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Hoofdstuk 8 
HET REKENCENTRUM 

F: Schurer 

Het Rekencentrum op weg naar 
zelfstandigheidl (196 1 - 1970) 

Ongeveer vanaf het begin van de tweede wereldoorlog 
ontstaat er grote belangstelling voor wiskundig onderzoek 
van toegepaste aard. Nauw daarmee in verband staat de 
stormachtige ontwikkeling die elektronische reken- 
machines vanaf die tijd doormaken2. De praktische bruik- 
baarheid van de wiskunde neemt daardoor sterk toe. 
Werkte men aan het eind van de jaren vijftig op de hoge- 
school nog voor het merendeel met tafelrekenmachines 
(eerst op de eenvoudige Facits, later onder meer op de wat 
meer geavanceerde Marchants en Monroe's), al snel wordt 
duidelijk dat men bij de opleiding van ingenieurs in de 
technische wetenschappen, en eveneens bij het technisch 
wetenschappelijk onderzoek, de moderne ontwikkelingen 
op het gebied van rekenapparatuur niet mag veronachtza- 
men. Deze algemene aspecten en de in oktober 1960 aan 
deze hogeschool ingestelde opleiding voor wiskundig 
ingenieur leiden tot de aanschaf van een digitale rekenma- 
chine IBM 1620. Begin juni 1961 wordt de machine door 
de onderafdeling der Wiskunde in gebruik genomen en 
gedurende de zomermaanden wordt er enthousiast mee 
gespeeld, geoefend en gewerkt. Met deze aanschaf krijgt 
het "rekenen" een sterke impuls en de begeleidende 
dienstverlening door de onderafdeling ondergaat een 
flinke uitbreiding. Een en ander leidt tot de bestelling van 
een tweede digitale rekenmachine, het ELX8-systeem, 
van de Nederlandse firma Electrologica. Deze machine 
wordt in augustus 1966 in gebruik genomen; om aan de 
vraag naar rekentijd tegemoet te komen is daaraan vooraf- 
gaand tijdelijk gebruik gemaakt van een ELX1. Uit de 

Bij de behandeling van sommige onderwerpen wordt niet strikt 
aan de gehanteerde indeling van tijdvakken vastgehouden. 

De eerste machine, de ENIAC ('Electronic numerical integra- 
tor and computer') wordt gedurende de periode 1943-1946 
gebouwd door de 'Moore school of electrical engineering' (Uni- 
versity of Pennsylvania) en is bestemd voor het 'Ballistic research 
laboratory' in Aberdeen (Md). De uitvinding wordt in het alge- 
meen toegeschreven aan Eckert en Mauchly, maar de meningen 
daarover zijn niet geheel eensluitend. Boeiende lectuur over de 
controverse zijn de bijdragen in 'The origins of modem compu- 
ting' in het tijdschrift 'Computing reviews' 31 (1990), 449-481. 

"Machines count better than people 
but only people really count" 
(L.K. 07Leary, AT&T) 

archieven3 is niet geheel duidelijk wanneer voor het eerst 
sprake is van de instelling van een rekencentrum; in een 
brief "Rekenservice door de onderafdeling der Wis- 
kunde" van 29 november 1965 is het Rekencentrum er in 
ieder geval en wordt omschreven als een instituut voor 
dienstverlening binnen de Technische Hogeschool Eind- 
hoven ten behoeve van ondenvijs en onderzoek. De status 
van het Rekencentrum is die van een aparte beheerseen- 
heid binnen de onderafdeling; een onderafdelings- 
commissie, de Rekenraad, draagt zorg voor het functione- 
ren van het Rekencentrum. 
Zolang het Rekencentrum nog niet over een eigen gebouw 
beschikt (dat zal pas het geval zijn in 1972), is het gehuis- 
vest in het hoofdgebouw, eerst op de tiende vloer, en 
daarna ook op de vloeren acht en elf. Drs. B.J.M. Morselt 
wordt hoofd van het Rekencentrum, tenvijl hij tevens als 
wetenschappelijk medewerker bij de onderafdeling werk- 
zaam blijft. Geleidelijk aan wordt, naast een reeds aanwe- 
zige groep van programmeurs, operateurs en programma- 
typistes, ook een wetenschappelijke staf rond het Reken- 
centrum gevormd: de huidige directeur van het Rekencen- 
trum ir. W.J.M. Senden wordt per 1 november 1967 als 
eerste daartoe aangesteld. Op de ELX8 wordt in overwe- 
gende mate gebruik gemaakt van het Algol 60-THE mul- 
tiprograrnmeringssysteem, ontwikkeld door de groep 
"Fundamentele programmering" onder leiding van 
prof.dr. E.W. Dijkstra. Algol 60 (afkorting van 'Algo- 
rithmic language 1960") is daarmee de programmeertaal 
van de Technische Hogeschool Eindhoven. Het Reken- 
centrum onderhoudt contacten met de groep "Numerieke 
wiskunde7' onder leiding van prof.dr. G.W. Veltkamp. 
Een publicatiereeks onder de titel RC-informaties ver- 
schijnt voor het eerst in september 1966, en bevat Algol 
procedures voor allerlei numerieke methoden. Door de 
aanwezigheid van de ELX8 neemt de dienstverlening van 
de onderafdeling met betrekking tot automatiserings- 
projecten opnieuw sterk toe. Op grond van deze ontwik- 
keling, de toename van het aantal lokaal opgestelde com- 
puters (de afdeling der Elektrotechniek had bijvoorbeeld 
een IBM360/30 aangeschaft voor specifieke onderzoeks- 

3 Bij het samenstellen van deze bijdrage is gebruik gemaakt van 
de notulen van de diverse commissies 'Rekenbeleid' en van de 
jaarverslagen van het Rekencentrum. 



doeleinden, maar de machine wordt ook gebruikt voor de 
bibliotheek en voor administratieve diensten (DFA)) en 
de landelijke coordinatie door de CRIVA (Comrnissie 
reken- en informatievenverkende apparatuur weten- 
schappelijk ondenvijs en onderzoek; de commissie werd 
ingesteld in 1966), wordt duidelijk dat de activiteiten van 
het Rekencentrum in hogeschoolverband dienen te wor- 
den beschouwd. Dat leidt tot de oprichting van de breed 
sarnengestelde THE-commissie "Rekenautomaten" 
(TAU) medio augustus 1968. 
De taak van deze commissie heeft betrekking op de aan- 
schaf en het gebruik van elektronische rekenapparatuur; 
daartoe dient zij curatoren, senaat, (0nder)afdelingen en 
diensten adviezen te verstrekken en tevens dient een op de 
toekomst gericht beleid te worden ontwikkeld met oog 
voor het zoeken en het scheppen van mogelijkheden ter 
realisering van zo'n beleid. Uit de archieven blijkt zonne- 
klaar dat de cornmissie TAU tezamen met haar subcom- 
missies in de beleidsvoorbereidende sfeer belangrijk werk 
heeft verricht. In hetgeen volgt gaan we daar wat nader op 
in. 
De taak van de commissie TAU is veelomvattend en 
daarom wordt een aantal subcommissies ingesteld. De 
subcornmissie "Inventarisatie rekenbehoefte" gaat voor 
de eerstkomende vijf B zeven jaar de digitale rekenbe- 
hoeften van de THE na, waaronder ook de niet-nume- 
rieke, met name die voor de administratieve automatise- 
ring. Op basis van schattingen voor de groeifactoren waar- 
mee de gevraagde rekentijden per jaar toenemen (deze 
factoren bedragen ongeveer 1.8), ksmt men tot de conclu- 
sie dat omstreeks 1972 een machine nodig zal zijn met zes B 
zeven keer de capaciteit van de huidige ELX8. Het niet tij- 
dig aanschaffen van een dergelijke machine zou de ont- 
wikkeling van het rekenen, van diverse ondenvijs- en 
onderzoeksprocessen en van een aantal administratieve 
automatiseringsprojecten in ernstige mate belemmeren; 
bovendien zou de THE in dat opzicht dan geen gelijkwaar- 
dige partner van haar zusterinstellingen kunnen zijn. Met 
de aanschaf van een dergelijk systeem is, bij huur, aan jaar- 
lijkse huurlasten tenminste fl. 2'5 miljoen gemoeid; het 
extra aantal benodigde personeelsplaatsen wordt begroot 
op vijftien. 
Een andere subcommissie van TAU houdt zich bezig met 
de vraag welke machine dient te worden aangeschaft. Een 
grondige vergelijking leidt tot het advies voor aanschaf van 
een Burroughs B 6700 systeem (voor de commissie zover 
is, merkt ze in een eerder stadium al op dat de overgang 
van de ELX8 naar de nieuwe machine vermoedelijk met 
veel hoofdbrekens en ongemak gepaard zal gaan). In haar 
correspondentie met curatoren neemt de "Commissie 
Rekenbeleid Technische Hogeschool Eindhoven" 
(CREK), de opvolger van TAU, dat advies over, waarbij 
uitvoerig wordt benadrukt dat men, bij deze keuze, de 
gerechtvaardigde belangen van de Nederlandse compu- 
terindustrie zeer duidelijk in de ovenvegingen heeft 
betrokken, maar dat helaas onomstotelijk bleek dat de 

geoffreerde machines, ook gelet op de filosofie van com- 
putergebruik op de THE, niet in aanmerking komen. Van 
het begin af aan is duidelijk dat de nieuw aan te schaffen 
apparatuur niet meer in het hoofdgebouw kan worden 
ondergebracht. Dit en de uitbreiding van de rekencen- 
trumactiviteiten brengen met zich mee dat naar een 
nieuwe huisvesting moet worden gezocht. De subcommis- 
sie "Bouw Rekencentrum" rapporteert in de tweede helft 
van 1968 daarover. Zo spoedig mogelijk dient te worden 
overgegaan tot de bouw van een RC-gebouw, centraal 
gelegen op het THE-terrein. Opgemerkt wordt voorts dat 
de nieuwbouw voor de afdeling der Elektrotechniek in de 
onmiddellijke nabijheid van het RC-gebouw dient te lig- 
gen. Dat zou ook moeten gelden voor een eventueel nieuw 
gebouw voor de onderafdeling der Wiskunde. In het 
geheel van de plannen wordt aan dit gebouw echter een 
wat lagere prioriteit toegekend en, zoals bekend, is dat er 
door de toen zich aandienende bezuinigingen niet geko- 
men. 
In datzelfde, voor het toekomstige Rekencentrum als zelf- 
standig instituut zo belangrijke, jaar 1968 buigt een aantal 
leden van TAU zich over de rol en de plaats van het Reken- 
centrum; de doelstellingen en taken, de relatie tussen RC 
en de rechtstreeks bij computerservice betrokken vakge- 
bieden, en de organisatorische opbouw komen daarbij aan 
de orde. Veel van wat hier de commissie TAU voor ogen 
staat, zal straks (eind 1969) zijn neerslag vinden in de 
besluiten die de gemeenschappelijke vergadering van 
curatoren en het college van rector en assessoren zal 
nemen ten aanzien van de taak, de begeleiding en de orga- 
nisatorische structuur van het zelfstandige Rekencentrum. 
Op basis van het werk van haar subcommissies rapporteert 
en adviseert TAU aan het college van curatoren teneinde 
tot uitvoering van haar plannen te komen. Op 1 april1969 
stemmen curatoren in met de bouw van een Transitorium 
Wiskunde/Rekencentrum, mits de financiele middelen 
daarvoor in de begroting kunnen worden gevonden. Cura- 
toren gaan op 25 september 1969 eveneens akkoord met 
de aanschaf van een nieuwe computerconfiguratie. 
Daarna, gedurende de jaren 1970 en 1971, volgt een brief- 
wisseling met het ministerie van Ondenvijs en Weten- 
schappen over de beoogde aanschaf van het Burroughs B 
6700 systeem, waarbij de keuze en de noodzaak van de 
aanschaf uitvoerig worden gedocumenteerd en beargu- 
menteerd. In een brief van 9 september 1970 (van de 
keuze voor de Burroughs is dan nog geen sprake) verklaart 
het ministerie zich in principe akkoord met de nieuwe aan- 
schaf; pikante bijzonderheid is dat het departement zich 
afvraagt, ongetwijfeld na opmerkingen daarover van de 
CRIVA, of de beoogde capaciteitsuitbreiding van de 
ELX8 niet aan de voorzichtige kant is. 
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Op de ELX8 werd het Algol 60-THE multiprogrammeringssysteem uitvoerig getest alvorens het in gebruik werd genomen. Op de 
machine konden, afhankelijk van de werklast, hoogstens vijf programma's worden venverkt. Programma's werden nog via ponsban- 
den ingelezen. 

Behalve voor het digitale rekenen is er op de THE ook, 
beperkt, aandacht voor het rekenen op analoge machines. 
De eerste machine, een PACE 231R, wordt in 1961 aange- 
schaft voor de groep "Meten en regelen" van de 
(0nder)afdeling Technische Natuurkunde (in die tijd 
behoorde "Natuurkunde" nog tot de afdeling der Alge- 
mene Wetenschappen). Behalve de genoemde groep 
wordt op deze (en latere) machines ook gerekend door 
groepen van de afdelingen Elektrotechniek en Scheikun- 
dige Technologie. Het ligt voor de hand dat in het kader 
van de werkzaamheden van de commissie TAU men zich 
bezint op de positie van het analoge rekenen binnen de 
hogeschool. De conclusie ten aanzien van de toekomstige 
situatie is dat de analoge rekenactiviteiten thuis horen in 
het Rekencentrum; een van de argumenten is dat de con- 
centratie van digitale en analoge rekenmachines wenselijk 
is in verband met mogelijke ontwikkelingen op het gebied 
van het hybride rekenen. 
Zo is dan eind 1969 de tijd rijp en de weg geplaveid om for- 
meel over te gaan tot de instelling van het Rekencentrum 
als een afzonderlijke beheerseenheid. De besluiten tot het 

instellen van een "Commissie Rekenbeleid Technische 
Hogeschool Eindhoven", een "Rekencentrum Technische 
Hogeschool Eindhoven" en het vaststellen van een 
"Instructie voor de directeur van het Rekencentrum - 
Technische Hogeschool Eindhoven" worden genomen, 
wat het eerste besluit betreft in een gemeenschappelijke 
vergadering van curatoren en het college van rector en 
assessoren gehouden op 4 december 1969, en voor de ove- 
rige twee besluiten door curatoren op 18 december 1969. 
Aangaande de instelling van het Rekencentrum vermeldt 
het besluit dat dit zal gebeuren met ingang van een nader 
door curatoren te bepalen datum. Uiteindelijk treedt het 
Rekencentrum metterdaad pas als zelfstandige beheers- 
eenheid op met ingang van 1 januari 1971; misschien zijn 
de naweeen van de democratiseringsgolf die dan ook over 
de Technische Hogeschool Eindhoven spoelt daar mede 
debet aan. 



Aanschaf van het eerste Burroughs -systeem 
(1970- 1977) 

Het instellingsbesluit van 18 december 1969 stelt de vol- 
gende taken voor het Rekencentrum vast: 
a) het venverken met behulp van de binnen de hogeschool 
voor algemeen gebruik bestemde rekenautomaten van 
opdrachten uit alle sectoren van de hogeschool, waaron- 
der begrepen de zorg voor de beschikbaarheid van de 
daartoe benodigde apparatuur en programmatuur; 
b) het a1 dan niet op verzoek van bestuur, (0nder)afdelin- 
gen, bibliotheek en algemene diensten binnen de 
bestaande mogelijkheden verlenen van medewerking aan 
onderzoek op het gebied van rekenen, informatiever- 
werking en/of programmatuurconstructie; 
c) het betrekken van die groepen uit de (0nder)afdelingen 
wier leeropdracht ligt op het gebied van rekenen, informa- 
tievenverking, apparatuur en/of programmatuur, bij de 
analyse en oplossing van problemen die zich in het Reken- 
centrum bij de uitvoering van sub a en b genoemde taken 
voordoen. 

Voorts wordt bepaald dat de directeur van het Rekencen- 
trum en de daaraan verbonden wetenschappelijke mede- 
werkers behoren tot het wetenschappelijk corps van de 
hogeschool. 
Gelet op deze taakomschrijving is het Rekencentrum 
terecht gekarakteriseerd als een interafdelings- 
laboratorium . Dienstverlening staat voorop, maar het 
Rekencentrum heeft ook een onderzoekstaak op het ter- 
rein van de toepassingen van informatica. Deze onder- 
zoekstaak krijgt gestalte in de vorm van medewerking aan 
onderzoeksprojecten in (0nder)afdelingen; een betrok- 
ken RC-wetenschappelijk medewerker heeft daartoe een 
overeenstemmingsrelatie met een hoogleraar. In hetzelfde 
bestuurlijke kader wordt door personeel van het Reken- 
centrum ook medewerking verleend aan de reguliere 
ondenvijstaken van de diverse (0nder)afdelingen. Het 
Rekencentrum opereert in dit spanningsveld van dienst- 
verlening enerzijds en het hebben van een eigen taak op 
het gebied van ondenvijs (educatie) en onderzoek ander- 
zijds. Het gaat hierbij om het vinden en handhaven van een 
goede balans; een en ander stelt ook hoge eisen aan de atti- 
tude van de medewerkers van het Rekencentrum. De inte- 
grale taak van het Rekencentrum, ook we1 eens geformu- 
leerd als "het dichter bij elkaar brengen van computersy- 
stemen en gebruikers met betrekking tot alle aspecten", 
leidt tot een taakverdeling die als volgt kan worden aange- 
geven. 

(i) een educatieve taak: gebruikers door middel van publi- 
caties (zoals RC-informaties en RC-bulletins), cursussen, 
medewerking aan het onderwijs en andere educatieve 
middelen dichter bij de computersystemen brengen; 
(ii) een apparatuur/programmatuur taak: computersyste- 
men door perfectionering van hardware en software voor 

de gebruikers gemakkelijk toegankelijk maken op elk 
niveau van de structuur van deze systemen; 
(iii) een operationele taak: aangepaste hulp verschaffen 
aan de in algemene zin opgevoede gebruiker op het 
moment dat deze een (meestal) geperfectioneerd systeem 
wil gebruiken. 

De organisatorische structuur van het Rekencentrum 
weerspiegelt deze taken; voor elk daarvan zijn in het begin 
een of meerdere groepen ingesteld en dat is, zij het met 
enige aanpassingen, door de jaren heen zo gebleven. 
Daarnaast is er een Rekencentrum-bureau en een Reken- 
centrum-staf (de laatste heeft een vertegenwoordigende 
functie). 

Bij het ontwerp van een nieuw bestuursreglement voor de 
THE (in verband met de invoering van de Wet Universi- 
taire Bestuurshervorming) is ook aandacht besteed aan de 
plaats van het Rekencentrum. In eerste instantie is het de 
bedoeling het Rekencentrum daarin, zonder nadere bepa- 
lingen, onder te brengen bij de dienstverlenende eenhe- 
den. Dat staat echter op gespannen voet met de taken die 
het Rekencentrum heeft op het gebied van ondenvijs en 
onderzoek. Gepleit is toen voor het opnemen van het 
Rekencentrum in het Bestuursreglement als instituut, in 
de zin van artikel19 van de WUB. Zover is het niet geko- 
men, maar we1 is een zodanige formulering opgenomen 
dat de onderwijs- en onderzoekstaken van het Rekencen- 
trum tot uitdrukking worden gebracht. 
Als begeleidingscommissie van het Rekencentrum wordt 
bij instellingsbesluit van 4 december 1969 de Commissie 
Rekenbeleid (CREK) ingesteld. De CREK is bedoeld als 
een commissie voor advies en overleg inzake aangelegen- 
heden het Rekencentrum betreffende en zij houdt zich met 
name ook bezig met het gebruik en de bestelling van 
rekenapparatuur. De CREK heeft, in het bijzonder gedu- 
rende de eerste jaren van haar bestaan, belangrijk werk 
verricht in het beleidsvoorbereidende vlak. Prof.dr. G.W. 
Veltkamp is haar eerste voorzitter; hij wordt later opge- 
volgd door prof.dr.ir. J.D. Janssen. In de eerste jaren van 
CREK zijn curatoren vertegenwoordigd door dr. J. de 
Vries. Daarnaast zijn de (0nder)afdelingen vertegenwoor- 
digd, tenvijl onder meer de secretaris van de hogeschool 
en de bibliothecaris eveneens lid zijn. De dagelijkse gang 
van zaken wordt behartigd door een Commissie van Over- 
leg (CORB). 
Geleidelijk aan, zo rond 1975/ 1976, blijkt dat de samen- 
stelling van CREK niet meer zo goed past bij de bestuur- 
lijke situatie die dan is gegroeid, en het college van bestuur 
besluit met ingang van 30 september 1976 de CREK op te 
heffen en in plaats daarvan een bestuurscommissie van 
advies en overleg met de naam CORE in te stellen. 
Belangrijke overweging daarbij is geweest de totale 
inspanning en middelenvoorziening van de hogeschool op 
het gebied van het werken met computerapparatuur te 
sturen, te integreren en te coijrdineren. De portefeuille- 
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houder Rekencentrum in het college van bestuur wordt 
voorzitter van de CORE; daarnaast wordt een nauwere 
band met de (0nder)afdelingen gerealiseerd door, per 
(onder)afdeling, een lid van het bestuur in de commissie 
op te nemen. De secretaris van de hogeschool is teven lid, 
onder meer in verband met het toenemend belang van de 
adrninistratieve automatisering. Daarnaast is een aantal 
externe gebruikers (HBO-instellingen) en ook de Katho- 
lieke Hogeschool Tilburg (KHT) in CORE vertegenwoor- 
digd. 

Eerder zijn op initiatief van het college van bestuur voor 
iedere (onder) afdeling lokale rekencommissies ingesteld, 
waarbij, globaal, dezelfde ovenvegingen als boven zullen 
hebben gegolden maar nu op (onder) afdelingsniveau. 
Met het op ruime schaal ter beschikking komen van allerlei 
computerfaciliteiten ontstaat de moeilijke afweging welke 
faciliteiten op decentraal niveau dienen te worden aange- 
schaft, welke de centrale faciliteiten dienen te zijn en wat 
de rol van het Rekencentrum in dit geheel is. Aan het slot 
van deze bijdrage komen we daar nog op terug. 
Na deze opmerkingen over de taak en functie van het 
Rekencentrum en de THE-commissies rondom dit "com- 
puting laboratory ", is het vervolgens dienstig iets te zeggen 
over de aanschaf van centrale rekenapparatuur. Eind 
1970 adviseert een subcommissie van CREK (synoniem 
met een eerder genoemde subcommissie van TAU) tot 
aanschaf van een Burroughs B 6700 systeem; de huurprijs, 
gedurende een periode van minimaal vijf jaar, bedraagt 
fl. 210.692,- per maand (exclusief BTW) en de levering 
kan omstreeks medio 1972 plaatsvinden. Begin april1972 
wordt door de Rijkskantoormachinecentrale naar Bur- 
roughs een "letter of intent" afgegeven voor levering van 
de machine in 1973; medio 1972 kan de levering niet 
plaatsvinden omdat het gebouw voor het Rekencentrum 
dan nog niet klaar is. De keuze van de Burroughs-machine 
komt tot stand door vergelijking van een aantal machines 
ten aanzien van een groot aantal van tevoren vastgestelde 
gewogen criteria; daarbij wordt relatief veel gewicht toe- 
gekend aan (i) de beschikbaarheid van een werkend 
Algolsysteem, (ii) de gebruikskosten van het Algolsy- 
steem en (iii) de totale kosten van de configuratie. 
De vertraagde levering van de Burroughs-configuratie 
brengt het Rekencentrum in moeilijkheden; aan de reken- 
behoefte van de THE kan nauwelijks worden voldaan. 
Om de periode tussen de ELX8 en het nieuwe Burroughs- 
systeem te overbruggen wordt bij het ministerie een aan- 
vraag voor de aanschaf van een Philips P 9200 time sha- 
ring systeem ingediend. Het ter beschikking hebben van 

i een dergelijk systeem is nodig omdat in het begin van de 
jaren zeventig de behoefte aan conversationeel rekenen 
sterk toeneemt, en de ELX8 is daarvoor niet geschikt. 
Doorslaggevend bij het voorstel tot het aanschaffen van 
een P 9200 systeem zijn ook de kosten; het alternatief van 

I het huren van terminals is relatief duur en dat geldt ook 
voor de aanschaf van grote tafelrekenmachines. Boven- 

dien doet Philips het aantrekkelijke voorstel om gedu- 
rende een periode van drie jaar de helft van de, voor de 
THE overtollige, capaciteit voor haar rekening te nemen. 
In februari 1972 wordt het P 9200 systeem (kosten fl. 1.2 
miljoen) ge~nstalleerd waarmee een substantiele ontlas- 
ting van de ELX8 is bereikt. Enige jaren later is de aan- 
schaf van een tweede P 9200 overwogen, maar een aan- 
vraag daartoe wordt door het ministerie niet ingewilligd. 
Omstreeks augustus 1972 wordt voorgesteld een PDP- 
machine van het type 11/45 aan te schaffen. Deze DEC 
(Digital Equipment Corporation)-machine zal worden 
gekoppeld aan het Burroughs-systeem, en past in de visie 
van CREK in de vorming van een computernetwerk aan 
de THE. Aanschaf van de machine is ook van belang voor 
de analoge rekengroep die in novernber 1971 van de afde- 
ling Technische Natuurkunde naar het Rekencentrum is 
overgegaan; met name de analoge computer EAI 680 
komt beter tot zijn recht door tussenschakeling van deze 
PDP-machine. In deze periode is de centrale financiering 
(gelden van het ministerie) nog ruim en de machine wordt 
in het voorjaar van 1974 geinstalleerd. Weer een ander 
voorstel betreft de aansthaf van een micropro- 
grammeerbare informatica research computer. Partici- 
panten zijn de (0nder)afdelingen Wiskunde, Bedrijfs- 
kunde, Elektrotechniek en het Rekencentrum. In het 
begin van 1975 wordt intern overeenstemming bereikt 
over de keuze van de machine; mede gelet op de Bur- 
roughs-omgeving wordt het een B 1700 machine, die 
medio november 1976 in gebruik wordt genomen. 

De B 6700 werd in februari 1973 in gebruik genomen. Deze 
machine en de latere Burroughs computers van het Rekencen- 
trum werkten allemaal met het "Master control program" als 
besturingssysteem. Ook qua vloeroppervlakte mocht de B 6700 
er zijn! 

Daarvoor, in november 1974, is voor het eerst nagedacht 
over een uitbreiding van het B 6700 systeem. De behoefte 
aan rekentijd groeit maar door en het is noodzakelijk 
gedurende de gehele dag onafgebroken service te bieden; 
verder is het niet mogelijk het werkaanbod in een aantal 
categorieen (gewone batch, remote batch, interactief 
gebruik) op efficiente wijze tegelijkertijd te venverken. 
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I Een uitbreiding van de Burroughs waarbij het onderhoud 
parallel aan de programmavenverking geschiedt, zou uit- 
komst kunnen bieden. Uiteindelijk wordt dan gekozen 
voor een B 7700 mainframe, ter vervanging van de 
B 6700, die de gewenste faciliteiten heeft. Vervanging is 
aantrekkelijk, ook vanwege de kosten. In eerste instantie 
wordt de uitbreiding respectievelijk vervanging door het 
ministerie aangehouden, maar eind 1975 wordt goedkeu- 
ring verleend. In december 1976 wordt de nieuwe Bur- 
roughs-machine gelnstalleerd. 
Bij de toestemming voor de aanschaf van de B 6700 en ook 
weer bij de vervanging daarvan door de B 7700, bena- 
drukt de minister dat het Rekencentrum een regionale 
functie heeft; van de faciliteiten dient bijvoorbeeld ook 
door de Zuidelijke HBO-instellingen gebruik te kunnen 
worden gemaakt. Overtollige capaciteit van de B 7700 
dient, via samenwerkingsovereenkomsten, met derden te 
worden gedeeld. 
Gedurende de periode juli/september 1972 wordt het 
nieuwe Rekencentrumgebouw betrokken; de verhuizing 
van de centrale computerapparatuur geschiedt enige 
maanden later. De eerste machine, de IBM 1620, wordt, 
na nog een korte tijd aan Elektrotechniek te zijn uitge- 
leend, buiten bedrijf gesteld en afgevoerd. Eenzelfde lot 
ondergaat de trouwe ELX8 enige jaren later: de werk- 
zaamheden op de machine worden in de loop van 1973 
geleidelijk aan minder en in de eerste helft van 1974 wordt 
zij naar Domeinen afgevoerd. 
Er is reeds op gewezen dat de CRIVA de aanschaf van dure 
rekenapparatuur coordineert en het ministerie daarover 
adviseert. In het begin van de jaren zeventig is er voor deze 
zogenaamde centrale financiering veel geld beschikbaar, 
maar er is ook veel nodig want praktisch elke universiteit 
of hogeschool heeft een rekencentrum in opbouw. De 
diverse aanvragen voor apparatuur dienen grondig op hun 
merites te worden beoordeeld en al gauw streeft het minis- 
terie naar vormen van samenwerking tussen de diverse 
universitaire rekencentra; in dit verband dient de commis- 
sie-Doets te worden genoemd. In Brabant ligt een samen- 
werking tussen de KHT en de THE voor de hand. Mede 
om die reden wordt bijvoorbeeld in 1972 een aanvraagvan 
de KHT om uitbreiding van haar ICL-computer afgewe- 
Zen; de Eindhovense Burroughs, het is reeds opgemerkt, 
dient een regionale functie te vervullen en moet mede die- 
nen voor venverking van rekenwerk van de KHT. Het 
Samenwerkingsorgaan KHT-THE stelt in mei 1972 een 
subcommissie "Rekencentra" in met als taak voorstellen 
te doen voor een vergaande vorm van samenwerking tus- 
sen beide rekencentra. Eind 1973 verschijnt het rapport 
van de subcommissie; het is een gedegen werkstuk dat ook 
interessant is omdat het de historische ontwikkeling van 
beide centra beschrijft. De belangrijkste conclusie van de 
subcommissie luidt dat de voorkeur wordt gegeven aan 
gedecentraliseerde, zo mogelijk gekoppelde, apparatuur 
en gebundelde, zij het geografisch gespreide know-how. 
Het rapport besteedt ook aandacht aan de relatie van de 

beide centra met andere vormen van ondenvijs (HBO en 
VWO) in de regio. Een band met de medische faculteit in 
Maastricht wordt denkbaar geacht, maar, om een aantal 
redenen, niet zo waarschijnlijk. In de volgende sectie 
komen wij op deze beoogde samenwerking tussen KHT en 
THE, en het uiteindelijk spaak lopen daarvan, terug. 

Deze periode overziende kan men constateren dat veel is 
bereikt. Op centraal niveau staat een keur aan machines 
ter beschikking, het Rekencentrum heeft een eigen 
gebouw betrokken, de personele formatie heeft een aan- 
zienlijke uitbreiding ondergaan, er is een nauwe band en 
wederzijds gewaardeerde samenwerking met de groepen 
"Numerieke wiskunde" en "Fundamentele programme- 
ring" van de onderafdeling der Wiskunde (die tevens 
gehuisvest zijn in het RC-gebouw), en de administratieve 
automatisering neemt in belangrijkheid toe en het Reken- 
centrum levert daar belangrijke bijdragen aan. Anderzijds 
doemen ook we1 enige problemen op. Er is een spanning 
tussen hetgeen men op decentraal niveau (afdelingen, een 
aantal diensten) aan rekenapparatuur wil aanschaffen en 
hetgeen op centraal niveau (Rekencentrum) nodig wordt 
geacht. In dit spanningsveld dient het Rekencentrum ver- 
standig en behoedzaam te opereren en voortdurend te 
overwegen hoe de toebedeelde taak conform het in het 
begin van deze sectie genoemde instellingsbesluit doelma- 
tig kan worden uitgevoerd. Ook zijn de middelen, beschik- 
baar voor centrale financiering, duidelijk krapper aan het 
worden. Tot nu toe legde de THE, mede veroorzaakt door 
de regionale functie van het Rekencentrum, voor een rela- 
tief groot deel beslag op deze middelen (ongeveer 13%). 
Het ministerie streeft naar een landelijk evenrediger ver- 
deling daarvan, gebaseerd op algemene sleutels, en heeft 
bij de overgang naar het B 7700 systeem dan ook laten 
weten (september 1977) dat het de komende jaren slechts 
in dringende gevallen bereid zal zijn goedkeuring te verle- 
nen aan vervanging/uitbreiding van delen van centrale 
rekenapparatuur. 

Het begin van het einde van het 
Burroughs-tijdperk (1977- 1984) 

Eind jaren zeventig wordt door de Commissie Reken- 
beleid (CORE) een begin gemaakt met de formulering 
van een rekenbeleid voor de gehele technische hoge- 
school. Dit gebeurt omdat de decentrale rekenfaciliteiten 
aan omvang en belang toenemen, de administratieve auto- 
matisering zich verder voortzet, en het ook te venvachten 
is dat het landelijk beleid met betrekking tot de aanschaf 
van rekenapparatuur dit nodig zal maken. Als dan 
omstreeks 1980 het ministerie er bij de universiteiten op 
aandringt meerjarenplannen voor computervoor- 
zieningen te ontwikkelen, niet alleen op centraal niveau 
maar ook op dat van de afdelingen, is de reactie van 
de hogeschool dat a1 sinds 1976 dergelijke ontwik- 
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kelingsplannen door het Rekencentrum zijn opgesteld. 
Een belangrijke beleidsuitspraak van het in 1979 door de 
THE geformuleerde beleid is dat de aanschaf van decen- 
trale rekenfaciliteiten dan en uitsluitend dan zal worden 
goedgekeurd indien de aard van de toepassingen zodanig 
is dat een centraal systeem daarin niet verantwoord kan 
voorzien. In het kader van het geformuleerde rekenbeleid 
worden door de THE in november 1980 twee besluiten 
genomen: 

(i) het Rekencentrum is verantwoordelijk voor de dienst- 
verlening op het gebied van de automatisering (DVA), 
zowel centraal als decentraal (voor een proefperiode van 
twee jaar); 
(ii) de technische deelhncties van administratieve auto- 
matisering worden ondergebracht bij het Rekencentrum, 
en het bureau "centraal informatie beheer" gaat van de 
Dienst Financien en Administratie over naar het Reken- 
centrum. 

De onder (ii) genoemde overgang krijgt zijn beslag met 
ingang van 1 januari 1981; de RC-formatie neemt met 
achttien plaatsen toe en  de groep krijgt de naam "Automa- 
tisering bestuurlijke systemen" (ABS). Karakteristieke 
projecten van ABS zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van 
informatiesystemen voor de personeels- en salarisadmini- 
stratie, de studentenadministratie, de financiele admini- 
stratie, en het opzetten van een model voor de personeels- 
lastenverdeling. 
Het toenemende gebruik van rekenfaciliteiten noopt het 
Rekencentrum grotere aandacht aan de gebruikersbege- 
leiding te besteden; het aantal cursussen en cursisten 
groeit in deze periode sterk. 
Omstreeks 1981 doet zich een belangrijke nieuwe ontwik- 
keling voor, te weten het instellen van zogenaamde "lokale 
coordinatoren" voor de  (onder)afdelingen, de bibliotheek 
en het bureau van de hogeschool. Hun taken zijn veelzij- 
dig; zij zijn het intermediair tussen de genoemde eenheden 
en het Rekencentrum, inventariseren lokaal de behoefte 
aan rekenfaciliteiten, leveren aldus een bijdrage aan het 
opstellen van beleidsplannen op het gebied van de auto- 
matisering, en helpen ook mee aan de "beheersing" van 
het complexe THE-reken- en automatiseringsproces. 
Standaardisatie van programmatuur en apparatuur wordt 
nagestreefd, maar mag geen belemmering zijn voor de 
voortgang van onderwijs en onderzoek. De lokale coordi- 
natoren hebben op decentraal niveau een managersfunc- 
tie ten aanzien van de automatisering. Idealiter zouden ze 
ook een (klein) gedeelte van hun tijd moeten kunnen 
besteden aan onderzoek op het gebied van de toegepaste 
informatics, daarmede een bijdrage leverend aan de taak 
die het Rekencentrum immers ook daar heeft, gezien het 
instellingsbesluit. Dit onderzoek van het Rekencentrum 
vindt, het is reeds eerder opgemerkt, in het algemeen 
plaats in samenwerking met vakgroepen van (0nder)afde- 
lingen. Tot de onderzoeksthema's behoort in deze periode 

onder meer "computer managed instruction" in samen- 
werking met de vakgroep Technische Mechanica van de 
afdeling Werktuigbouwkunde. Daarnaast worden onder 
meer computernetwerken bestudeerd; ontwikkeling van 
statistische programmatuur verdient tevens vermelding. 
Ook is er samenwerking met de Centrale Technische 
Dienst op het gebied van laboratoriumautomatisering, 
duidelijk van groot praktisch belang. Er is echter ook 
totaal ander onderzoek, zoals bijvoorbeeld een bijdrage 
aan een ZWO-project voor het analyseren van teksten in 
het Oud-IJslands met behulp van een computer. 
Op de activiteiten van de (omvangrijke) commissie CORE 
is reeds even ingegaan aan het begin van deze sectie toen 
het rekenbeleid aan de orde was. Haar subcommissie, 
CODO, die de dagelijkse gang van zaken behandelt en 
veel kleiner van samenstelling is, komt zeer geregeld 
bijeen. Ingesteld in 1976 heeft zij in november 1982 reeds 
haar honderdste vergadering achter de rug. Adviseren 
over de aanschaf van lokale rekenfaciliteiten maakt een 
belangrijk deel van haar taak uit. Naast deze commissies 
op THE-niveau zijn er een aantal landelijke gremia voor 
de automatisering die aandacht vereisen. Naast de meer- 
malen genoemde CRIVA is er de CVDUR (Coordinato- 
ren Vergadering Directies Universitaire Rekencentra), de 
SUR (Stuurgroep Samenwerking Universitaire Reken- 
centra) en de SUAA (Stichting Universitaire Adrninistra- 
tieve Automatisering), waarvan de THE in oktober 1981 
lid wordt. 

Van dit commissie-circuit gaan we nu over op een ontwik- 
keling die in het begin van de jaren tachtig een belangrijke 
rol gaat spelen. We doelen hier op de eerste supermini- 
computers die op de markt beschikbaar komen. Hard- 
ware-ontwikkelingen maken dergelijke machines moge- 
lijk en ze zijn als "special purpose" machine aantrekkelijk 
voor de afdelingen omdat ze bij uitstek geschikt zijn voor 
het oplossen van specifieke technische problemen. Veelal 
zijn er aantrekkelijke grafische mogelijkheden op derge- 
lijke machines beschikbaar en bovendien lenen ze zich 
voor grafisch interactief gebruik. Weliswaar is dat via het 
B 7700 systeem niet geheel onmogelijk, maar het stuit 
toch op veel bezwaren (zoals het kleine aantal karakters 
dat per tijdseenheid kan worden overgebracht). De prijs 
van dergelijke supermini's is bovendien zodanig dat ze bin- 
nen het bereik van het budget van sommige afdelingen 
komen. Daarnaast is er nog het aspect van de ontwikke- 
lingen op het gebied van de software; allerlei programma- 
tuur ontwikkeld voor specifieke technische toepassingen 
past niet goed bij het centrale B 7700 systeem. 
Het voorstel tot aanschaf van de eerste supermini komt 
aan de orde in het najaar van 1979. Het betreft een PRIME 
550 bestemd voor de afdeling Werktuigbouwkunde. 
Nadat het voorstel getoetst is aan het vigerende THE- 
rekenbeleid, wordt het bij het ministerie ingediend. In eer- 
ste instantie wordt door de CRIVA negatief geadviseerd, 
met als een van de argumenten dat de ook voorziene uit- 
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breiding van het B 7700 systeem (die op niet a1 te lange ter- 
mijn zal plaatsvinden) de benodigde rekenbehoefte van de 
afdeling Werktuigbouwkunde we1 op kan vangen. Met een 
nadere argumentatie wordt het voorstel opnieuw inge- 
diend en departementale goedkeuring voor aanschaf volgt 
in het najaar van 1980. Gememoreerd dient hier ook te 
worden de aanschaf, omstreeks dezelfde tijd, van de DEC 
2020, een grote machine die speciaal bestemd is voor 
bedrijfskundige toepassingen. Over de centrale machines 
valt verder nog te melden dat de informatics research com- 
puter B 1700 zo omstreeks 1981/ 1982 weinig meer wordt 
gebruikt en dat hij vrij snel daarna uit het bestand wordt 
afgevoerd. De betekenis van het analoog rekenen op de 
THE neemt in het begin van de jaren tachtig snel af. De 
EAI 680 is nog korte tijd gebruikt in 1981, maar gaat dan 
weer terug naar de afdeling Technische Natuurkunde; de 
PACE 231 R is a1 eerder afgevoerd. Belangstellenden voor 
analoog en hybride rekenen worden, zolang dat daar ten- 
minste nog kan, doorvenvezen naar de Technische Hoge- 
school Delft. 
Met betrekking tot de aanschaf van rekenapparatuur gaat 
vanzelfsprekend de grootste aandacht uit naar de vervan- 
ging van het B 7700 systeem. In september 1981 wordt 
daartoe een subcommissie van CORE ingesteld. De 
opvolging van de B 7700 wordt grondig ovenvogen. 
Betrekkelijk snel wordt duidelijk dat in verband met de 
gewenste continuyteit in het "rekenen" (met name de afde- 
lingen Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde 
vestigen daar de aandacht op) een nieuwe Burroughs- 
machine aangewezen is (hoewel de CRIVA daar eerst 
bedenkingen tegen heeft). N I ~  een drastische ommemaai 
maken naar, bijvoorbeeld, een IBM-machine zou, in ver- 
band met de conversie van de aan de THE gebruikte pro- 
grammatuur, een enorme hoeveelheid werk betekenen en 
bepaalde onderzoeksprojecten ernstig in gevaar brengen. 
Met deze keuze voor een Burroughs (het zal een single- 
processor B 7900 systeem worden) wordt, het lijkt para- 
doxaal, tegelijkertijd ook de beslissing genomen op ter- 
mijn afscheid te nemen van het Burroughs-tijdperk. Daar- 
voor is een aantal goede redenen aan te geven zoals het 
niet of nauwelijks meer aanwezig zijn van deze machines 
op andere Nederlandse universiteiten (daardoor geringe 
uitwisselbaarheid van programmatuur), het streven naar 
IBM-compatibiliteit en de geringe gerichtheid van Bur- 
roughs op technisch wetenschappelijke toepassingen; 
reeds in de tweede helft van de jaren zeventig had het 
Rekencentrum besloten zich meer te gaan richten op For- 
tran in verband met het internationaal gebruik op grote 
schaal van deze programmeertaal4. 
Naast de keuze voor een Burroughs wordt echter een 
tweede lijn geopend naar de supermini's omdat een ander 

4 Voor wat betrefthet onderwijs in de numerieke wiskunde wordt 
medio 1982 besloten Algol 60 te vervangen door de program- 
meertaal Pascal. 

De EAI 680 werd met name door de afdelingen Elektrotech- 
niek, Scheikundige Technologic, Technische Natuurkunde en 
Werktuigbouwkunde gebruikt voor he1 simuleren van continue 
processen. Medio de jaren zeventig werden wereldmodellen van 
de Club van Rome doorgerekend. Talrijke andere problemen 
werden onderzocht, zoals het dynamisch gedrag van een brom- 
fietsframe. 

oogmerk is dat men minder machine-afhankelijk wil wor- 
den. Een uitvoerige consultatie van gebruikers wijst uit- 
eindelijk in de richting van de aanschaf van een drietal 
VAX-11/750 machines van DEC, waarop de besturings- 
systemen VMS en UNIX beschikbaar zijn; met de keuze 
van UNIX loopt het Rekencentrurn in Nederland mede 
voorop, maar het blijkt een goede keuze te zijn geweest, 
want dit besturingssysteem wordt thans veruit het meest 
toegepast voor onderwijs- en onderzoeksproblemen. De 
Burroughs en de VAX-en worden centraal gefinancierd, 
tenvijl de uitbreiding van de PRIME 550 tot een 750-type 
uit eigen middelen wordt betaald. 
Deze ontwikkelingen, tezarnen met de in 1983 getroffen 
voorbereidingen voor het opzetten van een THE-compu- 
ternetwerk (karakteristiek daarvan is dat de gebruiker 
vanaf zijn werkplek het systeem kan kiezen dat het meest 
geschikt is voor zijn toepassingen) en de voorbereiding van 
een grootscheepse introductie van de personal computer 
(voor zowel zakelijke als priv6 doeleinden), maken 1983 
voor de verdere ontwikkeling van het Rekencentrum tot 
een uiterst belangrijk jaar. 

Tot slot iets over de ontwikkelingen aangaande de samen- 
werking tussen de rekencentra van de KHT en de THE; 
deze stemmen tot minder tevredenheid. We brengen in 
herinnering dat met betrekking tot dit ondenverp in 1973 
hierover een eerste rapport werd uitgebracht. Deze en 
andere aanzetten tot cooperatie op het terrein van onder- 
wijs en onderzoek resulteren in het sluiten van een over- 
eenkomst tot samenwerking tussen de twee hogescholen 
op 7 juli 1977. Teneinde de samenwerking tussen de 
rekencentra verder uit te bouwen, stelt het Samenwer- 
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kingsorgaan KHT-THE in oktober 1977 de "Vaste Com- 
missie Rekenbeleid KHT-THE" (VCR) in; taak van de 
VCR is een deelovereenkomst voor te bereiden ter vastleg- 
ging van de cooperatie tussen de beide rekencentra op de 
terreinen van de automatisering en het rekenen. De VCR 
werkt haar opdracht uit, daarbij uitgaande van de diverse 
informele vormen van samenwerking die sinds 1973 tus- 
sen de beide rekencentra gestalte hebben gekregen. Dit 
werk resulteert in een concept-deelovereenkomst die 
mogelijkheden aangeeft voor een verdergaande coopera- 
tie en die tevens de samenstelling, de taken en de bevoegd- 
heden van de VCR zelf regelt. De concept-deelovereen- 
komst heeft nog een lange weg af te leggen alvorens ze kan 
worden goedgekeurd, maar uiteindelijk gebeurt dat in het 
voorjaar van 1980. Mogelijkhedenvoor de genoemde ver- 
dergaande samenwerking worden vervolgens onderzocht 
in een tweetal zogenaamde VCR-projecten; deze onder- 
zoeken worden uitgevoerd door de "Groep informatiesy- 
stemen organisatie" van het accountantsbureau Dijker en 
Doornbos. Het resultaat is dat verdergaande samenwer- 
king zeer we1 mogelijk wordt geacht. De VCR stelt vervol- 
gens medio 1982 een concept-intentieverklaring op 
inzake het nastreven van volledige integratie tussen de 
beide rekencentra; het is nu aan de colleges van bestuur 
van de beide instellingen om deze intentieverklaring te 
ondertekenen. Tot zover gaat alles goed, maar nu stokt het 
proces van besluitvorming. De colleges van bestuur wor- 
den het in het najaar van 1982 niet eens, het Samenwer- 
kingsorgaan KHT-THE staat betrekkelijk machteloos ter 
zijde en in januari 1983 is de beoogde nauwe cooperatie 
tussen de beide rekencentra geheel van de baan. 

Waarom ging het mis? Bij lezing van de onderliggende 
stukken is dat niet eenvoudig vast te stellen en de corre- 
spondentie tussen de beide colleges van bestuur maakt 
ook niet alles duidelijk. Verschillende aspecten hebben 
een rol hebben gespeeld, zoals het uiteindelijk toch terug- 
schrikken voor een volledige integratie van de beide 
rekencentra en de moeilijk te overziene consequenties die 
dat zou kunnen hebben voor de diverse gebruikers, het 
verschil in de positie van de administratieve automati- 
sering bij de beide rekencentra, en het verschil in grootte 
tussen de twee rekencentra enerzijds en de beoogde pari- 
taire bestuurssamenstelling anderzijds. De omstandigheid 
dat de THE a1 geruime tijd druk bezig was met de voorbe- 
reiding voor de vervanging van haar B 7700 systeem heeft 
de beoogde besluitvorming ook geen goed gedaan; over 
en weer was men niet zeker van elkaars bedoelingen. Alles 
overziende kan de conclusie luiden dat het jammer is dat 
de enorme hoeveelheid werk, verricht in de diverse voor- 
trajecten, geen vrucht heeft gedragen en dat de afloop 
onbevredigend was. 

Opmars van decentrale computerfaciliteiten 
(1984- 1990) 

De trendbreuk die zich omstreeks 1984 in de geschiedenis 
van het Rekencentrum voordoet, heeft niet alleen te 
maken met de keuze om op betrekkelijk korte termijn 
afscheid van de Burroughs-machines te nemen. Er is een 
tweetal andere ontwikkelingen die eveneens belangrijk 
zijn. De eerste daarvan heeft zijn oorsprong in het najaar 
van 1981. Dan wordt door de directeur van het Rekencen- 
trum een werkgroep ingesteld die de behoeften en moge- 
lijkheden van kantoorautomatisering op de THE dient te 
analyseren en tevens moet nagaan welke vorm van data- 
communicatie de komende jaren op de hogeschool het 
meest geschikt is. Het onderzoek resulteert in een lijvig 
rapport5 dat in december 1982 verschijnt. Ten aanzien van 
kantoorautomatisering venvacht de werkgroep dat 
diverse vormen daarvan in de komende jaren op de THE 
zullen worden toegepast. Verder zal gewaakt moeten wor- 
den voor een te grote verscheidenheid van systemen 
omdat dit de latere integratie zal bemoeilijkens. Wat de 
datacommunicatie betreft wordt geconcludeerd dat een 
zogenaamd breedbandnetwerk gebaseerd op kabeltelevi- 
sie-technologic een goede oplossing is die in de behoeften 
van de THE tot in het begin van de jaren negentig kan 
voorzien. Het datacornmunicatieverkeer dient onafhan- 
kelijk te zijn van het telefoonverkeer en moet via het in te 
voeren netwerk lopen. Aanbevolen wordt verder met een 
klein netwerk te beginnen waarmee ervaring kan worden 
opgedaan. 
Op basis van dit rapport wordt in 1983 het "scenario 
19907', opgenomen in het "Beleidsplan automatisering 
1984- 1989", gelntroduceerd. Hierin wordt een computer- 
netwerk centraal gesteld met de volgende karakteristie- 
ken: 

(i) verwerking, opslag en communicatie zijn gescheiden 
functies; 
(ii) de gebruikers krijgen via werkstations (bijvoorbeeld 
een personal computer) toegang tot de faciliteiten die tot 
het netwerk behoren; 
(iii) sterke decentralisatie van venverkingscapaciteit; 
(iv) dure apparatuur, opslag van grote prograrnmabibli- 
otheken en databestanden, netwerk-management-facili- 
teiten en algemene voorzieningen voor studenten zullen in 
hoofdzaak nog slechts centraal aanwezig zijn. 

5 'THENET een onderzoek naar de informatie- en communi- 
catiebehoeften van de THE en de realisatiemogelijkheden van 
een PTT-onafhankelijk lokaalnetwerk: Technische Hogeschool 
Eindhoven, 1982. 
6 Over kantoorautornatisering wijden wij hier niet verder uit. Uit 
een recent uitgevoerde enquite bblijkt dat het grote belang daarvan 
door de faculteiten, de bibliotheek en het Bureau van de universi- 
teit wordt onderschreven. 



De laatste karakteristiek is interessant wanneer zij wordt 
vergeleken met een belangrijke beleidsuitspraak uit 1979 
die toen deel uitmaakte van het rekenbeleid; de accentver- 
schuiving van centrale faciliteiten naar decentrale tekent 
zich hier duidelijk af. In het begin van 1983 wordt met de 
aanleg van het THENET (in het vervolg TUENET 
genoemd) begonnen en het door de werkgroep gesugge- 
reerde kleine netwerk komt tot stand tussen het Reken- 
centrum en een vakgroep van de faculteit Elektrotechniek. 
Overeenkomstig het "scenario 1990" is in de jaren tachtig 
het TUENET opgebouwd, gekenmerkt door de 
"afbouw" van het "centrale" Burroughs-tijdperk, de ver- 
vanging van het daarbij behorende mainframe door een 
aantal centraal opgestelde supermini's en de sterke uit- 
bouw van decentrale rekenvoorzieningen. Het "scenario 
1990" is inmiddels vervangen door een plan dat de verdere 
ontwikkeling van het netwerk schetst tot en met het jaar 
1992. In dit plan staat de gebruiker en de gebruikers- 
ondersteuning op de werkplek centraal; automati- 
seringsactiviteiten zijn primair gericht op het creeren van 
een zodanige omgeving dat de gebruiker zich optimaal kan 
wijden aan zijn (hoofd)taken. 

Het is niet doenlijk in het bestek van deze bijdrage de ont- 
wikkeling van het netwerk in detail te beschrijven. Bij- 
gaande tekening7 geeft de huidige stand van zaken weer. 
De volgende opmerkingen zijn bedoeld om de structuur 
en de functies van het netwerk summier te beschrijven; 
niet alle onderdelen van de netwerkstructuur komen daar- 
bij aan de orde. 
Het TUENET vervult een belangrijke rol bij de ontsluiting 
van services en computersystemen op de universiteit. Het 
aantal breedband-aansluitpunten bedroeg eind 1990 
3100, zodat vrijwel elke werkplek naar behoefte van data- 
communicatie apparatuur kan worden voorzien. In eerste 
instantie is dit gerealiseerd met het Localnet produkt. 
Hiermee zijn snelheden mogelijk tot 2000 karakters per 
seconde (CCn karakterbestaat uit ongeveer acht tien bits) 
en er zijn nu 1800 poorten operationeel. In tegenstelling 
met de oudere structuur waarbij een stervormig net met 
vaste verbindingen vanuit het Rekencentrum naar de 
werkplekken aanwezig was, kan er met het Localnet een 
verbinding opgezet worden met een willekeurige andere 
poort op het netwerk. Hierdoor is het mogelijk geworden 
niet alleen de centrale voorzieningen te ontsluiten maar 
ook de toegang tot de lokale systemen te verbeteren. 
Aangezien het breedbandnetwerk passief is en de 
netwerkinformatie, zoals het adres, in de Localnet-appa- 
ratuur zelf zit, kan bij een interne verhuizing de apparatuur 
eenvoudig worden verplaatst en in de nieuwe ruimte op de 
TUENET-wandcontactdoos worden aangesloten; vervol- 
gens kunnen de werkzaarnheden worden hervat. 
In de huidige situatie met grotere aantallen werkstations 

De tekening van de TUENET-structuur is vervaardigd door 
ing. J.F.A. Schillemans van het Rekencentrum. 

(WS7s) en krachtige PC's is de behoefte aan snelheid bij het 
transport van gegevens niet meer met Localnet alleen te 
vervullen. Steeds vaker wordt hiervoor Ethernet gebruikt, 
waarmee een veel hogere snelheid (theoretisch tot CCn mil- 
joen karakters per seconde) mogelijk is. Het TUENET 
vervult de rol van ruggegraatsnetwerk voor de koppeling 
van lokale ethernetten bij de faculteiten en diensten. 
Via beide netwerken zijn de services en systemen ontslo- 
ten, zoals de UNIX en VMS systemen, de adrninistratieve 
en bibliothecaire voorzieningen, de TUE supercomputer 
en de externe netwerken. De externe netwerken bestaan 
uit de telefoon-inkieslijnen en het Surfnet transportnet- 
werk. Hiermee kan toegang verkregen worden tot het 
openbare datanetwerk van de PlT. Verder zijn de Neder- 
iandse instellingen voor hoger ondenvijs en researchcentra 
eraan gekoppeld en zijn via EARN/BITNET en Internet 
duizenden systemen over de. hele wereld bereikbaar 
geworden vanaf iedere werkplek. 

De tweede ontwikkeling waarop in het begin van de sectie 
werd gedoeld betreft de stormachtige opkomst van de per- 
sonal computer (PC). Het ~ekencentrum heeft in een 
vroeg stadium de betekenis van PC's voor het rekenen en 
automatiseringsdoeieinden onderkend en in het begin van 
de jaren tachtig daarover een eerste verkennende studie 
uitgevoerd. In dit verband dient ook de aandacht te wor- 
den gevestigd op het rapport "Samenwerking ... reken 
maar" van SURF, waarin prognoses voor het aantal werk- 
stations (PC's en terminals) ten opzichte van het aantal 
medewerkers en studenten zijn opgenomen. Bij de aan- 
schaf van PC's wordt, begrijpelijkenvijs, op de TUE 
gestreefd naar enige standaardisatie, tenvijl in 1984 IBM- 
compatibiliteit wordt voorgeschreven. Standaardmerken 
in de beginperiode zijn IBM en Philips; later worden daar 
Olivetti, Tulip en Rembrandt aan toegevoegd. 
In de periode tot aan 1988 is er, over de gehele universiteit, 
een sterke groei van het aantal PC's te constateren; daarna 
treedt enige stabilisatie op, omdat nu ook meer geavan- 
ceerde werkstations (SUN'S, Apollo's) worden aange- 
schaft.Voor een optimale taakvervulling acht de universi- 
teit het op den duur noodzakelijk dat, verhoudingsgewijs, 
tegenover elke twee medewerkers CCn PC staat; voor stu- 
denten bedraagt deze verhouding 10 : 1. In de huidige 
technisch-wetenschappelijke omgeving is de PC niet meer 
weg te denken. Ook in het ondenvijs speelt hij een belang- 
rijke rol. In 1989 bijvoorbeeld zijn in het Rekencentrum, 
ten behoeve van het wiskunde-ondenvijs voor eerstejaars 
Werktuigbouwkunde studenten, vier nieuwe instructie- 
zalen ingericht; per zaal zijn 21 AT'S van het type Tulip en 
Rembrandt opgesteld. In de "open shop7' van het Reken- 
centrum, te vergelijken met de leeszaal in de centrale 
bibliotheek, staat ook een keur aan PC's ter beschikking. 
Deze faciliteit is bij studenten zeer in trek en is dagelijks 
van 08.00 uur tot 22.00 uur geopend. Tegen een geringe 
vergoeding kunnen bij het Rekencentrum ook PC's wor- 
den gehuurd. In 1988 waren er op de TUE ongeveer 1300 
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In de "open shop" kon de gebruiker vroeger terecht voor ponsband- en ponskaartmachines. Deze (nu nostalgische) apparatuur werd 
later vervangen door talrijke ADM-42 terminals voor het werken op de Burroughs-systemen. Nu staan er in deze ruimte ovenvegend 
PC's. 

personal computers en 300 terminals aanwezig; eind 1990 
bedroeg het aantal PC's ongeveer 1900. 
In de voorgaande secties hebben wij in grote lijnen een 
schets gegeven van de aanschaf van de grote centraal 
geplaatste rekensystemen. De ontwikkeling daarvan ver- 
loopt in deze periode als volgt. Geheel conform de plan- 
nen wordt in 1984, naast de B 7700, het B 7900 systeem 
gelnstalleerd; dat brengt een ingrijpende verbouwing van 
de rekenzaal met zich mee omdat de B 7900 bijzondere 
voorzieningen vergt. In het najaar van 1984 is de machine 
opera'tioneel. De werkzaamheden op de B 7700 nemen 
geleidelijk af en hij wordt in augustus 1985 afgevoerd. Ver- 
der worden in 1984 de eerder genoemde VAX-systemen 
gelnstalleerd. Daarvan is de VAX-11/750 met het UNIX 
besturingssysteem pas in maart 1985 operationeel. Ter 
introductie van de VAX-en besteedt het Rekencentrum 
extra aandacht aan het begeleiden van (toekomstige) 
gebruikers. De centrale DEC 2020-machine, voorname- 
lijk in gebruik bij de faculteit Bedrijfskunde, wordt in het 
begin van 1987 ontmanteld; het gebruik van deze main- 
frame verplaatst zich naar PC's. Medio de jaren tachtig 
kiest het Rekencentrum voor DEC en IBM als hoofdleve- 
ranciers voor centrale apparatuur; daarmee is tevens 

bereikt dat de TUE minder machine-afhankelijk is. In 
1985 wordt de komst van een IBM 4381 voorbereid, die 
eind 1986 wordt geleverd. Deze machine is vooral bedoeld 
voor ondenvijs en onderzoek en voor de conversie van 
programmatuix voor administratieve toepassingen. 
Door de jaren heen blijkt dat het gebruik van de IBM 4381 
voor ondenvijs- en onderzoekswerkzaamheden bij de ver- 
wachtingen achterblijft; de VAX-en hebben zich daar 
genesteld en momenteel wordt de machine ovenvegend 
gebruikt voor administratieve toepassingen. In 1986 zitten 
de VAX-machines a1 aan de top van hun capaciteit; 
daarom wordt in 1987 een "dikke7' VAX 8530 aangeschaft 
die een vijf keer zo grote capaciteit heeft als het type 11/ 
750. Geleidelijk aan wordt het gebruik van de B 7900 
afgebouwd, het eerst in de onderwijs- en onderzoeksfeer. 
In 1989 is het systeem, in afgeslankte vorrn, nog slechts in 
gebruik voor administratieve toepassingen. Op 17 oktober 
1989 valt, met enig ceremonieel, definitief het doek; het 
Burroughs-tijdperk is daarmee voor de TUE afgesloten. 
De supermini van de faculteit Werktuigbouwkunde, de 
PRIME 750, wordt in 1988 vervangen door een micro 
VAX-cluster dat de nieuwe faculteitscomputer wordt. 
Kleine supercomputers doen aan het einde van de jaren 
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tachtig hun intrede op de TUE. Zo wordt een minisuper 
van het type Alliant door de faculteit Elektrotechniek in 
1987 aangeschaft. Op centraal niveau wordt, speciaal ten 
behoeve van groot rekenwerk (bijvoorbeeld voor Schei- 
kundige Technologic) eveneens de aanschaf van een 
supercomputer voorbereid; deze Alliant FX/2816 wordt 
in de herfst van 1990 in gebruik genomen. 
Met bovenstaande schets is een redelijk getrouw beeld 
gegeven van de centrale systemen (en eveneens van een 
aantal decentrale systemen) die momenteel op de TUE 
aanwezig zijn; zie ook de tekening van de TUENET-struc- 
tuur. De algemene trend aan het eind van de jaren tachtig is 
dat de faculteiten een afnemend gebruik van de centrale 
faciliteiten melden (we1 "electronic mail" en het gebruik 
van specialistische randapparatuur), en een sterk toene- 
mend gebruik van de eigen decentrale apparatuur. De 
ondoorzichtige methodiek van doorberekening van kos- 
ten is daar mede debet aan; verder stelt de derde geld- 
stroom sommige faculteiten in staat zelf geavanceerde 
"dedicated" apparatuur aan te schaen.  
In deze periode worden ook vele administratieve automa- 
tiseringsprojecten bewerkt; ter iiiustratie geven wij een 
voorbeeld nauw verband houdende met het onderwijspro- 
ces. Een van de administratieve werkzaamheden waar- 
voor de B 7900 in zijn nadagen wordt gebruikt betreft het 
dan vigerende ondenvijsinformatiesysteem. Met het ver- 
dwijnen van de machine is, in een aantal fases, door het 
Rekencentrum in overleg met de gebruikers een geheel 
nieuw systeem, aangeduid met OWIS, ontwikkeld. De 
officiele ingebruikneming door de Centrale Studentenad- 
ministratie en de studentenadministraties van de facultei- 
ten vindt door de rector magnificus plaats op 23 november 
1989. 
Alvorens we iets zeggen over de taken van het Rekencen- 
trum in de zich gewijzigd hebbende omstandigheden, is 
het dienstig hier kort verslag te doen van de veranderingen 
die plaats hebben gevonden in de directie van het instituut. 
Zoals reeds is vermeld, trad drs. B.J.M. Morselt aanvanke- 
lijk als hoofd, later als directeur op. Gedurende een lange 
reeks van jaren is hij dat gebleven, tot hij op 1 augustus 
1987 plaats maakt voor een van zijn naaste medewerkers, 
ir. H.P.J.M. Roumen. Laatstgenoemde wordt op 1 augus- 
tus 1988 benoemd tot secretaris van de universiteit; vanaf 
die datum treedt ir. W.J.M. Senden als directeur op. 

Het beleid dat met betrekking tot de automatisering dient 
te worden gevoerd is gedurende de laatste jaren uitvoerig 
op de universiteit aan de orde geweest. Dat heeft onder 
meer geresulteerd in het "Beleidsplan automatisering 
TUE 1989-1992". Omdat het draagvlak hiervoor bij de 
faculteiten niet geheel bevredigend was, is door de 
bestuurscommissie Automatiseringsbeleid (de opvolger 
van CORE) in 1989 bij de faculteiten en diensten uitvoerig 
informatie ingewonnen over hun wensen. Dat leidde tot 
een bijstelling van het plan, en het "Beleidsplan automati- 
sering TUE 1990-1993'' is anno 1991 het meest actuele 

beleidsdocument dat ter beschikking staat. Rekening hou- 
dend met de beleidsvoornemens die daarin zijn neerge- 
legd, zal het Rekencentrum zich de komende jaren gaan 
richten op de volgende taakgebieden (zie pag. 36 van het 
Beleidsplan): 

a) voorbereiding en coordinatie van het automatiserings- 
beleid van de universiteit; 
b) realisatie en beheer van de infrastructurele voorzienin- 
gen; 
c) ondersteuning bij aanschaf, gebruik en beheer van 
(lokale) automatiseringsvoorzieningen; 
d) ontwikkeling, realisatie en technisch beheer van 
(gemeenschappelijke) informatiesystemen ten behoeve 
van bestuur en beheer en documentaire informatieverzor- 
ging; 
e) expertisecentmm voor automatiseringsdienstverlening 
op voor de universiteit relevante gebieden van de informa- 
tietechnologie. 

Voor het ogenblik biedt dat voldoende houvast. De ont- 
wikkeiing van het Rekencentrum zil echtei gekenmerkt 
worden door een voortdurend zoeken naar een evenwicht 
in het spanningsveld van vraag en aanbod, zowel in techni- 
sche als in financiele en organisatorische zin. Het zal boei- 
end zijn te zien wat de positie van het Rekencentrum in, 
zeg, het jaar 2000 is; daarover kan men, gelet op de grote 
veranderingen die zich in de informatietechnologie waar- 
schijnlijk ook in de toekomst zullen voordoen, alleen maar 
speculeren. 




