
Kerninformatica en toekomst

Bergstra

De meest vergaande uitspraak in dit artikel over de toekomst van de
(kern)informatica is dat over zo'n honderd jaar een doorbraak van op
intuitionistische typentheorie gebaseerde bewijssystemen verwacht
wordt. Daarnaast worden algemener aanvaarde ontwikkelingen, zoals
automatische vertaalsystemen, voor velen toegankelijke databases op
allerlei gebied e.d., geschetst.
Deze ontwikkelingen zullen echter wel rekening dienen te houden
met de politiek maatschappelijke verhoudingen als remmende factor.
Desalniettemin wordt de verwachting uitgesproken dat de EG de
komende vijftig jaar de sterkste kracht achter de ontwikkeling van de
(kern)informatica zal zijn.

Inleiding: deskundigheid en futurologie
De redactie van Informatie vroeg mij bijna een jaar
geleden om ter gelegenheid van het jubileum van In-
formatie te schrijven over 'de toekomst van de infor-
matica, in het bijzonder van de kerninformatica'. Om-
dat ik toen lid van de redactie was, vond ik mijn as-
signment aan deze taak redelijk vanzelfsprekend. Een
redactielid kan zich immers niet veroorloven op een
ongelegen moment nee te zeggen of nee te doen.
Kort voor de deadline van half maart 1989 zit ik ach-
ter mijn Pc-prive met de vraag of ik ten aanzien van
de toekomst van de kerninformatica ook nog een spe-
cifieke deskundigheid heb. De toekomst is niet mijn
vak, en voor eeti cursus in de futurologie die mij in
staat stelt op professionele basis conclusies over de
toekomst te trekken, heb ik geen tijd. De kerninfor-
matica is wel mijn vak, maar dat vakgebied is zo
groot dat ik het niet kan overzien en zeker niet weet
waar de spectaculaire dingen zullen gebeuren.
Ik ben een specialist in een klein deel van de kernin-
formatica: de wiskunde van het beschrijven,van digi-
tale systemen in het bijzonder de wiskunde van ab-
stracte datatypen, programmaverificatie, Kocesalge-
bra en de theorie van berekenbare functies en functio-
nalen (zie Bergstra (1985)). Vanuit die achtergrond
werk ik aan onderwerpen als formele specificatie van
software, systeemontwikkelingsmethoden en CASE
(computer aided software engineering). Hoezeer dit
E.W. Dijkstra ook mag.storen (zie zijn recente lezing
bij het jubileum van de ETH in Zurich, Dijkstra
(1988)'), de kerninformatica is een vak met vele spe-
cialismen geworden en de zogenaarnde deskundigen
die een totaaloverzicht beweren te hebben, zijn in
mijn ogen suspect, al was het maar doordat zij dit
overzicht voornamelijk bereiken door hetgeen zij niet
weten tot onbelangrijk, te verklaren.

Een afweerhouding tegen nieuwe trends en specialisa-
ties komt niet alleen bij over het paard getilde onder-
zoekers voor. Het is bijna niet mogelijk om het jar-

gon van de tegenwoordige research in de kerninfor-
matica te gebruiken in het bijzijn van een automatise-
ringsdeskundige zonder te vernemen dat je kennelijk
een ander vak beoefent en dat die zaken voor de
automatisering, vaak aangeduid met 'de praktijk', niet
van belang zijn. In Nederland geldt: onbekend maakt
onbemind ter zake van de inhoud en bekend maakt
onbemind ter zake van de deskundige. Het hoogst in
aanzien staat de Engelstalige goeroe die in wollige be-
woordingen elementaire zaken vertelt met de sugges-
tie dat één en ander op modern onderzoek is geba-
seerd. Wanneer je meedeelt dat een Nederlander ter
zake van een thema een internationaal prominent des-
kundige is zal dit de belangstelling in man (vrouw) en
onderwerp direct doen verminderen. Een Nederlander
met een eigen verhaal is immers in de informatica een
commercieel risico. Een gevolg hiervan is dat de
beeldvorming betreffende het kerninformatica-onder-
zoek in de daartoe gedigende media zeer pover is. In-
formatie doet het in dat opzicht overigens niet zo
slecht en het ware te wensen dat de onderzoekers in
de kerninformatica de weg naar dit blad sneller wisten
te vinden.

Een andere deskundigheid die ik naar voren kan
schuiven als rationalisering van mijn hypothetisch ver-
mogen om met gezag te schrijven over de toekomst
van de kerninformatica, ligt in het feit dat ik in
Utrecht hoogleraar in de filosofie ben. Ik vrees dat ik
het daarvan zal moeten hebben. Jammergenoeg ben
ik slechts een amateurfilosoof, het voordeel daarvan is
voor deze gelegenheid dat ik bij de keuze tussen
houdbaarheid en leesbaarheid wat meer voor het laat-
ste kan kiezen.

2 Het woord kerninformatica en het
achterliggende concept
Het woord kerninformatica is een Nederlandse vin-
ding. Er is geen overeenkomstig Engelstalig woord
zoals nuclear informatics, core computer science, core
informatics; het heeft niets te maken met kernfysica,
kernoorlog of met een kerngeheugen. Kerninformati-
ca is Nederlands voor 'computer science' en daannee
erft het de problemen van dit begrip: namelijk de af-
grenzing van de aangrenzende gebieden te weten: sys-
teemleer, logica en wiskunde, elektrotechniek, kunst-
matige inteIligentie. Het is volledig zinloos om op dit
vlak begripsverheldering na te streven. Het begrip
kerninformatica komt voort uit een poging om het ho-
ger onderwijs en de financiering daarvan te structure-
ren en komt niet voort uit de wetenschapsfilosofie.
Elke claim op inhoudelijke helderheid en consistentie
van het begrip kerninformatica moet worden afgewe-
zen op grond van het ontbreken van een passende we-

tenschapsfilosofische fundering.
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Ik meen dat de toekomst van de kerninformatica in
die zin leeg is dat het begrip nu al verouderd is. Het
Nederlandse universitaire informaticacurriculum met
nadruk op compilers, bedrijfssystemen, programmeer-
talen en -stijlen en algoritmiek voldoet nu al niet
meer. Bij de Universiteit van Amsterdam hebben we
vastgesteld dat de informaticaspecialisaties robotiek
en ontwerp van expertsystemen weinig gemeen heb-
ben. Het eerste sluit natuurlijk aan bij een achter-
grond in de biofysica en klassieke toegepaste wiskun-
de, terwijI het tweede aansluit bij discrete wiskunde,
logica en taalkunde. Dat enige kennis betreffende ver-
talerbouw, programmeertalen, bedrijfssystemen en
computerorganisatie voor beide groepen van belang
is, zal ik niet bestrijden. Dat zulks de kern van de
kwestie is, geloof ik echter niet. Kortom, of de kern-
informatica als concept de toekomst heeft staat nog te
bezien.

3 Een toekomstperspectief voor de
kerninformatica

3.1 Wat gaat het vak brengen?
Wat heeft de kerninformatica te bieden? Op langere
termijn (too jaar) verwacht ik een doorbraak van op
intuitionistische typentheorie gebaseerde bewijssyste-
men (bij het schrijven van Bergstra (1985) durfde ik
een dergelijke gerichte voorspelling nog niet te ge-
ven). Uiteindelijk zal men technische software maken
door simpelweg de computer de achterliggende wis-
kunde uit te leggen in een voor de mens begrijpelijk
formaat en vervolgens zal de benodigde automatische
verwerking door de machine zelf worden ontwikkeld.
Een gevolg hiervan is dat mogelijkerwijze prof. dr.
N.G. de Bruijn op den duur als de sterkste informati-
cus van Nederland in de 2oe eeuw te boek zal komen
te staan, op grond van zijn baanbrekend werk aan
AUTOMATH.

Veel van wat nu kerninformatica heet wordt gewoon
wiskunde en wordt opgevat als mathematische mate-
riedeskundigheid betreffende de werking en structuur
van computers en software. Het volume van deze
voor de kerninformatica toegesneden wiskunde zal
nog sterk groeien. De wiskundige diepgang zal het
vak op middellange termijn (15 jaar) voor velen
onaantrekkelijk maken. De rol van de mens in dit
scenario is het aanleveren van inzichten over enerzijds
de technisch wiskundige materie en anderzijds (on)be-
rekenbaarheid en algoritmiek. Onderhoud van een
systeem verricht men door de achterliggende theorie
te wijzigen. De compilatie en processing van zulke
systemen berust op een combinatie van technieken uit
logisch programmeren en termherschrijving. De uit-
eindelijke implementatie vindt plaats in parallelle sys-

temen. Vanuit de huidige techniek denkt men daarbi
aan geintegreerde schakelingen, maar op langere ter=
mijn zijn vermoedelijk ook geheel andere technieker
mogelijk. In ieder geval is de huidige chip-technologi
in vergelijking met biologische hersenen nog grofstof
felijk te noemen, dus er is in principe ruimte voor
technologische doorbraken van een ander type dan d
submicrontechnieken voor silicium plakken.
Van groot belang is dat de eerder genoemde functio-
naliteit is ingebed in een expertsysteem dat de heuris.

tische regels die bij alledaags wiskundig werk optre-
den, bevat. Dit laatste aspect is een flessehals voor
genoemde toekomstverwachting, maar het lijkt mij
ongefundeerd om aan de technische mogelijkheid van
deze perspectieven te twijfelen.

Wat is de drijvende kracht?
Gezien de grens van too jaar die ik aangaf, heeft de
hierboven uitgesproken verwachting inderdaad geen
directe consequenties voor de tegenwoordige automa-
tiseringspraktijk. Te hopen valt dat de Nederlandse
automatiseerders begrijpen dat deze verwachting wel
invloed heeft op de richting van het wetenschappelijk
onderzoek. Als men praat over de vooruitgang van df
wetenschap is Too jaar overigens eerder kort dan lang
Men bedenke dat een bevredigende oplossing van de
milieuproblematiek binnen een veel korter tijdsbestek
ook uitgesloten is, zodat het denken op langere ter-
mijn voor degenen die met grotere belangen dan de
automatisering te maken hebben, binnenkort toch we
essentieel zal worden.
De tijd dat den generatie twee wereldoorlogen beleef
de en dat planning op langere termijn werkelijk on-
mogelijk was ligt achter ons, alle pessimisme van de
vredesbeweging ten spijt. Gezien de recente nieuws-
golf betreffende het milieu, maar ook gezien allerlei
andere ontwikkelingen meen ik de verwachting te mo
gen hebben dat de interesse voor lange termijn zaken
toeneemt en de miserabele en beschamende preoccu-
patie met korte termijn economische kengetallen zal
afnemen. Deze tendens is ook voor het informatica-
onderzoek van het grootste belang. Wie in dit vak
slechts korte termijn resultaat beoogt, heeft weinig
kans meer om echte stappen vooruit te zetten. Na-
tuurlijk bestaat er altijd ruimte voor bedrijven die de
exploitatie van bestaande kennis ter hand nemen en
daarmee goed geld verdienen. Kortzichtig en histo-
risch onjuist is het m.i. om te menen dat zulke econo
mische activiteit zelve de techniek verder brengt.
Daarom zijn de kansen van de NAVO om een defini-
tieve militaire voorsprong op de landen van het War-
chau-pact te bereiken ook zo gering. Hoeveel men
daar ook te kort komt ter zake massaproduktie, con-
sumentenvoorziening en praktische benutting van de
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bestaande techniek, het belang en de kracht van lange
termijn planning en fundamenteel onderzoek behoeft
de Russen niet te worden uitgelegd. Op gebieden die
zich daartoe lenen en waar korte termijn denken geen
perspectief biedt, zoals de ruimtevaart, is de Sowjet-
unie dan ook in staat om technisch vooraan te lopen.

Hier komen we bij een tweede punt. De Europese
eenwording is voor de fundamentele informatica van
groot belang. 1k ga er vanuit dat Brussel de achter-
stand op Japan en de vs als een tijdelijke en onge-
wenste zaak beschouwt die door een gericht beleid in
een voorsprong moet worden omgebogen. West-Euro-
pa meent een historische claim te hebben op de exac-
te wetenschappen en de technologie. De gedachte dat
de resultaten van de research slechts of voornamelijk
andere continenten ten goede zouden komen is van-
zelfsprekend niet aanvaardbaar. Europa zal zijn
uiterste best doen om mondiaal voorop te komen in
economisch, technisch en wetenschappelijk opzicht.
De Nederlandse achtergrond is er édn zonder enige
ambitie. Uitsluitend de waterstaatkundige technologie
staat hier hoog in aanzien. Al le andere zaken impor-
teert men het liefst van buiten met verwijzing naar
onze geschiedenis als koloniaal handelsland. De Brus-
seise planeconomie is nu een kans bij uitstek om veel
geld beschikbaar te krijgen voor fundamentele zaken
van lange adem. Op dit punt moet het Esprit-project
als een groot succes worden gezien. 1k verwacht dat
er ter zake van (kern)informatica geen Nederlands
wetenschapsbeleid meer zal ontstaan. Het is er nooit
van gekomen en tot 1992 is de tijd te kort om er nog
iets van te maken. Wanneer men meebetaalt aan de
Brusselse bureaucratie is de Nederlandse onderzoeks-
wereld paradoxaal genoeg beter af, ook al blijven er
grote sommen geld hangen in dat bureaucratische cir-
cuit. De paradox is niet echt moeilijk te begrijpen.
Weliswaar is Nederland een zeer commercieel inge-
steld land en groeit het geld hier op straat, maar Ian-
2e termijn denken is een andere kwaliteit en die heb-
ben we hier niet. Dat kunnen in Europa zo te zien al-
leen de Fransen en de Russen en die krijgen dan ook
uiteindelijk de leiding.

Als verwachting durf ik aan te geven dat de EG mon-
diaal de sterkste kracht achter de ontwikkeling van de
(kern)informatica van de komende 50 jaar zal blijken
te worden.

4 Toekomstmogelijkheden in meer detail

4.1 Wat iedereen verwacht
Een groot aantal toekomstmogelijkheden van de in-
formatica wordt alom voorzien en de sport is meer

om te voorspellen wanneer de ontwikkelingen precies
plaats zullen vinden dan om te voorspellen dat ze
plaats zullen vinden. Een voor de hand liggende ver-
wijzing in dit verband is De informaticus in de jaren
90. Zo is het niet gewaagd te voorspellen dat elektro-
nische (=optische) post even toegankelijk wordt als
de telefoon en de fax. De vraag is alleen wanneer en
op welke schaal. Dat de kantoorautomatisering er uit-
eindelijk in zal slagen om de administratieve gege-
vensstroom los te maken van grofstoffelijk papier en
deze over te hevelen naar een elektromagnetische
transportvorm is duidelijk en de vraag is hooguit met
welk tempo en tot op welke hoogte dat zal gebeuren.
1k neem aan dat het papier niet volledig wordt ver-
vangen, al was het maar vanwege de buitengewone
ergonomische kwaliteiten van een goed boek in verge-
lijking met de huidige informatietechnologie.
Daarnaast is duidelijk dat alle bedrijfssystemen en da-
tabanken gedistribueerd zullen worden, dat in toene-
mende mate natuurlijk taal zal worden gebruikt om
met de computer te communiceren en dat het OWER-

TY-toetsenbord aan invloed gaat verliezen. Voorts zal
toenemend gebruik gemaakt worden van kennis van
de machine over de gebruiker, zodat de machine
steeds leert om optimaal met de gebruiker om te
gaan. Het imago van de slimme, want menselijke ge-
bruiker tegenover een domme, want elektronische
computer zal verdwijnen. Het medische expertsysteem
wordt universeel toegepast en elimineert de tegen-
woordige opleiding tot humane database van de arts.
(Als een expertsystem de naam is voor een computer
die kennis heeft die 'eigenlijk' of traditioneel in een
mens thuishoort, wat is dan toch de naam van een
mens die informatie heeft die beter in een machine
past?) Voor juristen wordt automatische opslag en
verwerking van de inhoud van het vak onontkoom-
baar. Vele verkopers zullen hun taak beperkt zien
worden tot het wegwijs maken van potentiele klanten
in een interactief systeem waarmee zij op hun gemak
(thuis) de details van een aan te schaffen produkt
kunnen bestuderen.
Grote vakbibliotheken zullen voor persoonlijk gebruik
beschikbaar komen. Niet centrale geautomatiseerde
bibliotheken zijn de toekomst, maar een verspreiding
van de kennis door vermenigvuldiging voor iedere be-

langstellende. Zo is men in Amerika doende alle lite-
ratuur van en over Aristoteles op enkele CD's te ver-
zamelen. Dan heeft elke filosoof op dat gebied de
complete bibliotheek in huis. Additionele informatie
per jaar kan tegen betaling worden verkregen en de

bibliotheek verdwijnt net zoals het universitaire re-
kencentrum (zou moeten verdwijnen). Kortom na de

PC komt de PD (personal database) en gigabytes per
persoon komen beschikbaar.
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De computer wordt wereldkampioen schaken zonder
dat men meent dat-ie nu kan denken. De computer
leert uiterst langzaam om GO te spelen. Binnen twin-
tig jaar kan men per computer alle gebruikelijke
handschriften in alle talen lezen en zal het bij mense-
lijk onderwijs standaard zijn om machine leesbaar te
leren schrijven, een standaardisatieslag die minder
problemen zal opleveren dan de al achter ons liggen-
de standaardisatie van de taal via de grammatica, om-
dat de computer de dingen neemt zoals ze zijn en er
geen eigen esthetische waarden aan toevoegt.

4.2 De computer is dom, omdat wij hem dom houden
De tegenwoordig aanwezige trend om te menen dat
alle zaken terwille van een automatische afhandeling
moeten worden vereenvoudigd zal tot staan worden
gebracht. Een geautomatiseerde administratie is im-
mers veel beter in staat om met gecompliceerde uit-
zonderingsgevallen te werken dan een menselijke bu-
reaucratie. De computer zal altijd bereid zijn om de
gehele jurisprudentie van een geval te onderzoeken
en de natuur van een uitzondering te beoordelen. De
computer kan beoordelen of een geval ter nadere be-
handeling aan een menselijk deskundige uit handen
moet worden gegeven. De regels die bepalen of iets
een uitzondering mag zijn, worden voor menselijke
organisaties veelal te simpel gemaakt uit angst dat
moeilijke regels tot willekeur en rechtsongelijkheid
kunnen leiden. De wens tot een vlotte en versimpelde
afhandeling komt beslist niet voort uit de aard van
hardware of software, eerder omgekeerd: wanneer er
iets te rekenen valt dan is dat mooi. Het zijn de
managers van de systeemontwikkelaars die bang zijn
voor een werkelijke doordenking van de problema-
tiek. De gedachte dat wij de wereld veel complexer
zien dan de machine hem kan zien, is onjuist en komt
voort uit een conservatieve aanpak van de systeem-
analyse die zelf weer het gevolg is van gebrek aan
theorie, technologie en geld. Met de mogelijkheden
van de automatisering heeft een dergelijke scheve kijk
op de techniek niets te maken.

4.3 Moeilijke dingen duren lang
Ongetwijfeld zal het vertalen van natuurlijke taal een
systematische progressie vertonen. Laten we het er op
houden dat dit probleem ongeveer even moeilijk en
tijdrovend is als het bereiken van civiel interessante
kernfusiereacties. Veel toeschouwers menen uit de
schijnbare traagheid van de voortgang van het auto-
matisch vertalen te kunnen concluderen tot een intrin-
sieke problematiek met bijbehorende pessimistische
toekomstverwachting. Er zij op gewezen dat in dit
jaar twee technologische prestaties hun 2oe verjaardag
vieren: de maanlanding en de Concorde. De gemoto-

riseerde lucht- en ruimtevaart heeft 6o jaar nodig ge-
had om tot deze topprestaties te komen. Als we het
begin van de elektronische rekenmachines in 1940
plaatsen dan is het misschien zinvol om ook 6o jaar
(tot 2000) te wachten alvorens een negatief oordeel te
vellen over de kansen op zekere technische prestaties.
De komende ii jaar zullen zeker een spectaculaire
ontwikkeling te zien geven! Gezien de breedheid van
de toepassingen van de informatica en de daaruit
voortkomende versnippering van aandacht over ver-
schillende toepassingsgebieden lijkt het mij zinvol om
de informatica wat meer tijd (zeg 40 jaar) te geven
dan lucht- en ruimtevaart alvorens echte topprestaties
te verwachten die ook met het oog op de verre toe-
komst als 'landmarks' kunnen gelden.

4.4 De professionalisering van de programmeur
Dat de gemiddelde computergebruiker niet meer pro-
grammeert evenmin als de gemiddelde touroperator
zich bezighoudt met het onderhoud van vliegtuigmo-
toren zal over enkele jaren vanzelfsprekend zijn.
Hierbij moet ik precies zijn. Vanzelfsprekend moet
elke gebruiker enige handelingen verrichten om een
systeem voor zichzelf aan het werk te krijgen en soms
lijken deze handelingen op het programmeren in een
algoritmische taal. Die handelingen zijn echter zeer
eenvoudig in vergelijking met het ontwerpen en pro-
grammeren van zo'n systeem. Programmeren wordt
zo moeilijk dat alleen specialisten het nog mogen
doen. De overgang naar arbeidsdeling met zeer spe-
cialistische sleutelfuncties neemt altijd een geruime
periode. Dat het computerprogrammeren voor veel
organisaties toegankelijk is geworden en gebleven,
valt te verklaren uit het feit dat de methoden en tech-
nieken die bij de programmering gebruikt worden
zich langzaam ontwikkelen in vergelijking met de ont-
wikkeling van de functionaliteit van de applicaties.
Dit neemt niet weg dat deze ontwikkeling van metho-
den en technieken voortdurend doorgaat en de pro-
grammering vroeg of laat buiten het bereik van de
meeste organisaties zal brengen.
Arbeidsdeling gevolgd door monopolisering door ex-
clusieve gespecialiseerde organisaties is gebeurd bij
vele velden van maatschappelijke activiteit. Te noe-
men vallen: de bereiding van geneesmiddelen, het
bouwen van huizen, het verzorgen van zieken, het on-
derwijzen van kinderen en, veel langer geleden, de
produktie van voedsel. In elk van deze voorbeelden
heeft het ontstaan van arbeidsdeling veel tijd gevergd.
Bij de reproduktie van rundvee is de overgang naar
een exclusieve en gespecialiseerde technologie in voile
gang en bij de reproduktie van mensen wordt die
overgang een mogelijkheid waarover theologen en
ethici zich zorgen maken.
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De ideologie van de informatica-industrie die zegt
klantgericht te willen werken, wekt een tegenoverge-
stelde schijn. Het lijkt erop dat 'workbenches' en pro-
grammeeromgevingen de informatica toegankelijker
maken. Zoals gezegd: dit is slechts schijn. De eisen
die aan de informaticatechnologie worden gesteld, ne-
men zozeer toe dat zelfs met het gehele moderne in-
strumentarium in de hand de gebruiker alleen niet
veel meer kan bereiken. Bedrijven verpakken hun
klantvriendelijke opstelling bij voorkeur in de wens
tot het aanbieden van een totaaloplossing in de we-
tenschap dat het combineren van de afzonderlijke
technieken tot een werkbaar geheel een moeilijke
competentie is en dat juist op dat punt de meeste
klanten en gebruikers het snelst zullen moeten afha-
ken. De trend naar het gebruik van hoger niveau pro-
grammeertalen maakt het programmeren overigens
slechts moeilijker: wie in Ada of Smalltalk kan pro-
grammeren, kan het zeker ook in BASIC, maar niet al-
tijd omgekeerd.

4.5 De informatica uit het onderwijs
Om begrijpelijke redenen heeft men gemeend voor de
informatica een plaats te moeten inruimen in het on-
derwijs. Op de middelbare school wordt nu ook over
de computer verteld. Dit is zinloos en maskeert het
feit dat de scholen volstrekt achterlopen bij het ge-
bruik van computers in het onderwijs van de bestaan-
de vakken. De computer op zich is geen redelijk on-
derwerp van onderwijs, zoals ook de techniek van de
elektromotor of van de stoomturbine dat niet is. Van-
zelfsprekend is het voor de algemene ontwikkeling
zinnig om er iets van af te weten, maar er is geen ver-
band tussen gebruik van computers bij de vakbeoefe-
ning en inzicht in hun technische structuur. Ik meen
dat het informatica-onderwijs op school een remmen-
de kracht zal worden. Ook op universiteiten moet
men niet de fout maken te menen dat een instelling
op informaticagebied bij blijft door een of meer vak-
groepen informatica in huis te hebben. Doorslagge-
vend is de assimilatie aan de automatisering binnen
elk vakgebied los van enige specifiek informaticage-
richte ambitie. Een vakgroep informatica is voor een
universiteit een investering in een vakgebied en een
specialistische onderwijsfaciliteit en, het zij herhaald,
geen enkele garantie dat men met de computers de
boot niet meer mist. De snelle ontwikkelingen in de
informatica zijn dan ook geen reden om speciaal voor
vakgroepen informatica extra investeringen te beplei-
ten. Een universiteit moet een profiel vaststellen en
dan blijkt in welke vakken men wil investeren. Het
zal blijken dat vrijwel ieder vak in deze ontwikkelin-
gen mee moet gaan en dat informaticagerichte inves-

teringen van f loom per jaar per werkplek op dit mo-
ment vrijwel overal verdedigbaar zijn.
De informatica roept steeds weer krachten op die de
ontwikkeling van de automatisering remmen. Een wij-
ze waarop deze krachten kunnen ontstaan is de vol-
gende: een pakket aan activiteiten wordt geconcen-
treerd in een expertisecentrum. Dit centrum krijgt
vervolgens bevoegdheden die voornamelijk verklaard
kunnen worden vanuit de kosten van het centrum en
niet op grond van vakinhoudelijke overwegingen. Dan
gaat de omgeving van het centrum achterlopen en
moet het centrum vluchten in de aanschaf van onbe-
taalbare apparatuur en software om de eigen nuts-
functie te verdedigen. Tenslotte bevrijdt de omgeving
zich uit de problematiek door zich van moderne en
goedkope systemen te voorzien die geheel zelfstandig
kunnen worden beheerd. Zo is het eerder genoemde
rekencentrum nauwelijks een progressieve kracht,
omdat de decentralisering van beheer en gebruik van
computers erdoor wordt geremd. De belangrijkste
rechtvaardiging van een rekencentrum lijkt mij tegen-
woordig te liggen in de beveiliging van de zaak. Zeer
gevoelige gegevens kan men op een open netwerk
niet redelijk beveiligen. Evenzo is de alom bekende
'groep voor methoden en technieken' van adviseurs
voor vernieuwing en kwaliteitscontrole van de sys-
teemontwikkeling in veel bedrijven een risicogroep in
die zin dat juist zulke groepen van deskundigen een
zeer conservatieve (en daarmee remmende) mentali-
teit kunnen hebben.

4.6 Het technische potentieel van de kerninformatica
Om vast te stellen welke technische opties de kernin-
formatica in de komende too jaar nog in petto heeft
is een zeer diep inzicht in de uiteindelijke mogelijkhe-
den van de (bio)chemie en de (bio)fysica nodig. Dat
heb ik niet. Ik ga er vanuit dat de essentidle structuur
van een computer niet zal worden gewijzigd. In dit
beeld worden nieuwe technieken gebruikt om beken-
de functionaliteiten sneller, betrouwbaarder of met
grotere capaciteit te leveren. Natuurlijk wordt, zoals
eerder gesteld, voortaan massief parallel gerekend,
maar dat is een uitbreiding van de klassieke structuur.
Het is natuurlijk een misverstand te menen dat de
computer zwakker is dan een mens en dus de struc-
tuur van de menselijke hersenen zal moeten overne-
men. Een inbouw van computeronderdelen zoals ge-
heugencomponenten in de menselijke hersenen lijkt
mij nog waarschijnlijker (geen plezierig idee, maar
daar gaat het hier niet om). Biologisch gesproken zou
je in dat geval misschien kunnen zeggen dat chips een
onderdeel van het voedselpakket worden.
Van belang is hier de vaststelling dat wat een compu-
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ter kan, meestal zoveel beter gaat dan bij een mens
dat van enige menselijk superioriteit geen sprake is en
eigenlijk elke aanleiding vervalt om naar een ander
machinemodel om te zien. Ik meen dat de ontwikke-
ling van de kerninformatica er den zal zijn van veel
van hetzelfde. Maar nadat de zaak op een gegeven ni-
veau een tijdlang is gegroeid wordt een volgende inte-
gratieslag noodzakelijk. Op elk hoger niveau van inte-
gratie zal de mens echter steeds weer verbaasd staan
van de nieuw verworven mogelijkheden van de machi-
ne.

5 Het revolutionaire potentieel van de
informatica

5.1 De politiek als remmende factor
Hoewel dit buiten de vraagstelling ligt wil ik toch eni-
ge aandacht besteden aan het revolutionaire poten-
tieel van de informatica. Ik meen namelijk dat de
(onbekende) voorraad van fundamentele technische
doorbraken binnen de kerninformatica slechts een
component vormt van het 'ultimate potential' van de
informatica. Uiteindelijk is de vraag welke rol compu-
ters in de menselijke samenleving zullen innemen.
Het is natuurlijk mogelijk dat computers deze geheel
over zullen nemen en dat de menselijke uitvinders
slechts instrumenten van de biologische evolutie zijn
waarbij de introductie van de informatietechnologie
een mechanisme is dat er uiteindelijk toe leidt nieuwe
fysische en chemische principes in biologische syste-
men te introduceren. Nu is van een dergelijke ontwik-
keling op dit moment niets te zien. Om een interes-
santer beeld van de toekomst te verkrijgen is het be-
ter om te beginnen met ontwikkelingen die althans in
principe mogelijk zijn. Nu werd hierboven al in par.
4.2 gesteld dat men de computer dom houdt. In par.
4.5 werden andere remmende krachten genoemd die
hun oorsprong vinden in de sociale structuren die van-
uit de informatica ontstaan. De extrapolatie die voor
de hand ligt is deze:
i de belangrijkste beperking in het gebruik van infor-
matietechnologie wordt gegeven door de politiek maat-
schappelijke verhoudingen;
ii de instabiliteit van het politieke klimaat is het belang-
rijkste 'revolutionair potentieel' van de informatica.
Vanzelfsprekend zijn beide beweringen slechts andere
formuleringen van de zelfde zaak. Een derde uit-
spraak durf ik toe te voegen:
iii de computer geeft gewonnen terrein niet meer terug.
De omstandigheden terzake de informatietechnologie
zijn overigens sterk vergelijkbaar met die bij de bio-
technologie. De politiek heeft tot taak om de samen-
!eying te sturen en bij te sturen daar waar zich grote
problemen ontwikkelen. Wanneer men dan ook ver-

wacht dat een technologie tot problemen zal leiden,
dan ontwikkelt de politiek mechanismen die de onge-
wenste toepassing van die technologie trachten te ver-
hinderen. Zo zal het politiek bestel zich vaak als een
zeer conservatieve kracht opstellen. Voorbeelden
hiervan zijn niet moeilijk te zoeken. Op grond van
maatschappelijke ideaalbeelden heeft de politiek in
Oost-Europa jarenlang de bij een markteconomie be-
horende 'onderhandelingstechnologie' buiten de deur
gehouden. In Nederland ligt de ontwikkeling van
kernenergie uit politieke overwegingen stil. De vrije
ontwikkeling van de telecommunicatie is pas zeer on-
langs toegestaan. De loonvorming wordt in Nederland
aan sterke beperkingen gebonden met volgens sommi-
gen zeer ongewenste resultaten. Zelfverdediging met
vuurwapens is in Nederland niet toegestaan, zodat op
dit punt de modale Nederlander heel wat van deze
vooruitgang der techniek moet missen. Dankzij de
winkelsluitingswet heeft een forens met voile werk-
week zijn/haar Nrv-dagen nodig om boodschappen te
doen. Enz.

5.2 Wat remt de politiek aan rr-toepassingen?
Vooropgesteld zij dat ik het volstrekt duidelijk vind
dat de politiek er voor moet zorgen dat bepaalde mo-
gelijke ontwikkelingen feitelijk niet plaatsvinden. Het
is echter wel zinnig om te weten hoeveel mogelijkhe-
den men buiten de deur probeert te houden. Het zal
namelijk blijken dat de informatietechnologie even-
min buiten de deur gehouden kan worden als de
markteconomie. De volgende computertoepassingen
zijn op dit moment vanuit politiek opzicht ongewenst.
i Identificatie van elke persoon met registratie van
zijn/haar gaan en staan op elk moment van de tijd.
Voornamelijk nuttig voor 'orde en veiligheid'.
ii Vervanging van muntgeld en waardepapier door
elektronisch geld. Integratie van alle gegevensbestan-
den die door de overheid worden beheerd. Automati-
sche koppeling van alle bankrekeningen aan de com-
puters van de belastingdienst. Verplichting tot het
juist en duidelijk classificeren van elke betaling. Vol-
automatische fiscale afrekening per door de klant ge-
wenst tijdvak (week, maand of jaar).
iii Verzorging van invaliden, zieken en ouderen door
huishoudelijke robots die in natuurlijke taal kunnen
worden aangesproken en die de eenvoudige taken
verrichten en zelf bepalen wanneer een menselijke
deskundige moet worden ingeschakeld.
iv Koppeling van een opslag van alle schoolresultaten
en alle medische en juridische gegevens aan de data-
banken van de daarin geinteresseerde werkgevers. Di-
recte automatische toewijzing van banen aan het me-
rendeel van de schoolverlaters, gecombineerd met een
directe capaciteitsplanning bij de opleidingen.
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5.3 Hoe lang blijft de politiek een remmende factor?

SteIt men zich voor dat op geen van de hier genoem-
de gebieden enige remmende werking van de over-
heid uit zou gaan, dan is een evolutie van een in in-
formatie geinteresseerde informatiemaatschappij naar
een informatiedictatuur een kwestie van niet meer
dan 25 jaar.
Het volume aan toepassingen van informatietechnolo-
gie binnen de samenleving neemt met elk van de ge-
noemde opties enorm toe. Zozeer zelfs dat een verge-
lijkbare toeneming binnen andere applicatiegebieden
moeilijk voor te stellen is. De conclusie kan slechts
zijn dat de beperkende factor voor het gebruik van
computers voornamelijk bestaat uit het onderlinge
wantrouwen van de mensen zoals dit zijn vo'rni vindt
in een daaruit voortkomende beperkende opstelling
van de overheid. De vraag is nu welke kans de over-
heid heeft om deze beperkende opstelling te handha-
ven. 1k denk dat deze kansen zeer gering zullen zijn.
De onderlinge competitie van de economische blok-
ken in de wereld dwingt eenvoudigweg tot het gebruik
van vergelijkbare technieken. Steeds wanneer een
blok besluit om een bepaalde, voorheen ongewenste
toepassing van de informatietechnologie toe te staan,
dan verkrijgt dat blok daardoor een voordeel dat voor
andere blokken bedreigend is. De consequentie is dat
hetzij de vrijhandel moet worden opgegeven of de
wetgeving die de informatica een halt toeroept, mon-
diaal gemaakt moet worden. Het is echter duidelijk
dat de belangrijkste reden om tot mondiale regelingen
te komen ligt in de milieuproblematiek. Of men ge-

lijktijdig met het jarenlang streven naar een beter be-
heer van het milieu overal in staat zal zijn om de in-
formatica op ongewenste punten buiten de deur te
houden, lijkt mij sterk de vraag. 1k geloof er eigenlijk
niets van. Mijn verwachting is dat in de luwte van de
allesoverschaduwende milieuproblematiek en de zich
verscherpende economische concurrentie de informati-
ca rustig kan doorgroeien tot een volstrekt ongewenst
niveau van inmenging in ieders dagelijks leven.

5.4 Kan de individuele informaticus remmen?
Het antwoord is heel eenvoudig: nee en dat moet-ie
ook niet willen. Over al deze moeilijke zaken zal de
mondiale politiek en economie beslissen.

Noot
I Met dank aan dr. H. Bosma van Philips Research die mijn aan-
dacht op dit lezenswaardige document vestigde,
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