-standaarden. De internetprotocollen werden bovendien, vanwege de geringe
omvang van de protocolspecificaties en de eenvoudige concepten, inferieur aan de
OSI-protocollen geacht. Net zoals in de biologie, lijkt in de door mensen gemaakte
ecosystemen het principe ‘survival of the fitting’ te gelden. ‘Survival of de fitting’,
niet die van de ‘fittest’, dames en heren. Het internetconcept, de internetstandaar-
den en de implementaties daarvan, waren het meest ‘fitting’ om de behoefte aan
publieke telematicatoepassingen te bevredigen. De internettechnologie was be-
schikbaar op het moment dat een datacommunicatietechnologie nodig was. De in-
ternettechnologie was eenvoudig, goedkoop en het functioneerde ook op kleinere
computers zoals de PC.

Ondertussen is het internet immens populair, mede dankzij die PC. De toege-
past Telematicus kan uitgebreid zijn kunsten vertonen en allerlei telecommunice-
rende applicaties ontwikkelen. En, er is nu niemand die de internetstandaarden
niet-open vindt; het IETF3 is nu een algemeen geaccepteerd standaardisatieorgaan.

En OSI? OSI, de OSI-standaarden en OSI-concepten liggen aan de basis van mo-
derne telecommunicatietechnieken als GSM, ISDN, ADSL en UMTS. Zelfs in de
Nederlandse situatie is het gebruik van die technieken gigantisch. Er zijn onder an-
dere miljoenen telefoons en duizenden telefooncentrales mee uitgerust. En alhoe-
wel dergelijke telecommunicatie-infrastructuren volgens open standaarden zijn ge-
maakt, zijn ze in de praktijk ‘niet-open’. De bijbehorende besturings- en
beheersystemen zijn namelijk in de praktijk ontoegankelijk. Het is uiterst moeilijk
permissie te krijgen voor toegang tot de besturingsinfrastructuur van telecommu-
nicatienetwerken. Zou dat toch lukken dan zijn een academische opleiding in de te-
lecommunicatie en jaren van ervaring vereist om er mee om te kunnen gaan. De
toepasbaarheid van telematica valt of staat met de openheid van de communicatie-
technologie en van openheid van de context waarin deze wordt gebruikt. Openheid
betekent dat de doelgroep het kan begrijpen, de technologie mag gebruiken en mag
exploiteren. Internettechnologie is dat, telecommunicatietechnologie is dat niet.
Er ligt nog een geweldige hoeveelheid toepassingen van telefonie in het verschiet.
Ze liggen te wachten totdat vele creatieve geesten, hackers en mensen met specifieke
problemen, deze toepassingen zelf mogen ontwikkelen op een in alle aspecten open
telecommunicatie-infrastructuur.
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De telecommunicatie-infrastructuur

We zullen het nu hebben over het telecommunicatienetwerk en computersystemen
die daarbij horen. Zonder een telecommunicatie-infrastructuur geen Telematica.
Zonder begrip van het telecommunicatienetwerk wordt dit verder voor u geen leu-
ke rede.

Vrijwel elke telecommunicatie-infrastructuur kan op een duidelijke en natuur-
lijke wijze in een tweetal delen gescheiden worden: het aansluitnet en het netwerk
dat de aansluitnetten met elkaar verbindt, een soort van nationaal transportnet. Na-
tuurlijk zijn ook de nationale transportnetten gekoppeld. Een aansluitnet is vele
malen kostbaarder dan een transportnet. Dat is eenvoudig in te zien. Er zijn zeven-
miljoen huishoudens in Nederland. Stel dat je deze allemaal wil voorzien van een
nieuw aansluitnet en stel dat dat per huishouden slechts tussen de tien en honderd
meter kabel zou vergen. Dat nieuwe aansluitnet krijgt dan een omvang van tussen
de zeventigduizend en zevenhonderdduizend kilometer! En dat gaat uitsluitend
door net behangen muren, natte kruipruimtes, rommelige meterkasten, keurige
tuintjes, net opengebroken stoepen en drukke straten. Welk een ellende zal een
nieuw vast aansluitnet teweegbrengen! Het bijbehorende langeafstandstransport-
net zal dan een lengte hebben van tussen de vijftig- en tienduizend kilometer. Maar
dat hoeft niet meer aangelegd te worden. Er ligt zoveel glasfiber voor langeafstands-
netten in de grond dat zelfs de eigenaren niet meer weten wat er ligt. De meeste
glasfibers zijn ‘donker’ – er gaat geen signaal, er gaat geen foton door. De glasfibers
liggen maar te wachten totdat iemand bedenkt waarvoor ze te gebruiken zijn.

Vanwege de kosten van nieuwe aansluitnetten worden de bestaande aansluitnet-
ten zoveel mogelijk gebruikt voor internet. Het aansluitnet van telefonie is in de
praktijk het meest populair en wordt gebruikt voor modems, ISDN en ADSL. Veel
mensen internetten ook via de televisiekabel. De kwaliteit van de verbinding hangt
vooral af van hoe uw internetserviceprovider het aansluitnetwerk exploiteert. Van
telefoongesprekken en overgeseinde webpagina’s is de inhoud meestal gratis en het
transport ervan niet. Je zou kunnen zeggen dat telecommunicatienetwerken vooral
gebruikt worden voor informatie die waardeloos is of snel waardeloos wordt. Kost-
bare informatie, zoals een film als ‘The Gladiator’ kent vaak een lange productietijd.
Telecommunicatienetwerken zijn niet speciaal nodig om de waardevolle informatie
‘just in time’ bij u thuis te krijgen. U zult pas behoefte krijgen aan glasfiberinfra-
structuren op het moment dat u, voor het bekijken of communiceren van waardelo-
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ze informatie een beeldscherm nodig heeft van enige vierkante meters. Volgens
mijn schatting zullen deze beeldschermen pas over twintig jaar op de markt komen.
Dat is genoeg tijd om schilderijen naar zolder te verhangen. Die heeft u namelijk
niet meer nodig. U kunt dan De Nachtwacht op ware grote als screensaver gebruiken!

Het thema glasvezel is synoniem met economie en niet met techniek. Er bestaat
geen voorbeeld van hoe de kosten van een nieuw aansluitnet kunnen worden terug-
verdiend. Overheden echter, zien investeringen in aansluitnetten anders dan bedrij-
ven. Zij zien een investering in glasvezel als een strategische investering in ICT. Er
wordt daarom op beperkte schaal geëxperimenteerd met glasfiberinfrastructuren
en multimediadiensten, ondanks het feit dat al jaren bekend is, door vele andere ex-
perimenten, dat er geen succesformule voor ICT zal worden gevonden.

Enige jaren geleden bedachten telecommunicatiebedrijven en overheden dat
het tijd was voor de creatie van een universeel, mobiel telecommunicatiesysteem:
UMTS. Wat de aanleg van dat netwerk kostbaar maakte, was niet de infrastructuur,
maar het bedrag dat voor de zendvergunningen aan diverse Europese staten moest
worden betaald. Maar ook hierbij ontbreekt het uitzicht op een uitbating met eco-
nomisch perspectief.

Kortom, dames en heren, voor de bestaande aansluitnetten bestaan er technisch
betere alternatieven. Tot nu toe weten we alleen nog niet hoe we deze succesvol
kunnen exploiteren.

Bij de telecommunicatie-infrastructuur zijn niet alleen de netwerkonderdelen
en financiële aspecten immens. Immens zijn telecommunicatienetwerken ook in
vele andere opzichten. Telecommunicatienetwerken transporteren namelijk niet
alleen informatie, ze produceren het ook in grote hoeveelheden. Veelal betreft dit
informatie over de toestand van de infrastructuur en het gebruik ervan door klan-
ten. Informatiesystemen voor de telecommunicatie (ook wel netwerkmanage-
ment- en backofficesystemen genoemd) zijn een belangrijk onderdeel van het vak
Toegepaste Telematica. Het blijkt dat vooral de eigenschappen van het collectief van
de computersystemen daarbij interessant zijn.

Slechts heel weinig is bekend over de collectieve eigenschappen van grote com-
puterinfrastructuren. Sinds jaar en dag doe ik waarnemingen naar die van het Ne-
derlandse telefoonnet. Ik kijk dan niet zozeer naar de technische details van de sys-
temen, of wat ze precies doen. Dat kan, denk ik, ook niet, want er is overmacht in
het spel. Het systeem is in veel opzichten te groot en te complex. U moet zich een
duizendtal computers voorstellen welke met netwerken met elkaar verbonden zijn.
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In tientallen kubieke meters broncode en specificaties wordt beschreven wat ze
doen. Lees dat maar eens door, maak daar maar eens een blauwdruk van! Het is
praktisch onmogelijk om bij grootschalige computersystemen aan de hand van de
specificaties af te leiden wat de relevante onderdelen in samenhang doen. Hier zijn
op eenvoudige wijze parallellen uit de biologie te trekken.

Telematica is een essentieel onderdeel van de netwerkmanagement- en backoffi-
cesystemen. De computers zijn namelijk met elkaar verbonden met datanetwer-
ken. Dat maakt het mogelijk dat systemen fysiek van elkaar gescheiden zijn, en dát
op zijn beurt maakt het weer mogelijk dat vele teams, in totaal ongeveer duizend
personen sterk, tegelijk aan het systeem kunnen werken, dag in dag uit, jaar in jaar
uit. De toekomst van de grootschalige computerinfrastructuur is ongewis. Een ver-
gelijking met biologische systemen is onheilspellend. Biologische systemen kunnen
niet alsmaar blijven groeien want wildgroei is dodelijk. Overgewicht lijdt tot in-
farcten. Maar ook zonder deze biologische parallellen zijn zorgen te formuleren
over de toekomstige eigenschappen van de computerinfrastructuur. Worden de
kosten niet ondraagbaar? Kunnen uitbreidingen nog wel plaatsvinden? Het totaal
van grootschalige computerinfrastructuren is toch iets heel anders dan de som der
delen. Nee, het collectief is iets met technische, economische, organisatorische en
menselijke trekken. Hoe men er voor kan zorgen dat het collectief aangename ei-
genschappen heeft, is een belangrijke kwestie in de Toegepaste Telematica.

Goede tijden, slechte tijden

Internet is de belangrijkste datacommunicatietoepassing. In het telematicajargon
zouden we zeggen dat de telecommunicatie-infrastructuur wordt gebruikt voor de
transmissie van het Internet Protocol, het IP. Spraak is nog steeds de meest belang-
rijkste cash cow van de telecommunicatie-industrie, maar internet is als zodanig ze-
ker van belang. Mocht u denken dat het afgelopen is met de internetontwikkeling –
het gaat immers slecht in de internetbranche – dan kan ik u gerust- of teleurstellen:
de ontwikkelingen gaan gewoon door.

Het internet en de internethype heb ik van het prille begin af aan meegemaakt.
Ik herinner me nog dat wij met een groepje van onderzoekers de eerste tien websi-
tes aan het bekijken waren. Ik herinner mij ook het moment dat het er tweehonderd
waren en dat het op dat moment te veel werk werd om alle nieuwe sites te bekijken.
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Ik herinner me, dat wij, vermoedelijk als een van de eersten in de wereld, een web-
browser geschikt hebben gemaakt voor multimedia. En dat Marc Andreessen dat la-
ter heel veel beter deed, wat leidde tot de oprichting van de firma Netscape. Ik her-
inner mij de tijd dat ik, samen met Steef Heus en anderen, naar Redmond ging, en
dat we Microsofts internettechnologie min of meer toetsten tot en met de bronco-
de van het Windows NT filesysteem aan toe. En dat daaruit KPN’s eerste en tevens
grootste ISP, Het Net, ontstond. Ik herinner mij ‘Halley Commets’ een coole mobie-
le ISP die we hadden gemaakt. Vers in mijn geheugen is het Gronings-Japanse Imo-
de-avontuur en een sessie met Japanners die niet snapten hoe mijn collega’s zo snel
de Imode-site konden realiseren. Internet, dames en heren, zorgde voor een grote
belangstelling in Toegepaste Telematica en onze innovaties. Voor ons waren die ja-
ren waarin internet een hype was een geweldige tijd. Ik denk dat de ontwikkelingen
rond het internet goed zijn voor twee van de vier poten van mijn leerstoel.

Het mooiste moment voor mij, dames en heren, vond echter plaats in het prille
begin van de internethype. Het was een historisch moment in 1995 dat een klik op
een webpagina van Wilbert de Graaf een telefoongesprek initieerde. Dat was het
resultaat van werk naar aanleiding van een onderzoeksvraag die ik tot op de dag van
vandaag verder heb mogen ontwikkelen. ‘Hoe kun je met internet het telefoonver-
keer stimuleren?’, was de onderzoeksvraag in 1995. In de tijd van onze betrokken-
heid bij Het Net, van 1996 tot 2000, was de vraag anders: ‘Hoe kan een ISP geld
verdienen met telefonie?’. Vorig jaar, in 2001, was de vraag geëvolueerd in ‘hoe
zorg je ervoor dat een bedrijf de telefonie-infrastructuur als grondstof voor het
eigen product kan gebruiken?’ Nu luidt deze vraag ‘hoe zorg ik voor een economi-
sche structuur in Noord Nederland, zodat bedrijven via telecommunicatie-infra-
structuren informatieproducten exporteren?’. Plat gezegd: ‘Hoe wordt Noord-
Nederland beter van ICT?’

De internetontwikkelingen overtroffen de inzichten en verwachtingen van Te-
lematici. Internet laat zien wat de potentie van een open communicatiesysteem en
het vrije verkeer van data is. Internet heeft ook laten zien dat kleine bedrijfjes in sti-
mulerende regio’s een geweldig innovatief vermogen kunnen hebben, meer dan de
bedrijfslaboratoria van grote bedrijven, meer dan universiteiten.

Op het hoogtepunt, in 2000, werd duidelijk dat er iets heel vreemds aan de hand
was. Internet, dames en heren, kost namelijk ook geld, maar slechts weinig inter-
netbedrijven hadden in 2000 een uitzicht op een positieve balans. En toen kwam de
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genadeklap voor het vertrouwen in de New Economy. Daar was een andere sector
verantwoordelijk voor: de telecommunicatiesector.

Parallel met de opkomst van het internet verliep de opkomst van de GSM-tech-
nologie4 voor mobiele telefonie. GSM liet aan iedereen zien dat concurrentie in de
telecommunicatiesector tot vernieuwing, lage prijzen en tevreden consumenten
kan leiden. In de jaren negentig van de vorige eeuw organiseerden telecommunica-
tiebedrijven zich als een concern met onderdelen voor vaste en mobiele telefonie,
internetdiensten en datacommunicatie.

Het eclatante succes van GSM en de internethype vielen samen. Er gebeurde zo-
veel, zo snel en er was zoveel verwarring dat men sprak over een industriële revolu-
tie. De menselijke geest was collectief euforisch en verward. Vandaar ook dat vrij-
wel iedereen heel wat verwachte van een technologie die breedbandigheid,
mobiliteit en internet combineerde. Die technologie heet UMTS en slaat drie vlie-
gen in één klap – een gigaklapper. In 2000 investeerden de telecommunicatiebedrij-
ven honderdmiljard euro in UMTS.5 100 miljard euro.100 miljard euro. Of dat veel of
weinig is, hangt van de redenatie af. Per europeaan is dat driehonderd euro, en dat is
niet zoveel vonden deskundigen van telecommunicatiebedrijven en de overheid.
Vanuit het terugverdienperspectief is het wél veel. Vijfhonderdduizend mensen
moeten er tien jaar lang voor werken om dit terug te verdienen. En wat doen die
mensen? Wat produceren zij? Waar gaat dit ten koste van?

In 2000 wist de wereld het antwoord niet. Door het gebrek aan uitzicht op korte
terugverdientijden van de investeringen en snelle afbetaling van de enorme schul-
den, zakten de aandelenkoersen van telecommunicatiebedrijven. In vrijwel heel
Europa zijn de telecommunicatieconcerns weer dicht bij af. Het is onduidelijk hoe
de internet- en data-activiteiten kunnen bijdragen aan de verbetering van de belab-
berde financiële situatie van deze concerns. De enige kerngezonde activiteiten zijn
vaste en mobiele telefonie. Het telecommunicatieconcern is bijna weer een telefo-
niebedrijf geworden.

Achteraf kan je zeggen dat de gevolgde exploitatiestrategie vooral was gericht
op het creëren van aanbod van transportcapaciteit. Voor het Europese publiek be-
stonden nauwelijks redenen voor het gebruik van die mooie nieuwe aansluitnetten.
Frappant was dat al die telecommunicatie-investeringen niet noemenswaardig tot
onderzoek hebben geleid voor Toegepaste Telematica. Waarschijnlijk werd er ge-
dacht dat toepassingen zich snel genoeg zelf zouden aandienen. Telecommunicatie-
bedrijven zijn in de huidige organisatievorm en bemensing schijnbaar niet in staat
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tot dienstinnovatie. Welk een schril contrast met al die innovatieve en nu helaas fail-
liete internetbedrijfjes.

Exploitatie door anderen

ICT moeten worden gebruikt voor meer productie of efficiëntere productie. De
aanleg van telecommunicatienetwerken heeft alleen zin als die kan leiden tot meer
gemak, genot of gewin. Dat moet u kunnen onthouden:

De aanleg van telecommunicatienetwerken heeft alleen zin
als die leidt tot meer gemak, genot of gewin.

Laten we het rijmpje afmaken:

Maar daarvoor moet je vaag bekende dingen doen
en daar wringt nu juist de schoen.

U ziet uw meterkast, uw huis, uw tuin, uw auto, uw weg, uw telefoon nog niet als
bron van informatie, informatie die in de handen van anderen tot gemak, gewin en
veiligheid kan leiden. Informatie die slechts kortstondig wat waard is en een tele-
communicatienetwerk nodig heeft, opdat deze, voordat hij waardeloos is gewor-
den, op tijd bij iets of iemand aankomt die er iets voor u mee kan doen. Evenzo zien
telecommunicatieconcerns hun infrastructuren nog niet als faciliteiten die anderen
als grondstof voor toepassingen kunnen gebruiken. Zij zien nog niet in dat hierdoor
nog meer waardeloze informatie wordt getransporteerd. Dat zal snel veranderen;
de slechte economische situatie van telecommunicatiebedrijven schreeuwt om om-
zetvergroting. Ook in de wetenschappen zijn instrumenten en experimenten ge-
schikt te maken voor exploitatie op afstand, en ook daar zijn de euro’s – of het ge-
brek daaraan in de wetenschappen – de reden om dat versnelt op te pakken. U heeft
nu dringend behoefte aan een paar voorbeelden.

De elektriciteitsmeter in uw meterkast deugt voor heel wat meer zaken dan
voor het kunnen maken van een nota. Door geïntegreerde differentiatie en andere
bewerkingen zou je kunnen zien of je niet teveel stroom verbruikt, of de koelkast
het nog goed doet, of de kinderen thuis zijn gekomen en of uw hulp in huishouding
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wel lang genoeg stofzuigt. Maar dan moet u de informatie wel naar een expert
transporteren. De sensoren in uw huis zijn de grondstof voor bedrijven die iets voor
u doen. Het telefoonnet is een van de interessantste grondstoffen voor nieuwe dien-
sten. Dat weet ik uit ervaring. Jarenlang hebben wij technieken ontwikkeld om er
voor te zorgen dat het heel héél eenvoudig wordt dat anderen de telefonie-infra-
structuur kunnen gebruiken. De stand der techniek is zover dat de telefonie-infra-
structuur een softwaremodule is geworden. Deze telefoniemodule geeft via inter-
net opdrachten aan onze computers die vervolgens het telefoonnet aansturen. In
zeer korte tijd hebben we samen met een ontwikkelaar van Microsoft een heel aar-
dige toepassing gerealiseerd. Als ik bijvoorbeeld in de tekst van mijn oratie een tele-
foonnummer schrijf (b.v. 0501234567), of een naam (Wilbert de Graaf) die in mijn
elektronische agenda staat, dan is één muisklik voldoende om met dat nummer of
die persoon een telefoonverbinding tot stand te brengen. Als iemand mij een email
of document stuurt met een telefoonnummer, dan is een telefoongesprek dus een
muisklik ver weg.

Combinaties van de telefoniemodule met andere innovaties leiden al snel tot
nieuwe innovaties. Een combinatie met de nummerbordherkenner van KPN Re-
search en sprekende computers kan tot vele toepassingen leiden. Eén is voor mij
persoonlijk handig. Ik kan mij voorstellen dat bij een herkend nummerbord niet al-
leen de slagboom bij KPN Research omhooggaat – wat nu al het geval is – maar dat
je ook een telefoontje krijgt dat informatie uit je agenda voorleest, bijvoorbeeld bij
wie je zodadelijk moet zijn. Dat is super, want na die worsteling met het randstede-
lijke verkeer kom je meestal te laat en als een leeghoofd aan.

Van dit alles bestaat een wetenschappelijke variant, en die heet e-science. E-science
is het gebruik van wetenschappelijke faciliteiten op afstand. Dat werkt als volgt, da-
mes en heren. Stel dat je als overheid overweegt om elke universiteit van een nieu-
we elektronenmicroscoopfaciliteit te voorzien. Er zijn, gezien de huidige stand der
techniek, twee uitvoeringsalternatieven. Je kan er elke universiteit één geven, of je
kan van al dat geld, natuurlijk minus een bezuiniging, één enkele super elektronen-
microscoop kopen en de onderzoekers via het internet aan de dan virtueel gewor-
den knoppen laten draaien. De voors en tegens zijn evident. Een heel stuk weten-
schappelijk handwerk wordt op die manier uitbesteed aan professionals –
bemonstering wordt een industrie. De wetenschapper krijgt dan vooral een rol in
de interpretatie van de resultaten. Een heel mooi voorbeeld is de super radiotele-
scoop die ASTRON in Dwingeloo op de tekentafel heeft staan. Uiteindelijk is het
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de bedoeling dat een achttal onderzoekteams via het internet een achttal virtuele
telescopen gaat besturen. Het doet mij deugt dat e-science een belangrijk onderwerp
voor mijn informaticainstituut is, en wel in de groep van de hooggeleerde heer
Hertzberger. Het is een logische vervolgstap in wetenschapsbeoefening met paral-
lellen in het universitair teleonderwijs. E-science is een stuk telematica met antwoor-
den op eigentijdse problemen in de academische wereld.

En nu zijn we er, dames en heren, we zijn bij de Telerevolutie aangekomen.

De Telerevolutie

Internet heeft iets. Het blijkt elke keer weer dat het zo ontzettend handig is wan-
neer personen, maar ook dingen, in verbinding staan met het internet. Handig is
misschien niet het goede woord. Essentieel is wellicht beter. Internet lijkt, als de
sporen van een schimmel, overal naartoe en in te kruipen. We hebben zoiets al mee-
gemaakt met het elektriciteitsnet. U zult het zien, langs uw elektriciteitssnoer naar
lamp, koelkast of magnetron lopen straks ook twee glasvezels. En overal waar appa-
raten werken op batterijen, benzine en fuel cells wordt er draadloos gecommuni-
ceerd. Nicolas Negroponte betitelt dit als ‘things that think and link’. Ook spreekt
men in deze context over ambient intelligence of smart environments. De bottomline ech-
ter is dat uw huis, uw auto, uw kantoor, en de dingen daarin, eens iets doen met uw
aanwezigheid of afwezigheid, en datgene wat u wil. Uw fysieke omgeving zal zich
ten dienste stellen van u, hopelijk. Zijn dit geen heftige concepten? Nou, het is maar
wat je gewend bent. Andere gedachten gaan wel wat verder. Zet uw geest open en
zet uw fantasie aan. Droom. Stel u een wereld voor waarin alles, van super radiote-
lescoop tot en met uw hartritmemeter, gelinkt is via het internet. Internet ver-
bindt, net als de zenuwen in uw lichaam, alles tot één geheel. En waarom zullen we
dat niet Gaia noemen, een emergente, nieuwe entiteit? Misschien is een internet
iets dieps, iets fundamenteels. ‘Nature will find its way’, filosofeerde Michael
Crighton6 in Jurassic Park. En zijn dit geen heftige concepten? Nou, het kan nog hefti-
ger.

In vele episodes van de televisieserie Startrek, dames en heren, wordt voor ons
gevoel een stapje te ver gegaan met Telematica. Het laat de meeste extreme vorm
zien waarin mensen uitgerust worden met verbeterde zintuigen, waaronder die
voor communicatie. Deze bionischen heten ‘Borg’ en vormen met behulp van hun
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communicatie- en hersenimplantaten een collectief. Zou u een Borg zijn dan is uw
‘ik-gevoel’ ingeruild voor een ‘wij gevoel’. Het Borgimperium breidt zich, net zo-
als het internet nu, continu uit. Een schouwspel van Borgs heb ik hier daarom niet
georganiseerd. U zou namelijk wel eens geassimileerd kunnen worden zonder dat u
in staat bent om u daartegen te verzetten. Verzet is, volgens de Borgs, zinloos.

Terug naar de aarde. Ik heb u voorbeelden gegeven van de wijze waarop bedrij-
ven geweldige toepassingen kunnen maken met behulp van de telecommunica-
tie-infrastructuur. Ook heb ik reclame gemaakt voor die e-science super radiotele-
scoop die door verschillende groepen wetenschappers tegelijk kan worden
gebruikt. Ik heb verteld over een meterkast die met behulp van anderen van alles
zou kunnen onthullen over uw huis. Ik kan me theelepeltjes voorstellen die leuteren
over de vloeistof in uw kopje thee en intelligente akkers die de kleur van de maïs-
kolven kunnen melden. Het patroon is steeds hetzelfde. Fysieke zaken worden aan-
gesloten op computers die vervolgens er de totale controle over uitoefenen. Om
dat voor elkaar te krijgen, is meestal een moeilijk en omvangrijk karwei. En wan-
neer dat klaar is, worden de computers gekoppeld aan het internet. Die computers
maken het dan mogelijk dat vele anderen er op afstand iets mee kunnen doen.

Hier ziet u, dames en heren, een herkansing voor de internet- en telecommuni-
catieboom. Zaken die on-line zijn gezet, waaronder de telefonie-infrastructuur, uw
bedrijf, uw meterkast en talloze hoeveelheden sondes en verklikkers komen dan, op
afstand, beschikbaar in het domein van al die ondernemende internetcreatievelin-
gen. Zij maken er informatieproducten van die via internet weer worden getrans-
porteerd naar u of naar de rest van de wereld. Op gelijke wijze zullen wetenschap-
pelijke voorzieningen door de rest van de wereld worden uitgebaat. Kortom, alles
krijgt een internetrepresentatie en wordt virtueel, u ook.

Dit is de Telerevolutie.

Verbindingen

Ik durf te wedden, dames en heren, dat velen van u een aantal van mijn voorbeelden
wel zagen zitten. Maar dat theelepeltje en die intelligente akker? En in onderling…
wordt u … vindt u dit Meijeriaans? Zou u uw carrière willen wijden aan het intelli-
gent maken van alle theelepeltjes, zodat de hoogte, temperatuur en samenstelling
van de vloeistof in uw kopje gemeld kunnen worden? Het is ongetwijfeld een knap
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staaltje engineering als dat zou lukken, en het heeft vast ook spin-offs. Dit is trouwens
een vergoelijking die ook in de wetenschappen wordt gebruikt. Maar wat moet je er
mee? ‘Nee dank je’, zou u zeggen, ‘ik wijd mijn leven liever aan iets anders!’ Toch
zijn er situaties, dames en heren, waarin het denkbaar is dat dergelijke lepeltjes nut
hebben. Bijvoorbeeld wanneer een op het internet aanwezige theelepeltjesbewaker
via uw televisie meldt dat de koffie te heet is of dat u toch écht moet stoppen met
koffiedrinken omdat uw cafeïnetax anders overschreden zal worden. Soms zijn za-
ken alleen in combinatie, in verbinding met elkaar, iets of iets meer waard. Verbin-
dingen met een telerevolutionaire omgeving schept waarde voor intelligente thee-
lepeltjes. De waarde van de verbinding is de waarde van Toegepaste Telematica. De
waarde van het verband met de maatschappij is de waarde van een wetenschap.

Kennis is het vermogen om informatie te genereren. Een wetenschapper is, vol-
gens deze definitie, niet veel anders dan Britney Spears! Een wetenschapper streeft
ernaar om te vertellen wat de gang van zaken is bij bepaalde uitgangspunten. Dat
kan een geprepareerde fysische toestand zijn zoals stroom door een spoel of de doos
voor Schrödingers kat. De feiten interpreterende, kan men stellen dat de kennis
over dit soort zaken – bètakennis waaronder telecommunicatiekennis – op dit mo-
ment overvloedig aanwezig is en genoeg ontwikkeld lijkt te zijn. De leek zal echter
verdere ontwikkeling van dergelijke kennis niet in relatie kunnen brengen met de
problemen die hij ervaart. Additionele bètakennis heeft voor de leek de waarde van
de kennis van een intelligent theelepeltje. Persoonlijke ervaring leert dat kennis als
onderdeel van een belangrijk totaal, als onderdeel van een verband waarde krijgt. In
Toegepaste Telematica is kennis om een heel andere toestand te prepareren – name-
lijk die waarin een telecommunicatie-infrastructuur, IT-knowhow, exporteerbare
informatieproducten en ondernemende personen in combinatie een geweldige ICT
economie voortbrengen – zeer waardevol. Dit geldt in elk geval zo voor de omge-
vingen waarin ik verkeer.

De vragen in onze maatschappij waarop we nu antwoord willen hebben zijn al-
len complex, complex in de zin dat de vragen te maken hebben met een veelheid
van onderdelen die elkaar beïnvloeden. De maatschappij heeft – en dat kunt u zo in
de krant of op het internet zien – nijpender vragen dan ‘wat doen we met de ener-
gievoorziening als de fossiele brandstoffen op zijn?’ of ‘hoe transporteer ik data?’ of
‘hoe maak ik een computer?’. Velen geloven, deels terecht, dat daar wel de ant-
woorden op bestaan, wat het gevaar niet wegneemt dat er straks misschien niemand
meer in de buurt is om het antwoord te geven. Honderden jaren studeren voor ken-

18

ROBERT MEIJER



nis over oorzaak en gevolg in zeer geïsoleerde systemen kenmerkt het werk in de
bèta- en ingenieurswetenschappen. Het lijkt erop dat we de benodigde kennis om
bijvoorbeeld een schip te bouwen, kunnen kopen indien die behoefte bestaat. Er
wordt wel beweerd dat we genoeg exacte kennis hebben. De vragen die de maat-
schappij – maar ook u, geachte toehoorders – vooral bezighouden, zijn vaak anders
van aard. Ik zal u er een aantal noemen. Stimuleert een glasvezelinfrastructuur de
economie? Hoe kan Nederland profiteren van ICT? Wat doen we met UMTS? Hoe
vergroten we de economische groei in Noord-Nederland? Hoe borg ik de bètaken-
nis? Hoe verbeter ik het onderwijs? Hoe wordt we een aantrekkelijke universiteit?

We zien al enige tijd dat de waardering voor multidisciplinaire vakken toe-
neemt. Wij kennen bijvoorbeeld bidisciplinaire vakken als biofysica, fysische che-
mie en medische fysica. Toegepaste telematica is wellicht tri- of quadrodisciplinair
maar dat is geen onderwerp voor deze spirituele ruimte, maar voor een spirituali-
ënrijke omgeving. En dan is er natuurlijk nog de brede bètaopleiding. Breedte is op
zichzelf niet geweldig. Weinigen zouden hun kinderen aanraden om uitsluitend een
encyclopedie te gaan bestuderen voor de beantwoording van levensvragen. De
waardering voor multidisciplines is waarschijnlijk een afspiegeling van de noodzaak
van kennis over complexere, minder goed te prepareren of te isoleren systemen –
over vraagstukken die nu vooral aan de orde lijken te komen in de mens-, economi-
sche en rechtswetenschappen. Maar ik bestrijd het beeld dat dit disciplines zijn die
naar de gehelen kijken en dat bètavakken zich concentreren op delen.

Tegen mijn ‘exacte’ collega’s die zich zorgen maken over hun vak zou ik willen
zeggen dat er niets mis is met het vak, maar dat alleen het verband met de maat-
schappij weg is. Tegen de universiteit, die zo graag breed wil zijn, zou ik willen zeg-
gen: start nieuwe studierichtingen die verbanden leggen tussen de huidige vakken,
en die in hun samenhang maatschappelijk relevant zijn. Zet je in voor het verband,
voor het geheel, omarm het totaal; nu is breedte slechts hooguit de som der delen!
Maar begin voorzichtig, anders loopt u in veel sloten tegelijk.

Toegepaste Telematica, geachte toehoorders, komt wellicht in aanmerking de
eerste van die nieuwe studierichtingen te zijn. Deze wetenschap moet nu de vraag
beantwoorden ‘hoe ICT gestimuleerd kan worden in een regio of land?’. Ze staat nu
voor de opgave om telecommunicatie-infrastructuren, mensen, computers en an-
dere apparaten letterlijk en figuurlijk in een zodanige verbinding te brengen dat het
totaal economisch wat waard wordt.

19

DE TELEREVOLUTIE



Dankwoord

Wellicht vindt u mij nu een telerevolutionair. Misschien. Maar ik heb wel grote
waardering voor oude instituties. Dat ik hier nu sta is het gevolg van collectieve in-
spanning van bestaande instituten en individuen. KPN ben ik dankbaar omdat het
zo’n geweldige setting heeft geboden voor de beoefening van het vak Toegepaste Te-
lematica. Ook ben ik ICT@NN dankbaar voor de mogelijkheid die zij mij nu bie-
den om verbanden tussen ICT, bedrijven, overheden, kennisinstellingen en econo-
mie te ontwikkelen die ten goede komen aan de Noord-Nederlandse regio die zo
ontzettend hard een perspectief nodig heeft op een soort virtueel Slochteren.
Erkentelijk ben ik de Universiteit van Amsterdam en KPN Research dat zij mij deze
leerstoel hebben gegund.

Ik ben een aantal mensen zeer dankbaar:

De hooggeleerde heren Aasman, Bruijning en Huitema, beste Jans, Jeroen en
George, voor het feit dat jullie als rotsen in de branding voor mij zijn geweest.

Weledelgestrenge heer Ouderling, beste John, voor het in mij gestelde vertrouwen,
je ratio, je diepe belangstelling en je ideeën.

Hooggeleerde heer Hertzberger, beste Bob, voor de samenwerking, steeds nieuwe
inzichten en datgene dat tot deze dag heeft geleid.

Hooggeleerde heer Bruins, beste Theun, voor je duw in mijn rug, voor al die gewel-
dige onderzoeksopdrachten, het laten begrijpen hoe de wereld werkt, voor het mij
laten profiteren van je eruditie, de goede gesprekken en onnoembare andere zaken.

Zonder de hulp mijn familie stond ik hier niet.

Mijn vader en moeder ben ik zeer dankbaar voor de steun die ik levenslang van hen
heb gekregen.

20

ROBERT MEIJER



Mijn zonen Richard, Steven en Martin ben ik dankbaar voor het feit dat ze geaccep-
teerd hebben dat hun vader heel andere zaken spannend vindt dan auto’s, trampoli-
nespringen en judoën.

Mijn vrouw Anita, ben ik dankbaar omdat ze zo’n geweldige vrouw is.

Ik heb gezegd.

21

DE TELEREVOLUTIE





Noten

1. Th. Bruins, Geïntegreerde Differentiatie, oratie, Koninklijke PTT Nederland, PTT Re-
search, 1993.

2. International Telecommunication Union-Telecommunication Standardisation Sector,
voorheen CCITT, www.itu.int.

3. Internet Engineering Taskforce, orgaan voor de verdere ontwikkeling van het internet,
www.ietf.org.

4. Stond bij aanvang van de standaardisatie voor Groupe Spécial Mobile. Later is dat veran-
derd in Global System for Mobile communications.

5. Universal Mobile Telecommunication System.
6. Michael Crighton, Jurassic Park.

23


