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Voorwoord

Het symposium: "De olaats van een rekencentrum bij de instel--
lingen van hoger onderwijs" werd nrof.dr. M. Euwe door hestuur
en direktie bij geleqenheid van zijn afscheid als direkteur
van het Rekencentrum van de Katholieke Hoaeschool te Tilburq
aanaeboden o0 3 december 1970.
Onder voorzitterschap van prof.~lr.ir. ~.C. Nielen, buitenqe-
woon hoogleraar in de informatika aan de Katholieke Hogeschool
te Tilburq, werden inleidingen op het thema qehouden door
prof.ir. D.H. Wolbers, hoogleraar in de zuivere en toegepaste
wiskunde aan de Technische Hogeschool te Delft en prof. A.B.
Frielink, buitenoewoon hooaleraar in de administratieve orQa-
nisatie en de kontroleleer, alsmede de methodoloaie van de
automatische informatieverwerkinct aan de C-emeentelijke Univer-
siteit van Amsterdam. Na de inleidingen vond een paneeldiskus-
sie plaats onder voorzitterschap van de heer J.M. van Oorschot,
direkteur van de Rijkskantoorma.~hinecentrale. Naast de beide
inleiders en prof.dr.ir. G.C. Nielen werd eveneens bereid ge-
vonden in het paneel zitting te nemen: drs. B. MorsPlt, direk-
teur van het Rekencentrum van de Technische Hoqeschool te Eind-
hoven.

Deze tekst is een vrijwel letterlijke weerqave van de gemaakte
bandopname, zij het dat de uitqesproken tekst op enige punten
redaktie behoefde. Toch blijft het ook dan nog een weergave van
een qesproken verhaal dat een ander karakter heeft dan een ge-
schreven tekst. Wij meenden dat voor deze uitqave volstaan kon
worden siet een dergelijke weergave.
Omdat het bekend is dat een derqelijke letterlijke weerqave op
verscheidene punten herhalingen bevat en bovendien een sympo-
siumtekst meestal moeilijk te raadolegen is, werd
1) de tekst van de inleidinqen in paragrafen verdeeld en voor-
zien van een kopje
2) een alinea-indelinq aanqebracht
3) een slotbeschouwinq toeqevoeqd, welke als samenvattinq kan
worden gelezen.
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Voorwoor~? (vervolg)

Deze redaktionele toevoegingen zijn uiteraard voor rekeninq
van ondPrgetekende, die daarmee hoopt de sprekers qeen on-
recht te hebben aanaedaan en de lezars te hebben qeholpen.

De uitwerking van de band en het typewerk werden verzorqd
door de sekretaresse van het Rekencentrum, Mej. Th.I.M. Rom-
bouts. Door de onbekendheid met en de omvanq van dit werk
is dit vooral voor haar qeen aerinqe inspanning qeweest, wel-
ke wij bovendien naast onze lopende werkzaamheden hebben moe-
ten verrichten. Het is mede daarom dat deze schriftelijke
weergave eerst nu (na een jaar) is verschenen. Aan aktuali-
teit heeft het overiqens nauwelijks inqeboet, zodat de kon-
klusie voor de hand ligt dat niet alles in dit vakgebied zich
zo stormachtig ontwikkelt als weleens wordt ?esuqqereerd.
De lezer oordele echter zelf.

Tilburq, december 1971 A.J. van Reeken.



Openinqswoord uitgesprc~en door nrof.dr.ir. G.C. Nielen

Ik heet U allen van harte welkom bij dit symposium.

Het is niet gebruikeiijk om een openina te beqinnen met
woorden van spijt, maar ik wil daar in dit geval toch een
uitzondering op maker., ordat ik inderdaad een paar dinqen
kwijt wil die mij erg spijten.
Ik vind het jammer dat we hier voor een afscheid bijeen zijn
en zeker het afscheid van kolleqa Euwe en ik vind het bijzon-
der jammer dat ik hier in de plaats sta van Prof. J. Kriens,
die als voorzitter van het bestuur van het Rekencentrum deze
opening zou hebben verricht, maar helaas door ziekte niet in
staat is om hier te verschijnen.
Toen wij de plannen hadden gemaakt om Euwe uit te luiden als
direkte~ir van het Rekencentrum, hebben wij gedacht dat het
idee van afscheidsspeeches en loftuitingen aan Euwe zo vreemd
is, dat wij gemeend hebben om een heel andere manier te moeten
kiezen om hem uit te luiden. Wij hebben dat gedaan door deze
vorm te kiezen van een symposium over een onderwerp dat hem on-
qetwijfeld zal interesseren, inqeleid en bediskussieerd door
een aantal van zijn zeer qoede vrienden. Wij hebben daarvoor
qekozen: "De plaats van een rekencentrum bij de instellinqen
van hoaer onderwijs", een vrij kontroversieel onderwerp. Er
zijn nogal wat meningen over en wij hebben twee inleiders ge-
vraagd, die zich bereid hebben verklaard om hun sterk uiteen-
lopend standount uiteen te zetten. Ik zal de stand~unten niet
gaan vertellen. Dat zullen de heren zelf wel doen. Na afloop
van de inleidinqen, na de pauze, zullen wij graag met U samen
daar nog over diskussiëren om deze kontroversiële zaken nog
verder uit te diepen en misschien zelfs voor een deel op te
lossen.
Ik wil dan besluiten met U een leerzame en plezierige middag
toe te wensen en het woord geven aan de eerste van de beide
inleiders



4

Inqeleid door prof.ir. D. Wolbers

I. Introduktie

Zowel bij voorbesprekingen om onze standpunten enigszins uiteen
te doen lopen als ook bij de verdere voorbereidingen heb ik mij
gerealiseerd dat de titel van een dergelijk symposium toch iets
meer is dan een programma van een computer, waar alles precies
eenduidig dient te zijn. Het is ook zo dat de geinteresseerde
en belangstellende ~igenlijk wel iets meer verwacht dan alleen
maar een indikatie waar die plaats van een rekencentrum nu pre-
cies zou moeten zijn. Het is meer de vraag: wat zou die in de
toekomst moeten zijn en is de huidige situatie ~M1~el de juiste?

De voorzitter leidde het al in; een dergelijke bijeenkomst als
deze is op zichzelf ook niet uniek. Het onderwerp is reeds ver-
schillende keren in voordrachten ter sprake gekomen, in publi-
katies, op konferenties; het duikt iedere keer weer op. Een van
de opmerkingen die daarbij soms gemaakt wordt, is: Je moet niet
naar het verleden kijken. Dat is dan een opmerking waarmee ik
het misschien niet helemaal eens ben, want als technikus ben ik
toch wel geneigd oo een qegeven moment ook naar het verleden te
kijken en vandaar te trachten te extrapoleren naar de toekomst
en wel, speciaal op deze middag, om twee redenen.
1. Men kan vaak uit bepaalde ontwikkelingstendenzen nagaan hoe

een verdere ontwikkeling waarschijnlijk zal verlopen en de
maatregelen daarop trachten af te stemmen.

2. Als eerbetoon aan de persoon ter ere waarvan wij hedenmiddag
aanwezig zijn, en die juist cie afgelopen jaren op dat punt
ook zijn sooren heeft verdiencl.

Ik wil daarbij trachten objektief en enigszins neutraal te zijn
en mij niet te binden aan bepaalde plaatselijke situaties, hoe-
wel ik toch ook niet kan vermijden dat veel van de dingen die ik
zal zeggen afkomstig zijn uit de Delftse omstandigheden, omdat
ik die persoonlijk zo veel jaren heb meegemaakt.

De plaats van een rekencentrum moeten we bovendien ook zo bek~j-
ken: Het is eigenlijk een afgeleide grootheid, want je dient je
eerst af te vragen wat is het doel en wat is de taak van een der-
gelijk rekencentrum, voordat éigenlijk pas zinvol iets is te zeg-
gen omtrent de positie die het zou moeten innemen.
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II. Het begin: Centraal maar niet zelfstandig

1. Het spel of de knikkers.

Kijken we naar beschrijvingen van organisatieschema's, be-
stuursreglementen en dergelijke, dan ~~inden we veelal een
aantal doelstellingen. Daar komen verschillen in voor, inge-
geven soms door het eigen karakter van de betrokken hoger on-
derwijsinstellinq, uiteraard ook wel ingeqeven door de ver-
schillen in inzicht, die er bestaan. Maar men vindt er ook
wel gemeenschappelijke punten in, zoals bijvoorbeeld de kon-
centratie van computerfaciliteiten inklusief de daarvoor be-
nodigde mankracht.
Die koncentratie van apparatuur en bundelinq van krachten
wordt meestal ingeqeven uit een ooqpunt van efficiency, waar-
bij zich vaak de vergelijking opdringt (en die ook vaak wordt
qehanteerd)met rekencentra in Qewone bedrijven. Toch is er
naar mijn qevoel een belangrijk verschíl dat soms onvnldoende
aandacht krijgt. Bij hoger onderwijs, en misschien moet ik
eigenlijk zeggen in de toekomst ook wel bij andere vormen van
tertiair en mis~chien middelbaar onderwijs (maar we praten
hier over computercentra bij hoger onderwijs) qaat het toch
primair om de studenten wegwijs te maken in het gebruik van
deze computerapparatuur. Dat is heden ten daqe volkomen evi-
dent voor de basis: het leren orogrammeren. Maar het geldt
toch ook bij het qebruik van de computer in een later stadium
zoals taakwerk en afstudeerwerk. Daarbij gaat het niet alleen
om de resultaten die men verkrijqt. Men zegt vaak: op een ge-
geven moment wordt de computer gebruikt binnen het kader van
het onderzoek, waarbij het om de resultaten qaat. Maar de md-
niei waarop de man fiet resultaat bereikt,-is toch ook wel van
belang. Hij moet leren er mee te werken, niet alleen het pro-
gramma zelf te schrijven, maar alles wat er mee verband houdt.
Hij moet modellenbouw leren via de computer of misschien mo-
dellenbouw via andere middelen, misschien wel allebei tegen
elkaar kunnen afwegen. De student moet betrokken zijn bij de
gang van zaken bij het gebruik van die computer, d.w.z. niet
in alle details, maar hij moet toch in meer of mindere mate
kennis nemen van de gedachtenwereld die onder andere bij de
computermensen leeft, opdat hij dat later in de praktijk ook
op een doelmatige manier kan gebruiken.
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Misschien wat overtrokken zou ik moeten zeqqen: het gaat bij
het hoqer onderwijs niet alleen om de knikkers maar ook om
het spel. Terwijl bij rekencentra van bedrijven het in de eer-
ste nlaats craat om de knikkers.
Ier:.ere vergelijkinq is nooit zwart-wit. De bedri~ven hebben
natu~irlijk ook te maken met onleidinaen en onderricht. Aan de
andere kant heeft men bij het hoaer onderwijs soms ook pri-
mair te maken met alleen knikkers, als men bijvoorbeeld denkt
aan automatisering van studentenadministratie, financiële ad-
ministratie en derqelijke, waar het eiqenlijk louter gaat om
de resultaten en welke toeoassinqen normaal qesproken geen di-
rekte rol in het onderwijs en het onderzoek als zodaniq spelen.
Maar kijken we naar het totale qebruik van comDUters binnen in-
stellinqen van hoger onderwijs, dan is dat gebruik toch beperkt.
We denken, en dat is een van de nunten die on de achterqrond
een rol spelen, als het qaat over de plaats van een rekencentrum,
in de eerste plaats aan qebruik van computerfaciliteiten voor
onderwijs en onderzoek. Zo is het eiqenlijk van het '.~egin af
aan aeweest.

2. De knikkers en ook wat snel.

En nu kom ik meer tot de chronologische volqorde zoals het naar
mijn qevoel verlopen is en zoals dat startte ongeveer tegen het
eind van de vijftiger jaren, meer orecies in 1958 b~j drie uni-
versiteiten en hoqescholen: Delft, Groninqen en Utrecht. Wij
startten destijds met de bekende, of misschien nu niet meer zo
bekende, ZEBRA. In Amsterdam was ook een start, misschien niet
direkt, maar via het Mathematisch Centrum. Maar binnen de in-
stellinqen van hoqer onderwijs waren het de aenoemde drie.

Kijk ik naar Delft en achteraf noq eens naar de doelstellingen
van destijds, dan vind ik daar een aantal punten. - In de eer-
ste plaats de toen pas inqestelde studierichting voor wiskun-
dig ingenieur en derhalve voor die studenten de mogelijkheid
scheppend met dit nieuwe fenomeen. zoals het toen nog wel ge-
noemd werd, kennis te maken en ermee te leren werken. - Oh
de tweede plaats, dat was toen ook wel belanqrijk, docenten
en staf van de wiskunde-afdeling als zodaniq de gelegenheid
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te geven kennis te maken met de computer en ermee te leren
werken. Misschien zou ik moeten zeggen: dat is nu niet meer
nodig. Ik zet er een vraagteken achter. Ik weet niet zeker
of dat niet een doelstelling is die zelfs nu nog nagestreefd
moet worden. - Dezelfde argumentatie ook voor staf en docen-
ten van de andere afdelingen. - Er is nog een derde punt, na-
melijk dat het rekencentrum ook nog dienstig zou kunnen zijn
voor het verrichten ~~an eventueel rekenwerk van andere afde-
lingen.

Hoe ging dat nu? Met veel optimisme. Omdat er tenslotte wel
enige ervarinq was met computers,zij het niet zozeer in de
hogeschool, maar elders in Nederland, was het idee: laten we
gaan werken met wat we nu noemen "open shop". Dat woord ken-
den we toen ook al. Voor diegenen die daar ook nog wat van
weten, we zouden dat dan doen in de zogenaamde "simple code".
Achteraf kunnen we natuurlijk zegqen dat het wel enigszins
naief was om te veronderstellen dat dat goed zou uitpakken,
maar in die tijd hadden we daar andere verwachtingen van.
De praktijk was dat eigenlijk het gebruik bPperkt bleef tot
enkele enthousiastelinqen die er zich helemaal in stortten e-.
en dan ook vaak verder qïngen dan alleen maar die "simple co-
de" en tot en met de machinekode toe zelf gingen proqramme-
ren.
Maar voor de rest moest een beperkte groep staf en program-
meurs eigenlijk alles doen. Voor de aanqeboden problemen zo-
als die van buiten kwamen, de probleemanalyse, de gewone ana-
lyse, de numerieke analyse, de programmering; ze moesten de
problemen van a tot z oplossen. Daarnaast werd er dan wat ge-
zorgd voor het aanvankelijke onderwijs op computergebied. On-
derzoek stond ook wel op het programma, maar dat kwam eigen-
lijk nauwelijks aan de orde, want er was gewoon geen tijd voor.

Er waren natuurlijk een heleboel problemen, zoals de computer
die elke keer down ging en dat soort zaken meer, maar de pro-
blemen dia~ we nu kennen, die kenden we toen eigenlijk nog niet.
Het grappige was: we hadden weinig klanten en die waren tot op
zekere hoogte wel tevreden. Er is in die tijden toch naar mijn
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gevoel wel iets geboren, waar we nu nog wel eens tegen aan zit-
ten kijken. We hadden namelijk klanten die hun probleem als pro-
bleem konden overhandigen e~ dan waren ze er van af. Ze hoefden
er verder zelf niets meer aan te doen. En dat vonden ze op be-
paalde punten wel een ideale toestand. Ik zie dus even af van
die enkele enthousiastelingen.
We hadden ook aeen probleem over kwesties als verrekening. Het
idee was dat de computer erin qebracht moest worden en als je
nu bij voorbaat bezwaren qaat opperen met verrekening, dan lukt
het helemaal niet. Dus daar werd helemaal niet over gedacht. Het
is een heel enkele keer ter sprake geweest, maar werd dan snel
terzijde geschoven.
Kommunikatieproblemen met Y.lanten kenden we ook nauwelijks,
want iedereen kende iedereen noq.
Ik wil niet zeggen dat de naam rekencentrum al direkt in gebruik
was; het rekencentrum was meer een deel van de afdeling of fakul-
teit. Ik qeloof dat er wel plaatsen waren waar de naam rekencen-
trum al in gebruik was. Anders heette het, zoals in Delft, insti-
tuut voor toeqepaste wiskunde of iets derqelijks.

III. Daarna: Centraal en zelfstandig

1. Groei.

Hoe ging het daarna verder? Het eerste punt waarmee we gekonfron-
teerd werden, was de enorme groei. Het was de eerste keer dat we
ervoeren dat het gebruik van de computer veel harder ging dan de
meeste optimistische verwachtinqen hadden geschat.
En daarmee komen we tegelijkertijd in het begin van de zestiger
jaren, waarbij we overgaan naar de tweede generatie computer.
- Delft en Groningen die als op volger de TR4 kozen. - Utrecht en
Leiden die met een X1 startten. - Ook in Nijmegen en Tilburg werd
omstreeks die tijd gestart, ik weet niet meer met welke machines
en ik ga daar even aan voorbij.
Op één bepaald punt vormde in Delft de overgang van de ZEBRA naar
de TR4 geen punt van diskussie. Dat wil niet zeggen dat er geen
diskussie over dat punt qeweest is. Onqeveer anderhalf jaar
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lang ben ik daar nauw bij betrokken c~eweest en ik had soms
wel eens een hopeloos gevoel over de argumenten pro en contra
die ter tafel werden gebracht. Er was echter één punt wat eigen-
lijk helemaal niet diskutabel was en dat was dat het vervanqen
van die ZEBRA moest gebeuren door een grotere machine en niet
bijvoorbeeld door er een aantal andere ZEBRA's bij te plaatsen.
Met andere woorden, er werd niet gedacht over een uitbreiding
in de breedte. Het was heel evident dat men moest gaan in de
richting van een grotere computer. En dat kwam omdat zeker in
die tijd de prijs per rekeneenheid goedkoper werd naarmate je
over grotere computerkapaciteit kon beschikken.
Wel waren er wat verwachtingen omtrent de zeer grote bereke-
ningen die men zou gaan doen met die nieuwe computer. Dat is
in de realiteit later wel anders geworden, maar daarover aan-
stonds iets meer.

Op zichzelf waren het enorme veranderinaen: - Fen rekensnelheid
die toen al met zo'n faktor 500 toenam en, wat aan de andere
kant natu~irlijk noq veel zwaarder wooq, - een investering tot
20 keer het bedraq van de eerste computer. Om een indruk te
geven: de eerste ZEBRA koste f 150.000,--, de oovolger daarvan
laq meteen in de orde van f 3.000.000,--. - Ook veel meer man-
kracht rond de computer en dan met een heel andere taak. Name-
lijk niet meer het uitwerken van problemen van, laten we zeg-
gen, de klanten, maar het verzorqen van de software voor de
computer, voor zover dat niet door de fabrikant geleverd werd
en aanpassen van datqene wat wel door de fabrikant geleverd
werd.

Ook deden zich nieuwere problemen voor, waar we ook nu nog te-
gen aan kijken.
a. De "open shop" kreeg aan de ene kant een werkelijke bete-
kenis met het qebruik van programmeertalen als ALGOL en FORTRAN.
Aan de andere kant werd ook geintroduceerd het "closed shop"
idee, namelijk aan de machine kwam nog alleen maar de operateur
of bepaalde bedieningsmensen en de qebruikers konden niet meer
met hun vingers aan de toetsen komen, hetgeen natuurlijk be-
paalde bezwaren naar voren bracht bij bepaalde personen.
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In die tijd heb ik zelf ook wel gezegd, dat is onzin, dat is
niet nodig. Achteraf kijk ik er iets anders teqenaan, want er
ging toch iets verloren, juist uit het ooqpunt van onderwijs.
De studenten die het veel moeilijker leerden aanvoelen om het
in de vingers te krijgen. Het werken met de computer is niet
alleen het proarammeren, maar er zijn ook allerlei andere pro-
blemen die daar omheen hangen. Het werken in ALGOL of FORTRAN
is op zichzelf wel gemakkelijk, maar aan de andere kant werd
de computer in veel sterkere mate een black box, waarbij be-
paalde zaken verborgen bleven.
b. Het volqende probleem was natuurlijk ook dat de gebruikers
zelf moesten aaan leren oregrammeren en er beqon een ontevre-
den qroep te ontstaan die zei: proqrammeren hoort thuis bij
comoutermensen, die moeten dat probl.eem maar oplossen en niet
ik. We weten allemaal uit ervarinq dat die mensen noq bestaan.
Nng twee weken qeleden werd ik in een nota voor een vergadering
zwart oo wit met dit soort dinqen gekonfronteerd. Een zienswijze
waar ik het persoonlijk uiteraard niet mee eens ben.
c. Ook problemen van efficiënt gebruik van de comouter. Het pro-
bleem wat doen al die klanten nu, wat doen al die mensen met de
computer. Met vraqen van: kun je qeen kontrole op die orogram-
ma's uitoefenen? Als men, zoals wij in het beain, soms met 100
programma's per daq zit, dan is het qewoon uitgesloten als welk
centraal instituut dan ook daar eniqe kontrole op te kunnen uit-
oefenen.

2. Verrekening.

Dan verrekenen. Ik moet zegqen, ik heb me altijd een beetje ver-
zet teQen het echte komolete verrekenen en ik zal het ook nu
noq doen. Dat is dan een van de punten waarmee ik waarschijnlijk
met mijn opvolqer van mening zal verschillen. Ik begeef ine daar-
bij op qlad ijs, omdat ik nu in budqetaire kwesties kom met nau-
welijks kennis van debet en kredit en een dermate expert als op-
volger. Toch vind ik verrekening dáárom niet helemaal reëel, om-
dat het namelijk in de omstandiqheden,en kijk daarbij naar de
Nederlandse situatie bij het hoger onderwijs, qeen echt kosten-
besef kweekt. want wij verrekenen namelijk bepaalde dingen wel,
en andere dingen niPt. Er is bijvoorbeeld met name geen afweging
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op te geven tegen personeelskosten. Personeelskosten vind je
uberhaupt niet op een begroting, alleen maar personeelsplaat-
sen.

Er wordt natuurlijk vaak op dit punt het voorbeeld van de Ver-
enigde Staten aangehaald, maar de situatie ligt daar naar mijn
gevoel, wat ik daar een paar keer ondervonden heb, toch weer
anders. Veel werkzaamheden gebeuren daar op kontraktbasis.
Ik geeft een voorbeeld van Stanford University. Zij hebben
een zeer rigoureuze verrekening en op dit moment een jaarlijks
budqet van ~ 2.700.000,-. Daarvan is ~ 2.000.000,- wat men
noemt "sponsored research" en komt dus reqelrecht van buiten;
S 7~0.000,- is alleen maar intern geld, wat dus als het ware
verdeeld wordt.
Ik wil U m.b.t. de verrekening noq twee punten noemen, die me
daar opgevallen zijn. (Ik was daar met een qroeo hooqleraren
uit Europa en we hebben met verschillende mensen diskussie
gevoerd over dit punt.) - Aan de ene kant: op het centrum zelf
klaaqt men een beetje zijn nood dat de comouter niet vol was,
hoewel hij volkomen eiqendom was en het dus niet een kwestie
was dat langer qebruik veel meer geld zou kosten; men beweerde
dat men moest proberen meer tijd te verkopen. - Aan de andere
kant: we waren 's middags op een laboratorium waar men met al-
lerlei meettoestellen werkte en tjk-krommen opnam die verwerkt
moesten worden met een eenvoudig berekeningetje. Nu zijn op
Stanford ongeveer 200 terminals aanqesloten, o.a. ook een op
dat bewust laboratorium. Maar op de vraag hoe die ijk-krommen
verwerkt werden, werd geantwoord dat iemand, die we hier we-
tenschappelijk medewerker zouden noemen, gewoon, als er weer
ijkinqen waren gedaan, met een tafelrekenmachine gíng zitten
rekenen. Op de vraag of daar dan geen programma voor bestond,
werd bevestigend geantwoord. Dat bestond wel, maar dat was te
duur, omdat het namelijk geen "sponsored research" was. Dus de
man ging een hele middag achter een tafelrekenmachine zitten
werken, iets wat in een paar sekonden op het model 67 verwerkt
kon worden.
In zo'n situatie is men doorqeslagen in het verrekenen.
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Daarom qaat mijn voorkeur, en ik kom daar aan het eind noq even
op terug, uit naar een soort verdeelsysteem in eenheden, waar-
bij men de beschikhare kaoaciteit die er op een aeqeven moment
is, zo qoed moaelijk verdeelt en er aan de andere kant voor
zorqt dat wat aan comouterkapaciteit beschikbaar is, zo effek-
tief moqelijk wordt qebruikt.
Dat kan best inhouden dat men er voor zorqt dat nachteenheden
aoedkoper zijn en dat men er meer in gedaan kan krijqen dan in
dageenheden om op die manier een spreidinq van werkzaamheden
te krijaen. Verder zou ik aan de andere kant willen eisen dat
de qebruikersgroeoen, zoals verschillende afdelinaen en in de
toekomst de vakqroepen, bepaalde toewijzinqen krijqen, zij het
in qeld, zij het in qenoemd soort eenheden en op een qeqeven
moment ook behoorlijke verslagen maken en aantonen wat ze dan
met die eenheden qedaan hebben. Dat ook weer met het oog op
extrapolatie hoe men verder moet.

3. Planninq.

Een ander orobleem was de kontakten met de gebruikers. Wat wil
men nu eigenlijk, wat willen die qebruikers, wat willen ze nu,
wat willen ze straks. Mijn ervarinQ is dat een qebruikersorga-
nisatie alleen maar informatie qeeft op korte termijn zoals de
daqelijkse qana van zaken. Inzicht op lanqere termijn is een
bijzonder moeilijke zaak. Ik heb dat, ik zal er een paar voor-
beelden van aeven, een oaar keer ondervonden in het verleden.
Praat men met mensen van andere fakulteiten, dan zijn deze zeer
wel in staat een extraoolatie te veven t.a.v. de ontwikkelingen
0o hun eiqen vakqebied. Maar in hoeverre daar toekomstige compu-
terontwikkelingen in betrokken zijn, is bijzonder moeilijk, want
dat ziet men veelal niet. In vele qevallen moet vanuit de com-
puterkant eiqenlijk aanqeqeven worden wat de toekomstmoqelijk-
heden zijn, zowel de nabije als de verdere toekomstmogelijkhe-
den. En dan noa slaaqt men er in vele qevallen niet in de men-
sen duideli~k te maken wat ze er mee kunnen doen, zodat men uit
hen weer kan krijgen, waar men eigenlijk rekening mee zou moeten
houden.

Ik noemde daarnet al dat bij de aansbhaf van de TR4 bijvoorbeeld
vooroo stond dat hij zulke qrote berekeninaen zou doen. Ik heb
me daar destijds oersoonlijk teqen verzet en qezeqd: dat wordt
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het in Delft niet; het kan misschien bij andere instituten
wat meer het geval zijn. Ik sluit niet uit dat er grote bere-
keningen zullen zijn, maar de hoofdmacht van het werk zal ge-
vormd worden door een qrote hoeveelheid klein werk.
Het idee wat het rekencentrum zou moeten doen, komt in de naam
tot uitdrukkinq. Ik heb me destijds verzet tegen de naam wis-
kundige dienst; het was en is in wezen een rekencentrum. Ge-
lukkiq is men overstag qegaan en heeft men eindelijk de naam
wiskundige dienst ook als zodania qewijziqd.
Noq een voorbeeld. In de voorbereidinq voordat in Delft de TR4
kwam, heb ik gepropaqeerd dat we in de "open shoo" zouden gaan
werken en dat de proqrammeertalen erin zouden komen en dat dat
dé manier van werken zou worden. Het grappiqe was: dat sloeq
helemaal niet aan. De enkele enthousiastelingen die het zelf
al op de ZEBRA deden, zeiden: wij hebben AL~OL en FORTRAN niet
nodig; wij doen het straks wel in de machinekode van de nieuwe
machine. De anderen zeiden: wij wensen onze problemen zo aan
jullie te blijven afqeven.
Later bij de opvolginq van de TR4 heb ik hetzelfde feit onder-
vonden toen het omstreeks '65 voor ons insiders en een kleine
groep van mensen duidelijk werd, dat vooral op universiteiten
en hogescholen het gebruik van terminals een zeer belangrijk fa-
cet zou worden. De qebruikers, ondanks het feit dat ze in die
tijd al qekonfronteerd werden met lange omlooptijden van de TR4,
waren nauwelijks qevoelig voor de introduktie van terminals. Nu
ze er zijn, staat men er anders teqenover.
Maar voor derqelijke faciliteiten er zijn, toekomstige klanten
ervan te overtuigen dat ze er aoed gebruik van zullen kunnen
maken, is bijzonder moeilijk.

IV. Opkomst van decentrale comouterfaciliteiten

1. Overlappinq.

Er waren in de loop van die zestiger jaren twee andere facetten
die een rol hebben qespeeld. Gelijk met de grotere centrale fa-
ciliteiten verschenen op sommige fakulteiten en subfakulteiten
kleinere computers. Comouters van een omvang, zij het dan mo-
derner, als wat daarvoor de ZEBRA als centrale comouter geweest
was.
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In die tijd, het beqin van de zestiger jaren, was dat nog
niet zo soeciaal voor rekenwerk, maar veelal voor bijzonde-
re doeleinden, zoals in de vorm van regelproblemen en waar-
bij een kleine qeneral ourpose comouter vaak qekozen werd
in plaats van een svecial ournose comouter of een speciaal
meetaoparaat.
Een ander punt: in die tijd begon enige vorm te krijqen he:.
onderwijs in deze richtinq, wat we nu wel noemen comouter
science, comouterkunde en noq moderner, informatika.
Ook de zelfstandiqheid van rekencentra begon in die tiid een
rol te soelen.
Kijken we even hoe het bijvoorbeeld in die tijd was in het
buitenland, naar landen als Duitsland en Enqeland, dan zien
we daar onqeveer dezelfde ontwikkelinQ. Ook onqeveer dezeIf-
de omvanq van apparatuur, onaeveer qelijksoortige orqanisa-
ties, qedeeltelijk binnen fakulteiten, qedeeltelijk naast
fakulteiten. Anders was de situatie in die tijd al in de Ver-
enige Staten en Canada. Rij mijn eerste bezoek in 1965 waren
daar al vrij veel zelfstandiqe rekencentra naast, toen bij-
voorbeeld in Stanford al, een zelfstandiq com~uter science
department. Die splitsinQ is steeds verder aeqaan en we zien
daar dus dat op vele instituten nu naast elkaar werken ma-
thematical departments, comouter science deoartments en com-
puter center.
Het is me juist dit voorjaar bij verschillende informele be-
sprekinqen met medewerkers opqevallen, dat men zich nu toch
wel fiquurlijk een beetje achter het hoofd qaat krabben en
zich afvraaqt, wat ze eiqenlijk hebben qedaan. Men begint
weer voorzichtig te trachten de zaak naar elkaar toe te breng-
en. Er blijken namelijk oo allerlei ounten overlanpingen te
ontstaan, enerzijds tussen computer science department en
computer center als zij bijvoorbeeld dezelfde soorten oplei-
dinqen~gaan verzorgen, dezelfde soort research qaan doen en
aan de andere kant overlapoinq tussen computer science de-
partment en mathematical deoartment. Men heeft het qevoel dat
men toch wel iets te hard van staoel qelooen is door de zaken
zo-ver uiteen te rukken en met een derqelijke overlapning als
gevolg.
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2. Oorzaken.

Kijk ik nu snel naar de verdere ontwikkeling en daarmee naar
het eind van de zestiger jaren en het huidiqe tijdsbestek, dan
zien we, naast natuurlijk verdere technische ontwikkelinqen,
zoals terminals en andere randaooaratuur, in de eerste plaats
grotere centrale computerfaciliteiten. De spronaen zijn echter
minder spektakulair dan de eerste keer. Zo is in Delft de
sprong van de TR4 naar een model 360~65 in zekere zin een klei-
nere sprong dan destijds van ZERRA naar TR4. Verder ook een
zeer duidelijke ontwikkeling van qrotere aantallen kleine en
ook middelgrote computers of fakulteiten en subfakulteiten.
Realiseren we ons wat daar de oorzaken van zijn, dan zie ik
een aantal punten.
a. In de eerste plaats is er bij de leidinq van diverse fakul-
teiten een qrotere bewustheid aekomen, gepaard met kennis,t.a.v.
het qebruik van computers binnen de betrokken vakrichting. Ge-
deeltelijk is dat noq van rekentechnische aard, gedeeltelijk
ook vaak van reqeltechnische aard, waarbij ik "reqeltechnisch"
ruim wil nemen. Ik denk hierbij eiqenlijk meer aan de computer
inqeschakeld als deel van een totale laboratoriumopstelling.
b. Het tweede punt: computers worden, juist door het veelvuldig
gebruik in diverse vakrichtingen, steeds meer qebruikt voor al-
lerlei uiteenlopende doeleinden en die koncentratie van zeer
uiteenlonende werkzaamheden op een comouter is toch niet zo een-
voudig als we vijf, zes jaar geleden nog we1 dachten.
De problemen die samenhangen met zaken als multiprogrammering,
multiverwerkinq, tijdscharinq zijn, laten we het eerlijk beken-
nen, wel wat onderschat.
De overhead in de vorm van bedri3fssystemen is vaak aanzienlijk.
Dat zet toch wel een zekere rem oo het verzamelen van allerlei
zeer uiteenlopende werkzaamheden binnen één computersysteem. Ik
doel hierbij met name op een zeer gevarieerd gebruik van de com-
puter en niet op machines die soms wel als qetallenkrakers wor-
den aangeduid. Waarbij ik overiqens nog wil opmerken dat de zeer
grote computers, en iedere keer groot ten opzichte van wat er
bestaat, in Nederland eiqenlijk nog nooit beschikbaar zijn qe-
weest. In de tijd dat we noq met ZEBRA's werkten, zouden we mis-
schien de behoefte gehad hebben aan centraal een TR4; toen we
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TR4's of X8en kregen, hadden we behoefte Qehad aan een qrotere
centrale computer, maar die was er niet. Nu we die qrotere com-
outers hebben, hebben we in wezen ook qeen centrale qrotere.
c. Een derde ontwikkelinq is dat kleinere comouters zowel rela-
tief als absoluut qoedkooer worden. Een "moderne" ZEBRA kost nu
noq maar 1~5 tot 1~4 van de nrijs die wij er 13, 14 jaar gele-
den voor betaald hebben, ondanks alle overiqe nrijsstijaingen.
Zo vinden we dus nu al dat vnor benaalde doeleinden, in tegen-
stellinq tot vijf jaar qeleden, voor beoaalde werkzaamheden
waarvan men zei die met een terminal te doen, nu heel qevoeg-
lijk voor dezelfde nrijs eén kleine comnuter qenomen kan worden.
Nu weet ik wel dat als teQenarqument vaak aanQevoerd wordt, en
ik wil ook niet ontkennén dat dit in sommige qevallen qeldiq is,
dat men met een derqelijke kleine comouter beqint en die dan
laat uitgroeien tot een qrotere. Als ik weer teruqkijk naar het
onderwijs, waar men.toch veel werkzaamheden van benerkte aard
heeft die steeds teruakeren (want men heeft nu eenmaal met de

studenten een vlottende bevolkinq die iedere keer onnieuw moet
leren), dan is wel deqelijk te overweaen of in olaats van een
terminal een kleine comnuter qebruikt zou k.unnen worden.

V. Nu en straks: Centrale én decentrale comouterfaciliteiten

Ik kom dan tot het laatste stuk en dan moet ik teruQkeren tot
die olaats waar het om beqonnen is. Ik wou het oo deze manier

benaderen en vragen wat willen we nu en wat willen we in de toe-
komst bij het hoqer onderwijs. Dan zie ik drie zaken.
- In de eerste nlaats: het gebruik van bepaalde computers bin-
nen bepaalde fakulteiten. - In de tweede plaats: informatika-
ooleidinqen en waar informatika-oDleidinqen ook wel qenoemd
worden comouterkunde-ooleidinqen zou ik hier computerkunde als
onderdeel willen zien van de algemene informatika-opleidinqen.
- In de derde Dlaats: de centrale computervoorzieninqen.
Dan komt het punt, hoe moeten we in de toekomst de qelden voor
het materiaal en de mankracht zo qoed moqelijk verdelen. Voor
al dieqenen die betrokken zijn in de huidige gana van zaken in
het hoqer onderwijs, waar we nu qekonfronteerd worden met een
personeelsston en een materie~ls~on - ik ga niet diskussiëren
of dat juist of onjuist is, maar ik kijk a~leen naar de prak-
tische kant van de zaak: dat die er qewoon is en dat we ons
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moeten bezinnen hoe we dan het beschikbare ootentieel zo qoed
moqelijk kunnen verdelen - is het aan de andere kant een aoede
oefeninq voor de toekomst. Want de groei aeals we die bij de
universiteiten kennen t.a.v. uitbreidinq van oersoneel en ma-
terieel, kan toch niet doorgaan op de manier zoals we tot nu
toe deden. We zullen ons in de toekomst moeten realiseren hoe
we de beschikbare qelden zo goed mogelijk qaan verdelen. Dan
zie ik dat meh die drie facetten moet vervullen.
a. Lokale rekencerrtxa die we van materieel moeten voorzien, om-
rinqd door vakmensen van het betrokken vakqebied. Dus hier en
daar, vooral als het middelarote computers worden, eiqenlijk
comoutermensen, maar dan binnen die fakulteit en, laten we een
restriktie maken, voor zover ze daar een vollediqe dagtaak heb-
ben. Dat zijn dan naar mijn qevoel mensen die wel typisch com-
putermensen zijn, maar, ik zou haast zeqqen, met een soort tik
voor de betrokken vakrichtinv,.zodat ze qoed met die betrokken
mensen kunnen praten en anderzijds die lokale faciliteiten goed
kunnen verzoraen.
b. In de tweede plaats de informatika-opleidinq en daarvan zie
ik hoofdzakelijk de koncentratie van computerdeskundigen voor
onderwijs en onderzoek. Het merkwaardige is naar mijn qevoel
dat de informatika-oDleidina zelf ook wel eigen computers nodiq
zal hebben naast qebruik van centrale apparatuur, maar ik zie
toch in de toekomst niet de grootste computers binnen die infor-
matika-opleidinq. Ik denk dat andere technische fakulteiten meer
eigen computerfaciliteiten in de toekomst zullen bezitten dan de
informatika-opleidinqen als zodania.
c. En dan natuurlijk in de derde plaats de centrale faciliteiten.
Dan komen we bij het rekencentrum terecht, wat in mijn oqen pri-
mair een materiële zaak is, nl. voor de verzorging van die cen-
trale computerapparatuur, die uit efficiency-overweginaen niet
gedecentraliseerd wordt. Daar is natuurlijk ook mankracht voor
nodiq, maar ik pleit er dan voor om die mankracht te beperken
tot het goed funktioneren. En dat gaat heus wel verder dan, la-
ten we zeggen, een paar operateurs. Naar mijn qevoel omvat het
niet research op computergebied of research op toepassingsgebied.
Het toepassingsgebied hoort naar mijn gevoel thuis oo de fakul-
teiten, research op computergebied hoort thuis in de vakgroep
informatika. Daarom zou ik aan de andere kant willen oleiten,
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ook gezien de ervaring die men nu in Amerika heeft, voor een
nauwe binding tussen de drie facetten wiskundefakulteit, com-
puter science fakulteit, voor zover die zelfstandig moet zijn,
en comautercentrum en zo min mogelijk versnipperinq van onder-
wijs en onderzoek.

Daarnaast zou ik een goed werkende adviesraad willen zien van
deskundiqen, gekombineerd met verteqenwoordigers van de fakul-
teiten, om te adviseren of misschien noq liever om te beslis-
sen over verdelinq van computerkapaciteit in algemene zin, zo-
wel wat betreft de toewijzing van de eenheden van het reken-
centrum aan de verschillende fakulteiten als ook de verdeling
van de gelden t.a.v. wat qedecentraliseerd moet worden bij sub-
fakulteiten en fakulteiten en wat centraal moet zijn.
Die adviesraad is in mijn oQen zeker niet, wat men wel eens
hier en daar een bestuur van een rekencentrum noemt. Wanneer
men uit orqanisatie-overweqinqen toch een bestuur zou wensen
- ik zie niet primair de noodzaak van een bestuur voor een re-
kencentrum, maar zou men die om bepaalde redenen toch wensen -
dan is de adviesraad naar mijn gevoel persé niet het bestuur,
maar moet een totaal qescheiden lichaam zijn. Wel is voor het
rekencentrum een vorm van aebruikersraad noodzakelijk, maar
die dient dan ook duidelijk voor de problemen op.korte termijn.
Die lange termijnplannina zou ik willen leQgen in handen van
een adviesraad voor de Qehele universiteit, wanneer dat te
groot is misschien onderverdeeld in adviesraden Der fakulteit.
En omgekeerd om ook landelijk een koórdinatie te bereiken, zou
ik me kunnen voorstellen dat de CRIVA daarvoor misschien wat
aanqepast zou moeten worden en dat derqelijke adviesraden per
universiteit op zichzelf weer landelijk samenwerken via een
dergelijke CRIVA om op die manier niet alleen per universiteit
of nogeschool, maar ook landelijk tot een soort doelmatige ma-
nier van bestedinq van qelden en mankracht in de toekomst te
kunnen komen.

Ik dacht dat daarmee impliciet ook de positie van het rekencen-
trum bepaald was. Absoluut gezien geloof ik dat de rekencentra
in aantal en omvanq nog wel zullen toenemen, maar naar mijn ge-
voel relatief t.a.v. de totale comouterfaciliteiten zal de om-
vanq van het rekencentrum afnemen en zullen meer zaken ook bui-
ten het rekencentrum plaatsvinden en naar mijn aevoel zullen we
daar in de organisatie ook rekening mee moeten houden.
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Ik mag U de volgende inleider aankondigen en ik qeloof
dat ik het eigenlijk wel erg leuk vind om U te wijzen op
het enorme kontrast tussen de twee inleiders.
Niet alleen het kontrast wat we hebben ingebouwd in wat
ze zouden zeggen, maar het kontrast wat er toch al is
tussen de ingenieur en de accountant, tussen de opdracht
zuivere en toegepaste wiskunde en de opdracht administra-
tieve organsatie en kontroleleer en in het algemeen het
kontrast tussen de twee personen. Een ding is duidelijk
geen kontrast, en daar wilde ik dan graag nog wat aan-
dacht op vestigen, ook prof. Frie~ink, is onget~iijfeld via
y~renlange samenwerking met prof. Euwe een van zijn zeer
goede vrienden. Ik geloof ook dat dat in eerste instantie
de aanleidina is om hem nu te vragen het woord te nemen.
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Ingeleíd door prof. A.B. Frielink

I. Introduktie

Als men twee sprekers uitnodigt om over hetzelfde onderwerp
met dezelfde titel te spreken, dan moet men rekening houden
met een belangrijke mate van overlappinq. Er is echter, be-
halve de verschillen waar de voorzitter op qewezen heeft,
een misschien voor deze bijeenkomst belangrijker verschil
tussen ons beiden en dat is dat prof. Wolbers wel en ik he-
lemaal geen ervaring heb met een rekencentrum. Want het Re-
kencentrum waar ik iets mee te maken heb, bestaat alleen
nog maar op papier en praktijk in een akademisch rekencen-
trum heb ik niet.
Ik zal dan ook niet proberen iets van geschiedenis of his-
torische ontwikkeling op te halen, doch wil trachten een
bepaalde gedachte naar voren te brenqen; een bepaald beeld,
van waaruit dan een bepaalde handelwijze voor dit moment en
voor de toekomst zou moeten ontstaan.

II. Efficiency-aspekten en centralísatie

Ik heb uit de titel die men aan deze bijeenkomst heeft mee-
gegeven begrepen dat we er in ieder qeval.van uit moesten
gaan dat er een rekencentrum zou zijn, een rekencentrum aan
een instelling van wetenschappelijk onderwijs. Men zou nl.
ook nog de vraaq kunnen stellen, moet dat wel; moet niet al-
les gewoon gedecentraliseerd zijn, zoals zovele andere ding-
en ook gedecentraliseerd zijn.
De heer Wolbers heeft al gewezen op het feit dat het belang-
rijke element van efficiency bij de huidige verhoudinqen in
de centralisatie zit, een betere bezettingsgraad van de ap-
paratuur en ook nog steeds wel, misschien wat verminderd
t.o.v. vroeger, een daling van de kostprijs per eenheid van
verwerking bij grotere apparatuur.
Men ziet dat in andere bedrijfstakken ook. Bij de elektrici-
teitsvoorziening denkt praktisch niemand er meer over om zijn
eigen elektriciteit op te wekken. Het is efficiënter om het
centraal te doen en te distribueren; hoewel er toch telkens
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weer gevallen zijn waarbij het in konkreto efficiënter
is om dat wel zelf te doen, om bijvoorbeeld aardgas te
stoken en zelf de elektriciteit op te wekken. Zk qeloof
dat die analogie ook bij een rekencentrum opgaat.
Efficiency is in belangrijke mate een kwestie van kosten-
verhouding, en kostenverhoudingen veranderen in de tijd.
Het kan zijn dat na verloop van tijd de kostenverhouding-
en zodanig zijn veranderd, dat het veel efficiënter is
geworden om gedecentraliseerd te werken in plaats van
centraal. Ik geloof niet dat daar van natuurwetten of
vaste wetten kan worden gesproken, dat is aan de tijd ge-
bonden.
Maar naast het efficiency-argument, dat een argument uit
een oogpunt van apparatuur is, zijn er nog wel andere ar-
gumenten en dat is dan het beschikken over omvangrijke en
snelle apparatuur voor bepaalde gebruikers díe deze maar
incidenteel nodig hebben en, misschien is dat nog het
meest doorslaggevende, de koncentratie van kennis in het
gebruik van de apparatuur die bij zo'n centrum ontstaat.
Dat kan natuurlijk de efficiency, in het bijzonder in het
gebruik van de mankracht, heel sterk bevorderen, maar dat
eist dan ook wel dat deze kennis ook wordt uitgedragen en
ter beschikking wordt gesteld van de gebruikers.

III. Gevarieerde behoeften

Er is gesproken over instellingen van hoger onderwijs en
dat zijn er allerlei soorten. Ik wilde de diskussie toe-
spitsen op de universiteit met een aantal fakulteiten,
subfakulteiten, interfakulteiten, instituten, enz., om-
dat daar het probleem het scherpst tot uiting komt. Daar
is namelijk de grootste gevarieerdheid in de behoefte aan
rekenkapaciteit waarmee rekening moet worden gehouden.
Het is natuurlijk onmogelijk in een kort bestek enigszins
volledig te zijn over de behoeften aan rekenfaciliteiten
die aan een universiteit bestaan. Ik heb geprobeerd daar
een paar groepen in te onderscheiden:
a. In de eerste plaats de groep onderzoek. Ik vind dat



deze voor een universiteit in zijn algemeenheid primair
staat t.o.v. het onderwijs. In onderzoek is een drietal
kategorieën te onderscheiden.
1. Het verwerken van qrote hoeveelheden qeqevens uit al-

lerlei soorten van afdelingen, fakulteiten of subfakultei-

ten, gegevens waaruit nauwelijks informatie te krijgen is

als ze niet verwerkt zijn. Dat moet dan een verstandige
manier van verwerking zijn, die in het alqemeen neerkomt

op een ordening en in belanqrijke mate op kondensering

van gegevens ("data reduction"); in andere gevallen ligt

de nadruk meer op wat ik zou willen noemen, patroonher-

kenning.

Dat is een begrip dat niet zo duidelijk algemeen qel-
dend gedefinieerd is, maar dat ik zou willen omschrijven
als de beschrijving van een systeem, dat aan analyse
wordt onderworpen met behulp van de eigenschappen zo-
wel van het systeem als geheel als van de elementen
van het systeem. Het gaat dus voornamelijk om relaties
tussen de elementen van het systeem waaruit een patroon
herkend moet worden.

Vaak moeten hierbij eerst analoqe siqnalen gedigitaliseerd

worden. Die patroonherkenninq vind ik een bijzonder, af-

zonderlijk en belangrijk punt in het kader van het onder-

zoek, waarbij nog een uitgebreide ontwikkeling nodig zal

zijn om er zinvol en efficiënt de comouter bij toe te pas-

sen. In het algemeen gesproken zal daar een belanqrijke

mate van mens-machine kommunikatie bij nodig zijn en moe-

ten we niet van de qedachte uitgaan dat het volledig aan

de machine wordt overgedragen.
2. Behalve gegevens uit experimenteeropstellingen die in
bepaalde vakgebieden van grote betekenis zijn, zijn er al-
lerlei andere soorten van gegevens die niet verkregen zijn
uit experimenten, maar uit waarnemingen van de realiteit.
Ik denk daarbij in het bijzonder aan de maatschappijweten-
schappen. Deze soort van gegevens hebben in het algemeen
betrekking op de gedraginqen van mensen. Omdat nu juist
daarbij de ceteris paribus konditie niet kan worden ver-
vuld (wat in exoerimenteeropstellingen vrij vaak wel het
geval is), is daarbij de patroonherkenning vaak nog be-
langrijker dan in de exakte wetenschappen met experimen-
teeropstellingen.
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3. Ten derde is het onderzoek vaak gericht op de konstruk-
tie van systemen waarvoor het doorekenen van het een of an-
der nodig is en waarbij grote aantallen gegevens en grote
aantallen relaties verwerkt moeten worden, zodat het moge-
lijk is om daar ook efficiënt computers bij toe te passen.
Dat is de ene groep: onderzoek, waarbij nog twee grote ka-
tegorieën zijn te onderscheiden: die waarbij de nadruk ligt
0o de omvangrijke manipulatie van een beperkt aantal gege-
vens en die met de nadruk op de selektie uit een grote ver-
zameling van gegevens.

b. Ten behoeve van onderwijs hóef ik niet veel toe te voe-
gen aan wat de heer Wolbers heeft gezegd. De studerenden
moeten ervaring kunnen opdoen, teneinde voorbereid te zijn
op een latere onderzoek- of andere maatschappelijke taak.
Alleen het volgende punt is, dacht ik, niet aan de orde
geweest: binnen afzienbare tijd zal de steun van de compu-
ter bij het geven van onderwijs niet meer tot de onmoge-
lijkheden behoren, om het heel voorzichtig te zeggen.
Die steun bij het onderwijs zou ik me niet voorstellen als
in de plaats tredend van de docent; maar ik zou me wel kun-
nen voorstellen dat binnen afzienbare tijd werkelijk in
een konversationele situatie, "computer assisted instruc-
tion", een door computers gestuurde opleidinq, efficiënt
zal blijken te zijn.

c. De operationele taken, waarvan ik een drietal groepen
zou willen noemen.
1. Het akademisch ziekenhuis, waar medische registratie,
analyse van laboratorium-uitslagen, ondersteuning van de
diagnosestelling (weer zo'n kommunikatie mens-machine
probleem), bewaking van medicijntoediening, financiële
registratie, arbeidsplanninq en dergelijke om rekenfaci-
liteit vragen.
2. De universiteitsbibliotheek voor de dokumentontslui-
ting (~information retrieval"), maar ook voor het beheer
van de bibliotheek, het beheer van de verzamelinq met in-
begrip van de uitlening en eventueel met inbegrip van het
transport van de dokumenten, althans van de informatie op-
geslagen in de dokumenten.
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3. Tenslotte wat we kunnen samenvoegen als het universi-
teitsbeheer, de planning van de universiteit op korte en
lange termijn met al zijn onderdelen, de studentenregi-
stratie, de financiële registraties die er dan tenslotte
ook nog uit moeten komen, hoewel ik die niet primair aan
de orde zou willen stellen.

IV. Efficiency-aspekten en decentralisatie

Als men bij deze grote variatie doqmatisch zou willen
zeggen: centraal is efficiënt en dus moet alles centraal,
dan zal die efficiency in zijn tegendeel omslaan; in
plaats van zeer efficiënt zal veel zeer inefficiënt zijn.
Ik zie daarom een uníversitair rekencentrum voornamelijk
als: enerzijds een grote tot zeer grote centrale verwer-
kingseenheid, anderzijds met een groot aantal eindstations
die voor het overqrote deel geplaatst moeten worden direkt
bij de plaats waar de gebruikers normaliter hun werk ver-
richten.
In die eindstations is onqetwijfeld een qrote variatie no-
dig, zowel in omvang als in komplexiteit. Enerzijds de
eenvoudige schrijfmachines, de beeldstations en andere in-
en uitvoerapparatuur, anderzijds toch ook kleine tot mid-
delgrote satelietcomputers die hun eiqen in- en uitvoer-
apparatuur hebben en eventueel verdere randapparatuur.
Voor bepaalde taken moeten deze, ook de satelietcomputers,
teruq kunnen vallen op de centrale. Dat hoeft niet overal
het geval te zijn; waar niet zulke taken bestaan díe het
noodzakelijk maken om terug te vallen op een qroter appa-
raat, daar kan de kleine apparatuur het alleen af; dit
zal ad hoc moeten worden bekeken. Voor het koppelen aan
de centrale zijn permanente of gekozen verbindinqen nodig.

Ik wil daar dan graag bij opmerken dat wat het akademisch
ziekenhuis en de universiteitsbibliotheek betreft, die dus
beide onder de operationele zaken zijn gerangschikt, het
bijzondere aandacht behoeft dat deze twee instellingen niet

~ alleen een onderdeel van de universiteit zijn, maar duide-
j lijk ieder ook onderdeel uitmaken van een ander netwerk.
's
, Wat het ziekenhuis betreft, is dat het qezondsheidsinformatie-
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netwerk dat op de patiënt qericht is; die patiënt is dán
in het akademisoh ziekenhuis, dán eens in een ander zie-
kenhuis en dán weer bij een specialist. Wat de bibliotheek
betreft, dezelfde dokumenten die in de universiteitsbib-
liotheek aanweziq zijn, zitten ook in andere bibliotheken;
dezelfde behoefte die daar is aan retrieval, is er ook bij
andere instellingen dan de universitaire. Deze twee afzon-
derlijk te beschouwen instellinqen, het ziekenhuis en de
bibliotheek, zullen dus bij hun behoeftebepalinq en de mo-
gelijkheden van aansluitinq op het centrum terdeqe reke-
ning moeten houden met het feit dat ze ook onderdeel uit-
maken van een heel ander informatienetwerk en bij alle
planningen zich ook daar kompatibel en koëperatief tegen-
over moeten opstellen.

V. Zelfstandigheid centraal rekencentrum

Ik twijfel er niet aan dat, als eenmaal gezegd is, er
moet een centraal rekencentrum zijn, die centrale onder
een eigen leidinq moet staan, omdat die voor zo vele
doeleinden en gebruikers beschikbaar moet zijn. De eniqe
logische plaats voor dat orgaan in een universitaire qe-
meenschap is direkt onder het hooqste bestuursorqaan.

Ik weet nu niet meer wat dat wordt in de toekomst.
Vroeger zeiden we dan Curatoren, maar ik heb begrepen
dat die ook zullen verdwijnen, hoewel ik me er nog
niet in verdiept heb hoe het precies zal worden.

Dan alleen is het mogelijk dat alle afdelinqen tot hun
recht zullen komen. Als een van de belanqhebbende qebrui-
kers het centrale orgaan zou beheersen of beheren, wordt
er een funktioneel onjuiste verhouding qeschapen.
Natuurlijk wordt deze tendentie versterkt als, zoals in
Amsterdam de bedoelinq is, twee universiteiten en het Ma-
thematisch Centrum samenwerken. Dan is er helemaal geen
andere keus meer dan dat het zijn eigen bestuur krijgt.
En dan niet een bestuur in de zin zoals de heer Wolbers
erover sprak dat in wezen zou moeten zijn een gebruikers-
of een adviesraad. Een eigen echt bestuur, maar dan wel
zo dat in dat bestuur vertegenwoordigers van de hoogste
besturende organen van de deelnemers zijn opgenomen. An-
ders komt daar weer in een veel te belangrijke mate een-
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zijdigheid in.

Iets anders is de vraag of de eindstations die bij de ge-
bruikers geplaatst zijn, nu ook onder dat centrale beheer
moeten worden geplaatst.
Voorlopiq heb ik sterk de indruk dat de doelmatiqe oolos-
sing zal zijn om het technische beheer van de eindstations
en de daarmee verband houdende verbindingen, kanalen en
wat dies mee.r zij, te doen r~~ssorteren onder het rekencen-
centrum. Dat is voornamelijk qebaseerd op de overweging
dat wat er gebeurt met eindstations die koppelbaar of per-
manent gekoppeld zijn, van invloed kan zijn en storend kan
werken op de centrale verwerkingseenheid. Ik meen dus dat
het technische beheer van die eindstations bij de centrale
dienst, maar het gebruik van het eindstation onder de qe-
bruikende instantie dient te ressorteren.
Dit is een situatie die vergelijkbaar is met de telefoon-
dienst zoals we die hier in Nederland kennen. Het techni-
sche beheer van een huistelefooninstallatie, voor zover
die aansluitbaar is of aangesloten is op het landelijke
net, is onder beheer van de PTT. Wat de qebruiker met die
telefoon en die huisinstallatie wil doen, moet hij zelf
weten. Of hij die efficiënt of niet efficiënt wil g.ebrui-
ken, of hij veel, lange en dure gesprekken wil voeren of
niet, dat wordt hem wel keuriq in rekeninq qebracht, maar
dat is tenslotte zijn zaak. Ik geloof dat dat een effici-
ente oplossing zou zijn.
Overigens verdient het daarbij wel aandacht dat het tech-
nisch beheer bij een rekencentrum iets meer omvat dan de
apparatuur alleen. Ook de besturingsprogrammatuur t.b.v.
de eindstations zal onder dat technisch beheer moeten res-
sorteren. Ook daarvoor geldt immers dat het in zeer ern-
stige mate het centrale systeem kan storen als die bestu-
ringssystemen feilen vertonen. M.a.w. de aebruiker, die
zijn eigen satelietcomputer wil hebben, maar ook aanslui-
ting op de centrale, moet van het besturinqssysteem van
zijn eigen computer afblijven; althans hij moet van het
centrum toestemminq krijgen voor wijziginqen die hij wil
aanbrengen.



VI. Inspraak qebruikers voor korte en lange termijn planning

Nu is het wel duidelijk dat een universitair rekencentrum
iets anders is dan een telefooncentrale. Ik zou die ver-
gelijking dan ook niet te ver door willen trekken. Het
belanqrijkste verschil is wel dat de behoeftebepaling,
ook daarop heeft de heer Wolbers al geduid, van een uni-
versitair rekencentrum van veel wezenlijker betekenis is
dan bij een telefooncentrale.
Bij het rekencentrum als autonome instellinq, direkt on-
der het hoogste orgaan (dat betekent dus t.o.v. alle an-
dere onderdelen van de universiteit een autonome instel-
linq), is inspraak en medewerkinq qericht op de opvat-
tinqen van de gebruikers van bijzonder grote betekenis.
De qebruikersraad zal dan ook een zekere beslissingsbe-
voeqdheid moeten hebben uiteraard binnen qedefinieerde
grenzen, waarbij ik dankbaar ben voor de opmerkinq van
de heer Wolbers dat zijn ervarinq heeft ge].eerd dat een
gebruikersraad bijzonder geschikt is voor de korte ter-
mijn- en bepaald ongeschikt voor de lange termijnplanning.
Dat zal wel betekenen dat een organsiatievorm gevonden
moet worden en een orgaan opgericht moet worden dat voor
de lange termijnplanninq tot zinnige konklusies en be-
slissingen, misschien alleen adviezen, kan komen.
Overigens is voor het funqeren van zo'n gebruikersraad
uiteraard voorwaarde dat er voldoende kennis van de in-
formatika bij de gebruikers, die in de gebruikersraad
verteqenwoordigd zijn, aanweziq is. Zonder de kennis van
informatika, eventueel toeqespitst op bepaalde vakgebie-
den, kan de gebruikersraad helemaal niet funktioneren.

VII. Kennisoverdracht

De informatikakennis moet dus op de een of andere manier
verbreid worden en ik zou bij die kennisverbreiding graag
twee onderdelen willen onderscheiden.
- In de eerste plaats, en dat woord mag wat misverstand
wekken, maar ik hoop het met een toelichting dan weer op
te heffen, wat ik zou willen noemen fundamentele kennis
en daar bedoel ik mee de grondslagen van de automatische
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informatieverwerking voor zover ze los staan van de min of
meer toevalliqe konventies van de apparatuur en proqramma-
tuur die in konkreto in dát rekencentrum in díe universi-
teit gebruikt worden.
- En daarnaast als tweede qroep, wat ik zou willen noemen,
de konventionele kennis. Dat is de kennis die betrekkinq
heeft op dát bepaalde apoaraat of díe bepaalde groep van
apparaten die daar nu toevallig staan, met díe programma-
tuur die daar bij hoort.
Wie moet er voor zorgen dat de gebruikers over die twee
soorten van kennis de beschikkinq krijqen? Ik meen dat dat,
wat de fundamentele kennis betreft, de informatikadeskundi-
gen moeten doen. Ik zie in ieder geval in de qrondslagen
zoveel gemeenschappelijks in de informatika voor de ver-
schillende toepassingsgebieden, dat het zinvol zal zijn
om ook in de universitaire qemeenschao met een qrote vari-
atie van gebruikers en toeoassinqsgebieden de centrale
dienst informatika daar opdracht voor te qeven.
Dat is bepaald niet het rekencentrum. In mijn qevoel moe-
ten die twee helemaal ios van elkaar staan. Het rekencen-
trum heeft tot taak om rekenkapaciteit ter beschikkinq te
stellen. De centrale dienst informatika, en ik qebruik
juist het woord dienst om in het midden te laten welke
vorm dit orgaan zou moeten hebben, heeft de taak om de
kennis van de grondslagen te verspreiden.
Het is overigens zeer goed denkbaar dat zo'n dienst ressor-
teert onder een centrale interfakulteit of een interfakul-
teit voor informatika of een instituut voor alQemene infor-
matika dat dan aan een interfakulteit is verbonden. Die in-
terfakulteit of dat instituut voor alaemene informatika
hebben uiteraard daarnaast de taak om diepgaand onderzoek
in de informatika te verzorgen en daar ook onderwijs in te
geven.
Behalve de algemene grondslaqen is er de toespitsinq op het
toepassings3ebied. De kennis over automatische informatie-
verwerking op een bepaald toepassingsgebied zal eenvoudig
binnen de bestaande fakulteiten en subfakulteiten moeten
worden verkreqen en uitqedragen. Daarbij denk ik niet zo
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zeer aan afzonderlijke informatikadeskundigen binnen een
Vakgebied, maar veeleer aan integratie van het computerqe-
bruik in de opleiding voor het vakgebied. Wie een computer
nodig heeft, moet eerst die grondslagen qehad hebben; in
zijn vakgebied moet hij die gewoon toepassen. Elke docent,
elke wetenschappelijk medewerker moet binnen zijn eigen
vakgebied computers kunnen toepassen.
Overigens meen ik wel dat een deel, misschien zelfs een
belangrijk deel, van wat ik nu als fundamentele kennis en
als onderdeel daarvan de grondslagenkennis naar voren breng,
eerlang al verkregen moet zijn in de vooropleidinq, d.w.z.
in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en niet
meer aan de universiteiten behoeft te worden qedoceerd.
Men moet met die basiskennis aan de instellinq van weten-
schappelijk onaerwijs komen en daar oo kunnen voortbouwen.

Ten aanzien van de konventionele kennis, de kennis die no-
dig is om van déze apoaratuur en van déze programmatuur
nuttig gebruik te kunnen maken, meen ik dat het ten volle
de taak is van het rekencentrum om die te verbreiden. Ik
meen ook dat een rekencentrum aan een universiteit een
niet onbelangrijke afdeling moet hebben die belast is met
het verbreiden van kennis van de gebruiksmoqelijkheden van
zijn apparatuur. Ze moeten als het ware hun eigen moqelijk-
heden verkopen en kunnen zeggen, dit hebben we, hier en op
die manieren kun je dit toepassen en dat zijn de beperking-
en. Dat gebeurt natuurlijk in de eerste plaats met behulp
van dokumentatiemateriaal; hoe duidelijker er. overzichte-
lijker dokumentatiemateriaal is, hoe gemakkelijker deze
kennis wordt verbreid en hoe beter het qebruik wordt be-
vorderd. Daarnaast zal het geven van kursussen (met een
heel andere aanpak en een heel andere aard dan de grond-
slagenkursussen) en tenslotte het bilateraal overleg met
de individuele gebruiker of individuele potentiële qebrui-
ker een efficiënte toepassing bevorderen.
Niet om daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen, want
de efficiëntie van de toepassing hoort naar mijn gevoel
bij de gebruiker, maar wel om te bevorderen dat de gebrui-
ker zoveel informatie heeft, dat hij tot efficiënte toe-
passing kan komen.
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VIII. Toerekening

Bij zo'n opzet is het wel van wezenlijke betekenis,
hoe de kosten van apparatuur en personeel worden toe-
qerekend. Men kan natuurlijk uitqaan van de feitelijke
situatie in Nederland dat alle 4elden toch uit dezelf-
de bron komen. Alles komt uit een ministerie dat 1008
qaat betalen van alles en al zou het maar 97~ zijn,
dan is die 2~g toch maar van heel onderqeschikte bete-
kenis. Ook al gaat men daar van uit, dan meen ik dat
het effektief beheersen van de kosten helemaal uitge-
sloten is als er niet een toerekeninq van de besteding

- is. Die toerekening moet gebeuren aan de budqetten van
degenen die verantwoordelijk zijn voor de beslissinqen
die uiteindelijk de kosten veroorzaken. Dat is, wat be-
treft het opzetten, het operationeel maken en het be-
schikbaar houden van een centrum, uiteraard het hooqste

besturende orgaan, dat de beslissinq op een gegeven o-
genblik neemt.
Anderzijds is voor het qebruik van het centrum vooral
degene verantwoordelijk die het centrum laat werken
voor zijn eiqen toepassinqen. DeQene die verantwoorde-
lijk is voor een bepaald toepassinqsqebied, zal ook ver-
antwoordelijkheid moeten draqen voor speciale apoaratuur

die voor hem wordt aangeschaft, omdat zijn dienst, af-
delinv, fakulteit of instituut dat nodiq heeft, onqe-
acht waar dat apparaat wordt geplaatst.
Ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat voor de
studentenregistratie een qroot massaqeheuqen nodig is,
dat alleen daarvoor gebruikt wordt en dat het efficiënt
is om dat in het gebouw van het rekencentrum te plaatsen.
Dan zou ik zeqgen, de dienst die belast is met de stu-
dentenregistratie vindt dat het nodig is en moet dus dat
apparaat betalen. Dat moet niet in de grote massa ver-
dwijnen en omqeslagen worden. Datzelfde geldt natuurlijk
voor elk van de terminals. Iedereen die een terminal wil
hebben, moet die oo de een of andere manier op zijn re-
kening terugvinden.
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Samenvattend leidt dit ertoe dat ten laste van de begro-
tingen van de gebruikers zullen moeten worden gebracht:
a. De kosten van de eindstations met de verbindinqen en
van eventueel centraal opgestelde randapparatuur die uit-
sluitend te hunnen behoeve aangeschaft is.
b. Een tarief dat tenminste de inteqrale kosten dekt bij
normale bezetting, voor de tijd dat zij beslaq hebben ge-
legd op het centrum, dat is op de apparatuur die niet spe-
cifiek voor een bepaalde gebruiker is aanqeschaft. Ik meen
dus, dat dit laatste dan ook echt, al zou het misschien
pro memori zijn, een doorberekeninq door het rekencentrum
zou moeten zijn.

Nu is in deze gedachtengang geen plaats voor bijzondere
budgetten voor systeem-analisten en programmeurs bij de
fakulteiten en subfakulteiten en instituten (de qebruiken-
de organen) met uitzondering wellicht voor de operationele
taken, waar dat anders ligt. Bij de gebruikende organen,
in het algemeen moet de met onderzoek en onderwijs belaste
staf zelf de programma's kunnen opstellen; het rekencen-
trum moet zo georganiseerd en geëquipeerd zijn met een zo-
danige programmatuur, dat dat de facto ook mogelijk is.
Dat betekent dat er zoveel kompileer- en interpretatieve
programma's moeten zijn, dat men redelijkerwijs kan ver-
wachten dat iedereen in zijn eigen vak zonder hulp van een
gespecialiseerde programmeur de apparatuur kan gebruiken.
Alleen hierdoor zal integratie van het computerqebruik in
het vakgebied reëel mogelijk woLden.
Betreffende de operationele taken van ziekenhuis, biblio-
theek en universiteitsbeheer ligt dat wat anders. Daar
gaat het om de opzet en het onderhoud van een in konti-
nuiteit werkz3am en dan ook nog vrij groot en uitgebreid
systeem. Daarvoor dienen de organen die ermee belast zijn
te beschikken over systeemanalisten, programmeurs en de
gebruikelijke organisatie die men ook in bedrijfssitua-
ties onderkent. Wat de bibliotheek en het ziekenhuis be-
treft, zal men ook nog in belangrijke mate rekening moe-
ten houden met het feit dat men onderdeel van een ander
informatienetwerk is en daaraan dus in de oplossinqen aan-
:~cht geven.
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Het is niet zo dat ik meen dat inteqrale kostentoerekening
van de eerste dag af zou moeten qebeuren. Ik meen dat er
een overgangstijd moet zijn waar wordt begonnen met niets
door te berekenen en dan qeleidelijk hier en daar wordt
doorberekend, met het uiteindelijk doel van integrale
kostendoorberekening. Deze periode van "wennen aan de si-
tuatie" vindt men ook als zeer doelmatig in kommerciële
situaties.

De heer Wolbers heeft gewezen op een element dat ik van
bijzonder grote betekenis vind. Ik zou willen dat de dis-
kussies over de universitaire sítuaties zich daar meer op
toespitsten dan over de struktuur van het bestuur. Een
element dat in de kostentoerekeninq bijzonder verzwakkend
werkt. De kostentoerekeninq zou bijzonder veel effektie-
ver zijn als de budqethouders een qrotere vrijheid zouden
hebben in de bestedinq van de toeqewezen posten.
We kennen thans een bijzonder strikte scheiding tussen per-
sonele kosten, die op basis van formatie worden toegewezen,
en materiële kosten, die op geldbasis worden toegewezen.
Die strikte scheiding maakt het een diensthoofd, een be-
stuur of een direkteur van een instituut, een fakulteits-
bestuur, een vakraadsbestuur of wie men in de toekómstige
struktuur ook zal hebben, onmogelijk om een vakature om te
zetten in materiële kosten zelfs voor arbeidsbesparende
hulpmiddelen.
De evenwichtige beoordeling van personele tegenover mate-
riële uitgaven moet nu door de kleinste onderdelen in de
fakulteiten of subfakulteiten qebeuren t 2~ jaar voordat
de situatie zich zal voordoen en dat is in de huidige om-
standigheden met een snelle ontwikkeling bepaald een veel
te lanqe tijd. Anderzijds is het helemaal onmogelijk om de
evenwichtige beoordelinq van wat de verhoudinq tussen ma-
teriële en personale kosten behoort te zijn ergens vanuit
een centraal punt te doen qeschieden.
Zolang de huidige situatie bestaat, zonder vrijheid om het
een in te wisselen teqen het andere, is het doelmatiger om
de kostentoerekening slechts pro forma in de begrotingen
te doen verwerken. Dus uitsluitend in de relatie tussen re-
kencentrum en gebruiker.



33
PANEELDISKUSSIE

Dhr. J. van Oo:rschot:

Ik zoa i.v.m. de orqanisatie van deze diskussie, ook qezien
het qrote aantal vragen, willen voorstellen dat ik me ont-
houd van een alqemene introduktie over de verschillende as-
pekten die naar voren zijn gekomen. Ik stel me voor dat ik
de vraqen voorlees en in eerste instantie dooraeef aan een
van de leden van het paneel, U daarbij van harte uitnodi-
qend, als U daar behoefte aan hebt, om aan deze diskussie
verder deel te nemen, waarbij ik dan verzoek mij te willen
gebruiken als een stukje eenvoudiqe besturingssoftware waar
de boodschappen worden verzameld en na een zekere vorm van
job-control verder worden dooraestuurd.
Dit wat betreft de organísatie van het geheel.

Vraag van Prof.dr. P. Verheyen:

De inleiders olaatsen een interfakulteit Informatika binnen
de wiskunde of de centrale interfakulteiten. Is op basis van
de rede van Prof. Nielen een plaats binnen de maatschappij-
wetenschappen niet voor de hand liqqend? Hoe is de olaats
van de interfakulteit in het Akademisch Statuut?

Prof. A.B. Frielink:

Ik plaats inderdaad de algemene informatika binnen de cen-
trale interfakulteit. Wáárbij is niet het meest essentiële,
wel dat het centraal is. Ik vind namelijk de informatika qeen
loqisch-disciplinaire weten~chap, maar een pan-disciplinaire
wetenschap. Alle wetenschappen baseren zich oo de informatie
en de verwerkinq van informatie. Het alqemene en gemeenschap-
pelijke daarin zal in een centrale fakulteit moeten worden ge-
plaatst. Het Akademisch Statuut laat die mogelijkheid open.
Het Akademisch Statuut zeat: de universiteiten moeten tenmin-
ste een centrale interfakulteit hebben met de studierichting
der wijsbegeerte. Maar het Akademisch Statuut laat open dat
andere studierichtingen in dezelfde centrale interfakulteit
worden opgenomen. Het is duidelijk dat de wijsbeqeerte, zo-
als die althans in Nederland op het ogenblik wordt beoefend,
niet de qeschikte personen zou opleveren om die tweede stu-
dierichting in de informatika te bemannen of zelfs maar te
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bestuderen. Dat betekent dus een tweede subfakulteit in
de interfakulteit. Op de vraag: hoort het in de maatschap-
pijwetenschappen, zou ik willen antw~orden dat Ar na-
tuurlijk in elk van de maatschaoDijwetenschappen sprake
moet zijn van informatika-onderzoek en -onderwijs oo dat
wetenschaosgebied; bedrijfsinformatika, socioloaische in-
formatika, politikologische informatika, zoals er juri-
dische informatika en medische informatika en letterkun-
dige informatika enz. zal moeten zijn. Dat is dan ook
precies de reden waarom je kunt zeqqen: brenq het in die
centrale interfakulteit onder, omdat dan de docenten en
onderzoekers van de verschillende fakulteiten c.q. vak-
gebieden, die zich bijzonder richten op de informatika
uit dit vakqebied, ~ezamenlijk hun plaats vinden in de
centrale interfakulteit. Of de rede van Prof. Nielen
aanleiding zou qeven tot een andere opvatting, zou ik
dan graag willen openlaten.

Prof.dr.ir. G.C. Nielen:

Er is een nunt uit de vraaq dat misschien nog niet zo be-
antwoord is: de inleiders zouden een interfakulteit infor-
matika binnen de wiskunde plaatsen. Nu wil ik dat eerst noq
even beantwoord hebben door Prof. Frielink. Ik dacht name-
lijk dat hij dat niet beweerd had, noch Prof. Wolbers, maar
ik wou dat eerst wel even weten, omdat ik namelijk in mijn
oratie heel duidelijk qesteld heb dat informatika en wis-
kunde zeker niet identiek zijn en zeJfs bijna niets met
elkaar te maken hebben.

Prof. Frielink:

Ik ben het helemaal met U eens.

Prof.ir. D.H. Wolbers:
Ik ben het er in arote lijnen ook wel mee eens. Er zijn
echter voor de ooleidinqen verschillende namen als comouter-
kunde en informatika en die zijn vaak identiek qesteld.
Ik zou in dat verband een beqrenzinq willen maken en zeq-
gen dat computerkunde een deel van de informatika-opleiding
is, dat zich veel meer toespitst op de comouter als zodanig.
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Hier is,geloof ik, ook een onderscheid tussen universi-
teiten en technische hoqescholen, waar andere fakultei-
ten werkzaam zijn dan bij universiten. Wanneer ik dan
specifiek naar hoqescholen kijk en ik beqrens het deel-
gebied van informatika tot het meer rechtstreeks oo de
computer qerichte, de computerkunde, dan zie ik daar
wel duidelijk die samenwerkinq met de wi.skunde-afdelinq.
Ik kan het op zichzelf wel eens zijn met wat kolleqa
Frielink naar voren heeft qebracht. Wanneer men oraat
over het ruime beqrip informatika, is niet orimair die
bindinq met de wiskunde-afdelinq geboden, maar dan wel
als interfakulteit van de maatschappijwetenschappen.

Drs. B.J.M. Morselt:

Ik qeloof niet dat ik het daar mee eens ben. Ik vind het
wat moeilijk om op dit moment daar de arqumenten voor bij
elkaar te zoeken. Ik dacht dat het abstraherend denken
een vorm van denken was die van oudsher met veel enthou-
siasme op de qoede manier binnen de afdelinq wiskunde,
binnen het vakgebied wiskunde werd beoefend. Wil men in-
formatika en~of computerkunde oohanqen aan praktische
wetenschappen, dan heb ik daar qeen bezwaar tegen, maar
dan moet men het ook zien als zodaniq. Wanneer het gaat
over fundamentele kennis, wanneer het gaat over het ab-
straheren van problemen, dacht ik dat de wiskunde een
heel goede hoek was om die zaak op te berqen.

Prof. Nielen:

Mag ik het daar dan mee oneens zijn. Informatika is geen
wiskunde, maar iemand die informatika wenst te bedrijven,
zou met evenveel qemak wiskunde hebben moeten kunnen be-
drijven. Dat wil ik wel qraaq zo stellen. Ik mag misschien
herhalen, voor zover ik het noq uit mijn hoofd weet, wat
ik geschreven heb over de definitie van informatika. Dat
is de leer van de informatiesystemen en hun praktische
realisatie in menselijke taken en in machinetaken, in het
bijzonder die van computers.
Daarbij ligt het accent heel duidelijk op de leer van de
informatiesystemen, veel alqemener dan we bij comouterstudie
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in het algemeen ons voorstellen te doen. De computer is
daar een deel van. De computer is de informatieverwer-
kende machine bij uitstek en als zodanig in de informa-
tika van aroot belang. Ik heb dat comouterkennis qenoemd
in plaats van computerkunde en in die zin kan ik het dus
zowel met Frielink als met Wolbers van harte eens zijn,
dat de computerkennis een integrerend deel uitmaakt van
de informatika.
De vraag van Prof. Verheyen is daarmee noq niet helemaal
beantwoord. Ik wil graag aansluiten op de opmerkinq van
de heer Frielink, die zegt: er is zoiets als bedrijfs-
informatika en toen wij dat zojuist al wat hebben zit-
ten bepraten, heb ik voor mijzelf inqezien, dat wat ik
hier doceer hoofdzakelijk bedrijfsinformatika is. Het
qaat daar althans niet zo ver bovenuit en dat is waar-
schijnlijk ook geen toeval. Alleen heb ik het nu oas o0
deze manier kunnen formuleren. Er is een heel stuk bij
wat duidelijk de basis zou kunnen zijn voor de alqemenere
oovattinq van de informatika, de alqemene systeemleer,
maar wat ik er op het oqenblik van maak, is ~uidelijk
beter beschreven met bedrijfsinformatika, en dat oast
dan natuurlijk binnen de maatschappijwetenschaooen.

Dhr. Van Oorschot:

Mag ik voorstellen dat we hiermee deze vraaq als besproken
beschouwen en overgaan naar een ander probleem.
A,15 ik dan toch een kleine reaktie mijnerzijds op de bij-
zondeY interessante uiteenzettinq van Prof. Wolbers en
Prof. Frielink mag geven, dan is het mij opgevallen dat
Prof. Wolbers een veel grotere stap ziet van de eerste
naar de tweede qeneratie van computers. Hij heeft dat
duidelijk geaccentueerd. De grote verschillen vooral in
snelheid die daarbij aan de orde waren in verqelijking
met die van de tweede naar de derde qeneratie comouters.
Ik dacht dat in de rede van Prof. Frielink wat meer het
accent gelegd werd op de derde aeneratie computer en dat
in dir verband de volgende vraag van de heer De Jong zou
moeten worden gezien.
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Vraag van de heer H. de Jong:

Hoe is, na de kennismaking op de universiteit van studen-
ten met gedecentraliseerde kleinere apparatuur, na vol-
tooiing van zijn studia, zijn visie op automatisering in
het bedrijfsleven? Is het gevaar van verkeerde keuze later
of pleiten voor decentralisatie of soms onnodiqe versnip-
pering van administratief en wetenschappelijk werk niet
tijdens de opleiding gestimuleerd? zou de aanraking met
grotere centrale systemen niet meer beqrip kweken voor de
problemen die na de studie op hem in het bedrijfsleven
afkomen?
Met name geldt dit voor de organisatorische aspekten en
het kostenaspekt. Ik heb nl. in beide lezingen voldoende
aandacht qemist voor het opdoen van ervaring specifiek ge-
richt op de latere taak van de student in de maatschappij
t.a.v. de automatisering.

Prof. Wolbers:

Het st7ijt me dat toch op bepaalde punten mijn bedoelingen
niet helemaal overgekomen zijn. Ik heb juist vanaf het be-
qin centraal willen stellen dat alles wat men aan computer-
faciliteiten op een universiteit of hogeschool kan gebruiken,
voor de student juist gericht moet zijn op het leren ermee te
werken, en ook wat de achterqronden daarvan zijn. Als hij
nu alleen maar met qedecentraliseerde apparatuur in aanraking
komt, is hij dan wel op de juiste manier voorbereid op de
praktijk? Nee, dat is hij niet. Het is natuurlijk ook de be-
doeling niet dat hij bij aanwezigheid van gedecentraliseerde
apparatuur daar alleen maar kennis mee maakt. Omgekeerd, als
hij alleen maar in zijn opleidingstijd gebruik zou maken van
gecentraliseerde apparatuur, gaat dat net zo goed fout, want
hij krijgt in de praktijk met beide facetten te maken. Die
beide facetten zal hij dan ook in zijn opleidingstijd moeten
ondervinden, hij zal er mee moeten leren werken, moeten leren
welke problemen ermee samenhangen, hoe je met de mensen die
de machine bedienen, moet omsprinqen, wat hun gedachtenwereld
is, etc. Juist om daarmee voorbereid te zijn op wat hij in
de praktijk zal vinden. Hij zal dus in zijn opleidingstijd
beide aspekten moeten ondervinden.
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Dhr. Van Oorschot:

Mag ik even vragen,Prof. Wolbers, of ik toch niet een ac-
cent gevoeld heb in Uw betooq, dat U zich wat duidelijker
uitlaat voor kleinere apparatuur, terwijl in de rede van
Prof. Frielink naast ook wel die moqelijkheden in de peri-
ferie van terminals of kleinere computer, meer de nadruk
gelegd wordt op on-line aangesloten met centrale appara-
tuur.

Prof. Wolbers:

Ik geloof dat de student in het ideale geval met al die
facetten in aanraking moet komen. Hij moet in zijn oplei-
dingstijd voor bepaalde problemen wel eens met een termi-
nal gewerkt hebben, een eenvoudiqe en een qeKompliceerde
terminal, met een stand-alone kleine computer gewerkt
moeten hebben, gebruik.gemaakt hebben van batch-processing
van een grote centrale computer. In het id~ale qeval zal
hij met die facetten kennis qemaakt hebben en de proble-
matiek die daarmee samenhanqt, ondervonden hebben, opdat
hij een zo all-round moqelijke opleidinq krijgt. Wat ook
van belanq is, is dat hij bij het qebruik van verschillen-
de vormen die er dan zijn en die hij in de tóekomst waar-
schijnlijk ook zal ontmoeten, ook iets geproefd heeft van
de achtergrond.

Prof. Frielink:

Ik heb maar niet geprobeerd te beweren dat de kleine compu-
ter altijd gekoppeld moet zijn. In de huidiqe kostenverhou-
dingen kan ik me voorstellen dat dat in qrote mate het qe-
val zal zijn, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat
de kostenverhoudinqen zo veranderen dat dat niet het geval
is en met name door de zeer sterke prijsverlaging van klei-
nere apparatuur (de zgn. minicomputer) komt dat dichterbij.
Ze kunnen dus in vele qevallen als stand-alone computers
gebruikt worden. Je kunt niet zo doqmatisch stellen, het
moet centraal, want dat is efficiënt, en dus maar onder
alle omstandiqheden centraal.,
Wat betreft de vraag van de heer De Jong is het, dacht ik,
toch wel van bijzonder grote betekenis aan welk soort van
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latere taak in het bedrijfsleven men denkt. Dat hangt
toch wel heel sterk af van de studierichting en nog
meer van de specialisatie welke men binnen de studie-
richtinq kiest. Hier kan men, binnen de fakulteit van
de ekonomie, denken aan toekomstige systeemontwerpers
en toekomstiqe leiders van automatiseringsdiensten en
-afdelingen. Maar wat is nu de toekomstiqe taak van
deqene die in de medische fakulteit opqeleid is en de
medische informatika als bijvak heeft: Hij kan qewoon
arts worden in een ziekenhuis en misschien wel soecia-
list en weet dan tenminste hoe hij met dat dinq om kan
gaan in zijn eigen vakqebied. Het kan ook best zijn dat
hij specialiseren wil in de medische informatika en een
belangrijke ontwerper of leider van de ontwerpafdelinq
voor medische informatiesystemen zal worden. Ik vind
het zo verschrikkelijk moeilijk om iets te zegqen over
de toespitsing op de latere taak in zijn algemeenheid;
dat is van geval tot geval bijzonder verschillend.
Dat hangt zelfs van een individueel geval af en van de
studierichtinq. Wat er, naar mijn qevoel, wPl altijd in
moet zitten, is dat die fundamentele elementen, de achter-
gronden, betekenis en keuze van kriteria in alle oplei-
dingen tot hun recht zullen moeten komen. Maar dat hoeft
lanq niet altijd te betekenen, werken met behulp van een
kleine computer of werken met behiilp van een terminal op
een grote computer of zelfs werken in een Rekencentrum.
Dat kan ook noq wel op andere manieren duidelijk qemaakt
worden, als je maar voldoende bij wijze van qrondslagen
kunt behandelen.

Drs. Morselt:

Ik ben het er in grote lijnen wel mee eens. Ik vind af-
stemming van het onderwijs op speciale apparatuur in het
algemeen niet van erg groot belang. Ik meen dat het in
het bijzonder van belang is de man die kennis bij te
brenqen die hem later in staat kan stellen om zelfstandig
te beslissen. Het betreft dus opnieuw weer die fundamen-
tele kennis met betrekking tot de computer en het gebruik
van de computer.
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Dhr. Van Oorschot:

Mag ik het zo stellen dat bijv. het qebruik van besturings-
software,wat bij kleinere systemen nauwelijks aan de orde
komt, toch voldoende gedoceerd kan worden zonder dat men
daarbij praktische ervaring met een dergelijk soort compu-
ter kan opdoen.

Drs. Morselt:

Als U me niet tégelijkertijd vraaqt, hoe, dan zeg ik ja.

Vraag van Prof.dr. G.W. Veltkamp:

Kan de heer Frielink voorbeelden noemen van Qebieden die ARA
over 3 jaar in uitvoerinq neemt, terwijl ander2n er pas over
5 jaar over beginnen te denken, zoals hij terlooos in zijn
inleidinq opmerkte?

Prof. Frielink:

Het antwoord is neen, dat kan ik niet. Maar ik wil er wel iets
meer over zeggen. Het gaat namelijk voor mijn gevoel niet over
een bepaald gebied, het qaat over een bepaalde benaderingswij-
ze. Bij het opzetten van een rekencentrum moet je voor de toe-
komst plannen en dat is duidelijk een andere situatie dan met
een bestaand rekencentrum, dat moet groeien naar die toekomst.
Daarbij ga ik ervan uit dat in het bijzonder de programmatuur-
ontwikkeling zodanig is dat de qebruiker binnen zijn eigen
vakgebied (ik bedoel degenen die met onderzoek en onderwijs
bezig zijn en niet deqenen die met het universiteitsbestuur,
de studentenregistratie of de financiële administratie bezig
zijn) de problemen rechtstreeks aan de computer moet kunnen
voorlegqen en alle handelingen,die vandaag de dag nog gedaan
moeten worden door gespecialiseerde systeemanalisten en ge-
specialiseerde programmeurs, moet de computer dan kunnen.
Dat is dus de benaderinqswijze. Richt je niet op de situatie
van vandaaq, waar je noq een menselijke vertalinq nodig hebt
van een probleemformulerina in de qebruikelijke notatie,die
in elk vakqebied wordt gebruikt en vaak in verbale vorm is,
om die computer daarmee aan het werk te krijgen. Richt je
dan op de situatie die je alleen maar als ideaal en misschien
zelfs als illusie, dat wil ik dan wel toegeven, over een paar
jaar ziet.
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Een probleem, zo geformuleerd dat het eenvoudig is voor
de gebruiker, maar tevens zo geformuleerd dat de compu-
ter zonder verdere menselijke tussenkomst ermee uit de
voeten kan. Ik bedoel dus niet te zegqen: dat grote Am-
sterdamse rekencentrum kan dat qebied wel en een ander
rekencentrum kan dat niet aan.

Dhr. Van Oorschot:

En die benaderingswijze is, begrijp ik het goed, duidelijk
gericht op de toepassinq in de software? Is dat het uit-
gangspunt?

Prof. Frielink:

Neen, dat qaat nog te veel naar de dag van vandaag. Je
moet de computer zo kunnen aanspreken, dat, als je het
probleem ondubbelzinniq hebt qeformuleerd, zonder veel
extra konventies en moeiljkheden de computer de verdere
verwerking doet en de oplossinq ook realiseert.

Prof. Níelen:

Aan het begrip heb ik helemaal niets toe te voegen, maar
ik geloof dat ik wel een illustratie weet, nl. de inspan-
ningen die op het ogenblik onder de naam automated engi-
neering design van mijnheer Ross afkomen, een Amerikaan.
Deze heeft op het ogenblik een vrij geavanceerde ontwik-
keling van een soort meta-software, die in staat is om
iemand zijn eigen taal te laten formuleren, waarbij dan
bij het ~ormuleren van het vocabulaire tegelijkertijd ook
de compiler gekonstrueerd wordt om de in die taal aange-
boden problemen voor de computer geschikt te maken.
Dat is ook allemaal nog niet klaar, maar het is toch heel
duidelijk in aansluifing op wat kolleQa Frielink hier zegt.
We gaan die kant al uit. Het zal niet meer zo heel lang
duren en zeker binnen 3 tot 5 jaar gerealiseerd zijn, dat
dit soort zaken gewoon bruikbaar is en dat je zelf je pro-
bleemtaal kunt konstrueren op je eigen vakgebied.
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Dhr. Van Oorschot:

U durft niet te voorspellen hoe lanq. Kunt U een indikatie
geven in de tijd?

Prof. Nielen:

Twee jaar en veertien maanden.

Prof. Wolbers:

Ik vind dat wel een beetje ootimistisch. Ik qeloof wel in
dit soort nntwikkelinqen, maar op deze termijn, daar kan ik
persoonlijk niet in qeloven. We moeten wel oopassen dat we
hier niet dezelfde fout maken die we nu al twintiq jaar lanq
maken, dat we denken, het is niet zo moeilijk, dat lossen we
wel even op.

Prof. Nielen:
Maar we hebben toch ook al zo vaak meeqemaakt dat, als iets
een feit is, je denkt, dat was er toch veel eerder dan we
qedacht hadden. Maar laten we zeqgen, met een standaardaf-
wijking van twee jaar, over drie jaar.

Vraag van de heer W.J. Weening:

Wordt er voor de (naaste) toekomst gedacht aan een "inter-
universitair" rekencentrum? Zo ja, op welke basis. Hoe qroot
zou dat ongeveer moeten zijn?

Prof. Frielink:

Er wordt heel serieus qedacht over een interuniversitair re-
kencentrum. Niet een interuniversitair instituut rekencentrum;
een interuniversitair rekencentrum tussen de Vrije Universi-
teit er..de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Dat is
het Akademisch Rekencentrum Amsterdam, waarbij als derde
partner het Mathematisch Centrum zal optreden. De qrootte
wordt ruwweq qeschat op een apoaratuurqrootte van f 80.000.000,--.
Maar ik begrijp dat de vraaq zou kunnen zijn: wordt er qe-
dacht aan een universitair rekencentrum over het qehele land?
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Dat past ook weer in de gedachte van een interuniver-
sitair instituut, dan moet je nl. alle insteliingen toe-
laten. Maar daar zou ik niet aan denken. Ik geloof dat
het nu net weer een stap te ver is om te trachten dat van

de grond te brengen en ook dat efficiency of scale, de
schaalvergroting die een bepaalde efficiency oplevert,
daar niet meer verder za.l werken. Dat neemt niet weg dat
het zeer qoed denkbaar is en dat daar ook wel serieus aan

gedacht wordt om, als er eenmaal meer rekencentra zijn met
geavanceerder apparatuur dan op het ogenblik, er een net-
werk van te maken. Of dat dan in de vorm van een inter-
universitair instituut of van een kontrakt moet zijn,
dat wil ik in het midden laten. Maar een netwerk, waarbij
allerlei informatie-uitwisseling tussen de installaties
moqelijk z~u zijn. Ik qeloof dat dat later ooerationeel
is dan de resultaten van de ontwikkelingen van mijnheer
Ross.

Dhr. Van Oorschot:

Is het nu al interessant om te gaan denken hoe de interface
tussen die apparaten moet zijn en is er ook al gedacht aan
een bepaald machinebeeld op dit gebied?
De volgende vraag houdt hier enigszins verband mee.

Vraag van de heer Voerman:
Hoe is de plaats van universitaiTe rekencentra onderling,
vooral wat betreft uitwisselinq van geqevens, programma's
e.d.?

Dhr. Van Oorschot:

Mag ik er misschien de volqende vraag aan verbinden. Hoe
denkt U dan die verbinding van de computers? Kan het mis-
schien ook zijn, dat een bepaald deel van het systeem, be-
paalde geheugens die voor dezelfde doeleinden gebruikt moeten
worden op verschillende universiteiten, een zekere centrale
opstelling krijgt?
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Prof. Frielink:

Om met het laatste te beqinnen: ik geloof dat we daar op het
ogenblik noq geen rekening mee moeten houden, omdat die net-
werkgedachte naar mijn idee pas aan de orde komt als de hui-
diqe apparatuur aan vervanginq toe is qeweest, en dat je er
pas over een jaar of 3, 4, 5 moet over beginnen te denken of
dat ook in hardware te behalen is. Historisch kun je er na-
tuurlijk al veel eerder aan denken om dat in hardware te
vertalen.

Dhr. Van Oorschot:

We zouden er op software-niveau nu al over kunnen denken.

Prof. Frielink:

Ik weet niet of U het boekje kent, Coln~ses, van mijnheer
Jones, maar daar is helemaal geen probleem met de computers.
De Amerikanen ontwikkelen een monstergrote ccmputer die alle
informatie, waarover de Amerikanen beschikken, in zich op-
neemt,En tegelijk natuurlijk de Russen ook. Maar door een
merkwaardige situatie komen die twee computers met elkaar
in kontakt en die wisselen al die informatie uit. Zonder
menselijke tussenkomst en zonder dat het geproqrammeerd is,
zonder dat er rekening mee gehouden is in de opzet van het
systeem. Ik mag U aanraden om dat boekje te lezen, want daar
ga je dan over denken, over zo'n 50 jaar. Maar dat zie ik
op het ogenblik nog niet als noodzaak.

Prof. Nielen:

Ik ben het met Frielink eens dat het heel ver weg is, maar
ik ben het eigenlijk niet met hem eens dat dat komen gaat.
Er zitten namPlijk nogal wat nadelen aan deze centralisatie
en dat is dat centralisatie een alqemene ontwikkeling toch
wel bemoeilijkt, zo niet belemmert. En wanneer we praten
over universitaire rekencentra, dan kon het wel eens zijn
dat we met het dalen van de kosten van de apparatuur veel
meer aandacht zullen gaan geven aan de ontwikkelinq en de
vooruitganq van kennis en kunde (die je bij centralisatie
zou belemmeren) dan dat wij aandacht zouden gaan besteden
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komt mij voor dat s:'j niet zullen ~tr~~ven naar centralisa-
tie van universitaire rekencentra, ook niet wanneer dat
technisch gesproken zou kunnen. Het is niet gewenst.

Dhr. Van Oorschot:

U zegt dat centralisatie bepaalde ontwikkelinqen per defini-
tie in de weq staat?

Prof. Nielen:

Centralisatie is in zijn algemeenheid belemmerend voor ini-
tiatief voor ~ntwikkelinq. Ik dacht dat we initiatief voor
ontwikkeling in universitaire rekencentra in eerste instan-
tie op de hoogste plaats moesten stellen.

Dhr. Van Oorschot:

Kan iedereen die meninq onderschrijven?

Drs. Morselt:

In het algemeen ben ik het er mee eens. Ik dacht dat beide
vragen die zojuist gesteld zijn, een beetje qaan in de rich-
ting van hoe efficiënt werken die universitaire rekencentra
nu eiqenlijk? Dan geloof ik dat die efficiency toch nog wel
wat beter kan worden. Ik geloof dat je binnen Nederland
best zou kunnen komen tot een taakverdeling. Wat het net-
werk betreft, ik kan me voorstellen dat dat eerder gereali-
seerd is of gerealiseerd moet worden, j~iist in verband met
die taakverdelinq, dan we nu denken. In zekere zin bestaat
het wel. Eindhoven heeft daar wat minder aan deelgenomen,
maar Utrecht heeft in het verleden regelmatiq programma's
in Delft verwerkt en ik dacht dat Leiden dat ook in Delft
deed; wij hebben het wel eens in Utrecht gedaan. Die uit-
wisseling is dus op dit moment reeds aanwezig. De samen-
werking, waarnaar in de vraag gevraagd werd tussen de uni-
versitaire rekencentra, beqint lanqzamerhand goed te lopen.

Dhr. Van Oorschot:

M3ar U ziet niet dat we oo der. duur bijv. centrale databanken
-ijgen t.b.v. een aantal ur.ivPrsiteiten.
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Prof. Frielink:

Die centrale databanken voor de bibliotheek zie ik toch
wel als een zeer grote mogelijkheid.

Prof. Nielen:

Maar in operationele omstandiqheden is natuurlijk op een
zeker punt de efficiency weer belanqrijker dan de ontwikke-
ling. En als je over efficiency praat, zeg je centralisa-
tie. Praat je over ontwikkeling, dan zeg je decehtralisatie.

Dhr. Van Oorschot:

Ik zou me kunnen voorstellen dat gemeenschappelijke aktivi-
teit op dit gebied ook de ontwikkeling ten goede zou kun-
nen komen en niet per definitie in de weg behoeft te staan.

Prof. Frielink:

Maar gemeenschappelijk is wat anders dan centraal.

Vraag van de heer H.~. C~zijnsen:

Prof. Wolbers eist programmeerkennis van de gebruikers.
Doet Prof. Frielink dat ook en zo neen, waarom niet?

Prof. Wolbers:

Dat heb ik inderdaad geëist. D.w.z. dat moet U natuurlijk
in graderingen zien. Ik heb het genoemd binnen het kader van
die open shop politiek, waar ik nog altijd een voorstander
van ben en wat volgens mij de eniqe manier is waarop je kunt
werken. Dat impliceert dat iemand die binnen een bepaald
vakgebied werkzaam is en dingen wil doen met behulp van een
computer, zich tot op zekere hooqte zal moeten voorbereiden,
zodat het in die computer kan. De software-hulpmiddelen
worden steeds beter, in vorige vragen is daar natuurlijk
ook al het een en ander over qezead, maar als ik naar de
huidige situatie kijk, en ik denk vooral aan de wetenschap-
pelijke kant waar talen als FORTRAN, ALGOL en misschien een
eenvoudiger taal als BASIC e.d. in gebruik zijn op een ge-
geven moment, dan ga ik inderdaad wel zover dat ik zeg:
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die gebruiker zal in een dergelijk soort taal zijn proble-
men moeten formuleren, zodat het zonder meer de computer
in kan, of dat nu een kleine of een qrote is, dat doet niet
eens meer ter zake. Als U dat programmeerkennis wilt noemen
dan eis ik dat inderdaad wel van de qebruiker.

Prof. Frielink:

Ik ook. De gebruiker moet zijn probleem zodanig kunnen for-
muleren dat de computer het kan verwerken zonder menselijke
tussenkomst. En dat betekent dus vandaag aan de dag kennis
van een of ineer programmeertalen en ook vaardigheid in het
gebruik van die programmeertalen.

Vraaq van de heer W.J. Waaninq:

Prof. Frielink, is het niet nuttiqer de doorbelasting vanaf
de aanvang door te voeren?
1. Het wennen aan doorbelastinq is m.i. even noodzakelijk

als het wennen aan het werken met het centrale systeem.
2. De kosten om een projekt van de grond te krijgen zijn re-

latief hooq t.o.v. de verwerkingskosten in een later sta-
dium.

Prof. Frielink:

Die gewenningsperiode is gewoon gebaseerd op een aantal erva-
ringen. In een aantal gevallen zie je duidelijk dat de mensen
het nog niet goed kunnen hanteren. En als ze én moeten betalen
en zich moeten inspannen om het te leren, dan is dat vaak een
dubbele rem, die het gebruik van 3e computer niet bevordert.
Er is niets principieels aan die gewenningsperiode; het is ge-
woon praktisch. Ze moeten zich eerst inspannen om met het ding
te kunnen werken en als ze er voldoende profijt van hebben,
moeten ze er ook nog voor betalen. De kosten van ontwikkeling
zijn bijzonder hooq in verhouding tot de verwerkingskosten.
Maar ik dacht dat het goed is om te realiseren, dat, als ik
spreek van een tarief dat tenminste de inteqrale kosten bij
normale bezetting dekt, er in dat tarief natuurlijk begrepen
.-ehoren te zijn de kosten die gemaakt zijn voor de ontwikkeling
an het projekt inclusief de oorspronkelijke aanloopkosten die
e a.h.w. moet kapitaliseren en over de toekomstiqe gebruiks-

periode moet afschrijven.
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Vraag van Prof. Sj. Muller:

Welke zijn de argumenten vóór en tegen kombinatie van direk-
tie rekencentrum - docent computerkunde?

Prof. Nielen:

We zitten hier misschien even met spraakverwarrinq wat we be-
doelen met computerkunde. Ik heb indertijd verschil gemaakt
tiissen informatika, computerkennis en computerkunde. Computer-
kunde is voor mij de kennis en kunde samen, die je nodig hebt
om een comouter te bouwen en voor gebruik klaar te zetten.
Ik heb het woord computerkennis willen benutten voor de ken-
nis en kunde om de computer te qebruiken nadat hij daar staat
en ik heb informatika heel anders gedefinieerd, nl. als een
groter gebied dan alleen de com~uterkennis.
Ik zou eigenlijk aan Prof. Muller willen vragen wat hij nu
met computerkunde bedoeld; bij welke van de 3 kategorieën
dat past, want dat maakt reusachtig veel uit.

Prof. Muller:

Ik bedoel de informatika.

Prof. Nielen:

Als U dat zo bedoelt, dan geloof ik dat het antwoord negatief
moet zijn. Ik geloof dat de direkteur van een rekencentrum of
de operationeel leider van een rekencentrum, voor zover hij
belast wordt met onderricht, dit alleen maar kan doen,om ter-
men van Prof. Frielink te gebruiken, in de konventies van zijn
centrum en van zijn computer. Ik qeloof dat dat veel nuttiger
is. Maar de informatika moet U daar niet aan ophangen. Computer-
kunde laat ik graag aan mijn technische kollegae over. De compu-
terkennis dacht ik wat de principes betreft, dat je die wel
daaraan zou kiinnen ophangen, maar daar moet je voorzichtig mee
zijn. En wat betreft de konventies van dat centrum dacht ik dat
het voor de hand lag om het zeker aan de direkteur of beheerder
van het rekencentrum toe te wijzen. Maar ik zou daarovPr o~k
graag andere opinies willen horen.
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Drs. Morselt-

Ik ben het er mee eens dat de verantwoordelijkheid voor
de opleiding binnen een universiteit op het qebied van de
informatika en ook de computerkennis niet moet liggen bij
de man die ook de verantwoordelijkheid draagt van het re-
kencentrum. Ik meen dat de wetenschappelijke staf binnen
een rekencentrum behoorlijk geïntegreerd moet zijn met de
afdelingen (of bij een universiteit:bij de fakulteiten),
zodat de wetenschappelijke staf binnen een rekencentrum op
redelijke wijze moet deelnemen aan het researchprogram van
de universiteit. Het is een kombinatie van werkzaamheden in
de onderwijssfeer, geen kombinatie van verantwoordelijkheden.
Ik dacht dat Uw vraag als volgt geinterpreteerd moest worden.
Moet de direktie van een rekencentrum verantwoordelijk zijn
voor de informatika-opleiding? Ik meen dat een rekencentrum
een laboratorium moet zijn voor alle afdelingen tegelijker-
tijd. Ik meen dat de wetenschappelijke staf in zo'n labora-
torium zich op dezelfde wijze moet opstellen als de weten-
schappelijke medewerkers binnen de fakulteiten. Dat is mijn
standpunt.

Dhr. Van Oorschot:

Is het niet zo dat er onderscheid gemaakt moet worden, zoals
Prof. Frielink in zijn rede gezegd heeft, in het doceren,
het beschikbaar stellen en het algemeen kenbaar maken van
eigenschappen en mogelijkheden van de apparatuur in het cen-
trum. U zegt ook research, mijnheer Morselt; bedoelt U dan
research op het gebied van de computerkunde, of gaat U nog
verder met Uw gedachten. De vraag van Prof. Muller was, wat
zijn dan onze argumentaties vóór en tegen?

Drs. Morselt:

Ik meen dat een wetenschappelijk medewerker aan een universi-
teit in het algemeen gesproken niet op zijn eentje research
moet bedrijven. De wetenschappelijk medewerker aan een uni-
versitair rekencentrum moet een onderzoekproqramma inrichten
in overeenstemminq met een of ineer vakgroepen. Dit onderzoek-
programma moet, naar mijn smaak, gericht zijn op verbetering
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van de computerfaciliteiten. Het moet te maken hebben met
zijn dagelijks werk. Mijn argument om dit te doen is dat
het rekencentrum een niet voor de studenten, de afstuderen-
den, de promovendi, de wetenschappelijk medewerkers en de
hoogleraren toegankelijk laboratorium zou zijn, indien die
band er niet is. Ik kan me wel voorstellen dat je zo'n cen-
trum decentraliseert. Maar dan zal men binnen elke afdeling,
binnen elke fakulteit tegen hetzelfde probleem aanlopen, net
zo lang totdat elke vakgroep zijn eigen computercentrumpje
heeft en dan heb je daar toch weer dezelfde situatie.

Prof. Frielink:

Ik zie dat rekencentrum alleen maar als een dienstverlenende
zaak, een uitvoerende dienst. Het is een ander soort taak om
een uitvoerende dienst te leiden dan om wetenschappelijk on-
derzoek te doen of onderwijs te geven. Dat zijn duidelijk zeer
verschillende taken, waar je, in het algemeen gesproken, niet
dezelfde mensen voor zou willen hebben.

Prof. Nielen:

Mag ik er even op wijzen dat wij tweeën de computèrkunde
eigenlijk niet tot ons vak rekenen en als zodanig ook misschien
niet zien zitten in zo'n re'-encentrum. Terwijl aan de techni-
sche hogescholen computerkunde wordt onderwezen en research
wordt gedaan op het gebied van computerkunde, van het bouwen
en het opstellen van computers. En dan geloof ik dat daar een
rekencentrum wel eens een heel andere positie zou kunnen krij-
gen.

Dhr. Van Oorschot:

En dat vindt U een argument voor die kombinatie waar Prof. Mul-
ler op doelde?

Prof. Nielen:

Dat zou daar wel kunnen,maar ik wil me daar graag buiten houden.
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Prof. Wolbers:

Ik onderschrijf de mening van de heer Morselt en ik geloof dat
hier inderdaad het onderscheid tussen universiteit en techni-
sche hogeschool komt te liqgen, waar de computerkunde, zoals
bij ons, inderdaad een wezenlijke rol speelt. De heer Morselt
geeft gewoon een bepaalde uitvoerinq aan wat ik gezegd heb, nl.
een zekere integratie van computerkunde of computer science de-
partment en computer centre. Het kan mij niet eens zoveel sche-
len in welke vorm hij die uitvoering qeeft, als er maar een gro-
te mate van inteqratie is en dan komt het vanzelf voor dat mede-
werkers, en daar kan ook oA een gegeven moment het beheer van
een rekencentrum onder vallen, inqeschakeld worden bij onderzoek
en onderwijs in deze computerkunde. Dat hangt gewoon van de per-
soon af. Als een persoon geschikt blijkt om bepaalde facetten in
het onderwijs te brengen, dan ben je wel helemaal gek om het niet
te doen, als je die man beschikbaar hebt. En is hij er toevalliq
minder geschikt voor, dan moet je hem niet nemen. Maar dan staat
precies op dat punt de direkteur niet in een andere positie dan
bijvoorbeeld de medewerkers daarvan. Dus op dat punt onderschrijf
ik helemaal de mening van de heer Morselt.

Vraag van drs. A.J. van Reeken:

Een aantal standaardprogramma's als voor bijvoorbeeld faktor-ana-
lyse zijn nodig in verschillende toepassingen in verschillende
discíplines. Wanneer deze in de fakulteiten nodig zijn, omdat
daar computers staan, zal dit niet efficiënt zijn. Wat denkt het
paneel hiervan?

Prof. Wolbers:

Nu spreekt U over bepaalde toepassingsprogramma's die je op een
gegeven moment wilt qebruiken. Dan gaat het natuurlijk niet meer
om het spel, maar om de knikkers. Dan moeten we primair zeqgen dat,
als we een geschikt proqramma van de leverancier kunnen krijgen
of misschien in de toekomst moeten kooen, dat dan waarschijnlijk
de meest efficiënt oplossing is. Er kan een ander probleem zijn,
als men uit research-overwegingen op een bepaalde fakulteit ge-
interesseerd is in de ontwikkelinq van dit soort proqramma's.
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Maar dan is het een heel ander aspekt, want dan gaat het om de
ontwikkeling van een derqelijk soort programmatuur. Wanneer U
alleen het oog gericht heeft op het gebruik daarvan, dan moet U
gewoon afineten en afwegen hoe kom ik op de meest efficiënte wijze
aan het programma. Kan ik het krijgen van iemand anders, kan ik
het krijqen van een bevriende relatie, hoe kan ik het, indien ik
het niet kan krijgen, zo goedkooo moaelijk kopen. Dan kunt U
eventueel overwegen als het te duur is om te kopen, of U misschien
in eigen beheer het programma goedkoper zou kunnen ontwikkelen.
Vaak wordt gezeqd dat een eigen beheer ontwikkelinq goedkoper is,
maar dat doet men dan door een aantal kosten niet in rekening te
brengen. En dat is dan geen eerlijke vergelijking meer. Nu zie ik
dus alleen maar een praktijkgeval en maak ik dus duidelijk het
onderscheid: gaat het U om ervaring en research voor het ontwik-
kelen van dit soort proqramma's of louter om het bezitten van
dergelijke programma's.

Drs. Van Reeken:

Het punt is namelijk dat, als die fakulteiten hun eigen apparatuur
hebben, ze dan ieder voor zich eraan gaan denken zich proaramma's
te verschaffen. Dan zou het bovendien wel eens kunnen zijn dat ze
zo'n alqemeen programma allemaal qaan kopen. En ik vraaq me dus
af of dat efficiënt is. ~)

Prof. Wolbers:
Dat is natuurlijk weer een ander punt wat U nu aanroert. Als ze
het hier nodig hebben en daar nodig hebben en op verschillende
plaatsen en je wilt voorkomen dat ze allemaal onafhankelijk gaan
kopen, dan wordt het een soort kommerciële techniek van primair
zorgen dat je onderlinge kontakten hebt en dat je weet wat je alle-
maal wilt hebben. Als je merkt dat je gemeenschanpelijk allemaal
hetzelfde soort programma nodig hebt wat alleen maar te koop is
misschien kun je dan wel een deal maken en zo korting krijgen.
Maar dat voert gewoon terug naar hoe k~m ik op de goedkoopste ma-
nier aan dat proqramma.

z) Het kopen van een zgn. "program-product" is meestal gebonden aan
de machine en niet aan de juridische eigenaar van de machine, zo-
dat bij meerdere machines onder één juridische eigenaar ook meer-
dere (dezelfde) orogram-products gekocht zullen moeten worden.
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Ir. G. Akos:

Ik wil even antwoord qeven op deze vraag.
Dit werpt namelijk de vraag op van het centraal beheer van niet
alleen hardware, maar ook software. Kijk, deze vraag kan nu niet
door de direktie van een rekencentrum worden afgehandeld.
Dit is interessant en aktueel geworden, daar gaat het om. En ik
geloof dat de heer Van Reeken in die zin gelijk heeft, dat daar-
voor tenminste enige aandacht gaat komen. Het zou qoed zijn als
er een soort kommissie rekenbeleid is die niet alleen een reken-
machine beoordeelt (of ze gekocht kan worden en zo ja, onder wel-
ke omstandigheden), maar ook de software-nakketten bekijkt en zo-
nodiq voorstellen tot aankoop doet.
Wat dit betreft is bij de TH Delft de eerste stap gezet.

Prof. Wolbers:

Daar ben ik het op zichzelf inee eens. Op het moment dat je soft-
ware moet gaan kopen, dan is het kooen van software op bepaalde
punten precies hetzelfde als het kopen van hardware en dat zal
met dezelfde soort maatstaven beoordeeld moeten worden.

Dhr. Van Oorschot:

Omwille van de tijd zullen we moeten gaan afsluiten, maar ik zou
nog graag een vraag willen voorlezen.

Vraaq van de heer H. de Jong:
Vindt het forum na de buitenlandse aktiviteiten (o.a. universitei-
ten in Engeland) het niet nuttig dat prof. Euwe zijn visie thans
geeft op schaken met de computer na wat hij vroeger heeft gepu-
bliceerd over dit onderwero?

Dhr. Van Oorschot:
Deze vraag zal straks door prof. Euwe worden behandeld.
Ik zou deze diskussie willen afsluiten. We hebben met bijzonder
veel genoegen geluisterd naar de uiteenzettingen over de funktie
van de computer in de drie o's die naar voren zijn gebracht:
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onderzoek, opleiding en operationele aktiviteiten.
Het is althans mij zo vergaan dat we met meer wijsheid hier
vandaan gaan.
Ik zou graag, na U en ook de zaal voor haar reakties bedankt
te hebben, het woord willen geven aan Prof. Nielen.

Prof. Nielen:

Ik geef dan nu graaq het woord aan Prof. Van Belkum die het

slotwoord zal spreken. Daarna is het laatste woord aan Prof.

Euwe.
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Slotwoord, uitqesproken door Prof. J.W. van Belkum

Mag ik beginnen met te zeqgen dat niet ik hier vandaag voor
U had moeten staan, doch dat ik dat doe in de plaats van kol-
leqa Kriens, die helaas al langere tijd ziek is. Mede namens
U mag ik de hoop uitspreken dat hij na een voorspoedig herstel
weer gauw in ons midden terug zal zijn.

En dan mijn eiqenlijke taak voor vanmiddaq: Ook uit Uw naam
dank ik gaarne de beide inleiders, de kollega's Frielink en
Wolbers, voor de inleiding die zij hier vanmiddag gehouden
hebben. Verder mag ik de voorzitter van het paneel, de heer
Van Oorschot, en de andere leden, de heer Morselt en kollega
Nielen, danken voor hun bijdrage in de diskussie.
Tot mijn spijt had ik zelf niet de gelegenheid hier aanwezig
te zijn, maar, gezien het onderwero en gezien de keuze van de
sprekers, ben ik er zeker van dat U vanmiddag een interessante
en nuttige middag gehad zult hebben.
U weet allen dat de bijeenkomst van vanmiddag is georqaniseerd
ter geleqenheid van het afscheid van kollega Euwe als direkteur
van het Rekencentrum van deze Hoqeschool.
Het is gebruikelijk bij een derqelijk afscheid een evenement
als dat van vanmiddag of een andere bijeenkomst in enigerlei
vorm te organiseren. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien
wat vreemd, want het zou de indruk kunnen wekken alsof zo'n af-
scheid wordt gevierd, terwijl er toch aan de andere kant veel
meer reden is voor een zekere weemoed. Die tegenstelling wekt
bij mij dan altijd de herinnering aan een uitdrukking die ik
van mijn overzeese kollega's wel eens hoor en die in de West
gebruikt schijnt te worden, nl. "feestje-verdrietig". Maar ik
moet U erbij zeggen dat die uitdrukking voor veel ernstiger en
verdrietiger vormen van afscheid wordt gebruikt. Het gaat echter
niet om het "vieren" van een afscheid bij een gelegenheid als
deze. Waar het om gaat is, dat we een geleqenheid zoeken om onze
waardering te kunnen uiten voor al datgene wat wij danken aan
hem die afscheid neemt en,waarde Euwe, dat is heel veel. Er zijn
heel veel redenen om onze dank en waarderinq uit te spreken.
Allereerst natu~irlijk, waar je afscheid neemt als direkteur van
het Rekencentrum, onze dank voor de gang van zaken gedurende
zovele jaren op dat Rekencentrum.
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Dat Rekencentrum dat daardoor voor zovelen van deze Hogeschool
van zo veel en zo groot belang is geworden. Dan, in de laatste
tijd van .3e direkteurschap van het Rekencentrum, de overgang
van de computer van de voriqe qeneratie naar de veel grotere
computer die er nu staat. Dat is toch niet iets dat zo maar
vanzelf qebeurd is. Ik weet dat je daar ook een qroot aandeel
in hebt gehad. En dan in het algemeen natuurlijk, en eniger-
mate ook los van het direkteurschaA van het Rekencentrum, het
enorme aandeel dat je al van het begin af aan hebt gehad in
de ontwikkelinq van de opleiding in de automatische informatie-
verwerking op deze Hogeschool. Daarvan is een sterke stimule-
rinq uitgeqaan op de belangstelling daarvoor iri brede kringen
van deze Hogeschool en ook daarbuíten. Van de eerste tijd dat
er over automatiserinq qesproken werd, heb je een bijzonder
groot aandeel gehad in de opleidinqen die daarvoor beqonnen

zijn en in de verbreding van de belangstelling en het wekken
van interesse daarvoor. Persoonlijk kan ik mij nog vrij goed
de eerste docentenbijeenkomst herinneren die door de Stichtinq
voor Administratieve AutomatiserinQ is qeorqaniseerd. Dat moet
een jaar of 10 of lanqer al qeleden zijn, waarbij inhoud is
qeaeven aan die befaamde oriëntatiekursus van elektronische
machines. Een kursus die daar vele jaren met heel veel sukses
heeft gelopen en die ook altijd door de inleiders met veel en-
thousiasme is gegeven onder jouw leiding. Ik denk daar met heel
veel qenoeqen nog steeds aan terug.
Het is duidelijk dat er op het nunt van de o~leiding op het ge-
bied van de automatische informatieverwerkinq ook voor het weten-
schappelijk onderwijs nog een bijzonder grote taak is wegqelegd.
Ik kan me voorstellen dat het je zelf ook met een zekere wee~.oed
zal vervullen, dat je daar nu zo geleidelijk aan afscheid van
gaat nemen en dat dat nu begint met het afscheid als direkteur
van het Rekencentrum. Aan de andere kant kan ik me ook voorstel-
len, dat je het zo langzamerhand wel genoeg gaat vinden en dat
je vindt, dat jongere mensen daar nu maar eens hun krachten aan
moeten geven en het werk voortzetten, waar jij zo veel jaren aan
gewerkt hebt.
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Persoonlijk hebben wij nog wel andere kontakten qehad op het
punt van de automatische informatieverwerking. Ik denk even
terug aan de haven van Rotterdam, ook al weer enkele jaren
geleden, helaas met niet zo veel sukses moet ik zeggen.
En ik ben telkens weer getroffen geweest door je charme en
je beminnelijkheid en vooral door de eenvoud in je optreden.
En voor mij is dat weer een bewijs, dat het werkelijk goede
als kenmerk altijd weer de eenvoud heeft.
Het is jammer om je nu als direkteur van het Reyencentrum te
moeten missen en ik mag je namens alle leden van het bestuur
en daarmede namens deze Hogeschool van harte dankzeggen voor
alles wat je voor ons Rekencentrum als direkteur hebt gedaan.
Heel hartelijk dank daarvoor.
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T9espraak Prof, Euwe

Ik ben natuurlijk wat verlegen, vooral door deze laatste
speech. Het heeft aan de andere kant wel weer wat voorde-
len, want kollega Van Belkum is zo vriendelijk geweest om
praktisch iedereen te bedanken, zodat het voor mij nu wat
eenvoudiger wordt. Maar wie hij niet heeft bedankt, dat is
om te beginnen hij zelf. Daarom bij deze míjn zeer harte-
lijke dank aan Van Belkum.
Hij heeft heel veel goede eigenschappen van mij opgesomd.

Misschien bent U zelf ook wel eens in die situatie geweest,

waar allerlei goede eigenschappen naar voren worden gehaald,

waar Uzelf niets van weet. Ik heb het zelf wel eens meege-

maakt, nl. bij het afscheid van een van de meest qevierde

hoogleraren, Prof. De Vries - zeker weer zo'n jaar of 40
geleden - en die moest dat ook allemaal aanhoren. Hij zei

toen: "IS er nu nóg iemand in de zaal die qoede eigenschap-

pen van me weet, dan moet hij er onmiddellijk mee voor de

dag komen". Toen bleef het gelukkig stil.

De organisator van deze middag is eiqenlijk noq niet bedankt
en dat is de heer Van Reeken, mijn opvolger. Ik vond het
bijzonder origineel dat hij naar aanleidinq van dit afscheid
op deze manier iets heeft georganiseerd dat inderdaad uniek
is. Er gaat iemand weg en men komt dan meestal met het een
of andere kado. Maar ik moet U zeggen dat ík deze vorm zeer
gewaardeerd heb en het op heel hoge prijs heb gesteld. Het
is ook gepubliceerd dat dit vandaag zou plaatsvinden. Het
heeft de kranten gehaald, niet de voorpagina natuurlijk.
Daardoor is toch nog wel wat misverstand ontstaan, want ieder-
een dacht dat ik nu mijn funkties neer zou leggen. Dat is niet
het geval. Tegenwoordig gaat alles in fasen, trappen zou men
kunnen zeggen. Dit is dan de eerste trap. Waarbij ik dan echt
niet denk aan de andere betekenis van het woord trap, want dat
zou natuurlijk een beetje pijnlijk worden. Dan zou het net zijn
of ik met ruzie wegging en je leest wel eens in de krant dat
een hoogleraar met ruzie weqgaat. Het is ook niet zo dat ik
wegga naar een andere universiteit. U weet, ik heb mijn hart
verpand aan Tilburg, d.w.z. voor driekwart, want ik ben ook
in Rotterdam en wel buitenqewoon.
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Het is gewoon een kwestie van tellen geweest. Op een gegeven
ogenblik zegt de wetqever tot hier en niet verder. Nu ik het
woord uittellen gebruiy, is het misschien goed dat ik de vraag
van zoëven beantwoord.
Ik was gisteren heel tcevalliq ook uitgeteld. En ik zal U zeg-
gen, ik heb gisteren voor het eerst van mijn leven met een
computer schaak qespeeld. Ik heb er al ongelooflijk veel over
geschreven. Ik raad U in het algemeen aan, gaat U echt eerst
schrijven, want als U net het een of ander werkelijk ervaring
opdoet, dan schrijft U niet me?r. Dat werkt zo remmend. Die
ervaring van qisteren is werkelijk ongelooflijk. Stel U het
zo voor, ik heb achter zo'n display qezeten. Er waren er twee
en daar kwamen allemaal getallen op van zes cijfers. Op mijn
vraag wat dat nu betekende, zei men dat dat het aantal eenhe-
den was dat nog in het kerngeheugen vrij was. De ene sekonde
stond er 130.000, de andere sekonde stond er weer 40.000 en
dan weer 500. Dat was geen computer meer van de vierde, maar
van de tiende generatie. Het qing allemaal zeer snel en hij
had een heel groot geheugen. Ik heb me laten vertellen
3.000.000 operaties in 1 sekonde. En dat ginq dan met mij
schaak spelen. Ik moet zeggen, ik was toch even onder de in-
druk, want op een gegeven ogenblik stond er: wit computer zo
en zo (ik mag natuurlijk geen namen noemen, ik maak geen re-
klame) en zwart, dat was ik dan. Ik denk, als ik dit verlies,
dan komt het natuurlijk in de krant en dat was op dat ogen-
blik mijn enige zorg, hoewel, ik was niet banq voor de compu-
ter. Ik had al zo vaak geschreven dat zo niks konden, dat ik
me zelf ervan overtuigd had. Daaronder stond 10 minuten, d.w.z.
tijd van de computer en van mijzelf ieder 10 minuten: dus al-
les moet in 20 minuten af zijn. Nu lijkt dat erg snel, maar
schakers zijn qewend om vluggertjes te spelen, dus ik zag daar
niet tegen op. We begonnen. De antwoorden van de computer kwa-
men zo snel. In 2 sekonden had hij een zeer behoorlijk ant-
woord en toen beqon ik inderdaad eventjes moeilijkheden te
krijgen, vooral nmd.at ik zag dat mijn tijd veel sneller terug-
liep dan die van de computer. De kansen gingen een hele tijd
gelijk op, maar plotselinq kreeg ik: Uw tijd is om en ik was
uitgeteld. Ik had verloren. Ik heb geprotesteerd en mijn pro-
test is toegewezen. De zaak is namelijk, dat het mededelen
van mijn antwoord en het intoetsen zoveel tijd kostte. En dat



werd allemaal op mijn rekeninq geboekt en die computer had
het maar qemakkelijk. Ik kreeg dus extra tijd toegewezen.
Zo nu en dan viel het beeld even uit. ;1en krijgt gewoon een
schaakbord voor zich en als andere c~-~.r,~terwerkzaamheden
orioriteit hadden, verdween het bord qedurende 3 à 4 sekon-
den en dan moest je dus blin~' spelen. Nu is dat niet zo
moeilijk, maar ik realiseerde me toen eiqenlijk dat die
comouter ~e hele tijd blind speelde. En noq veel meer dinqen.
Je gaat hem als persoon zien. Er was nog een andere schaker
naast mij, die me van tijd tot tijd goede raad gaf en die op
een gegeven ogenblik zei: "Ik zal het maar niet meer doen,
want die computer hoort dat ook allemaal". Toch heb ik die
partij tot een goed einde kunnen brenqen, maar ik heb tamelijk
in moeilijkheden gezeten. Mijn opvattina over de sterkte van
een sr,hakende computer is daardoor wel eni~szins veranderd.
Ik zal er niet over schrijven en ik zal het dus waarschijn-
lijk bij deze mededelinq laten. Ik weet niet wie de vraaq
gesteld heeft, maar wanneer hij daar nog verder iets over
wil weten, ik sta onr,i~?e]liik ter beschikkina.
Ik heb deze middaq erq gewaardeerd. Ik heb zoëven al gezeRd:
je moet echt niet spraken over onderw~r~er~ waar je veel erva-
ring mee hebt. Prof. Frielink zPi.~ ik heb nooit met een compu-
tercentrum te maken gehad en ik vond zijn inleiding voortref-
felijk. Prof. Wolbers is meer ervaren en hij heeft mij toe-
vertrouwd dat zijn inleidinq een kletspraatje is. Maar als
hij dit een kletspraatje vindt, dan bete'~ent dat dat mijn
waarderinq voor hem nog veel hover stijgt.
Alles bij elkaar vond ik het een zeer geslaaqde middaq en als
ik dan in officiële termen moet soreken, dan dank ik dus de
heren inleiders, ik dank het paree], ik dank U allen die deze
plechtigheid met Uw aanwezigheid heeft vereerd. Er werd mij
daar straks gezegd, dat er misschien behoefte zou bestaan
om officieel afscheid te nemen, een soort receptie. Dan zou
ik toch echt willen verzoeken om dit uit te stellen tot het
volgende, het tweede afscheid. Dat is dan na het afscheids-
kollege. Ik geloof dat ik er dan noq niet af ben en dat er
vervolgens nog iets komt, de laatste trap.
In ieder geval nodig ik U allen uit om bij die tweede voor-
stelling aanwezig te zijn en dan verklaar ik bij deze dat de
eerste trap afgesloten is en we wachten op de tweede trap.
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Slotbeschouwing

Het was niet te verwachten dat dit Symposium de verschillende
organisatorische problemen betreffende de relatie Rekencentrum-
Universiteit~Hogeschool meteen zou oplossen. Toch is op vele
punten klaarheid gebracht door de beide inleiders.
Prof. Wolbers ontwikkelde zijn koncept vanuit een historisch
perspektief, waarin hij zowel zijn ervaringen op de TH Delft
als die van bezoeken aan Amerikaanse rekencentra betrok, ter-
wijl Prof. Frielink, nog geen eigen ervarina hebbend met een
universitair rekencentrum, vanuit een behoefte-analyse tot een
vrijwel gelijk koncent kwam.
De overeenkomsten in beide koncepten zijn:
1. Verdere decentralisatie van elektronische (reken)apoaratuur,
evenwel voornamelijk afhankelijk van de (zich in de tijd wijzi-
gende) kostenverhoudingen, naar de plaats waar de gebruikers
zich bevinden.
2. Het centrale rekencentrum waarop de decentrale~apparatuur
al of niet kan ~aorden aangesloten, zal zodanig bemand moeten
zijn dat het zowel zijn operationele taken als zijn voorlichten-
de taken naar behoren kan vervullen.
3. Dat rekencentrum dient zich niet bezig te houden met apolika-
tieprcgrammering, noch met onderwijs in de informatika en de toe-
passinqen.Dit geldt als regel; uitzonderingen kunnen soms zinvol zijn.
4. De met onderwijs en onderzoek belaste staf zal zelf de apnli-
katieprogramma's moeten kunnen opstellen. In deze gedachtengang
zien sprekers derhalve een plaats voor bijzondere budqetten
voor systeemanalisten en programmeurs bij de fakulteiten, subfa-
kulteiten en instituten met uitzonderinq wellicht van de opera-
tionele taken. Een uitzondering wordt gemaakt voor de proqramme-
ring in de beheerssektor, het akademisch ziekenhuis en de biblio-
theek.
5. Onderwijs in de informatika dient te worden verzorgd door een
informatika-deskundiqe uit bijvoorbeeld de centrale interfakulteit,
terwijl onderwijs in de toepassinqsmogelijkheden binnen de fakul-
teiten en subfakulteiten zal moeten plaatsvínden.
6. Tot de belangrijke voorlichtende taak van het rekencentrum be-
hoort de kennisoverdracht van de konventies van het betreffende
rekencentrum, alsmede het verzorgen van een qoede op de gebruiker
gerichte dokumentatie en het entameren van het bilateraal overleg.
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7. De plaats van het centrale rekencentrum dat onder een eigen
leiding staat, is direkt onder het hooqste bestuursoraaan, ter-

wijl insnraak van alle qebruikers en medewerkinq gericht op hun
opvattingen oo een ~f andere wijze Qereqeld dient te worden.
8. Een verdeling van centrale rekenkaoaciteit hetzij d.m.v. een-

heden (Wolbers), hetzij d.m.v. toerekenina (Frielink) is noodza-

kelijk.
9. De gebruikers dienen aan het hoogste bestuursorgaan te rappor-
teren wat zij met deze eenheden c.q. qelden hebben gedaan.

Prof. Wolbers benadrukte hovendien dat een goede taakverdeling door

het rekencentrum en de wiskunde-vakgroep en de informatika-vak-

qroep, en een goede samenwerking onderlinq zeer qewenst was. Voor

de ko~rdinatie, verdeling van computerkapaciteit in algemene zin

en de lange-termijn planning binnen de universiteit of hogeschool

stond Prof. Wolbers een Adviesraad voor oven, terwijl hij om dit

landelijk te koërdineren aan een nieuwe soort C.R.I.V.A. dacht.

Hij wees er bovendien op dat een qebruikersraad (slechts) voor

korte-termijn problemen aeschikt is. Prof. Wolbers was tegen een

financiële toerekeninc„ maar wel voor een toerekeninq op basis

van tijdseenheden.

De qrote qevarieerdheid in behoefte aan rekenkapaciteit leidde

volgens Prof. Frielink tot een opzet met centrale faciliteiten en

anderzijds een groot aantal eindstations in grote variatie van

schrijfmachines tot middelgrote satellietcomputers bij de gebrui-

kers. Hij dacht dat het beheer van deze eindstations zou kunnen

worden qeregeld zoals de PTT de telefoons beheert. Prof. Frielink

was voor een budgettaire toerekening (zij het pro forma) op basis

van een tarief dat de inteqrale kosten dekt bij normale bezetting,

waarbij speciale apparatuur direkt voor rekeninq van de speciale

qebruiker dient te komen.

Beide inleiders stipten noq de extra moeilijkheden aan waarvoor
de direktie van een rekencentrum komt te staan. Enerzijds moeten
zij de begrotingen geruime tijd van te voren qespecificeerd naar
formatieplaatsen waar het personeel betreft en naar financiën waar
het uitgaven betreft, indienen. Anderzijds zitten zij in een zeer



63

dynamische situatie die voortdurend vraagt om aanpassing van de
gebruikte techniek en dus kan leiden leiden tot de wenselijkheid
formatieplaatsen voor geld of andersom te ruilen.

Een paneeldiskussie werd gevoerd n.a.v. de onderstaande acht vra-
gen, terwijl vraaq negen door Prof. Euwe werd beantwoord.

1. Over de plaats van de algemene informatika.
2. Over de computerervaring die de student moet opdoen m.b.t. zijn
latere taak.
3. Over de benaderingswijze van Prof. Frielink bij het opzetten
van een rekencentrum o.m. met betrekking tot de manier van werken
met computers in de toekomst.
4. Over de netwerkgedachte met betrekking tot universitaire reken-
centra.
S. Over de noodzakelijke programmeerkennis van gebruikers.
6. Over de doorbelasting van de ontwikkelingskosten.
7. Over de kombinatie van direktie rekencentrum - docent informa-
tika (en over onderwijs en onderzoek binnen het rekencentrum).
8. Over software-ko~rdinatie.
9. Over schaken met de computer (zie antwoord Prof. Euwe).
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