
I: Vroege schaduwen

Mijnheer de Rector Magnificus, mijnheer de Decaan, waarde collegae, dames en heren 
studenten, beste familie en vrienden, geachte toehoorders.

Hartelijk welkom allemaal op mijn afscheidsdag. Ik ga vanmiddag proberen om wat zonnige 
herinneringen met u op te halen, en tegelijk wat achtergronden van mijn vakgebied uiteen te 
zetten. En dat allemaal in een collegeuurtje. Waar zal ik beginnen..
 
We gaan maar even terug naar afgelopen zomer. Ik liep in een prachtig landschap en opeens 
zag ik ze, hoog boven mij: tientallen schermvliegers zweefden sierlijk door de lucht, in een 
kleurige regatta. Vanuit hun verheven positie keken ze uit op de werkelijkheid onder hen, de 
werkelijkheid van mens en techniek. Ik moest onwillekeurig denken aan Richard Brautigan.

In 1967 schreef hij een bijzonder gedicht getiteld: All Watched Over By Machines Of Loving 
Grace. Hij schetst een wereld waarin intelligente machines voor alles zorgen, zodat wij ons 
aan de `echt belangrijke dingen in het leven' kunnen wijden. Het was de tijd waarin de wereld 
zich opmaakte om de computer te omarmen. Brautigan schrijft:

I like to think (and
the sooner the better!)
of a cybernetic meadow
where mammals and computers
live together in mutually
programming harmony
like pure water
touching clear sky.

In het voorjaar van 2011 zond de BBC een interessante documentaire uit onder dezelfde titel 
als Brautigan's gedicht. De documentaire liet zien dat de ecologie van mens en computer die 
Brautigan zo poëtisch beschreef, nog niet zo ver gevorderd is. Alles wat zich in onze samen-
leving en in de natuur afspeelt, moet eerst veel beter begrepen worden. Zo goed, dat het met 
ICT tot digitale werkelijkheid te maken is. 

Informatica
Hiermee zijn we vanzelf aangekomen bij mijn vakgebied, de informatica. Immers, in de infor-
matica bestuderen we hoe je de wereld digitaal de baas kunt worden en ontwikkelen we de 
kennis en de technologie om dat te kunnen. Het is het vakgebied dat ik ruim 34 jaar hier in 
Utrecht beoefend heb. Vanmiddag wil ik u iets vertellen over dit vakgebied en hoe ik mijn 
leeropdracht heb vormgegeven. 

Toen ik in 1963 als student in Utrecht begon, moest het woord informatica nog worden uit-
gevonden. Ik studeerde wiskunde met natuur- en sterrenkunde, dat vond ik de mooiste vakken 
die er waren.  

Als student kwam ik in aanraking met twee gebieden die bepalend zouden worden voor mijn 
latere interesse: de numerieke wiskunde, en de logica. In de numerieke wiskunde leerde ik 
over numerieke methoden en hoe je die analyseert, en ik leerde programmeren (in ALGOL 
60), allemaal van Bram van der Sluis. Door de boeiende colleges van Dirk van Dalen kwam 
ik in aanraking met de logica, de recursietheorie en de automatentheorie.
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In 1969 werd ik wetenschappelijk medewerker bij het toenmalig Electronisch Rekencentrum 
van de Universiteit en bij het Mathematisch Instituut. Ik begon aan een promotieonderzoek 
onder leiding van Dirk en schreef tegelijkertijd mee aan een nieuw dictaat numerieke wis-
kunde voor Bram van der Sluis. Grzegorz Rozenberg kwam naar Utrecht, en we werkten 
samen met taalkundigen en theoretisch biologen. Wat we deden, begon een beetje op infor-
matica te lijken. Bedenk, voor 1971 kenden we nog geen P-versus-NP probleem, voor 1981 
geen Internet, en voor 1991 geen World Wide Web. De wereld was rond, en niet plat. We 
hadden geen idee wat er aan onze wetenschappelijke horizon zou gaan verschijnen.

Digitale werkelijkheid
Is die digitale wereld die Richard Brautigan beschrijft, de wereld van de toekomst? Dat is een 
interessante vraag. Het antwoord is misschien wel `ja’.

`Digitaal' stamt af van het Latijnse woord digitus, `vinger'. Het sloeg ooit op het `tellen met de 
vingers'. Tegenwoordig slaat het op informatie die is voorgesteld in cijfers of bits. Iedereen 
kan op z'n vingers natellen dat het ons niet alleen maar gaat om het voorstellen of bewerken 
van informatie.  Het gaat om de kennis die digitaal wordt voorgesteld en om het nieuwe dat 
daarmee mogelijk wordt.

Bij `kennis' denk ik aan alles waar we  kennis van hebben, of willen hebben. Dit betreft niet 
alleen de empirische werkelijkheid die we in de maatschappij en in de natuur om ons heen 
waarnemen, maar ook de fictionele werkelijkheid in onze gedachten zoals die in de literatuur, 
de kunst of in onze fantasie vorm krijgt. We maken nauwelijks meer onderscheid tussen deze 
vormen van werkelijkheid zodra ze in een computeromgeving zijn gerealiseerd. Wij gaan er-
mee om alsof ze beide echt zijn. 

Het credo is: als je iets kunt zien, doen of bedenken dan kun je het beschrijven, en als je iets 
kunt beschrijven dan kun je het vangen in programma's en in ICT. De werkelijkheid wordt die 
welke in de computer is gerepresenteerd.  Zo kunnen we de werkelijkheid beter bestuderen en 
ook sneller nuttig maken. (Ik ga nu maar voorbij aan de vele opvattingen in de filosofie over 
het begrip werkelijkheid en hoe deze gekend kan worden.) 

Zo'n visie lijkt misschien ver gegrepen, maar is dat wel zo? We zien de digitale wereld om 
ons heen ontwikkelen. Van elektronisch winkelen tot online college volgen, van de digitale
mapping van DNA tot het zichtbaar maken van de werking van ons brein, van het be-studeren 
van museale collecties per computer tot het omgaan met vrienden en kennissen via Facebook 
of Google+. We zijn al flink op weg om een digitale wereld te creëren, als een parallel  
universum waarin alles in digitale vorm leeft.  

Het is een uitdagend beeld ,waarin de informatica al gauw de construerende, ontwerpgerichte 
wetenschap van onze toekomst is. Ik zie de informatica ook als een verklarende wetenschap. 
Maar zo ver zijn we nog niet in dit verhaal.  

II: Vanaf 1977
Leeropdracht
In 1977 werd ik tot lector benoemd, met als leeropdracht: de informatica. Het was een grote 
stap voor Utrecht, maar een lectoraat durfde men aan. De visie op het vakgebied reikte nog 
niet ver. Het ging om de kennis die nodig was om software- en informatiesystemen te kunnen 
maken. En om de toepassingen, vooral binnen de toenmalige Faculteit der Wiskunde en Na-
tuurwetenschappen. Het was de tijd van de mini- en microcomputers, daar wilde men in mee 
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gaan. Wat er verder bij kwam kijken, werd  echter nauwelijks overzien. Er was  een facultaire 
vakgroep opgericht, er waren al enkele medewerkers, en er was een bibliotheek met welgeteld 
één boekenkast. 

Voor mijn promotie in 1972 had ik mij vooral in de theoretische informatica verdiept. In die 
tijd ging dat over de structuur van programmeertalen, parsing technieken, formele talen en 
programmacorrectheid. Als postdoc in Berkeley, bij Michael Harrison en Richard Karp, zag 
ik de computer science zoals die in de Verenigde Staten op topniveau werd beoefend. Dat 
leek me wel wat. Ik ging erin verder aan twee andere universiteiten in de VS. Ik gaf colleges 
over IBM 370 Assembler, FORTRAN en PL/I voor Business Majors,  compilerbouw, maar 
ook over complexiteitstheorie. Ik nam zelf deel aan alles waarvan ik maar dacht wat te kun-
nen opsteken. Ik was bijna in de VS gebleven want het beviel mij daar geweldig.

De Utrechtse werkelijkheid in 1977 was lastiger. Hier stond alles nog in de  kinderschoenen. 
En er was werk aan de winkel. Een aardig beeld van mijn werkzaamheden toen komt naar 
voren uit de notulen van de vergadering  van 17 november 1977 van de Interfacultaire Com-
missie Informatica die voor de faculteit  toekeek op wat we deden. Ik citeer:

het opstellen en indienen van een begroting voor de vakgroep voor 1978, het
overleggen over en indienen van een leerstoelkredietaanvraag, het herzien en 
implementeren van een studieprogramma voor het cursusjaar 1977-1978, uitgave
van een interim studiegids, het behandelen en selecteren van sollicitaties voor de 
geadverteerde vacatures bij de vakgroep, besprekingen over herziening van het 
studieprogramma, en interne coördinatie.

Daarnaast gaf ik natuurlijk colleges: inleidingen databases, operating systems, en analyse en 
complexiteit van algoritmen. En ik deed onderzoek, en de notulen van die vergadering heb ik 
waarschijnlijk ook zelf geschreven. Zo heb ik eigenlijk jaren achtereen wel alles gedaan wat 
er maar moest gebeuren. Mijn mouwen zijn sindsdien altijd opgestroopt gebleven.

Na een aantal jaren moest de Vakgroep Informatica dringend uitbreiden. In 1981 mochten we 
een tweede hoogleraar gaan werven, onder de voorwaarde dat deze zou passen in ons jonge 
team. Het werd Doaitse Swierstra, die net dat jaar was gepromoveerd. Samen hebben we de 
opbouw van de vakgroep voortgezet. We breidden het curriculum en het aantal medewerkers 
uit, en we zorgden ervoor dat ook Utrecht een zelfstandige opleiding informatica kreeg. Er 
heerste een sfeer van: we doen iets waarmee de wereld gaat veranderen. Er kwamen meer 
collegae en geleidelijk begon het spectrum te ontstaan zoals ik dat in de VS had gezien. 

Plaats
Sinds 1977 heb ik ook hard gewerkt aan de wetenschappelijke plaats van de informatica.
Dat was niet eenvoudig. Voor iedereen was Informatica alleen maar `iets met computers'. Dat 
verkeerde beeld deed ook in wetenschappelijke kring ruim opgeld. Het werd maar heel gelei-
delijk duidelijk dat het allemaal anders lag. Het gaat erom wat met programma's kan worden 
gemo-delleerd, hoe dat kan, en waar het toe leidt als je het met computers realiseert. Het is 
een van de krachtige methodologieën van de informatica die iedereen moest uitvinden. 
 
Die wetenschappelijk methode van de informatica is feitelijk universeel. Zij is toepasbaar van 
biologie tot geneeskunde, van bankensector tot bedrijfsleven, en van energiemanagement tot 
de creatieve sector.  Kortom, in alle topsectoren waarin de ICT de sleutel is. De ICT zelf is 
dus maar één van de vormen waarin de informatica haar waarde toont.  
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Die wetenschappelijke plaats van de informatica kwam niet vanzelf, en blijft ook niet vanzelf 
in stand. Ik moest er afgelopen zomer aan denken toen de KNAW de Nederlandse Weten-
schapsagenda publiceerde. Die agenda is een unieke verzameling van 49 belangrijke open 
problemen verspreid over de hele wetenschap, waarbij maar weinig over de informatica wordt 
gezegd.

Bij nadere bestudering blijkt echter dat  ten minste 7 van die 49 vragen alom erkende proble-
men uit de informatica zijn, dat is een aandeel van bijna 15%. Het gaat om vragen zoals: (i) 
kunnen we onze informatiesystemen straks nog beheersen, (ii) streven computers straks zelfs 
wiskundigen voorbij, (iii) waar ligt de grens tussen het (praktisch) berekenbare en het (prak-
tisch) onberekenbare, (iv) hoe kan uit enkele foto's een betrouwbaar beeld van de werkelijk-
heid worden bepaald, (v) kunnen machines ons helpen kennis te creëren uit bergen informatie, 
(vi) hoe moeten we markten inrichten en bewaken (daar helpt de speltheorie dus bij), en (vii) 
wanneer vervangt de kwantumcomputer de klassieke computer? 

Uiteraard reiken deze vragen over allerlei disciplinegrenzen heen, maar ze staan ook al heel 
wat jaren centraal in de informatica. Ze spelen ook een grote rol in mijn onderzoek en in dat 
van vele collegae, zowel binnen als buiten Utrecht.  
 

III: `Computation'
Intrinsiek
Was de informatica in 1977 misschien nog te overzien, de werkelijkheid van nu is niet meer
zo simpel. De informatica is nu alleen nog vanuit dominante perspectieven te verklaren. Zo 
kunnen we systemen bezien vanuit het perspectief van de data die verwerkt worden, de com-
municatie met de omgeving, de cognitie als model voor intelligent gedrag, de berekeningen 
waarmee ze gerealiseerd kunnen worden, het ontwerp  en de engineering van de software, en 
het functioneren van de processen in de praktijk. Daarnaast zijn er perspectieven gericht op 
het eigen instrumentarium van de informatica en op specifieke toepassingsgebieden.  

In de loop der jaren heb ik vanuit meerdere perspectieven gewerkt. Het perspectief dat mij 
echter het meest heeft geboeid, is dat van de berekening (computation). Het heet ook wel het 
algoritmische perspectief. Dat wordt zo genoemd naar het begrip algoritme dat duidt op de 
stapsgewijze beschrijving van processen. Het lijkt het meest algemeen toepasbare perspectief. 
De gehele wetenschap is, om met Richard Karp te spreken, te zien door de Lens of Compu-
tation. En in hun magnifieke, 1000 pagina’s tellende boek The Nature of Computation dat 
eerder dit jaar verscheen, stellen Cristopher Moore en Stephan Mertens zelfs  onomwonden 
dat:

Anyone who truly wants to understand how the world works can no more ignore 
computation than they can ignore relativity or evolution.

Voor het goede begrip, met berekening bedoelen we hier elke transformatie van informatie, 
volgens uitvoerbare regels. De gedachte is dat een proces of systeem  te begrijpen (en ook te 
maken) is vanuit de eigen manier waarop het voortdurend nieuwe informatie uit oude maakt. 
We vinden dit idee voor het eerst bij Leibniz in de 17de eeuw, die al het menselijk redeneren 
al tot berekening wilde terugbrengen. (Pas tegenwoordig lukt dat een beetje.) 

Berekening is dus een veel algemener begrip dan `sommetjes maken'. Men kan bv. denken 
aan: het bepalen van kortste wegen tussen steden uit routekaartinformatie, de bewegingen  in 
een computerspel,  de simulatie van eiwittenfragmenten, of het voorspellen van het weer. Of 
alles wat Google, Yahoo en andere leveranciers van informatie snel en slim aan ons voor-
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toveren. Maar ook, hoe beweging eigenlijk werkt. Het is allemaal te modelleren, en zelfs  te 
maken, met: specifieke berekeningen. Het begrijpen van de echte universaliteit van bereke-
ning is een rode draad door mijn gehele onderzoek.

Berekening is meteen verbonden met complexiteit. Een programma dat `rekent' gebruikt tijd, 
geheugenruimte, processoren, energie of wat dan ook. Elke keuze levert een maat. Met zo'n 
maat kun je problemen naar complexiteit indelen. Dat is  het terrein van de complexiteits-
theorie, van berekeningen. Deze kijk op berekeningen is al te vinden in het werk van Alan 
Turing (!)  in 1948. Het is een centraal hoofdstuk van de informatica geworden.

In Nederland
In 1977 werd in Nederland nog weinig aan deze invalshoek op berekeningen gedaan. Dat is 
gelukkig flink veranderd. De werkgroepen die Peter van Emde Boas, Paul Vitányi en ik 
tussen 1977 en 1982 organiseerden aan het Mathematisch Centrum (nu het CWI) in Amster-
dam hebben hier zeker aan bijgedragen. In een andere setting waren ook Jan Karel Lenstra en 
Alexander Rinnooy Kan druk bezig om dit type complexiteitstheorie te ontwikkelen. Het 
voelde alsof we aan een nieuw tijdperk waren begonnen.

In Utrecht heb ik in de loop der jaren heel veel aspecten van het terrein bestudeerd, in colleges 
behandeld, en met mijn studenten en promovendi onderzocht. Ik noem bijv.: algebraïsche 
complexiteit, dynamische datastructuren, cryptografische protocollen, geometrische algorit-
men, netwerk algoritmen, randomizerende algoritmen, combinatorische optimalisering, 
parallelle berekeningen, en gedistribueerde berekeningen. Ik vergeet hier zeker wel iets.  

Tijdens mijn bestuurlijke periodes  heb ik dit programma uiteraard moeten beperken. Maar 
vanaf 2009 heb ik de draad weer helemaal opgepakt, om te beginnen met het ontwerp van 
mechanismen en de berekening van equilibria in de speltheorie. De algoritmische speltheorie 
is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de meest indrukwekkende informatica-gebieden. De 
theorie laat zien hoe het perspectief van computation helpt in het begrijpen en ontwerpen van 
elektronische markten en van economische modellen in het algemeen.  

Concrete algoritmen zijn steeds de kern. Dankzij berekening werkt de ICT. Jeannette Wing 
van CMU heeft de aanpak een aantal jaren geleden de naam computational thinking gegeven. 
U begrijpt, het is slechts een andere naam voor ons berekeningsperspectief.  

IV: Onderzoek  → Onderwijs
Contexten
Mijn benadering is altijd als die van Darwin: kies een gebied dat nog niemand kent of waar 
iets gebeurt wat nog niet wordt begrepen, en hijs de zeilen. Het vereist wel dat je de processen 
in een domein, of dat nou de sensortechnologie of de bio-informatica is, eerst in kaart brengt. 
De vraag is dan met welke vormen van berekening je die processen zo precies mogelijk kunt 
modelleren en maken. De vraag is ook welk complexiteitskaartje er aan hangt.  

Ik heb op deze manier vele gebieden onderzocht: VLSI design, computer graphics, parallelle
computers, gedistribueerde systemen, bedrijfsprocessen, vervoersprocessen, draadloze net-
werken, het Web, enzovoorts. Dit programma is nog verre van klaar. Het gaat vanzelf over in 
het onderzoek van computationele duurzaamheid, omdat het allemaal vertaalt naar het zuinig 
aan doen met energie en het beperken van milieueffecten. Elke context vergt z'n eigen analy-
se, een eigen arsenaal aan formele methoden en algoritmen, en een netwerk van informanten 
voor de domeinkennis. Soms lukte dat niet, maar meestal wel!  
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Contexten waren (en zijn) voor mij verbonden met de trends van de tijd, en met wat in het vak
ontdekt wordt. Vaak zoomden we in op een gebied als het net hot werd. Een prachtig voor-
beeld is het onderzoek in de computationele geometrie dat we in het begin van de tachtiger 
jaren begonnen: Mark Overmars en ik waren er vroeg bij, en het is het begin van het gebied in 
Nederland geweest. Het gebied kent inmiddels een sterke traditie in Nederland.  

Onderzoek
Over mijn onderzoek is veel meer te vertellen dan vanmiddag kan. Maar ik wil wel een paar 
highlights uit verschillende perioden noemen. Onder de vroegste herinneringen noem ik: de 
theorie van dataflow berekeningen (met Wim Böhm), het dynamisch bijhouden van convexe 
omhulsels (met Mark Overmars), de polynomiale methode om traveling salesman tours door-
snijdingsvrij te maken (een veel geciteerd resultaat met Anneke Schoone), de theorie van 
dataopslagschema's voor parallelle computers en de oplossing van Shapiro's vermoeden (met 
Harry Wijshoff), de theorie van netwerkemulaties (met Hans Bodlaender), de ontdekking van 
compact routing in netwerken (met Richard Tan en Erwin Bakker),  de ontwerptheorie van 
gedistribueerde algoritmen (met Gerard Tel en anderen), dynamische datastructuren voor 
grafen (met Han La Poutré), en de complexiteit van netwerklayouts (met Goos Kant). Het is 
maar een kleine greep. 

Uit het recentere onderzoek noem ik natuurlijk de algoritmen voor energiezuinig informatie-
management in sensornetwerken (met Thomas van Dijk) en de volledige classificatie van 
problemen die met polynomiale approximatie en dito asymptotisch convergentie-methoden 
zijn op te lossen (met Erik Jan van Leeuwen). 

We gebruiken (bijna) altijd discrete modellen. Daarmee kun je de combinatorische structuur 
van concrete vraagstellingen onderzoeken en zien hoe je ze efficiënt kunt oplossen, met 
behulp van generieke resultaten en bekende solvers. Dit soort modellen hebben vele inzichten 
in de  werking en de mogelijke benutting van informatienetwerken opgeleverd, i.h.b. door het 
werk van Hans Bodlaender, Han Hoogeveen en Marjan van den Akker in mijn leerstoel.

We bestuderen ook modellen van de berekeningsprocessen zelf. Je moet dan denken aan
modellen van het soort programma's, computers, of zelfs van de circuits waarmee je wilt 
werken. Het meest bekende rekenmodel is de Turingmachine, zo genoemd naar Alan Turing 
die al in 1936 zo'n model voorstelde. 

In de afgelopen jaren heb ik vele varianten van het Turingmachine model onderzocht, meestal 
met Jiři Wiedermann. We hebben met name de concepten onderzocht die een rol spelen in de 
computersystemen van nu, zoals non-stop werking, interactie en zelfs evolutie. De  klassieke 
complexiteitstheorie gaat door deze concepten flink schuiven, zoals mooi is aangetoond in het 
proefschrift van Peter Verbaan. We komen met dit soort modellen ook terecht op de hogere 
niveaus van de zgn. Aritmetische Hiërarchie, bekend terrein voor kenners. 

Onderwijs
Onderzoek en onderwijs hebben voor mij altijd op een aangename manier door elkaar gelo-
pen. De colleges waarin ik steeds weer nieuwe dingen analyseerde, werden volgens mij altijd 
het meest gewaardeerd. Het was natuurlijk ook de bron van veel vernieuwing.

Sinds 1983 is de opleiding Informatica voortdurend onderwerp van collectieve strategie ge-
weest: wat is de eerste programmeertaal die we studenten willen leren, welke wiskunde en 
hoeveel, de overstap van vier- naar vijfjarig curriculum, de bètawaaier, de ontwikkeling van 
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opleidingsvarianten (waarbij ik Informatica en Management voor mijn rekening nam), de 
overstap naar het bachelor-master systeem (volgens het universitaire model waaraan ik had 
meegewerkt), en welke masterprogramma's ontwikkelen we!  Altijd was er beweging. En, om 
actueel te blijven, moesten (en moeten) er elk jaar nieuwe vakken ontwikkeld worden. Het 
resultaat is geweest dat ik, en ik niet alleen, een heel scala aan vakken heb gedoceerd. Elke 
alumnus of alumna zal wel zo'n nieuw college hebben meegemaakt.  

Veel jonge mensen weten de combinatie van wetenschap, ontwerpen, en technologie in onze 
opleiding op waarde te schatten. Zij zien, beter dan vele anderen, welke sociale innovatie 
gaande is en welke uitdagingen het informatietechnologisch denken brengt. Zij zien de giga 
impact. Ik realizeerde me dit afgelopen jaar weer, toen bleek welk een grote interesse er is 
voor de nieuwe track gametechnologie in onze bacheloropleiding. 

V: Filosofie van ?
`The Nature of Informatics’
Kan ik nu achterover gaan leunen? Nee! De werkelijkheid anno 2011 is nog steeds weer-
barstig. Vele vragen zijn onbeantwoord. Hoe ver zal de computerisering van kennis komen? 
Wordt de cybernetische ecologie van mens en intelligente robots die Brautigan beschreef, 
inderdaad de toekomst? Speelt de informatica een rol bij het begrijpen van de wereld om ons 
heen? Is er een eigen wetenschapsfilosofie voor de informatica die antwoorden heeft? 

Filosofische studies over de informatica zijn niet onbekend. We kennen ze vanuit de optiek 
van de berekenbaarheidstheorie, de logica, en de kunstmatige intelligentie. Er is ook een
interessante philosophy of information. ontwikkeld door Luciano Floridi. Een integrale bena-
dering lijkt echter lastig. Er is nog altijd veel  discussie over de essentie van het gebied, en 
over het karakter van ontdekkingen en uitvindingen. En, is de vraag naar meer kennis óf de 
vraag naar nieuwe ICT leidend, of gaan beide gelijk op? Het voert terug tot de discussie over 
de wetenschap-technologie spiraal die door Casimir al in 1983 beschreven werd. Door de ICT 
lijkt dat spiraaleffect tegenwoordig aanzienlijk sneller te verlopen en  het is ook niet langer de 
wetenschap maar de (vraag naar) technologie die leidend is. 

In 2009 kon ik mij, mede dankzij het prachtige Distinguished Lorentz Fellowship aan het 
NIAS en het Lorentz Centrum, een jaar lang verdiepen in de filosofie van de informatica. Ik 
heb in die periode een begin kunnen maken aan wat mij nu voor ogen staat, namelijk de opzet 
van  een philosophy of computation. Een filosofie van het berekeningsperspectief dus, die 
naar mijn mening de rijkste filosofie van de informatica oplevert. Wordt dus vervolgt!
  
Infosfeer
Is de computerisering van kennis een vinding van dusdanig formaat dat die de wereld meer op 
z'n kop gaat zetten dan enige andere uitvinding ooit gedaan heeft? Het antwoord is volgens 
mij: ja.

We zien gelijktijdige effecten op vele niveaus: de manier waarop nieuwe kennis wordt ont-
wikkeld, de manier waarop kennis wordt verspreid, de manier waarop bedrijven hun business 
model veranderen en hun diensten informatiseren, de manier waarop we onze samenleving 
inrichten en ons eigen leven daarin vorm geven. Tim Berners-Lee, samen met Robert Cailliau 
de uitvinder van het World Wide Web, zegt over de ICT zelfs: we are not analyzing a world,  
we are building it. Natuurlijk gaat het ene niet zonder het andere.

In onze infosfeer zoals Floridi die noemt, verandert de samenleving en verandert de sociologie

7



van de wereld. Norbert Wiener schreef al in 1954:

We veranderen onze leefomgeving zo radicaal dat wij nu zelf moeten veranderen om 
er in te kunnen leven. `We can no longer live in the old one.'

Vragen van een geheel andere orde doemen nu op. Hoe comfortabel is de infosfeer, wat is de 
kwaliteit van de leefomgeving, hoe word je beperkt door de keyholes van de ICT, en is de 
infosfeer voldoende veilig te houden? Hier liggen vele uitdagingen op het gebied van de 
berekening, maar niet alleen vanuit dat perspectief.

Een maatschappelijke ontwikkeling van deze impact moet door universiteiten begeleid en 
bestudeerd worden. De universiteit die de digitale werkelijkheid tot een van haar prioriteits-
gebieden verklaart, heeft een unieke kans om in deze ontwikkeling voorop te gaan. Het is 
maar een gratis advies... 

VII: Nawoord
Dank
Het is tijd om af te ronden. Straks, bij de receptie, ligt een boekje klaar waarin u alles wat ik 
verteld heb wat uitgebreider kunt nalezen. Ga straks niet in een lange rij staan maar kom 
gezellig naar de Senaatszaal. Ik besluit met enkele woorden van dank. 

De Utrechtse universitaire omgeving heeft mij alle mogelijkheden geboden om mij te ont-
plooien, wetenschappelijk en in elk ander opzicht. Ik dank iedereen die hieraan op een of 
andere manier heeft bijgedragen. In het bijzonder dank ik mijn leermeesters die mij tot voor-
beeld zijn geweest.

Vandaag neem ik afscheid van mijn ambt. Het is een vreemd gevoel, maar het schept mis-
schien ook weer nieuwe mogelijkheden. Zoals een gewaardeerd emerita mij laatst toever-
trouwde: Als je in functie bent, word je zo van je werk gehouden. Als emeritus kom je pas aan 
je eigenlijke werk toe. Ik laat u weten of het klopt.

Als je vroeg begint, in mijn geval in 1977 en eigenlijk al eerder, leer je heel veel mensen 
kennen. Zonder uitzondering heb ik veel steun en sympathie mogen ontvangen, in de opbouw 
van de informatica, in de functies die ik tot nu toe heb bekleed, in de vele besturen, en in de 
nog talrijker commissies waarin ik de afgelopen jaren binnen en buiten de universiteit heb 
meegewerkt. Het zijn er teveel om op te noemen.  

De wijzigingen in de universitaire structuur in de afgelopen 34 jaar heb ik allemaal van heel 
dichtbij meegemaakt en gevolgd, door mijn eigen bril en die van drie faculteiten: de Faculteit 
der Wiskunde en Natuurwetenschappen, de Faculteit Wiskunde en Informatica, en sinds 2005 
de Faculteit Bètawetenschappen. Vooral in mijn tijd als decaan W&I en later als vice-decaan 
Natuurwetenschappen heb ik vele contacten gekregen door de gehele faculteit en de gehele 
universiteit heen. Dit is een van de meest intensieve perioden geweest in mijn universitaire 
bestaan. Ik dank het College van Bestuur, het Bestuur van de faculteit, en de collegae en vele 
mede-werkers in de brede kring van de universiteit voor het vertrouwen dat ik door de jaren 
heen heb mogen ervaren. Ik hoop dit vertrouwen niet beschaamd te hebben.  

Dichter bij huis, dank ik mijn collega's en alle medewerkers en medewerksters van het 
departement Informatica voor de plezierige en creatieve werkomgeving zoals ik die al bijna 
35 jaar ervaar. Ik dank alle leden mijn leerstoelgroep in het bijzonder: Hans, Marjan, Han, 
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Gerard, Marinus, Stefan, Bart, en Thomas. Ik ben altijd meer instituutsbreed dan leerstoel-
breed blijven denken, maar dat hebben jullie goed doorstaan. We zijn een leuke club en ik 
dank jullie voor jullie toegewijde steun aan het ideaal van de Algorithmic Systems. 

Een bijzondere plek nemen voorts alle, bijna  40, promovendi in die ik in de afgelopen jaren 
heb mogen begeleiden of medebegeleiden. Voor zover ik het heb kunnen bijhouden, hebben 
velen prachtige carrières gekregen in het bedrijfsleven of in academia. Zeven zijn zelf hoog-
leraar geworden. Drie van mijn promovendi zijn helaas op veel te jonge leeftijd overleden.

Een speciaal woord ook voor de vele studenten en oud-studenten die colleges bij mij hebben
gevolgd. De tijd van de handgeschreven dictaten ligt helaas ver achter mij, mijn handschrift
is ook niet meer wat het destijds was. Mijn colleges waren zelden standaard, vol van dingen
die ik nog nooit eerder had uitgelegd en, eerlijk gezegd, zeer bewerkelijk (in ieder geval voor 
mij). Het was een voorrecht om aan jullie ontwikkeling te hebben mogen bijdragen.

Ten slotte, wil ik iedereen bedanken die deze afscheidsdag tot een onvergetelijke hebben 
gemaakt. Allereerst dank ik de sprekers in het speciale symposium voor mij vandaag: Mark de 
Berg (TUE), Hans Bodlaender (UU), Goos Kant (ORTEC), Erik Jan van Leeuwen (UIB 
Noorwegen), en Jiři Wiedermann (Praag). We hebben vele prachtige herinneringen aan onze 
samenwerking. Moge het nog lang zo door gaan. Ik ben voorts heel veel dank verschuldigd 
aan al diegenen die de organisatie rond het symposium en deze afscheidsdag hebben ver-
zorgd, in het bijzonder: Arno, Doaitse, Hans, Marinus, en niet in de laatste plaats Edith. 

Tot slot
In 1977 begon ik aan een leeropdracht waarvan ik de contouren nauwelijks kon overzien. We 
hebben gezamenlijk Utrecht op de kaart gekregen als een wereldwijd bekend instituut. De 
toekomst van de discipline ziet er ongekend boeiend en uitdagend uit. Moge Utrecht daarin 
haar leidende rol blijven houden. Hoe zij de wereld gaat veranderen is alleen maar in dichter-
lijke woorden te beschrijven, zoals Richard Brautigan in 1967 dat deed toen hij schreef:

I like to think (it has to be!)
of a cybernetic ecology
where we are free of our labors
and joined back to nature,
returned to our mammal
brothers and sisters,
and all watched over
by machines of loving grace.

Deze visie brengt ons weer terug bij de reflectie over de werkelijkheid die door de informatie-
technologie radicaal gaat veranderen. Ik denk weer terug aan het beeld van de schermvliegers
aan het begin. Ik zie nu dat er een tekst op hun kleurrijke schermen staat:
 

I love algo...

Voor ik helemaal kan lezen wat er staat draaien ze op de grillige thermiek al weer een andere 
kant op, hun boodschap verbergend. Maar ik kan raden wat er stond, u ook?

Ik dank jullie hartelijk voor jullie aandacht.
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