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Mevrouw en Afijne Heren curatoren van deze universiteit, 

Mijne Heren curatoren en bestuursleden van de Stichting voor 
Hoger Onderwijs in de Toegepaste Wiskunde, 

Mijne Heren leden van het presidium, 

Dames en Heren hoogleraren, lectoren en docenten, 

Dames en Heren leden van de wetenschappelijke, technische 
en administratieve staf, 

Dames en Heren studenten, 

en voorts gij allen, die door uw aanwezigheid 
blijk geeft van uw belangstelling, 

,Zeer gewaardeerde toehoorders, 

Wie wel eens een keer een van onze vele familietijdschriften doorbla
dert, of een willekeurige cartoonverzameling ter hand neemt, zal zeker 
vrij spoedig een humoristisch bedoeld prentje tegenkomen, dat een 
ontmoeting uitbeeldt van een mens met een andersoortig wezen. Veelal 
is de vertegenwoordiger van het menselijk geslacht gehuld in een of 
andere vorm van ruimtekostuum: op dit gebied schijnen de tekenaars 
geen moeilijkheden te hebben en bestaat een communis opinio. Op
vallend is echter, dat de uitbeelding van een wezen dat de mens 
vreemd is, zoveel problemen geeft. Veel verder clan wat voelsprieten, 
antennes, vleugels en platvoeten schijnt ons menselijk voorstellings
vermogen niet te reiken. Geheel afgezien van de vraag, of zo een 
treffen op een ons onbekend hemellichaam wel zo plezierig zou verlo
pen als in de meeste tekeningen gesuggereerd wordt, zou ik willen 
stellen, dat onze tekenaars veel dichter bij huis inspiratie zouden kun
nen opdoen. Reeds enige decennia bevinden zich op aarde vertegen
woordigers van een nieuw ras, met een totaal andere intelligent1estruc
tuur dan die van de mens; ik doel hier op de logische automaat. 

Een bewering als de onderhavige vereist wel enige verduidelijking. 
In de eerste plaats rijst direct de vraag, of we reken~~tomaten zo maar 
met levende mensen mogen vergelijken, en of we er wel een intelligen
tie aan mogen toekennen. Een tweede vraag, die hier gesteld client te 
worden, lu!dt: aangezien alle rekenautomaten scheppingen zijn van de 
mens zelf, hoe kan er clan sprake zijn van een andere geaardheid clan 
die van de mens? Op beide pun ten wil ik nu eerst ingaan, en een opera
tioneel bepaald standpunt geven. 
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Wie een gesprek heeft met iemand, die dagelijks omgang heeft met 
rekentuigen, zal steeds weer getroffen warden door de antropomorfe 
wijze, waarop zulke insiders over hun apparatuur spreken. Opgemerkt 
zij hier, dat het woord 'omgang' uit de vorige zin al sterk antropomorf 
gekleurd is. Programmeurs, operateurs, bezoekers, technici, zij allen 
beleven de computer als een levend ding, dat reageert op impulsen die 
uit de buitenwereld komen in de vorm van programma's en gegevens, 
dat op grond daarvan beslissingen neemt, tussenresultaten onthoudt 
door ze op te slaan in zijn geheugen, dat onderzoekt, of aan bepaalde 
voorwaarden voldaan is en anders weigert het probleem verder te be
handelen. Ook vraagt de machine om voer, of wacht op het beant
woorden van door hem gestelde vragen. In de literatuur treft men 
geregeld termen aan als communicatie met een computer, terwijl in 
recente tijd de uitdrukking 'dialoog tussen mens en machine' zeer 
populair geworden is. 

Voor dit alles is wel degelijk goede grond. Er is stellig nauwe sa
menhang met het feit, dat we hier staan tegenover een @tomaat. Ter
zijde zij hier opgemerkt, dat ik dan ook aan de termen 'logische ~].to-

"- maat' en 'rekenautomaat' verre de voorkeur geef boven 'rekentuig', 
'elektronische rekenmachine', en 'computer', om maar niet eens te 
spreken van 'elektronisch brein'. Het woord automaat geeft aan, dat 
we te maken hebben met een autonoom proces, dat zelfstandig ver
loopt zonder dat voortdurend ingrijpen van menselijke zijde noodza
kelijk is. En het is dit verschijnsel, dat we ervaren ais iets levends. Van 

/ meer secundaire betekenis lijkt mij, dat wat door e~n moderne instal
latie in een seconde aan rekenwerk verzet wordt, ~llc menselijk voor
stellingsvermogen te boven gaat, al is het een feit, dat men aan deze 
snelheid spoedig went en verder reikende wensen voelt opkomen. 

Het verschil in wijze van functioneren van de menselijke intelligentie 
enerzijds, en die van de logische automaat anderzijds is eveneens een 
gewaarwording die direct aan de dagelijkse praktijk ontleend kan 
worden. Het is de ervaring van alle computercentra, dat het overgrote 
deel van de programma's die gedraaid worden, ofwel eenvoudigweg 
niet volgens de regels der kunst gemaakt is, ofwel niet de beoogde 
resultaten levert. Toch zijn de meeste programma's geschreven door 
hetzij beroepsprogrammeurs, die hun hele dagtaak met dit soort werk 
vullen, dan wel, zeker in academisch milieu, door studenten, promo
vendi en onderzoekers, wier vermogens wij niet hoog genoeg kunnen 
aanslaan. Wie van nabij, in de bedieningsruimte van de machine, ziet, 
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hoe het ene na het andere programma door de installatie als incorrect 
wordt afgewezen, kan niet ontkomen aan de conclus1e, dat machine en 
programmeur wezenlijk op andere wijze hun intellectuele processen 
uitvoeren. Dit is overigens bij fysiologen en psychologen een zeer be
kend feit. Al onze rekenmachines werken zeer rechtlijnig volgens een 
vast schema. Ze nemen elke programmatekst letterlijk en lezen nooit 
'tussen de regels door'. Ze substitueren nooit wat kennelijk, volgens 
elke menselijke lezer, de programmaschrijver bedoeld moet hebben 
voor wat hij in feite neergeschreven heeft. En het blijkt, dat lezen-wat
er-staat iets is, dat weinig mensen zonder oefening kunnen volvoeren, 
en dan nog slechts met grote concentratie. 

E;~ijn uiteraard gevallen bekend van natuurlijke talenten op dit 
gebied, gevallen van studenten, die in een of twee dagen, van de grond 
af startend, een behoorlijk niveau weien te bereiken. Maar het zijn 
schaarse uitzonderingen op de regel, dat er enige maanden of zelfs 
jaren nodig zijn, met vele pogingen en haast evenvele teleurstellingen, 
voordat de kritische zin voldoende ontwikkeld is, en die geestesgesteld
heid is aangekweekt, die weinig als vanzelfsprekend aanneemt, zich los 
kan maken van alle suggestie, overgebracht door de hele stijl van 
het programma, en de consequenties van bepaalde programmastruc
turen kan doorzien. Er is een reele kloof tussen onze normale, mense
lijke wijze van denken, en de, in zekere zin steriele en fantasieloze 
werking van een logische automaat. Inderdaad zijn rekenmachines 
geheel en al schepping van de mens, is elk detail door mensen uitge
werkt, en is het hele ontwerp het resultaat van onze beste krachten. 
Als dan het eindprodukt zo zeer afwijkt van wat we zouden willen, dan 
wordt dat veroorzaakt in de eerste plaats door ons gebrek aan inzicht 
in wat we eigenlijk wensen, en hoe wij zelf denken, en pas in veel 
geringere mate door de huidige technische mogelijkheden. Zeer op
merkelijk is, dat ondanks de enorme ontwikkeling van de technologie -
de reclame drukt dat uit in 'generaties' - de essentiele opbouw van 
logische automaten in de loop van hun bestaan zo weinig veranderd is. 

Ik moge u aan de hand van een - overigens niet zeer eenvoudig - voor
beeld de bovenbedoelde verschillen in werkwijze illustreren. Orn uit te 
maken, of een gegeven punt in het platte vlak binnen of buiten een, 
eveneens gegeven veelhoek ligt, of m.isschien op de rand, kunnen we, 
in eenvoudige gevallen, direct een beroep doen op onze aanschouwing. 
Als we de gegevens, in een tekening verwerkt, onder ogen krijgen, over
zien we in een oogopslag de hele situatie en beschikken we meteen 
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over het antwoord. We doen hierbij zozeer een beroep op onze aan
schouwing, dat we niet eens weten, hoe we aan het resultaat komen, 
welke criteria we aanleggen voor de beoordeling, ofhet punt nu binnen 
clan wel buiten de veelhoek ligt. 

Het gevolg hiervan is, dat we, voor de opgave gesteld, een program
ma voor een rekenall.tomaat te schrijven dat de gestelde vraag beant
woordt, in eerste instantie geen idee hebben, hoe we dit probleem 
moeten aanpakken. Toch is de opgave, aldus geformuleerd: 'op een 
invoermedium staan achtereenvolgens: het aantal punten van een veel
hoek, de coordinaten van de hoekpunten van die veelhoek en de coor
dinaten van een punt P; schrijf een programma dat uitmaakt of P 
binnen clan wel buiten de veelhoek ligt', allerminst vaag en slechts in 
beperkte mate onvolledig gesteld. Ik kom hierop nader terug. 

Voor het vinden van een proces, dat in staat is, zonder een beroep 
te doen op ons voorstellingsvermogen, over de ligging van P ten opzich
te van de veelhoek te beslissen, moeten we ons afvragen, wat de opgave 
precies betekent. Wat wil het zeggen, dat een punt binnen een lijnen
trek ligt? Het is de topologie, die deze vraag kan beantwoorden. De 
bekende stelling van Jordan zegt: 'een gesloten vlakke kromme ver
deelt het vlak in twee gescheiden gebieden'. Dit houdt in, dat twee 
punten, die in verschillende gebieden liggen, niet met elkaar verbon
den kunnen warden door een weg, die de kromme nergens snijdt. Elke 
weg, die twee in verschillende gebieden gelegen punten verbindt, zal 
de kromme een oneven aantal malen snijden. De stelling van Jordan 
spreekt, in zijn moderne, topologische formulering, uiteraard slechts 
over twee gebieden, die in topologische zin equivalent zijn. Van een 
'binnengepied' of een 'buitengebied' is geen sprake. Orn deze begrip
pen in te voeren is nag iets extra's nodig. Het is voldoende am van een 
punt vast te stellen, dat het buiten de kromme ligt. In onze opgave 
zullen we hiervoor een willekeurig punt Q nemen, waarvan de coor
dinaten in absolute waarde grater zijn dan die van elk van de hoek
punten. We zouden nu dit aldus ingevoerde punt Q met het gegeven 
punt P kunnen verbinden, en kunnen tellen, hoe vaak het lijnstuk PQ 
de zijden van de veelhoek snijdt. Is dit aantal malen oneven, dan ligt P 

\ binnen de veelhoek, anders er buiten. Helaas is het trekken van een 
lijnstuk een begrip, dat slecht overeensterrlt~et wat zich in een reken
automaat afspeelt, al was het alleen maar, omdat deze slechts eindige, 
discrete puntverzamelingen kan bevatten. We moeten het anders for
muleren: uit de coordinaten van P en Q en de coordinaten van de twee 
uiteinden van een willekeurige zijde van de veelhoek kunnen we de 
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coordinaten van het snijpunt van PQ met die zijde berekenen, en na
gaan, of dat snijpunt al of niet tussen Pen Q en op de zijde ligt. Vinden 
we een bevestigend antwoord, dan tellen we de gebeurtenis, anders 
niet. Dit proces herhalen we nu voor alle zijden van de veelhoek. Er 
zijn overigens nog een aantal moeilijkheden, die we moeten herkennen, 
en waarvoor we een oplossing moeten vinden. De eerste betreft een zui
ver numerieke aangelegenheid: bij het berekenen van bovengenoemde 
snijpunten worden zeker niet de exacte coordinaten gevonden, doch 
slechts een min of meer goede benadering. De uitspraak: 'tussen P en 
Q'. kan dan ook slechts gegeven worden, als we een tolerantie opgeven, 
een grens, die aangeeft welk verschil de coordinaten van twee pun ten 
moeten hebben om als van elkaar verschillend te mogen worden on
derscheiden. Het is deze tolerantie, die pas de formulering van de ge
stelde opgave compleet maakt. Een andere moeilijkheid, van niet
numerieke aard, is de mogelijkheid dat PQ evenwijdig is aan een der 
zijden, of ~~!fs gedeeltelijk ermee samenvalt. De analyse van de vele 
verschillende gevallen, die daarbij kunnen optreden, client zorgvuldig 
te geschieden, en is blijkbaar z6 moeilijk, dat de in de Communications 
of the ACM van i962 als Algorithm i 12 gepubliceerde procedure 
POINT IN POLYGON fout is en in sommige gevallen zelfs aanleiding kan 
geven tot delingen door nul. 

Vervolgens moet het uit de analyse volgende algoritme nog gefor
muleerd worden op een wijze, die verwerking door een automaat toe
laat. Het zal u duidelijk zijn, dat we voor elke zijde van de veelhoek in 
principe dezelfde reeks handelingen moeten la ten verrichten, en dat we 
die handelingen slechts eenmaal hoeven te beschrijven. Het programma 
heeft dan de vorm van een cyclus, zoals elk programma dat noodzake
lijkerwijs heeft. lmmers: het opschrijven van een instructie voor een 
machine kost, als we de bedenktijd niet meetellen, toch al gauw een 
minuut, in welke tijd een hedendaagse rekenautomaat zo'n kleine 
25 ooo ooo van die instructies kan uitvoeren. Een programma, dat op 
diezelfde installatie enige tijd in behandeling is, doorloopt clan ook 
steeds maar weer dezelfde instructies, telkens onder wat andere om
standigheden. Men zou dan ook kunnen spreken over 'gevarieerde 
her haling', en op de machine is terecht van toepassing de kenschetsing: I -, 

'in de her haling toont zich de meester'. Het schrijven van zulke cycli, 
vaak vele in elkaar genest, brengt vele moeilijkheden met zich mee, 
en is vaak, bij op zichzelf goede processen, nog weer een bron van 
fouten. Veelvuldig gebeurt bet, dat, door een verkeerd gekozen crite
riurn, een cyclus eeuwigdurend wordt, waarbij de eeuwige duur slechts 
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door een ingreep van buiten - de Deus ex machina - tot redelijke pro
porties kan warden teruggebracht. 

Het verschil in behandeling door mens en machine van het zojuist 
besproken, zo eenvoudig te formuleren probleem is typerend voor een 
hele klasse van problemen, die allemaal iets te maken hebben met on
derlinge ligging. Een ander voorbeeld wil ik hier slechts noemen: een 
vertegenwoordiger die tien adressen langs moet, zal even overleggen l 
wat een verstandige volgorde is, en clan meestal een optimale, of nage
noeg optimale keuze voor zijn route maken. Een mechanische bepaling 
van die beste route is een onderwerp, waar zeer hard aan gewerkt is en 
waarover zeker het laatste woord nog niet gesproken is. 

Uit het voorgaande kunt u licht de indruk gekregen hebben, dat het 
aanwenden van de hulp van een rekencentrum een hachelijke onder
neming is, en tot op zekere hoogte is die indruk juist. Toch is er in de 
loop van de ruim twintigjaar, die verlopen zijn sinds de eerste, nog pri
mitieve maar toch al complete rekenautomaat werd gebouwd, wel het 
een en antler gedaan om machine en gebruiker dichter tot elkaar te 
brengen. Het meest veranderde hierbij de apparatuur en zijn funda
mentele programmering. Moesten de eerste programma's letterlijk 
met de hand in de betrokken machines warden aangebracht, geleide
lijk aan is <lit invoerproces steeds verder verbeterd, vereenvoudigd en 
verfraaid. Inleesprogramma's groeiden uit tot assemblers, en de tijd, 
waarin een computerfabrikant kon volstaan, naast,de installatie slechts 
een handjevol routines voor worteltrekken en andere elementaire 
functies af te leveren, is voorgoed voorbij. 

Een grate stap voorwaarts werd genomen door de ontwikkeling van 
de algoritmische talen, waarvan ik hier met name FORTRAN en ALGOL 
60 wil noemen. Deze hebben het voor wetenschapsbeoefenareµ van :< 

zeer uiteenlopende rich ting mogelijk gemaakt, de rekenautomaat in te 
schakelen bij hun onderzoek, doordat zij, na de noodzakelijke training, 
in staat waren zelf de exacte formulering van hun rekenproblemen in 
voor de machine begrijpelijke taal uit te voeren. Men kan de invloed 
en het belang van deze algoritmische talen niet licht overschatten. Een 
probleem, waarvan de formulering in de basiscode van een bepaalde 
machine een gespecialiseerde programmeur weken zou kosten, kan 
nu in ALGOL 60 of FORTRAN in een dag uitgewerkt warden. Reeds in 
een vroeg stadium van de ontwikkeling van deze programmeertalen 
werd de betekenis voor de vereenvoudiging ingezien. Ter illustratie 
moge ik bier vermelden, dat de eerste ALGOL-vertaler die ter wereld 
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operationeel werd - het waren Dijkstra en Zonneveld op het Mathema
tisch Centrum in Amsterdam, die dit in 1960 klaarspeelden -nagenoeg 
geen controle bevatte op fouten tegen de syntaxis van ALGOL 60: 
pragramma's in ALGOL 60 zouden immers nooit fout zijn. De geschie
denis heeft wel anders geleerd. Terwijl nog enige jaren later een syn
tactische analyse, die het onderzoek staakte na de signalering van de 
eerste fout, als een grate verbetering werd gevoeld, zijn de eisen, die 
men heden ten dage aan de vertaler voor algoritmische talen stelt zo
danig, dat onder alle omstandigheden zoveel mogelijk fouten gevonden 
moeten warden en geen enkele tekst, hoe kreupel ook, het geldende 
programmeersysteem mag kunnen verstoren. 

De vele fouten, die ondanks de invoering van deze nieuwe hulpmid
delen gemaakt warden, illustreren enerzijds de grate schare van ge
bruikers van rekenautomaten, anderzijds de complexiteit van de pra
blemen die zij aanvatten en de inherente moeilijkheden van het pra
grammeren. En dat houdt in, dat het steeds noodzakelijker zal warden, 
in brede kring onderricht te geven in de beginselen van de pracesana
lyse en de pragrammeerkunst, en de gelegenheid te geven, door oefe
ning ervaring op te doen op deze terreinen. Ook zal de vorming van 
een graep gespecialiseerde onderzoekers op academisch niveau van 
grate betekenis zijn. 

Dat aan de instelling van sommige gebruikers nog wel wat valt te 
verbeteren, moge de volgende, ware geschiedenis u leren. In ALGOL 60 
bestaat de mogelijkheid, zogenaamde geindiceerde variabelen in te 
voeren. Bij die invoering of declaratie dient de pragrammeur voor elke 
index een waardebereik op te geven. Hij belooft daarbij impliciet, geen 
index een.waarde te zullen geven buiten dat door hem zelf vrijelijk 
gekozen gebied. Het bleek, in de eerste jaren na 1960, dat de oorzaak 
van veel ontsporingen van pragramma's terug te voeren was tot zon
digen tegen bovengenoemde beloften. Vandaar dat op het Mathema
tisch Centrum te Amsterdam in 1963 besloten werd bij iedere referentie 
aan een geindiceerde variabele de daarbij optredende indices op hun 
toelaatbaarheid te toetsen. Het resultaat hiervan overtraf nog onze k 
toch al hooggespannen verwachtingen. Ontelbare pragramma's sneu
velden bij de nieuwe toets, waaronder menig programma dat steeds 
tot volle tevredenheid van de gebruiker gewerkt had. Het regende dan 
ook protesten in plaats van dankbetuigingen, en tot onze stomme ver
bazing kwamen er verzoeken binnen tot vergunning, het oude systeem 
te mogen blijven gebruiken. 
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Naarmate de behoefte aan onderwijs en onderzoek op het gebied van 
rekenautomaten sterker gevoeld wordt, rijst de vraag, waar deze acti
viteiten in het geheel van de universiteit hun natuurlijke plaats zullen 
moeten krijgen, Alom wordt getracht, ze onder te brengen bij de 
wiskunde, en mijns inziens gebeurt dit op goede gronden. Ik wil graag 
hierop iets nader ingaan. 

Al sinds lange tijd zijn het steeds wiskundigen geweest, die grote 
interesse hebben gehad voor de kunst van het rekenen. Aan de meeste 
algoritmen uit de numerieke wiskunde zijn de namen gehecht van 
grote wiskundigen: Newton, Gauss, Lagrange, Euler, Bessel om slechts 
enigen te noemen. Een grote stimulans voor de ontwikkeling van deze 
rekenwijzen was in het verleden de astronomie, zowel uit pure weten
schappelijke belangstelling als uit de praktische behoeften van de 
navigatie. 

Ook de eerste moderne mechanische hulpmiddelen zijn door wis
kundigen uitgedacht: in de zeventiende eeuw bouwde Pascal de eerste 
telmachine, terwijl korte tijd later Leibniz een machine ontwierp, 
waarmee reeds op eenvoudige wijze kon worden vermenigvuldigd. In 
de loop van een paar eeuwen hebben deze tafelrekenmachines een 
grote mate van perfectie bereikt, en pas in de laatsteT~ren bestaat er de 
tendens, ook in deze machines de tandwielen te vervangen door elek
tronische circuits. 

Het zou een ondoenlijke opgave zijn, u ook maar een enigszins vol
ledige indruk te geven van water in het heden aan wetenschappelijk 
rekenwerk ve!zet wordt. Niet alleen is de astronomie uitgebreid met 
de ruimtevaart en is de vliegtuigbouwkunde met zijn vele aerodyna
rnische problemen een dankbare afnemer van computertijd, ook de 
meteoroloog, voor het doorrekenen van modellen van de atmosfeer, de 
kristallograaf, voor de analyse van kristalstructuren, de hoge-energie
fysicus, voor het bewerken van de onafzienbare hoeveelheid foto's 
geproduceerd bij de grote versnellingsmachines, de psycholoog en de 
socioloog, voor de interpretatie van testresultaten, steekproeven en 
enquetes, de besliskundige, voor het vinden van een optimale strategie, 
de ingenieur, voor het berekenen van constructies, zij allen zullen 
steeds frequenter vertrouwen op de hulp van rekenautomaten. Hun 
methoden zijn die van de toegepaste en numerieke wiskunde, voor het 
berekenen van integralen, het oplossen van stelsels, het integreren van 
differentiaalvergelijkingen. Vandaar, dat het onderwijs in de beginse
len van het programmeren van rekenautomaten nauw verbonden 
client te zijn met, en hoort aan te sluiten bij het onderricht in de toege-
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paste wiskunde in het algemeen, en in de numerieke wiskunde in het 
bijzonder. 

De numerieke wiskunde zelf it~terk beinvloed door het verschijnen 
van de rekenautomaten. Niet alleen is een andere klasse van problemen 
voor directe berekening toegankelijk geworden, maar ook in de metho
diek is een sterke aanpassing gevolgd. Niet alle klassieke rekenschema's 
lenen zich immers even goed tot automatische afhandeling. Bij het 
rekenen met behulp van potlood en papier, aangevuld met een tafel
rekenmachine, passeert elk tussenresultaat de revue, en elke afwijking 
van de verwachtingen zal de rekenaar tot extra onderzoek of zelfs tot 
het aanwenden van een geheel andere methode brengen. Zodra we 
een rekenautomaat gaan toepassen, gebeuren de berekeningen blinde
lings. Hierdoor komt veel sterker de behoefte naar voren aan veilige, 
betrouwbare methoden, terwijl bovendien iteratieprocede's, die van 
nature al de vorm van een cyclus hebben, zich vaak zeer goed lenen 
tot machinale verwerking. Een antler facet van de numerieke analyse, 
dat vooral de laatste jaren sterk in de belangstelling is gekomen, is de 
voortplanting en accumulatie van afrondingsfouten in langdurige bere
keningen. In het bijzonder bij het onderzoek van integratiemethoden 
voor differentiaalvergelijkingen is de stabiliteitsanalyse een, zou ik bijna 
zeggen, integrerende factor geworden. 

Met de rekenautomaat heeft het experiment zijn intrede in de wis
kunde gedaan. Ik wil hiermee natuurlijk niet zeggen, dat in vroegere 
tijden nooit geexperimenteerd is. Een ieder, die wel eens met priem
getallen gespeeld heeft, zal zeker getracht hebben, vermeende relaties 
voor een groot aantal priemen bevestigd te zien. W aar ik op doel is op 
de mogelijkheid, nu relaties te toetsen, eigenschappen na te gaan en te 
meten op een schaal, die vroeger ondenkbaar was. Theoretische be
schouwingen over de voortplanting van afrondingsfouten in lang 
voortgezette berekeningen kunnen direct geverifieerd worden. Model
len voor wachttijdproblemen kunnen gesimuleerd worden. Er zouden 
nog veel meer voorbeelden te geven zijn. Wie zich de invloed van de 
experimentele methode op de ontwikkeling van de natuurwetenschap
pen voor de geest haalt, en zich de huidige omvang van de wiskunde 
vagelijk realiseert, wordt wel eens bang te moede over het kleine 
hoekje, dat voor een toekomstige wiskundige nog slechts van zijn vak 
zal zijn te overzien. 

Niet alleen zullen de rekenautomaat hulpmiddel, en zijn resultaten 
bron van inspiratie zijn, ook de automaat als zodanig vermag de interes-
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se van de wiskundige te wekken. Het bekendst is het werk van Turing, 
die in i936 in zijn veel-geciteerde artikel 'On computable Numbers, 
with an Application to the Entscheidungsproblem' een klasse van zeer 
eenvoudige automaten beschreef en met behulp hiervan elk in principe 
berekenbaar resultaat definieerde. Nu nog speelt in beschouwingen 
over 'general purpose computers' de equivalentie met een Turing
machine een hoofdrol. Interessant zijn de verbanden, die gelegd zijn 
met andere theorieen, zoals met de theorie van Markov-algoritmen, 
die van de recursieve functies en die van de zogenaamde Phrases 
Structure Languages, een begrip, dat is opgekomen bij de bestudering 
van formele talen. 

Het terrein van de definitie en analyse van algoritmische talen of, in 
ruimer verband, van formele talen is een gebied dat directe aankno
pingspunten heeft met het dagelijks gebruik van rekenautomaten zowel 
als met zuiver wetenschappelijk onderzoek. Het feit, dat een program
ma, geschreven in een algoritmische taal, ge'interpreteerd moet kunnen 
warden door een machine, maakt het noodzakelijk de vormen van als 
programma toelaatbare teksten door scherpe regels te omschrijven. 
Deze regels vormen bij elkaar de syntaxis van de taal. Maar bovendien 
is het nodig, voor elke door deze syntaxis toegestane constructie de be
tekenis eenduidig, ondubbelzinnig vast te leggen. Dit is het seman
tische aspect van de definitie van een taal. Het is verwonderlijk, hoe 
gaafde definitie van ALGOL 60 geworden is. Het is in de literatuur het 
model geworden voor de formele definitie van een syntaxis, zo sterk 
zelfs, dat er vaak gesproken wordt van ALGOL-achtige talen; deze 
klasse van talen wordt daarbij dan dusdanig ingevoerd, dat ALGOL 60 
zelf er niet toe behoort ! In ieder geval mag van toekomstige program
meertalen geeist warden, dat hun syntaxis minstens even nauwkeurig 
gedefinieerd is als die van AL Go L 60. Helaas is het in i 960 niet gelukt, 
de semantiek van ALGOL 60 te formaliseren, en ook nu nog vormt dat 
een groat probleem. Al met al is het definieren van programmeertalen 
zelf een onderwerp van uitgebreide studie geworden, hetgeen moge 
blijken uit het feit, dat er vorig jaar een congres is gehouden met als 
onderwerp 'Formal Language Description Languages for Computer 
Programming', en dat op dit congres, blijkens de officiele verhande
lingen, twintig verschillende sprekers evenzovele aspecten hiervan be
handeld hebben. Het begrip metataal, nodig voor de beschrijving van 
een formele taal, is overigens in de formele logica reeds heel lang be
kend. 
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Behalve de genoemde, wederzijdse relaties tussen wiskunde en logische 
automaten, is er nog een verband, dat ik van grote betekenis acht. Er 
kan tussen de opbouw van een groot programma, en de opbouw van 
een stuk wiskundige theorie een grote mate van verwantschap bestaan. 
Als we de structuur van een wiskundig betoog bezien, dan blijkt dit te 
bestaan enerzijds uit vele kleine stapjes, die elk op zichzelf lokaal zijn 
te verifieren - in een moderne terminologie zou ik haast zeggen: con
text-vrij zijn -, anderzijds doet zulk een betoog meestal geregeld een 
beroep op gevestigde resultaten: reeds eerder of elders bewezen stel
lingen en Jemmata. Het is de wiskundige voorbehouden, in dit geheel 
de grote lijn te zien en de schoonheid ervan te doorleven en te bewon
deren. 

Een geheel analoge structuur kan men en, naar mijn smaak, hoort 
men aan tc treffen in complexe programma's. Er zijn programma's, 
die het werk zijn van maanden of jaren studie en arbeid. Alle grote 
programmeersystemen zou ik hieronder willen rekenen, en het zou een 
onbegonnen werk zijn, dergelijke ingewikkelde processen operationeel 
te krijgen, als ze niet opgebouwd zouden z~jn volgens een streng logisch 
schema, als hun structuur niet sprekend zou lijken op die van een 
mathematische theorie. Een van de functies van de subroutine of 
procedure, die soms nog te weinig wordt onderkend, zie ik in de moge
lijkheid, hun werking eens en vooral te onderzoeken en vast te leggen, 
zodat men hiervan in de verdere analyse steeds weer gebruik kan 
maken. 

Het is te verwachten, dat in de toekomst steeds in sterkere mate van 
een programma geeist zal worden, niet alleen dat het in een aantal 
testgevallen correct werkt, maar vooral ook dat precies aangegeven 
wordt, onder welke omstandigheden het proces aan de gestelde eisen 
voldoet, en dat zulke beweringen met strenge bewijzen worden ge
staafd. Weliswaar is onze kennis, hoe we dergelijke bewijzen formeel 
moeten opzetten, hoogst rudimentair. Maar het lijkt mij zonder nader 
betoog evident, dat de noodzaak, achteraf aan te tonen dat een proces 
op juiste wijze is uirgewerkt, een enorme invloed zal hebben op de 
vorm, waarin die uitwerking wordt gegoten. Het zal een uitzichtloze 
taak zijn, de juistheid van een rommelige en rammelende constructie 
op overtuigende wijze waar te maken. Het is ook hier, dal de metho
den van de zuivere wiskunde inspirerend en bevruchtend kunnen 
werken. Het is in dit verband een verheugend verschijnsel, dat, waar 
de oudere generaties van de beoefenaren van de numerieke wiskunde 
en de programmeerkunst veelal uit andere disciplines afkomstig waren, 

15 



nu ook onder de wiskundigen-in-spe belangstelling voor deze takken 
van de toegepaste wiskunde bestaat. 

Orn u een indruk te geven van de gecompliceerdheid van een modern 
software-pakket, dat is, bet samenspel van hulpprogramma's, dat bij 
een machine onmisbaar is voor een efficient gebruik van zijn rekenca
paciteiten, wil ik u enige oorzaken noemen, waardoor ook een juist 
programma nog foutieve resultaten kan geven. In de eerste plaats kan 
de machine zelf ontwerpfouten bevatten, die maken dat niet aan de 
specificaties voldaan wordt. Maar ook kan een van de vele tienduizen
den onderdelen falen. De ergste kwaal is· daarbij, dat de incorrecte 
werking soms zeer gedeeltelijk is: zo kan eens in de tienmiljard keer, 
of een paar maal per dag een onjuist antwoord gevormd worden. Dat 
we zo iets absoluut ontoelaatbaar achten voor een machine geeft aan, 
welke haast absurde eisen wij aan machines stellen, eisen, waaraan 
wij mensen zelfs niet bij enige benadering voldoen. Tot het software
pakket dienen clan ook zeker diagnostische programma's te behoren, 
die de juiste werking van de machine geregeld controleren, en liefst bij 
gesignaleerde fouten bet te vervangen onderdeel aanwijzen. 

Maar ook in het systeem, in de compilers, in de routines voor con
versie van in- en uitvoer kunnen logische fouten zitten, of liever ge
zegd, zullen zeker logische fouten zitten~ Door de grote omvang en de \., 
ingewikkelde structuur van de basissystemen is bet onmogelijk deze 
volledig uiL te testen. En inderdaad, zo van tijd tot tijd warden ook 
in deze fundamentele programma's fouten gesignaleerd, soms nog, 
nadat ze reeds bun eerste lustrum gevierd hebben van gebruik, dag in 
dag uit, veelal de klok rond. 

Dit is lang niet alles. De systemen zelf zijn gecodeerd in een of andere 
symbolische programmeertaal, soms zelfs een vrij hoogstaande, bijna 
algoritmische taal. In de machine zullen ze echter slechts kunnen 
werken, als ze zijn overgevoerd in de terminologie die de schakelalge
bra eigen is: rijen nullen en enen, die regelrecht corresponderen met 
de niveaus van elektronische circuits. Voor die hercodering maken we 
gebruik van programma's, meestal assemblers genaamd, en we moeten 
maar weer hopen, dat de assemblage goed verloopt; bij die assemblage 
kunnen ons weer machinestoringen en logische fouten in de assembler 
parten spelen. Ten gevolge van al deze potentiele secundaire fouten
bronnen zal het nodig zijn elk verdacht resultaat in onderzoek te 
nemen. 
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.(eer gewaardeerde toehoorders, 

Computer science is wel eens gekarakteriseerd als de studie van de 
organisatie en structuur van complexe systemen en processen, die toe
gepast worden in de verwerking en overdracht van informatie. Onder 
deze kenschetsing valt in elk geval de bestudering van algoritmen en 
van de talen, waarin deze geformuleerd worden. Elk algoritme is een 
sequentieel proces, een samenstel van handelingen, dat in zekere volg
orde moet worden afgewerkt. De beschrijving ervan is een programma. 
In de literatuur wordt soms een verschil gemaakt tussen programmeren 
- het schrijven van programma's in de specifieke taal van een be
bepaalde machine - en automatisch programmeren - het beschrijven 
van processen op een dusdanige wijze, dat hieruit langs mechanische 
weg programma's in machinecode afgeleid kunnen worden -. Voor 
mij zijn zulke verschillen irrelevant: ik zou willen stellen, dat onder 
programmeren valt elke vorm van beschrijven van rekenprocessen, 
die begrijpelijk is voor die- of datgene, voor wie of waarvoor die be
schrijving bedoeld is. In deze zin is het programmeren even oud als het 
rekenen zelf, en vindt men in de Babylonische kleitafels menig pro
gramma. Het is het tijdperk van de rekenautomaten, dat geleid heeft 
tot formalisering van zulke beschrijvingen, tot hoge eisen van scherpte 
en exactheid. 

Mijne Beren leden van het curatorium en van het bestuur van de Stichting voor 
Hoger Onderwijs in de Toegepaste Wiskunde, 

Gaarne wil ik u mijn erkentelijkheid betuigen voor het feit, dat u mij 
voor deze bijzondere leerstoel hebt willen benoemen. Ik beschouw 
bet als een voerrecht, onderwijs te mogen geven in een vak dat mij 
dierbaar is, en de mij verstrekte opdracht, luidende: 'Programmerings
methoden in de numerieke wiskunde', biedt mij daarvoor alle kansen. 
Ik moge u de verzekering geven, dat ik naar beste krachten de mij 
toevertrouwde taak zal verrichten. 

Mevrouw en Mijne Beren curatoren van deze universiteit, 
Mijne Beren leden van het presidium, 

De welwillende houding, die u getoond hebt bij mijn benoeming be
wijst eens te meer, welk een belangstelling u hebt voor alle facetten 
van de wetenschap en haar toepassingen. Ik betuig u bier, bij de aan
vaarding van mijn ambt, gaarne mijn dank voor de medewerking die 
u gegeven hebt bij mijn benoeming. 

17 



Dames en Heren hoogleraren, lectoren en docenten, 

Het is mij een grate eer, in uw midden te warden opgenomen. Velen 
van u zijn mijn leermeester geweest, en het verheugt mij zeer, door 
mijn benoeming u weer vaker te zullen ontmoeten. Het door mij be
oefende vak biedt bij uitstek talrijke mogelijkheden voor contacten 
met u. De problemen uit de gebieden, waar gij in werkt, hebben 
steeds uitermate stimulerend gewerkt op de ontwikkeling van de pro
grammeerkunde. Het is mijn verlangen, veelvuldig omgang met u te 
hebben. lk hoop daarbij veel van u te leren, en, zo mogelijk, oak bij 
te dragen tot uw werk. 

Mijne Beren leden van het curatorium van de Stichting Mathematisch Centrum, 

Gaarne betuig ik u mijn erkentelijkheid voor uw toestemming, een 
taak aan de universiteit te combineren met mijn werk op het Mathe
matisch Centrum. Tevens maak ik hier van de gelegenheid gebruik u 
dank te zeggen voor het vertrouwen dat u steeds in mij gesteld hebt. 

Hooggeleerde Van Wijngaarden, 

Mijn eerste kennismaking met elektronische rekenmachines geschiedde 
tijdens een cursus op het Mathematisch Centrum in het academische 
jaar 1955/1956, gegeven door u en Dijkstra, en meteen al werd mijn 
belangstelling gewekt. Het is uw sprankelend en stimulerend onder
richt geweest, dat mij in de daarop volgende jaren heeft ingeleid in het 
vak dat ik nu beoefen, en mede door uw steun heb ik de stap gewaagd, 
die van de fysica naar de mathesis voerde. Ik ben u zeer dankbaar voor 
<lit alles. De wijze, waarop u de numerieke wiskunde beoefent, zal 
steeds voor mij een voorbeeld blijven. Ik beschouw het als een grate 
eer, op deze leerstoel, die gijzelf oak eens bekleed hebt, met u te mogen 
samenwerken aan de verdere uitbouw van het onderricht in de nume
rieke wiskunde. 

Hooggeleerde De Boer en Wouthuysen, Hooggeleerde Cohen, 

De zeven jaar, dat ik op het Instituut voor Theoretische Fysica onder 
uw leiding gewerkt heh, zijn van grate betekenis geweest voor mijn 
vorming. De helderheid van denken, die sinds Lorentz, Ehrenfest en 
Kramers de Nederlandse beoefenaren van de natuurkunde zo ken
merkt, hebt gij steeds trachten uit te dragen op al uw leerlingen. 
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Dames en Heren medewerkers van het 1\1athematisch Centrum, 

Uw enthousiasme en werklust hebben mij steeds weer bijzonder ge
troffen. U hebt mij indertijd onmiddellijk in uw kring opgenomen en 
m~j geholpen bij de eerste, moeilijke schreden op het pad van daad
werkelijke confrontatie met de ijzeren logica van een rekenautomaat. 
Steeds is het dagelijkse, persoonlijke contact met u een groat genoegen 
en een onuitputtelijke bran van inspiratie. 

Dames en Heren studenten, 

Indien u van mij verwacht te kunnen leren werken met computers 
zonder daarbij steeds weer fouten te maken, zal ik u diep moeten te
leurstellen. Wat ik u wel hoop te kunnen tonen is hoe uw fouten aan 
het licht te brengen, ze te lokaliseren en te verbeteren. Dat dit een 
groeiproces vereist zal u misschien duidelijk geworden zijn. Laat het u 
tot troost zijn, dat ik ook steeds opnieuw op de vingers getikt wordt. 
Het vinden van de oorzaak van volstrekt onverklaarbare resultaten 
kan trouwens aanleiding zijn tot een geweldige overwinningsroes en 
behoort vaak tot de prettigste momenten van het werk. Toch beschouw 
ik oak de dienende functie van de toegepaste wiskunde als een van haar 
rijkste aspecten, en ik hoop, dat velen van u met mij dit vak zullen 
willen beoefenen. Graag zal ik u daarbij steeds behulpzaam zijn. 

Ik heb gezegd 
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