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Nog niet zo lang geleden schreef ik een verhaaltje voor een Liber Amicorum (2002) voor 
Jaco de Bakker. Dat verhaal begon met mijn voorganger bij de Bakker, Willem Paul de 
Roever, en het eindigde met mijn opvolger bij de Bakker, John-Jules Meijer. En nu dus een 
verhaaltje voor een Liber Amicorum (2004) voor John-Jules. Het zal duidelijk zijn, ik overleef 
ze allemaal. 

Wat me een poosje geleden bij een gesprek met John-Jules opviel was dat hij veel 
gedetailleerdere herinneringen had aan de korte periode dat we op de Vrije Universiteit 
samen waren dan ik. Ik kan me dat wel voorstellen. Je komt als pasafgestudeerde in een 
omgeving waarin je voorganger in feite al afscheid heeft genomen van die omgeving. Je 
krijgt te maken met diens gelouterde en subjectieve perceptie van die omgeving 
(vernietigend commentaar op personen en organisatie) en je krijgt te maken met 
verwachtingen van diezelfde omgeving die gebaseerd zijn op je veronderstelde 
ontvankelijkheid van al het goede dat die omgeving je te bieden heeft. 

Soms voel je je geneigd om iemand die in zo’n situatie terechtkomt te helpen. Ik had die 
neiging niet. Enerzijds wellicht omdat ik in die periode eigenlijk al afscheid genomen had van 
de Vrije Universiteit, naar het buitenland ging, en me uiterst vrijer en laconieker op de VU 
gangen bewoog dan daar gebruikelijk was. Anderzijds, en dat zie ik nog steeds in John-Jules 
terug, dat hij, misschien niet eens zo bewust, een houding tentoonspreidde van ‘Goh, wat 
interessant allemaal hier,’ ‘Goh, wat ontzettend leuk.’ ‘Ja, maar dat is toch wel erg de moeite 
waard.’, ‘ Dat vind ik erg fijn.’ En ‘Ja, dat lijkt me erg leuk te doen.’ Zo iemand vraagt niet 
direct om hulp. 

Maar dan toch, wat moet je met zo iemand? Meewarig glimlachen? Nou nee, hij meent het te 
erg. Hem op de feiten van het leven wijzen? Nou nee, het valt niet uit te sluiten dat die aan 
hem voorbij zullen gaan, dus waarom hem daarmee lastigvallen. In zijn sop laten 
gaarkoken? Nou nee, dat doe je niet met superaardige mensen, of ze nou gevoelig zijn voor 
je bemoeienis of niet. En de vraag blijft natuurlijk of ze het überhaupt zullen merken wat je 
doet of dat ze het überhaupt op wat voor manier dan ook nodig hebben. In het geval van 
John-Jules is het antwoord simpelweg nee. Hij weet zelf wel om te gaan met de wereld om 
hem heen, wat die wereld ook verder over hem denkt. 

Als ik me goed herinner hadden we op de Vrije Universiteit nog een soort gezamenlijk traject 
wat betreft het onderwijs. Hoe het vak precies heette weet ik ook niet meer, waarschijnlijk 
Informatica II of zoiets. Het bijbehorende dictaat was geschreven door Professor Van der 
Riet en het was tamelijk willekeurig wat betreft onderwerpen. Nou ja, tamelijk willekeurig is 
niet het goede woord. Het weerspiegelde de interesses van Van der Riet en daar is niks mis 
mee als je studenten wilt motiveren. Dus, meer dan de moeite waard voor een tweedejaars 
informaticastudent die een wat bredere kijk op het vakgebied wil dan geboden wordt in een 
vak Inleiding Programmeren. Sommige zaken in het dictaat waren echter wel erg moeilijk uit 
te leggen als je precies de tekst volgde. Ik herinner me een studente die blijkbaar het hart 
van Van der Riet veroverd had en die vervolgens bij mij geparkeerd werd om samen zin voor 
zin het dictaat door te nemen om er achter te komen waar al dat onbegrip van haar vandaan 
zou kunnen komen. Het dictaat ging van hot naar her en terug en zo ook haar onbegrip: over 
machine code, over compilers, over berekenbaarheid, over Von Neumann’s ideeën over 
robots en over correctheidheidsbewijzen van programma’s. 

Op dat laatste onderwerp konden JJ en ik elkaar wel vinden. Waar ging het precies over? In 



Nederland had je Jaco de Bakker met zijn internationale bekendheid op het gebied van de 
semantiek van programmeertalen, maar je had natuurlijk ook Edgar W. Dijkstra die op zijn 
eigen manier vanuit een programmeerparadigma programmaconstructies van een semantiek 
voorzag. Daar hoeft geen tegenstelling tussen te bestaan, behalve als er tegelijkertijd sprake 
is van een clash van persoonlijkheden, competenties en hang naar nationale en 
internationale wetenschappelijk erkenning. Met andere woorden, toen er een foutje werd 
gevonden in een artikeltje van Dijkstra over predicate transformers, geschreven naar 
aanleiding van een verhaaltje voor de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen) werd dat op de Vrije Universiteit breed uitgemeten. Voor simpele 
variabelen in een programmeertaal bleek die wel te werken, voor geneste variabelen echter 
niet. Dijkstra zal wellicht nooit geneste variabelen hebben willen gebruiken, maar o.k. Ook 
onze studenten moesten er aan geloven, maar begrip kon enkel maar afgedwongen worden 
via een bombardement van voorbeelden waar ik mijn best opdeed, maar zelf schenen ze het 
niet zo belangrijk te vinden. Toen JJ me op volgde was een van zijn eerste taken de teksten 
tot een lezenswaardig geheel terug te brengen. Het zal hem wel gelukt zijn. Tien jaar later 
schreef Lamport overigens in een concurrency verhaal over predicate transformers: “... 
developed in the early 1970’s by de Bakker and others and popularized by Dijkstra.” 
Iedereen tevreden hopelijk. 

Daarna ben ik JJ toch wel een hele poos uit het oog verloren. Ik zwierf wat rond en hij 
probeerde op zoveel mogelijk plaatsen tegelijk hoogleraar te zijn. We hebben beiden 
Nijmegen aangedaan, maar niet tegelijk. Ik zat bij de onderzoekschool IPA, hij zat bij SIKS. 
Pas toen ik na een koerswijziging overstapte van IPA naar SIKS kwamen de contacten weer 
terug. Een van die contacten, tijdens de promotie van Wojtek Jamroga in Twente op 1 juli 
2004, is in bijgaande foto van Maciek Zwierzycki, vereeuwigd. Jammer dat er niet een foto 
van ongeveer vijfentwintig jaar eerder naast kan staan. 

 

 


