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Inleiding 

Op 5 december 1989 was het precies 17 jaar geleden, dat begonnen 
werd met de installatie van de B6700, het eerste Burroughs main
frame op de THE. Op 10 oktober 1989 werd de B7900, het derde 
en laatste Burroughs mainframe op de TUE, uitgeschakeld en op 15 
november werd de B7900 ontmanteld. 
De Burroughs mainframe architectuur heeft in de zeventiger jaren en 
de eerste helft van de tachtiger jaren in belangrijke mate het gezicht 
van het rekencentrum bepaald. Het zou ongepast zijn geweest deze 
architectuur in stilte te laten verdwijnen; het werk en de herinnerin
gen van te velen zijn er mee verbonden. 
Daarom werd op deze dag, die een verjaardag had kunnen zijn, het 
Burroughs- en Algol-tijdperk op de TUE afgesloten met een voor
dracht, waarin werd ternggekeken op bijna 17 jaar Burroughs. 
Omdat na afloop van de voordracht bleek dat een aantal begrippen, 
namen en feiten uit de jaren '60 en '70 niet bij iedereen bekend waren, 
is de tekst van voetnoten voorzien. 

Carel Braam, december 1989 
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Algol 60 was a major improvement above almost all of its 
successors. 

Tony Hoare 
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"Jongens waren we -- maar aardige jongens. Al zeg ik 't zelf. We 
zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we, behalve Bavink, die mal 
geworden is. Wat hebben we al niet willen opknappen. We zouden 
hun wel eens laten zien, hoe 't moest." 
Zo begint Nescio zijn novelle 'Titaantjes'. Titaantjes, dat waren wij, 
toen de B6700 het rekencentrum binnenrolde. Wij konden alles en 
beter dan ieder and er. 
Ik zal proberen te verhalen hoe het kwam, hoe het ging en hoe het 
overging. Mijn scholing tot informaticus viel grotendeels samen met 
het THE-Burroughs-tijdperk. Duidt het mij dus niet euvel dat dit 
verhaal een persoonlijk karakter zal hebben. 
Maar laat ik bij het begin beginnen. 

In september 1970 verhuisde ik van Nijmegen naar Eindhoven om 
aan de TH aldaar mijn wiskundestudie voort te zetten. Algol1 60 
was toen de meest gebruikte programmeertaal op de THE en werd 
beschouwd als de taal van de toekomst. Omdat ik voor mijn afstu
deren enig programmeerwerk moest verrichten, kreeg ik opdracht om 
bij het rekencentrum de cursus Algol 60 te volgen, die werd gegeven 
door Jan van Amstel. Nu had ik al enige ervaring met het schrijven 
van programma's in FORTRAN en was er zelfs in geslaagd om een 
aantal daarvan foutloos te laten verwerken door een IBM 360/50 en 
dat was geen sinecure. Mijn afkeer van de architectuur van de IBM 
360 dateert dan ook uit die tijd en heeft, in tegenstelling tot wat 
velen denken, niets te maken met mijn waardering voor de B6000-
architectuur. 
De Algol-cursus was een openbaring. 
Niet alleen bleek de taal uitermate geschikt om algoritmen te be
schrijven, zij leende zich ook zeer goed voor machinale verwerking. 
Dat werd uitstekend geillustreerd door de centrale computer van de 
THE, de Electrologica EL-X82 . Aan die machine hood je gewoon 
een Algol-programma aan en dat werd dan verwerkt. Eventuele 
foutmeldingen verwezen duidelijk naar de tekst van het aangebo
den programma. Kortom, voor de gebruiker was de EL-X8 een echte 
Algol-machine en dat is ideaal, als je niets anders wilt. Toen wilden 

1 ALGOrithmic Language of tweede ster in het sterrenbeeld Perseus. 
2 Nederlandse computer, ontworPen in samenwerking met het Mathematisch 

Centrum Amsterdam. 
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wij niet anders. 
Dat najaar 1970 was eigenlijk heel belangrijk voor het rekencentrurn. 
Er werd gesproken over losmaking van het rekencentrum uit de on
derafdeling wiskunde, de eerste paal voor een eigen gebouw werd 
geslagen en er werd een keuze gemaakt voor de opvolging van de 
EL-X8. Het ligt voor de hand, dat de beschikbaarheid van een goede 
Algol-irnplementatie daarbij een belangrijke eis was. 
Na veel discussies en gevechten viel de keuze op de Burroughs B6500 
(uiteindelijk werd overigens een B6700 geleverd). Toen ik van dat be
sluit hoorde, was ik verbaasd. Tenslotte kende ik Burroughs alleen 
maar van de electromechanische rekenmachines, die tot voor enkele 
jaren op menig postkantoor stonden. Dat Burroughs ook grote gea
vanceerde computers maakte was mij onbekend. Marketing is nooit 
Burroughs' sterkste punt geweest. 
Mijn verbazing steeg, toen ik hoorde dat de machinetaal van de 
B6500 erg veel op Algol leek. Ik was immers nog maar net gewend 
aan het idee, dat machines, voorzien van de nodige programmatuur, 
Algol-programma's konden verwerken. 
Ondanks het feit, dat de machinetaal van de B6500 door Algol 60 
was ge1nspireerd, was voor de gebruiker de EL-X8, voorzien van 
hetzij het MCA-systeem3 hetzij het THE-systeem4 , meer een echte 
Algol-machine dan de B6500. Bovendien voldeden beide Algol
implementaties op de EL-X8 nauwkeurig aan de specificaties van 
het 'Revised Report on the Algorithmic Language Algol 60' 5 . Ge
heel in de geest van het 'Revised Report' waren er bijvoorbeeld geen 
'reserved words'. Symbolen uit de taal die uit letters bestonden -
zoals begin, end en if - werden onderscheiden van identifiers door 
ze te onderstrepen. Dat kan op een machine, die als voornaamste in
voermedium ponsband en geen ponskaart heeft. Het gevolg was, dat 
het 'Revised Report' uitstekend gebruikt kon worden als handleiding 
voor Algol op de El-X8. De in- en uitvoer, waarover in het 'Revised 
Report' geen uitspraken worden gedaan, waren van het type 'stream 
I/O', niet verwonderlijk voor een ponsbandmachine. Een ieder die 
ooit in Algol voor de EL-X8 of in Pascal of C heeft geprogrammeerd 

3 ontworpen op het Mathematisch Centrum Amsterdam door Frans Kruseman 
Aretz. 

4 ontworpen op de Technische Hogeschool Eindhoven door Edsger W. Dijkstra. 
5 Edited by Peter Naur; Nurnerisches Mathematik 4, pp 420-453 (1963). 

4 



kent de charme van dit type in- en uitvoer. 
Burroughs Extended Algol (BEA) daarentegen week op een aantal 
punten afvan het 'Revised Report', bevatte een groot aantal barokke 
uitbreidingen, kende 'reserved words' (de identifier BEGIN bijvoor
beeld was verboden) en had ponskaart- of record-georienteerde 1/0. 
Gelukkig waren alle vertalers en het operating system geschreven in 
Algol en in source-vorm beschikbaar, zodat wij in staat waren deze 
verschillen te elimineren. -

Toen ik in november 1971 in dienst trad bij het rekencentrum, gonsde 
het daar van de activiteiten rond de bestelde machine. Medewerkers 
van Burroughs reisden af en aan. Jack Cleary probeerde - tever
geefs - Ben Morselt6 ervan te overtuigen dat de aanwezigheid van 
een goto-statement in BEA niet betekende, dat je het ook moest ge
bruiken; erg consequent was Ben niet, want hij heeft nooit verzocht 
om het goto-statement uit BEATHE, de THE-versie van Burroughs 
Extended Algol, te verwijderen. Laird Beaver overhandigde ons een 
door hem gemaakte beschrijving van de B6500. Die was zo lyrisch, 
dat bij lezing de tranen je in de ogen schoten. 
Ook de medewerkers van het rekencentrum lieten zich niet onbe
tuigd. Jan Bomhoff gaf een cursus BEA en prees de zegeningen 
van het parallel programmeren; dat laatste was tenslotte zijn afstu
deeronderwerp geweest. Onder zijn leiding werd door Henk van de 
Langenberg, Harrie Roumen en Jan Smeets gewerkt aan de aanpas
sing van de Algol-vertaler en het operating system, het MCP, aan 
de wensen van de THE. BEATHE moest tenslotte zoveel mogelijk 
compatibel zijn met het Algol van de EL-X8. 
Er gebeurde nog meer: Rens Kessener werkte aan een plot-systeem, 
Piet Tutelaers aan een programma om EL-X8-Algol te converteren 
naar BEATHE en Jan Hajek ontwierp software om via telefoonlijnen 
files van minicomputers naar de B6700 te copieren en vice versa; in 
deze tijd van netwerken is dat gesneden koek, maar toen was het iets 
nieuws. 

"En jij?", zult U vragen, "Wat deed jij clan in die tijd?" 
Ik? Nou, eh ... ik deed niks; ik stond erbij en ik keek ernaar, en dat 
beviel mij eigenlijk best, want ik vond die Burroughs veel te complex. 

6 Directeur van het rekencentrum van 1965 tot 1987. 
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Ik had andere, belangrijkere taken: het geven van regulier onderwijs 
en cursussen, het schrijven van gebruikersdocurnentatie, het advise
ren van gebruikers en het nadenken over fundarnentele principes. 
Roewe!? Ik was toch we! jaloers, maar mijn tijd zou nog komen. 

In die periode, voorafgaande aan de aflevering van de B6700, werd 
de kiem gelegd voor de kennis en ervaring die er in latere jaren toe 
zouden leiden dat door Burroughs-gebruikers en -medewerkers over 
de gehele wereld bewonderend werd gesproken over de goeroes uit 
Eindhoven. 

Het werd december 1972. 
Inmiddels waren wij verhuisd naar het nieuwe gebouw. Vol verwach
ting klopte ons hart en, jawel hoor, op 5 december werd de machine 
bezorgd. In stilte, na 4 uur. Loek van de Putte moest er voor nablij
ven. En op 6 december 1972 wachtte de rekencentrummedewerkers 
een groot sinterklaascadeau. 
Het was een grote machine, zowel fysisch als logisch: 

- 2 processoren. 

- 1,125 Megabyte kerngeheugen. 

En dat in een tijd, waarin je elk bit. zonder optisch hulpmiddel 
kon zien. U moet zich eens voorstellen: 9 miljoen bitjes op een 
rij. 

- 100 Megabyte disk, wat het virtueel geheugen schier oneindig 
maakte. 

De machine werd ge'installeerd en langzaam maar zeker stroomden 
de gebruikers toe. Het team, dat de voorbereidende werkzaamhe
den had verricht, had zijn werk goed gedaan: de BEATHE-vertaler 
werkte goed en ook de conversie van EL-X8-Algol naar BEATHE 
verliep zonder al te veel problemen. Het enthousiasme binnen het 
rekencentrum kende geen grenzen. 
Uitgebreide discussies over de fundamenten van programmeertalen 
werden aangegaan en deze culmineerden in een haast scholastiek 
dispuut over de spatie. Orn dit dispuut te kunnen begrijpen moet 
U zich realiseren, dat voor Algol-kenners het 'Revised Report on the 
Algorithmic Language Algol 60' een bijbel was en waar een bijbel 
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is, daar zijn exegeten, die elkaar op onchristelijke wijze in de haren 
kunnen vliegen. 
De aanleiding voor de discussies over de betekenis van de spatie is 
te vinden in de verzen 2.37 en 2.6.38 van het 'Revised Report'. Mijn 
interpretatie van die passages is dat spaties in strings gewoon spaties 
zijn en dat buiten strings spaties separators zijn, tenzij ze voorafge
gaan of gevolgd worden door een separator; in die gevallen zijn zij 
betekenisloos. De officiele interpretatie· van het rekencentrum was 
een andere en stoelde op diepe gedachten. Dat die interpretatie niet 
eenvoudig was, daarvan getuigt het volgende voorbeeld. 

Een student wilde de tekst "dit is te gek!" afdrukken en daartoe 
schreef hij het volgende BEATHE-statement: 

WRITE (LINE, <"DIT IS TE GEK!">) 

Hij leverde zijn programma in en haalde na enige tijd de uitvoer op. 
Daarin stond de volgende tekst: 

DITISTEGEK ! 

De student was daarmee niet tevreden en ging naar de informatie
kamer. Daar werd hem uitgelegd dat spaties geen betekenis hebben 
en daarom niet worden afgedrukt. "Er zijn echter ook betekenisvolle 

. (onderstreepte) spaties. Die worden we/ afgedrukt." zei men heni. 
De student veranderde braaf zijn statement: 

WRITE (LINE, <"DIT _IS_TE_GEK ! ">) 

Tot zijn verbazing werden ook de onderstrepingen afgedrukt: 

DILIS_TE_GEK ! 

Niet geheel tevreden ging hij weer terug naar de informatiekamer. 
Daar zei men "Oh, maar je wil daar niets afgedrukt hebben; dan 
moet je geen spatie gebruiken, maar het formaat dat aangeeft dat er 
een printpositie moet worden overgeslagen." 
De student deed wat hem gezegd was en wijzigde de schrijfopdracht 
lil 

WRITE (LINE, <"DIT", X1, "IS", X1, "TE", X1, "GEK ! ">) 

7Typographical features such as blank space or change to a new line have no 
significance in the reference language. 

8 The symbol U denotes a space. It has no significance outside strings. 
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Hij leverde zijn programma weer in, keek naar de uitvoer: 

DIT IS TE GEK! 

en zag dat het goed was. 

Er gebeurden ook positieve dingen in die beginjaren: 

- De groep numerieke wiskunde van de onderafdeling wiskunde 
bouwde systematisch voort aan een goede en betrouwbare bi
bliotheek van numerieke procedures. 

- J os Nieuwhof ontwierp samen met Theo Bruning MARS, een 
database-systeem dat tot voor kort gebruikt werd voor de stu
dentenadministratie. 

- Paul de Witte ontwikkelde het eerste geautomatiseerde catalo
gussysteem voor de THE-bibliotheek. 

- Jan B. Dijkstra stond borg voor een snel groeiende statistische 
bibliotheek, waarin geen structuur te ontdekken viel. Zijn ar
gument: als tenminste een gebruiker een procedure nodig heeft, 
moet die erin. Desondanks was de kwaliteit hoog. 

In januari 197 4 verhuisde ik van de groep educatie naar de groep ba
sisconstructies, die zich onder de bezielende leiding van Harrie Rou
men bezig hield met de systeemsoftware. Ik gen66t, met rode oortjes 
las ik het MCP (Master Control Program), het operating system van 
de B6700. Van de vrijheid om procedures sprekende namen te geven 
werd dankbaar gebruik gemaakt: 

DOCTOR assisteerde bij de geboorte van een proces. 
JEDGARHOOVER9 met als parameters CRIME en JUDGE zorgde 
voor de beveiliging van het file-systeem. 
KANGAROO sprong van stack naar stack om naar verwijzingen naar 
een stuk vrij te maken geheugen te zoeken, WSSHERIFF (de Wor
king Set Sheriff) zag met het pistool in de aanslag toe op het geheu
genbeheer en AMNESIA zorgde ervoor dat je je geheugen echt kwijt 
raakte. 
LEIBNITZ, geschreven door een Duitser en voorafgegaan door het 
commentaar HERE LIES LEIBNITZ, was een indrukweickende, 

9 J. Edgar Hoover was van 1924 tot 1972 directeur van de FBI. 

8 



angstaanjagende procedure, die het copieren van files van en naar 
disk en tape verzorgde. Wellicht heeft Leibnitz zich in zijn graf om
gedraaid, toen hem <lit eerbetoon werd gebracht. 
Vlak nadat Edsger W. Dijkstra Burroughs research fellow gewor
den was, voegde iemand aan het MCP het statement GO TO 
DIJKSTRA10 toe. De ESPOL11 -vertaler voorzag bij vertaling van 
het MCP <lit statement van het commentaar DIJKSTRA SEEMS 
TO BE A LABEL. 

Maar men had mij niet naar de groep basisconstructies gehaald om 
rnijn tijd te verdoen met het lezen van het MCP. Ik kreeg ook een dui
delijke opdracht. Ik moest mij met het timesharing-systeem CANDE 
bezig gaan houden. Ik deed dat met veel plezier en trachtte menige 
verbetering aan te brengen. In het begin nogal vaak met een ave
rechts effect; elk vak moet je leren. Een gevolg daarvan was dat 
ik ook aan de nachtelijke testsessies moest deelnemen. Deze waren 
soms gezellig, soms uitputtend, rnaar altijd de moeite waard. Als wij 
honger hadden, haalden wij frites en af en toe nam ik zelfgemaakte 
erwtensoep rnee en Cees Dubois eenmaal een kratje pils. 
In de loop der tijd steeg het aantal patches langzaam maar zeker. 
Dit veroorzaakte steeds meer problemen bij de release-overgangen. 
De patches rnoesten tenslotte allemaal getest worden. Een drama
tisch hoogtepunt vormde de komst van de B7700 in december 1976. 
Niet alleen werd op een nieuwe machine overgegaan, er werd ook een 
release overgeslagen. De problemen waren bijna onoverkomelijk en 
leidden tot persoonlijke tragedies. Nog zie ik voor mij, hoe Henk van 
de Langenberg zei "En nu moet ik nadenken", vervolgens op zijn rug 
ging liggen, zijn ogen sloot, en nadacht. 
Daarna is hij enkele rnaanden uit de roulatie geweest. 

Enige tijd na de installatie van de B7700 functioneerde het apparaat 
naar het idee van de systeemgroep uitstekend. Niet iedereen was 
het daarmee eens, getuige het dagboek dat Jan B. Dijkstra in de 
TH-berichten van 17 februari 1978 publiceerde. 
Ik citeer: 

10cf. Dijkstra's fameuze brief 'Go To Statement Considered Harmful' (Com
munications of the ACM, maart 1968). 

11 De Algol-variant, waarin het MCP geschreven was. 
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14 .15 uur. Programma ingelezen, waarin een ponsfout van gisteren 
is hersteld. Het is nogal druk. Ik werk nog een uurtje aan de Beta 
verdeling in afwachting van resultaten. 
15.15 uur. Het programma is nog niet klaar. Op de teletype de 
opdracht SQ2 ingetikt. Er zijn nog maar drie wachtenden voor mij. 
Ik beer dus maar wat ijs bij de machinerie. Er gebeurt nogal weinig, 
zodat ik om 15.32 uur nog maar eens SQ2 intik. Alle wachtenden 
blijken verdwenen te zijn. Ook de opdracht MIX resulteert in een 
lege lijst. Dit geeft aanleiding tot enige bezorgdheid en ik informeer 
dan ook bij de balie naar de toestand van het systeem. De hele 
wachtrij blijkt vernietigd te zijn. Ik begin een hekel aan de B7700 te 
krijgen. 
Einde citaat. 

Voor de zoveelste keer bleek dat wanhoop zelfs de meest verstokte 
athei'st tot God brengt, want de volgende dag schrijft hij: 
"8.45 uur. Het programma dat mij al twee dagen dwars zit opnieuw 
ingelezen. De Heer zij geprezen. Binnen enkele minuten verschijnt 
de listing." 

De komst van de B7700 was een kentering. In de eerste plaats be
gon toen echt het terminal-tijdperk op de THE. De eerste netwerken 
werden aangelegd. In de tweede plaats werd besloten om BEATHE 
te dei'mplementeren. Er was niet zoveel behoefte meer aan. De her
inneringen aan het mooie Algol van de EL-X8 waren vervaagd en de 
weerstand tegen 'reserved words' verdwenen. De enkele aanhalingste
kens rond de speciale symbolen konden dus verdwijnen; dat scheelde 
bovendien lastig tikwerk. De discussies over de 1001 betekenissen 
van spaties waren verstomd en niet relevant meer. De 'stream I/O' 
werd op voorstel van Henk van de Langenberg ondergebracht in file
type 9, dat later een stille dood is gestorven. Het type string werd 
overgenomen door Burroughs. 
Wat overbleef was het type complex. Nu was het type complex in 
BEATHE wel aanwezig, maar dat was schijn. Het was een alias voor 
het type DOUBLE met alle gevolgen vandien. Indien de gebruiker 
per ongeluk A := B+C intikte in plaats van A := ADDC (B, C), dan 
kreeg hij een resultaat dat hij gegarandeerd niet had bedoeld. 
Tegen een dergelijke implementatie heb ik ernstige bezwaren. Zeg 
dan liever tegen de gebruiker dat hij variabelen Van het type 
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DOUBLE moet declareren, dan weet hij tenminste waar hij aan toe 
lS. 

Het is overigens wel verklaarbaar waarom voor deze simulatie geko
zen was en niet voor een echte implementatie. Een ieder die in de 
BEA-vertaler de oorspronkelijke routines voor het vertalen van arith
metische expressies bestudeerd heeft, weet dat het niet eenvoudig was 
om deze routines zo te herschrijven, dat ook complexe expressies ver
taald konden worden. Nu was dat herschrijven op zich nog wel te 
doen en dat is clan ook gebeurd. Maar om dat buiten Burroughs om 
te doen was vragen om moeilijkheden, want bij elke release-overgang 
zou je gegarandeerd worden geconfronteerd met het feit dat deze rou
tines het hart van de vertaler vormden. Toen Ben Morselt opdracht 
gaf om het type complex in BEA te implementeren, heb ik mij clan 
ook tot het uiterste verzet. 
Voor straf werd ik naar Californie verbannen. Toen ik na 7 maan
den terugkeerde, was de implementatie van het type complex een 
voldongen feit. 

Wij gingen de jaren '80 in; het patch-tijdperk was voorbij. De sys
teemgroep wijdde zich aan het maken van handige hulpprogramma
tuur. Verder had Burroughs, na veelvuldige verzoeken van Ben Mor
selt om een mechanisme om gestructureerde procedurebibliotheken 
te kunnen maken, het library-concept gei'ntroduceerd. Dat concept 
leek veel op het class-concept van SIMULA 67 en dat opende grootse 
perspectieven. 
Maar in de eerste plaats waren libraries gewoon bibliotheken. Ein
delijk was de systeemgroep in staat het onderhoud van bibliotheken 
over te laten aan de verantwoordelijke applicatie-programmeurs. Zij 
was dus ook verlost van de subgroep statistiek die het systeem vol
propte met nauwelijks gebruikte procedures. Opvallend genoeg was 
het juist die subgroep die zich verzette tegen invoering van libraries. 
Uiteraard zorgde de systeemgroep voor gereedschappen; zowel voor 
Algol als FORTRAN werden bibliotheekgeneratoren ontwikkeld. 

De mooiste toepassingen werden echter gevonden in de systeem
programmatuur. Daarbij werden de mogelijkheden van de class
achtige concepten uitgebreid benut. Voorbeelden daarvan waren 
DIRSEARCH, een bibliotheek die het doorzoeken van directories 
vereenvoudigde en ook niet-systeemprogrammeurs in staat stelde om 
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in hun programma's directories te doorzoeken, en TERMIO, waar
mee terminal-onafhankelijkheid werd gelntroduceerd (hoorde ik daar 
Unix?). 
Dat libraries zeer geschikt waren voor synchronisatie en commu
nicatie werd bewezen door de programma's SERVICE/PRINT, 
SERVICE/BACKUP en FILESERVER, waarmee jarenlang pro
bleemloos duizenden files op tientallen remote printers werden af
gedrukt. 
En, last but not least, door het library-concept werd Henk van de 
Langenberg in staat gesteld zijn magnus opus te voltooien: een door
timmerd accounting systeem, waarvoor bijna geen patches in het 
MCP nodig waren. 

Ik ben gekomen aan het einde van mijn verhaal. 
Ik had zoveel meer kunnen vertellen, bijvoorbeeld over Jan van de 
Snepscheut's creatie SATHE12 , de beste Algol-vertaler die ik ken. 
lk had kunnen uitweiden over de B6000-architectuur en de drie te
kortkomingen die ik er in tegen gekomen ben. 
Ik had U kunnen verhaleri over de programmeurs van Burroughs die 
hun eigen machine niet begrijpen. 
Ik had U kunnen laten meevoelen met mijn heimwee naar een 
machine-ontwerp dat zo robuust was, dat je bij fouten flink op de 
vingers werd getikt. 
lk had ... 

Aan de hemel staat een verbleekte ster: Algol. Donkere wolken ont
trekken haar aan ons gezicht en uit de zwarte bergen13 komt een 
grote blauwe reus aangestapt met aan zijn hand zijn misvormde zoon 
FORTRAN. 

Denkend aan Burroughs kan ik alleen nog maar zeggen, met Bob 
Dylan: 
"It's all over now, baby blue". 

12 Student Algol Technische Hogeschool Eindhoven. 
13De zwarte bergen worden uitvoerig beschreven in het werk van Marten 

Toonder. 
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