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De inwoners van Babel wilden - volgens het Bijbelverhaal - een toren
bouwen zo hoog dat deze tot aan de hemel zou reiken. God doorkruiste
dit plan door de verschillende groepen die aan de bouwvan de toren
werkten, ieder een andere taal te laten spreken. Daardoor konden ze
elkaar niet goed verstaan. Er ontstonden allerlei spraakverwarringen,
waardoor het project uiteindelijk volledigmislukte.

Het verhaal van de toren van Babel zou een mooie
metafoor kunnen zijn voor het belang van heldere
communicatie tussen de verschil lende betrokkenen bij
een project. In de IT hebben we vaak te maken met
verschil lende stakeholders die dezelfde begrippen net op
een andere manier gebruiken. Hierdoor ontstaan vaak
misverstanden waardoor projecten soms zelfs volledig
mislukken.

Het verhaal zou een goede metafoor zijn geweest, als er
geen simpelere verklaring was waarom de bouw van de
toren mislukte. Een verklaring waarbij een ingreep van
God niet eens nodig was.
Volgens deze verklaring is de toren ingestort onder zijn
eigen gewicht. Bij een gebouw rust het gewicht van iedere
laag stenen op de onderliggende lagen. Naarmate men de
toren hoger bouwde, werd daardoor de druk op de
onderste laag stenen steeds groter. Uiteindelijk was het
onvermijdelijk dat de onderste stenen onder het gewicht
van de bovenliggende lagen zouden bezwijken.

In gedachte zie ik twee mannen in Bijbelse gewaden voor
me op een zanderige bouwplaats. Het is de aannemer die
bij de leverancier van de stenen verhaal komt halen. Hoe
is het in hemelsnaam mogelijk dat zijn stenen telkens
weer barsten of breken? De leverancier zou ter
verdediging erop kunnen wijzen dat hij steeds volgens
afspraak heeft geleverd. De stenen hadden de juiste kleur,
de juiste vorm en de juiste grootte. Niemand had eisen
gesteld aan het gewicht dat de stenen zouden moeten
kunnen dragen. Vermoedelijk zou de leverancier daarin
gelijk hebben gehad. De Babyloniërs waren zich nog niet
bewust van de krachten die een rol spelen bij de bouw van
een toren.
Zo bezien is de toren van Babel ingestort, omdat men zich
niet bewust was van een essentieel requirement ten
aanzien van de kwaliteit van de stenen.

Natuurlijk zagen de Babyloniërs ook wel dat de
bovenliggende stenen op de onderliggende rustten. Als
één van hen zou hebben opgemerkt dat dat impliceerde
dat de onderste stenen het gewicht van alle
bovenliggende stenen moesten dragen, hadden de
anderen dat – mogelijk na even nadenken – volmondig
beaamd. Sommigen hadden misschien wel opgemerkt dat
dat nogal logisch was.
Ze waren zich dan bewust geworden van een eis die ze
hadden ten aanzien van de kwaliteit van de stenen. Een eis

die ze tot dan toe niet hadden onderkend. Ze waren zelfs
in staat om die eis redelijk ‘Smart’ te definiëren. Iets als:
“Een steen moet het gewicht van <het aantal lagen> * <het
gewicht van een steen> kunnen dragen”. Ze hadden die eis
neergelegd bij de leverancier van de stenen of ze hadden
zelf het heil loze van hun onderneming ingezien.

Het komt ook voor dat de klant zich wel bewust is van de
specifieke eisen die hij stelt, maar deze niet noemt omdat
ze in zijn beleving triviaal zijn. Patrick McDermott heeft
daar in zijn boek “Zen and the art of Systems Analysis” een
aardig verhaal over. Twee net afgestudeerde IT-ers
beginnen een bedrijfje in de agrarische sector. Hun eerste
opdracht is bij een veevoederfabriek. Ze moeten daar een
programma maken voor het bepalen van de samenstell ing
van kippenvoer. De marges op kippenvoer zijn erg laag en
dus verandert de samenstell ing van het voer nogal eens
als de grondstoffenprijzen wijzigen. Het programma moet
op basis van de goedkoopste grondstoffen een
kippenvoer samenstellen met de vereiste
voedingswaarde. De clou van het verhaal is dat de IT-ers
mogelijk veel verstand van IT hebben, maar geen enkel
verstand van kippen. Hun programma mengt telkens voer
dat wel de juiste voedingswaarde heeft, maar voor kippen
volledig ongeschikt. De ene keer zit er te veel honing in en
is het daardoor te kleverig geworden. Het spul zou aan de
snavels van de dieren blijven plakken. De andere keer
heeft het voer de kleur van modder. Intussen lopen de
kosten van het project op en klagen de IT-ers steeds
harder over alle aanvullende eisen die kippen aan hun
voer stellen. De opdrachtgever vindt dat onzin. Iedereen
kan wel bedenken dat kippen geen kleverig spul eten of
iets dat op modder lijkt.

Er is geen structurele methode tegen onbewuste of
verzwegen requirements. Iedere requirements engineer -
welke middelen of methode hij ook gebruikt – loopt het
risico dat bepaalde requirements voor hem onopgemerkt
blijven. Het is een schaduwzijde van het metier, zoals een
kok af en toe zijn handen brandt. We hebben wel middelen
om de kans te verkleinen dat we door onbewuste of
verzwegen requirements worden geplaagd. Domein- en
omgevingskennis is er daar één van. Verder moet de
requirements engineer vooral zelf veel verbanden leggen
zoals we zagen bij de Babyloniërs en veel voorbeelden
verzinnen. Hij moet als het ware de gegeven requirements
nog een paar keer fl ink opschudden zodat onbewuste en
verzwegen requirements er tussen uit vallen.
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