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Geachte aanwezigen, 

Precies een kwart eeuw geleden, in 1946, werd de allereerste elek
tronische rekenmachine ter wereld, de ENIAC, in dienst gesteld. 
Dit feit moge ons een aanleiding zijn om eens terug te blikken naar 
de achter ons liggende 25 jaar computerontwikkeling. 
Ter gelegenheid van de indienststelling verscheen er een beschrijving 
van de ENIAC 1) waaraan we het volgende ontlenen. De naam is 
samengesteld uit de beginletters van de woorden ,,Electronic 
Numerical Integrator And Calculator". De machine was vooral 
ontworpen voor het berekenen van schootstafels voor de artillerie. 
Daartoe dienden een zeer groot aantal kogelbanen bepaald te warden 
bij verschillende waarden van elevatie, beginsnelheid en granaat
afmetingen, onder inachtneming van de gecompliceerde invloed 
van de luchtwrijving. Reeds het berekenen van een zo'n baan zou, 
indien dit door een geoefend rekenaar zou worden gedaan, daartoe 
uitgerust met potlood, papier en een tafelrekenmachine, zeker 
20 uren gekost hebben. De ENIAC nu kon dezelfde prestatie in 
ongeveer 30 seconden volvoeren, hetgeen met recht een spectacu
laire snelheidsvergroting mocht worden genoemd: de machine 
presteerde evenveel als 2400 rekenaars. 
Even spectaculair was destijds het feit, dat het inslagpunt van de 
granaat door de ENIAC reeds was bepaald in een tijdsduur, waarin 
het projectiel zijn baan pas voor de helft had kunnen doorlopen. 
Reeds korte tijd na de installatie groeide de overtuiging dat het 
elektronische rekenen een zeer bruikbaar precede was. Weliswaar 
moest aan de machine gedurende een beginperiode veel gemeten en 
geregeld worden; doch daarna trader slechts twee of drie maal per 
week een storing op. Deze kon echter meestal snel warden gevonden 
en opgeheven door een operateur, die goed thuis was in de details van 
het machineontwerp en in het op de ENIAC draaiende probleem. 
Slechts een paar uren per week gingen aldus aan storingen verloren. 
De beschrijving eindigt dan als volgt: ,,Because the ENIAC combines 
the desired features of speed and reliability, it is capable of solving 
problems hitherto beyond the scope of science. Thus it inaugurates a 
new era, an era of electronic computation". 
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Wat ons heden vooral treft in <lit citaat, is het onmiddellijke vaste 
vertrouwen in een zeer grote toekomst van de computer: een nieuw 
tijdperk wordt aangekondigd. Zulk een visie-op-lange-termijn kan 
slechts worden opgebracht, indien men de imperfecties en de be
perkingen van het ogenblik weet te relativeren. Het is clan ook niet 
alleen evident, <loch ook vergeeflijk, dat nogal optimistisch wordt 
voorbijgegaan aan de toch lang niet vlekkeloze betrouwbaarheid 
van deze gigant met zijn 18000 radiobuizen. Ook de eisen die aan een 
machineoperateur worden gesteld, zijn wel als erg vanzelfsprekend 
opgesomd: hij moet alle circuits van de ENIAC even grondig kennen 
en begrijpen als de details van de probleemstelling waaraan de ma
chine staat te rekenen. Met andere woorden: een toenmalige opera
teur moest een gecombineerde elektronische en numeriek-wiskundige 
opleiding hebben genoten. 
Het schijnt dat men dergelijke all-round operateurs althans niet in 
voldoende mate heeft kunnen vinden, want de rapporten over het 
gedrag van de machine, nadat zij vijf jaren in bedrijf was geweest, 
geven niet zo'n gunstig beeld. Daaruit blijkt dat gemiddeld elk uur 
nuttige rekentijd betaald moest worden met ongeveer een half uur, 
dat aan reparaties verloren ging. 
De ENIAC blijft vijf jaren als een eenzame verschijning in de wereld 
der elektronica schitteren. Allerwegen wordt het ontwerp bestu
deerd en aan betere concepties gewerkt. Vooral het rapport van 
John von Neumann, waarin wordt voorgesteld om naast de nume
rieke gegevens en resultaten ook het gedetailleerde rekenprogramma 
tezamen in een geheugen op te slaan, heeft een invloed gehad die 
tot heden voortduurt. 
Dan wordt in 1951, nu net 20 jaar geleden, de allereerste commer
ciele, in serie vervaardigde, grote elektronische rekenmachine door 
Remington Rand op de markt gebracht. Het is de z.g. UNIV AC. 
Door betere controlemaatregelen in te bouwen, o.a. door de be
rekeningen parallel door twee rekeneenheden te laten uitvoeren en 
de uitkomsten slechts bij gelijkheid hiervan te accepteren, werd de 
betrouwbaarheid van de resultaten aanmerkelijk verbeterd. De 
gemiddelde foutloze rekentijd bedroeg reeds 5! uur; de nuttige 
rekentijd ongeveer 70 pet. van de werktijd. Het ontwerp bleek een 
succes; van dit type werden er ea. 50 gebouwd. 
De clan volgende twee decennia tot heden zijn ruwweg in twee 
ongeveer gelijke perioden te verdelen; een eerste periode waarin 
vooral de apparatuur een revolutionaire ontwikkeling doormaakte, 
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en een tweede gedurende welke de technologie weliswaar nog steeds 
grate vorderingen maakte, doch waarin vooral de programmatuur 
een geheel ander aanzien kreeg, zodat de computer steeds handzamer 
werd voor de gebruiker. 
Die gehele eerste periode werd gekenmerkt door een onstuimig 
enthousiasme van elektronici en numerieke mathematici, die ge
zamenlijk de verdere ontwikkeling van de rekenmachines voort
stuwden. Ondanks een vaak commerciele interesse op de achter
grond werd die koortsachtige activiteit door een kracht gevoed die 
wel is vergeleken met een geestdriftige missionaire geloofsijver. 
De glans van het spectaculaire wonder, de computer, met zijn voor
dien ongehoorde prestaties was hiervan de oorzaak. De verbluffende 
rekensnelheid wekte verbazing en ontzag bij een ieder die ermee 
werd geconfronteerd. Ook de vakspecialisten konden niet ontkomen 
aan die sentimenten, waaraan zij uiting gaven in benamingen van 
hun geesteskinderen als MANIAC, HURRYCANE, CYCLONE en 
WHIRLWIND. - Het doet weldadig aan om, temidden van al dit 
geweld, een bescheiden tegenhanger te kunnen signaleren: de 
experimentele aan de T.H.-Wenen gebouwde machine werd 
MAILUEFTERL gedoopt. 
De verbeteringen die in die periode werden gerealiseerd betroffen 
vooral de snelheid van de gehele apparatuur of ,,hardware". U 
houde mij ten goede dat ik mij ook van dit woord, evenals van zijn 
tegenhanger ,,software" voor de programmatuur, zal bedienen. 
Die snelheidsverhoging was het gevolg van drie uitvindingen: 
de invoering van diodes in logische schakelingen in 1947, de uit
vinding van de transistor door Bardeen en Brattain in r 948 en de 
magnetische geheugenring door Forrester in 195 r. (Het zal misschien 
niet zo bekend zijn dat, voor zover is na te gaan, het eerste gebruik 
van diodes in logica een uitvinding van de Nederlander Snijders was, 
thans lector aan de T.H.-Delft 2). De magnetische ring verschafte 
bovendien de mogelijkheid tot steeds grotere capaciteiten van het 
werkgeheugen van de computer. Orn enkele getallen te noemen: 
de snelheid van de elektronica werd in deze tien jaren met een factor 
5 oo a 1000 opgevoerd, waardoor de machines ongeveer evenveel 
konden presteren als enkele miljoenen handrekenaars. De geheugens 
werden in die tijd niet zo enorm veel sneller doch het produkt van 
snelheid en capaciteit nam een factor 5 oo toe. 
Naast de versnelling moet ook de toename van de betrouwbaarheid 
genoemd worden. Reeds in het begin der zestiger jaren garandeerde 



men, dat een computer gemiddeld meer clan 90 pet. van de beschik
bare tijd zou werken. Toch kon men er nooit zeker van zijn dat de 
computer op een tevoren bepaald tijdstip zou werken. Daarom bleef 
het zich verzekeren van uitwijkmogelijkheden op snel te bereiken 
specifiek geschikte computers een niet te verwaarlozen overweging 
bij de keuze van een nieuwe machine. Men moet toegeven dat deze 
situatie nog niet veel is veranderd en dat er dus nog wel wat te doen 
overblijft op het gebied van de z.g. ,,reliability engineering". 
Zoals reeds gezegd zijn de verbeteringen in de hardware in de tweede 
periode tot nu niet zo groot meer; zowel de snelheid als de 
geheugencapaciteit is nog ongeveer een factor 10 toegenomen. 
Echter client zich sinds de laatste paar jaren een geheel nieuwe 
mogelijkheid aan in het gebied van de transistortechnologie, die als 
,,large scale integration" (LSI) wordt aangeduid. Deze belooft de 
ontwikkeling van de computer in al zijn aspecten in een nieuwe 
stroomversnelling te brengen. Later wil ik hierop nog terugkomen. 
V oor het ogenblik willen we ons nu wenden naar de ontwikkeling 
van de software of programmatuur gedurende de laatste 20 jaar. 
De software wordt, merkwaardig genoeg, veelal onderscheiden in 
harde en zachte software. Onder de harde software wordt clan ver
staan het geheel van programma's dat absoluut noodzakelijk wordt 
geacht voor de efficiente werking van een computer en dat clan ook, 
als een onafscheidelijk deel ervan, met de apparatuur wordt mee
geleverd door de fabrikant; de zachte software is de verzameling 
programma's die ten behoeve van een of andere toepassing, meestal 
door een gebruiker, wordt geschreven naar behoefte. Men ziet 
direct dat de scheidingslijn tussen beide niet scherp bepaald is: 
indien een toepassing in de loop der tijd door een steeds grotere 
gebruikerskring wordt verlangd, dan zal het bijbehorende pakket 
software uiteindelijk tot de computer warden gerekend en dan van 
zacht naar hard zijn overgegaan. We willen ons nu vooreerst met de 
harde software bezighouden. 
Het programmeren van een computer was in het begin een zeer 
moeizame bezigheid; het rekenprogramma moest stap voor stap 
door de programmeur in een groat aantal elementaire instructies 
warden uitgeschreven. Deze instructies warden uitgedrukt in een 
binaire cijfertaal, welke direct door de machine kan warden ,,be
grepen'', in dezelfde zin als een telefooncentrale ,,begrijpt" welke 
abonnee wordt verlangd als zij een decimaal nummer via de nummer
schijf krijgt toegevoerd. Deze binaire cijfertaal wordt clan ook de 
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machinetaal of -code genoemd. Orn deze procedure enigszins te 
vergemakkelijken, begon men reeds in r95 3 de instructies, waarin 
de programmeur zijn probleem opschreef, te vervangen door een 
,,taal" of code, waarvan de elementen bestaan uit een kleinere of 
grotere rij elementaire machine-instructies. Deze rijen worden dan 
door een aantal standaardlettergroepen of symbolen voorgesteld, 
die om mnemotechnische redenen veelal afkortingen van woorden zijn. 
In de computer moet dan een woordenboek van deze symbolen 
aanwezig zijn, teneinde de vertaling naar de machinetaal mogelijk 
te maken. Zo'n vertaalprogramma wordt ,,assembler" genoemd. 
Naast het vertalen kan een assembler bovendien de verschillende 
delen van een programma, die van de programmeur elk een eigen 
instructienummering hebben gekregen, op een aaneensluitende volg
orde op de z.g. absolute adresplaatsen in het geheugen van de com
puter opbergen. 
De verdere ontwikkeling van softwaresystemen is in de jaren v66r 
r960 achtergebleven bij de hardware. De assemblers bleven die 
gehele periode vrijwel universeel in gebruik. Pas laat in de vijftiger 
jaren begon algemeen het inzicht te komen dat men voor zeer grote 
problemen stond, als men de machtige hardwaresystemen verder 
wilde uitbuiten. Men begreep dat het noodzakelijk was de machine 
zelf veel meer taken te laten vervullen die tot dusver door program
meurs en operateurs werden verricht. In de eerste plaats was er een 
grote behoefte aan z.g. hogere programmeertalen, die veel meer 
overeenkomst hebben met de wetenschappelijke schrijftaal waarin 
de computergebruiker zijn problemen noteert. Orn een in zo'n 
hogere taal geschreven programma aan de computer te kunnen 
aanbieden, client deze een gecompliceerd vertaalprogramma te 
bevatten, een z.g. ,,compiler". Met behulp hiervan kan de computer 
zo'n programma automatisch in machinecode vertalen. In een tweede 
fase wordt dit dan weer door de computer uitgevoerd. Door deze 
wijze van doen zou de arbeid van de gebruiker-programmeur tot 
op minder dan 20 pet. worden gereduceerd. 
Onafhankelijk van elkaar startten in r954 twee projecten voor het 
vervaardigen van een compilerprogramma. De ene compiler, PACT-r, 
was einde r95 5 gereed; de tweede, FORTRAN, werd in de loop 
van r957 voltooid. Ondanks deze vertraging van FORTRAN en 
ondanks het feit, dat PACT-r in bepaalde opzichten efficienter was, 
is toch aan FOR TRAN de algemene erkenning toegevallen. Dit is 
toegeschreven aan de betere handzaamheid van de FORTRAN-taal 
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voor de wetenschappelijke gebruiker zonder speciale programmeer
scholing. De conclusie is bijna triviaal: ook software vereist het 
aanpassen aan de gebruiker en het ontwikkelen ervan vergt dus, 
naast een analytische aanpak, een praktische en synthetische in
genieursinstelling. Op dit gebied, van de orientatie van software 
op de gebruiker, zijn er nog steeds onvervulde wensen, al was het 
alleen maar ten aanzien van de gebruikshandleidingen. Zadra deze 
meer zijn dan boekjes van bescheiden omvang, is er iets mis met 
het systeem. Een ongeschoolde programmeur behoort niet maanden
lang in lijvige boekwerken te moeten studeren, alvorens enigszins 
efficient met een machine te kunnen werken. 
De FOR TRAN-inspanning bleek een groat succes. Als gevolg hiervan 
began ea. I 9 5 8 een internationale samenwerking, van Europese 
oorsprong, om te komen tot een nog algemenere hogere taal voor 
wetenschappelijk gebruik. Deze werd ALGOL genoemd; de studie 
vond in i960 haar eerste afsluiting in een rapport, ALGOL-60 
genaamd. Ben kritiek hierop van Amerikaanse zijde in i961 3) 

noemde het een grate en veelbelovende onderneming, die echter 
niet voldoende rekening hield met de bestaande hardware en voor
spelde dat ALGOL-compilers op bepaalde machines nog veel te 
wensen zouden overlaten voor de naaste toekomst. Hier had beter 
,,voor de naaste tien jaar" gezegd kunnen zijn; er is immers nog 
veelal een kloof tussen de hardware en de eisen die een goede com
piler daaraan stelt. Dat dit niet nodig is, bewijzen o.a. de Electro
logica-computers Xr en XS. Op de eerstgenoemde werkte reeds 
binnen een half jaar na het verschijnen van het ALGOL-60 rapport 
een efficiente ALGOL-compiler; een fraaie prestatie van Dijkstra 
en Zonneveld. Men mag het betreuren en als een historisch onjuist 
gegroeide situatie beschouwen, dat ALGOL nog steeds een relatief 
kleine kring van adepten heeft; men mag echter zijn ogen niet sluiten 
voor het de facto bestaansrecht van FOR TRAN, gezien de enorm 
grote hoeveelheid arbeid en kapitaal die erin zijn gei:nvesteerd. 
Ben ander essentieel softwaresysteem voor grotere machines, dat 
ook achter in de vijftiger jaren ontstond, is het bedrijfssysteem of 
,,operating system". Ook hiermee wordt de computer meer werk 
toebedeeld om de veelheid van karweien die hem achtereenvolgens 
warden toegeschoven efficienter te kunnen uitvoeren. De mens wordt 
hierdoor zoveel mogelijk ontlast van een aantal routinetaken, waar
door de kans op vertragingen, fouten en misverstanden wordt 
vermeden. Deze taken kunnen b.v. zijn: het signaleren van fouten 
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in programma's; het opbergen van de aangeboden programma's 
totdat zij uitgevoerd kunnen warden; het plannen van de behandeling 
hiervan; het toewijzen en activeren van de vereiste randapparatuur; 
het verwisselen van magnetische bandgeheugens, enz. De rol van 
de operateur is hierdoor voor wat betreft zijn vereiste vooropleiding 
wel zeer sterk gedevalueerd in de vijftien jaren na de ENIAC; 
hij is nu slaafse uitvoerder geworden van de door de computer op 
een schrijfmachine aangegeven bevelen. - Naarmate de aantallen in
en uitvoerapparaten van een computer toenemen, warden de eisen 
die aan een goed bedrijfssysteem warden gesteld, steeds zwaarder. 
Hierop komen we terug bij het volgende punt. 

Geachte toehoorders, 

Na deze noodzakelijkerwijze onvolledige aanduiding van de hard
ware en de belangrijkste harde softwarepakketten, wil ik overgaan 
tot het bespreken van de zachte software, de programmatuur voot de 
toepassingen van de computer. Tevens zijn we clan in het heden 
beland. 

Door het sterk uitbreiden van het harde softwarepakket na 1960 
werd de computer een veel flexibeler instrument voor een groat 
aantal toepassingen. De numerieke wiskunde, die toen nog vooraan 
stand in computergebruik, werd nu een van vele applicaties, welke 
thans een breed en vooral technisch terrein bestrijken. We noemen 
hiervan o.a. het automatisch besturen van gereedschapswerktuigen 
voor het fabriceren van mechanische onderdelen; het analyseren 
van het gedrag van elektrische netwerken; het tekenen en graveren 
van maskers voor het vervaardigen van ge!ntegreerde circuits 
onder computerbesturing; het bepalen van de plaatsing van onder
delen in een elektrische schakeling in een samenspraak tussen ont
werper en computer, waartoe beide hun bijdragen kunnen tekenen 
op een soort TV-beeldbuis, enz. 
Het bleek nuttig om voor dergelijke uiteenlopende toepassingen 
even zovele gespecialiseerde talen, soms dialecten, te ontwerpen, 
waarin de constructeur-rekenaar zijn plannen eenvoudig kan neer
schrijven en waarvoor in de computer natuurlijk weer vertaal
programma's aanwezig moeten zijn. In enkele gevallen is voor deze 
talen vroegtijdig een internationale standaardisatie tot stand ge-
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komen; in vele andere heerst er een Babylonische spraakverwarring, 
die slechts in uiterste nood en met grate inspanning kan warden 
beteugeld. In de toekomst zal het aantal toepassingsgerichte talen 
zich nog met die toepassingen uitbreiden, en daarmee de noodzaak 
tot een tijdige standaardisatie ervan toenemen. 
De applicaties van computers in technische systemen warden niet 
slechts talrijker, doch vooral ook gecompliceerder. Enkele voor
beelden hiervan zijn: luchtbeveiliging voor defensieve doeleinden, 
civiele luchtverkeersregeling, vliegtuigreserveringssystemen, pro
cesregelingen, medische bewakingssystemen, enz. Dit zijn allemaal 
elektronische systemen waarvan het hart wordt gevormd door een 
computer en die voorzien zijn van een groat aantal randapparaten 
van vaak zeer verschillende typen, die opgesteld zijn in soms over 
een werelddeel gespreide stations. Het hoofdprobleem hierbij, 
evenals bij de reeds vermelde moderne harde software, is dat deze 
randapparaten - soms vele honderden - een groat aantal signalen 
naar de computer zenden, op niet van te voren bepaalde en volkomen 
van elkaar onafhankelijke momenten. Enerzijds mag hierdoor 
geen informatie verloren gaan, anderzijds mag de computer vooral 
niet gedesorganiseerd raken. Ook moet de computer snel genoeg 
zijn om deze heen en weer gaande berichtenstromen te kunnen 
bijhouden en te verwerken. Al deze aspecten stellen hoge eisen aan 
het bedrijfssysteem van de computer - die clan z.g. in ,,real time" 
moet kunnen werken - door de vele niet beheerste omstandigheden 
die zich tegelijk kunnen voordoen. Vele van die systemen zijn 
bovendien zeer groat; ze kunnen tussen de honderdduizend en 
verscheidene miljoenen instructies bevatten. Er zijn dus vele pro
grammeurs nodig om zulke systemen binnen twee a drie jaren in 
bedrijf te krijgen. Dit vereist weer extra personeel voor leiding en 
coordinatie. Ook kan een zo groot project onmogelijk in zijn geheel 
van te voren overzien en gespecificeerd warden, zodat de project
groep moet leven met de situatie dat specificaties tijdens het pro
grammeren verschijnen, groeien en wijzigen. Orn brokstukken 
gereedgekomen bedrijfsprogramma uit te testen moeten weer extra 
programma's geschreven worden om de ontbrekende stukken in 
vereenvoudigde vorm te kunnen vervangen. Ook moeten extra 
programma's ontworpen warden om de randapparaten te kunnen 
simuleren; programma's dus, die een opeenvolging van signalen 
produceren die representatief zijn voor de later door de randappa
raten in werkelijkheid te produceren signalen. Er zijn systemen 
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waarvan deze hulpprogramma's tot 80 pet. van de gehele program
meerarbeid kunnen beslaan. Door al deze factoren en door de nood
zaak van een gedetailleerde documentatie van het verrichte werk 
kan men dan geen grotere prestatie verwachten van de pragram
meurs clan gemiddeld een a twee instructies per manuur. 
Aan het inzicht en daarmee aan een goede beschrijving en theoretisch 
gefundeerde aanpak van dergelijke gecompliceerde systemen is men 
nog niet toe; het pragrammeren ervan is nog te veel een kunst in 
plaats van een kunde, en het delegeren van nog veel meer werk 
aan de computer voor het automatisch ontwerpen van grotere 
stukken software is nog een vrome wens. Dit is het belangrijkste 
knelpunt bij de invoering van steeds ingewikkelder systemen, 
en dat wel de huidige softwarecrisis wordt genoemd. In dit verband 
is een recente publicatie over een internationale ,,Software Engi
neering" conferentie die door een vijftigtal experts in 1968 in Gar
misch werd gehouden, zeer interessant 4). We lezen daarin, dat men 
algemeen van oordeel was, dat de softwaretechniek in een rudimen
taire staat van ontwikkeling was, vergelek:en met de gevestigde 
ingenieursrichtingen. Men merk:t op dat de arbeid en kosten van een 
SOftwareproject meestal wel binnen IO a 30 pet. nauwkeurig geschat 
kunnen warden, mits het veel overeenkomst heeft met reeds uit
gevoerde projecten; een situatie die steeds optreedt wanneer een 
goede theoretische basis ontbreekt. Men mag clan ook verwachten 
dat softwareprojecten die nieuwe concepties bevatten niet slechts 
onberekende, <loch ook onberekenbare risico's inhouden. Ander
zijds moet erkend warden, dat de vraag naar steeds ingewikkelder 
systemen volkomen begrijpelijk is. Zo is er b.v. een dusdanige 
groei van het lucht- en ander verkeer, dater een dringende behoefte 
is aan geautomatiseerde regelings- en beveiligingssystemen. Naar 
mijn mening ligt hier een terrein voor vruchtbare samenwerking 
tussen mathematici en systeemingenieurs, teneinde enerzijds tot 
betere exact gefundeerde programmeerdisciplines te komen en 
anderzijds tot het formaliseren en modelleren van de enorme organi
satorische ontwerptaken, die aan zulke grate prajecten zijn verbon
den. 

Tot dusver heb ik een zeer belangrijke toepassing van de computer 
niet aangestipt, hoewel zij mede tot de oudste gebruiksvormen 
ervan behoort. Ik bedoel het gebruik van de computer in de admini
stratie. De reden hiervan is, dat dit geen grate prikkels tot technische 
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innovatie veroorzaakte. W el werd er een vraag gevoeld naar grate 
z.g. achtergrondgeheugens voor het opbergen van omvangrijke 
hoeveelheden gegevens die benodigd zijn b.v. voor de salaris- of 
voorraadadministratie. Met de komst van het magnetische schijven
geheugen in het begin der zestiger jaren was hiervoor een bevre
digende oplossing gevonden. Het is een soort ,,juke-box" met 
magnetisch beschrijfbare grammofoonplaten, waarin men vele tien
tallen miljoenen gegevens kan opbergen en elk vastgelegd gegeven 
binnen enige tientallen milliseconden kan bereiken. Ben groat aantal 
administratieve en bestuurlijke toepassingen werd daardoor praktisch 
uitvoerbaar. Enkele hiervan willen we noemen: de opslag van 
medische gegevens voor diagnose en registratie van ziektegevallen; 
de geautomatiseerde educatie; een politieel archief van verdachten, 
misdadigers, gestolen zaken enz.; de gehele burgerlijke stand; 
de automatisering van bank- en giroverkeer. 
Hoewel dit wel grate systemen kunnen zijn, zijn ze niet zo inge
wikkeld, in tegenstelling met de vermelde real time-systemen. 
Indien ik er hier toch iets over zeg, is dit om de maatschappelijke 
consequenties ervan. Men ziet nl. een zich snel uitbreidend aantal 
van deze opslagplaatsen van persoons- en andere gegevens, ook wel 
databanken genoemd, in bedrijven en overheidsinstanties. Voor de 
overheid zijn deze archieven zeer nuttig, vooral indien zij nog 
geintegreerd warden, o.a. door de invoering van een, landelijk 
geldend, persoonsnummer. Daardoor kan zij nu veel sneller en 
vollediger beschikken over uitgebreide gegevens van land en be
volking en zodoende haar bestuurlijke taak efficienter vervullen. 
Het zal echter bekend zijn, dat men allerwegen de laatste tijd ook 
uitingen van bezorgdheid verneemt over de zich uitbreidende macht, 
die de computer aan bestuurslichamen geeft. De burger voelt zich 
in zijn ,,privacy" bedreigd en stelt zich te weer tegen de dreiging 
dat ,,Big Brother is watching you". Men denke slechts terug aan het 
volkstellingsrumoer in ons land, of de studentenrelletjes in Canada, 
waarbij voor miljoenen schade aan computermateriaal werd aange
richt. Terloops zij hier opgemerkt, dat bij de bouw van rekencentra 
beter dan tot dusver rekening gehouden moet warden met het 
creeren van afdoende beveiligingsmaatregelen, teneinde apparatuur 
en vooral bestanden tegen molest te beschermen, nu de rol van de 
computer steeds essentieler wordt in de maatschappij. - Ook in 
Nederland is dat probleem van de privacy actueel. Zo heeft de rege
ring na de laatste volkstelling toegezegd, dat er, zo mogelijk dit 
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jaar nog, een wetsontwerp op de computerprivacy komt. 
Dat ik op enkele maatschappelijke consequenties van de databanken 
ben ingegaan, had als doel te kunnen aanduiden dat de elektronische 
computer in de achter ons liggende kwart eeuw zich van een een
zame numeriek-mathematische verschijning in 1946 heeft ontwikkeld 
en verzeventigduizendvoudigd over de gehele wereld tot een essen
tieel, niet meer weg te denken, maatschappelijk verschijnsel. Met het 
oog op bet nog veelvuldig voorkomende wangebruik van computers, 
hetzij uit onkunde, hetzij door misplaatste statusoverwegingen, 
zou men aan het woord ,,verschijnsel" dan de betekenis ,,symptoom 
van een ziekte" kunnen hechten. 

Waardc tochoorders, 

Na deze vluchtige schets van een zich nog steeds in stormachtige 
groei bevindend technisch fenomeen wil ik nog even teruggaan 
naar de zich aankondigende ,,large scale integration" (LSI), waarover 
Tummers reeds in 1967 in zijn oratie ,,Elektronica en Integratie" 
heeft gesproken. Daarin zet hij uiteen hoe men met behulp van 
bepaalde technieken een aanzienlijk aantal in een siliciumplak aan
wezige basiscircuits op een gewenste manier kan doorverbinden, 
waardoor een ingewikkelde schakeling ontstaat van enige honderden 
basiscircuits, op een oppervlakte van enkele vierkante centimeters 
aangebracht, die als een deel van een computer kan dienen. Tummers 
besluit deze paragraaf aldus: ,,Bij deze ontwikkeling zal de ,,elek
tronische" ingenieur een centrale plaats innemen. De verwachting is 
dat tevens door deze ontwikkeling het aantal ingenieurs dat in de 
toekomst betrokken zal zijn bij het systeemonderzoek relatief zal 
groeien ten opzichte van het aantal dat actief is in de elektronica 
zelf en in het ontwerpen van de schakelingen". 
De reden waarom ik dit aanhaal is dat de hierin vervatte verwach
tingen, die ik geheel onderschrijf, mijn bijzondere interesse hebben. 
Speciaal in het computergebied verwacht ik een heel grate toekomst 
van de LSI, ondanks het feit dat de laatste tijd het getij voor deze 
toepassing niet mee zit. Door het feit dat de hiervoor gebruikte 
technieken zich nog niet gestabiliseerd hebben, is het nog onbekend, 
hoe gecompliceerd men in de toekomst de bouwsteen of basis
schakeling zal kunnen maken en op welke percentage goed functio
nerende bouwstenen men mag rekenen. Bij gebrek aan dit inzicht 



blijft er nog ruime keuze over tussen een aantal mogelijkheden, 
ieder voor zich interessant genoeg om nader bestudeerd te warden. 
lets hiervan wil ik even aanroeren. 
In het streven naar gecompliceerde basisschakelingen of cellen en 
tegelijk naar eenvoudiger doorverbindingspatronen komt men tot 
een conceptie, die zich in principe erg goed voor de LSI-techniek 
leent, n.l. de cellulaire logica. Men gaat uit van een siliciumplak 
waarop zich, in rijen en kolommen gerangschikt, een groot aantal 
identieke cellen bevindt. Hiertussen wordt een regelmatig verbin
dingspatroon gelegd, zodanig, dat alleen direct naburige cellen op 
een bepaalde wijze warden doorverbonden. Men kan aldus, af
hankelijk van de celschakeling en van het doorverbindingspatroon, 
vele schakelingen maken die een functie in een computer kunnen 
verrichten, zoals een parallelvermenigvuldiger of -deler, enz. 
Men kan de flexibiliteit van deze functionele eenheden nog veel 
grater maken door elke celschakeling eventueel (bv. door bestraling 
met licht of met elektronische middelen) een andere functie te laten 
vervullen. Men spreekt clan van programmeerbare logica. Door de 
vergrote flexibiliteit verwacht men dan met minder verschillende 
typen als bouwsteen van een computer uit te komen, waardoor de 
seriegrootte per type kan stijgen. Dit is een door de economie ge
dicteerde eis voor LSI-schakelingen. De kosten daarvan warden nl. 
veel meer door de hulpgereedschappen voor de fabricage van de 
schakelingen bepaald clan door de complexiteit van de schakeling 
zelf. 

Op de geschetste wijze kan men wel grote aantallen verschillende 
functies realiseren, <loch of men clan tot een optimale computer komt, 
is niet duidelijk. Men kan zich dan ook een andere benadering van 
het vraagstuk naar optimale LSI-eenheden voorstellen, door uit 
te gaan van de computer als geheel. Is deze bekend, dan kan de totale 
schakeling in stukken verdeeld warden van een grootte die met de 
beschikbare LSI-technieken gemaakt kunnen warden. Enerzijds 
wil men die verdeling zo functioned mogelijk houden om tot een 
relatief gering aantal verbindingen tussen die delen te komen, 
anderzijds wil men ook nu weer zo veel mogelijk identieke eenheden 
als doel nastreven. Met het toevoegen van stukken circuit die al of 
niet warden ingeschakeld heeft men wel enige mogelijkheden hier
toe; <loch veelal is deze flexibiliteit ontoereikend. Er zijn aanwijzingen 
dat een andere wijze van opbouw van de stukken meer perspectief 



biedt. Die opbouw kan dan bestaan uit een stuk logische schakeling, 
waarvan de doorverbindingen bepaald worden door de inhoud van 
een geheugen dat bij de logica is gevoegd en dat, hetzij eenmalig, 
hetzij naar behoefte tijdens bedrijf, zijn informatie krijgt toegevoerd. 
Logica en geheugen kunnen voor de verschillende eenheden identiek 
zijn; de te verrichten functie wordt door de informatie-inhoud van 
het geheugen vastgesteld en kan daarmee een grate variatie van 
subsystemen opleveren. Deze mag men dan opvatten, hetzij als 
programmeerbare logica, dan wel als een geheugen, waarvan de 
inhoud ter plaatse nog enige logische bewerkingen kan ondergaan. 
We zien hoe de LSI-conceptie het vroegere onderdelenprobleem via 
steeds gecompliceerdere bouwstenen maakt tot een probleem van 
subsystemen; en dit probleem moet vanuit het systeem als geheel 
warden aangepakt. Daarmee is een veel geregelder en intensiever 
contact nodig geworden tussen de systeembouwer en de vroegere 
onderdelen-, thans subsystemenfabrikant; de een is hulpeloos zonder 
de ander, hoewel beide partijen zich dit nog altijd niet geheel bewust 
zijn in alle consequenties. 
Een ander aspect van LSI is het vervangen van stukken van het 
systeem, die tot dusver tot het softwaredeel ervan behoorden, 
door LSI-hardware. Zo is er reeds in het begin van dit jaar een 
experimentele computer gefabriceerd, die zonder compilerpro
gramma direct in FORTRAN-instructies kan worden aangesproken. 
Op de duur kan dit ertoe leiden dat ook gehele bedrijfssystemen in 
hardware worden uitgevoerd. Een scheiding tussen hardware en 
software bestaat dan niet meer; de oplossing die men uiteindelijk 
verkiest, is dan bepaald door economie en flexibiliteit. De genoemde 
FORTRAN-machine verstaat dan nl. geen ALGOL of enige andere 
taal meer en is in die zin dan minder polyglot geworden. 
De groeiende complexiteit van LSI-schakelingen heeft ook enige 
inconvenienten, die om speciale voorzieningen vragen. Ten eerste 
is de hulp van de computer niet meer te ontberen voor het ontwerpen 
en analyseren van de schakelingen, alsmede voor het fabriceren van 
de hulpgereedschappen zoals maskers, waarmee de LSI-schakelingen 
worden gemaakt. 
Ten tweede moeten de schakelingen op goede werking worden na
gemeten. Het is echter onmogelijk om aan zo'n schakeling van 
enige honderden elementen op een oppervlak van enkele vierkante 
centimeters interne metingen te verrichten wegens de kleine af
metingen. Slechts de ingangs- en uitgangsbedrading is toegankelijk. 



Het controleten op juiste uitgangssignalen bij het toevoeren van alle 
mogelijke ingangssignalen is door de grote aantallen metingen niet 
doenlijk. Men wil zo'n schakeling dan tenminste controleren op 
geselecteerde en enkelvoudige fouten die volgens de ervaring het 
meeste vootkomen, en daarvoor een zo klein mogelijk aantal meet
patronen bepalen. Een dergelijk probleem lost men weer op met 
een computerprogramma. Aanzienlijke vorderingen zijn reeds 
gemaakt. 
Ten derde kan men er niet aan denken om LSI-schakelingen te 
repareren, waardoor men zich speciaal op het ontwerpen van schake
lingen moet toeleggen, die terdege rekening houden met de meest 
voorkomende foutenmechanismen. Hierdoor is de ,,reliability 
engineering" - misschien te vertalen met ,,betrouwbaarheids
techniek" - tot een essentieel gereedschap voor de toepassing van 
LSI geworden. 
U ziet dat deze nieuwe technologie een groot aantal nieuwe of 
hernieuwde probleemstellingen aangaande de bouw van computer
systemen tengevolge heeft, waarop vele antwoorden nog gegeven 
moeten warden. Het aandragen van noodzakelijke basiskennis 
hiervoor vormt een interessante arbeid waaraan ook ik hoop mee te 
werken. Scheen het enige jaren geleden, dat er in de computer
technologie een zekere stabilisering in zicht was, door de komst van 
de LSI is dit gelogenstraft. Daardoor zullen de toekomstige com
putersystemen zowel wat apparatuur als wat programmatuur betreft 
nog niet te voorziene wijzigingen ondergaan. 

Geachte toehoorders, 

Na aldus zeer fragmentarisch een deel van de computertechniek te 
hebben aangegeven, waaraan ik mij vooreerst zal wijden, wil ik 
tenslotte nog ingaan op een bestaande controverse in opvatting 
omtrent de organisatorische structuur van de opleiding in het com
putergebied; een controverse die overal ter wereld waar te nemen is 
en waaraan b.v. ook in Amerika grate aandacht wordt geschonken 5). 

Allereerst iets over de benamingen waarmee dat nieuwe onderwetp 
wordt aangeduid. Naast ,,computer science" prefereert men soms 
,,computing science", om het accent van de hardware naar de soft
ware te verschuiven. Daarnaast wordt, om niet slechts de verwerking, 
doch ook het transport en opslag van informatie te omvatten, 



veelal het woord informatiewetenschap of informatica gehoord. 
Als definitie wordt clan gegeven: het geheel van kennis dat betrekking 
heeft op de structuur, organisatie, transformatie en transmissie van 
informatie. Naar aanleiding van het woord informatiewetenschap 
merkt Gill op, dat het woord ,,information engineering" graag 
wordt vermeden; maar volgens hem is ,,engineering" het gebruiken 
van technische kennis en vaardigheid ter voldoening van menselijke 
sociale behoeften, en dit omvat ook het ontwerpen van informatie
systemen. 
Over het gebied van technische wetenschap, dat door de definitie 
van informatica wordt gedekt, bestaat weinig verschil van mening. 
W el is er veel discussie over de plaats in de universiteit of hogeschool, 
waar het vakgebied behoort te worden ondergebracht. Het meest 
komen hiervoor in aanmerking de afdelingen Wiskunde en Elektro
techniek. 
De argumenten pro en contra de ene of de andere afdeling zijn niet 
doorslaggevend; de keuze wordt meestal toch bepaald door een per 
instituut verschillend gegroeide situatie. 
Zo ziet men heden het merendeel van de computeropleidingen aan 
de Elektrotechniek toegevoegd; in sommige gevallen aan de Wis
kunde. Ideaal zijn deze oplossingen niet; beide miskennen het eigen 
karakter van de informatica of ,,computer sciences", waaromtrent 
Oettinger de algemene opinie heeft weergegeven met de woorden: 
,,I do not believe that anybody would take issue with Perlis' thesis 
that computer sciences is neither electrical engineering nor mathe
matics". 
Mijns inziens kan dit eigen karakter het beste tot uiting komen in 
een aparte afdeling Informatica, waarin vooral de relevante stukken 
wiskunde en elektronica sterk moeten zijn vertegenwoordigd. 
Daarnaast zou de opleiding dienen te worden aangevuld met - veelal 
gecombineerde - leerstoelen in medische, economische en sociale 
wetenschappen, gezien het groeiende belang van de computer in 
zeer diverse richtingen van de samenleving. Ik sta dit voor, omdat ik 
geloof dat een aparte afdeling het meest aangewezen is om de effi
cientie van het leerplan te regelen naar gebleken behoefte, zonder het 
niet slechts denkbeeldig gevaar voor suprematie van enige andere 
afdeling. 
Het gold voor onbehoorlijk als men bij de pioniers van een nieuwe 
samenleving van landverhuizers naar hun herkomst inf ormeerde; 
men diende hen als mensen op zichzelf te waarderen. 
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Evenzo zal het in een nieuwe afdeling lnformatica volkomen irre
levant zijn, of iemand wiskundige of elektronische voorvaderen had. 
Zolang zo'n afdeling echter nog niet tot de realiseerbare mogelijk
heden behoort en dus de opleiding nog aan Wiskunde en Elektro
techniek wordt toevertrouwd, is het gewenst om bij het nemen van 
organisatorische maatregelen op dit gebied steeds het ideaal van een 
aparte afdeling voor ogen te houden. Dan kunnen de noodzakelijke 
amputaties in de moederafdelingen bij de uiteindelijke stichting 
daarvan zo pijnloos mogelijk worden voltrokken. In afwachting 
hiervan kan een goede samenwerking tussen beide moederafdelingen 
goeddeels het gemis aan een geintegreerde opleiding compenseren. 
Het is een fascinerende en inspirerende gedachte om, in het belang 
van een voorspoedige ontwikkeling van deze jonge technische loot 
tot voile wasdom en zelfstandigheid, hieraan met vereende krachten 
te mogen werken. 

Aan het einde van mijn voordracht gekomen, betuig ik aan Hare 
Majesteit de Koningin mijn eerbiedige dank voor Haar besluit mij te 
benoemen tot buitengewoon hoogleraar aan deze Technische Hoge
school. 

M!Jne Beren Leden van bet College van Bestuur, 

Voor het vertrouwen dat U in mij hebt gesteld, door mij voor te 
dragen voor een leerstoel in de telecommunicatie, hen ik U zeer 
erkentelijk. Het groeiende maatschappelijk belang van de reken
machine als nieuwste tak van de communicatietechniek zal voor mij 
een stimulans zijn om hieraan mijn volledige aandacht te wijden. 

Beren Hoog!eraren, Dames en Heren van de staven van de af de ling der 
E!ektrotechniek, 

Voor de wijze waarop U mij bent tegemoetgetreden en gepoogd 
hebt om mij in Uw kring te betrekken wil ik hier mijn grate dank 
uitspreken. Ik verwacht dat andere verplichtingen, die mij heden nog 
verhinderen om hieraan zo volledig als ik zou wensen gevolg te 
geven, binnenkort aanzienlijk zullen verminderen. 
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Hooggeleerde Heetman, 

Voor de adviezen en steun die ik hij mijn eerste werkzaamheden aan 
deze Technische Hogeschool van U mocht ontvangen alsmede voor 
de collegiale en hartelijke samenwerking hen ik U zeer erkentelijk. 

M!Jne Hmm Leden van de Raad van BestuNr van de N. V. Philips' 
Gloeilatnpenfabrieken, 

Voor Uw toestemming om het amht van huitengewoon hoogleraar 
te hekleden naast mijn bestaande werkzaamheden wil ik U ten zeerste 
dank en. 

Hooggeleerde Bahler, 

Dat ik onder Uw leiding heh mogen studeren heh ik steeds als een 
groot voorrecht heschouwd. Uw inspanning om uit het gebied der 
telecommunicatie steeds de nieuwste ontwikkelingen en inzichten 
te willen uitdragen was voor mij een lichtend voorbeeld. 
Ook de periode waarin ik in Uw groep als assistent werkzaam mocht 
zijn is van grate waarde voor mijn vorming geweest. De hartelijke en 
vriendschappelijke wijze waarop U mij daarbij altijd hebt bejegend, 
zal ik nooit vergeten. 

W aar·de De Fremery, 

Onder Uw leiding zette ik de eerste schreden op het pad van de 
industriele telecommunicatie. De wijze waarop U mij daarbij hehulp
zaam was en mij met vaderlijke zorg en vermaningen voor deraille
menten behoedde, is voor mij een blijvende aangename herinnering. 

Waarde, Zeergeleerde, PosthNmNs, 

Tijdens de oorlog heb ik mij onder Uw leiding op bet Philips Natuur
kundig Laboratorium beziggehouden met het voor mij gloednieuwe 
gebied der decimetergolven en instrumentele elektronica. Het in 



Uw persoon harmonische samengaan van een grate kennis en vaardig
heid in zowel de theorie als de praktijk heeft op mij een grate indruk 
achtergelaten en een diep respect. 

Waarde, Hooggeleerde, Schouten, 

Toen U na de oorlog geraepen werd tot leider van een nieuw op te 
richten telecommunicatiegraep op het Natuurkundig Laboratorium, 
had ik het grate voorrecht om Uw eerste stuurman te zijn. U wist 
de groep te bezielen met een groat enthousiasme op een onnavolg
bare wijze waarvoor ik steeds grate bewondering heb gevoeld. 
Van het veelvuldig aan mi j overdragen van het roer, als U zelf in 
andere schepen rondvoer, heb ik een stuk cyberneticakennis over
gehouden, die mij zeer te stade is gekomen. 

Waarde, Zeergeleerde, Rinia, 

Vele jaren heb ik onder Uw directie mijn werkkracht aan de tele
communicatie en informatica mogen geven. Het vertrouwen dat U in 
mij stelde uitte zich in een grate vrijheid van handelen die U mij 
altijd gelaten hebt; deze heb ik zeer gewaardeerd. Door Uw grate en 
brede technische kennis, Uw diep inzicht en Uw praktische creatieve 
instelling, alsmede door een wijze voorzichtigheid in het behandelen 
van soms delicate situaties, hebben deze jaren zeer veel aan mijn 
vorming bijgedragen. 

Waarde Collega's, Oud-Collega's en Medewerkers van bet Natuurkundig 
Laboratorium van Philips, 

De vele jaren waarin ik Uw samenwerking en ondersteuning in raad 
en daad mocht ondervinden, van Uw collegiale omgang mocht 
profiteren en Uw vriendschap mocht genieten, zullen altijd in mijn 
herinnering gegrift blijven. Mijn verblijf op het Nat. Lab. was en is 
nag steeds een bijzondere belevenis. Ik hoop vurig, dat onze con
tacten nag jaren mogen blijven bestaan. 
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Dames en Heren Studenten, 

Het gebied van de informatica bestrijkt een breed gamma van disci
plines, van een zeer abstract deel van de wiskunde tot een uitge
breide praktische technologie. In mijn schets van het verleden heb ik 
gepoogd U een indruk te geven van de enorme groei van dit nieuwe 
gebied. De steeds gecompliceerder wordende applicaties leiden ertoe 
dat een steeds breder arsenaal van basiskennis moet worden aange
trokken om nieuwe informatiesystemen te kunnen ontwerpen en te 
optimaliseren. Ik wil U clan ook opwekken om Uw studie in de 
informatica zo breed mogelijk op te zetten. Van rnijn kant zal ik aan 
een deel hiervan, de hardware, rnijn speciale aandacht geven. Het is 
mijn innige wens om met U tot een vruchtbare samenwerking te 
komen in deze boeiende materie. Suggesties, wensen en opbouwende 
kritiek in gesprekken, ook en petit comite, stel ik zeer op prijs. 
Ik wil U toewensen, dat U de grate voldoening zult smaken later te 
kunnen meewerken aan de verdere uitbouw van een nog zo jonge 
techniek, die echter reeds nu zo'n grate betekenis heeft en waarvan 
de toepassing als een zuurdesem het gehele maatschappelijke ge
beuren zal gaan doordringen. 

Ik heh gezegd. 
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