
J
ekuntNederlanders
niet blijermakendan
hun te vertellenoverhet
succes van eenandere
Nederlander inhet bui

tenland.Binnende landsgrenzen
vindenwe je eenaansteller en
moet je vooral niet denkendat
je iets voorstelt; buitende lands
grenzenben je eenheld enwillen
we je allerbeste vriend zijn. Je zou
het een calimerocomplex kun
nennoemen: als inwoner vaneen
klein landje is het somsfijn te
horendatwifi is bedacht inNieu
wegein.Weherinnerenonszelf er
maar al te graag aandat de groot
ste uienexporteur terwereld
gewoon inZeeland is gevestigd.
Een vergelijkbaar gevoel van trots
kreeg ik afgelopen zomer toen
ikkennismaaktemetGuido van
Rossum.

VanRossum is inNederland
bij eenkleinkringetje bekend,
maar kan indewereld vande
‘data science’ rekenenopde

status van rockster.Hij heeft
zelfs zijn eigen titel: theBenevo
lentDictator for Life.Guido van
Rossum isnamelijk de geestelijk
vader vandeprogrammeertaal
Python.

Als unude schouders ophaalt,
omdatunognooit vanPython
hebt gehoord, raad ikuaannog
evendoor te lezen. Als iku vertel
dat de zoekmachinesGoogle en
YouTubeonderdemotorkap
gebruikmaken vanPython. Als
iku vertel dat Pythondé interna
tionale standaard is onder aca
demici enprofessionals die zich
bezighoudenmet kunstmatige
intelligentie ... bent udanonder
de indruk?

Niet slecht voor eenproject dat
in 1989als eenhobby startte.Gui
do vanRossumwerktedestijds
voorhetCentrumWiskunde&
Informatica (CWI) enhad tijdens
eenkerstvakantie geen zin in stil
zitten.Hij besloot in zijn vrije tijd
eennieuweprogrammeertaal te
ontwikkelen. Als fan vanMonty
Python’s FlyingCircushoefde

Jim
Stolze

d
Jim Stolze is innovatie
deskundige en dagvoor
zitter. Hij is oprichter van
TEDxAmsterdam.

NU GUIDO
DICTATOR-AF IS,
HOOP IK DAT HĲ
TOT EEN NIEUW
INZICHT KOMT.
DAT LEVEN EN
WERKEN IN
NEDERLAND ZO
SLECHT NIETWAS

Tegen de
braindrain!

hij niet langna tedenkenover de
naamgeving. Eenandere opval
lendekeuzewashet uitbrengen
via een ‘open source’licentie.Dat
heeft ervoor gezorgddat de taal
tot opdedag van vandaagwordt
onderhouden (en verbeterd)
doorduizenden vrijwilligers over
dehelewereld.OpGIThub (de
onlineverzamelplaats voor pro
grammeurs) is Python zelfs deop
eennapopulairste taal. Ik durf te
stellendat alsde toekomst ergens
wordt geschreven, dat hoogst
waarschijnlijk inPython is.

Endat brengtmij ophet vol
gende.WanthoewelGuidobij
het AmsterdamseCWIheeft ge
leerdhoe je een taalmoet ontwer
pen en implementeren,woonthij
al bijna tweedecennia indeVer
enigdeStaten.Naomzwervingen
langsdiverse onderzoeksinstel
lingenwerktehij de afgelopen
jarenbijGoogle enDropboxwaar
hij 50%van zijn tijd aanPython
mochtblijvenbesteden.Dat zou
sinds afgelopen zomerweleens
kunnen veranderen. VanRossum
namafscheid als grote leider
binnende community.Hij blijft
wel actief als ontwikkelaar,maar
iemandandersmoet voorde troe
pengaan staan.

Gevraagdnaarhetmoment
waarophij zijn liefde voor tech
nologie ontdekte, vertelt hij
enthousiast over dePhilips
elektronicabouwdoosdiehij op
zijn tiende verjaardagkreeg.Nu
Guidodictatoraf is, hoop ikdat
hij tot eennieuw inzicht komt.
Dat leven enwerken inNeder
land zo slechtnognietwas.Dat
hijweer terugkeert ophet oude
nest indepolder omeennieuwe
generatie op te leiden.Debeste
manier omeenbraindrain tegen
te gaan is door ze jong te inspi
reren.De elektronicadoos anno
2018draait immers allangop.…
Python.
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