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Mijnheer de Rector Magnificus, 
Dames en heren, 

Deze rede is ingegeven door fascinatie, en dan 

door de fascinatie voor een vak. Zij gaat over 

motieven en over geluk. Zij gaat over het geluk 

dat je beleeft op het moment van bevrijding. 

Het was mij in mijn leven toegestaan deze 

momenten op grote schaal te ervaren. Daarom 

wil ik vandaag, op het tijdstip van afscheid, 

daarover spreken. Want wij vragen ons in het 

onderwijs al enige tijd af welke motieven jonge 

mensen bewegen als zij kiezen: voor of tegen 

een stijl van leven, voor of tegen een 

academische studie, voor of tegen, 

bijvoorbeeld, elektrotechniek. Naar mijn idee 

hebben al deze keuzes te maken met 

verwachtingen omtrent geluk. Wanneer ervaar 

je geluk? Ik kan dit alleen voor mij zelf 

beantwoorden. Maar aangezien ik van deze 

wereld ben, zijn mijn bevindingen mogelijk 

wel ook geldig voor soortgenoten uit een 

andere generatie. 

Geluk, zo zei ik, heeft voor mij te maken met 

bevrijding. Toen ik in april 1945 de ogen goed 

open deed keek ik in een wereld die niets meer 

te maken had met de wereld van vier weken 

daarvoor. Van de gebouwen die tot dan toe tot 
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de vaste omlijning van mijn schoolweg hadden 

behoord waren alleen nog hopen puin over. 

Eindeloze colonnes van Amerikaanse militaire 

voertuigen vol met goederen hulden de wegen 

in stof. De mensen op de wagens spraken een 

vreemd idioom, hadden soms een andere 

huidskleur, aten voedsel dat ik nog nooit had 

gezien in exotisch aandoende hoeveelheden, 

rookten Camel en Lucky Strike en luisterden 

naar een nieuwe soort van muziek, die mijn 

motorische zenuwen op gang bracht maar 

verder weinig van doen had met Pruisische 

marsmuziek. De deur was open gegaan en er 

was een wind gaan waaien die de 

beklemmende sfeer van het Derde Rijk binnen 

een etmaal wegvaagde. De nieuwe wereld leek 

op een bepaalde manier immoreel en 

verleidelijk. Maar tegelijk stroomde er een 

betoverende geur van levenslust en kracht 

binnen en doordrong de ruimte tussen de 

puinhopen. Dit was nieuw en vervulde mij van 

top tot teen met nieuwsgierigheid. 

De ervaring van bevrijding hebben zeker veel 

mensen met mij gedeeld - maar ofhet bij hen 

dezelf de gevoelens heeft opgewekt durf ik te 

betwijfelen. Tenslotte had ik geen verleden -

alleen een schimmig idee dat de toekomst 

anders zou zijn dan het verleden waarin mijn 

ouders waren grootgebracht. De toekomst was 

armoede althans in de eerste jaren na de 



oorlog. Na de euforie van 1945 werden wij door 

de naoorlogse realiteit terug geplaatst op de 

bodem der feiten. 

De volgende bevrijding was de ontdekking dat 

ik over een zeker talent voor wiskunde en een 

spontane interesse voor natuurkunde en 

techniek beschikte. Ik rook mijn kans. Deze 

twee neigingen openden een schitterend 

perspectief. Iedereen in mijn omgeving gaf 

blijk van de overtuiging dat de beheersing van 

een tegen de natuurkunde leunend technisch 

vak een sprankelende toekomst beloofde. Ik 

hoefde mij alleen hard in te spannen - het 

succes zou niet lang op zich moeten laten 

wachten. Wat kan een jongeling in berooide 

omstandigheden maar voor de rest in het 

volledig bezit van zijn geestelijke en 

lichamelijke vermogens beter gebeuren dan zo 

een duidelijk doel voor zich te zien? Kunt u 

mij volgen als ik dit als een bevrijding ervoer? 

Een bevrijding van de twijfels over de 

toekomst? Een bevrijding van de opsluiting in 

derdehands kleren, van het gebrek aan 

bewegingsvrijheid? Voor altijd voldoende 

leesvoer en muziek binnen handbereik? Kunt 

u mij ook volgen als ik stel dat al deze 

perspectieven mij fascineerden? 

Natuurlijk zijn dit bescheiden perspectieven. 

De studie moest voor de nodige verbreding 

zorgen. Dat deed zij. Een wereld ging voor mij 
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open. De eerste wetenschappelijke taak die mij 

werd toevertrouwd, was het uitvoeren van 

berekeningen aan de straalvoering van een 

elektronenmicroscoop met een permanente 

magneet. Ik werkte op een mechanische 

rekenmachine van het merk "Monroe". Hoe 

suggestief de naam van de machine ook was, 

de taak was ontmoedigend - van fascinatie 

niets te bekennen. Wel leuk was het dat de 

constructeurs van de microscoop, von Borries 

en Lenz, mij meenamen naar het Academisch 

Ziekenhuis in Dusseldorf toen het eerste 

prototype daar in bedrijf werd gesteld. 

In het vervolg zullen wij allereerst kijken naar 

het gereedschap, de computer. Verderop ga ik 

in op de op de eerste pogingen om hem te 

gebruiken voor het ontwerpen van 

elektronische circuits. Daarbij vertel ik 

uiteraard over onze aanpak, die een 

handelsmerk werd voor Eindhoven. Ik sluit af 

met een schets van de technologische 

toekomst. Wat zullen elektronische producten 

straks kunnen en hoe moeten wij hen 

ontwerpen? 



Zuse en Siemens, 
"Circuits and Systems" 

Rekentuig 

In Duitsland was de bouwingenieur en 

computerpionier Konrad Zuse in 1935 (toen 25 

jaar oud) begonnen in de woonkamer van zijn 

Figuur 1: Konrad Zuse 

ouders zijn eerste computer, de Zr, te bouwen. 

(De in Silicon Valley bij <lit soort entrepreneurs 

gebruikelijke garage stond kennelijk niet ter 

beschikking, vermoedelijk wegens afwezigheid 

van de bijbehorende auto!) Het monster was 

zuiver mechanisch en heeft nooit echt gewerkt. 

In 1941 ontstond de Z3, gemaakt met 

elektromechanische relais. In technisch 

opzicht was de Z 3 vergelijkbaar met de 

Harward MarkI van Howard Aiken en de 

Colossus Mark l in Bletchley Park. Bletchley 

Park was het laboratorium waar de Britse 

geheime dienst de door de Duitse Enigma

machine berekende encryptie probeerde te 
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breken - met succes zoals bekend. Anders dan 

de Collossus was de Z3 een volledig 

programmeerbare rekenmachine, een 

zogenaamde "stored program computer" - de 

eerste van zijn soort. 

Na de oorlog bouwde Zuse commerciele 

machines: de Z22 gebruikte buizen als 

schakelelement. lets later kwam de Z23 op de 

markt, al volledig getransistorizeerd. Toen brak 

de reeks af. Zuse's firma kwam in 

moeilijkheden. De licenties werden opgekocht 

door Brown Boveri, een van oorsprong 

Zwitsers bedrijf, toen nog voornamelijk bezig 

met zware aandrijvingen en energietechniek. 

Volgens geruchten hield Konrad Zuse er een 

fors vermogen aan over. 

Zo gezien voldoet de Zuse's bedrijf aan het 

standaard patroon van de huidige Silicon 

Valley "start up". Enkele van onze alumni 

.figuur 2: Zuse's Z1 



hebben recentelijk op vergelijkbare manier 

redelijke vermogens geaccumuleerd. Maar niet 

alle overnames zijn eender. Niet alleen Zuse 

ging ten onder, de hele Europese 

computerindustrie raakte in diepe problemen. 

Het zeer veelbelovende en technisch 

hoogstaande Nederlandse Electrologica werd 

overgenomen door Philips dat even later met 

de hele computeractiviteit stopte. Siemens 

stopte de tot dan toe succesvolle eigen 

computerontwikkeling en begon de Siemens 

4004 op de markt te brengen, een machine 

gebouwd met licenties van General Electric. De 

Telefunken TR440 faalde in de markt. Later 

zou het merk "Telefunken" integraal van het 

toneel verdwijnen. Ook de firma Standard 

Elektrik Lorenz faalde met de ER56. De firma 

bestaat nu niet meer. 

De Europese computerindustrie leek te worden 

verpletterd door de confrontatie met het IBM 

systeem 360. De essentie van het systeem 360 

was standaardisering. Systeem 360 was een 

hele reeks machines met allemaal dezelfde 

verzameling van machine-instructies. 

Verschillende types uit de serie verschilden 

gewoon in snelheid en hadden meer of minder 

geheugen. Dit werd "upwards compatibility" 

genoemd. IBM stond er bekend om dat ze op 

de locatie van een klant de machine in een 

weekeind konden installeren. De werknemers 
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gingen vrijdagavond naar huis en konden 

maandagochtend gewoon weer aan de slag. 

Wie programma's had in FORTRAN en 

COBOL kon zijn software gewoon blijven 

draaien. Niet alles werkte uiteraard perfect in 

dit concept. Een reeks van IBM managers werd 

genadeloos naar huis gestuurd omwille van de 

weinige dingen die fout gingen met de 360. 

Daarentegen duurde het meer dan een jaar 

voordat de door de TU Karlsruhe omstreeks 

1965 aangeschafte Electrologica X8 ter 

beschikking kwam voor algemeen 

wetenschappelijk werk. Dit was lang niet 

alleen de fout van Electrologica - mijn 

vrienden in het rekencentrum van de TU 

Karlsruhe vonden het nodig om de algehele 

systeemsoftware te herschrijven. Wij werden 

beloond met het door Horst Wettstein 

ontworpen besturingssysteem "Hydra", een 

van de eerste multitask systemen, dat negen 

terminals simultaan kon hanteren (vandaar de 

naam). Ook de Algol compiler werd opnieuw 

geschreven, door mijn vriend Manfred 

Brockhaus. Voor mijn vrienden en mij waren 

computers fascinerend speelgoed voor slimme 

wetenschappers. Maar ook in de commerciele 

sfeer was de vervanging van een 

computersysteem een maanden durende 

opera tie. 



Systeem 360 opende een nieuwe markt: die 

van de gebruikers van grate commerciele 

mainframes. Twintig jaar eerder (1943) had 

Thomas J. Watson sr., president-directeur van 

IBM, de wereldbehoefte aan grate computers 

omschreven met het magere getal "vijf". Hij 

dacht daarbij aan en soort supercomputer voor 

wetenschappelijke ofwel militaire 

doelstellingen met de overheden als klant. 

Commerciele toepassingen werden gezien en 

uitgeprobeerd maar droegen grate risico's. 

Omstreeks 1960 waren er wereldwijd ca. 8000 

computers ge'installeerd. Maar met Systeem 

360 was een drempel overschreden. Machtige 

en over veel kapitaal beschikkende bedrijven 

als banken en verzekeringen bestelden massaal 

computers ter waarde van vele miljoenen 

guldens. IBM behaalde op mainframe 

computers winstmarges van 19%. Echter niet 

alles in Europa ging ten onder: ICL in 

Manchester, Olivetti, Bull en het in 1952 als 

"Laboratorium fur elektronische 

Impulstechnik" opgezette Nixdorf gingen nog 

een hele historische periode mee of bestaan 

zelfs heden nog, zij het in sterk veranderde 

gedaante. 

De opkomst van het Systeem 360 was bij lange 

na niet de enige paradigmatische verandering 

in de geschiedenis van ons vak. De 

geschiedenis tussen toen en nu kent een lange 
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reeks van zulke veranderingen, die vele 

slachtoffers onder Amerikaanse bedrijven 

hebben geeist. Control Data Corporation, 

Remington, Sperry, Burroughs, later Data 

General, Prime, Symbolics, Alliant, Thinking 

Machines Corporation, zelfs recentelijk het 

vlagschip van de minicomputer era, Digital 

Equipment Corporation, jarenlang alleen maar 

bekend onder de koosnaam "Digital", zij allen 

zijn verleden tijd. Desondanks is het 

marktvolume van de industrie over de hele 

periode van nu vijftig jaar continu gestegen. 

Verschuivingen van paradigma's zullen in dit 

betoog nog vaker aan de orde komen - zij 

vormen de draad van Ariadne door de 

geschiedenis van het vak. 

Voor en in de tweede wereldoorlog hadden de 

Duitse universiteiten weinig bijgedragen aan 

het thema computers. De ETH Ztirich had 

computercapaciteit van de Zuse's Z4 

ingehuurd. Met de opbrengst stichtte Konrad 

Zuse het bedrijf "Zuse K. G." in 1949· In 

tegenstelling daarmee waren in USA en 

Engeland enkele universiteiten zeer actief 

geweest. Howard Aikens Harvard Mark I is al 

ten tonele gevoerd. Aiken's werk werd door 

IBM financieel ondersteund. Vannevaar Bush 

bouwde op MIT analoge integratiemachines. 

De elektronicus J. Presper Eckert en de fysicus 

John W. Mauchly concipieerden de ENIAC 



("Electronic Numerical Integrator and 

Calculator") aan de Moore School of 

Electronics, onderdeel van de University of 

Pennsylvania in Philadelphia. Zij realiseerden 

vanaf 1943 hun concept met behulp van het 

Amerikaanse leger. Later richtten zij samen de 

Eckert-Mauchly Computer Corporation op, die 

in 1950 in de Remington Rand Corporation 

opging. Dit was oak voor hen een voordelige 

overname. 

John von Neumann doceerde als 

gasthoogleraar voor mechanische fysica (als 

collega van Albert Einstein) aan de Princeton 

University. Zijn werk vond later zijn neerslag 

in de EDVAC ("Electronic Discrete Variable 

Automatic Computer"). De EDVAC was 1952 

operationeel en was de eerste elektronische 

door een programma gestuurde computer 

(Zuse's Z3 was elektromechanisch!). In 

Engeland was tijdens de oorlog en daarna tot 

heden de universiteit van Manchester de 

bakermat van de computerontwikkeling. 

De stagnatie in Duitsland werd doorbroken 

door de TU Munchen. Vanaf 1950 werd daar 

ter plaatse de buizenmachine PERM 

(" Programmgesteuerte Elektronische 

Rechenmaschine Miinchen") gebouwd onder 

leiding van Hans Piloty en met medewerking 

van zoon Robert Piloty, Hans-Otto Leilich en 
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Figuur 3: Heinz Zemanek 

Walter E. Proebster. Omstreeks 1956 was de 

PERM operationeel. Heinz Zemanek bouwde 

in Wenen van 1956 tot 58 de eerste 

universitaire getransistoriseerde machine 

waaraan hij de poetische naam "Mailufterl" 

toekende. De naam was geinspireerd door de 

naam van de MIT computer "Whirlwind" en 

verwees naar de ook voor toen lage 

klokfrequentie (132 KHz) van Mailtifterl. Heinz 

Zemanek gaf dus blijk van een typisch trekje 

van Oostenrijks-Europese bescheidenheid. In 

mei 1958 berekende Mailtifterl het priemgetal 

5073548261. Later deed hij dienst bij bet 

berekenen van toonreeksen voor de in bet 

dodekafonisch systeem componerende Hanns 

Jelinek. Maar Mailtifterl loste ook EMC 

problemen op verbonden aan de signaal

overdracht over hoogspanningsleidingen. 

Er bestond zelfs een programma voor de 

berekening van priemimplikanten. 



Figuur + Zemanek's Mailufterl 

Filterontwerp met zelflerende algoritmen 

De techniek van de signaalbewerking was toen 

analoog. Wij hadden weliswaar computers, 

maar het besef <lat die een rol zouden kunnen 

spelen in de telecommunicatie was nog niet 

algemeen doorgedrongen. De telecommunicatie 

stond in het teken van de automatisering van 

de telefonie over lange afstanden, <lat wil 

zeggen tussen de steden. Ook de automatische 

internationale telefonie was al een eind op 

weg. De interlokale verbindingen hadden een 

zeer grote bandbreedte. De gesprekken werden 

in naast elkaar liggende frequentiegebieden 

gestapeld (in het Engels wordt deze methode 

"Frequency Division Multiplex" (FDM) 

genoemd.) Om de gesprekken zuiver van 

elkaar te kunnen scheiden waren 

componenten nodig die algemeen "filters" 

werden genoemd. Filters waren het heersende 
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thema van het onderzoek van Hans Schi.ifSler 

en Otto Herrmann aan de TU Aken. Tijdens 

mijn stage en afstudeerproject raakte ik er diep 

bij betrokken. Voor FDM waren er niet alleen 

grote getallen van filters nodig - er moesten 

ook zeer veel verschillende typen filters worden 

ontworpen. 

In 1939/40 was de filtertheorie door Wilhelm 

Cauer en Sidney Darlington in onafhankelijk 

werk bekroond met een analytisch resultaat 

van grote betekenis. Zij beschreven voor het 

eerst een algoritme (dat wil zeggen: een 

rechtlijnige reeks van rekenstappen) voor de 

berekening van FDM-filters. Voorheen was <lat 

in wezen probeerwerk geweest. Maar het bleek 

ook later nog probeerwerk. Cauer's algoritme 

was zo ingewikkeld <lat de industrie hem niet 

begreep - althans niet op een zodanige schaal 

dat het met gewone ontwerpers kon worden 

uitgevoerd. Ook werd het rekenwerk als te 

tijdrovend beschouwd - men vond het 

proberen meer doelmatig. Daarom begonnen 

specialisten zoals Ernst Glowatzki aan het 

berekenen van tabellen. Het gebruik van 

tabellen was een beproefde methode voor 

ingenieurs. Deze tabellen kregen de 

ontwerpers in handen om daarmee de filters te 

ontwerpen. Glowatzki organiseerde het 

rekenwerk in grote zalen waar tientallen 

accountants met mechanische rekenmachines 



het algoritme van Cauer ten uitvoer brachten. 

Met enige fantasie kunt u zich misschien het 

geluid van het geheel voorstellen en het beeld 

van een muzikaal gebeuren oproepen. 

Vanwege mijn "Monroe" -avontuur was ik zelf 

hiertoe goed in staat - maar ik ervoer weinig 

genoegen aan deze fantasie. Geen fascinatie 

dus. 

Rudolf Saal vatte het idee op om de berekening 

van Glowatzki's tabellen op de PERM uit te 

voeren. Dit leidde tot een doorbraak in het hele 

vak. Er openden zich schitterende 

perspectieven voor het vak "Circuits and 

Systems", netwerken en systemen. Saal's werk 

werd in de USA gepubliceerd. Hij was voor 

enkele jaren de best bekende Europeaan in het 

vak in de USA en ontving prijzen voor zijn 

werk. 

Ondertussen werd een begin gemaakt met 

digitale transmissie over de interlokale 

telefoonlijnen - een techniek die aan de wieg 

staat van Internet. De seinsnelheden waren 

matig onder andere omdat de 

transmissiekanalen in eerste instantie 

geoptimaliseerd werden voor 

spraaktransmissie. Hans Schii:f?.ler had een 

idee hoe je filters moest ontwerpen om de 

seinsnelheden te verbeteren. Otto Herrmann 

en ik begonnen aan enig theoretisch gesleutel 
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in de hoop Wilhelm Cauer's succes te 

herhalen. Ik voelde mij als een goudzoeker. 

Maar toen na enige tijd als maar geen goud te 

voorschijn bleek te komen, verloor Hans 

Schii:f?.ler het geduld. "Waarom proberen jullie 

niet een analoge rekenmachine?" was zijn 

vraag. Je hoefde hem maar een beetje te 

kennen om te weten dat in deze vraag een 

bindend advies schuilging. 

Een afstudeerperiode lang werd ik gekluisterd 

aan de Telefunken RA 463/2. Je kon de filters 

op dit apparaat redelijk efficient simuleren en 

met potmeters de parameters veranderen 

terwijl je het gedrag observeerde. De methode 

van optimalisering was gewoon "trial and 

error". Het was een baan voor een strafkamp. 

Otto Herrmann verzuchtte: "Als je dit nu op 

een digitale machine zou kunnen doen ... ". 

Ondertussen had ik een promotiestipendium 

en besloot er werk van te maken. Immers er 

bleek interesse bij de industrie te bestaan. 

Figuur 5: Analoge Computer Telefunken RA 463/2 



Ik gruwde van het idee om die filters allemaal 

"met de hand" (SchuJSler zei altijd "zu FuJS") te 

moeten optimaliseren. 

Om een lang verhaal kort te maken: ik bedacht 

een methode van "automatisch leren" voor een 

digitale machine. Voor de kenners: ik 

gebruikte een Newton-Raphson iteratie. Na 

maanden uitrekenen van formules en regel 

voor regel opschrijven van machine instructies 

zat ik op een gegeven moment voor de 

Siemens 2002. Het grote moment was 

gekomen om te zien ofhet idee zou werken. Ik 

zat in een staat van grote opwinding voor het 

bedieningspaneel van de 2002 en ramde op de 

startknop. De resultaten van elk Newton

Raphson iteratieslag kwamen op een ratelend 

IBM regeldrukker te voorschijn. En, jawel, na 

enkele seconden effectieve rekentijd en acht 

klappen van de drukker stopte de machine en 

vond <lat ze een resultaat had. Ze had 

inderdaad een resultaat en <lat was nog goed 

ook. 

Bij het "Institut fUr elektrische 

Nachrichtentechnik" (IENT) in Aken had men 

de gewoonte om op willekeurige momenten 

van de <lag de klok ineens op "3 pm" te zetten 

en dan was het theetijd. Dat was wat wij hier 

een "vakgroepsvergadering" hadden genoemd, 

als de vakgroepen nog zouden bestaan. Toen ik 
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Figuur 6: Enkele instructies van een programma 

voor de Siemens 2002 

die <lag van het rekencentrum terug kwam was 

het net theetijd. Ik liep de ronde binnen en het 

werd even stil. Ik knikte met mijn hoofd -

iedereen wist <lat <lit succes betekende. Ik 

kreeg de gelukwensen van de hele ronde. Dit 

was geluk - dit was waarop ik maanden had 

gewacht. Volker Aschoff, de chef van het IENT, 

wilde <lat ik zo snel mogelijk promoveerde. En 

zo kwam het <lat ik nauwelijks achttien 

maanden nadat ik was begonnen mijn 

proefschrift indiende. 

De promotiecommissie was niet erg onder de 

indruk van dit alles. Een analytische oplossing 

was er niet, dus eigenlijk was er geen theorie. 

Maar er was ook niets gebouwd. 

Programmeren werd niet overmatig serieus 

genomen. Als de theorie er eenmaal was, 

betekende het opschrijven van al die 



instructies toch alleen maar slavenwerk. Ik 

mocht clan wel promoveren maar mij zeker 

niet op deze prestatie laten voorstaan. Het kon 

mij niet zo veel schelen want Hans SchufSler 

gaf mij een toekomstperspectief. Ik ging even 

later met hem naar Karlsruhe om het "Institut 

for Nachrichtensysteme" op te richten. Maar 

een beetje stak het gebrek aan appreciatie toch. 

Figuur T Besturingspaneel van de Siemens 2002 

Kurt Antreich, die destijds met Rudi Saal in 

het Telefunken ontwikkelingslaboratorium in 

Backnang werkte, heeft mij veel later 

getrakteerd op de geschiedenis van de 

toepassing aldaar. Zij implementeerden mijn 

methode helemaal opnieuw op de TR4 en 

rekenden vele honderden filters uit voor de 

apparatuur die Telefunken aan de Duitse PTT 

leverde. Op het idee mij een baan aan te 

bieden zijn ze nooit gekomen. Maar ik heb ook 

niet gesolliciteerd. Ik wist gewoon niets van 

hun werkzaamheden. 
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De Cornell Biennial Conference 69 
en de Yorktown Clan: CAD krijgt 
profiel! 

Tussenspel 

Wij schrijven het jaar 1969. Een jaar 

campusleven in College Park, Maryland, zat er 

voor mij bijna op. In juli van dat jaar was Neil 

Armstrong op de maan gaan wandelen. Het 

waren de jaren van de "flower power". Op het 

weiland van Max Yasgur's boerderij dicht bij 

het dorpje Woodstock noordelijk van New York 

kwamen 400000 jongeren in de stromende 

regen bijeen om te luisteren naar Joe Cocker, 

Jimi Hendrix, Joan Baez, John Sebastian, Sly 

and the Family Stone en Jefferson Airplane. 

"The New York State Thruway is closed, man!" 

hoorden wij zanger Arlo Guthrie in de 

autoradio roepen terwijl wij daar ergens in een 

file stonden. College Park had de eerste 

"streakers" te zien gekregen, dames en heren 

studenten die er een punt van maakten om 

bloot over de eindeloze graszoden van de 

campus in College Park te sprinten. In San 

Francisco was het district rond Haight en 

Ashbury Road het centrum van de 

hippiebeweging. Wij verbleven in 35 Ashbury 

omdat het simpel en voor niets was en hadden 

geen idee wat er om ons heen gebeurde. Toen 

ik mijn Plymouth stationwagon, die mij trouw 



een heel jaar gediend had en alleen een keer 

op de Golden Gate Bridge lichte tekens van 

astma had vertoond, aan de man wilde 

brengen lukte dat niet. Zodra ik aan de 

telefoon het adres noemde werd aan de andere 

kant spontaan opgehangen. De Berkeley 

campus galmde van het donkere ritmische 

gebons van de conga drums. Het jaar daarvoor 

was Richard Nixon het Witte Huis 

binnengetrokken. Hij beeindigde de oorlog in 

Vietnam, maar raakte later verstrengeld in de 

draden van de Watergate-affaire. 

In 1968 verscheen een opmerkelijke film: 

"2001, A Space Odyssey" van Stanley Kubrick 

naar een roman van Arthur C. "Discovery 

Channel" Clarke. De hoofdpersoon van de film 

is HAL. HAL is het kunstmatige brein van het 

ruimteschip "Discovery". Hij is 

alomtegenwoordig in Discovery - hij 

belichaamt Clarke's en Kubrick's visie van 

"ambient intelligence" en "ubiquitous 

computing" lang voordat de huidige 

informatietechniek deze visies onder woorden 

heeft gebracht. Hun visie groeit uit tot een 

nachtmerrie, omdat HAL wantrouwen opvat 

tegenover de bemanning. Hij denkt dat de 

bemanning hem wil elimineren omdat hij 

mogelijk een fout heeft gemaakt. Hij brengt de 

bemanning om (die voor een groot deel 

ingevroren is om voorraden te besparen) tot op 
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het personage Dave Bowman na, die HAL 

uiteindelijk te slim af is en erin slaagt om hem 

uit te schakelen. HAL maakt amok uit angst: 

hij dacht dat afschakelen gelijk is aan sterven. 

HAL is in de film "geboren" op 12 januari 

1992 - dat is voor ons nu verleden tijd. De 

Stanford-professor David G. Stork heeft in 

1997 een aantal verhalen gebundeld, waarin de 

visie van HAL gespiegeld wordt aan de huidige 

technologie. 

De CORNELL Conference 

In 1967 was Cornell met een nieuwe reeks 

conferenties begonnen. De tweede in de reeks 

in 1969 had tot onderwerp "Computerized 

Electronics". Het was mijn eerste grotere 

conferentie in de VS. Met de mensen die ik 

daar leerde kennen hen ik nog steeds bevriend. 

Ik maakte voor het eerst kennis met het 

onderzoek dat zich richtte op micro

elektronische componenten in de context van 

computer hardware. De wereld werd voor mij 

digitaal. De industrie had in de VS al het 

luchtje gesnoven van de opkomst van de 

computer. Gordon Moore aan het hoofd van 

INTEL had zijn wet van de exponentiele groei 

van de dichtheid van processor chips al in 

1964 voor het eerst uitgesproken (hij 

bekrachtigde deze uitspraken in 1979, waarna 



de wet wereldberoemd is geworden). In de T. J. 

Watson Laboratories van IBM voorzag men de 

onontkoombare problemen die op den duur 

aan de zogenaamde "breadboarding" techniek 

kleefden. "Breadboarding" houdt in <lat je een 

model bestaande uit discrete transistoren 

maakt van het te integreren circuit. De discrete 

modellen zouden straks niet meer kloppen 

met de feitelijke chips. Ook was het bouwen 

van de modellen kostbaar en bewerkelijk. Men 

begon dus computermodellen te maken voor 

digitale chips. De mathematische problemen 

op de weg naar een succesvolle toepassing van 

zulke computermodellen waren van 

adembenemende complexiteit. Ten eerste 

moesten er gekoppelde stelsels van duizenden 

van differentiaalvergelijkingen worden 

opgelost. In die vergelijkingen traden niet

lineaire termen op afkomstig van de 

Boltzmann-distributie en dus van het karakter 

van een exponentiele functie. De 

rekentechnische behandeling dreigde op 

allerlei aspecten volledig uit de hand te lopen 

door instabiel gedrag als gevolg van de 

noodzakelijk discrete (d. w. z. stapsgewijze) 

rekentechniek op een digitale machine en de 

enorme omvang van de vergelijkingsstelsels. 

Om een lang verhaal kort te maken: de 

mannen die voorstelden om chips in de 

toekomst door computermodellen te 
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beschrijven en hun gedrag door het uitrekenen 

van mathematische vergelijkingen te 

voorspellen werden niet echt serieus genomen. 

Daar kwam het uiterlijk van de sprekers aan 

tegemoet. Gary Hachtel presenteerde zijn 

baanbrekend verhaal over het "Sparse Tableau" 

in een Hawai:-hemd en onder een kapsel met 

haren die ongeveer tot op zijn heupen reikten. 

Maar IBM hield de hand boven de hoofden van 

het groepje. Uitgerekend IBM <lat destijds 

alom bekend stond voor radicale technieken 

van bedrijfsvoering en een in mijn ogen 

ridicuul aandoende discipline betreffende 

kledij en "corporate spirit" permitteerde zich 

een onderzoeksteam bestaande uit de meest 

onaangepaste figuren die ik tot nu toe was 

tegengekomen. De strategie had succes. Tien 

jaar later na veel wereldwijd onderzoek (onder 

ander ook in de Philips-laboratoria) bleken de 

rekenprocessen voldoende beheersbaar om 

alom in de industrie te worden toegepast. Meer 

nog: de ontwikkeling van de micro-elektronica 

zou tot stilstand zijn gekomen zonder het werk 

van de "weirdo's" uit de laboratoria van IBM. 

CAD krijgt profiel 

"Computer Aided Design" werd dus in die tijd 

een term nauw verbonden met het concept van 

analyse. Maak een model van een systeem dat 

je wilt ontwerpen en reken het gedrag uit 



voordat je industriele productiecapaciteit aan 

het project verbindt. De verwachting was 

(getrouw aan de tendentie verwoord in 

"Moore's Law") dat rekenvermogen steeds 

goedkoper zou worden en dat het rekenen 

steeds sneller zou gaan. Men extrapoleerde de 

kosten van de verscheidene alternatieven (zoals 

breadboarding) en vergeleek die met de 

tendenties geldig voor de 

computerontwikkeling onder het regime van 

de wet van Moore. Het resultaat van zo een 

vergelijkende analyse wees consistent in de 

richting van het voordeel van de 

computermethode. De kunst was industriele 

managers hiervan te overtuigen. Tenslotte: het 

accepteren van zulke technieken betekende in 

de meeste elektronische bedrijven een radicale 

breuk met de traditionele bedrijfsvoering. 

Meer nog: je moest besluiten tot 

diepingrijpende reorganisaties nog voordat de 

nieuwe methoden echt grondig beproef d 

waren. 

Daartoe was een vlijmscherp technisch en 

economisch oordeelsvermogen, een hoop 

courage en een even grote hoop geluk nodig. 

In de wereld van het management leidde dit 

tot een afvalrace zonder weerga. De standaard 

afgestudeerde van de Harvard Business School 

had misschien wel courage en ook soms het 

nodige geluk, maar verkeek zich geregeld op 
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de technische problematiek. Moed en geluk 

vielen ook wel technisch excellente ingenieurs 

ten deel, maar zij misten vaak de juiste kijk op 

de markt. De zeldzame combinatie van beide 

kwaliteiten die bestand was tegen het tempo in 

de nieuwe industrietakken was in Amerika 

misschien iets vaker aan te treffen dan in 

Europa. Het is merkwaardig dat in zo een 

burgerlijke maatschappij als de Amerikaanse 

zo veel bereidheid aanwezig is om nieuwe 

paradigma's de nodige ruimte te geven. Terwijl 

de gevestigde industrie (zoals de auto-industrie 

om Detroit) een bedrijfsstructuur en een 

arbeidsorganisatie erop nahield die sterk leek 

op de Europese met haar nadruk op 

traditionele orde en sterke vakbonden ontstond 

er een nieuwe industrie met een tot dan toe 

ongekende dynamiek. Het uiterlijk van iemand 

was geen enkel probleem zolang hij maar 

succes bleefhebben. Ook werd de grootte van 

een bedrijf niet door elkaar gehaald met zijn 

kansen om een hoge beursnotering te kunnen 

bereiken - tot aan een bepaald punt toe. Op 

een gegeven moment moet een nieuw bedrijf 

business status aannemen met een <lure 

vestiging en alles wat er verder bijhoort. Maar 

garanties voor succes kon niemand ooit geven. 

Steve Jobs en Steve Wozniak (de oprichters van 

Apple Macintosh), Bill Gates (de oprichter van 

Mircosoft) of Andreas Bechtolsheim 



Figuur 8: Steve jobs en Steve Wozniak, 

oprichters van Apple 

(medeoprichter van SUN Microsystems) zijn 

voorbeelden van mensen met de nodige 

combinatie van technische excellentie en 

business instinct net als voor de oorlog de 

gebroeders Varian of Bill Hewlett en David 

Packard. Maar zelfs het zeldzame talent 

beschermde degenen die erover beschikten 

niet tegen soms ingrijpende bochten in hun 

glanzende carriere. Jobbs en Wozniak zijn 

beiden niet meer in de top van Apple. 

Figuur 9: Bill Gates, oprichter van Microsoft 
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Bechtolsheim speelt nu een grote rol in 

CISCO-Systems en is weg bij SUN. En ook de 

rol van Bill Gates in Microsoft is veranderd. 

Terugkomend op CAD vroeg het tempo van de 

ontwikkeling van de Siliciumtechnologie gauw 

om nieuws uit het onderzoek zonder overigens 

van tevoren duidelijke indicaties te hebben 

gegeven over de meestbelovende richtingen -

vaak ook zonder nu onmiddellijk klaar te staan 

om de resultaten aan te nemen. Ingenieurs 

kiezen (als zij dat mogen!) meestal voor 

synthese als doel. Een geslaagde synthese 

procedure is de ultieme geluksbelevenis voor 

een onderzoeker annex ingenieur. Immers een 

algoritme die gegeven een technische 

specificatie van een object de samenstelling 

van implementaties van dat object perfect en 

volledig automatisch uitvoert geeft blijk van het 

volledig begrijpen van taak en methode. Het 

ultieme doel van onderzoek in de 

ingenieurswetenschappen behelst de volledige 

opheldering van alles wat aan het maken van 

een product (of deelproduct) verbonden is. 

Moore's wet zorgde er snel voor dat het 

ontwerpen van alle details van een chip een 

extreem bewerkelijke taak werd. Het ging om 

het helemaal uittekenen van de zogenaamde 

layout van een chip, het construeren van zijn 

netwerkstructuur (de zogenaamde netlijst) en 



het ontwikkelen van een testprogramma. Al 

deze thema' s werden in het vervolg ter hand 

genomen onder ander ook na mijn benoeming 

in onze faculteit in Eindhoven. 

CAD in Eindhoven 

Synthese en Analyse 

Wij begonnen met ons werk op I oktober 197I. 

CAD was nog geen vak en de omschrijving van 

de opdracht was in vage termen gehouden. Het 

was gesuggereerd dat geintegreerde circuits 

een rol moesten gaan spelen. 

Ik vond dat allemaal prima. Alles was aan mij 

overgelaten - heerlijk! Elders waren collegae 

benoemd telkens met loodzware vakken

pakketten in hun onderwijstaak, te geven aan 

honderden studenten van het eerste en tweede 

studiejaar. Daarmee vergeleken ondervond ik 

een nagenoeg onbegrensde vrijheid. Er kwam 

bij dat ik mijn eerste ploeg van medewerkers 

nagenoeg volledig vrij mocht kiezen. Daarbij 

ontwikkelde ik veel geluk. De eerste generatie 

van medewerkers werd gevormd door Harry 

Gits, Rinus van Lier, Ralph Otten en Wim van 

Bokhoven. Ralph Otten heeft ondertussen na 

een omweg over IBM Yorktown en de TU Delft 

de leerstoel van mij overgenomen. Wim van 

Bokhoven is thans de decaan van de faculteit 

Elektrotechniek in Eindhoven. 
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Synthese van layouts 

Wij begonnen aan de synthese van de layout 

van een analoge geintegreerde schakeling met 

de uitdagende ambitie <lit proces volledig te 

automatiseren. Het uitgangspunt was dat veel 

verschillende types van analoge circuits in 

kleine aantallen werden geproduceerd. Dus 

waren na onze opvatting de ontwerpkosten 

moeilijk terug te verdienen. Er zou dus een 

interesse aan de automatische synthese van 

analoge layouts moeten bestaan. 

De invoergegevens bestaan uit een lijst van 

componenten en hun onderlinge 

verbindingen. Uit de syntheseprocedure moest 

een volledig gedetailleerde tekening van alle 

fotolithografische maskers te voorschijn 

komen. Aan het begin van de procedure is 

geen enkel geometrisch gegeven van de 

tekeningen bekend. Niemand weet waar de 

componenten moeten liggen en hoe de 

galvanische verbindingen moeten lopen. Wel 

weet men iets over de afmetingen van de 

componenten. Er bestaat voor elke component 

een zekere vrijheid van de vorm betreffend de 

verhouding van lengte en breedte en de ligging 

van de aansluitingen voor de externe 

verbindingen. Bij transistoren kan het gedrag 

door de geometrie worden veranderd -

daarmee moest rekening warden gehouden. 



Van draadverbindingen wist men de minimale 

breedte (om voldoende geleidingsvermogen te 

kunnen garanderen) en de minimale 

onderlinge afstanden (om sluitingen tussen 

draden gegarandeerd te kunnen voorkomen). 

Voor verticale verbindingen (zogenaamde 

"via's") bestonden soortgelijke regels. Indertijd 

moesten wij oak nag rekening houden met 

weerstanden. Die werden door meanders van 

diffusiesporen gemaakt en waren aan 

specifieke regels onderworpen. Toen kon men 

niet meer dan een metaallaag van aluminium 

voor de galvanische verbindingen technisch 

beheersen. Het doel was de layout zo klein 

mogelijk te krijgen. 

In 1976 hadden Ralph Otten en Rinus van Lier 

een volledig syntheseproces voor een layout 

onder de beschreven technische voorwaarden 

tot hun beschikking. Het is belangrijk om op 

te merken <lat het proces schema "top-down" 

was, dus geen iteratielussen bevatte. Het 

stroomschema is in nevenstaande figuur te 

zien. Onder het proces wordt elke box van het 

schema precies een keer doorlopen. Het 

schema geeft een goede indruk van de 

complexiteit van het proces en de 

afhankelijkheid van de processtappen 

onderling. De dissertatie maakte de 

conceptuele moeilijkheid van het 

syntheseprobleem volstrekt helder. 
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Figuur 10: "Top-down" layout ontwerp:ffow 

Het is in <lit opzicht een staaltje van 

wetenschappelijke grondigheid, die in <lit vak 

nag steeds niet vanzelfsprekend is. 

Het proces werd gedemonstreerd met het 

voorbeeld van de netlijst van de operationele 

versterker µA725, een veel gebruikte 

ge1ntegreerde standaard component. Op het 

plaatje uit de dissertatie is de layout te zien 

(zie figuur n). De representaties van alle 

fotolithografische maskers zijn boven op elkaar 

gelegd zodat de indruk van een SEM-foto 



Figuur 11: Automatisch ontworpen layout van de 

µA725 

ontstaat, lijkend op wat je ziet als je door een 

microscoop boven op de chip kijkt. 

De vakwereld had meteen enige kritiek. 

Bijvoorbeeld vond men de draden te lang. Dit 

was mede het gevolg van de beperking tot een 
enkele metaallaag. Maar de dissertatie legde 

ook uit dat andere layouts konden warden 

gesynthetiseerd door sommige processen 

marginaal anders te sturen zonder dat van het 

algemene syntheseschema moest warden 

afgeweken. 

De industriele interesse bleef vooralsnog 

gering. Daarvoor waren er een aantal redenen. 

Allereerst liep de procedure niet buitengewoon 

snel. Voor de µA725 nam het proces op de 
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Burroughs B6700 ca. een half uur in beslag. 

Bovendien dachten ontwerpers van analoge 

schakelingen dat zij met de hand sneller waren 

en tegelijk een betere layout konden maken. 

Voor een deel was dat niet terecht - geen 

enkele ontwerper tekende een layout voor de 

µA725 in een half uur al gebruikte hij de toen 

al beschikbare maar peperdure interactieve 

layout-ontwerpapparatuur. Maar er was een 

andere argument dat wel serieus was: de 

ontwerpers begrepen niet onmiddellijk hoe zij 

het proces moesten sturen, onder ander omdat 

zij de tussenresultaten niet konden beoordelen 

en moeilijk in het proces konden ingrijpen. Zij 

moesten de procedure bestuderen en 

begrijpen. Daarvoor ontbrak hun de tijd. Het 

zou een diepte-investering van weken of 

maanden betekenen zonder garantie op 

succes. Want het was niet zeker hoe de 

procedure zich zou gedragen als de layouts 

veel grater zouden warden. 

De industrie volgde onze redenering niet. 

Veeleer nam de interesse voor de automatische 

synthese van digitale circuits snel toe. Echter 

voor deze circuits werden andere geometrische 

basispatronen gekozen in de vorm van 

zogenaamde "masterslices" en "standaard 

cellen". In de jaren tachtig heeft onze groep 

oak aan deze technologie bijdragen geleverd. 

De automatische synthese van standaardcel 



layouts met meer dan een miljoen logische 

poorten wordt tegenwoordig regelmatig door 

de integrale industrie toegepast. 

Toch komt recentelijk het thema van de 

automatische synthese van kleine cellen in de 

literatuur terug. Het wordt gewoon te 

bewerkelijk om de bibliotheken van cellen met 

de hand aan te passen aan de opeenvolgende 

generaties van fabricageprocessen. Deze 

volgen tegenwoordig elkaar op in perioden van 

achttien maanden. Veel van de basisideeen uit 

1976 zijn nog steeds geldig. 

Analyse: stuksgewijs lineaire simulatie 

Een oud circuit analyseprogramma, ECAP, had 

de optie om niet-lineaire karakteristieken door 

een reeks lijnstukjes te benaderen. De optie 

• ¥ 
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Figuur 12: Functieblok met hysterese karakteristiek 

werd nauwelijks gebruikt en werkte ook niet 

goed. Toch had het idee iets aantrekl<elijks. 

Lineaire lijnstukjes die op knikpunten bij 

elkaar aansloten, waren de meest eenvoudige 
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benadering van niet-lineair gedrag. Immers 

tussen twee knikpunten was de karakteristiek 

lineair en bleef alles bij het oude. Het 

probleem was gereduceerd tot het wiskundig 

correct hanteren van de knikpunten. Wim van 

Bokhoven ontdekte als eerste de relatie tussen 

het stuksgewijs lineaire simulatieprobleem en 

een ander probleem uit de operationele 

research: het zogenaamde "Lineaire 

Complementariteits Probleem" (LCP). Dit 

probleem was zeer goed onderzocht onder 

andere door de Nederlandse wiskundigen Van 

der Panne, Van der Laan en Talman, die een 

rijkdom aan algoritmen hiervoor hadden 

geschapen. Het verband werd door Wim van 

Bokhoven gelegd door een geidealiseerd niet

lineair element, de zogenaamde "ideale diode" . 

Tegelijk toonde hij aan dat alle stuksgewijs 

niet-lineaire systemen op een 

gestandaardiseerde manier konden worden 

beschreven die een op een paste op het LCP. 

Dus konden de bestaande algoritmen voor het 

LCP gewoon toegepast worden om een 

simulator te bouwen. Het aantrekkelijke van de 

procedure was dat bijvoorbeeld Van der Pannes 

algoritme bestand was tegen de 

rekenproblemen van de meest grofstoffelijke 

niet-lineaire karakteristieken die voortkwamen 

uit abstracties van elektronische componenten. 

Het is bijvoorbeeld de enige procedure die om 

kan gaan met een component gekarakteriseerd 



door een met drie lijnstukken benaderde 

bysteresekromme (zie figuur 12). 

Wij bebben er veel in ge1nvesteerd. Vier 

proefscbriften zijn alleen in onze groep 

bierover geschreven. Wij probeerden aan te 

tonen <lat de stuksgewijs lineaire tecbniek van 
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Figuur 1y Golfvormen in een DA converter 

berekent met PLATO 

modelleren superieur was voor het oplossen 

van modellen van een hybride karakter, 

bijvoorbeeld gemengd analoog digitaal. 

Hieraan was grote behoefte, zo werd althans 

vanuit de praktijk gesignaleerd. Om de 
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prestaties van de laatste versie van onze 

simulator PLATO te illustreren laat ik 

hieronder een reeks signalen van een "analoog 

digitaal" converter en een "switch capacitor 

filter" zien uit bet proefschrift van Pim 

Buurman die in 1993 op <lit werk 

promoveerde. De expert zal bevestigen <lat het 

beslist niet meevalt om deze signalen met enig 

ander programma snel te berekenen. Ook 

hebben wij recentelijk de modellering nog 

toegepast voor een zeer modern probleem uit 

de synthese van logische circuits met een 

voorgeschreven tijdsgedrag. Die publicatie 

heeft redelijk veel aandacht gescoord. 
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Figuur 14: Golfvormen van een Switch Capacitor 

filter berekend met een PLATO 

De industrie heeft bet principe van de 

stuksgewijs lineaire modellering heel laat 

ombelsd, daarbij de ingewikkelde 



implementatie van het Van der Panne 

algoritme grotendeels omzeilend. Recentelijk 

heeft het principe opnieuw de aandacht 

gekregen in een ander vakgebied: de 

regeltechniek. Dit blijkt uit de promotie van 

Maurice Heemels bij collega Van den Bosch. 

Het doet ons genoegen, want dat de techniek 

in dat gebied nuttig zou kunnen zijn hebben 

wij lang vermoed. 

De lering uit het verhaal 

De historie die hierboven is geschetst heeft een 

moraal. Wij hadden aan de beschreven 

onderwerpen met diepe concentratie en 

volledige toewijding gewerkt. Wij waren 

overtuigd van de wetenschappelijke validiteit 

van de resultaten en sommige collegae hebben 

ans hierin steeds gesteund. Maar de experts in 

de zaal zullen zeggen: "Het is waar - dit 

hebben ze ook ooit gedaan!". Wij werden tot 

onze grote teleurstelling niet alom voor dit 

werk geprezen op een schaal die gelijke tred 

zou hebben gehouden met het niveau van 

onze fascinatie. 

Wat was er fout gegaan? Wij wilden onze tijd 

voor zijn - ver voor. Ons ideaal was in 

onbekende wateren te varen - hoe minder 

bekend hoe beter. Dit was de heersende 

tijdgeest van de jaren vijftig en zestig. 
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De koningswetenschap theoretische 

natuurkunde vormde de leidraad. Wij 

streefden naar het beantwoorden van 

diepzinnige vraagstukken met de meest 

geavanceerde middelen die de wiskunde voor 

ons klaar had - zo mogelijk wilden wij zelf 

onze sporen in de annalen der wiskunde 

nalaten. Wij waren overtuigd dat wij daarmee 

de frontlijn van de ingenieurswetenschappen 

uittekenden. 

Voor zover je uit bent op erkenning is <lit een 

dwaalspoor. Moore's wet heeft ans geleerd <lat 

in de schijnbaar onbekende wateren de 

frontgolf van de industriele ontwikkeling zeer 

snel achter je aankomt en je overspoelt als je 

niet uitkijkt. Het is beter om op deze frontgolf 

te surf en - net iets voor op iedereen maar niet 

te ver. Zeilen in onbekende wateren is 

avontuurlijk en mogelijk wel gevaarlijk, maar 

het is niet te vergelijken met het surf en -

zeker als je over een periode van twintig jaar 

onafgebroken de balans moet weten te 

houden. Succes hadden wij pas toen wij deze 

kunst leerden te beheersen. 

Onderstaande plaatjes geven een indicatie van 

de stroom van resultaten vanuit onze groep in 

de richting van enkele bedrijven in de periode 

van 1994 tot en met 1998, de meest recente 

visitatieperiode. Er staan namen bij de pijlen -



namen van mensen uit onze groep die door 

hun persoonlijke inzet deze stroom op gang 

hebben gebracht. 
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Figuur 15: Resultaten van ES en hun transfer 

naar bedrijven toe 

Op de drempel van het nieuwe 
millennium 

De SIA Roadmap 

Surfen is een kwestie van stabiliteit en 

continuiteit van de golf. Planning helpt als je 

aan de plannen vasthoudt. Vandaar dat de 

industrie is overgegaan tot het opstellen van 

"roadmap's" voor de belangrijkste trends. De 

zogenaamde SIA roadmap (Semiconductor 

Industry Association) schetst de evolutie van 

de halfgeleidertechnologie tot ver in het 
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nieuwe millennium. Het is geen vrijblijvend 

document - de industrie blijft de in de 

roadmap opgestelde mijlpalen geregeld voor. 

De roadmap wordt continu bijgesteld. 

De prestaties van de technologie doen de adem 

stokken. Een enkele chip van vier bij vier 

centimeter zal rond 2015 het rekenvermogen 

van 200 Pentium's bevatten. Maar gewoon 

200 Pentiums op een chip zetten levert geen 

nuttig product op. Het wordt tijd om te 

bedenken wat wij met deze technologie gaan 

beginnen. 

In het kielzog van de SIA roadmap volgen 

andere. Zij maken het beeld iets ronder. 

Bijvoorbeeld zijn er schetsen over de toekomst 

van de glasvezeltechnologie die ons een 

indicatie geven van de beschikbare 

bandbreedtes voor de internationale, de 

interlokale en de residentiele 

telecommunicatienetwerken. Die bandbreedtes 

zullen hard blijven groeien. Ook voor woning 

en kantoor zullen betaalbare glasvezels 

beschikbaar komen. Er komen verder 

standaards ter beschikking voor het gebruik 

van mobiele radioverbindingen in 

binnenruimtes zoals DECT, Ericsson's 

BLUETOOTH, JINI en HAVI. De huidige 

GSM-standaard voor mobiele telefonie zal op 

langere termijn moeten wijken voor een 



alternatief dat zuiniger omgaat met elektrische 

energie. Zelfs betere batterijen zullen hier 

niets aan veranderen. 

In de sfeer van geheugens volgt de dichtheid 

van de tekens op een harde schijf een 

exponentiele wet al sinds de geboorte van de 

305-RAMAC schijf (Random Access Method of 

Accounting and Control) van IBM in 1955· 

Heden halen harde schijven voor desk-top's 

makkelijk 19 Gigabyte. De harde schijven in 

moderne notebooks kunnen 6 Gigabyte (ca. 

20.000 wetenschappelijke publicaties) 

opnemen in een ruimte niet grater dan twee 

luciferdoosjes. De klassieke audio CD heeft 

een capaciteit van 680 Megabyte, terwijl de 

moderne DVD's ("Digital Versatile Disk's") 

thans een capaciteit bereiken van 17 Gigabyte. 

Magneetbandgeheugens zijn volledig uit de 

gratie geraakt - een vele jaren lang succesvol 

draaiend bedrijf als AMPEX heeft dit pijnlijk 

moeten ervaren. Oak de klassieke VHS- en 

Hi8-banden zullen op langere termijn warden 

vervangen door half geleidergeheugens en 

beschrijfbare CD's. 

Media technologie: een visie 

Veertig jaar onderzoek op gebied van digitale 

signaalbewerking heeft geleid tot de JPEG en 

MPEG standaards voor beeldopslag en 
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-compressie even als voor de digitale opslag 

van geluid. Het meest populaire medium, 

namelijk TV, zal digitaal warden. Binnenkort 

warden de TV-signalen over de kabel digitaal 

verzonden. De TV-buis blijft ans behouden en 

zal pas op langere termijn plaats maken voor 

platte beeldschermen. Het huishouden zal 

warden verrijkt door een nieuwe doos 

genaamd de "decoder" of de "set-top box". Wie 

met behulp van een satellietschotel TV kijkt, is 

al vertrouwd met <lit nieuwe gegeven. De set

top box (of gewoon kart: de box) wordt thans 

verwelkomd als een toekomstige goudmijn die 

de mobiele telefonie nag zou gaan overtreffen 

en gelijke tred zal gaan houden met 

spelcomputers. Op langere termijn wordt zij 

geacht uit te groeien tot een instrument voor 

de coordinatie van alles wat in de woning en 

het kantoor met communicatie te maken heeft. 

In de verdere toekomst mag je ervan uitgaan 

<lat oak de telefoonlijnen via de box het huis 

binnen komen. Om die reden draagt hij oak de 

naam "residential gateway". De box zal het 

aanbod van de TV-aanbieders overzichtelijk 

structureren en aan de kijker aanbieden. Zij 

zal daarbij gebruik maken van automatisch 

geaccumuleerde profielen van de bewoners. 

Bovendien zal zij op basis van de profielen 

programma's opslaan die interessant geacht 

warden voor de bewoners. Uiteraard kunnen 

de bewoners zelf elke willekeurige keuze 



maken en, bijvoorbeeld, speelfilms bestellen. 

Die worden opgeslagen en kunnen door de 

betalende gebruiker op het voor hem best 

passende moment worden bekeken. 

De box zal het telefoonverkeer coordineren 

inclusief het opslaan van binnenkomende 

berichten alsmede de administratie van het 

mogelijk geheimhouden ervan. Ook zal zij de 

universele toegangspoort worden voor het 

algehele Internetverkeer. Computers in de 

klassieke zin hebben mogelijk wel hun langste 

tijd gehad. Hun taken worden gedistribueerd 

over een groot aantal gadgets met het karakter 

van terminal apparatuur. Uiteraard zullen wij 

displays voor beelden en audioboxen op alle 

mogelijke plekken in huis aantreffen. Ook zal 

er geen gebrek zijn aan printers en 

projectieapparatuur. Ieder individu heeft een of 

meerdere draagbare terminals van het karakter 

van een mobiele telefoon of een palmtop. 

Sommige zijn voor bijzondere (bijvoorbeeld 

medische) doeleinden. De terminal is licht van 

gewicht, heeft een bescheiden display en kan 

een fors aantal gegevens opslaan. Hij heeft 

allerlei sensoren (naast de gebruikelijke toetsen). 

Dus hij kan, afhankelijk van zijn functie, horen, 

zien, ruiken en temperaturen of vochtigheid 

meten. Hij communiceert draadloos met het 

dichtstbijzijnde basisstation, vermoedelijk de 

"box" als de gebruiker in huis vertoeft. 
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Als de gebruiker een functie activeert wordt 

automatisch de dichtstbijzijnde geschikte 

display ingeschakeld. Stel de gebruiker kijkt 

TV op een kleine platte display van een 

ouderwets notebook uit zijn studietijd en hij 

kiest ervoor om de woonkamer binnen te 

wandelen. Zijn terminal zal clan proberen om 

het net bekeken programma te transf ereren 

naar het twee vierkante meter grote Philips 

super-HDTV-scherm aldaar. Dat zal hem 

lukken als niemand anders <lat scherm in 

gebruik heeft. Als het scherm in gebruik is clan 

zal de terminal <lit door een waarschuwing 

aangeven en tegelijk ervoor zorgen <lat het 

betreffende TV programma opgeslagen wordt. 

Want door zijn gedrag geeft de gebruiker aan 

dat hij voor <lit programma een hogere 

resolutie wenst - iets wat de terminal al had 

verwacht aangezien hij op de hoogte was van 

het karakter van het bekeken programma en 

de voorkeuren van zijn meester. Als stukken 

van het programma zouden ontbreken bij een 

hernieuwde poging om het te bekijken, zal de 

terminal ervoor zorgen <lat de ontbrekende 

delen door de "box" worden opgevraagd bij de 

aanbieder. 

Zou de gebruiker ervoor kiezen om de woning 

te verlaten, clan zal zijn terminal automatisch 

contact opnemen met het dichtstbijzijnde 

basisstation <lat hem net als de "box" aan het 



wereldwijde netwerk aansluit. Zodra hij in zijn 

auto gaat zitten, wordt de terminal aangesloten 

op het daarin aanwezige communicatie

systeem. Uiteraard gebeurt iets soortgelijks als 

hij zijn kantoor of een hotelkamer betreedt. 

Vanzelfsprekend kan de meester zich laten 

verbinden met elke beschikbare informatie

dienst waarbij zoekmachines van gigantisch 

rekenvermogen de werelddatabase doorlichten, 

gestuurd door actoren van ongekende 

intelligentie. Ook kan een grote reeks 

transacties worden uitgevoerd zoals de 

aankoop van goederen, het effectueren van 

onderhoudswerkzaamheden, verhandelen van 

effecten of het raadplegen van medische 

deskundigen. Zoekmachines vinden telkens de 

meest geschikte business partner. De terminal 

heeft de gehele informatie aan boord die nodig 

is voor het beschreven spel. 

Alie instructies voor de terminal worden of 

door gesproken woorden of door handschrift 

geeffectueerd, zo dit niet automatisch door 

sensoren geschiedt. Ook zal de terminal soms 

tegen zijn meester met een welluidende stem 

praten, die de meester uiteraard optimaal aan 

zijn wensen kan aanpassen. In lawaaierige 

omgevingen zal de terminal zijn meester 

vragen om hem aan te kijken om te kunnen 

liplezen (beter: spraaklezen). Het gelaat van de 

meester is tegelijk zijn toegangsbewijs. Zou 
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een niet bevoegde zich toegang tot de prive-

sf eer van de meester door mis bruik van de 

terminal willen verschaffen, dan zal de 

terminal zijn signalement meteen doorgeven. 

De politie kan de locatie van de terminal 

onmiddellijk vaststellen en mogelijk tot snelle 

aanhouding overgaan. Als de boef er niet aan 

gedacht heeft zijn eigen terminal uit te zetten, 

zal de politie hem kunnen achtervolgen ook al 

gooit hij de ontvreemde terminal weg. De 

terminal zal soms waarschuwingen uitspreken 

over gevaarlijke situaties. Als hij de aandacht 

van zijn meester niet door zijn stem weet te 

wekken, zal hij tot andere middelen overgaan 

zoals mechanische trillingen of lichtsignalen. 

In de verdere toekomst zal hij affectieve 

toestanden kunnen aannemen om in te 

kunnen spelen op uiteenlopende scenario's 

waaraan zijn meester is onderworpen. Ook zal 

hij affectieve toestanden van zijn meester 

kunnen onderkennen en zijn eigen gedrag 

hierop kunnen afstellen. Als de meester 

bijvoorbeeld in haast is zal hij informatie 

tegenhouden die op het moment niet als 

relevant kan worden aangemerkt. Met andere 

woorden: op den duur zal <lit type terminal 

evolueren tot een perfecte management 

assistant. 



"Ambient Intelligence" en "Ubiquituous 

Computation" 

Het boven geschetste scenario komt overeen 

met ficties verwoordt onder de labels "Ambient 

Intelligence" en "Ubiquituous Computing". 

Hoe is de balans tussen fictie en realiteit van 

dit beeld? Wat wij tot nu toe kunnen overzien 

is dat de halfgeleider- en de 

glasvezeltechnologie ons van de nodige 

capaciteiten kunnen voorzien. Maar laten wij 

ons niet vergissen: er liggen op de weg naar de 

invulling van de hardware technologie 

roadmaps vele fundamentele open vragen. De 

roadmap gaat ervan uit dat onze inspanningen 

niet verminderen. Niets zou funester zijn clan 

de illusie dat de roadmap een automatisme 

zonder problemen is. In het geval van 

technisch falen staat niet meer en niet minder 

op het spel clan de ontwrichting van de 

wereldwijde industriele infrastructuur. In het 

verlengde van dit doemscenario ligt het einde 

van de zogenaamde "nieuwe economie": het 

concept van economische groei zonder inflatie. 

Dit is in mijn ogen niets anders clan de oude 

welbekende economie maar dit keer gestuwd 

door een industrieel groeiperspectief bevrijd 

van de belastingen van de leefomgeving die 

kleven aan de klassieke industrieen. De 

onderzoekschool COBRA van de TUE is het 

instituut bij uitstek om op hardware 
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technologiegebied duidelijk zichtbare accenten 

te zetten. 

De hardware technologie is echter maar een 

kant van de medaille. De tweede kant: wij 

zullen een geschikt architectuurconcept 

moeten vinden en wij zullen ons van de 

gereedschappen moeten voorzien om de 

implementaties van dit architectuurconcept te 

kunnen documenteren en ontwerpen. Op dit 

gebied liggen gigantische uitdagingen maar 

vooral ook gigantische moeilijkheden. Wie een 

beetje vertrouwd is met de huidige status van 

computer hardware en software kan de mate 

van fictie in mijn fantasiebeeld makkelijk 

inschatten. Elke PC-gebruiker kent de 

formidabele problemen omtrent de stabiliteit 

van software systemen en hun onderlinge 

communicatie. Mijn projectie vereist een ordes 

van grootte hoger niveau van betrouwbaarheid 

clan heden gebruikelijk is, terwijl de 

complexiteit van het gehele systeem eveneens 

vele ordes van grootte hoger gaat warden. 

Gelijktijdig wordt een bedieningsgemak geeist 

waarvan wij vandaag alleen maar mogen 

dromen. Ontwerpers uit de Consumenten 

Elektronica weten al lang dat een bescheiden 

verbetering van het bedieningsgemak de 

interne complexiteit van de besturingssoftware 

snel met ordes van grootte opstuwt. Hier geldt 

de door Theo Claasen geformuleerde 



"logaritmische wet van de bruikbaarheid". 

Deze wet stelt in grote lijnen dat een lineaire 

groei van de complexiteit van een systeem zich 

vertaalt naar een logaritmische toename van 

het bedieningsgemak. Zo gezien biedt ons de 

exponentiele groei van Moore's wet de 

mogelijkheid om met de tijd een lineaire 

verbetering van de bruikbaarheid van onze 

gadgets te verwezenlijken. 

De complexiteit moet dus worden weggestopt 

- "ubiquituous computing" is "embedded" en 

dit geldt ook voor "ambient intelligence". De 

toekomst gaat dus over "embedded systems" 

van exorbitante maar onzichtbare complexiteit. 

Niet voor niets is dit het beheersende thema 

van het "Eindhoven Embedded Systems 

Institute" (EESI). Met een grote groep 

onderzoekers proberen wij deze complexiteit 

de baas te worden. 

HAL's nalatenschap 

Hoe intelligent is HAL werkelijk? 

Hoe reeel is de hierboven verwoordde visie? In 

plaats van dit antwoord rechtstreeks te geven 

kom ik terug op HAL of, beter, op David 

Stork's boek "HAL's legacy". Hoe reeel was 

Kubrick's en Clarke's visie meer dan dertig 

jaar geleden? In menig opzicht waren beiden 
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extreem optimistisch. De cognitieve en 

associatieve vermogens van HAL zijn 

gigantisch overschat evenals zijn vermogen tot 

planning. Wat betreft associatief denken zijn 

wij volgens Marvin Minsky sinds 1968 geen 

stap verder en er valt voorlopig op dit gebied 

weinig nieuws te verwachten. Mijn toekomstig 

terminal zal dus nog steeds niet veel kunnen 

doen met de informatie die hij dag in dag uit 

hanteert terwijl HAL daarin excelleert, echter 

niet zonder te blunderen. Planning heeft 

(volgens David Wilkins) weinig vooruitgang 

geboekt behalve in een beperkte omgeving als 

het schaakspel. In 1996 verloor wereldkampioen 

Gary Kasparov een match tegen IBM's Deep 

Blue, wat hem tot een emotionele uitbarsting 

gevolgd door diep gepeins bewoog. Volgens het 

onder schakers gebruikelijke 

waarderingsschema bereikt Kasparov een 

niveau van 2800 terwijl Deep Blue in 1996 

een niveau van 2700 bereikte. Het project is 

(zover ik weet) ondertussen gestopt - Deep 

Blue zou nu mogelijk een waardering in de 

buurt van 3000 bereikt hebben. Aspecten van 

publiek imago moeten "Big Blue" tot het 

stoppen van Deep Blue hebben bewogen -

Kasparov's reactie waste emotioneel. 

Murray Campbell, projectleider van Deep Blue, 

benadrukt steeds het verschil tussen het 

menselijke en het machinale spel. Deep Blue's 



strategieen zijn overduidelijk "des computers". 

HAL echter schaakt "menselijk''. De partij 

tussen een bemanningslid van Discovery, 

Frank Poole, en HAL is in feite een kopie van 

een historische schaakpartij uit 1913. In dit 

opzicht blijft HAL ook nu fictie. Ook zal 

vermoedelijk geen computer in lengte van 

jaren intentioneel moorden zoals HAL - een 

geruststellende constatering! Wat betreft 

"affectieve" computers (of terminals) zullen wij 

volgens Rosalind Picard geduld moeten 

oefenen - maar ondenkbaar zijn ze niet. 

Personen herkennen aan de hand van hun 

gelaat is vandaag mogelijk evenals emoties van 

gelaatsuitdrukkingen afleiden, al kan het niet 

op het niveau van HAL's voorspelde 

vaardigheden. Spraaklezen (liplezen) zal 

misschien in afzienbare tijd tot de reele 

mogelijkheden kunnen behoren. Het verstaan 

van spraak (even als het synthetiseren van 

spraak) is een kwestie van tot op welk niveau 

de context van de te analyseren zinnen moet 

warden begrepen. Het Dragon systeem (thans 

in gebruik bij menig RSI-patient) geeft een 

indruk van wat heden mogelijk is. 

In een aantal opzichten hebben Clarke en 

Kubrick een blinde vlek gehad: 

computerarchitectuur en user interfaces. 

Moore's wet werd uitgesproken in 1964 en al 
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in 1971 verscheen de eerste microprocessor, de 

INTEL 4004, op het toneel met 2300 

transistoren op een chip. Vanaf dat moment 

zette een onstuitbare ontwikkeling in tot VLSI 

chips en gedistribueerde systemen. Aan HAL 

is dit volledig voorbij gegaan: hij oogt als een 

soort super ENIAC met zijn machineruimte 

vol met racks. Ook de manier hoe een 

verdachte component, genaamd AE35, getest 

wordt lijkt voor 2001 een compleet 

anachronisme, los van het feit <lat een "EVA" 

(External Vehicular Activity) nodig is omdat de 

component voor de test naar binnen gehaald 

moet warden. Frank en Dave lopen met 

schriftjes door het ruimteschip getallenreeksen 

op te schrijven - heden ondenkbaar. Van 

palmtops geen spoor te bekennen. De hele 

inrichting van de cockpits is volgens 

hedendaagse normen volledig anachronistisch. 

Over schermen, die vanuit de posities van de 

piloten nauwelijks te zien zijn flitsen 

getallenreeksen en lijnen van machinecode: 

volstrekt nutteloze informatie voor een piloot 

onder stress! Ook moeten de piloten de hele 

navigatie met de hand doen inclusief de 

landing. In 1969 heeft Neil Armstrong 

weliswaar de "moonlander" voor een deel met 

de hand bestuurd, maar nu is <lit alleen 

voorbehouden aan een geval van nood - en 

zelfs dan is de handbesturing van 

twijfelachtige waarde. 



Is Kubrick's publiek klaar voor 

wetenschappelijke waarheid? 

Is "2001", gezien al die kritiek, een slechte 

film? Geenszins: ik heb opnieuw ademloos 

ernaar zitten kijken. Volgens astronauten is de 

sfeer van de ruimte met grate integriteit 

benaderd. Kubrick is een groat kunstenaar, en 

zijn film is gemaakt voor het publiek van 1968. 

Hij moet rekening houden met het publiek van 

toen en dat legt hem grenzen op. Welke 

grenzen? 

Een van de beperkingen heeft te maken met 

het beeld dat leken van computers hebben. 

HAL is tegelijk bovenmatig intelligent en 

onfeilbaar, een volstrekt nai:eve opvatting. Had 

niet Turing al in 1946 erop gewezen dat 

intelligentie en feilbaarheid aan elkaar zijn 

gekoppeld? Dat onfeilbare logische systemen 

niet bestaan? En had niet al in 1949 Norbert 

Wiener in het beruchte Yellow Peril laten zien 

dat onvermijdbare fouten op metingen 

voorspellingen onherroepelijk reduceren tot 

probabilistische uitspraken? Men moet 

begrijpen dat HAL's veronderstelde 

onfeilbaarheid een van de spillen is waar het 

hele drama om draait. HAL voorspelt op een 

gegeven moment dat de unit AE35 over 72 uur 

zal uitvallen. De bemanning kan in de 

verdachte unit geen aankomende fout 
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ontdekken. Dus heeft HAL zich vergist? Is het 

daarom gewettigd het hele apparaat voor goed 

plat te leggen zoals de bemanning plant? Is het 

ook maar marginaal geloofwaardig dat HAL 

daarom van paranoia aan het moorden slaat? 

Nonsens! Wat zou er werkelijk gebeuren? De 

bemanning zal gewoon een testmode activeren 

en een testssequentie runnen die de interactie 

van HAL met de unit AE35 test en dan een 

indicatie voor een remedie geeft. In de realiteit 

zal HAL een gedistribueerd systeem met een 

hoge graad van redundantie zijn - dus voor de 

reparatie zouden alleen delen van hem 

mogelijk tijdelijk moeten warden platgelegd. 

Er is een ander punt dat ik zelf nog erger 

vindt, al komt hier mogelijk een persoonlijke 

obsessie boven water. In de beginscene zien 

wij een aantal mensapen in hun 

levensomstandigheden tijdens het Pleistoceen 

- drie miljoen jaar terug - op een plek die 

aangeduid wordt als Centraal Afrika. Het 

gebied wordt geteisterd door een al tien 

miljoen jaar durende droogte. De apen zijn in 

een desperate situatie omdat zij alleen maar 

planten eten en die zowat op zijn. Daar komt 

een einde aan als buitenaardse wezens in hun 

midden een soort steen der wijzen, een feilloze 

monoliet, neerzetten. Door middel van dit 

medium warden de apen gei:nspireerd om hun 

al perfect ontwikkelde handen te gebruiken 



voor het hanteren van primitieve 

gereedschappen als stenen en botten. Zij 

beginnen met het doden en opeten van dieren. 

Daarmee vullen zij hun tergend voedseltekort 

aan en gaan zij verder een loofrijke toekomst 

tegemoet. Op de climax van de scene zien wij 

de aanvoerder van de apenhorde een lastige 

soortgenoot met een bot van een zwijn de 

hersens inslaan - als een demonstratie van 

culturele vooruitgang. 

De buitenaardse wezens graven vervolgens de 

monoliet op de achterkant van de maan in. 

Drie miljoen jaar later zal de mens voldoende 

ontwikkeld zijn om de steen aldaar op te 

sporen. Op dat moment seint de steen een 

bericht in de richting van Jupiter (Saturn in de 

roman), kennelijk met de inhoud dat de mens 

nu het stadium van beschaving heeft bereikt 

om met de extraterranen in oogcontact te 

treden. Discovery begint zijn reis, die Dave 

Bowman wegens het ongemak met HAL alleen 

moet beeindigen. Na een psychedelische LSD 

trip (die in zich zelf een meesterwerk van 

Kubrick is) ziet Bowman op zijn sterfbed de 

monoliet aan zijn bed staan. In de monoliet 

ontwaart hij een embryo. Dit is hij kennelijk 

zelf in de gedaante van zijn wedergeboorte. 

Ik doe de film geweld aan door het verhaal op 

een wat cynische wijze in een notendop te 
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stoppen. Bovendien: in ans decennium zal 

Kubrick zeker moed hebben bewezen met uit 

te beelden dat de mens zijn eigen evolutie niet 

overleeft zonder geweld. Dit is, vrees ik, een 

akelig stuk Darwinistische waarheid. Oak de 

profanisering van het scheppingsverhaal (het 

waren gewoon extraterranen!) vraagt om enige 

courage. Maar waarom durft hij het model van 

de evolutie niet zonder poespas te vertellen? Te 

weinig drama? Of misschien gewoon angst? Ik 

vrees dat wij hier getuige worden van een spel 

om politieke correctheid. Senator McCarthy, de 

communistenjager, was nog niet zo lang 

buiten functie. De koude oorlog was nag niet 

over. De hete oorlog in Vietnam was nag in 

volle gang. Geweld was geen probleem wat 

betreft de sponsors. LSD zal pas later een groat 

probleem warden. De kunstenaar Kubrick 

buigt voor het miljoenenpubliek dat hij voor 

zijn sponsors moet zien te bereiken. De 

loyaliteiten van de business "film" eisen hun 

tol. 

Waarheid en rede 

Kubrick's publiek was niet klaar voor bepaalde 

wetenschappelijke waarheden. Zijn wij het 

vandaag? Ik ben bang van niet. De Leidse 

astronoom Vincent Icke verzucht in het 

Volkskrant Magazine van 31december1999 

"Ik hoop dat de volgende eeuw eindelijk, 



eindelijk de eeuw van de rede zal warden". 

Aan de ene kant kent het Nobelcomite de prijs 

toe aan economen zoals Myron Scholes (MIT) 

en Robert C. Merton (Harvard) . Dit gebeurde 

maar een jaar voordat het koppel in opspraak 

kwam in verband met de neergang van een 

door hen ontworpen zeer speculatieve "hedge 

funds" genaamd "Long Term Capital 

Management" (LTCM) in 1998. De "crash" van 

LTCM was een beduidende factor in de 

beurscrisis van oktober 1998 en heeft 

meerdere banken van wereldfaam aan de rand 

van de afgrond gebracht. Zijn de 

wetenschappelijke criteria van een gebied als 

economie aan een herziening toe? Aan de 

andere kant: waar blijft de erkenning van 

wiskundigen als Hilbert, Brouwer, Godel en 

Turing? Turing heeft door zijn dechiffreerwerk 

even veel of meer gedaan voor het beeindigen 

van het geweld van WO II dan Otto Hahn met 

zijn ontdekking van de nucleaire splijting. 

Hahn kreeg de Nobelprijs toegekend in 1945 

(terwijl hij overigens onvindbaar was - hij was 

gei:nterneerd in het Engelse Farm Hall Castle) 

maar leefde later nog lang en gelukkig. Wat 

gebeurde met Turing? Hij werd wegens zijn 

homoseksualiteit aan een vernederende 

medische behandeling onderworpen. 

Uiteindelijk kostte zijn geaardheid hem het 

leven. 
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Heden is het opnieuw zaak om het 

wetenschappelijk bestaan van de wiskundigen 

in Nederland veilig te stellen tegen pogingen 

hen weg te bezuinigen. Wanneer zijn wij zo 

ver <lat de wetenschap geen pogroms meer 

hoeft te vrezen, hoe dan ook gemotiveerd? 

Komt er ooit een tijd waar niet meer gestreden 

hoeft te worden voor een plaats van de 

evolutietheorie in het schoolonderwijs? 

Biedt de "surfende" universiteit de juiste 

perspectieven voor een "eeuw van de rede"? De 

metafoor heeft zijn grenzen. Immers wat voegt 

de surfer toe aan de golf die hem stuwt? Thans 

draagt de universiteit het keurslijf van 

indicatoren berekend door wetenschappen 

wier namen op de lettergrepen " -metrie" 

eindigen. Is een zo beknelde universiteit klaar 

om op te komen voor de maatschappelijke 

positie van de wetenschappelijke waarheid? 

Hebben wij het recht om te pretenderen dat de 

strijd om die waarheid al gewonnen is? Wat is 

het <lat Vincent Icke bedoelt? Is het niet naief, 

zo niet gevaarlijk om de universiteit bloot te 

stellen aan criteria van "politieke correctheid", 

"market sponsoring", "corporate identity" en 

een reeks achteloos verzamelde indicatoren 

(zoals het bij de VSNU-onderzoekvisitatie 

gehanteerde begrip "levensvatbaarheid") die 

geacht worden een relatie met 

"wetenschappelijke kwaliteit" te hebben? 



Welke graad van geloofwaardigheid moeten 

jonge mensen toekennen aan een universiteit 

die op de kritiek op haar wetenschappelijke 

vrijheid geen antler gebaar vindt dan zichzelf 

in de boeien te slaan en zich te laten geselen 

door beroepsbestuurders? Welk respect 

moeten jonge mensen hebben voor een 

instituut dat de wetenschap zou moeten 

dienen maar onderworpen is aan een 

commandostructuur die de geest ademt van 

Frederik, de grote koning van Pruisen? Is het 

niet het toppunt van cynisme om het 

bijbehorende fossiel van een wetgeving onder 

het label "modernisering" van het universitair 

bestuur te verkopen? 

Misschien wordt het tijd voor een andere 

bestuurlijke agenda: de agenda van de 

"rebelse" universiteit. Wij sluiten dan aan bij 

een goede traditie. In rebelse tijden had de 

universiteit in elk geval niet te klagen over te 

weinig toeloop. Misschien moeten wij veel 

meer van de emotionele lading van onze 

wetenschappelijke missie laten zien die te 

maken heeft met een strijd om waarheid - een 

strijd die nooit ophoudt. En misschien wint de 

universiteit dan weer het vertrouwen van 

studenten die gefascineerd kunnen raken door 

"wetenschap" - wetenschap, die 

ondubbelzinnig uitkomt voor de praktische 

waarde van de waarheid. 
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J.A.G. Jess 

Jochen A.G. Jess werd in 1935 geboren in 

Dortmund, Duitsland. Vanaf 1955 studeerde hij 

aan de "Technische Hochschule Aachen" 

elektrotechniek met de specialisatie 

"Nachrichtentechnik". De studie werd afgerond 

met de promotie in 1963- Hij vervolgde zijn 

loopbaan aan de "Universitat Karlsruhe" waar 

hij in 1967 de "venia legendi" in het vak 

"Nachrichtentechnik" verwierf In het acade

mische jaar 1968/69 was hij gasthoogleraar 

and de "University of Maryland" in College 

Park. Na uit USA teruggekeerd te zijn werd hij 

benoemd tot lid van het comite van oprichting 

van de nieuwe faculteit "Informatica" van de 

"Universitat Karlsruhe". 

In oktober 1971 richtte hij de nieuwe vakgroep 

"Elektronica C" aan de faculteit "Elektrotechniek" 

van de Technische U niversiteit Eindhoven op 

met de opdracht om het vak "Computer Aided 

Design" voor elektronische ge1ntegreerde 

circuits gestalte te geven. Deze taak bleek 

bepalend te zijn voor zijn loopbaan tot aan het 

bereiken van de pensioengerechte leeftijd. 

Twee aanbiedingen om leerstoelen aan Duitse 

universiteiten over te nemen wees hij af. In 

totaal rondden tot nu toe 39 promovendi hun 

werk onder zijn leiding succesvol af. 

Prof. Jess profileerde zich bij de oprichting van 

de "Eindhovense Fabricage Faciliteit voor IC's" 

(EFFIC). Ook vervulde hij de taak van decaan 

van de faculteit. Hij was voorzitter van de 

ontwerpersopleiding "Informatie en 

Communicatie Technologie" van het "Stan 

Akkermans Instituut". In de laatste jaren 

fungeerde hij als medeoprichter van het 

"Eindhoven's Embedded Systems Institute". 

Hij was lid van de werkgemeenschap 

"Halfgeleiders" van de Stichting FOM, 

voorzitter van het bestuur van STW afdeling 

"ProRISC" en voorzitter van de programma

commissie van de ProRISC workshop. 

Samen met andere Europese experts stichtte 

hij de grootste Europese conferentie in het 

ontwerpvak voor micro-elektronische 

bouwstenen, nu bekend onder de naam 

"Design, Automation and Test in Europe" 

(DATE). Ook was hij voorzitter en bestuurslid 

van de belangrijkste sponsor van DATE, de 

"European Design and Automation 

Association" (EDAA). In 1993 en 94 was hij 

voorzitter van de programmacommissie en de 

stuurcommissie van de "International 

Conference on CAD for Integrated Circuits 

and Systems" (ICCAD). 
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