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De totstandkoming van dit boek werd mede mogelijk gemaakt door 
 
de faculteit EWI 
 

 
 
de vakgroep DIES 



Van pionierende vakgroepen tot zelfstandige faculteit Informatica 
 
De geschiedenis van de faculteit Informatica aan de Universiteit Twente kan in vier fasen worden 
ingedeeld.  
 
Fase 00 het begin van het begin 
De eerste fase loopt van 1964 tot 1974. In deze periode scharen Arie Duijvestijn en Gerrit Blaauw 
zich met een aantal enthousiaste mensen rond het nieuwe fenomeen computer, en wat deze voor de 
maatschappij te betekenen heeft. Computerapparatuur en -programmatuur ontwikkelen zich snel. 
Gebieden van onderzoek worden verkend en beoefend en beginnen zich steeds duidelijker af te 
tekenen. Organisatorisch ingebed in andere afdelingen hebben deze pioniers in de informatica toch 
al vanaf het begin het gevoel buiten die afdelingen te staan en met een ander, een nieuw, uitdagend 
vakgebied bezig te zijn. De afdelingen EL en later TW, waarin de vakgroepen zijn gehuisvest 
realiseren zich zelf nog niet wat hen boven het hoofd hangt.  
 
Fase 01 het einde van het begin 
De tweede fase loopt van 1974 tot 1981. In deze periode krijgt een interafdelingsvakgroep 
Informatica vorm, en wordt vooral door de inspanning van Arie Duijvestijn en Leo Verbeek de 
basis gelegd voor een zelfstandige studierichting en onderafdeling Informatica. Vanuit de 
verschillende afdelingen kunnen studenten hun studie richten op de informatica. De medewerkers 
blijven nog gesitueerd in de oorspronkelijke afdelingen EL en TW, maar voelen zich steeds meer 
door dit nieuwe vakgebied met elkaar verbonden. TW merkt nu dat in hun nest een koekoeksei is 
gelegd en EL die dacht met informatietechniek alles in huis te hebben komt bedrogen uit. Beide 
afdelingen hebben er moeite mee informatica af te staan. Een lange weg naar zelfstandigheid is het 
gevolg. Ook elders in Nederland komt informatica tot bloei als de studierichting wordt opgenomen 
in het Academisch Statuut. 
 
Fase 10 het begin van het einde 
In september 1981 wordt Informatica eindelijk een zelfstandige afdeling. Dit heeft grote invloed 
op de ontwikkeling, zowel voor onderwijs als onderzoek. Voordat de zelfstandige afdeling een 
eigen gebouw krijgt wordt er in deze fase van 1981 tot 1994, veel verhuisd. De gebouwen TO/INF, 
KCT, De Hallen en CT vormen tijdelijke onderkomens, en vaak worden de verhuisdozen niet eens 
meer uitgepakt. Informatica is op tienertour.  
 
Fase 11 het einde van het einde 
Bij het op feestelijke wijze betrekken van een nieuw eigen gebouw in 1994 vangt de vierde en 
laatste fase aan van 1994 tot 2002. Hoewel Informatica in deze periode tot grote bloei komt, met 
instituten als het TRC en CTiT, wordt haar geen zelfstandige voortzetting gegund. Nieuwe 
bestuurders vinden dat er moet worden ‘geclusterd en gekanteld.’ De faculteit Informatica wordt 
opgenomen in een nieuwe grotere faculteit EWI, samen met EL en TW, waaruit zij is ontstaan. Dit 
is letterlijk het einde van het einde1. 

                                                           
1 De benaming van de vier fasen is ontleend aan de vier delen van de roman De ontdekking van de hemel van Harry 
Mulisch. Ze zijn hier, toepasselijk voor informatica, binair gecodeerd. 
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Informatica aan de THT 
fase 00 

1964 – 1974 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1962 poneert de Fransman Philippe Dreyfus de term ‘informatica’ als de samentrekking van 
‘information’ en ‘automatique’. Informatica breekt door als een zelfstandig en belangrijk 
onderdeel van de technische wetenschappen. Op hetzelfde moment wordt in Twente een begin 
gemaakt met de start van de derde Technische Hogeschool in Nederland. De tijd lijkt rijp voor een 
frisse aanpak van het technisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Met een nieuw instituut, 
nog niet vastgeroest in jarenlange tradities, ziet men kansen voor een nieuwe multidisciplinaire 
benadering van de technische wetenschappen waarin het nieuwe vakgebied informatica een 
belangrijke rol kan gaan spelen. 
In 1964 wordt in de afdeling Elektrotechniek de kiem gelegd voor de faculteit Informatica. 
Informatica groeit, komt in 1974 tot bloei in de onderafdeling Toegepaste Wiskunde en kan in 
1981 als enige faculteit in Nederland zelfstandig worden. In 2002 wordt Informatica door een fusie 
weer samengevoegd met EL en TW, waaruit zij is ontstaan. Het einde van een zelfstandigheid van 
ruim twintig jaar. De cirkel is rond. Een reden om nu ook het verhaal af te ronden, en de 
geschiedenis van de faculteit Informatica vast te leggen. Voor later. 
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Dit eerste deel beschrijft fase 00: het begin van het begin, van de geschiedenis van de faculteit 
Informatica. Het beschrijft de opkomst van het vakgebied informatica en de groei van de 
leerstoelen van Duijvestijn en Blaauw binnen EL en TW in de jaren 1964 t/m 1974. Het begint met 
de inaugurele rede van Duijvestijn en eindigt met zijn in november 1974 uitgesproken diesrede.  
Dit deel beschrijft ook het ontstaan en zelfstandig worden van het Rekencentrum, de beheerder van 
de centrale computers, die zo duur zijn, dat de minister erover moet beslissen, en de moeilijke 
keuzes die daarvoor gedaan moeten worden, tussen IBM, DEC, Philips en Burroughs; een keuze 
die, mede doordat de democratiseringsgolf op zijn hoogtepunt is, enkele jaren in beslag neemt.  
Om alles goed te kunnen plaatsen is uitgebreid aandacht geschonken aan het beschrijven van de 
maatschappelijke aspecten, waarbij ook zaken die niet direct met informatica te maken hebben aan 
bod komen. De THT is een hogeschool met idealen waar geëxperimenteerd wordt met woonplicht 
op een campus, met verwijderingsrecht, met baccalaureaat en algemene propedeuse, idealen die al 
na tien jaar zijn vervlogen, mede door de invoering van de WUB en de herstructurering van het 
wetenschappelijk onderwijs naar een vierjarig programma. 
 
Wat zich allemaal op bestuurlijk niveau in de beginjaren heeft afgespeeld wordt uitvoerig belicht 
en geanalyseerd door Winnie Sorgdrager in haar boek Een experiment in het bos. Zij had het 
voorrecht bij vele bestuursvergaderingen als medewerker aanwezig te zijn en kon zodoende uit de 
eerste hand de gang van zaken analyseren. In dit deel wordt de geschiedenis belicht vanuit het 
perspectief van de THT-gemeenschap en de eerste lichtingen studenten. Zij waren het die 
uiteindelijk de ideeën en plannen hebben uitgewerkt en gerealiseerd. Veel informatie kon worden 
ontleend aan oude studiegidsen, berichten in de veertig jaargangen van het – eerst nog gestencilde 
– Nieuws in en om de THT, later het THT-Nieuws en vervolgens het UT-nieuws, en gesprekken 
met inmiddels veelal reeds gepensioneerde medewerkers. 
 
Om duidelijk te maken in welke voedingsbodem de kiem van Informatica tot ontwikkeling is 
gekomen wordt de aandacht eerst gericht op de hele THT. Enkele studenten uit de eerste lichting 
hebben later meegewerkt aan het opbouwen van het nieuwe vakgebied en het is daarom van belang 
te laten zien in welke omgeving zij studeerden. Spoedig wordt daarna ingezoomd op de afdeling 
Elektrotechniek, waarbinnen de informaticaleerstoelen zijn begonnen. Vervolgens wordt met 
Duijvestijn overgestapt naar de nieuwe onderafdeling Toegepaste Wiskunde, waar met het 
verstrijken van de tijd verder wordt ingezoomd op de informaticaleerstoelen zelf. De huisvesting 
in Hal C, E&F en TW/RC komt aan bod, en de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs wordt 
beschreven.  
Omdat computers in deze tijd schaars en duur zijn worden ze centraal in rekencentra ingezet. 
Duijvestijn krijgt bij zijn benoeming tevens als taak een rekencentrum voor de THT op te richten. 
We volgen de ontwikkeling daarvan totdat met de moeizame aanschaf van het derde grote 
mainframe de computerfaciliteiten meer gedistribueerd worden aangeboden en het inmiddels 
zelfstandige Rekencentrum op zijn hoogtepunt is gekomen. Door ook aandacht te schenken aan het 
Rekencentrum wordt een beeld geschetst van het programmeren en het verwerken van 
programma’s in die tijd. 
 
Gekozen is voor een presentatie op jaarbasis, met per jaar min of meer vaste rubrieken. Hierdoor 
ontstaat een afwisselend geheel. Steeds zal in een jaaroverzicht de context worden geschetst 
waarbinnen Informatica tot ontwikkeling komt. Met aardige vondsten uit het THT-nieuws wordt 
een beeld gegeven van de mensen van toen, van hun idealen en hun problemen. Op een website bij 
dit boek wordt in een multimediapresentatie de ontwikkeling van de THT en van Informatica aan 
de hand van foto- en filmmateriaal getoond. Verder zijn daar uitgebreidere teksten te vinden. Met 
een referentie achter ► wordt naar deze informatie verwezen. 
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Een nieuwe Hogeschool met idealen 

Op 15 februari 1960 vindt in de Twentse Schouwburg in Enschede een grote 
propagandavergadering plaats waarin de industrie en de plaatselijke overheden zich inspannen om 
de door minister Cals geplande derde technische hogeschool in Twente te krijgen. Op het 
stationsplein van Enschede staat een bord met de duidelijke en dwingende tekst: Twente stelt de 
eis: Hoger Onderwijs.  
 

 
Oproep voor een propagandavergadering op 15 februari 1960 

Alle regionale inspanningen en niet in het minst de ‘inbeginselschenking’ van het landgoed 
Drienerlo op 25 januari 1961 voor één gulden (45 eurocent) hebben uiteindelijk succes, want op 1 
december 1961, de dies natalis, krijgt Enschede van de tweede kamer groen licht voor de derde 
Technische Hogeschool. In een terugblik van tv-oost op de strijd om de vestigingsplaats van de 
derde hogeschool verzucht een bestuurder van de concurrerende stad Deventer: ‘Wij hadden als 
sterk punt het bedrijf Thomassen en Drijver, maar Enschede had burgemeester Thomassen den 
Drijver’. Zie ► Film Deventer. 
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Voorbereiding 
Op 6 april 1961 gaat in een villa aan de 
Oldenzaalse straat in Hengelo (foto) de 
voorbereidingscommissie voor het 
oprichten van de derde Technische 
Rijkshogeschool te Enschede aan het 
werk. Deze legt de uitvoering in handen 
van een aantal subcommissies. Baarspul 
treedt op als algemeen secretaris en is 
daarmee de spil van de ontwikkelingen 
(telefoonlijst).  
 
Vanaf 1961 is de subcommissie Studie- 
en wetenschappelijk programma, 
waarin de toekomstige rector Berkhoff 
zitting heeft, actief om de oprichting 
van de THT inhoudelijk voor te 
bereiden. Deze voorbereiding moet 
concrete gegevens opleveren voor de 
andere subcommissies campus en 
bouw.  
Eerst moeten er hoogleraren worden 
gevonden die tot taak krijgen de drie 
technische afdelingen op te richten. In 
april 1962 vinden gesprekken plaats 
met drie hoogleraren van de Technische 
Hogeschool Delft: Van Hasselt voor 
Werktuigbouwkunde (WB), Vlugter 
voor Chemische Technologie (CT) en Breedveld voor Elektrotechniek (EL). Om de verwevenheid 
van techniek en maatschappijwetenschappen vorm te geven wordt ook een afdelingsvoorzitter 
voor de niet technische afdeling, de Algemene Wetenschappen (AW) gezocht. Hiervoor wordt – 

met enige moeite – Lievegoed 
gevonden. In de zomer van 1962 wordt 
Rodenburg aangetrokken om de 
nieuwbouw te coördineren. De 
architecten ir W. van Tijen en ir S.J. 
van Embden krijgen de wat vage 
opdracht ‘er iets moois van te maken.’ 
Om het eerstejaarsonderwijs op te 
zetten wordt Volbeda aangesteld. Op 7 
oktober 1963 vindt de eerste 
senaatsvergadering plaats waarin de dan 
inmiddels aanwezige elf hoogleraren: 
Berkhoff, Breedveld, Draijer, Greiner, 
van Hasselt, Jonkers, Noordenbos, 
Roodenburg, Vlugter, Volbeda en 
Woltjer hun ambtseed afleggen. Zie ► 
Eerste oraties. 
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Van Hasselt, Breedveld, Vlugter, Rodenburg, minister Cals, Berkhoff, Greiner, Volbeda en Woltjer 

De eerste zorg betreft nu het opzetten van een studieprogramma voor het gemeenschappelijke 
eerste jaar van de drie afdelingen, het op tijd gereedkomen van gebouwen voor onderwijs, 
laboratoria voor practica en onderzoek en voor de huisvesting van de eerste lichting studenten. 
Eind 1963 beschikt de THT in wording over 97 personeelsleden, die samen de schouders onder 
deze taken zetten. Ze zijn verdeeld over kantoorruimten in Enschede en Hengelo. 
 
Op 12 november 1963 wordt Berkhoff benoemd tot eerste rector van de THT. In dezelfde maand 
wordt bij EL Veenemans benoemd om daar, samen met Reijnst en Löhnberg het 
natuurkundeonderwijs op te zetten. Op 18 februari 1964 wordt het programma voor de Algemene 
Propedeuse (AP) goedgekeurd, dat is opgesteld door een voorlopige Commissie Algemene 
Propedeuse (CAP), bestaande uit Greiner (voorzitter), Jonker, Lievegoed, Rodenburg, Van Spiegel 
en Veenemans. Later, op 23 mei 1964 wordt de CAP definitief en nemen van Hasselt, Draijer, 
Gellings en Noordenbos de plaats in van Rodenburg die zich weer snel met de bouw gaat 
bezighouden.  
 
In de eerste bouwfase die voor september 1964, als de eerste lichting binnenkomt, klaar moet zijn 
wordt voorzien in een gebouw voor bestuur en beheer (BB), een hallencomplex als tijdelijk 
onderkomen voor de drie afdelingen, woningen voor hoogleraren en stafleden, zeven 
studentenflats en een mensa. Op 4 juni 1962 worden op de plaats van het BB-gebouw de eerste 
bomen door de Grontmij gerooid, waarna in september de spade in de grond gaat. 
Een voorlopige miljoenennota meldt voor bouw en inrichting in 1962 26 miljoen, en voor 1963 
20.5 miljoen. Voor salarissen en overige lasten is 1.1 miljoen begroot.  
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BB-gebouw met collegezalenvleugel in aanbouw 

Het is door de strenge winter van 1963–1964 voor de bouwers van de THT extra moeilijk de 
gestelde deadline van 1 september 1964 nog te halen. Het THT-nieuws van januari meldt dat 
mevrouw Wolvenne, belast met de huisvesting van personeelsleden, ‘het prieel betrokken heeft, 
maar daar momenteel is uitgevroren.’ 
 

 
Het theehuis van Drienerlo in de sneeuw 
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Het betreft het prieel van een theehuis dat op de hoogste top van Drienerlo stond, op de plek waar 
nu het carillon staat. Dit theehuis was een buitenverblijf van de Enschedese fabrikant Lasonder. 
Het huisje en de omliggende bossen behoorden tot het landgoed Drienerlo. In de oorlogsjaren zijn 
er Duitsers ingekwartierd, evenals bij de boerderij van de familie Scholten, later de Boerderij en nu 
de Faculty Club. Ten tijde van de verbouwing van de Boerderij gebruikt architect Pieter Blom het 
theehuisje nog voor een tijdelijk onderkomen, omdat hij bij de bouw veel aanwijzingen wilde 
geven. Daarna is het theehuis afgebroken. 
 
De eerste steen die voor de THT op Drienerlo wordt gelegd is een zwerfkei, afgestaan door een 
grote plaatselijke brouwerij. Die plechtige handeling wordt al op 22 februari 1962 verricht door 
studenten van de Elektrotechnische Studievereniging van de TH Delft. Plaats van handeling is het 
bordes van het theehuis. De studenten, die een bedrijfsexcursie maken in Twente, spreken de hoop 
uit dat de toekomstige THT keien van ingenieurs zal voortbrengen. 
 

 
Eerste steen gelegd door elektrotechniek studenten van Delft op 22 februari 1962 
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Op 10 juli 1963 legt minister Cals de eerste steen voor de studentenhuisvesting bij een 
studentenflat op de naar hem genoemde Calslaan.  

 

 
Eerste steen studentenhuisvesting gelegd door minister Cals 

Begin juli 1964 zijn al enkele hoogleraren- en stafwoningen, het BB-gebouw en de Hallen, en vier 
woonblokken voor studenten in gebruik. De vijfde zal nog net voor september 1964 gereed zijn. 
Aardig om te vermelden is dat er dan 641 telefoontoestellen zijn, waarvan 43 publieke, 3 
interlokale en 1 met teller. Ook de mensa is bijna klaar en zal een paar middagen in augustus gaan 
‘proefstomen’.  
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De baileybrug, die door het leger over de weg Enschede – Hengelo was geplaatst om het 
bouwverkeer ongehinderde toegang te verlenen, kan op 28 augustus 1964 weer worden 
afgebroken.  
 

 
Baileybrug voor het bouwverkeer over de Hengelosestraat 
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Op die dag komt er een einde aan de eerste 
bouwronde, wat met een borrel en een door de 
gloednieuwe mensa verzorgd koud buffet in de net 
gereed gekomen Hal D wordt gevierd. 
 
Nog niet alles loopt meteen gesmeerd. Een van de 
problemen is de lift in het BB-gebouw, wat aanleiding 
geeft tot de slagzin: ‘Laat u schleuren door Schlieren’, 
waarop een servicemonteur verzucht: ‘Ja! als die 
studenten ‘m ook alsmaar gebruiken!’ Ondanks deze 
problemen wordt op derde pinksterdag door O en O 
als eerste de vijfde verdieping van het BB-gebouw 
betrokken. 
 
Op 4 maart 1964 is de machtigingswet, met als 
bijlage de campusnota gereed voor behandeling. Op 9 
juli wordt deze door de tweede kamer goedgekeurd en 
een dag later krijgt iedere medewerker een ‘rector-
magnifiek taartje’ bij de koffie. Tijdens het debat in 
de kamer meldt de minister dat er twee meisjes bij de 
inschrijving zijn waarop door de mannelijke 
studenten op de tribune enthousiast met ‘Ha!’ wordt 
gereageerd. De wet moet nu nog door de eerste 

kamer, en wordt op 28 juli 1964 aangenomen. De volgende dag maakt de rector dit bekend met de 
woorden:  
‘...dat om de boeiende opzet van de nieuwe hogeschool te doen slagen als één der belangrijkste 
voorwaarden geldt, dat de studenten van een pioniersgeest zijn vervuld en de verantwoordelijkheid 
voor hun aandeel in de campushogeschool willen erkennen en dragen en, niet minder essentieel, 
dat de gehele bezetting van de hogeschool, van hoogleraar tot portier, bereid is hetzelfde te doen.’  
De machtigingswet behelst een campus met woonplicht, en verwijderingbevoegdheid; eenheid van 
bestuur; en een algemeen eerste jaar. Nadat de minister Delft en Eindhoven heeft gepolst wordt op 
22 augustus 1964 ook goedkeuring verleend voor het baccalaureaatsdiploma. 
 
Intussen hebben zich al drie meisjes aangemeld. Een vierde zal nog in september volgen. 
Het aantal eerstejaars is voor Delft 1311, voor Eindhoven 430 en voor Twente 238. 
Er moet nog een rooster komen om alle studenten soepel door de vele practica te loodsen. 
Daarvoor wordt een commissie ingesteld met Van Spiegel, die op 1 juni 1964 bij WB als 
wiskundige is aangesteld, als voorzitter. Het rooster is op 14 juli gereed en de commissie vergadert 
voor het laatst met champagne. Het hondje Kooiker dat in elk nummer van het THT-nieuws een op 
dat moment toepasselijke opmerking plaats zegt daarover: ‘als er op de THT een stoel verplaatst 
wordt houdt men al een receptie.’ 
Nog is alles niet gereed: er moeten nog toga’s worden ontworpen. Mej. N. Blom wint de daartoe 
uitgeschreven ontwerpwedstrijd. Het wordt een tijdloos model, waarmee men tot op de dag van 
vandaag nog door Enschede kan lopen. 
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Opening 
Op 14 september 1964 wordt de THT officieel geopend door de Koningin. Enschede en Hengelo 
hangen op deze stralende dag de vlaggen uit en muziekkorpsen trekken door de straten.  
 

            
Optocht door Enschede bij de opening van de THT op 14 september 1964 

Op dezelfde dag wordt door de gemeenten uit Twente en Oost Gelderland aan de nieuwe THT een 
carillon aangeboden. Zij hebben ervoor geijverd dat de derde Technische Rijkshogeschool van ons 
land in Twente gevestigd wordt. In het carillon, dat 49 klokken telt, dragen 33 de namen van deze 
omringende gemeenten ‘symboliserend de 33 TOG-gemeenten, die door harmonisch samenspel 
getuigden van de kracht van de regio.’ De zwaarste klok (536 kg) is vanzelfsprekend van 
Enschede.  

 
Carillon: het harmonisch samenspel getuigt van de kracht van de regio 

Voorafgaande aan de officiële plechtigheid zijn op 28 augustus 1964 de velen die bij de bouw van 
de eerste fase betrokken zijn geweest getrakteerd op een ‘aangekleed pannenbier’, en hebben de 
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Twentenaren op zaterdag 29 augustus 1964 gelegenheid gekregen het THT-terrein te verkennen 
door deel te nemen aan begeleide rondwandelingen. De gebouwen zijn daarbij echter alleen van 
buiten te bezichtigen, omdat binnen nog koortsachtig de laatste hand wordt gelegd aan de 
inrichting.  
 
Er wordt een speciaal nummer van het THT-nieuws [64-37] gewijd aan de opening. Hierin wordt 
duidelijk wat de symbolische betekenis is van de studenten die in witte jassen gehuld, en met 
boerenpetjes op uit loopgraven verrijzen om onder het zingen van het eerste Iovivat oranje 
ballonnen op- en duiven los te laten: zij rijzen even snel uit hun loopgraven als de THT uit de 
grond gestampt is, hebben vanwege hun boerenpetjes en de oranje ballonnen een band met Twente 
en het koningshuis en streven met het loslaten van de duiven vredelievende doelen na in vrije 
wetenschapsbeoefening. Het protocol voor deze dag is uitgebreid op papier gezet, met voor elk 
weertype een aparte versie. Zie ► Protocol opening THT. 

 

 
Loopgraafmanifestatie bij de opening van de THT  

De pas geboren THT krijgt veel geschenken. Een van de geschenken is een bedrag van vijf ton van 
Philips, waarvoor niet eenvoudig een bestemming gevonden kan worden. De afdelingen worden 
geraadpleegd. Elektrotechniek stelt voor het te besteden aan de verlichting van de sportvelden of 
aan een ‘campuscommunicatiesysteem’. Voorwaar een vooruitziende blik! 
 
Op 1 september 1964 komen de eerste 238 studenten aan. Het is een belangrijk moment. Aan de 
pers is gevraagd ‘begrip op te brengen voor het bijzondere van de introductieperiode van 1 tot 14 
september’. De Twentse Post verwoordt dit als volgt:  
‘Dan moet er twee weken volstrekte rust heersen. De student die op Drienerloo aankomt, is nog 
scholier. Hij moet voorbereid worden op de taak, vorm te geven aan zijn studentenleven. In 
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samenwerking met de Nederlandse Studenten Raad werden als helpers een twintigtal vijfdejaars 
geselecteerd, wiens taak het is zich op Drienerloo zoveel mogelijk los te denken van hun eigen 
studentenorganisatie en zich te richten op het specifieke campusleven.’  
De regio springt voorzichtig om met zijn nieuwe aanwinst. De studenten worden op 8 september 
1964 hartelijk welkom geheten door burgemeester Thomassen in het stadhuis in Enschede. 

Experimenten 
Op de THT zullen een aantal experimenten worden gedaan die uniek zijn in het hoger onderwijs in 
Nederland.  
Het eerste en meest opvallende is de campus, naar Amerikaans model, waar studenten verplicht de 
eerste jaren van hun studie moeten wonen, waar ze in rust kunnen studeren, zich cultureel kunnen 
ontplooien, gebruik kunnen maken van de vele sportfaciliteiten en een beschermd, en voor de 
ouders geruststellend, studentenleven kunnen leiden in en om de Boerderij, die als mensa en 
sociëteit dient. Op de campus is ook woonruimte aanwezig voor stafleden en hoogleraren. Dit 
biedt opvoedkundig zeer verantwoorde mogelijkheden voor integratie en stelt zo nodig ook de 
laatste bezorgde ouders gerust. 
 
Het tweede experiment is de verwevenheid van techniek en maatschappijwetenschappen in de 
verhouding drie op een. In deze tijd begint het milieubesef langzaam in de maatschappij door te 
dringen en het kan dus geen kwaad de techniekstudenten, die straks die vervuiling helpen 
veroorzaken al vroeg met de neus op de feiten te drukken. Dat geldt natuurlijk vooral voor chemici 
met hun vervuilende industrie, maar ook werktuigbouwkundigen en elektrotechnici gaan niet meer 
vrijuit. Het onderzoek naar stabiele platforms bij Elektrotechniek wordt met grote belangstelling 
gevolgd door Hollandse Signaal, omdat die ook op een oorlogsschip goed van pas zouden kunnen 
komen. 
 
Tot slot zijn er dan nog twee experimenten op het gebied van het onderwijs: de Algemene 
Propedeuse (AP) en het Baccalaureaat (B). In het eerste studiejaar volgen alle studenten ongeacht 
hun latere studiekeuze hetzelfde programma, waarin ze kennis maken met alle afdelingen en 
meteen kunnen ervaren of ze een studie aan de THT wel aankunnen. De AP is oriënterend en 
selecterend. Ze wordt afgesloten met een bedrijfsstage van vijf weken in de zomer, in de te kiezen 
vakrichting. Daarna wordt in het tweede jaar de vakpropedeuse bij de gekozen afdeling gevolgd. 
Hierna komt dan de Baccalaureaatsstudie van drie semesters, die met een tweede bedrijfsstage en 
een zelfstandige onderzoeksopdracht wordt afgesloten. De geslaagde student krijgt achter zijn 
naam de titel B.t.w. (Baccalaureus technische wetenschappen), wat voordat de gelijknamige 
belasting in 1969 wordt ingevoerd, nog niet zo onaardig lijkt. Hiermee kan de studie als afgerond 
worden beschouwd. Men kan het bedrijfsleven ingaan, om al dan niet later weer terug te keren om 
de studie te hervatten, of elders een doctorale studie beginnen. Maar – en dat doet vrijwel iedereen 
– men kan ook meteen nog twee jaar doorstuderen voor het ingenieursdiploma. Tien jaar later 
wordt het Baccalaureaatsexperiment dan ook als mislukt beschouwd. 
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Campus 

 
Plattegrond van de campus, 1964 

In het voorwoord van de eerste studiegids 1964 schrijft de Rector Magnificus prof. Berkhoff: 
 ‘De eerste campushogeschool in Nederland heeft bij velen in Nederland verwachtingen gewekt 
van nieuwe mogelijkheden voor de studenten voor de integratie van studie en studentenleven. Ik 
hoop ook bij u. Maar niet alleen voor studenten liggen hier nieuwe mogelijkheden. Ook het 
bestuur, het wetenschappelijk corps en het gehele personeel heeft nieuwe wegen bewandeld en 
zoekt nieuwe wegen om deze hogeschool zo goed mogelijk zijn taak te laten vervullen. ... Wij 
zullen allen gezamenlijk dit pionierswerk moeten voortzetten. Ik hoop dat naast uw studie ook 
deze taak u zal boeien, zoals die ons allen boeit. U verwacht veel van de THT, de THT verwacht 
veel van u.’ 

Lichting 1964 
Voor de eerste lichting studenten zijn meer aanmeldingen dan plaatsingsmogelijkheden. In het 
voorjaar hebben zich al ongeveer 175 studenten aangemeld, en in juni is dat opgelopen tot 287 
mannelijke studenten met woonplicht, plus 3 meisjes en 5 werkstudenten. Er is echter in de in 
aanbouw zijnde flats slechts plaats voor 220 woonplichtige studenten, dus moet er door loting een 
aantal afvallen. Gekozen wordt voor een systeem gebaseerd op volgorde van inschrijving, met een 
gegarandeerde plaats voor 60 studenten uit oost Nederland. In de definitieve lijst komt 75% uit 
noord en oost Nederland. De studenten zijn opvallend jong: 72% is nog jonger dan achttien jaar. 
Uiteindelijk zijn er in januari 1965 239 studenten ingeschreven: 220 woonplichtigen onder wie 4 
meisjes, 4 externe werkstudenten en 15 ambtenaarstudenten, werkzaam op de THT, met 
studiefaciliteiten. 
De 220 eerstejaars moeten allemaal verplicht op de Campus wonen, maar de bouw heeft met wat 
vertraging te kampen. Op 1 september zijn vijf van de zeven flats aan de Calslaan gereed, nog 
onvoldoende om alle studenten te huisvesten. Gedurende zes weken moeten enkelen samen een 
kamer delen, maar daarna heeft ieder een eigen kamer in de studentenflats 1, 3, 5, 7, 9 en 11 
(bouwnummer 401 t/m 406 op bovenstaande plattegrond). De zevende flat Calslaan 13 komt in 
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december 1964 gereed en wordt gebruikt door de pastores en de campusarts, voor resp. het 
geestelijk en lichamelijk welzijn.  
De vier meisjesstudenten (Eveline Letteboer, Roelfien 
Nieborg, Joke Rijpstra en Annette Weyenberg) 
mogen niet bij de jongens in de buurt wonen en 
krijgen een stafwoning aan de Drienerbeeklaan nr. 15 
als woning aangeboden (foto).  
Van de twaalf woningen aan de Drienerbeeklaan 
(bouwnummer 201 t/m 215) zijn alle behalve die 
naast nummer 15 bewoond door stafleden. Bijna niets 
staat de integratie tussen studenten, stafleden en 
hoogleraren meer in de weg, al moet met de meisjes 
nog wat voorzichtig worden omgesprongen. 
In een interview met een krant zegt een van de 
meisjes over de campushogeschool:  
‘Ik wist helemaal niet wat ik wou toen ik mijn hbs-b 
diploma had gehaald. Ik ben namelijk helemaal geen 
studiehoofd moet u weten. Een periode van acht jaar 
of zo lijkt me dan ook verschrikkelijk. Ik zie het al: 
dan ben je al 25 of 28 jaar! Dat baccalaureaat trekt me 
bijzonder aan. Nee, ik wil beslist geen ingenieur of 
iets dergelijks worden, hoor. Ik heb besloten chemie 
te gaan doen, zoals trouwens de beide andere meisjes 
ook.’ Op de vraag hoe ze het leven op de campus vindt antwoordt ze: ‘Vooral om die campus ben 
ik hier gekomen. Ik houd van het buitenleven.’ Ze moet hartelijk lachen om de vraag hoe ze zich 
voelt tussen al die mannen: ‘De jongens zijn erg aardig voor ons, heel attent. We worden erg goed 
behandeld.’ Over het wonen: ‘Het lijkt me veel leuker dan op kamers. We hebben een heel eigen 
huis voor onszelf! Het experiment dat is wat mij zo aantrekt in deze nieuwe THT. Wat je hier 
allemaal krijgt! Het eten, de inrichting, alles wordt schoon gehouden en dan die nieuwbouw nee, 
het is gewoon fantastisch. En als je je inschrijft heb je meteen een kamer. Kom daar nou es om!’ 

Campusvoorzieningen 
De studiegids omschrijft nauwkeurig wat tot de campusvoorzieningen behoort: 
Huisvesting 
De studenten krijgen de beschikking over een kamer, voorzien van een bureau en een bureaustoel, 
een bergkast, een boekenrek en een bed met alle toebehoren. Per wooneenheid van 12 kamers 
beschikken de studenten over douche- en toiletgelegenheden, een telefooncel en een ontbijtkeuken, 
waarvoor inkopen gedaan kunnen worden bij de in een houten schuur gevestigde Spar van Bobby 
Nijland. De kosten bedragen per jaar 1.275 gulden (inclusief 200 mensabonnen, sportfaciliteiten en 
medische verzorging), met uitzondering van de twee zomermaanden, die er voor 50 gulden 
bijgekocht kunnen worden. 
Mw G. Elsenburg-Haarhuis is de Campushospita, de moeder van de Campus. 
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De eerste vestiging van de Spar op de campus, met links Bobby Nijland 

Boerderij en schuur 
Voor het nuttigen van een warme maaltijd voor f 1,75 (79 eurocent) kan men terecht in de 
‘Boerderij’, die tevens dienst doet als studentensociëteit. Wim Zegers is restaurateur en P.M. Mohr 
de Chef-kok. De kwaliteit overtreft het landelijk gemiddelde. Elke dinsdagavond hebben ook 
stafleden toegang tot het studentengedeelte van Boerderij en mensa, ter verbroedering en 
verbetering van de communicatie. 
Naast de Boerderij staat een ontspanningsgebouw ‘de Schuur’, waarin de campusbibliotheek en de 
discotheek gevestigd zijn, evenals een leestafel en een tweetal biljarttafels. Later komt daar een 
atelier bij voor tekenen, schilderen en boetseren, waarin een avond per week les wordt gegeven. 
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Pottenbakken in de schuur 

Al snel wordt de mensa te klein voor de groeiende studentengemeenschap. Er wordt eerst nog een 
tijdelijke uitbreiding naast gebouwd, waarbij de aanwezige bomen blijven staan en door het dak 
naar buiten steken. In juni 1969 wordt een nieuwe mensa, de Bastille opgeleverd, die samen met 
een nieuwe sporthal wordt geopend in oktober 1969. 
 

 
Berkhoff metselt de eerste steen van de Bastille 
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Terras van de Boerderij 

Culturele voorzieningen 
Er is een bellettriebibliotheek met leeszaaltje. Verder is er gelegenheid voor muziekbeoefening. 
Een bezinning- en ontmoetingscentrum biedt mogelijkheden voor contacten, onderling en met het 
pastoraat. Er zijn twee pastors: pater ir R.J.A.M. van de Borg sj. en ds. P. van Dijk. 
De campusarts behartigt de preventieve gezondheidszorg, de medische sportkeuring en het 
toezicht op de hygiëne op de Campus. Hij organiseert de EHBO en heeft mede toezicht op de 
veiligheid in de laboratoria. P. Salm is de verbandmeester. 
Er is een sporthal, banen en terreinen. Hoofdsportleider is H.A. Aarsse. De studenten kunnen hier 
ook kennismaken met sporten die zij niet eerder beoefend hebben, zoals schermen, boksen, 
badminton en judo. Voor schaken, dammen en bridgen in verenigingsverband kan men terecht in 
het ‘Paviljoen’, de personeelskantine die in de avonduren ter beschikking staat van de studenten. 
De voorzieningen worden beheerd door de Campusraad. Eerst is er een voorlopige campusraad, 
die op 29 januari 1964 wordt geïnstalleerd, bestaande uit zes werkgroepen voor inrichting, 
faciliteiten, cultuur, regelingen, sport en behuizing. De voorlopige campusraad wordt op 5 
november 1964 vervangen door een definitieve. Er kunnen dan ook studenten actief deelnemen. In 
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1965 is EL-student A.J. du Croix, die in februari 1965 als voorzitter van de Studentenraad 
Drienerlo (SRD) wordt gekozen, tevens lid van de campusraad. Zie ► Film du Croix. 
 

 
Du Croix neemt afscheid als voorzitter van de studentenraad 

Er worden door de campusraad enkele vrij triviale regels voor het studentenleven vastgesteld: 
- eerbiediging van de levensovertuiging van anderen 
- geen onnodige hinder veroorzaken 
- de naam van de hogeschool niet in opspraak brengen 
- loyaliteit jegens medestudenten 
 
Op 1 maart 1964 aanvaardt Schuyer zijn dubbelfunctie als campusdecaan, naast zijn benoeming 
als hoogleraar bij CT. Voor deze zware taak zet hij zich ten volle in. Hij wordt daarbij gesteund 
door de heer de Moor die de functie van adjunct campusdecaan vervult. 
Het bestuur van de Campus ziet er nu als volgt uit: 
Onder de campusdecaan vallen de adj. campusdecaan, de restaurateur en medewerkers, de 
campushospita en technisch beheerder, de administratie, de hoofdsportleider en medewerkers en 
de culturele medewerkers. Daarnaast is er de campusraad, bestaande uit het campusbestuur, de 
Boerderijcommissie, de huisvestingscommissie, de financiële commissie, de sportraad en de 
drienerkring. Verder is er nog en campusgriffier. 
 
Het toezicht op het doen en laten van studenten is streng. In december 1964 worden drie studenten 
bij de rector ontboden omdat zij een nacht met een vrouw op de campus zouden hebben 
doorgebracht. Een van hen wordt daarvoor tuchtrechtelijk berispt. 
In het voorjaar van 1965 meldt de campusdecaan in zijn verslag dat ‘studenten soms niet op de 
campus sliepen en dat optreden gewenst is vanwege zwoele feesten en vernielzucht.’ 
In een open brief aan de rector stelt de campusraad naar aanleiding hiervan nadere gedragsnormen 
op: 
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1. de studenten hebben de morele 
plicht hun medestudenten terecht 
te wijzen, indien hun gedrag 
daartoe aanleiding geeft. 

2. de verdiepingsoudsten zullen bij de 
studenten op hun verdieping deze 
verantwoordelijkheid wakker 
roepen. 

3. feesten waarbij meisjes aanwezig 
zijn worden in de Boerderij 
gehouden. 

4. een feest waarbij meisjes aanwezig 
zijn wordt in zijn geheel beëindigd. 
De meisjes behoren hierna 
onmiddellijk naar huis te worden 
gebracht. 

5. de studenten behoren zich 
beperking op te leggen bij het 
gebruik van drank wanneer zij 
deelnemen aan feesten waarbij 
meisjes zijn uitgenodigd. 

6. wanneer een student steeds andere 
meisjes uitnodigt op zijn kamer, of 
een meisje te lang op zijn kamer 
houdt, wordt dit in strijd met de algemeen aanvaarde fatsoensnormen geacht. De 
medebewoners zijn dan verplicht corrigerend op te treden. 

7. het is ten sterkste af te raden dames van het bedienend personeel en van het personeel, 
waarmee studenten regelmatig contact hebben, uit te nodigen voor studentenfeesten. 

 
In mei 1966 doet het campusscheidsgerecht uitspraak in de zaak van een uit de campuswinkel 
gestolen reep chocolade: een week ontzegging van het verblijf op de Campus op andere tijden en 
plaatsen dan nodig voor het volgen van onderwijs. 
 
In een later interview met het THT-nieuws zegt een student van de eerste lichting: 
‘Ik was erg enthousiast over de Campusgedachte en stond er ook zeer fanatiek tegenover. We 
wilden van het ouderwetse beeld van de student af. Studentenverenigingen waren uit den boze, we 
waren gewoon allemaa1 één. De Boerderij was de gezelligheidsruimte waar iedereen, inclusief de 
niet-studenten kwam. Er speelden in die tijd allerlei conflicten die vandaag de dag ondenkbaar 
zouden zijn. Zo werd op een gegeven moment de afspraak gemaakt dat je niet zou ‘fietsen’ met 
meisjes. Dit is zelfs nog in de Campusraadvergadering behandeld. Tijdens feesten werden toen 
razzia’s gehouden: groepen studenten bezochten de kamers om te controleren of er niet iemand 
toch stiekem aan het ‘fietsen’ was. Een ander strijdpunt uit die tijd dat ik me kan herinneren was 
de vraag of je in de Boerderij ook zonder de stropdas kon verschijnen. 
Ook de studentengrap behoorde tot het Campusleven. De meest geslaagde vond ik dat op een 
nacht in Enschede en in Hengelo alle bordjes Enschede en Hengelo met elkaar zijn verwisseld.’ 
 

Introductie 
De introductie van nieuwe studenten door ouderejaars functioneert vanaf het begin goed. Voor 
lichting 1966 zijn er begeleiders uit 1965 (Pa) en 1964 (Opa) beschikbaar. In een introductieboekje 
voor de derde lichting staat:  
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‘Als het u te bar wordt kunt u gaan naar a) uw Pa, b) uw Opa, c) prof. Schuyer, d) prof. Berkhoff, 
e) jonkheer meester doctor O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden te Zwolle, f) de Telegraaf.’ 
 

 
Enkele studenten van lichting 1967 arriveren op het station Hengelo op klompen 

Techniek en maatschappijwetenschappen 
Prof. Lievegoed, voorzitter van de afdeling AW formuleert in een van zijn nota’s de door de 
nieuwe hogeschool na te streven integratie van techniek en maatschappijwetenschappen als volgt:  
‘Doel van de vervlechting van de maatschappijwetenschappen in het technisch wetenschappelijk 
onderwijs is de belangstelling van de toekomstige ingenieur zo te verbreden dat hij een open oog 
krijgt voor de onderlinge relatie tussen de techniek en de maatschappijwetenschappelijke aspecten 
van de samenleving.’  
Van groot belang is het vinden van goede docenten die deze visie dragen:  
‘De gehele groep van docenten dient zijn facet van de maatschappijwetenschappen in dienst te 
stellen van de opleiding en vorming van de toekomstige ingenieurs, opdat deze ingenieurs beter 
dan tot nog toe voorbereid zijn op de algemene maatschappelijke en intern leidinggevende taken 
waar zij heden ten dage voor geplaatst worden.’  
Het onderwijs, en liefst ook al het technisch onderwijs zou interdisciplinair moeten worden. De 
minister en de leden van de Staten-Generaal zijn nogal sceptisch over dit interdisciplinaire 
onderwijs omdat men vreest dat het tot verlenging van de studieduur, dan wel tot verlaging van het 
technische niveau zal leiden.  
Door gebrek aan tijd, draagvlak en docenten met voldoende idealen kan het AW-experiment niet 
worden gestart. Het blijft daarom tot grote onvrede van enkele idealisten bij wat MW-vakken in de 
technische studie. Tot de belangrijkste taken van de afdeling AW behoren nu naast het aanbieden 
van maatschappijwetenschappelijke vakken, het mede opbouwen en ondersteunen van de 
campusgemeenschap. Daarbij wordt gedacht aan een geestelijk en cultureel centrum, de later te 
bouwen Vrijhof, waarvoor de bouwaanvraag in februari 1969 wordt ingediend. 
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Studieprogramma met algemene propedeuse en baccalaureaat 
Algemeen propedeuse 
De studiegids 1964 vermeldt de agenda voor het eerste academisch jaar, dat in die tijd nog uit twee 
ruime semesters bestaat. 
 
Najaarssemester 1 september 1964 tot 18 december 1964 
 1 september inschrijving van studenten 
 14 september plechtige opening THT 
 15 sep – 18 dec colleges 
 7 sep – 18 dec practica 
 5 november installatie campusraad 
 1 december dies natalis THT 
 19 dec – 9 jan kerstvakantie 
Voorjaarssemester 11 januari 1965 tot 9 juli 1965 
 1 jan – 28 feb tijd voor het indienen van aanvragen voor rijksstudietoelagen 
 11 jan – 13 apr colleges en practica 
 14 apr  voorlichtingsdag voor adspirant-studenten 
 14 – 24 apr paasvakantie 
 26 apr – 7 mei colleges en practica 
 17 – 28 mei P-examens (uitslag: 10 juni) 
 14 juni – 16 juli Praktijkstages 
 10 juli – 31 aug zomervakantie 
 
De AP wordt verzorgd door de vier afdelingen gezamenlijk. Daartoe is een Commissie Algemene 
Propedeuse (CAP) in het leven geroepen bestaande uit negen hoogleraren van wie een van EL, een 
van AW, twee van CT en vijf van WB.  
Het basisonderwijs in de wis- en natuurkunde wordt niet, zoals bij andere onderwijsinstellingen 
gebruikelijk is, ondergebracht bij een afdeling algemene wetenschappen. Bij de THT heeft AW 
immers alleen tot taak de maatschappijwetenschappen te verzorgen. De afdelingen geven dit 
onderwijs in onderling overleg zelf. WB zorgt voor wiskunde en EL voor natuurkunde. Daartoe 
heeft WB een aantal wiskundigen aangesteld, met Van Spiegel als hoogleraar. EL heeft 
Veenemans als natuurkundehoogleraar aangetrokken, die de leerstoel propedeutische natuurkunde 
onder zijn hoede neemt. 
 
De hoorcolleges worden gegeven in de collegezalenvleugel van het BB-gebouw, dat als een van de 
eerste gebouwen al in maart 1964 gereed is. Het contrast tussen de werkvloer en de plaats waar het 
bestuur van de Technische Hogeschool haar intrek heeft genomen is groot. Vergeleken met de 
primair op functionaliteit gerichte bouw in staal, beton, astbest en kunststof van de Hallen, maakt 
het BB-gebouw met veel marmer een voorname indruk. Dit is dan ook de plaats bij uitstek waar 
hoogleraren hun vakken doceren. 
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De Calshal in het BB-gebouw 

Naast hoorcolleges worden er op de THT ook werkcolleges gegeven. Deze zijn minder formeel 
dan de hoorcolleges. Daar kan onder begeleiding van docenten met de stof geoefend worden. EL 
beschikt over een aantal werkcollegezaaltjes op vloer 5 van het BB-gebouw.  
 
De eerste lichting is verdeeld in twaalf practicumgroepen van elk ongeveer twintig studenten die 
volgens een rooster rouleren, waarbij telkens vier groepen tegelijk een bepaald practicum doen. Ik 
herinner me nog een vroeg werkcollege natuurkunde, op een heldere winterochtend met een 
prachtige rode opkomende zon boven het Twentse landschap dat je vanaf vloer vijf zo mooi kon 
zien, waar we met een werkcollegegroep uit de Algemene Propedeuse van ongeveer twintig 
studenten Lisajou-figuren leerden tekenen. 
 
Het studieprogramma omvat vijf onderdelen:  
Wiskunde: Analyse (differentiaal- en integraalrekening), Algebra en Analytische meetkunde. 
Natuurkunde: Warmteleer, Stralingsleer, Trillingsleer, Elektrostatica, Magnetisme en 
Elektrodynamica. 
Chemie: Materialen (stofstructuur en mechanische eigenschappen) en Scheikundige omzettingen. 
Werktuigbouwkunde: Mechanica, Werktuigonderdelen, Construeren en Productietechniek. 
Algemene wetenschappen: Sociologie, Psychologie, Filosofie, Organisatie, Economie en Recht.  
 
Ook behoort de voorbereiding op de stage tot de Algemene Wetenschappen. Bij de stage is het de 
bedoeling dat de student als leerling-arbeider bij een bedrijf gaat werken, onder dezelfde 
voorwaarden en omstandigheden als zijn leeftijdgenoten. Stageverslagen worden beoordeeld bij de 
afdeling waarvoor men zich voor de vervolgstudie heeft ingeschreven. Voor EL kijken onder 
andere Van Berne en Bongardz de stageverslagen na. Van Berne merkt op dat stagebedrijven een 
correcte bedankbrief moeten krijgen. 
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Van de aanbevolen aan te schaffen boeken is alleen dat van Bijl en Salet, Analytische meetkunde 
deel 1 verplicht. Opvallend zijn in het boekenlijstje de Duitstalige studieboeken, alsof er toen al 
over de grens werd gelonkt. 
 
In juli 1965 wordt Duijvestijn door het bestuur van de THT benoemd tot voorzitter van de 
contactgroep wis- en natuurkunde, waarmee hij de taak van Veenemans overneemt. 
De staf is erg druk met het verzorgen van het onderwijs en komt nauwelijks toe aan onderzoek. In 
een rooster dat als bijlage achterin studiegids 1964 zit worden voor natuur- en wiskunde de 
volgende docenten genoemd.  
Natuurkunde: Veenemans (hoorcollege); werkcollege: Bloembergen, Boogaard, Gruisinga, 
Hulscher, Hupjé, Klopman, Lambeck, ten Napel en Wiersma; practicum: Reijnst.  
Wiskunde: Van Spiegel (hoorcollege); werkcollege: Bresters, Jetten, Knottnerus, Van Kooten, 
Plomp, Schurer, Sieben en Steutel. 
Opvallend is dat ook op zaterdagochtend nog werkcolleges en practica verroosterd zijn. 
 
Op 9 december 1964 vindt het eerste tentamen (chemie) plaats, gevolgd door wiskunde op 11 en 
16 december. Er is bij het tentamen geen surveillance. Studenten tekenen daartoe een 
vertrouwensovereenkomst, die bij gebleken schending streng wordt berispt. In mei 1967 bekent 
een student fraude te hebben gepleegd. De regeling wordt later afgeschaft omdat onvoldoende 
studenten de overeenkomst nog willen tekenen. 
 
De kosten voor de studie zijn in die tijd nog laag: inschrijfgeld tien gulden, collegegeld voor de 
oudste uit een gezin tweehonderd gulden, voor de tweede honderdvijftig en daarna honderd 
gulden, en examengeld zestig gulden. 

Vakpropedeuse Elektrotechniek 
Elektrotechniek aan de THT onderscheidt zich van andere elektrotechnische opleidingen doordat 
ze zich beperkt tot de informatietechnische richting. Onderwerpen als sterkstroom horen daar niet 
bij. Elektronica ten dienste van de toekomstige informatica dus. 
Bij de voorlichting voor de vakpropedeuse EL spreekt Offereins de onvergetelijke woorden: ‘Als 
het bedrijf het erg vindt, dat je onder de tram geraakt bent, ben je een waardevol ingenieur voor het 
bedrijf (geweest).’ Desondanks kiezen toch de meeste eerstejaars (89) voor de vervolgstudie bij 
EL. Zie ► Studentenaantallen. 
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In 1965 komen er 246 nieuwe eerstejaars bij, geloot uit 383 aanmeldingen, waarbij studenten uit 
het oosten van Nederland voorrang krijgen. Er hebben zich zes meisjes aangemeld. Uiteindelijk 
schrijven zich voor de tweede lichting eerstejaars 225 studenten in. Ook van deze lichting kiest een 
jaar later de meerderheid weer voor EL: 104, tegen 86 voor WB en 83 voor CT. De nieuwe 
eerstejaars nemen de flats aan de Calslaan over van de tweedejaars, die massaal naar de nieuwe 
inmiddels gereed gekomen patiowoningen verhuizen. 
 

 
Patiowoningen 

Men wil graag op de campus blijven wonen en om dat te demonstreren slapen in de nacht van 17 
op 18 november 24 studenten in tenten voor het BB-gebouw. 
 
In 1965 is aan de vakpropedeuse het eerste informaticavak Algol toegevoegd, gerubriceerd onder 
wiskunde en gegeven door Duijvestijn. Het moet echter al een jaar eerder in de introductieweken 
gegeven worden aan een aantal post kandidaat studenten die vanuit Delft hier hun studie afmaken. 
Algol heeft naast hoor- en werkcolleges een zesmiddagenpracticum. Op 30 maart 1965 staat voor 
CT in BB 313 het eerste werkcollege Algol genoteerd.  
In de vergadering van de afdelingsraad van 7 december vraagt Blaauw naar het nut van Algol. Hij 
is – met IBM – van mening dat Fortran meer gebruikt wordt en dat dit straks ook zal gelden voor 
PL/1, waarvan verwacht mag worden dat het de voertaal wordt. Duijvestijn verdedigt Algol als 
nuttige wiskunde taal en vindt het juist goed als studenten beseffen dat er meer talen zijn. 
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Werkcollege in de hallen 

Er zijn medewerkers van andere leerstoelen die vinden dat studenten geen Algol programma’s 
mogen gebruiken voor de berekeningen bij practica, maar dat zij zich bij de oude vertrouwde 
rekenliniaal moeten houden. 

Baccalaureaat 
Op 21 januari 1964 neemt de senaat het besluit tot instelling van het Baccalaureaat. Het blijft 
jarenlang een hot item in Nieuws in en om de THT. Maatschappij en bedrijfsleven vragen steeds 
naar de betekenis en de waarde van het baccalaureaat, en onvermoeibaar blijven de rector en de 
campusdecaan uitleggen dat het geen ‘half ei’ is, maar een uitgebalanceerde, vroeg afgeronde maar 
volledige academische studie, die niet is te vergelijken met een hts-diploma. 
Om het verlaten van de THT met een B diploma te stimuleren, en daarmee de waarde van het 
diploma voor het bedrijfsleven te bewijzen, kunnen gedurende een aantal jaren studenten twee jaar 
uitstel van militaire dienst krijgen. Het mag niet baten, vrijwel iedereen blijft, om het 
ingenieursdiploma te halen. 
In 1966 beginnen de nominale studenten van lichting 64 aan het eerste semester van het 
baccalaureaat. Van informatica staan alleen Digitale techniek I en II van Blaauw en Software van 
Duijvestijn op het programma. Verder verzorgt Duijvestijn natuurlijk nog de numerieke wiskunde. 
Voor een overzicht van de vakken van de VP- en B-studie EL zie ► Vakken EL. 
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Voor het numeriek practicum worden 25 tafelrekenmachines aangeschaft. 
 

 
Numeriek practicum op tafelrekenmachines 

Het eerste B-examen wordt uitgesteld tot na de kerst. De eerste diploma’s zullen worden uitgereikt 
op 23 februari 1968.  
 
Onder het motto VAT64 wordt een groot feest voorbereid. Voor 24 februari 1968 wordt een reünie 
georganiseerd voor allen die voor 1 september 1965 deel uitmaakten van de THT-gemeenschap. 

Doctoraal 
Studiegids 1967 vermeldt voor het eerst een doctoraal programma voor EL. Hoewel de nominale 
student van lichting 64 daar pas in het tweede semester aan toe is, zijn er al enkele studenten die 
elders hun eerste studiejaren hebben afgerond, die aan het doctoraal beginnen. Het omvat een 
studiepakket en een afstudeeropdracht, beide van 1400 uur.  
Er is één kernvak: Wetenschapsleer en methodologie (Van der Velde).  
Verder kan in beginsel elk doctoraalvak dat aan de THT gegeven wordt gekozen worden, in 
overleg met de afstudeerhoogleraar. Uit de drie vakken Functionaal analyse I (De Jager), 
Theoretische natuurkunde (...) en Informatietheorie I (Gröneveld) moeten er twee worden gekozen. 
De overige aanbevolen vakken zijn verdeeld in twee groepen: Technologische vakken (34) en 
Fundamentele vakken (21). De meeste informaticavakken zitten in de eerste groep: Software I en 
II, Programmeertalen, Programmeertaaltransformaties, Administratieve Automatisering (alle 
gegeven door Duijvestijn) en Digitale techniek II en III (door Blaauw). Verder geeft Duijvestijn 
nog een fundamenteel vak Numerieke wiskunde II. Voor een omschrijving van deze eerste 
informaticavakken zie ► Omschrijving vakken 64-74. 
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Hoogleraren 
In 1964 zijn er bij de THT al 25 hoogleraren, van wie er veertien benoemd zijn in 1963. 
Duijvestijn en Gröneveld zijn in 1964 nog buitengewoon hoogleraar en worden in juli 1965 
benoemd. De technische afdelingen hebben er elk zeven en AW heeft er vier, wat te weinig is voor 
de gewenste integratie. 
 

hoogleraar benoemd afd speciale functies 1964/65 
ir H.K. Volbeda 1963 AW secretaris senaat 
mr. H.J. Woltjer 1963 AW afdelingssecretaris 
dr B.C.J. Lievegoed 1964 AW afdelingsvoorzitter 
dr W. Hessel 1964 AW  
dr G. Berkhoff 1963 CT rector magnificus 
dr ir J.C. Vlugter 1963 CT afdelingsvoorzitter 
drs B. Greiner 1963 CT vice-voorzitter CAP 
dr P.J. Gellings 1963 CT afdelingssecretaris 
dr J. Schuyer 1963 CT campusdecaan 
dr J. Th. Hackmann 1964 CT  
dr E.M. de Jager 1964 CT  
ir M.P. Breedveld 1963 EL afdelingsvoorzitter 
ir C. Rodenburg 1963 EL afdelingssecretaris 
dr C.F. Veenemans 1963 EL voorzitter contactgroep wis- en natuurkunde 
dr T.J. Terpstra 1964 EL  
ir H.G. de Winter 1964 EL  
dr ir A.J.W. Duijvestijn 1964/65 EL  
ir E.W. Gröneveld 1964/65 EL  
ir R. van Hasselt 1963 WB conrector, voorzitter CAP, afdelingsvoorzitter 
ir W. Draijer 1963 WB afdelingssecretaris 
ir C.O. Jonkers 1963 WB  
ir P.K. Noordenbos 1963 WB  
dr I.W. van Spiegel 1964 WB  
ir C de Pater 1964 WB  
dr ir C.A. Verbraak 1964 WB  

Eerste hoogleraren 1964, zie foto senaat 1964 

 
Hooglerarenwoningen 

Op de Langenkampweg zijn in maart 1964 de eerste hooglerarenwoningen (bouwnummer 275 t/m 
289) gereed gekomen en hebben een aantal hoogleraren daar hun intrek genomen. Van rechts naar 
links op de kaart wonen naast elkaar: Van Spiegel (op nr. 99), Hessel (101), Noordenbos (103), 
van Hasselt (105), Jonkers (107), Schuyer (109), Hackmann (111), Rodenburg (113), Breedveld 
(115), Greiner (117) en Veenemans (119).  
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Senaat 1964 

Ook de flat voor ongehuwde stafleden, al snel de ‘hunkerbunker’ genoemd, is gereed en wordt 
bewoond door ir P. Löhnberg, ir G.J.M. den Dulk, S. Schuyer, mej. drs H. Pals en ir D.J. Scholten. 
Mej. Pals heeft het prille campusleven op film vastgelegd. Het wordt bewaard in het Historisch 
Archief. 
De idealistische campusgedachte, waarin men graag ziet dat studenten met hoogleraren en 
medewerkers in een maatschappijwetenschappelijke discussie verwikkeld traag door de 
inspirerende natuur van het prachtige parklandschap van Drienerlo zouden wandelen, kan een 
aanvang nemen. Ooit is zelfs bedacht dat, om deze discussie niet te verstoren er wellicht beter 
geen gemotoriseerd verkeer op de campus toegelaten zou moeten worden, en dat alleen studenten 
en medewerkers op vertoon van een pasje toegang tot het terrein zouden moeten krijgen. Een 
boeiend verschil tussen tekentafel en realiteit. 

Personeel 

Op 1 januari 1964 telt de THT 97 werknemers. In 1964 groeit het aantal naar 366, van wie 287 
man en 79 vrouw. Van de 366 werknemers komen 190 uit het z.g. TOG (Twente en Oost 
Gelderland) gebied en 176 van elders in het land.  
De verdeling over de afdelingen en diensten is als volgt: AW 17, WB 31, WI 10, EL 34, NA 11, 
CT 61, Kab 11, AF 73, PZ 10, OO 7, BI 10, BO 12, CTD 52 en CA 27. 
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In het THT-nieuws verschijnt regelmatig een overzicht van het ziekteverzuim. Voor het eerste 
kwartaal van 1966 wordt het volgende gemeld. Er zijn 540 personen werkzaam, die er samen 
35100 werkdagen op hebben zitten, waarvan 1432 ziektedagen (4,08%). Hierbij scoort EL met 
1,99% het laagst. Het is dus goed werken bij de THT, maar het beste nog bij EL. 
 
In het personeelspaviljoen worden van 12.30 tot 13.15 koffie, soep en broodjes voor resp. 10, 15 
en 35 cent geserveerd. Vanaf augustus 1965 is ook een warme lunch voor f 2,50 mogelijk.  
 

 
Personeelspaviljoen 

 
Lunch in het personeelspaviljoen 



35 

Het is prettig werken op park Drienerlo. Op een enkele uitzondering na, getuige de oproep in het 
THT-nieuws van 16 december 1964: ‘onrechtmatig behouden: 1 cape, geleend van mej. De Jong, 
kamer 636 Gebouw B.&B. (s.v.p. terug bezorgen; mej. De Jong is verschillende malen kletsnat 
geregend).’ 
Op 1 oktober 1964 wordt het carillon in gebruik genomen. Het wordt bediend met ponsband en 
kan zo automatisch op regelmatige tijden een melodie over de campus laten klinken wat de 
werklust zeker ten goede komt.  
 
In het BB-gebouw heeft de ABN een bureau, stoel en kast neergezet voor een van zijn 
medewerkers de heer J.F. Mellink, die vele jaren het gezicht van Dè Bank op Drienerlo heeft 
bepaald. Gemakkelijk om tussen de middag even je bankzaken te regelen. Veel medewerkers 
hebben via de ABN de hypotheek voor hun huis geregeld, waarbij het Hogeschoolfonds borg staat 
voor het topgedeelte. 
 

 
Eerste vestiging van de ABN in het BB-gebouw 
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Studenten en personeel krijgen ook de beschikking over een zwembad. Het wordt op 28 mei 1966 
geopend met het gekleed te water laten van hoofdsportleider Aarsse.  
 

 
Opening zwembad: hoofdsportleider Aarse gaat te water 

Schuyer spreekt in zijn openingsrede de onvergetelijke woorden:  
‘Jammer dat O en W geen zwembad kan betalen. Dat kost minder dan één ingenieur die verdrinkt 
en voor een bedrag van twee ton is opgeleid.’ 
 
In juni 1965 wordt in de Centrale Bibliotheek in het BB-gebouw een kopieerapparaat geplaatst, de 
DOCOSTAT, waarmee men met een penning à 30 cent zelf een kopie kan maken. Een groot bord 
op het apparaat licht het als volgt toe: ‘Maak zelf in 30 sekonden scherpe fotografische kopieën 
van brieven, boeken, enzovoort. Zonder beschadiging van origineel. Volledige geheimhouding.’ 
Dat laatste is interessant, want met die nieuwe apparatuur weet je natuurlijk maar nooit wie of wat 
er onder de klep zit mee te kijken naar je illegaal in werktijd gekopieerde belastingformulier.  
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Een van de eerste kopieerapparaten in de bibliotheek 

In die tijd worden brieven en dictaten op calques (doorschijnend mat papier) getypt, waarop 
correcties mogelijk zijn door met een mesje de letters weg te krabben en er dan weer overheen te 
typen. Van calques kunnen afdrukken worden gemaakt op lichtdrukpapier, wat je overigens beter 
niet lang in de zon kunt laten liggen. Studenten mogen hier geen gebruik van maken omdat het 
lichtdrukpapier vrij kostbaar is. Voor hen staan bij de portiers van verschillende gebouwen Banda-
apparaten ter beschikking waarmee men van een moedervel, waarin de letters als gaatjes worden 
getypt afdrukken kan draaien en vieze vingers kan krijgen. 
 
Ook aan voorlichting wordt gedacht: in april 1966 wordt een open filmdag georganiseerd met tal 
van leerzame films, waaronder een over elektronische rekenmachines (werking en binair stelsel) 
en een film over telefoonmanieren, welke nog eens wordt herhaald in de lunchpauze om zoveel 
mogelijk alle personeelsleden in de gelegenheid te stellen hun manieren bij te schaven. De film is 
bewaard in het Historisch Archief van de UT.  
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De Hallen 
Naar analogie met Eindhoven wordt 
voor het eerste gebouw voor de drie 
technische afdelingen gedacht aan een 
transitorium, een snel op te zetten 
gebouw dat in de eerste behoeften 
voorziet en weer kan worden 
afgebroken zodra de drie definitieve 
gebouwen klaar zijn. Omdat dat 
afbreken toch wel jammer is wordt 
gezocht naar een iets langer bruikbare 
tijdelijke huisvesting: de Hallen, een 
snel uit staal op te trekken gebouw dat, 
hoewel om die reden niet voldoende 
brandveilig, toch vanwege de geboden 
haast oogluikend wordt toegestaan. Net 
voor 1 september 1964 zijn ze klaar 
voor gebruik. 
Het Hallencomplex omvat Hal C (de 
kleinste links boven) voor EL, Hal A 
voor CT en Hal D (de grootste) voor 

WB en de Technische Dienst. Deze drie 
hallen zijn verbonden door een centrale 
Hal B, met plaats voor de kantine. De 
verdieping van Hal B wordt in februari 
1965 gemeubileerd en in gebruik 
genomen en wordt namens de 
afdelingen beheerd door de 
afdelingsdirecteur van EL. In 1966 zal 
daar de eerste computer worden 
geïnstalleerd. Dit centrale deel bestaat 
nu nog. Het vormt de verbinding tussen 
het huidige Informaticagebouw (de 
Zilverling) op de plaats van Hal A en 
het Collegezalen Complex (de Waaier) 
op de plaats van Hal C.  
In december 1964 wordt meteen gestart 
met de tweede bouwfase: de 
nieuwbouw voor EL en WB. Beide 
worden in 1966 in gebruik genomen en 
in 1967 officieel geopend. Voor CT 
start de nieuwbouw in 1966 en wordt 
het eerste deel in 1968 in gebruik 
genomen. 
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Hal B in aanbouw. Rechts Hal C van EL, waar later de Waaier komt 

 
De verbindingshal B met de ingang tot het hallencomplex. Links Hal A, dat later plaats maakt voor het 

Informaticagebouw  
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De Hallen 
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Informatica bij Elektrotechniek 

Oprichting van EL – 1964 
Op 14 januari 1964 wordt om 10 uur in een vergaderzaaltje in Hengelo, waar de THT dan nog 
bivakkeert, de eerste afdelingsvergadering van Elektrotechniek (AVEL) gehouden. Aanwezig zijn 
Breedveld, Rodenburg, Veenemans en Waterbeek. Op de agenda staan belangrijke onderwerpen: 
Richtlijnen voor de opbouw van EL, Personeelsformatie, Ruimtebezetting en Begroting 1965. Het 
eerste punt is al in 1962 door Breedveld voorbereid. Daarin wordt in een ontwikkelingsplan 
gesteld dat, ten einde geen al te grote overlap met Delft en Eindhoven te krijgen, EL zich zal gaan 
richten op de informatie- en communicatietechniek, de leer van de systemen en de regeltechniek. 
Hierbij staat de techniek, het transport en de verwerking van informatie in het middelpunt van de 
belangstelling. Bij deze opzet zijn volgens Breedveld vier leerstoelen essentieel: Informatie-, 
communicatie- en systeemtheorie, Regeltechniek, Digitale techniek en Communicatietechniek. 
Opvallend is dat er niet gesproken wordt over informatica en evenmin over rekenen en 
computergebruik. Dit wordt tot de numerieke wiskunde gerekend.  
In plaats van Informatica spreekt men in die tijd over Informatietechniek en EL denkt daarvoor 
met de genoemde vier leerstoelen een voldoende basis te hebben gelegd. 

Plannen voor aanschaf van een computer  
In de tweede AVEL-vergadering op 28 januari 1964 wordt besloten om, hoewel de THD en THE 
nog niet hebben gereageerd, het Algemeen Bestuur te vragen Duijvestijn aan te stellen als 
hoogleraar numerieke wiskunde bij EL. De leerstoel Numerieke wiskunde komt in bovengenoemd 
rijtje niet voor. Duijvestijn hoort bij de groep wis- en natuurkunde docenten, van wie de leden over 
de verschillende afdelingen zijn verdeeld. Zijn taak is onderwijs te geven in de numerieke 
wiskunde en faciliteiten te scheppen voor de verwerking van de daarbij behorende 
rekenprogramma’s op een computer. In de visie van EL staat dat los van de informatietechniek. 
Dat zijn leerstoel bij Elektrotechniek wordt ondergebracht is min of meer een toevallige keuze, het 
had evengoed Werktuigbouwkunde kunnen zijn, omdat vooral daar veel gerekend wordt.  
Het aantrekken van hoogleraren en wetenschappelijk personeel verloopt moeizaam, omdat er 
overal in het land veel vraag is naar academisch geschoolde technici. Daardoor heeft het 
bedrijfsleven meer salaris te bieden dan het Rijk.  
 
In de AVEL van 3 februari 1964 wordt duidelijk dat Duijvestijn wegens verplichtingen bij Philips 
eerst vanaf 1 april 1964 parttime buitengewoon hoogleraar en pas vanaf 1 september 1965 gewoon 
hoogleraar zal worden. Omdat hij tevens verantwoordelijk is voor het scheppen van faciliteiten 
voor het verwerken van rekenprogramma’s voor de THT wordt in diezelfde vergadering ook 
gesproken over de plannen voor het aanschaffen van een computer. Rodenburg merkt op dat dit 
niet alleen een kwestie van kapitaal is, maar ook van exploitatie en mankracht. Er moet dus een 
rekencentrum worden opgericht, zoals dat bij veel grote instellingen elders in het land ook gebeurt. 
Het komt goed uit dat Duijvestijn bij Philips Computer Industrie (PCI) al ervaring heeft opgedaan 
met het opzetten van een rekencentrum in Apeldoorn. 
 
In de AVEL van 18 juli 1964 merkt Duijvestijn op dat het van belang is Algol al vroeg in het 
tweede jaar aan te bieden omdat het gezien kan worden als een gestructureerde wiskundige manier 
om numerieke problemen aan te pakken. Hij wil graag over zijn kijk op informatica vertellen en 
stelt voor een tweewekelijks colloquium te houden waarin hij hoofdstukken uit de numerieke 
wiskunde wil bespreken. 
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Voor wetenschappelijk rekenwerk zijn in die tijd drie groepen actief, elk met een eigen taak:  
- het ontwikkelen van numerieke methoden,  
- het opstellen van rekenschema’s en  
- het uitvoeren van die programma’s op (hand-) rekenmachines.  
 

 
Een rekenaarster verwerkt een rekenvoorschrift op de ARRA (Automatische Relais Rekenmachine 

Amsterdam) van het Mathematisch Centrum (ca.1954) 

Voor dat laatste worden rekenaarsters ingezet. Met de komst van computers wordt de laatste stap 
steeds meer geautomatiseerd. 
 
In de AVEL-vergadering van 1 september 1964 maakt Duijvestijn zijn plannen voor het opzetten 
van zijn leerstoel en het Rekencentrum bekend: 
‘Als taak van de leerstoel Numerieke wiskunde, waaronder het te vormen Rekencentrum zal 
resorteren, zie ik vnl.: 
1. het onderwijs in de procesbeschrijving 
2. het onderwijs in de numerieke wiskunde 
3. het onderwijs en het gebruik van rekenautomaten in de techniek 
4. het onderwijzen van andere hoofdstukken in de zuivere en toegepaste wiskunde 
5. het beheren en besturen van het Rekencentrum met de volgende doeleinden:  

a. studenten praktische vaardigheid laten verkrijgen met rekenautomaten;  
b. het scheppen van de mogelijkheid de numerieke resultaten te verkrijgen t.b.v. practicum, 
taakuitvoering, afstudeerwerk en wetenschappelijk onderzoek; 
c. eventueel een rekenfaciliteit creëren t.b.v. de industrie in Twente. 

De in punt 1 genoemde procesbeschrijving omvat het beschrijven van rekenprocessen in Algol-60. 
Daarvoor zal er in het begin van het tweede studiejaar een werkcollege van een maand moeten 
worden ingevoerd. Om dit voor ongeveer tweehonderd studenten te realiseren zijn tien 
wetenschappelijke medewerkers nodig, en een rekenfaciliteit per 1 september 1965. Voor dat 
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laatste zullen onderhandelingen geopend moeten worden met een aantal rekenmachinefabrikanten, 
waarvan de belangrijkste zijn: Philips Electrologica, IBM, Remington, CDC en Bull.’ 
 
Over het laatste punt merkt Duijvestijn op dat met een kleine machine begonnen moet worden en 
dat er dan twee mogelijkheden zijn. Hij wordt gekocht en – bij vervanging door een grotere – 
elders gebruikt, bijvoorbeeld voor procesregeling in de chemie, of hij wordt gehuurd en later 
omgeruild.  
De huur zal ongeveer tweehonderdduizend gulden per jaar zijn. De grootte is afhankelijk van de 
problemen die uiteindelijk zullen worden aangetrokken, waarbij naast de oefeningen door de 
studenten te denken valt aan loonberekeningen, studentenadministratie en verwerking van 
bibliotheekgegevens.  
Voor gebruik van de machine door de Twentse industrie wordt een open shop verwerking 
voorgesteld, waarbij alleen machinetijd wordt verhuurd. De industrie zorgt zelf voor het 
analyseren en programmeren van de problemen. Het Rekencentrum kan wel de 
programmeeropleidingen voor de industrie verzorgen en adviseren bij de probleemanalyse en 
programmering. Voor de interne gebruikers van de hogeschool geldt na een inloopfase uiteindelijk 
ook dat iedereen zelf zijn problemen gaat analyseren en programmeren. In de ingelopen toestand 
moet het Rekencentrum dan beschikken over een Wetenschappelijke afdeling (met 
wetenschappelijke medewerkers van academisch niveau, hoofdprogrammeurs met mo-b of 
rekenen-b, programmeurs met mo-a, rekenen-a of hts en aankomend programmeurs met hbs-b of 
gymnasium-b), een Productiegroep (met een productiechef met hbs of mulo, operateurs met mulo 
en ponsmeisjes1 met mulo en typediploma) en een administrateur. 
 
Voor de komende jaren wordt de volgende personeelsbehoefte geschat. 
 

 1965 1966 1967 1968 
wetenschappelijk medewerkers 2 4 5 6 
hoofdprogrammeurs 2 2 3 4 
programmeurs 2 6 10 14 
aankomend programmeurs 4 4 4 4 
chef productie 1 1 1 1 
operateurs 0 0 0 2 
ponstypistes 0 1 2 3 

 
Het werkcollege Algol kan door de medewerkers genoemd in de bovenste twee rijen worden 
verzorgd. In 1965 moeten er dan nog zes, in 1966 nog vier en in 1967 nog twee van elders worden 
ingezet, waarbij gedacht wordt aan de wiskundigen. 
 
Als eerste sollicitant wordt in de AVEL-notulen van juni 1964 Severein genoemd, waarmee 
Duijvestijn een gesprek zal hebben. Voorlopig zal het Rekencentrumpersoneel bij zijn leerstoel 
worden ondergebracht om later naar een nog op te richten Rekencentrum te worden overgeplaatst.  
In april 1966 is de structuur van de leerstoel Numerieke wiskunde als volgt. Er worden vier 
groepen onderscheiden: Computer, Numerieke wiskunde, Software en Productiebesturing en 
Administratieve automatisering. In de Numerieke groep zitten mw Rikken van Harten en Vervoort 
onder leiding van Meershoek. In de Software groep zitten Van Berne en Stakman en in de 
Administratieve groep Haitsma en Eilers. De Computergroep omvat systeemprogrammering, bezet 
door Severein, en productie, waarvoor een productiechef, twee operateurs, twee ponstypistes, een 
typiste en een administrateur zijn aangesteld. 

                                                           
 
1 In de volgende notulen van de afdelingsvergadering wordt de term ‘ponsmeisjes’ vervangen door ‘ponstypistes’. 
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Het beeld dat Duijvestijn aanvankelijk van zijn positie op de THT heeft is dat van een 
dienstverlenende groep voor het technisch en administratief rekenwerk voor de THT-gemeenschap 
en de regionale industrie. Daarnaast ziet hij zichzelf als docent numerieke wiskunde met een grote 
praktijkervaring, waarvan hij zoveel mogelijk mensen wil laten profiteren en die hij op alle 
technische studenten wil overdragen. Er wordt nog niet gedacht aan onderzoek op het gebied van 
informatica. Het is een wiskundeleerstoel met alleen nog de naam: Numerieke wiskunde. Pas later 
wordt het Numerieke wiskunde en programmatuur. 
 
In de vergadering van 29 september 1964 meldt Duijvestijn dat hij een vloeroppervlak van 
ongeveer 170 m2 nodig zal hebben voor het opstellen van een kleine computer. Waterbeek zal 
onderzoeken of daarvoor op vloer vier van het BB-gebouw plaats is. Duijvestijn merkt verder op 
dat er inspraak van andere afdelingen mogelijk moet zijn bij de keuze van een computer en stelt 
voor een ‘Commissie Rekentuig’ in te stellen. 
 
Op 10 november 1964 vraagt Duijvestijn of EL gebruik wil maken van een afdankertje van IBM 
(model 1956) als ‘sleutelmodel’. EL ziet daar niet veel heil in.  
In de vergadering van 24 november 1964 meldt hij ‘een tiental keurige offertes’ te hebben 
ontvangen van IBM. Zie ► Offerte eerste computer. Daarnaast zijn er nog twee offertes 
binnengekomen: van Bull, via Poortvliet en van Siemens, type 303 voor ongeveer twee ton, via 
Rodenburg. Duijvestijn voelt er niet voor met een firma in zee te gaan die niet een ‘familie’ van 
computers kan bieden waarbinnen eenvoudig kan worden overgestapt op hogere modellen als de 
groei daar aanleiding toe geeft. Een familie moet een levensduur van zo’n vijf jaar hebben en 
Siemens en Bull kunnen die garantie niet geven. Waterbeek ziet geen kans om met een huur van 
twee ton onder het toeziend oog van het ministerie uit te komen. Hoewel het hier om exploitatie 
gaat zal er toch toestemming uit Den Haag moeten komen. 

De benoeming van Duijvestijn 
Hoe Duijvestijn (foto) ertoe gekomen is een leerstoel aan de THT te 
aanvaarden en waarom deze leerstoel de naam Numerieke wiskunde en 
programmatuur krijgt, wordt duidelijk uit zijn afscheidscollege Informatica 
bekeken, op 3 november 1989. Hieronder enkele passages, waarin 
Duijvestijn beschrijft hoe zijn belangstelling voor wiskunde en in het 
bijzonder de numerieke wiskunde ontstaat en hoe het wetenschappelijk 
rekenwerk, dat aanvankelijk nog handwerk is, steeds beter wordt 
ondersteund door de computers die in die pre-THT tijd het licht beginnen 
te zien. Hij ziet zichzelf voornamelijk als numeriek wiskundige en 
wetenschappelijk rekenaar in dienst van de technische toepassingen. De 

THT en in het bijzonder EL ziet hem, zoals hiervoor al is aangestipt, vooral als oprichter en 
beheerder van een Rekencentrum voor de THT.  
 
‘Zeergewaardeerde toehoorders, 
Toen ik in 1950 afstudeerde als elektrotechnisch ingenieur in Delft had ik het gevoel dat ik van 
wiskunde nog weinig wist. Het wiskundig curriculum in Delft was nog niet geherstructureerd en 
bestond naast de analyse voor een groot deel uit analytische en beschrijvende meetkunde. 
Gestimuleerd door de colleges van Bremekamp, de Bruijn en Zaanen kwam het mij voor dat 
verdere studie in de wiskunde een goede investering zou zijn. Daarom besloot ik een doctoraal 
examen wiskunde te halen. Om in mijn levensonderhoud te voorzien zocht ik een baantje. Van de 
oudere broer van een middelbare school vriendje hoorde ik dat er mogelijkheden waren op het 
Mathematisch Centrum in Amsterdam. Zo kwam het dat ik op 1 januari 1951 op de rekenafdeling 
bij van Wijngaarden (foto) kon beginnen. Met een onderbreking van twee jaar Koninklijke Marine 



45 

heb ik daar tot mei 1956 gewerkt. Intussen had ik het doctoraal examen 
wiskunde in 1955 met goed gevolg afgelegd. 
Op het MC heb ik het vak numerieke wiskunde geleerd. In die dagen waren 
er nog geen elektronische rekenmachines. De numerieke berekeningen van 
wiskundige problemen die voor externe opdrachtgevers werden uitgevoerd 
gebeurden geheel met de hand, weliswaar met behulp van elektrische 
tafelrekenmachines. We werden daarbij geassisteerd door een vijftiental 
meisjes die de middelbare school met succes hadden doorlopen en goede 
cijfers voor de wiskunde hadden behaald. Die waren ware meesteressen in 
het omgaan met de MARCHANT en de MONROE tafelrekenmachines. 
Als leden van de wetenschappelijke staf bedachten we numerieke 
oplossingsmethoden en voerden proefberekeningen uit op de FACIT LX handrekenmachine. Bij 
het zoeken naar een geschikte numerieke methode gebruikten we alles wat in de wiskunde voor 
handen was. Daardoor kwamen we in aanraking met alle hoeken en gaten van de analyse: de 
integraalrekening, de theorie van gewone en partiële differentiaalvergelijkingen, differentie-
vergelijkingen, integraalvergelijkingen, lineaire algebra en functietheorie, approximatietheorie en 
ook gebieden waarin de wiskundigen van nu niet meer zo thuis zijn zoals de theorie van de 
speciale functies en de theorie van de kettingbreuken (handig bij het vinden van approximaties van 
transcendente functies). 
In diezelfde tijd werd op het MC de elektronische rekenmachine ARRA2 ontworpen en gebouwd 
door Blaauw, Loopstra en Scholten, terwijl Dijkstra als Nederlands eerste programmeur (met NEP 
op zijn deur) programma’s daarvoor schreef. In 1954 begon de rekenafdeling de ARRA te 
gebruiken om te leren programmeren. Daarbij werd een eenvoudige vorm van assembleertaal 
gebruikt die invoerprogramma heette. Het heeft echter tot na 1956 geduurd voordat de opvolger 
van de ARRA, de ARMAC, werd ingezet voor het oplossen van problemen ten behoeve van 
opdrachtgevers. 
Intussen was ik terechtgekomen bij het NATLAB van Philips waar ik werkte met de experimentele 
rekenmachine PETER die door Heijn en Selman onder leiding van Van der Weg was ontworpen 
en gebouwd. PETER3 was een eenvoudige machine met een woordlengte van 19 bits, 16 
instructies, een trommelgeheugen met 16K woorden, ponsband invoer en schrijfmachine uitvoer. 
Ik ben eerst maar eens software voor PETER gaan schrijven. Een invoerprogramma, floating point 
routines, uitvoer routines en de veel voorkomende transcendente functies zoals sinus, cosinus, 
logaritme en exponentiele functie. Het duurde even voordat PETER kon worden ingezet om 
praktijkproblemen uit het bedrijf op te lossen, omdat eerst allerhande fouten uit de hardware 
moesten worden verwijderd. De eerste programma’s hebben in belangrijke mate bijgedragen tot 
het opsporen van deze fouten. Dat werd ‘debugging’ genoemd. Met PETER zijn een groot aantal 
problemen voor het NATLAB en de hoofdindustriegroepen opgelost. 

                                                           
 
2 ARRA staat voor Automatische Relais Rekenmachine Amsterdam. In Nederland werd in de periode 1945-1955 volop 
gepioneerd in de computerbouw. Onder leiding van Aad van Wijngaarden, de vader van de Nederlandse informatica, 
groeide bijvoorbeeld de Rekenafdeling van het Mathematisch Centrum (opgericht 1946) in Amsterdam uit tot een 
gerenommeerde computerafdeling die zelf grote rekenmachines ging bouwen. Zoals in het boek De opkomst van de 
informatietechnologie in Nederland (1998) beschreven staat, ontwikkelden Van Wijngaarden samen met zijn collega's 
Bram Loopstra en Carel Scholten in 1947 een concept voor de elektromechanische rekenmachine Arra. In 1948 togen Van 
Wijngaarden en Loopstra naar Engeland en kochten daar een partij Siemens hoge-snelheid-relais uit de legerdump. Terug 
in Nederland kon er worden gebouwd en werd de Arra in 1952 feestelijk gepresenteerd. Hoewel gebrekkig functionerend 
beschouwde men de Arra als 'neerlands' eerste automatische rekenwonder. Het gold als een symbool voor de wederopbouw 
en het geloof in technisch kunnen. Van het apparaat is overigens niets bewaard gebleven. De eerste werd in 1952 gebouwd 
en was met 1200 relais uitgerust. Wegens technische onbetrouwbaarheid werd hij al snel na de ingebruikneming weer 
afgebroken. De ARRA II, die in 1954 gereed kwam voldeed beter [computable]. 
3 PETER staat voor Philips Experimentele Tweetallige Electronische Rekenmachine. Andere voorgestelde namen waren 
onder andere Douwe (de ouwe), Phico (-bello), Pura, Puc en Peuter. 
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In 1958 begonnen Heijn en Selman aan het ontwerp van een opvolger van PETER. 
 

 
De PETER van PHILIPS 

Omstreeks 1960 kwam PASCAL in bedrijf. PASCAL4 was vele malen sneller dan PETER en ook 
veel betrouwbaarder; voor die dagen een snelle machine: hij kon in 2 microseconden optellen en 
voor een vermenigvuldiging had hij 8 microseconden nodig. De machine had een woordlengte van 
42 bits, 2 instructies per woord, gebruikte 6 bits voor de instructies en 3 bits voor een z.g. B-
register (een index register) zodat er voor de adressering maar 12 bits overbleven. Met PASCAL is 
ook een groot aantal problemen voor het bedrijf opgelost. 
In 1960 werd het Rekencentrum bij Philips opgericht waar collega de Jager de leiding kreeg over 
de bestuurlijke gegevensverwerking, terwijl ik de zorg had voor het wetenschappelijke rekenwerk. 
In 1961 kregen we de beschikking over een IBM-6505 met trommelgeheugen, waarop 
FORTRANSIT draaide als een van de eerste hogere programmeertalen. Uiteraard was ook een 
symbolische assembleertaal ter beschikking. De invoer gebeurde met ponskaarten, de uitvoer 
eveneens met ponskaarten en er was een regeldrukker aan gekoppeld. 
Toen in 1963 werd besloten tot de aanschaf van een CDC-3600 begon voor het wetenschappelijk 
rekenwerk het tijdperk van FORTRAN en voor de bestuurlijke toepassingen het gebruik van 
COBOL. 
Het betrokken zijn in het raderwerk van de industrie waar ik een grote verscheidenheid aan 
numerieke problemen voor technisch-wetenschappelijke toepassingen moest oplossen heeft mijn 
interessegebied sterk bepaald. Ik kwam in aanraking met tal van elektrotechnische, 
werktuigbouwkundige en natuurkundige vraagstukken. Het was mij toen duidelijk dat het gebruik 
van computers een belangrijke rol zou gaan spelen. Maar zo stormachtig als de ontwikkelingen 
zijn verlopen, had zelfs de meest boude futurist niet kunnen voorspellen. 

                                                           
 
4 PASCAL staat voor Philips Akelig Snelle CALculator. 
5 Met de 650 Magnetic Drum Computer werd IBM in de vijftiger jaren marktleider. De voor de wetenschap ontwikkelde 
computer werd onverwacht populair voor bedrijfstoepassingen. 



47 

In die tijd waren er nauwelijks deskundigen die met de machines konden omgaan. Wiskundigen 
hielden zich overwegend met de zuivere wiskunde bezig. Toegepaste wiskunde was onder hen niet 
populair. De numerieke wiskunde werd door wiskundigen met de nek aangekeken en 
programmeren werd door hen als een triviale bezigheid beschouwd. Van Wijngaarden gebruikte in 
zijn oratie het beeld van Assepoester voor de numerieke wiskunde. 
 

 
Philips Computer Industrie in Apeldoorn 

In 1963 ging ik bij Philips Computer Industrie te Apeldoorn helpen de softwaregroep op te 
bouwen. Toen ik echter door Timman en van Hasselt werd gevraagd het onderwijs in de 
numerieke wiskunde en het gebruik van computers aan de zojuist opgerichte TH Twente te 
verzorgen, heb ik die uitdaging aangenomen. Het sprak mij vooral aan, ten behoeve van de 
industrie ingenieurs te gaan opleiden, die in staat zouden zijn nieuwe methoden en technieken te 
gebruiken, waarbij computers een belangrijke rol zouden gaan spelen bij het probleemoplossen. 
Een belangrijke overweging bij de overstap van industrie naar wetenschappelijk onderwijs is, dat 
ik tijd en mogelijkheden wilde hebben dingen te begrijpen, verbanden te doorzien, met 
fundamentele zaken bezig te zijn.’ 
 
Tot zover het citaat uit de afscheidsrede van Duijvestijn. Het berekenen van technische 
vraagstukken, ondersteund door numeriek wiskundige kennis was in die tijd de belangrijkste 
toepassing van de informatica. Timman vanuit de industrie, en van Hasselt, voorzitter van de 
afdeling Werktuigbouwkunde van de THT, zagen het belang daarvan voor het bedrijfsleven en 
voor de technische wetenschappen in. Zij konden de juiste man, met jarenlange ervaring op dit 
gebied, Arie Duijvestijn ertoe bewegen naar Twente te komen. Dat hij niet als ‘rekenaar’ bij WB 
werd ingedeeld, maar bij EL, waar door Breedveld al een goede voedingsbodem voor de 
elektrotechnische ‘informatica’ was gecreëerd, is daarbij een gelukkige keuze geweest. 
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Op 31 juli 1965 volgt zijn benoeming tot gewoon hoogleraar:  
‘Bij K.B. van 16 juli 1965, nr. 21, is benoemd tot gewoon hoogleraar in de Afdeling der 
Elektrotechniek om onderwijs te geven in de zuivere en toegepaste wiskunde, prof. dr ir A.J.W. 
Duijvestijn, sinds 1964 buitengewoon hoogleraar. Prof. Duijvestijn werd geboren in 1927; hij 
studeerde elektrotechniek bij de T.H. te Delft en slaagde in 1955 voor het doctoraalexamen wis- en 
natuurkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. In 1962 promoveerde hij bij prof. 
dr C.J. Bouwkamp op het proefschrift Electronic computation of squared rectangles. Van 1953 tot 
1965 was ir Duijvestijn verbonden aan het Mathematisch Centrum te Amsterdam. Van 1956 tot 
1963 werkte hij bij het Rekencentrum van Philips’ Gloeilampenfabrieken N.V. en in 1963 werd dr 
ir Duijvestijn belast met de leiding van het wiskundig onderzoek en de programmering van de 
N.V. Philips’ Computer Industrie.’ 

Leerstoelen en medewerkers EL 1964 
De afdeling EL telt in de studiegids van 1964 elf leerstoelen. Deze zijn voornamelijk gericht op het 
te verzorgen onderwijs in de Algemene Propedeuse, en minder op het onderzoek (zie bijvoorbeeld 
de leerstoel Propedeutische natuurkunde, en ook in de omschrijvingen wordt vaak nog niet over 
het onderzoek gesproken). De leerstoelen Meet- en regeltechniek, Netwerktheorie en 
Communicatietechniek kunnen nog niet worden bemand. Hieronder staan de elf leerstoelen 
vermeld met de toen gebruikte namen, en met daarachter de medewerkers. De zeven op dat 
moment benoemde hoogleraren staan cursief. Een aantal nog onbezette leerstoelen wordt ad 
interim door een andere hoogleraar waargenomen. 

 

 
Op 1 januari 1965 zijn er slechts drie elektrotechniek-, twee wiskunde- en twee 
natuurkundehoogleraren. De laboratoria zijn ook nog niet allemaal gereed. Hierdoor komt het 
onderzoek de eerste tijd nog niet goed op gang. Het ontwikkelingsplan van de afdeling voorziet 
uiteindelijk in drie afstudeerrichtingen: Communicatietechniek, Regeltechniek en Rekentechniek. 
Daarnaast wordt de beheersing nagestreefd van drie hulpwetenschappelijke disciplines: Netwerk 
theorie, Elektronica en Informatietheorie. 
Breedveld, Duijvestijn en Gröneveld vormen de benoemingsadviescommissie voor de leerstoel 
Digitale technieken. Inmiddels is het oog van de commissie gevallen op een zekere dr G.B. in de 
USA. In de vergadering van 27 oktober 1964 vraagt Gröneveld of hij dr G.B. zal bezoeken als hij 
in november naar Canada gaat, maar Duijvestijn wil dat liever zelf doen als hij in juli in Amerika 
een congres bezoekt.  

Numerieke wiskunde  Duijvestijn, Severein 
Digitale technieken   
Waarschijnlijkheidsberekening en de 
wiskundige statistiek  

Terpstra  

Propedeutische natuurkunde  Veenemans a.i., Bloembergen, Boogaard, Hulscher, Hupjé, 
Klopman, Lambeck, ten Napel, Reijnst, Wiersma, Gruisinga 

Natuurkunde van de vaste stof  De Winter 
Elektronica I  Breedveld, Löhnberg, Veelenturf, Bennink 
Elektronica II  Rodenburg, Vermeulen, Cats, Kraan, Budding 
Netwerktheorie en communicatie  Gröneveld, Goebertus, Karduks 
Meet- en regeltechniek  Klein Onstenk, Van den Dolder 
Materiaalkunde  Veenemans, Lodder 
Informatietheorie  Poortvliet 
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Omschrijving informaticaleerstoelen 
In de eerste studiegids van 1964 treffen we de volgende omschrijving aan van de twee leerstoelen 
die de basis gaan vormen voor Informatica. Hiervan is alleen die van Duijvestijn bemand. Uit het 
bovenstaande is ook duidelijk geworden dat het nog een wiskundeleerstoel betreft, met uitsluitend 
aandacht voor het numeriek wetenschappelijk rekenwerk. Opvallend is ook de onderwijsgerichte 
inhoud van de omschrijvingen. De term leerstoel wordt dan nog letterlijk genomen. 

Numerieke wiskunde 
Omvat het onderwijs in de numerieke wiskunde en het programmeren van rekenautomaten, 
alsmede het beschrijven van logische processen met behulp van formele talen. Ten slotte worden 
die onderwerpen tot de leerstoel gerekend, die verband houden met de toepassing van 
rekenautomaten in de techniek. 

Digitale technieken 
Na een inleiding in de schakelalgebra volgt de behandeling van het gebruik hiervan in digitale 
schakelingen, zoals die voor informatieverwerking in rekenapparatuur en in regelprocessen 
worden benut. De speciale elementen en circuits, die in deze techniek worden toegepast, zullen 
besproken worden: magnetische ringen, poort- en triggerschakelingen, schuifregisters, etc. 

Ontwikkeling EL – 1965 

Leerstoelen en medewerkers EL 1965  
In juni 1965 beschikt EL over de volgende acht hoogleraren met het jaar en de titel van hun 
benoeming: 
 
ir M.P. Breedveld 1963 elektronica 
dr ir A.J.W. Duijvestijn 1965 zuivere en toegepaste wiskunde 
ir E.W. Gröneveld 1965 informatie-, communicatie- en systeemtheorie 
ir R.P. Offereins 1965 regeltechniek 
ir C. Rodenburg 1963 elektronica 
dr T.J. Terpstra 1964 zuivere en toegepaste wiskunde 
dr C.F. Veenemans 1963 materiaalkunde 
ir H.G. de Winter 1964 technische natuurkunde 
 
Van de 28 hoogleraren op de THT heeft WB er nu 9, EL 8, CT 7 en AW 4.  
 
In de studiegids van 1965 is er al veel meer duidelijkheid in de leerstoelstructuur van de afdeling 
EL. Het is ook al wat meer toegespitst op het onderzoek. Het aantal is dan gegroeid naar zestien 
leerstoelen, die nog niet allemaal bemand zijn. Enkele worden ad interim beheerd door de acht 
beschikbare hoogleraren.  
Voor een overzicht van alle leerstoelen van EL met hun bemanning in 1965 zie ► leerstoelen EL 
1965. 
Hieronder staan de twee leerstoelen op het gebied van informatica met hun bemanning. 
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Numerieke wiskunde 
prof. dr ir A.J.W. Duijvestijn, secretaresse mej. M.H.F. Oonk (vanaf 15/4). 
Wetenschappelijke staf: drs H. van Berne (vanaf 1/8), drs H.G. van Kooten, drs A.H. Haitsma ( vanaf 16/9). 
Technische staf: P. Eilers (vanaf 1/9), mej. A.M. van Harten (vanaf 1/6), mw J.P. Schaap-Kruseman (vanaf  
1/7), D. Severein, J.E. Stakman (vanaf 1/5), W.A. Vervoort (vanaf 1/11). 
 
Digitale techniek 
prof. ir R.P. Offereins a.i.; prof. dr G. Blaauw (vanaf 1/10). 
Wetenschappelijke staf: ir C.A. Vissers (vanaf 1/1). 
Technische staf: B. van den Dolder. 

 
Informaticaleerstoelen bij EL 1965 

Huisvesting 1965 
Het merendeel van de leerstoelen is gevestigd in Hal C. Hal C heeft twee verdiepingen. Op de 
begane grond zijn open ruimten voor het natuurkundig- en elektrotechnisch practicum, en een 
grote colloquiumzaal gesitueerd. Verder zijn daar de ruimten voor de Technische dienst, de 
IJkkamer en de dienst Instrumentatie en documentatie. Deze eigen technische dienst van EL wordt 
oogluikend toegestaan. Eigenlijk is dit tegen de centraliteitsgedachte, waarin alle technische 
ondersteuning vanuit een centrale technische dienst (CTD) gegeven wordt. Een poging van EL de 
gehele elektronische dienst los te koppelen van de CTD is dan ook niet gelukt. Tot slot zijn 
beneden nog een laboratorium voor materiaalonderzoek en een keramisch laboratorium en het 
afdelingsbureau gevestigd.  
 
Onderstaande maquette geeft een indruk van de inrichting van de hallen in die tijd.  
 

 
Maquette Hal A (van CT, die van EL is verloren gegaan), met beneden practicumruimten en langs de wanden 

en boven kabinetten. Hal C heeft eenzelfde indeling, maar is wat kleiner 



51 

 

 
Interieur hallen in aanbouw 

Op de tweede verdieping, waar je vanaf de loopbruggen die de kamers met elkaar verbinden vrij 
zicht hebt op de beneden gelegen practicumruimten, zijn vijf leerstoelen waaronder die van 
Duijvestijn, en de afdelingsbibliotheek gesitueerd. Ook de bibliotheek is tegen de 
centraliteitsgedachte, maar men moet op de werkplek over boeken en tijdschriften kunnen 
beschikken. Boeken mogen daar echter alleen worden ingezien, niet geleend. De overige 
leerstoelen bevinden zich in het BB-gebouw op de vijfde verdieping, en de leerstoel van Terpstra 
is geplaatst bij de andere wiskundigen op de derde verdieping van BB. 
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Medewerkers in Hal C 
Hieronder is een overzicht van de tweede verdieping van hal C getekend met de kamer van 
Duijvestijn als de kiem van Informatica. Duijvestijn zit in kamer 226, de systeemgroep met 
Severein, Eilers, Vervoort en Van Harten in 207 en 209, de vertalergroep met Van Berne, Stakman 
en Schaap in 220 en de apparatuur voor de verbinding met Apeldoorn in 221 (boven 219).  

 
In ► Huisvesting EL 1965 zijn bij een plattegrond van beide verdiepingen van Hal C de namen 
van de daar werkzame medewerkers van EL weergegeven volgens het eerste gedrukte 
telefoonboekje dat dateert van ongeveer mei 1965. In de studiegids van 1965 zijn inmiddels al 
weer wat meer namen van medewerkers vermeld dan op deze plattegronden zijn terug te vinden. 
Ook is een aantal van hen dan alweer verhuisd naar andere kamers in Hal C of op vloer vijf van 
het BB-gebouw. Het is een probleem om de snel groeiende gemeenschap efficiënt te blijven 
huisvesten. 

De benoeming van Blaauw 
Op 5 november 1965 meldt de senaat in het THT-nieuws:  
‘Bij K.B. nr. 20 van 21 oktober 1965 is op voordracht van de minister van 
onderwijs en wetenschappen met ingang van 1 november 1965 benoemd 
tot gewoon hoogleraar in de afdeling der Elektrotechniek dr G.A. Blaauw 
(foto), die onderwijs zal geven in de digitale techniek. 
De heer Blaauw werd geboren te ‘s-Gravenhage in 1924 en studeerde aan 
de Technische Hogeschool te Delft, waar hij in 1947 slaagde voor het 
propedeutisch examen elektrotechniek. In 1948 behaalde hij het diploma 
van bachelor of science in electrical engineering aan het Lafayette College 
in Easton, Pennsylvania (U.S.A). Vervolgens studeerde hij aan de Harvard 
University in Cambridge (U.S.A), waar hij in 1949 promoveerde tot master 

of arts in engineering science and applied physics en in 1952 tot doctor of phylosophy in 
engineering science and applied physics op een proefschrift, getiteld The application of selenium 
rectifiers as switching devices in the Mark IV calculator. 
Dr Blaauw begon zijn loopbaan als lid van de staf van het Mathematisch Centrum te Amsterdam 
(1952 tot 1955). Hier werkte hij aan de ontwikkeling van ARRA en FERTA rekenmachines onder 
leiding van prof. Van Wijngaarden. In 1955 werd dr Blaauw verbonden aan de International 
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Business Machines Corporation, Product Development Laboratory te Poughkeepsie, U.S.A. Hier 
werd hij speciaal belast met de ontwikkeling van data processing systems, te weten STRETCH en 
het thans in vrijwel alle moderne rekenmachines gebruikte systeem 360. 
De benoeming van dr Blaauw kan worden beschouwd als een waardevolle aanvulling in het geheel 
der drie technische hogescholen. Door voor een hoogleraarfunctie naar Nederland te repatriëren 
vermindert dr Blaauw het Amerikaanse import-overschot aan Europees intellect.’ 

Colloquia 
CT is de eerste afdeling die al in februari 1964 begint met het organiseren van colloquia. Het THT-
nieuws legt uit, dat het letterlijk ‘samenspraak’ betekent, dat er een inleidende spreker is, die zijn 
betoog illustreert met film of ‘lantaarnplaatjes’, en dat er vervolgens discussie zal zijn. Andere 
afdelingen volgen spoedig het voorbeeld. Elke Hal heeft zijn eigen colloquiumzaal. 
Op 2 februari 1965 spreekt Duijvestijn voor administratieve THT-medewerkers over Computers en 
administratieve systemen. Op 5 februari spreekt D.J. Scholten, wiskundige bij CT over Rekentuig 
ten behoeve van chemische processen, waarbij een analoge rekenmachine wordt gebruikt voor het 
oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen met de tijd als variabele. Op 2 maart 1965 spreekt 
Duijvestijn op het tiende colloquium van EL over Procesbeschrijving en de numerieke wiskunde. 
Hij heeft nog veel gespreksstof, want op 16 maart is er al weer een door hem verzorgd colloquium. 
Waarschijnlijk heeft de voorbereiding van zijn oratie veel extra stof opgeleverd, die hij zijn gehoor 
niet wil onthouden. 
Op 31 mei 1966 verzorgt hij weer een lezing die gerelateerd is aan zijn hobby die is voortgekomen 
uit zijn promotie: Planairiteisonderzoek met behulp van een computer. Zijn onderzoek naar het 
nog niet opgeloste wiskundevraagstuk van de verdeling van een rechthoek, en liefst nog een 
vierkant in zo weinig mogelijk verschillende vierkanten, en zijn vaste overtuiging dat dit met een 
computer op te lossen is houdt hem voortdurend bezig. 

Inaugurele rede van Duijvestijn 
Op 10 februari 1966 aanvaardt Duijvestijn door het uitspreken van zijn inaugurele rede Wiskunde 
en Computers zijn ambt als gewoon hoogleraar. Interessant is zijn visie op de toekomstige 
ontwikkelingen in de automatisering. 

Samenvatting van de rede 
‘Menig wetenschappelijk werker in techniek, physica of bedrijfskunde wordt geconfronteerd met 
wiskundige problemen. Om het proces of verschijnsel dat hij bestudeert te beschrijven hanteert hij 
een mathematisch model, waaruit de voor hem interessante grootheden als functie van andere 
grootheden bepaald moeten worden. Hij zal erop uit moeten zijn de afhankelijkheid tussen de 
verschillende grootheden te overzien en te begrijpen en hij zal een formule willen vinden die het 
verband tussen deze grootheden beschrijft. Uiteindelijk is hij geïnteresseerd in getallen. De 
wiskunde die gericht is op het verkrijgen van getallen als oplossing van een mathematisch 
probleem is de numerieke wiskunde. Het is niet te verwonderen dat men door de eeuwen heen het 
rekenvak heeft beoefend. In vroeger tijden gebeurde dat door astronomen, landmeters en 
legerofficieren, maar vooral door wiskundigen. Een belangrijk deel van de rekenactiviteit was tot 
voor kort nog gericht op het maken van tabellen. Tot de oudste voorbeelden hiervan behoren de 
logaritmetafels die, toen er nog geen rekenmachines bestonden, onmisbaar waren. Het berekenen 
van dergelijke tabellen werd helemaal met de hand gedaan en vergde enorm veel tijd. Zo heeft een 
Nederlandse artillerieofficier Isaac Wolfram 6 jaar nodig gehad om de natuurlijke logaritmen 
vanaf 1, met 1 opklimmend, tot 2200 en van daar tot en met 10.009 voor alle tussenliggende 
priemgetallen te berekenen in een precisie van 48 decimalen. Dit werk werd in 1773 gepubliceerd. 
Het vervaardigen van een dergelijke tabel betekende een constant gevecht tegen het maken van 
fouten. Dit is trouwens nog steeds één van de grootste zorgen van de numericus. 



54 

Ook in het rekenmachinetijdperk duurt het gevecht tegen het maken van fouten onverminderd 
voort. Nauwkeurigheidsverlies dat ons bij het handrekenen niet zo gemakkelijk ontging ontsnapt 
nu licht de aandacht. Omdat de machines steeds sneller worden zullen we steeds ingewikkelder 
problemen aanpakken. Door de zeer vele bewerkingen die nodig zijn om het resultaat te geven 
kunnen afrondingsfouten grotere moeilijkheden opleveren. De interne representatie van getallen in 
de rekenmachine kan hieraan veel toe of af doen. Het is van belang dat hiermee bij de constructie 
van rekenmachines ernstig rekening wordt gehouden. 
De elektronische rekenmachine kan met grote snelheid, zonder fouten te maken of moe te worden, 
een aantal elementaire operaties uitvoeren. Door een bepaalde reeks instructies, een programma, 
zal de machine een gedetermineerde rij van toestanden doorlopen. De machine kan blijkbaar alleen 
iets in machinecode accepteren en interpreteren, we zeggen dat hij alleen machinetaal kent; hij 
moet tot in de kleinste details geïnstrueerd worden en hij laat zich niet met vaagheden aan het werk 
zetten. Slechts als het probleem waterdicht is geformuleerd kan het misschien geprogrammeerd 
worden. Menig wiskundig probleem of administratief project dat moest worden geprogrammeerd 
bracht onduidelijkheid of dubbelzinnigheden aan het licht. Automatisering bevordert het ordelijk 
denken. 
Mij dunkt is het maken van dergelijke systemen een typische ingenieursactiviteit die het beste 
bedreven kan worden door bedrijfskundige ingenieurs met voldoende kennis van de stochastische 
wiskunde, de operations research en de computerwiskunde. Door sommigen wordt gesteld dat men 
om een goede systeemanalist te zijn ten minste 35 jaar moet wezen. We moeten hieruit 
concluderen dat ten eerste de beheersing van systemen inderdaad nog slecht is en ten tweede dat 
wellicht de verkeerde mensen, of de goede mensen verkeerd worden opgeleid. Het is opmerkelijk 
dat de opleiding tot software-ingenieur (academicus-programmeur) noch tot academicus-
systeemanalist bestaat en wat welhaast nog verontrustender is, is dat er op hts-niveau voor beide 
gebieden eveneens geen opleiding is. Voor de eerste categorie ligt hier voor het technisch hoger 
onderwijs duidelijk en taak. 
De ontwikkelingen in de automatisering zijn stormachtig. Uit recente publicaties blijkt dat in de 
Verenigde Staten op het ogenblik 26.000 computers geïnstalleerd zijn. Men verwacht dat in 1970 
dit aantal gestegen zal zijn tot 50.000. Er zijn momenteel 60.000 programmeurs en 60.000 
systeemanalisten met deze machines aan het werk. Men verwacht dat in 1970, wanneer met veel 
geraffineerder systemen gewerkt zal worden, 200.000 systeemanalisten en 175.000 programmeurs 
nodig zullen zijn. Momenteel zijn in Europa 6000 computers geïnstalleerd, terwijl de schatting 
voor 1970 13.000 machines is. In Nederland staan op het ogenblik 445 machines opgesteld. Het 
aantal machines is de laatste twee jaar verdubbeld. Mede op basis van de Amerikaanse getallen 
zullen in Nederland in 1970 tussen de 5.000 en 7.000 systeemanalisten nodig zijn. Verregaande 
integrale automatisering zal vereist zijn om de informatiestroom te kunnen beheersen, teneinde tot 
een meer efficiënte bedrijfsvoering te geraken; verbeteringen van dezelfde orde van grootte als die, 
welke door de bedrijfsmechanisatie in de dertiger jaren ontstonden, behoren niet tot de 
onmogelijkheden.’ 
De gehele tekst van de oratie is weergegeven in ► Inaugurele rede Duijvestijn. 
De plechtigheid wordt afgesloten met een receptie in het BB-gebouw en ‘s avonds met een diner in 
het personeelspaviljoen, waar de nieuw geïnstalleerde hoogleraar door veel sprekers wordt 
gefeliciteerd. Na al die toespraken lukt het Duijvestijn slechts met hulp van zijn echtgenote om 
iedere spreker op de juiste wijze te bedanken voor datgene wat die tegen hem heeft gezegd. 
 
In september 1966 doet prof. dr Max Euwe, directeur van Nederlands Studiecentrum voor 
Administratieve Automatisering ook een voorspelling van het toekomstig computergebruik in 
Nederland. Hij verwacht dat er in 1970 duizend en in 1975 tweeduizend computers zullen zijn. Om 
die in bedrijf te houden zullen binnen vijf jaar ongeveer tienduizend man personeel opgeleid 
moeten worden. Het zal geen probleem zijn deze mensen te vinden, maar wel om ze op te leiden, 
omdat er onvoldoende docenten zijn. 
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Inaugurele rede van Blaauw 
Op 3 maart 1966 aanvaardt dr G.A. Blaauw door het uitspreken van zijn rede Door de vingers zien 
tijdens een openbare zitting van de senaat zijn ambt van gewoon hoogleraar in de afdeling der 
Elektrotechniek om onderwijs te geven in de digitale techniek. Om iedereen in de gelegenheid te 
stellen de rede bij te wonen is deze te volgen in een aangrenzende collegezaal door middel van een 
gesloten tv-uitzending. Als de stoet hoogleraren voor de vast opgestelde camera voorbij schrijdt, 
valt er bij het passeren van Blaauw een gat omdat hij nauwelijks boven de onderrand van de tv 
uitkomt.  

Samenvatting van de rede 
‘De digitale techniek gebruikt een fysische grootheid, zoals een elektrische spanning of stroom, 
maar in een beperkt aantal toestanden en krijgt haar grote nauwkeurigheid door het gebruik van 
een veelheid van deze grootheden, die tezamen een waarde aangeven. Zij krijgt haar grote snelheid 
door de bijdragen van de fysische en elektronische techniek, die schakeltijden van enige 
duizendsten van een miljoenste seconde mogelijk maken. 
In een digitaal ontwerp worden drie hoofdelementen herkend: de architectuur, de uitrusting en de 
realisatie.  
De architectuur is dat deel van het ontwerp dat voor het gebruik bekend moet zijn. Zo is het 
publiek met de knopjes en het gedrag van een liftinstallatie vertrouwd, maar niet met de schakeling 
die het systeem doet werken. De architectuur behoort compleet te worden gespecificeerd om 
kostbare ontwerpfouten te voorkomen. In de architectuur is een schoonheidselement te herkennen. 
Het publieke karakter en de verrassend lange levensduur van de digitale architectuur vereisen dat 
hier voldoende aandacht aan wordt besteed. 
De uitrusting van een digitaal ontwerp kan worden gevormd door de functionele eenheden die de 
architectuur belichamen. De gebruiker hoeft hiervan niet op de hoogte te zijn, zoals men een 
telefoon kan gebruiken zonder te weten hoe de schakelaars de verbinding tot stand brengen. De 
ontwerper heeft een arsenaal van uitrustingsmogelijkheden tot zijn beschikking waarmee hij zijn 
ontwerp kan laten voldoen aan eisen zoals snelheid, kosten, betrouwbaarheid, paraatheid, 
repareerbaarheid en begrijpelijkheid. 
De realisatie stelt de digitale ontwerper ten slotte voor problemen zoals het bepalen van de aard 
van de schakelelementen, hun plaats bij de montage en de route van de verbindingen tussen deze 
elementen. 
De producten van de digitale techniek, in het bijzonder de computer, hebben zich in twintig jaar 
een essentiële plaats in de maatschappij veroverd: een ontwikkeling zonder weerga in de 
geschiedenis der techniek. De computer is in toenemende mate ingeschakeld in het ontwerpproces 
van digitale systemen. Verdere toepassing wacht op het ontwikkelen van de juiste 
bewerkingsprocedures die de vereiste stappen in het creatieve proces kunnen formuleren. Het 
ontwerp van een digitaal systeem behoort door de snelle veroudering van de gebruikte onderdelen 
in een relatief korte tijdsperiode te geschieden. Hierbij is samenwerking van een team van 
ontwerpers geboden. Deze samenwerking is mogelijk door de wijze waarop een ontwerp 
onderverdeeld kan worden. Zij vereist uiteraard een positieve menselijke instelling bij de 
ontwerper. Een internationale aanpak van zo’n ontwerp is enerzijds steeds meer noodzakelijk 
gezien de enorme investeringen die vereist zijn, anderzijds is het een uiterst waardevol element in 
het verkrijgen van internationaal begrip.’ 
Blaauw waagt zich niet aan een getalsmatige toekomstvoorspelling. 
De gehele tekst van de oratie is weergegeven in ► Inaugurele rede Blaauw. 
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De eerste computers op de THT 
Met ingang van 1 januari 1965 is de Computeradviescommissie (CAC) actief geworden. 
Duijvestijn gaat bij Siemens informatie inwinnen over een offerte betreffende de 4004 familie. 
Met Van Spiegel wordt afgesproken dat Van Kooten naar Duijvestijn zal gaan als tweede staflid 
naast Severein. 
In de afdelingsvergadering van 26 januari 1965 wordt Duijvestijn voorgedragen voor de 
Ministeriële rekenmachine commissie. Het kan straks nog goed van pas komen als de minister 
moet beslissen over de aanschaf van een computer voor de THT. Op 5 oktober 1965 blijkt echter 
dat Twente nog niet vertegenwoordigd is in de inmiddels opgerichte Commissie aanschaf 
rekentuig voor universiteiten, hogescholen en andere rijksinstellingen. Terpstra die lid is van de 
sectie wiskunde van de academische raad word gevraagd de voordracht van Duijvestijn te pushen. 
Het lukt niet, want in november 1966 is Twente nog steeds niet vertegenwoordigd. 

Verbinding met de Pascal van Philips in Apeldoorn 

 
De Pascalcomputer van Philips 

Om alvast over mogelijkheden voor computergebruik te kunnen beschikken wordt gedacht aan een 
‘snelle’ lijnverbinding met de TH Eindhoven. Het loopt op niets uit. In maart 1965 vraagt 
Duijvestijn aan Philips Computer Industrie (PCI) in Apeldoorn waar hij nog parttime werkt, om 
linkapparatuur ter beschikking te stellen. Op 1 juli 1965 is de datalink gereed en twee weken 
daarna ook de pons- en schrijfapparatuur. De medewerkers hebben enkele avonden daarvoor in 
Apeldoorn bij PCI kunnen experimenteren met de PASCAL-computer. 
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In een kamer op de tweede verdieping 
van Hal C staat een ponstypemachine 
(foto) waarop een programma in 
ponsband kan worden getypt. De 
ponsband wordt door een 
zendontvanger CRAY via een vaste 
telefoonlijn overgeseind van Enschede 
naar Apeldoorn, waar de ponsband in 
de PASCAL wordt ingevoerd. Enkele 
uren later worden de resultaten en 
eventuele Algol-taalfouten 
teruggezonden en hier door de CRAY 
in ponsband geponst, waarna ze via de 
schrijfmachine kunnen worden 
afgedrukt. Na het debuggen volgt dan 
weer een nieuwe ronde met nieuwe 
kansen. De CRAY is zeer luidruchtig en 

vaak defect. Als het te gek wordt neemt Duijvestijn vaak zelf de ponsbanden mee naar Apeldoorn. 
Dat kost niet al te veel moeite omdat hij toch met een dienstauto van en naar het station wordt 
vervoerd. 

Analoge computer 
Voordat de THT in februari 1966 een IBM computer krijgt beschikt EL al over een analoge 
computer. Op 5 oktober 1965 wordt besloten tot aanschaf van een AD-80 van Applied Dynamics 
voor 49.941 dollar. Half 
december wordt de 
computer geleverd. Het 
THT-nieuws bericht 
hierover:  
‘Het is een 
demonstratiemodel voor 
het tweede jaar EL. In 
navolging van de Delftse 
ZEBRA6 (Zeer 
Eenvoudig Binair Reken 
Apparaat) (foto) en de 
Eindhovense VIBRA 
(Verdomd Ingewikkeld 
Binair Reken Apparaat) 
noemt men dit de 
AGORA (Analoog 
Gruwelijk Onnauwkeurig 
Reken Apparaat).’ 
 

 
                                                           
 
6 Van de ZEBRA, ontworpen door van der Poel en gebouwd door Stantec in de UK, zijn er wereldwijd zestig verkocht. In 
Nederland onder meer aan universiteiten, het Dr Neher laboratorium en de Koninklijke Marine, waar Theo van der 
Genugten er nog mee heeft gewerkt. De computer was uitgerust met een 8K trommelgeheugen en 600 buizen (7kW), en er 
was al sprake van microprogrammering. 
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De IBM-360/30 
In de afdelingsraadsvergadering van 30 maart 1965 stelt Duijvestijn voor een CDC-3200 of 3300 
te huren voor f 300.000 per jaar inclusief onderhoud. Later valt de keuze toch op een andere 
computer. Op 25 mei 
staat in de notulen dat de 
Raad van Bestuur een 
voorstel tot huur van een 
computer heeft 
goedgekeurd. Het 
fabrikaat is echter 
vertrouwelijk en wordt 
niet vermeld. Op 8 juni 
meldt Duijvestijn dat de 
keuze van de computer 
rond is en dat de 
bestelprocedure gestart 
kan worden. Op 6 juli 
wordt gemeld dat de 
Kantoor Machine 
Centrale gunstig heeft 
geoordeeld over de 
plannen voor de te huren 
computer.  
Twee weken later wordt 
in de AVEL-vergadering 
gemeld dat het 
benoemingsbesluit voor 
een hoogleraar Digitale 
techniek voor 1 
november zal afkomen. 
Deze benoeming heeft 
achter de schermen een 
grote rol gespeeld bij de computerkeuze. De THT wil graag Blaauw als hoogleraar Digitale 
techniek benoemen. Hij is medeontwikkelaar van de processor van de IBM-360 computer, die 
daarom en vanwege de kleur van IBM ook wel de ‘Blaauw-box’ genoemd wordt. Blaauw stelt 
daarom min of meer als eis dat er een IBM computer moet worden aangeschaft. 
Op 19 november 1964 ontvangt de afdeling der Elektrotechniek een aan prof. dr. ir. A.J.W. 
Duijvestijn gerichte offerte voor de IBM-360/30 die als eerste computer van de THT wordt 
aangeschaft. De aanbiedingsbrief is ondertekend door drs. H.T.H. IJtsma en drs. J.A. van der Pool, 
die later nog enge tijd hoogleraar aan de THT is geweest. Zie ► Offerte eerste computer. 
De computer, die aanmerkelijk minder kan dan de huidige PC kost een vermogen. Met het 
Systeem/360, dat in 1964 werd aangekondigd, kun je volgens IBM alle kanten (360 graden) op. 
Het biedt als een van de eersten hard- en softwarecompatibiliteit en een grote range van upward 
compatibele modellen. Elk model kan naar behoefte worden uitgebreid met meer geheugen en 
randapparatuur tot een grotere installatie. 
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Hieronder volgt per computeronderdeel een opgave van de maandelijkse kosten voor huur of koop 
en voor het onderhoud. Alle prijzen zijn in guldens. 
 
Machine Model  

of  
Feature 

Omschrijving Huurprijs 
per  
maand 

Koopprijs Onderhoud 
per maand 

2030 E centrale verwerkingseenheid,  
32.768 bytes, bevat multiplexkanaal 

10.616 507.457 460 

 6960 kieskanaal 857 34.102 64 
 3237 decimale instructies 93 3.725 3 
 4427 drijvende komma instructies 186 7.450 6 
 7915 1051-attachment 279 15.366 32 
1051 N1 besturingseenheid 224 11.361 9 
 3130 CPU-attachment 37 1.863 3 
 4411 first reader attachment 37 2.049 2 
 6384 second reader attachment 19 1.024 2 
 4410 first punch attachment 19 1.024 2 
 6383 second punch attachment 19 1.024 2 
1052 1 in- en uitvoer schrijfmachine 242 10.914 34 
1442 N1 kaartlees- en ponseenheid 1.956 97.781 288 
 1532 card image 112 6.146 2 
1443 N1 regeldrukker, met schrijfstang met  

52 tekens per positie 
3.259 164.924 299 

 6402 selective character set 93 5.122 8 
2841 1 besturingseenheid voor schijven- en 

trommelgeheugens 
1.956 101.506 274 

 4385 file scan 130 5.215 4 
 6118 record overflow 37 1.490 2 
2311 1 schijvengeheugen, 7.2 miljoen bytes 2.142 97.968 252 
1316 1 schijvenpakket voor schijvengeheugen 56 1.825 n.v.t. 
1054 1 ponsbandlezer 15 tekens/sec. 112 5.774 14 
1055 1 ponsbandponser 15 tekens/sec. 149 7.543 20 
      
  TOTAAL 22.630 1.092.653 1.782 
 
Voor verdubbeling van het geheugen tot 65.536 bytes kan voor 222.420 gulden 32 K worden 
bijgekocht, of naar keuze voor 4.750,= per maand worden gehuurd. Voor onderhoud komt er dan 
nog 80 gulden per maand bij. Hier is voorlopig van afgezien. 
Wel is een tweede diskunit met schijf besteld waarmee het totaal aan maandhuur op 24.828 gulden 
komt, plus 2.034 gulden voor maandelijks onderhoud. 
Behalve de computer moeten ook nog ponsmachines worden aangeschaft voor het vervaardigen 
van de ponskaarten. De volgende tabel geeft een overzicht van de prijzen. 
 
Machine Model of  

Feature 
Omschrijving Huurprijs  

per maand 
Koopprijs Onderhoud  

per maand 
029 C22 vertolkende ponsmachine 387 21.326 110 
059 2 controle ponsmachine 246 12.851 97 
082 1 sorteermachine 205 9.685 100 
 
Verder is nog een eenmalige betaling verschuldigd voor vracht, verzekering en invoerrechten e.d. 
welke wordt begroot op 80.000 gulden en 4.750 gulden voor de ponsmachines. 
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De bovengenoemde huurprijzen zijn exclusief 4,17% en de koopprijzen exclusief 0,76% 
omzetbelasting. Vanwege het educatieve gebruik van de computer mag IBM 20% Educational 
Allowance verstrekken.  
De machine, zonder geheugenuitbreiding komt dan inclusief omzetbelasting op 248.288 gulden 
huur per jaar, waarvoor je in die tijd jaarlijks een aardig huis kunt laten bouwen.  
 
In augustus 1965 keurt de minister het huurcontract met IBM goed. De computer zal tijdelijk op de 
bovenste verdieping van Hal B geplaatst worden, centraal tussen de drie technische afdelingen, in 
een stofarme ruimte, waarin temperatuur en vochtigheid constant gehouden kunnen worden.  
 
Ook door andere onderwijsinstellingen worden aanvragen voor computers naar de minister 
gestuurd, die daar al snel geen raad mee weet. De VVD stelt in mei 1966 een Kamervraag over het 
efficiënt gebruik en de investeringen. De minister geeft een overzicht van alle elektronische 
rekenmachines en computers die op dat moment bij de Nederlandse universiteiten en hogescholen 
zijn geplaatst. Er blijkt voor f 17.763.579 geïnvesteerd bij 7 instellingen, en per jaar is er een 
verplichting voor onderhoud en huur ad. f 1.748.309. In het financieel schema 1966 – 1972 wordt 
voor 1966 en 1967 f 450.000 en voor de jaren daarna f 900.000 opgevoerd. De minister deelt 
verder nog mee dat er een commissie zal worden ingesteld om hem te adviseren over verdere 
aanvragen. 
 
Philips Computer Industrie die helaas geen kans ziet een computer aan de THT te leveren wil wel 
graag met EL samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs waarbij uitdrukkelijk wordt 
gesteld dat het er niet om gaat in de toekomst Philips computers te kunnen verkopen. In de notulen 
wijst ‘Big Blue’ Blaauw de jonge telg nog eens duidelijk zijn plaats:  
‘Blaauw zegt zeer duidelijk dat wij onze handen vol zullen hebben om onze eigen computerwinkel 
aan het draaien te krijgen en te houden, en dat we beslist geen tijd kunnen en zullen besteden 
soortgelijk werk voor derden te doen. Als de PCI in de toekomst aan kwaliteits- en 
betrouwbaarheidseisen die wij stellen kan voldoen is het natuurlijk een andere zaak.’ 

Cursus door IBM 
Vóór de komst van de 360/30 worden er al door IBM cursussen georganiseerd, op veertien 
maandagen vanaf 13 september 1965, van 10.30 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.00 uur. Er valt veel 
te leren. Eerst vijf dagen Principles of operation, dan vijf dagen Assembler, vervolgens twee dagen 
Operating system en tot slot nog twee dagen Fortran. De cursus wordt gegeven door twee heren 
van IBM Nederland, gevestigd in Uithoorn: ir Stolz, een wat gezette kortademige man en ir De 
Winter, beiden in een keurig IBM-waardig maatkostuum. Aan de cursus nemen deel: enkele 
hoogleraren, wetenschappelijk medewerkers wiskunde, de medewerkers van de leerstoel 
Numerieke wiskunde, enkele medewerkers van de technische afdelingen, van de financiële en 
administratieve afdelingen en van de bibliotheek. Een aantal keren in de week lopen de 
medewerkers van de leerstoel van Hal C over het grindpad naar het BB-gebouw waar in veel nogal 
langdradige lessen elke machine- en assemblerinstructie uitgebreid aan bod komt. 
Een van de deelnemers, bij wie het jargon kennelijk een beetje in het verkeerde keelgat is 
geschoten, schrijft een verslag van de eerste ‘les’ in het THT-nieuws van 25 september 1965:  
‘The advance of technology. Well, hello folks, greetings from Uncle Sam and this is just to let you 
know that THT will shortly have an IBM-computer, system/360, model 30.’ Hij vervolgt: ‘Op 13 
september werd begonnen met een serie voordrachten, op veertien maandagen te houden door 
IBM, onder het wakend oor van prof. Duijvestijn. In deze voordrachten wordt de werking (excuse 
me ‘operating’) uiteengezet. In de eerste voordracht bleek al snel, dat de mens bijzonder 
ingewikkelde machines kan construeren, maar dan tevens in die machine een groot aantal 
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voorzieningen moet aanbrengen voor het geval er iets misgaat. Verder schijnt Nederlands een taal 
te zijn, die bij de toepassing van computers niet bruikbaar is als middel om kennis over te dragen. 
Er deden zich tenminste grote moeilijkheden voor bij het vertalen van het woord ‘interruption’. 
Without doubt is een vertaalmachine de aangewezen weg om onze barbaarse language om te 
zetten in het Amerikaans. Men gaat ervan uit, dat de toehoorders weten wat een computer is en wat 
zij er mee doen kunnen. Dit blad (het THT-nieuws) is daarom misschien niet de aangewezen plaats 
voor een feitelijk verslag van de inhoud van de voordrachten. But if anything of general interest 
comes up you will hear from me. So long!’ 

Ingebruikname IBM-computer 
De computer wordt in februari 1966 geplaatst. Hans van Berne over de levering:  
 ‘Het was op een late vrijdagmiddag, waarop iedereen (ook toen...) al naar huis was. De machine 
met een waarde van enkele miljoenen, die in een flink aantal kratten werd binnengereden kon 
slechts worden afgeleverd als er even voor werd getekend. Omdat Arie Duijvestijn al met de 
dienstauto naar het station was gebracht om terug te gaan naar Apeldoorn, waar hij toen nog 
woonde, heb ik de computer in ontvangst genomen. De bij de aflevering aanwezige 
douanebeambte wilde nog graag even een kopie van de bijbehorende documentatie, maar toen 
bleek dat dat een groot krat vol boeken was zag hij daar maar van af.’ 
Op bijgaande foto een soortgelijke levering van een in kratten verpakte IBM-computer 
[Computable]. 
 

 
Levering IBM-computer 1n 1965 
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Er is aanvankelijk voor het draaien van programma’s op de computer nog niets geregeld, dus wie 
het eerst komt met zijn bak met ponskaarten heeft de machine voor zich alleen. Het draaien van 
een programma neemt al gauw zo’n twintig minuten in beslag. 
 

 
Vervoort bij de eerste computer van de THT, de IBM-360/30 in Hal B 

Het THT-nieuws brengt de komst van de computer onder de aandacht met drie artikelen. De eerste 
twee geschreven door Van Kooten en de laatste door Duijvestijn, die inmiddels als secretaris van 
de senaat (met Breedveld als conrector) daar waar het computers betreft zonodig wat meer invloed 
kan uitoefenen op het THT bestuur. In het eerste artikel geeft Van Kooten een korte schets van de 
ontwikkeling van de computer, van de mechanische wiskundemachine van Pascal tot deze 
‘moderne’ elektronische van IBM, uitgerust met een hoofdgeheugen bestaande uit magnetiseerbare 
ferrietringetjes, die elk goed zijn voor een bit voor de prijs van een kwartje.  
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Bij het artikel is een foto geplaatst van een ponstypiste die doet alsof ze aan een knop van de 
nieuwe computer draait, misschien met de stille hoop of vrees dat haar werk straks geheel door de 
computer zal worden overgenomen.  
 

 
Een secretaresse achter de IBM-360/30 in Hal B, bedoeld als promotiefoto 

Voor het tweedejaarsonderwijs worden colleges en practica Algol gegeven. Het THT-nieuws van 
25 september 1965 legt uit wat Algol is en wat onder een programma voor een computer wordt 
verstaan. 
 
In het tweede artikel vervolgt Van Kooten zijn overzichtverhaal met een opsomming van 
toepassingen van de computer (ruimtevaart, medische wetenschap, belastingen, girodienst, 
statistiek en vertaalproblemen), en de vele talen die daarvoor zijn ontwikkeld, waarvan ALGOL 
(algorithmic language), FORTRAN (formulae translation) en – voor administratieve toepassingen 
– COBOL (common business oriented language) en RPG (Report Program Generator) de 
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belangrijkste zijn. Aan nieuwe talen en uitbreiding van bestaande wordt nog overal in de wereld 
gewerkt. Daarna volgt een overzicht van de IBM-360/30 computer: 
 

 
De IBM-360/30 in Hal B, met links de console schrijfmachine voor de operateur en rechts het 

bedieningspaneel met rechts boven de noodknop. Verder op het blad, manuals en een ponsbandlezer, en op 
de achtergrond een van de diskunits en een ladenkast met nog grotendeels lege bakken voor ponskaarten 

‘Het is de kleinste van een serie computers die zich onderscheiden in hoeveelheid geheugen en 
verwerkingssnelheid. Het is zowel geschikt voor wetenschappelijke doeleinden als voor 
administratieve. De centrale verwerkingseenheid heeft een geheugen van ongeveer 32000 bytes. 
De operateur kan met de machine communiceren door middel van een schrijfmachine die 15 
tekens per seconde kan typen. Deze schrijfmachine is, samen met een ponsbandlezer en -ponser 
(beide ook 15 tekens per seconde) via een besturingseenheid met de centrale verwerkingseenheid 
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verbonden door kabels onder de vloer. Een besturingseenheid die niet is ingebouwd staat als een 
aparte kast van ongeveer 1x1x1.5 meter in de computerruimte. Via een andere besturingseenheid 
voor schijven- en trommelgeheugens zijn twee magnetische schijvengeheugens met de computer 
verbonden, waarop verwisselbare schijvenpakketten geplaatst kunnen worden, elk bestaande uit 
vijf platen met tien beschrijfbare oppervlakken, elk met 2000 sporen, voor de opslag van 3650 
bytes. Er passen in totaal ongeveer 7.000.000 bytes op een schijf, die een maximale 
overdrachtsnelheid heeft van 156.000 bytes per seconde en een omwentelingstijd van 25 msec.  

 

 
De IBM-360/30 in Hal B, met op de voorgrond de regeldrukker, en op de achtergrond twee diskunits. Links 

een deel van de kaartlezer, met stopwatch voor de tijdverantwoording 

Direct aan de centrale verwerkingseenheid zijn nog verbonden een kaart-, lees- en ponseenheid, 
voorzien van een ingebouwde besturingseenheid, die 400 ponskaarten per minuut kan lezen en 160 
kolommen per seconde kan ponsen. Tot slot is er nog, eveneens met ingebouwde 
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besturingseenheid, een regeldrukker die 200 regels van maximaal 120 karakters, per minuut kan 
afdrukken op kettingformulieren.’  
 
Hieronder is een kaarlezer (de IBM-Collator 188) weergegeven. In het jubileumnummer van 
Computable wordt het als volgt omschreven.  
‘De hoogtijdagen van dit apparaat lagen in de jaren zestig, toen het gebruikt werd om informatie 
op ponskaarten in de aanwezige centrale computer in te lezen. Aan de voorkant van het apparaat 
waren met draaiknopjes de gegevens in te stellen waarmee een sortering op kaartenbestanden uit te 
voeren was. Vijf bakjes aan de voorkant van het apparaat vingen de kaarten op die binnen het 
bereik van de sortering vielen. Rechts bovenop het apparaat kwam de rest van de gelezen 
ponskaarten terecht. 
De Collator 188 maakte het geluid van een hakmachine als het de hard kartonnen kaarten naar 
binnen slurpte. Soms ging dat wel eens mis. Een vouw of kreuk in een ponskaart was vaak fataal. 
Met een ijzerzaagje moest vervolgens de vastgeklemde kaart uit het apparaat gepeuterd worden. 
Ook nietjes waren funest. Op het apparaat hangt nu een bord: de 157 miljoen kaarten die het 
apparaat destijds per jaar inlas zijn met de verwerkingskracht van moderne computers in vijf 
minuten naar binnen gehaald.’ 
 

 
Kaartlezer en -sorteerder 
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Voorbereiding van een Rekencentrum voor de THT 
Om het gebruik van de computer te reguleren en kosten te kunnen doorberekenen wordt door de 
Raad van Bestuur van de THT op 9 november 1965 besloten de computer onder te brengen in een 
apart op te richten Rekencentrum dat zelfstandig zijn weg zal gaan. Op 23 maart 1966 wordt dit bij 
een bezoek aan EL meegedeeld.  
 
In het derde artikel van de hierboven genoemde reeks in het THT-nieuws, meldt Duijvestijn dat op 
voorstel van de computeradviescommissie het dagelijks bestuur besloten heeft binnen de 
hogeschool een Rekencentrum als beheerseenheid in te stellen, welk centrum de computer zal 
exploiteren. Vervolgens beschrijft Duijvestijn de taken van dit op te richten Rekencentrum in 
samenwerking met de leerstoel Numerieke wiskunde. De dienstverlening zal bestaan uit: 
1. Hulp bij het oplossen van problemen:  

Er komt een Numerieke groep onder leiding van Meershoek. Technische problemen kunnen 
worden doorgesproken en geprogrammeerd in FORTRAN en ASSEMBLER, en in de nabije 
toekomst ook in ALGOL en PL/1. 
Voor administratieve problemen kan men terecht bij de groep Administratieve automatisering 
en productiebesturing van de leerstoel, onder leiding van Haitsma. Deze problemen worden 
opgelost met RPG of ASSEMBLER, en later ook met PL/1. 

2. Informatie over het gebruik van de computer en randapparatuur:  
Deze informatie wordt geleverd door de groep die belast is met Systeemprogrammering onder 
leiding van Severein. Daartoe staat de volledige IBM-documentatie (ca. 1 meter) over het 
model 30 ter beschikking.  
Op dit moment is het volgende mogelijk: 
- inlezen van controlekaarten, programma’s en data vanaf ponskaarten en het uitrekenen 

van in FORTRAN en ASSEMBLER geschreven programma’s 
- afdrukken van bovengenoemde gegevens, van rekenresultaten en van foutmeldingen op 

de regeldrukker 
- ponsen in kaarten van het vertaalde programma en het verder verwerken van dit 

kaartendeck 
- het dupliceren van kaarten met behulp van de kaartponser 
- ponsband in- en uitvoer, en het gebruik van de disks om informatie te bewaren en om 

programma’s te catalogiseren (mogelijk in de nabije toekomst). 
3. Informatie omtrent te gebruiken programmeertalen:  

De genoemde groepen geven informatie over het juiste gebruik van de genoemde talen. 
Programmaformulieren worden door het Rekencentrum verstrekt. 

4. Ponsen van programma’s:  
Hiervoor zorgt de ponskamer van het Rekencentrum. 

5. Verwerking van programma’s en data door de computer:  
Hiervoor is een voorlopige procedure ontwikkeld door de waarnemend productiechef Vinke. 

 
Het Rekencentrum zal met een eigen periodiek komen om de gebruikers te informeren. Tot slot 
merkt Duijvestijn op dat door de personeelsbegrotingsmoeilijkheden waarin de THT verkeert, het 
Rekencentrum nog onvoldoende bemand is om aan de grote vraag naar het oplossen van 
problemen te voldoen. EL stelt acht plaatsen uit de personeelsbezetting voor 1967 ter beschikking. 
Het valt echter niet mee om aan geschikt personeel te komen. Toch zal het RC alles in het werk 
stellen diensten tot ieders tevredenheid uit te voeren. 
 
Hiermee staat de computer in een Rekencentrum ter beschikking van de hele THT. Als een van de 
eerste wetenschappelijke toepassingen worden berekeningen voor kristallografiemetingen gedaan 
door Harkema en Song Long W van CT.  
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In oktober 1966 organiseert het Rekencentrum een tweedaagse FORTRAN-cursus voor leden van 
de technische staf. Daarnaast geeft ir A. de Winter van IBM een eveneens tweedaagse FORTRAN-
cursus voor gevorderden. 
Per 1 oktober 1966 dreigt de korting van 30% die IBM de THT gunt te worden verminderd tot 
10% voor wat betreft uitbreidingen op het lopende contract. Omdat bij de verhuizing naar de toren 
van E&F gedacht wordt aan een nieuwe printer en bandlezer is mogelijk haast geboden. 
Duijvestijn dringt aan op een vroege planning, mede door de grote levertijden. 

Computer Comment 
In november 1966 komt het eerste nummer uit van een eigen tijdschrift van het Rekencentrum met 
de titel Computer Comment met op de 
door Vervoort vormgegeven voorkant 
het silhouet van de IBM-360/30 (door 
zijn hospita aangezien voor een piano).  
 
De redactie van het THT-nieuws doet 
er melding van, met de spitsvondige 
opmerking dat ‘Comment’ ook op z’n 
Frans gelezen kan worden. Verder 
wordt opgemerkt dat het blad uiterst 
nuttige informatie bevat voor 
ingewijden, ‘benevens taal- en 
stijlfouten’ en dat ook voor niet 
ingewijden sommige passages 
begrijpelijk zijn. Het blad zal 
mededelingen gaan geven over de 
productie, het softwaresysteem, 
opleidingen en de numeriek-
wiskundige service. De redactie van 
het THT-nieuws probeert vervolgens in 
eigen woorden weer te geven hoe 
programma’s verwerkt zullen worden:  
‘Aanvragen voor ponswerk, 
programmeren en machinale 
verwerking komen binnen bij 
productiechef Vinke, die prioriteiten 
toekent. Afhankelijk van de eisen en de 
gebruikte media wordt de toegevoerde 
informatie geponst in kaarten of 
ponsband. Na machinale verwerking 
kunnen verschillende door de aanvrager op te geven bewerkingen worden verricht, zoals 
vergelijken met andere gegevens, uitprinten, opbergen in geheugen, etc. Voor de mechanische 
verwerking wordt de informatie omgezet in een van de machinetalen, zoals Algol en Fortran, 
afhankelijk van de aard der informatie. Hiervoor is programmeur Severein verantwoordelijk, 
evenals voor de rest van de software. Hieronder worden de buiten de computer plaatsvindende 
bewerkingen verstaan, zoals kaartponsen, kaartlezen, uitprinten, enzovoort. Voor het geheugen kan 
gebruik worden gemaakt van ‘discs’, schijven waarop een grote hoeveelheid informatie in 
volgorde van toevoer wordt bewaard. Door middel van een aan elke groep toegevoegd signaal kan 
deze informatie weer worden opgeroepen. Het bovenstaande is een zeer beknopte en 
vereenvoudigde weergave van de werkwijze.’ 
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Het is echt moeilijk voor buitenstaanders om te begrijpen wat er precies in en om een computer 
gebeurt! 
 
In december 1966 komt het tweede nummer uit met daarin aandacht voor gecatalogiseerde 
procedures voor het verwerken van Fortran-, PL1-, en Assemblerprogramma’s; schijvenbeheer; 
een overzicht van de nieuwste versies van enkele belangrijke IBM-manuals; eisen te stellen aan de 
op te bouwen programmabibliotheek die standaardprogramma’s en subroutines van algemeen 
belang zal gaan bevatten; en tot slot mededelingen van de productiechef, regels en voorschriften 
met betrekking tot het Rekencentrum. 
 
Het derde nummer verschijnt in februari 1967. Inhoud: IBM-manuals, Scientific Subroutine 
Package, Operating System In- en Uitvoer, Basic Operating System. 
 
In juni 1967, als het Rekencentrum al in het E&F-gebouw is gesitueerd komt nummer vier uit, met 
daarin een bespreking van de uitbreiding van de apparatuur, FORTRAN datasets op disk, 
TESTRAN en ALGOL. 
 
Met ingang van 1 oktober 1968 wordt de uitgave van Computer Comment, waarvan in totaal vijf 
nummers zijn verschenen alweer gestaakt. Er komt een losbladig systeem van publicaties voor in 
de plaats, waardoor gebruikers gemakkelijker up to date gehouden kunnen worden. 
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IBM-360/stone 
Op de laatste pagina van het tijdschrift wordt door Vervoort de IBM-360/stone, een model uit het 
stenen tijdperk, ten tonele gevoerd. De gegevens voor de operateur worden bij dit model op de 
consoleschrijfmachine in stenen tafels gebeiteld en de processor wordt bewaakt door een tak 
waaraan bladeren gaan groeien wanneer de temperatuur te hoog wordt. De emergency pull, die 
overigens ook nog op het echte 360/30 model te vinden is heeft een voor dit tijdperk voor de hand 
liggende vorm. 
In de volgende nummers wordt het stenen model gesloopt en komen er belangwekkende inzichten 
in de werking boven water. 
 

 
 

Velen onder U zullen nog niet weten dat het eerste model in de IBM-360 serie niet de 360/30 is maar de 360/STONE, 
ontwikkeld in het stenen tijdperk. Voor een goed begrip van de werking van onze 360/30 is het gewenst om geregeld in dit 
blad gegevens te publiceren over de 360/STONE. Daar wij dit model in de volgende nummers gaan slopen, geven wij U 
hierbij nog een laatste indruk van de opstelling van dit model. 
 
Achtereenvolgens komen aan bod: de werking van het geheugen, de registers en binaire optelling. 
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Het heeft ons drie maanden gekost om dit interessante onderdeel uit de steenmassa te verlossen en zijn werking door te 
krijgen. Na veel oefening is het gelukt om met tien keer proberen een redelijk resultaat te verkrijgen (een werkwijze, die 
overigens bij het model 30 nog uitstekend blijkt te voldoen). Wij geven U een voorbeeld van de werking. De supervisor ziet 
in de instructionstream een instructie staan, die nu als volgt geschreven zou worden: 
 
MVC AAP(4), NOOT 
 
Hij verplaatst het onderstel met behulp van de storage selector zo, dat de hamer onder NOOT ligt en geeft een ruk aan het 
touw dat aan een van zijn tenen bevestigd is. De inhoud van NOOT vliegt hierdoor omhoog en, voordat zij teruggevallen is, 
heeft de supervisor reeds AAP boven de hamer geplaatst, waar de stenen in formatie op neerkomen. 
 
Zou MVC AAP(3), NOOT gespecificeerd zijn, dan vangt de supervisor de meest rechtse twee stenen, indien aanwezig, op 
en legt ze terug in NOOT. Deze instructie duurt dan ook aanmerkelijk langer. 
 
U zult begrijpen dat de LOAD instructie op dezelfde wijze werkt. 
 
Opmerking verdient nog de mogelijkheid om een bitsgewijze shift in het geheugen te realiseren; een instructie, die in het 
model 360/30 niet meer bestaat. 
 
De laatste onthulling in deze korte reeks is de werking van de registers, waarmee opgeteld en 
geshift kon worden. 
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DE REGISTERS; BINAIRE OPTELLING 
 
Het model STONE bevatte 16 registers. Nummer XVI werd door het systeem gebruikt als overdrachtregister. Een 
optelinstructie viel uiteen in twee elementaire opdrachten, waarbij van register XVI gebruik gemaakt werd. (zie tabel). 
 
Met de methode beschreven in het vorige nummer kan register XVI, daar het een onderdeel van het geheugen is, met de 
laad- en storehamer worden behandeld. Dit verklaart de instructie  
L XVI, AAP 
AR I I, XVI 
De optelling werd gerealiseerd door van de eigenschap gebruik te maken dat een neerkomende steenformatie afketst op de 
reeds aanwezige stenen. Ze springen over naar een hogere bitpositie (mits de computer naar de goede kant verzakt) nadat ze 
de aanwezige stenen in het register hebben gedrukt. Alleen de boven het register uitkomende stenen bepalen de register 
‘inhoud’. (zie voorbeelden). De instructie 
LR XVI, I I I 
wordt uitgevoerd door de registers langs de rail te schuiven totdat nummer I I naast XVI staat en vervolgens de staanders A 
en B gelijktijdig omhoog te slaan.  
 
Slaat men alleen tegen B, dan is een shift naar links het gevolg (grootte afhankelijk van de kracht). Schuift men C tegen A 
aan en slaat men C en B gelijktijdig omhoog, dan heeft een dubbele shift naar links plaatsgevonden. Het zal duidelijk zijn 
dat een ‘rotate right’ op deze manier niet zo eenvoudig uit te beelden is; hoe krijg je die op de grond gevallen ronde steen 
weer terug in het linker gat?  
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Zoals U ziet (waarschijnlijk met een bewondering, die grenst aan die, welke U ondervindt tijdens het lezen van uw 
manuals) biedt deze opbouw ongekende mogelijkheden. 

Sir System 
In het blad speelt ‘Sir System’ een rol als stripheld en bladvuller. Een ondeugende poging om Sir 
System bij een foto te plaatsen van een secretaresse die achter de knoppen van het model 360/30 
zit, en hem de woorden: 
 

 
 
‘Ik houd mij voorlopig persoonlijk bezig met dit model’ in de mond te leggen kan bij nader inzien 
toch niet door de beugel, hoewel je toch duidelijk kunt zien tegen welk model Sir System staat te 
leunen. Hoe dan ook, het gedachtenwolkje moet worden verwijderd. De blik van Sir System 
spreekt echter boekdelen... 

Studentenactiviteiten 
Op 9 september 1965 richten de EL-studenten hun studievereniging Scintilla op. Het eerste bestuur 
is als volgt samengesteld. B.J.F. van Gorkum (president), A. Gerbers (vice president), E.H. 
Limborgh (secretaris) en A.L. Hof (penningmeester). 
Een aantal ‘informatica’-studenten is naast hun studie ook actief in bestuurlijke zaken op de 
campus en in de afdeling EL. Zo heeft André du Croix, die in maart 1966 als vice voorzitter de 
campusraad verlaat, al vanaf het begin veel activiteiten ontplooid op de campus. Henk van Dorp en 
Wim Kleefstra nemen in maart 1966 zitting in de campusraad en krijgen daarvoor op hun kamer 
een eigen telefoonaansluiting. 
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Studenten bij de opening van het academisch jaar. In het midden de eerste ‘informatica’ studenten Henk van 

Dorp en Wim Kleefstra 

In oktober 1967 treden Dorgelo en du Croix toe tot het bestuur van Scintilla. In november besluit 
de vereniging tot het instellen van studentenvertegenwoordiging in de studieoverlegcommissie. 
De vereniging organiseert een aantal excursies, onder meer naar Hoogovens, PCI, Fokker, 
Siemens en Philips Nijmegen. 

Ambtenaarstudenten 
Aan het einde van mijn militaire diensttijd in 1965 reageerde ik op een advertentie in de 
Legercourier. Het was een advertentie van Philips Computer Industrie (PCI) in Apeldoorn. In het 
sollicitatiegesprek met Duijvestijn bleek dat hij ook medewerkers zocht voor zijn leerstoel aan de 
THT in Enschede. Hij regelde met Philips dat hij mij als sollicitant kon meenemen naar Twente. 
Achteraf gezien voor mij niet zo’n slechte keus, want PCI heeft niet zo erg lang meer bestaan. 
Naast een interessante baan werden mij ook nog studiefaciliteiten aan de piepjonge technische 
hogeschool in het vooruitzicht gesteld. Na een gesprek met de afdelingsdirecteur Waterbeek en 
met personeelszaken werd vastgelegd dat ik op 1 november 1965 zou beginnen met als 
functieomschrijving: Het behulpzaam zijn bij het samenstellen van rekenprogramma’s. Lang werd 
deze functieomschrijving officieel niet gewijzigd en ik deed dit dan ook nog tot aan mijn fpu, door 
studenten C++ en JAVA te leren programmeren. In mijn laatste maand in militaire dienst 
probeerde ik al zoveel mogelijk op afstand mee te doen met de in september begonnen studie van 
de tweede lichting studenten. Er werd toen ook nog op zaterdagochtend onderwijs gegeven. Een 
keer kon ik op een zaterdag, door een afwijkende dienstregeling niet op tijd met openbaar vervoer 
in Twente komen om daar een tentamen af te leggen. Ik heb dat later mondeling over mogen doen. 
Lang heb ik nog de nacht voor een tentamen gedroomd dat ik te laat kwam. 
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Op 1 november ging ik in Twente aan de slag. De leerstoel van Duijvestijn was ondergebracht op 
de tweede verdieping van Hal C.  
 

 
Tweede verdieping van Hal C 

Ik kwam op een kamer waar Dik Severein, Piet Eilers en Annemarie van Harten, (die zo mooi in 
het Twents ‘eejn’ kon zeggen), al druk bezig waren met het bestuderen van de machinecode van de 
IBM-360/30 die binnenkort zou worden geïnstalleerd. Vanaf de gang keek je over de balustrade op 
de laboratoriumruimte van EL en kon je in een andere kamer op de tweede verdieping door het 
raam Hans van Berne, Joos Schaap en Ernst Stakman zien zitten die zich met vertalers 
bezighielden. Duijvestijn had als hoogleraar een eigen kamer. Mej. Oonk was secretaresse van een 
aantal leerstoelen, waaronder die van Duijvestijn. 
Achter in het gebouw was aan de linkerkant een ruimte waarin een teletype, een printer, een 
ponsbandlezer en -ponser en een telefoonmodem stonden. Daarmee konden programma’s worden 
ingetypt, geponst, voor verwerking naar PCI in Apeldoorn gestuurd, terug ontvangen en uitgeprint 
worden. Dit was een erg omslachtige manier om programma’s te schrijven en te testen. Op het 
laatst kon je aan de gaatjes in de ponsband, die uit Apeldoorn hier werd geponst, al zien dat het 
weer niet goed was gegaan en kon je het printen van de band wel achterwege laten om snel weer 
wat te gaan verbeteren. In die tijd leerde ik Algol-60 spelenderwijs kennen. 
 



76 

 
Practicumruimte EL in Hal C 

Programmeeropleidingen bestonden nog niet, dus je moest het jezelf leren. Als oefening probeerde 
ik een programma te schrijven waarmee nulpunten van een polynoom bepaald konden worden 
door middel van het halveren van intervallen. Dat eerste programma heb ik nog bewaard. Het is 
een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. De waarschuwing van Edsger Dijkstra over het GOTO 
statement moest toen nog komen of was nog niet tot mij doorgedrongen. 
Met die beloofde studiefaciliteiten viel het overigens nog een beetje tegen. Ik zou samen met Ernst 
Stakman de status van ambtenaarstudent krijgen, wat ons het recht gaf zes uur per week aan de 
studie te besteden. Het bestuur van de THT was het op dat punt niet met Duijvestijn eens. In de 
AVEL- notulen van 24 januari 1966 wordt gemeld dat het bestuur van de THT weigert Stakman en 
Vervoort tot de studie toe te laten omdat ze geen hts-diploma bezitten. Er moeten nieuwe 
argumenten worden aangevoerd, met als belangrijkste dat er geen hts-opleiding wiskunde bestaat. 
Omdat er vooruitlopend op de beslissing toch al vast tentamens worden afgelegd komt er een brief 
van de CAP met de vraag of dat wel kan en hoe de resultaten geadministreerd moeten worden voor 
niet ingeschreven studenten. Arie krijgt vroeg of laat echter altijd zijn zin, en ik herinner me nog 
de triomfantelijk door hem herhaalde uitspraak van het bestuur: ‘nou vooruit schrijf ze dan maar 
in’, waarmee hij ons de brief met de beslissing overhandigde. Ik werd ambtenaarstudent met het 
fraaie nummer 1000 op de collegekaart, hoewel er toen nog geen 1000 studenten op de THT 
waren. De ambtenaarstudenten trokken veel met elkaar op, kregen soms een apart practicum of na 
werktijd nog een apart werkcollege wiskunde.  
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Zicht vanuit Hal C op Hal D en het WB-gebouw in aanbouw 

Voor het studiejaar 1966/67 staan er al 23 ambtenaarstudenten ingeschreven. Bij WB: ter Avest, 
Weustink, Wiemer, Dapper, Ten Napel, Gerritzen, Godijk, Haaker, Valk en Vincent; bij EL: 
Bennink, Cats, B. Van den Dolder, Karduks, Klein Onstenk, Kraan, Stakman, Vervoort en 
Walrecht; bij CT: H. Van den Dolder en Van ‘t Land; bij de bibliotheek: Ten Bouwhuis en bij het 
bouwbureau: Slootweg. 
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Elektrotechniek in het E&F-gebouw 
De THT ontwikkelt zich in rap tempo. De adreslijst achterin de eerste studiegidsen vermeldt voor 
de hele THT in 1964: 199, in 1965: 315 en in 1966: 441 medewerkers. In 1966 barsten de 
afdelingen in de hallen dan ook uit hun voegen.  
 

 
E&F-gebouw in aanbouw 

Het gebouw voor Elektrotechniek en Fysica (E&F) is nog niet helemaal gereed, maar toch wordt 
de verhuizing in de zomer van 1966 in gang gezet en wordt Hal C ontruimd ten behoeve van CT, 
alsmede vloer vijf in het BB-gebouw. Vloer 4, 5 en 6 van het nieuwe gebouw zijn op 1 juni het 
eerst klaar; vloer 7, 8 en 9 een maand daarna en vloer 10, 2 en 3 op 1 augustus. In het begin moet 
men zelfs met een bouwlift naar de werkplek. Dat wordt, omdat er nog geen Arbodienst bestaat, 
oogluikend toegelaten, hoewel op 15 september 1965 bij de bouw nog een dodelijk ongeval heeft 
plaatsgevonden. Dit gaat goed totdat er iemand uit de lift valt en gewond raakt.  
In die tijd is het gebouw een van de hoogste uit de regio en een welkom object voor mensen (van 
buiten de THT gemeenschap) die met zichzelf overhoop liggen. 
Eind augustus 1966 is de verhuizing voltooid. Alleen de computer blijft, met enkele medewerkers 
van het Rekencentrum nog enige tijd in de hallen. De tweede tranche van het E&F-gebouw, met 
onder meer de toren, zal nog voor eind 1966 gereed zijn.  
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Toren van het E&F-gebouw in aanbouw 

Op 21 oktober meldt het THT-nieuws dat het gebouw klaar is, maar dat het nog moet worden 
opgeruimd en ingericht. Ook moet er nog gezocht worden naar een geluiddempende bekleding 
voor het plafond, want de akoestiek van het gebouw is slecht. Een ander mankement, dat alleen 
nog met een noodmaatregel opgelost kan worden is het toilet, dat de architect aanvankelijk 
vergeten is. Vlak bij de liften kan nog wat plaats vrijgemaakt worden voor een toilet met minimale 
afmetingen.  
 

 
E&F-gebouw vloer 9 
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Laboratoriumruimte met elektrotechniekpracticum 

De volgende laboratoriumopstellingen zijn gereed: bij natuurkunde microgolven en golfpijpen; bij 
regeltechniek regelsystemen; bij informatie- en communicatie- en systeemtheorie eveneens 
regelsystemen met een analoge computer en bij de leerstoel Elektronica het onderzoek aan 
zenuwstelsels.  

IJzerslijpsel over IBM-disks 
Op 23 maart 1967 verzoekt de afdeling het bouwbureau de computerruimte op tijd 
installatietechnisch in orde te brengen, omdat met IBM een contract gesloten is ‘om de computer 
met accessoires in te regelen en in bedrijf te stellen.’ Dit zal plaats hebben in de week van 28 
maart t/m 31 maart 1967. 
De reeds opgeleverde gedeelten van het gebouw worden nog regelmatig door bouwlieden bezocht 
voor kleine werkzaamheden. Zo schrijft Waterbeek op 13 april 1967 een brief aan het bouwbureau 
als blijkt dat zonder overleg bouwvakkers met slijp- en lasgereedschap bezig zijn geweest in de 
ruimte waarin dan inmiddels de IBM-computer is geplaatst: ‘Ik werd gewaarschuwd, dat door het 
slijpen een wolk ijzerslijpsel over de IBM-apparatuur, waarin zich onder meer de magnetische 
geheugens bevinden, geworpen werd.’ 
 



81 

 
E&F-gebouw 

Wiskundigen welkom 
Wiskunde zal in 1967 van vloer 3 van het BB-gebouw naar E&F verhuizen. Hieromtrent blijkt 
enige onduidelijkheid te zijn gerezen, vooral over de op de kamers aanwezige, voor wiskundigen 
zeer belangrijke hulpmiddelen als borden en krijtjes. Waterbeek schrijft op 6 juli 1967 aan het 
afdelingsbestuur EL:  
‘Uw mededeling omtrent de vermeende gang van zaken betreffende de verhuizing van de 
wiskundigen WB naar de derde verdieping in het EF-gebouw, heeft mij ten zeerste verwonderd, al 
is het mij wel bekend, dat veel bestuurlijk gespartel met deze verplaatsing samengaat.’ Hierop 
volgt een uitgebreide opsomming van wat er allemaal aan inrichting is gedaan om de komst van de 
wiskundigen mogelijk te maken. Hij eindigt met ‘De medewerkers in onze dienst is op het hart 
gedrukt, dat zij de komende WB’ers als gasten moeten ontvangen en overeenkomstig behandelen, 
dat wil zeggen nog beter dan het eigen personeel. Zodra de vakantieperiode achter de rug is, zal de 
‘Personeelsclub EL’ een speciale ontvangst/gezellige avond organiseren om de contacten wat te 
verstevigen. Verder zullen wij op 18 juli voor een bloemetje zorgen... en als ze dan toch niet willen 
komen, dan blijven ze maar weg.’ 
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Kantine in het E&F-gebouw 

Er is door de bouwwerkzaamheden gebrek aan parkeerplaatsen, zodat men zijn auto ook aan de 
overkant van het water moet neerzetten. Om de loop naar het E&F-gebouw te bekorten wordt een 
voorlopige brug aangelegd, die later wordt vernieuwd en die nu nog bestaat. Op 9 november 1967 
wordt het gebouw officieel geopend door de toenmalige minister van Onderwijs Kunsten en 
Wetenschappen Veringa. 

Leerstoelen en medewerkers EL 1966 
Bij het eerste lustrum van de THT, eind 1966 zijn er op de THT 33 hoogleraren benoemd, waarvan 
elf in WB, tien in EL, acht in CT en vier in AW. Verder zijn er nog vier lectoren, een bij EL en 
AW en twee bij CT. De nieuwe hoogleraren van EL zijn Blaauw en Memelink, de nieuwe lector is 
Van der Marel.  
Er zijn nu 634 studenten, van wie 14 meisjes. Het personeelsbestand is vanaf 1962 flink gegroeid: 
van 22, eind 1962, via resp. 97, 366 en 516 naar 625, eind 1966. 
In 1966 heeft de afdeling EL nagenoeg dezelfde leerstoelen als het jaar ervoor. Er is wat personeel 
bijgekomen en er hebben hier en daar wat verschuivingen plaatsgevonden.  

 
Numerieke wiskunde (vloer 9) 
prof. dr ir A.J.W. Duijvestijn, secretaresse mej. M.H.F. Oonk. 
Wetenschappelijke staf: drs H. van Berne, drs A.H. Haitsma, drs J.A. van Hulzen (1/8), drs H.G. van Kooten, 
ir T.C. Korteweg (1/5). 
technische staf: mej. J.A. Boers (1/6), P. Eilers, G.H.W. Haasewinkel (1/6), H.Q.J. Meershoek (1/5), mw  
A.M. Rikken-van Harten, mw J.P. Schaap-Kruseman, D. Severein, J.E. Stakman, W.A. Vervoort. 
 
Digitale techniek (vloer 9) 
prof. dr G.A. Blaauw. 
Wetenschappelijke staf: ir C.A. Vissers, mej. ir M. Donker (1/7). 
Technische staf: B. van den Dolder, R. Kwantes (1/7). 

 
Informaticaleerstoelen EL 1966 
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Duijvestijn is inmiddels lid van de raad voor zuiver wetenschappelijk onderzoek van Onderwijs 
Kunsten en Wetenschappen, van 1 april 1965 tot 1 april 1970. Ook wordt hij per 1 september 1966 
secretaris van de senaat. 
De leerstoelen waarmee Elektrotechniek van start gaat in het E&F-gebouw zijn weergegeven in ► 
Leerstoelen EL 1966. 
 
In juli 1967 schrijft Rodenburg het eerste jaarverslag van EL, over de periode september 1964 tot 
september 1966. Over de leerstoel Numerieke wiskunde wordt gemeld dat in april 1966 de IBM-
computer in gebruik werd genomen en dat de groep programmeertalen omstreeks dezelfde tijd is 
begonnen met de bouw van een Algolvertaler. Verder werd gewerkt aan de numerieke berekening 
van Besselfuncties en aan het planairiteisonderzoek van netwerken. Voorts werd aandacht besteed 
aan de numerieke behandeling van de Poissonvergelijking in cilindercoördinaten, waarbij vooral 
bestudeerd zijn de successieve overrelaxatieprocessen. 
Duijvestijn verzorgde alle colloquia: tien zittingen over procesbeschrijving en numerieke 
wiskunde, een lezing over Planairiteisonderzoek van netwerken op een IBM-symposium, en 
reisindrukken van een studiereis in Amerika langs computerfabrieken. Behalve deze reis bezocht 
hij nog een internationaal mathematisch congres in Moskou. 
De leerstoel Digitale techniek komt in dit verslag nog niet voor. 
 



84 

Informatica bij Wiskunde 

Het ontstaan van Toegepaste Wiskunde 

Wiskunde bij WB 
Wiskunde vormt een belangrijk onderdeel van de studie. In de AP wordt meer dan 25% aan 
wiskunde besteed, gemiddeld 10 uur per week voor hoor- en werkcolleges. Voor natuurkunde is 
dat 5 uur (en 4 uur practica), voor chemie en werktuigbouwkunde elk 4 uur (en 4 uur practica) en 
voor maatschappijwetenschappen slechts 1 uur.  
Dit vraagt voor het groeiend aantal studenten een sterke bemanning voor 
de hoor- en werkcolleges wiskunde. Er is echter nog geen zelfstandige 
afdeling Wiskunde op de THT. In 1964 zijn alle wiskundigen aangesteld 
bij WB in de wiskundegroep onder leiding van prof. dr I.W. Van Spiegel 
(foto). Schurer en Steutel zijn aangesteld voor hun wetenschappelijke 
kwaliteiten (zij zijn later hoogleraar geworden), Bresters, Sieben, Van 
Kooten, Jetten, Knotnerus en Plomp voor hun didactische kwaliteiten. 
Omdat wiskundigen toen nog schaars waren mochten ze niet uit een te 
beperkt gebied van het land worden geworven. 
Op 26 februari 1965 houdt Van Spiegel zijn oratie getiteld: Optimaliseren.  
Op 21 en 22 april 1965 vindt op de THT het eerste Nederlands 
Mathematisch Congres plaats. 
 
De wiskundegroep is gehuisvest op vloer 3 van het BB-gebouw. In onderstaande tabel is TW in 
wording (situatie maart 1965) weergegeven. 

 
 

kamer BB  
301/303 bibliotheek wiskunde 
308 ir F. Schurer 
314 drs D.W. Bresters (later CT) 
316 drs G. Sieben (later CT) 
318 drs H.G. van Kooten (per 1 april 1965 EL) 
320 drs A. Jetten 
324 dr U.J. Knotnerus 
328 drs F.W. Steutel (per 1 april 1965 EL) 
332 drs Tj. Plomp (per 1 april 1965 EL) 
336 mej. H.C. Bulters (bibliotheek, en secr. Van Spiegel) 
339 prof. dr I.W. van Spiegel (WB) 

 
Huisvesting eerste wiskundigen op vloer 3 van het BB-gebouw, maart 1965. 

Aan de overzijde van de gang van vloer 3 liggen nog zes werkcollegezalen voor wiskunde. 
 
Al in 1965 krijgt elke afdeling zijn eigen wiskundeleerstoel, met een bij de afdeling passende 
specialisatie voor het onderzoek. De bijdrage van deze groepen aan het onderwijs blijft daarnaast 
aanzienlijk.  



85 

In EL krijgt prof. dr T.J. Terpstra de leerstoel Stochastische wiskunde, met ir J.A.J. Cabo, drs Tj. 
Plomp en drs F.W. Steutel als wetenschappelijke staf. De leerstoel Numerieke wiskunde (de eerste 
jaren nog zonder de toevoeging ‘en programmatuur’) van Duijvestijn kan ook (nog) tot de 
wiskunde worden gerekend. Van Kooten treedt daar toe tot de wetenschappelijke staf. 
Voor CT vestigt de leerstoel Wiskunde van prof. dr E.M. de Jager zich in Hal A, met drs D.W. 
Bresters, drs J.F. Frankena, ir D.J. Scholten en drs G. Sieben als wetenschappelijke staf. 
In WB blijft prof. dr I.W. van Spiegel de wat uitgedunde leerstoel Wiskunde beheren, met drs C. 
Hoede, drs A. Jetten, dr U.J. Knottnerus, dr ir F. Schurer en drs W. Wesselius als 
wetenschappelijke staf. In 1966 verlaat Knottnerus de leerstoel van WB om zich te richten op het 
mechanicaonderwijs, en treedt ir J.N.M. van Loon toe. WB krijgt er nog een tweede leerstoel 
Wiskunde bij: prof. dr ir P.J. Zandbergen, met ir H.J.A. Hones en ir R.W. de Vries als 
wetenschappelijke staf. 
In 1967 zijn de leerstoelen bij de diverse afdelingen nog ongeveer hetzelfde van samenstelling. 
Schurer is dan vertrokken, terwijl in EL drs J.L. Mijnheer, in WB bij Van Spiegel drs B.A. van der 
Neut, en bij Zandbergen drs P. le Grand en in CT drs P.H.M. Kersten zijn toegetreden. De THT 
telt dan, verdeeld over de afdelingen, 23 wiskundigen. 

Onderafdeling Toegepaste Wiskunde 
In mei 1965 vindt een speciale vergadering plaats van de wiskundigen met R&A over het in de 
toekomst oprichten van een eigen onderafdeling wiskunde. Er wordt in oktober een commissie in 
het leven geroepen bestaande uit vier wel- en vier niet-wiskundigen, de CONWI, die het zal gaan 
onderzoeken. Veel haast is er overigens niet, want in de notulen van de afdelingsvergadering EL 
staat dat een advies niet voor 1969 uitgebracht zal worden. De commissie, in 1967 onder 
voorzitterschap van Duijvestijn, rapporteert wel tussentijds, onder meer op 2 november 1967, door 
in een ontwikkelingsplan te pleiten voor een kopopleiding Wiskunde die voor de generatie 1964 in 
1968 zou moeten ingaan. Wat later zou deze kopopleiding dan vervangen moeten worden door een 
complete opleiding wiskunde, met baccalaureaat en doctoraal, die echter wel voldoende technisch 
zou moeten zijn. In het ontwikkelingsplan van 1965 wordt dat als volgt omschreven.  
 
‘De wiskundigen in een bedrijf dienen kwaliteiten te bezitten om natuurwetenschappelijke, 
technische of bedrijfsorganisatorische problemen te kunnen vertalen in geschikte wiskundige 
modellen, deze te analyseren en eventueel te programmeren voor rekenautomatische verwerking. 
Het kunnen denken in analogieën behoort tot de noodzakelijke wiskundige uitrusting.’ 
 
De invloed van Duijvestijn is hierin duidelijk zichtbaar. Hij realiseert zich, door zijn achtergrond 
als wetenschappelijk rekenaar, dat informatica meer is dan wat Elektrotechniek en Digitale 
techniek te bieden hebben. Duijvestijn richt zijn blik op TW. 
De THT is er echter voor om de groei van wiskunde aanvankelijk rustig binnen de afdelingen te 
laten plaatsvinden en pas later naar zelfstandigheid te streven. 
Van de universiteiten in Nederland is alleen Delft voor deze wiskundeopleiding. De afdeling EL, 
die vreest voor terugloop van studenten is tegen. 
Toch komt op 1 september 1968 de ministeriële toestemming voor de studierichting TW en kan in 
AW de onderafdeling TW, getrokken door Zandbergen, worden opgericht. De medewerkers van 
de oorspronkelijke afdeling AW worden geplaatst in de tweede onderafdeling 
Maatschappijwetenschappen (MW) van AW, waarmee AW zelf vervalt tot een lege huls. Voor de 
voorlopige huisvesting wordt in het E&F-gebouw de lange vleugel van vloer twee, vloer drie 
geheel en de lange vleugel van vloer negen gereserveerd.  
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Numerieke wiskunde naar TW 
Duijvestijn krijgt per 1 september 1968 een dubbelbenoeming in EL en TW. De motivatie in de 
aanvraag aan de minister luidt: ‘aangezien het door prof. Duijvestijn verzorgde vakgebied een 
duidelijk grensgebied betreft tussen de toegepaste wiskunde enerzijds en de informatica 
(elektrotechniek) anderzijds.’ Opvallend is dat informatica dan nog als een voornamelijk 
elektrotechnische activiteit wordt gezien. In oktober 1968 stappen alle EL medewerkers van de 
leerstoel over naar de nieuwe onderafdeling TW. De leerstoel Digitale techniek blijft bij de 
afdeling EL. Het lijkt wel of de oprichting van de onderafdeling TW een weloverwogen eerste stap 
is naar een zelfstandige afdeling Informatica. Hoede vertelt later dat hij de snode plannen al 
meteen doorzag. Hij waarschuwde TW voor het koekoeksei van Duijvestijn. 
In afwachting van een nieuw gebouw voor TW blijft de leerstoel Numerieke wiskunde voorlopig 
in het E&F-gebouw op de negende verdieping, wat de samenwerking met de leerstoel van Blaauw 
de eerstvolgende jaren zeker ten goede komt.  
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Leerstoelen informatica vanaf 1967 

Hoewel ook in andere leerstoelen van EL aan informaticaonderwerpen wordt gewerkt, in het 
bijzonder in de leerstoel Regeltechniek, zullen we ons nader richten op de ontwikkeling van de 
twee leerstoelen op het gebied van informatica: Numerieke wiskunde en programmatuur van 
Duijvestijn en Digitale techniek van Blaauw. We zullen de jaren vanaf 1967 een voor een de revue 
laten passeren. Elk jaar krijgt daarbij dezelfde indeling. Eerst wordt in een jaaroverzicht inzicht 
gegeven in de maatschappelijke context waarbinnen de leerstoelen zich ontwikkelen. Vervolgens 
worden de personele-, onderwijs- en onderzoeksaspecten van de leerstoelen belicht. Ondermeer 
aan de hand van de uitgevoerde B- en D-opdrachten wordt nagegaan wat de onderwerpen van 
onderzoek van de leerstoelen zijn. Tot slot wordt de ontwikkeling van het Rekencentrum gevolgd, 
waarmee een beeld wordt geschetst van de computerapparatuur en van de procedures rond de 
aanschaf en het gebruik van deze apparatuur. 

1967 

Jaaroverzicht 
Afscheid Berkhoff 
In 1967 gaat de eerste rector magnificus Berkhoff met 
pensioen. Vlugter neemt op 18 september het rectoraat voor 
de periode 1967 tot 1971 over. Bij zijn afscheid bezoekt 
Berkhoff op vrijdag 29 september van 14.00 tot 14.20 uur de 
afdeling EL, waar hem als afscheidscadeau in T3 een 
cassettespeler wordt aangeboden. Een modern cadeau, want 
het cassettebandje bestaat dan pas vier jaar. Ook wordt door 
het Rekencentrum een door Vervoort vervaardigd 
gedigitaliseerd portret aangeboden (afb), afgedrukt op een 
printer, waarbij verschillende grijstinten worden verkregen 
door bepaalde letters over elkaar te printen, zoals de letters 
M, X en W om een zwart vlakje te krijgen.  
Bij het digitaliseren wordt een foto in een schrijfmachine 
geplaatst waarmee ook ponsband geponst kan worden. Op de 
schrijfmachine is een lichtgevoelige weerstand gemonteerd 
waarmee de helderheid van een vlakje gemeten kan worden. 
Deze meting is zodanig afgeregeld dat er op een multimeter 
een getal van 0 tot 9 verschijnt, dat dan vervolgens kan worden geponst. Door het intypen van dat 
cijfer gaat de foto een positie verder en staat dan meteen klaar voor de volgende meting. Het is de 
eerst handbediende fotoscanner! Uit de ponsband met helderheidgegevens wordt vervolgens via 
een programma een afdruk gemaakt op de printer. Berkhoff haalt het gedigitaliseerde portret zelf 
uit een nagebouwde computer die van achter de schermen met stopwatch en schakelaars wordt 
bediend, waarbij de ingebouwde nieuwe cassettespeler de ponsband- en printergeluiden 
produceert. 
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Prof. Berkhoff krijgt bij zijn afscheid door het Rekencentrum een gedigitaliseerd portret aangeboden. Rechts 

prof. Breedveld, met daarachter de ‘computer’ die als surprise het cadeau, een cassetterecorder, bevat 

                                      
Opstelling voor het aanbieden van een cassetterecorder en digitaal portret aan prof. Berkhoff door het 

Rekencentrum bij zijn afscheid als eerste rector magnificus 



89 

In een open brief in het THT-nieuws bedankt Berkhoff de medewerkers voor ‘de kostelijk 
technisch geperfectioneerde geschenken en fancy artikelen die toch ook gemaakt moeten 
worden...’ Bij het artikel staat het digitale portret afgedrukt. 

Personeel 
De THT is al aardig op dreef. Op 31 augustus 1967 zijn er 753 personen op 704 formatieplaatsen 
aangesteld. Het zijn 621 mannen en 132 vrouwen. Ze zijn als volgt over de verschillende 
geledingen verdeeld: 36 hoogleraren, van wie 2 buitengewoon, 4 lectoren, 2 wetenschappelijk 
medewerkers met een onderwijsopdracht, 151 wetenschappelijk medewerkers, 30 
hoofdambtenaren, 115 technisch specialisten, 97 technisch personeel, 187 administratief personeel, 
107 bedienend personeel en 24 studentassistenten. 

Fotowedstrijd 
Bij EL is een fotowedstrijd georganiseerd onder het motto: ‘Waar ik werk’. Het is de bedoeling dat 
medewerkers, werkzaam in het E&F-gebouw, door middel van foto’s of dia’s aspecten laten zien 
van hun onderzoek- of laboratoriumwerk. Ook het gebouw zelf kan tot onderwerp dienen. 
Vervoort deelt in het E&F-gebouw een kamer met Piet Eilers, die altijd een geweldige puinhoop 
op zijn bureau heeft liggen en maakt voor deze wedstrijd een dia van dat bureau. Opvallend is dat 
een PC nog ontbreekt, en dat er nog mag worden gerookt.  
De dia is goed voor een derde prijs, een filmrolletje. 
 

 
Het bureaublad van collega Piet Eilers levert een derde prijs in de fotowedstrijd waar ik werk’ 

Leerstoelen 
Numerieke wiskunde 
Op 1 maart 1967 is een deel van de leerstoel van Duijvestijn afgesplitst in het nieuw opgerichte 
Rekencentrum. Van de wetenschappelijke staf gaat Korteweg en van de technische staf gaan zes 
werknemers naar het Rekencentrum: Eilers, Meershoek, Severein, Vervoort, mej. Boers en 
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Haasewinkel. Mw Rikken-van Harten verlaat de THT. De leerstoel Numerieke wiskunde bevindt 
zich op vloer 9 van het E&F-gebouw, aanvankelijk aan de noordzijde, in de buurt van Blaauw, en 
later aan de zuidzijde. Enkele wiskundigen, onder wie Van Spiegel zijn uit het BB-gebouw ook 
naar E&F verhuisd. Van Spiegel wil Duijvestijn ertoe bewegen zich ook op vloer drie bij de 
wiskundigen te vestigen, maar deze geeft er de voorkeur aan in de buurt van Blaauw en het 
Rekencentrum te blijven. Er wordt gefluisterd dat Philips er graag via Duijvestijn achter wil 
komen wat IBM van plan is, maar aan de samenwerking van Blaauw en Duijvestijn is dat nooit te 
merken. 
 

 
Rekencentrum in de toren van het E&F-gebouw, gezien vanaf vloer 9 

Mw Van der Zee-Oonk, sinds 4 mei gehuwd, mw Hassing-Assink en mw Idema maken deel uit 
van het secretariaat van de leerstoel.  
Op een grapje in het THT-nieuws over de ideale secretaresse, die volgens de Schoevers Koerier 
zou moeten zijn: ‘iemand die er moet uitzien als een dame, denken als een man, zich gedragen als 
een vorstin, trouw zijn als een hond en werken als een paard’, reageert een onbekende: ‘De ideale 
secretaresse moet eruit zien als een vorstin, denken als een paard, zich gedragen als een hond, 
trouw zijn als een man en werken als een dame.’ Ook op dit gebied is er inmiddels wel wat 
veranderd. 
 
De wetenschappelijke staf, die uit Van Berne, Haitsma, Van Hulzen en Van Kooten bestaat wordt 
uitgebreid met Tessarowicz en op 12 oktober 1967 met Alblas. De technische staf bestaande uit 
mw Schaap-Kruseman en Stakman wordt versterkt met mw Al-Scriven op 1 oktober 1967. 
 

Digitale techniek 
De leerstoel Digitale techniek bevindt zich op vloer 9 van het E&F-gebouw aan de noordzijde.  



91 

De wetenschappelijke staf bestaande uit mej. Donker en Vissers, wordt met twee nieuwe 
medewerkers uitgebreid: Al op 1 maart en Bonnema op 1 augustus 1967. De technische staf wordt 
gevormd door Van den Dolder en Kwantes. 

Onderzoek 
Bij de leerstoel van Duijvestijn zijn twee projectgroepen actief, de Vertalergroep met Van Berne, 
Schaap en Stakman, die zich bezighoudt met programmeertalen en vertalers, en de Databasegroep 
geleid door Haitsma. Duijvestijn beschouwt Van Berne en Haitsma als zijn ‘span of control’. Zij 
moeten de dienstverlening van het Rekencentrum wetenschappelijk ondersteunen. Van Berne op 
het gebied van Algol voor het wetenschappelijk rekenen en voor de practica van studenten, en 
Haitsma op het gebied van de administratieve toepassingen van de computer. In beide groepen 
ontstaat uit deze praktisch gerichte activiteiten geleidelijk wetenschappelijk onderzoek. Duijvestijn 
zelf richt zich met Van Kooten en Van Hulzen op de numerieke wiskunde. 
 
Blaauw heeft zijn sporen al verdiend met het ontwerpen van een aantal computers, waaronder de 
ARRA en FERTA bij het mathematisch centrum en de processor van de IBM-360 computer. 
Daarbij heeft hij een systematische aanpak in drie stappen ontwikkeld die in de leerstoel wordt 
uitgedragen en verder onderzocht. Bij zijn leerstoel vormen architectuur, uitrusting en realisatie bij 
het ontwerp de rode draad van het onderzoek. Aandacht gaat onder meer uit naar adapters voor het 
aansluiten van verschillende randapparatuur en naar het plaatsen van componenten en het 
bedraden van de kaarten die de componenten dragen. 

Derde wiskunde congres 
Op 3 en 4 april vindt in Nijmegen het derde wiskundecongres van het Wiskundig Genootschap 
plaats, dat voor de eerste keer in 1965 op de THT was georganiseerd. Van de THT geven acht 
medewerkers er een lezing, onder wie Duijvestijn over Berekening van Besselfuncties, toen nog 
een hot topic in de numerieke wiskunde.  

Colloquia 
Op 9 november 1967 spreekt Van Kooten over Het ontwerpen van een update taal. Op 11 januari 
1968 is een lezing gepland van Meershoek over Het berekenen van standaardfuncties op de 
computer. Besproken wordt hoe de berekening van in ALGOL ingebouwde functies als sinus en 
logaritme op de computer verloopt. Ook wordt ingegaan op situaties waarin het gebruik van zulke 
standaardfuncties minder efficiënt is. 

Onderwijs 
Behalve Algol, geeft Duijvestijn in 1967 nog twee wiskundevakken voor de vakpropedeuse EL: 
Differentiaalvergelijkingen en Fourieranalyse en integraaltransformaties. Voor het baccalaureaat 
verzorgt hij de vakken Numerieke wiskunde I, en Software I en II.  
Blaauw geeft Digitale techniek I en II. Voor het doctoraal geeft Duijvestijn nog de keuzevakken: 
Programmeertalen, Programmeertaaltransformaties, Administratieve Automatisering, en 
Numerieke wiskunde II. Blaauw voegt aan zijn vakkenreeks Digitale techniek III toe.  
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Werkcollege door Van Berne 

In september levert de leerstoel een bijdrage aan de onderwijsintroductie voor studenten die voor 
hun afdelingskeuze staan. De introductie vindt plaats aan de hand van een groot industrieel proces: 
de opbouw en procesbesturing van een hoogoven. Men kan aan twee van vier groepen deelnemen: 
Fysische metingen (De Winter), Regeltechniek (Offereins), Computertoepassingen (Duijvestijn, 
Broekhuis, Goebertus, Haitsma, Van den Akker en Van Dorp) en Wiskunde (Terpstra). Ook 
docenten en medewerkers worden voor dit spektakel uitgenodigd. 

SWOT 
In mei 1965 zijn er al plannen bij het Mathematisch Centrum voor het opzetten van een cursus 
wetenschappelijk rekenen in Zwolle, te bemannen door medewerkers van de nieuwe THT. 
Duijvestijn stelt Van Kooten en Stakman als docenten voor. Er zijn twintig cursisten. 
In oktober 1966 wordt in Enschede (vooral voor Signaal) en Apeldoorn (vooral voor Philips) 
begonnen met een cursus wetenschappelijk rekenen A. Er is bij het bedrijfsleven een grote 
behoefte aan wetenschappelijk rekenaars. De cursus duurt drie jaar. In het eerste jaar wordt een 
wiskundige basis gelegd en in de latere jaren wordt ook praktisch geoefend met 
tafelrekenmachines en computers. De eerste cursus is een groot succes.  
In april 1967 wordt door een aantal bedrijven in de omgeving van de hogeschool (Nijverdal-ten 
Kate, Signaal, Stork en PCI) een stichting in het leven geroepen: de Stichting Wetenschappelijke 
Opleidingen Twente (SWOT). Deze is gevestigd in Enschede. Duijvestijn en Van Spiegel bepalen 
in belangrijke mate de aangeboden opleidingsmogelijkheden voor bedrijfsfunctionarissen.  
Voor november 1967 start de SWOT met een nieuwe cursus wetenschappelijk rekenen en wellicht 
ook een cursus voor besliskundig analist, maar daarover moet nog worden beslist... 
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Rekencentrum 
Het Rekencentrum staat ten dienste van de hele THT gemeenschap. In april 1967 wordt de 
computer van Hal B overgeplaatst naar vloer 6 van de toren van het E&F-gebouw, waar een grote 
computerruimte is ingericht met een verhoogde vloer waaronder de kabels kunnen worden 
weggewerkt. Er zijn ruimten voor operators en ponstypistes, voor de administratie en de 
bedrijfsleider; en een loket voor het aan- en weer uitleveren van ponswerk en computerjobs. 
Hiermee is voor EL definitief een einde gekomen aan de tijd van de hallen. Op 4 april 1967 is de 
verhuizing rond. Voor programmeurs zijn er twee kamers bij het Rekencentrum beschikbaar. 
 

 
De IBM-360/30 in de toren van het E&F-gebouw 

 
Curatoren van het Rekencentrum zijn Duijvestijn, Blaauw, Feil, Van Hoek, Pinxter en 
Zandbergen. 
Duijvestijn krijgt de functie hoogleraar-beheerder. De medewerkers worden in drie groepen 
ingedeeld. 
Korteweg, Eilers en Vervoort vormen de Systeemgroep, die tot taak heeft het operating systeem 
van de IBM-360/30 computer draaiend te houden. 
Meershoek, Severein en Walter vormen de Numerieke groep met als taak de THT gemeenschap te 
helpen rekenen op de computer, wat nog steeds een veel voorkomende toepassing is. Op 11 april 
en 16 mei 1967 verzorgt Meershoek een wiskunde-colloquium over het numeriek oplossen van 
partiële differentiaalvergelijkingen. 
De overigen maken deel uit van de groep Productie en administratie, met bedrijfsleider Vinke, 
geassisteerd door de secretaresse mej. Boom, de operateurs Haasewinkel, Van de Einde en 
Timpers, en de programmatypistes mej. Boers, mej. Luschen en mej. Van de Berg.  
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Operators van de IBM-360/30 in de toren van het E&F-gebouw. Rein Timpers bij de regeldrukker, Rinus van 

de Einde bij de kaartlezer en op de achtergrond Gerrit Haasewinkel 
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Ponskaart 

Programma’s worden ter ponsing aangeboden, geschreven op speciale 80-koloms formulieren met 
één karakter per hokje, zodat ze snel door een programmatypiste (in de regel ponstypiste genoemd) 
in ponskaarten geponst kunnen worden met behulp van speciaal daarvoor gehuurde ponsmachines. 
De huurprijs van een ponsmachine is ongeveer 280 gulden per maand. Als het belangrijk is wordt 
er nog een keer controle-geponst over de reeds geponste kaarten heen, waarbij er bij een 
geconstateerd verschil een signaal gegeven wordt. 
Naast FORTRAN-, PL/1-, ASSEMBLER- en RPG- programma’s kunnen vanaf mei 1967 ook 
ALGOL-programma’s door het Rekencentrum worden verwerkt. Er wordt gebruik gemaakt van 
een voorlopige nog niet door IBM vrijgegeven Algolvertaler, waarvan de definitieve versie in 
september wordt verwacht. Men kan zich bij mej. Boom melden voor een driedaagse Algol-cursus. 
 

 
Kaartponsmachine 
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Voor het laten verrichten van ponswerk moet een ponsaanvraagkaart worden ingevuld, waarop de 
ponstypiste de begin- en eindtijd kan invullen voor de administratie en doorberekening. 
 

 
 

 
Kaarten voor het aanvragen van ponswerk voor de administratie 
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Voor het programmeren in assembler wordt veel gebruik gemaakt van de IBM-referencekaart 
waarop alle machine-instructies overzichtelijk staan vermeld. Om een overzicht te houden over de 
volledig ongestructureerde programma’s worden er vaak flowcharts getekend, waarvoor IBM 
speciale mallen verstrekt. 
 

                                              
Programmeerhulpmiddelen; links het voorblad van de IBM-referencekaart met alle machine-instructies en 

rechts een mal voor het tekenen van flowcharts 

Konzout 
De belangstelling voor het gebruik van de computer is groot. Ook bedrijven in de omgeving van de 
THT maken er tegen betaling gebruik van. De AKZO (Koninklijke Zout) heeft eens ten onrechte 
een rekening ontvangen voor een job die door Vervoort bij het loket was aangeboden. Op een 
bepaald moment wilde de administrateur dat alle programma’s, ook de testprogramma’s van de 
systeemgroep van het Rekencentrum, via het loket zouden worden aangeleverd. Daarbij moest ook 
een werkkaart voor de administratie meegeleverd worden. De systeemgroep was dat niet gewend. 
Het was toch een beetje ‘hun’ computer. Daarom werd een van de jobs ‘KONZOUT’ genoemd, als 
een ludiek protest tegen die toegenomen ambtenarij. Toen Vinke daarmee op onze kamer kwam 
moest er snel iets verzonnen worden: we verzekerden hem dat het een afkorting was voor 
‘konversiezoekroutine’, al hadden we zelf geen idee wat dat zou kunnen zijn. Dik Vinke geloofde 
het waarschijnlijk ook niet, maar heeft het er maar bij gelaten en heeft de rekening voor AKZO 
geannuleerd. 
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Jobs kunnen voor verwerking bij het loket worden aangeboden: maandag tot vrijdag van 8.15 tot 
17.15 uur, en een jaar later al tot 23.00 uur. Voor de administratie moet er een ingevulde werkkaart 
worden bijgevoegd.  
 

 
 

 
Werkkaart voor de doorberekening van een te draaien computerjob 

De automatiseringstoepassingen nemen toe. Midden juni 1967 worden in het systeem een aantal 
wijzigingen aangebracht. De regeldrukker die 200 regels van 120 karakters per minuut kon printen 
wordt vervangen door regeldrukker 1403 model N1, die 1100 regels van 132 karakters per minuut 
kan produceren. Er waren in die tijd regeldrukkers die het papier zo snel konden doorvoeren dat 
het een tijdje horizontaal in de lucht bleef hangen om vervolgens gevouwen in het uitvoervak neer 
te vallen. Ook de oorspronkelijke kaartlees- en -ponseenheid type 1442 wordt vervangen door een 
2450 model 1, die per minuut 1000 in plaats van 400 kaarten kan lezen en 300 in plaats van 120 
kaarten kan ponsen. Hiervoor moet ook een nieuwe besturingseenheid 2821 worden geplaatst. 
verder wordt nog een derde schijfgeheugeneenheid aan het geheel toegevoegd.  
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1968 

Jaaroverzicht 
Er wordt voor het eerst gemorreld aan het rustige beschermde bestaan van de jonge 
campushogeschool. Van binnen is er hier en daar wat onvrede bij de idealisten, die na vier jaar 
moeten constateren dat de werkelijkheid toch anders in elkaar zit dan op de tekentafel was 
bedacht. Van buiten de THT blijft men vragen stellen over het niveau en het nut van het 
baccalaureaat. 

Democratisering 
Elders in het land groeit het verzet van studentenzijde tegen het bestuur van de universitaire 
instellingen, waarin het college van rector en hoogleraren alles voor het zeggen heeft. Het jaar gaat 
de geschiedenis in als het jaar van de democratisering, met de bezetting van het Maagdenhuis als 
gedenkwaardig hoogtepunt. Aan de THT verloopt het democratiseringsproces nog zeer gematigd. 
De campusgedachte zal daar mogelijk iets mee te maken hebben. Er is een latent gevoel van 
‘samen de schouders eronder zetten’, waardoor men zich niet licht buitenspel gezet voelt. Verder 
biedt de campus natuurlijk een comfortabele verblijfplaats voor de studenten, hoewel ook dan al 
een tentenkamp moet worden ingericht voor de opvang van aankomende studenten. 

Verkorting studieduur 
Naast de bedreiging van de bestaande bestuursstructuur wordt ook een aanval ingezet op het 
baccalaureaat. Prof. dr K. Posthumus, rector van de T.H. Eindhoven, wordt aangesteld als 
raadsadviseur voor de herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs. In oktober worden de 
instellingen ingelicht over het verschijnen van de Nota Posthumus, waarmee een verkenning tot de 
mogelijkheid van studieduurverkorting wordt gestart. Het verkeert nog in het proefballonstadium, 
maar als de studieduur naar vier jaar moet, zoals Posthumus wil, dan ziet men de toekomst van het 
baccalaureaat toch wel somber in. 

Nieuwe studierichtingen 
Er zijn plannen voor de aanvraag van drie nieuwe studierichtingen: BK, TW en TN.  
Voor de aanvraag van BK worden de argumenten die destijds waren gebruikt voor de mislukte 
poging tot integratie van techniek en maatschappijwetenschappen weer van stal gehaald, met 
formuleringen als ‘met de toename van nieuwe ontdekkingen, nieuwe methoden en technologieën 
groeit de noodzaak van inzicht in de maatschappelijke gevolgen, de economische consequenties en 
de sociale schok, die deze teweeg brengen.’ 
In augustus stemt de minister in met de drie nieuwe studierichtingen. Het is de bedoeling dat BK 
en TW in september al mogen starten met een kopopleiding voor studenten met een B-diploma. De 
vakpropedeuse zal dan in september 1969 aanvangen. Voor TN wordt dat een jaar later.  

Bouwactiviteiten 
In juni 1968 vertoont de Grontmij een film over de beginjaren van de THT, getiteld Tot een vast 
steunsel ende onderhoudt der vryheit, bij het afscheid van bouwcurator Stheeman. 
In september start de bouw van het nieuwe sportcentrum.  
Tevens worden plannen gesmeed voor de bouw van een nieuw onderkomen voor TW en RC. In 
september wordt in samenwerking met het Bouwbureau van de hogeschool een begin gemaakt met 
het opstellen van het programma van eisen voor het nieuwe gebouw voor de onderafdeling, 
tegelijk met het programma van eisen voor het Rekencentrum. Van de zijde van het Bouwbureau 
wordt hieraan deelgenomen door de heren: Haarman, Kamermans en Swint; voor TW: Zandbergen 
en Kooiman; voor het RC: Duijvestijn en Vinke. Aangezien TW en het RC nauw aan elkaar 
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gerelateerd zijn, moeten beide in één complex worden ondergebracht. Begin mei worden de eisen 
in één boek bijeengebracht.  

Personeel 
Per 1 september 1968 wordt de werkweek verkort van 45 naar 43,75 uur. 

Studenten 
Het aantal ingeschreven studenten bedraagt op 1 september 1968: 840. Voor de Algemene 
propedeuse 346, voor de vakpropedeuse 290 en voor het Baccalaureaat 204. 

Leerstoelen 
Numerieke wiskunde 
Secretaresse van de leerstoel zijn mw Hassing-Assink, en mw Van der Zee-Oonk. 
De technische staf wordt op 1 mei uitgebreid met Broenink. Stakman verlaat de leerstoel en gaat 
naar communicatietechniek. 
Van Berne, Alblas en mw Schaap vormen de vertalergroep, en Haitsma, Broenink en mw Al de 
systemengroep. Van Hulzen en Van Kooten vormen de numerieke groep, waarin Van Hulzen zich 
vooral met formulemanipulatie gaat bezighouden. 

Digitale techniek 
Bij de leerstoel Digitale techniek verlaat mej. Donker de THT en treedt Raatgerink op 8 januari 
1968 toe tot de technische staf. 
Het onderzoek van Al, Bonnema en Vissers richt zich met technische ondersteuning door Van den 
Dolder, Kwantes en Raatgerink op het probleem van bedrading van dragers van componenten en 
het plaatsen van de componenten op de dragers. Verder wordt onderzoek verricht naar een 
algemene adapter voor diverse randapparatuur. Als ontwerptaal voor alle drie de fasen in het 
ontwerp: de architectuur, uitrusting en realisatie wordt de taal APL, ontworpen door de IBM’er 
Iverson gebruikt. De taal kent veel bijzondere symbolen, waardoor de programmaregels meer op 
wiskundeformules lijken. Voor al die symbolen is een speciaal toetsenbord ontwikkeld. 
 

 
Speciaal toetsenbord voor APL vanwege de vele bijzondere symbolen in de taal 

In januari volgt Blaauw Gröneveld op als secretaris van EL.  

Onderzoek 
In de programmeertalengroep is door mw Schaap-Kruseman met medewerking van Stakman een 
eigen ALGOL-60 vertaler gemaakt. Deze vertaler verwerkt programma’s in ALGOL-60 met 
minimale beperkingen. Dit in tegenstelling tot andere vertalers, zoals die van IBM die momenteel 
in gebruik is. De vertaler is aanmerkelijk sneller bij batchverwerking, vooral bij korte 
rekenprogramma’s voor het ALGOL- en numeriek practicum. Met de bouw van deze vertaler is in 
april 1966 begonnen. In maart 1968 wordt de uitgeteste vertaler aan het Rekencentrum 
overgedragen. Het THT-nieuws meldt met enige trots: ‘Het aantal instructies bedraagt ongeveer 
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vijftienduizend. De programma-listing is een stapel papier van twaalf cm hoog.’ De vertaler is 
getest met een aantal specifieke programma’s en ongeveer vijfhonderd studentenprogramma’s. In 
september wordt op de nieuwe vertaler overgestapt.  

 

 
Duijvestijn bladert in de listing van de gereedgekomen Algolvertaler van Stakman en Schaap 

Bij het testen van de vertaler moet worden nagegaan of fouten door de vertaler goed worden 
herkend. Joos Schaap laat daartoe testprogramma’s ponsen, waarin zij bewust fouten heeft 
aangebracht. De ponstypistes zijn echter al zo bedreven in het herkennen van fouten in 
programma’s van studenten dat ze om voor zichzelf werk te besparen veel fouten tijdens het 
ponsen zelf verbeteren. Zo ook met de testprogramma’s van Joos, die maar niet begrijpt waarom 
de vertaler de door haar bedoelde fouten niet heeft opgemerkt. 
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Borrel in de Boerderij, voorjaar 1968, bij het gereedkomen van de Algolvertaler. In de kring: Stakman, 

Haitsma, Eilers, mw Schaap, Severein,Van Berne en Meershoek 

 
Aan de bar: Haasewinkel, Vinke, Van Hulzen, Van Kooten, mej. Boers en mej. Weiss 
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Links boven: Alblas, Walter, Helder, mw Al-Scriven; aan de bar: Gijsink, Van Buchem (rug), Boersma, 

Korteweg; daarachter van links: mej. Weiss, Severein, Van Berne, mw Hassink-Assink, Meershoek; achterin: 
Kleefstra, Timpers, mej. Hurenkamp, mej. Luschen, Haitsma, Stakman, Eilers, mw Schaap en Vervoort 

 
Toespraak van Duijvestijn, met links Haitsma en Van Berne 
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In de kring: Vervoort, Helder, mw Al-Scriven, Van Buchem, Al, Alblas met echtgenote 

 
Stakman neemt de hulde  in ontvangst 
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Links: mej. Boers, Kleefstra, Van Dorp, Alblas met echtgenote en boven zijn hoofd mej. Hurenkamp; midden 
mej. Boom, Van Buchem, mej. Weiss, mej. Luschen; rechts Gijsink, daarachter Walter, mw Hassink-Assink en 

mw Schaap 

Publicaties 
Duijvestijn publiceert in april 1968 An algorithm that investigates the planarity of a network, in 
Computer in mathematical research. 

Colloquia 
Giskes, van IBM in Uithoorn geeft in januari 1968 een colloquium over Moderne ontwikkelingen 
bij de randapparatuur van rekenmachines. Op 15 februari vertelt Blaauw over Het onderwijs en 
onderzoek van de leerstoel Digitale techniek. Op 22 februari presenteert Korteweg Het ontwerpen 
van een pakket tekenroutines, dit vanwege de nieuwe aanwinst van het Rekencentrum: de Gerber 
tekentafel. Op 14 maart 1968 geeft Van Berne een colloquium over Syntactische analyse van 
kunsttalen. Op 19 maart gevolgd door Van Dixhoorn over Simulatie met de digitale in plaats van 
met de analoge computer. Op 4 april spreekt Al over Formal aspects of wire printing, gevolgd 
door Haitsma over Geheugenbeheer in simulatieprogramma’s, waarbij ingegaan wordt op een 
geheugenbeheer dat zich aanpast aan de situaties zoals deze dynamisch tijdens het uitvoeren van 
de simulatie ontstaan. 
Entrop probeert met een aankondiging voor een leergang van het KIVI op 6 en 7 juni op de THT 
onder een kopje Wordt werken overbodig?, de angst voor massale werkloosheid ten gevolge van 
de toenemende automatisering weg te nemen. In de leergang wordt bekeken hoe het nu en in de 
toekomst staat met de automatisering in communicatietechniek, organisatie, verkeerstechniek en 
regeltechniek, en wordt ingegaan op de sociale aspecten van automatisering. Op 8 november houdt 
Duijvestijn nog een colloquium over Het gebruik van de computer bij het ontwerpen. 
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Op 15 november 1968 vergadert het Genootschap voor Automatisering. Daarbij worden drie 
voordrachten gehouden: Duijvestijn: De plaats van de bestuurlijke informatieverwerking in het 
studieprogramma van de THT; Van Hasselt: Numerieke besturing in het moderne 
productiesysteem; en Akos: Het ontwerpen en invoeren van een informatiesysteem ten behoeve 
van de bedrijfsvoering. 

Onderwijs 
Behalve een naamsverandering van Software I en II in Programmatuur I en II is het door de 
vakgroepen geleverde onderwijs gelijk aan 1967. 
Assistentie voor het Algol practicum wordt verleend door Van Dorp, Kleefstra, Elsenaar, Jansen, 
Alblas, Van Berne en Van Kooten. De eerste studenten bij de leerstoel Numerieke wiskunde 
helpen hard mee in deze pioniersfase. Algol wordt gegeven aan EL, WB en CT. In het eerste 
semester aan honderdvijftig en in het tweede aan tachtig studenten. Het slaagpercentage is 86%. 
Haitsma en Van Hulzen verzorgen het practicum numerieke wiskunde voor ruim tweehonderd 
studenten. 
Voor programmatuur I wordt door Haitsma een nieuw practicum opgezet waaraan twintig 
studenten deelnemen. Broenink en Van Dorp assisteren. Aan programmatuur II doen vier 
studenten mee. 
In het vak programmeertalen wordt door Van Hulzen de taal FORMAC behandeld. Er doen zeven 
studenten aan mee. 

B-opdrachten 
In 1968 worden de eerste B-opdrachten in de informatica afgerond. Bij Duijvestijn zijn de eerste 
afstudeerders Jan Helder (februari) en Wim Kleefstra (oktober). Bij Blaauw zijn het André du 
Croix (juni) en Van der Zwaag.  
De opdrachten geven een beeld van het onderzoek van de leerstoelen op dat moment. Helder doet 
zijn B-opdracht in de vertalergroep en Kleefstra bij Haitsma waar hij een symbolische 
assembleertaal ontwerpt voor het genereren van code voor de controlcomputer van de leerstoel 
Regeltechniek. 
Op 6 juni houdt du Croix bij Blaauw zijn B-voordracht, die hij heeft verricht bij mej. Donkers, 
getiteld Programmeersysteem voor de toekenning van logische eenheden aan een digitaal 
ontwerp. Van de Zwaag doet bij Vissers zijn B-opdracht over Een automatisering voor de 
plaatsing van digitale componenten. Het is een uitbreiding van een reeds bestaande taal voor het 
plaatsen van verbindingen op kaarten, waarbij de componenten zo geplaatst moeten worden dat de 
bedrading zo eenvoudig mogelijk is. 
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Uitreiking eerste B-diploma’s 
Op 23 februari 1968 worden om 15.00 uur in de kantine van BB de eerste nominaal gehaalde B-
diploma’s uitgereikt aan studenten van generatie 1964.  
 

 
De eerste B-diploma’s voor studenten van generatie 1964 

L. Noordzij van WB is de eerste die het B-diploma in ontvangst mag nemen en wordt daarmee de 
eerste baccalaureus van Nederland. Later zal hij ook de eerste ingenieur van Twentse bodem zijn 
en daarna ook nog de eerste promovendus die zijn gehele opleiding aan de THT heeft volbracht. 
CT reikt zeven B-diploma’s uit. Bij EL krijgen vijf studenten hun B-diploma. Het zijn A.J.G. 
Dorgelo, J.G. Elsenaar (met lof), J.R. Helder, W.J. de Lange en J.W. Scholtens. Jan Helder haalt 
zijn diploma bij de leerstoel van Duijvestijn. Hij is daarmee de eerste afgestudeerde informaticus. 
Van de overhandiging van zijn diploma door Duijvestijn is een foto bewaard gebleven.  
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Duijvestijn spreekt de eerste afgestudeerde informaticus Jan Helder toe bij de uitreiking van het B-diploma 

op 23 februari 1968 

Hoe weloverwogen studenten hun studierichting kiezen is twijfelachtig. Het antwoord van een 
geslaagde EL’er op de vraag waarom hij EL gekozen heeft is: ‘Och, het was het dichtst bij de 
patio’s.’ Ook van het idee na het behalen van het B-diploma eerst het bedrijfsleven in te gaan komt 
bij deze generatie nog niet veel terecht. Van de dertien geslaagden verlaat er slechts één de THT. 
Op het moment van het uitreiken van de eerste diploma’s is men het er in den Haag nog niet over 
eens hoe de bijbehorend titel geschreven moet worden. Pas op 4 april wordt bekend gemaakt dat er 
achter de naam een hoofdletter B geschreven zal worden, met daarachter t.w. om aan te geven dat 
het om de technische wetenschappen gaat. Het wordt dus B.t.w. 
Op 14 juni vindt de tweede uitreiking van B-diploma’s plaats. 

Rekencentrum 
Duijvestijn bekleedt ook in 1968 de functie van hoogleraar-beheerder van het Rekencentrum. Tot 
het curatorium behoren verder Blaauw, Feil, Van Hoek, Janssen, Van Twist en Zandbergen. Een 
van de curatoren prof. ir J.M.L. Janssen van AW wordt door de minister als lid benoemd in de 
nieuwe Commissie Reken- en InformatieVerwerkende Apparatuur (CRIVA) voor 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Deze moet de minister in het vervolg adviseren bij het 
beoordelen van aanvragen van wetenschappelijke instituten voor dure rekenapparatuur. 
Korteweg, Van Buchem, Eilers, Gosen en Vervoort vormen de Systeemgroep van het 
Rekencentrum. Zij moeten het gebruik van het besturingssysteem van de IBM-360 proberen te 
doorgronden en het systeem in de lucht zien te houden. Verder moeten zij het gebruik reguleren 
door protocollen te ontwerpen, die door de gebruikers moeten worden gevolgd. De gegevens 
worden in handleidingen aan de gebruikers ter beschikking gesteld.  
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Voor het installeren van een nieuwe release is men vaak tot diep in de nacht in de weer. Eerst moet 
er iemand met een harddisk in het bagagenet per trein naar Leiden om daar een nieuwe release op 
te laten zetten. 
Meershoek, Geisink, Severein en Walter vormen de Numerieke groep. Zij bieden hulp aan de 
gebruikers die de machine voornamelijk gebruiken voor wetenschappelijk rekenwerk. Er zijn 
numerieke procedures voor ALGOL beschikbaar in een bibliotheek waarop men zich kan 
abonneren.  
Vinke is bedrijfsleider. Hij wordt geassisteerd door secretaresse mej. Boom, de operateurs Van de 
Einde, Haasewinkel en Timpers en de programmatypistes mej. Boers, die tevens de receptie voor 
haar rekening neemt, mej. Van de Berg, cheffin van de ponskamer, mw Boerhof-de Jonge, mej. 
Luschen en mej. Weiss.  
 
Eind februari wordt bij het Rekencentrum een numeriek bestuurde tekentafel van Gerber 
geïnstalleerd. Het is een vlakke tafel met een tekenformaat van 125x150 cm, met een zeer grote 
nauwkeurigheid. De tafel wordt off line met ponsband aangestuurd, die vooraf door een 
programma op de computer geponst kan worden. Door de systeemgroep is daartoe een pakket 
tekenroutines ontworpen.  
Bij EL worden in die tijd de eerste geïntegreerde schakelingen gemaakt. Voor de productie 
daarvan is een masker nodig, dat fotografisch wordt verkleind en gerepliceerd. Deze maskers 
worden tot nu toe met de hand uit stripfolie gesneden, maar met de komst van de tekentafel ziet 
men nieuwe mogelijkheden. Er wordt een houder voor een mesje gemaakt waarmee de maskers 
eerst in x- en na het mesje een kwartslag gedraaid te hebben, in y-richting gesneden kunnen 
worden.  
Vervoort ontwerpt daarvoor een Masker Beschrijvings Taal (MBT), die dienst doet voor het 
beschrijven van de maskers. Deze beschrijving wordt vertaald naar opdrachten voor de tekentafel 
en in ponsband geponst. Een andere toepassing van de Gerber tekentafel is het tekenen van 
stereoplaatjes van kristalroosters op basis van gegevens verkregen door röntgendiffractiemetingen 
aan kristallen door Harkema bij CT. 

 
Een van de eerste tekeningen om de Gerber-tekentafel te testen 

In oktober wordt de tekentafel officieel in gebruik genomen. Op 11 november wordt om 11 en 14 
uur een demonstratie gegeven, die de dagen daarvoor door de systeemgroep is voorbereid. Een van 
de tekeningen die op het grote demonstratievel verschijnt, is Sir System uit Computer Comment. 
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In januari 1968 geeft Korteweg een PL/1-cursus van tien dagdelen die alleen bestemd is voor 
personen werkzaam in de administratieve sector. Ook wordt in januari door Duijvestijn en Van 
Kooten een ALGOL-cursus gegeven voor wetenschappelijke medewerkers. 
 
Op 1 oktober begint het Rekencentrum met een nieuw systeem van uitgifte van publicaties ter 
vervanging van het te statisch geworden blad Computer Comment. Men kan zich nu abonneren op 
drie typen mededelingen: aankondiging van een nieuwe publicatie (die men dan kan bestellen); 
mededelingen van belang voor alle gebruikers; en mededelingen van zeer tijdelijke aard. Van een 
bestelde publicatie krijgt men automatisch alle wijzigingen toegestuurd. Dat betekent een grote 
hoeveelheid werk voor Bea Boom, en veel problemen met een moeilijk up to date te houden 
klantenbestand. De redactie bestaat uit Meershoek, Eilers, Vinke en Severein. 

Een groter computermodel 
Rond de jaarwisseling wordt de huidige 360/30 vervangen door een model 360/50. 
 

 
Maquette van de nieuwe IBM-360/50 configuratie, met links beeldschermterminal, de tekentafel, zes disc-
units, twee tape-units, rechts de randapparatuur met daarachter de centrale verwerkingseenheid en het 

langzame kerngeheugen 

Het nieuwe systeem bevat de volgende onderdelen, die elk in een eigen grote kast zijn 
ondergebracht: 
- De centrale verwerkingseenheid, die een sneller rekenorgaan bevat en 256 K kerngeheugen 

(bij het huidige model is het kerngeheugen al een keer verdubbeld van 32 naar 64 K). 
- Een groot langzaam kerngeheugen van 1 M. 
- Een consoleschrijfmachine voor de operateur. 
- Een snelle regeldrukker, die 1100 regel per minuut kan afdrukken. 
- een kaartlezer-ponser, die 1000, resp. 300 kaarten per minuut kan verwerken. 
- Een papierbandlezer, die 1000 tekens per seconde kan lezen. 
- een papierbandponser, die 150 tekens per seconde kan ponsen. 
- Twee magneetbandeenheden. 
- Zes magneetschijfeenheden met verwisselbare schijven van 7 M. 
- De Gerber-tekentafel. 
- Tele-Info 
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Schema van de tweede computer, de IBM-360/50 

Het laatste punt wordt met enige trots toegelicht: ‘Nieuw voor de THT zal zijn de 
informatieverwerking op afstand, dat wil zeggen dat een aantal terminals via telefoonlijnen direct 
met het computersysteem worden verbonden.’  
De hogeschool krijgt de beschikking over de volgende terminals: 
- Schrijfmachineterminals, die bij de diverse afdelingen worden geplaatst. 
- Een schrijfmachine-kaartleesterminal bij het RC 
- Een beeldschermterminal bij het RC. 
Verder wordt uitgelegd dat er een nieuw type operatingsysteem komt, gebaseerd op 
multiprogrammering.  
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De IBM-360/50 met een aanzienlijk complexer controlepaneel 

Men kan programma’s aanbieden geschreven in ALGOL, Assembler, FORTRAN-E, en nu ook -G 
en -H, welke meer faciliteiten bieden, en PL/1. Op de schrijfmachineterminals wordt CPS 
(Conversational Programming Systeem) gebruikt. Men verwacht, gezien de ontwikkelingen in de 
VS, dat de toepassing van informatieverwerking op afstand via terminals een belangrijke plaats zal 
gaan innemen. Met als voorbeelden: Een Algol-60 cursus via terminals, het conversationeel 
verwerken van kleine rekenproblemen, het raadplegen van grote bestanden via de terminal en het 
inbrengen van meetgegevens en besturing van meetprocessen. 
Ook voor de beeldschermterminal verwacht men een grote toekomst: het ontwerpen van 
schakelingen en bedradingschema’s, het ontwerpen van werktuigbouwkundige constructies en het 
ontwerpen van regelsystemen. 
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Onderhoud aan de IBM-360/50 computer. In de opengedraaide ramen de houders van componenten die aan 

de achterzijde met wirewraptools worden bedraad 

Met frisse moed voor het nieuwe jaar denkt men aan de volgende projecten: 
Simulatie van telefonieproblemen, wachttijdproblemen, een machinefabriek, continue systemen, 
dynamisch programmeren t.b.v. bedrijfsmodellen, numeriek wiskundige projecten, numerieke 
besturing gereedschapsmachines, automatisering van de administratie, softwareonderzoek, en 
ontwerpautomatisering van digitale systemen. 
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1969 

Jaaroverzicht 
Democratisering 
De democratisering blijft ook in 1969 de gemoederen bezighouden. Cineclub ‘69 vertoont nog 
eens een film over de bezetting van het Maagdenhuis om ons warm te houden. In zijn jaarrede bij 
de opening van het academisch jaar verzucht Vlugter: ‘Ik heb het gevoel dat we nu, vijf jaar na de 
opening, weer een geheel nieuw instituut voor wetenschappelijk onderwijs gaan opzetten, maar 
dan in een samenspraak en samenwerking van veel meer lieden – en vele ervaringen rijker.’ Het 
komt vaak voor dat na een periode van enkele jaren een op zich goed functionerende organisatie 
toch weer op de helling moet. Het zal in de loop van de geschiedenis van Informatica nog vaak 
gebeuren. Misschien is het komen en gaan van beleidsvoorbereiders en managers op allerlei 
niveaus hier debet aan. Voor veel aanstellingen geldt een periode van vier jaar. Daarin wil je als 
nieuwe bestuurder graag je eigen stempel drukken op de ontwikkelingen terwijl dat voor de 
organisatie niet altijd noodzakelijk is. Hoewel in de jaren zestig de roep om meer inspraak van 
onderaf schijnbaar de hoofdrol vervult, kan het nieuwe beleidsvoorbereiders natuurlijk ook goed 
van pas zijn gekomen. Het gevolg is wel dat het steeds veel energie vraagt van de medewerkers die 
voor de implementatie van de plannen verantwoordelijk zijn. Van alle geledingen wordt een 
bijdrage verwacht; er worden experimenten gestart en hoorzittingen georganiseerd.  
TW is heel snel met het nadenken over een nieuwe organisatiestructuur van de afdeling. Dat ligt 
wiskundigen wel. Op 13 januari is bij TW al een studieraad ingesteld bestaande uit W.J. Kleefstra 
(voorzitter), Tj. Plomp (vice voorzitter), G.J. Jansen (secretaris), drs H. Alblas, E.J. de Bruijn, J.R. 
Helder, dr R. Nottrot, G.A. van Overloop, prof. Van Spiegel en B.H. Verschuur. Op 23 september 
nodigt de studieraad studenten uit over de nieuwe structuur te praten, waarbij tevens de plannen 
voor het oprichten van een studievereniging worden besproken. 
Een structuurcommissie timmert vervolgens een zodanig goed voorstel in elkaar, dat het in een 
voltallige vergadering op 29 oktober met slechts één tegenstem wordt aangenomen. De 
afdelingsraad zal uit alle geledingen worden gekozen, en deze kiest dan weer een bestuur. Verder 
worden er veel commissies en raden ingesteld om ieder zijn zegje te laten doen en het bestuur te 
adviseren. Er zullen ook regelmatig voltallige vergaderingen worden gehouden zodat iedereen ook 
daar nog eens inspraak heeft. Het voorstel gaat naar het THT-bestuur, en er wordt meteen ook al 
een reglementencommissie ingesteld zodat het bij goedkeuring direct geconcretiseerd kan worden.  

Verkorting studieduur 
Na het verschijnen van de eerste nota Posthumus in oktober 1968 komt landelijk de discussie op 
gang over mogelijkheden tot verkorting van de studieduur. In mei stuurt Posthumus een nota aan 
alle instellingen met het verzoek daarop te reageren. De commissie die zich op de THT en tijdens 
een workshop in Lunteren, over deze nota gaat buigen krijgt de toepasselijke naam Compost. Hoe 
vruchtbaar de bedoelingen van de minister ook zijn, de TH voelt het als een bedreiging voor het 
voortbestaan van het baccalaureaat, en vindt dat zij met dat diploma al vijf jaar lang een oplossing 
biedt voor het door Posthumus geponeerde probleem. De THT vraagt de afdelingen erop te 
reageren. In EL wordt daartoe in december een commissie benoemd met de welluidende naam 
Compostel (Commissie Posthumus EL), gevormd door Blaauw, Memelink (vz), Smit, Sorber, 
Umbach en Vervoort, die gaat inventariseren hoe de studie er in een verkorte vorm uit zou kunnen 
zien. De resultaten van de afdelingen worden gebundeld in een nota waarin vooral de eigen 
plannen van de THT naar voren worden gebracht. Van alle kanten in het land komt veel protest op 
de nota Posthumus, die daarop in de ijskast verdwijnt om tien jaar later bijna ongewijzigd weer te 
voorschijn te komen, waarna deze zonder slag of stoot als de tweefasenstructuur wordt ingevoerd. 
Bij de THT is het baccalaureaat dan al gesneuveld. 
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Medische faculteit in Twente 
Op 14 januari start de campagne Dè Medicijn Twente van de al in december 1967 opgerichte 
stuurgroep, waarmee getracht wordt een medische faculteit op de THT te realiseren. Het gaat niet 
door want in september wijst de minister Maastricht als gegadigde aan. De THT neemt het sportief 
op maar wil daarover wel opheldering bij de Tweede Kamer. 
 

 
Manifestatie voor het binnenhalen van de medische faculteit op de THT 

Bouwactiviteiten 
Er is gezocht naar een geschikte architect en in de afdelingsvergadering van 12 mei 1969 wordt het 
TW-bestuur gemachtigd in overleg met het Bouwbureau de architect Heydenrijk uit Amersfoort te 
verzoeken een voorlopig ontwerp te laten maken. Dit ontwerp zou een deel moeten zijn van een 
groter complex, waarin de afdelingen Elektrotechniek en Maatschappij Wetenschappen zouden 
moeten worden gehuisvest. Na enige voorontwerpen ontstaat een voorlopig plan, dat door zijn 
flexibiliteit vele mogelijkheden biedt en waarmee de afdeling zich in principe kan verenigen. 
Begin mei 1969 wordt goedkeuring verkregen voor een nieuw gebouw voor Toegepaste Wiskunde 
en het Rekencentrum, het TW/RC-gebouw, dat in 1973 gereed zal zijn. Architect Heydenrijk uit 
Amersfoort mag verder gaan met het ontwerp. 
Er is in mei ook goedkeuring verkregen voor de bouw van een Campuscentrumcomplex (CCC), 
dat later de Vrijhof wordt genoemd. 
Het sportcentrum is inmiddels bijna klaar. Hoofdsportleider Aarsse metselt op 18 april de 
155.989e en (voorlopig) laatste steen. 
Op 21 juli wordt de eerste tranche van de nieuwe mensa, toen nog ‘de Burcht’ genoemd, in 
gebruik genomen. Men klaagt dat de prijzen van consumpties en maaltijden sterk gestegen zijn. 
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Het bier is in vijf jaar tijd 57% duurder geworden. Twee maanden later gaan de prijzen weer wat 
omlaag. Een maaltijd kost dan f 2,75. 

Personeel 
Op 4 juni overlijdt na een ernstige ziekte prof. Greiner, een van de oprichters van de THT. Korte 
tijd voor zijn overlijden is hij nog geregeld op de THT. Hij is aanwezig bij de voordrachten van 
een groepje ambtenaarstudenten, die een CT-vak doen bij mej. Pals. Het kost hem echter veel 
moeite er geestelijk bij te blijven. 
 
Op 12 november is er weer een film over telefoonmanieren. Deze wordt maar liefst vijf maal 
herhaald om iedereen in de gelegenheid te stellen ernaar te komen kijken.  

Studenten 
Voorlichting ontwerpt een informatiefolder over computerkunde en informatica met de opvallende 
titel Hoe lang kost even weinig. Deze wordt op middelbare scholen uitgereikt. De leerstoelen van 
Blaauw en Duijvestijn dragen hun steentje bij aan de inhoud waarin meteen wordt afgerekend met 
een hardnekkig misverstand: ‘Het zal dan bovendien blijken dat de magische krachten, die aan een 
elektronisch brein worden toegeschreven, niet bestaan.’ 
 
Van 28 tot 30 maart vindt er op de THT voor het eerst een voorlichting voor meisjes plaats. Het 
programma bestaat uit een hoor- en werkcollege en een practicum op zaterdagochtend, een 
gezellige avond op zaterdagavond en een kerkdienst en evaluatie op zondagochtend. Voor 
zaterdagmiddag is een puzzeltocht op de campus bedacht, waarvoor met behulp van een 
technische school een heleboel fietsen rijklaar worden gemaakt.  
 

 
Reparatie van fietsen voor de eerste meisjesvoorlichting 

 



117 

 
Eerste meisjesvoorlichting 

Omdat het programma op zaterdagochtend erg uitloopt is er onvoldoende tijd om een goed 
voorbereide demonstratie bij de leerstoel Numerieke wiskunde te kunnen geven. Om de situatie te 
redden neemt Duijvestijn zonder overleg het heft in handen en leidt de meisjes rond, wat door de 
mensen die het werk hebben voorbereid niet in dank wordt afgenomen. 
 
In juni behaalt een van de eerste vier meisjes, mej. Letteboer bij CT haar B-diploma. 
Op 12 november levert de THT zijn eerste ir van eigen bodem. Het is weer L. Noordzij van WB 
die ook al als eerste het B-diploma in ontvangst nam, die met deze eer gaat strijken.  
 
Braakman van het 
practicum 
natuurkunde deelt 
mee dat er een 
aantal boekjes 
getiteld De 
rekenliniaal van Lock en Bouman zijn aangeschaft waarmee men kan leren met de rekenliniaal 
(afb) vertrouwd te raken. De rekenliniaal, die bestaat uit twee langs elkaar schuifbare delen met 
een logaritmische schaal wordt nog veel gebruikt voor het technisch rekenwerk tijdens studie, 
practica, tentamens en wetenschappelijk onderzoek. De zakrekenmachine moet nog worden 
uitgevonden. 
 
Op 2 oktober organiseert EL een forum over informatietechniek naar aanleiding van vragen van 
studenten in de AVEL over wat een ‘informaticus’ eigenlijk is, en of de opleiding gericht is op het 
opleiden van ‘informatici’. In het forum discussiëren Blaauw, Breedveld, Van Dixhoorn, Kleima, 
Hof en Boon over deze vragen. Deze discussie gaat voornamelijk over de elektrotechnische 
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informaticus, gericht op de hardware, en niet op de numeriek getinte software informaticus, voor 
wie de opleiding inmiddels bij TW is ondergebracht. 
 

Dit studiejaar komt het aantal eerstejaars voor het 
eerst boven de 400. Ook het aantal meisjes neemt 
sterk toe, al blijft het nog beperkt. Mogelijk heeft 
de voorlichting dan toch een keer succes gehad. 
Bijgaande tabel geeft een overzicht vanaf 1964. 
TOG staat voor: Twente en Oost Gelderland, ON 
voor: Oost Nederland en RN voor: Rest Nederland. 
 

Studentenactiviteiten 
Op 13 februari 1969 wordt door Scintilla de IEEE Student Branch Twente opgericht.  
Scintilla begint met het organiseren van de lunchfilms in collegezaal T3 in de toren van E&F. Op 
een van die films wordt de werking van een transistor op een nogal primitieve manier uitgelegd, 
waarbij er uit een rijtje elektronen dat door een draad gestuurd wordt steeds precies één naar 
beneden valt, wat de nodige hilariteit veroorzaakt. Het effect van de uitleg gaat daarmee helemaal 
verloren. 
 
Op 19 november 1969 wordt bij TW de studievereniging Abacus opgericht. Het eerste bestuur 
wordt gevormd door H.J. van der Brug (voorzitter), drs B.A. van der Neut (vice voorzitter), H. 
Docter (secretaris), B.H. Verschoor (penningmeester) en T.H.J. Nieuwenhuysen 
(evenementencommissie). 
 
EL-studenten die kennelijk soms op het dak van het EF-gebouw klimmen om vandaar stenen naar 
beneden te gooien op het grasveld worden via het THT-nieuws gesommeerd met die activiteit te 
stoppen omdat het te gevaarlijk is voor de grasmaaiers. 

Leerstoelen 
Numerieke wiskunde en programmatuur 
Mw Van der Zee-Oonk verlaat op 15 december de leerstoel. Mw Kamsteeg-Kemper komt op 7 juli 
bij de technische staf van de vertalergroep.  
 
Er komen binnen de onderafdeling TW twee leerstoelen op informaticagebied bij, die door twee 
nieuwe medewerkers worden opgezet: Programmatuur voor bedrijfskundige systemen en 
Programmatuur en discrete wiskunde. Duijvestijn, die nog tal van functies bij EL vervult (lid van 
de afdelingsvergadering, de benoemingsadviescommissies voor vijf leerstoelen, het curatorium 
van het RC, de senaatscommissie wetenschapsbeleid, de COPEL, de numerieke werkgroep en de 
bundeling research EL) wordt daardoor ontlast en weet zich verzekerd van een goede bezetting 
van het groeiende vakgebied.  

Programmatuur voor bedrijfskundige systemen 
De leerstoel richt zich op de beheersing van informatiestromen met behulp van computers. Voorts 
zal de leerstoel zich bezighouden met het definiëren en het bestuderen van kunsttalen ten behoeve 
van de beschrijving van administratieve processen, de mathematische formulering hiervan en de 
systeemanalyse. Verder behoort tot het vakgebied de problematiek van de datacollectie, 
bestandsopbouw en information retrieval, alsmede de bestudering van de mogelijkheden en de 
beperkingen van de computer. 
 

lichting ingeschreven 
 TOG ON RN totaal meisjes 
64 72 63 94 219 4 
65 86 54 78 218 6 
66 89 49 89 227 4 
67 75 71 141 287 2 
68 78 88 186 352 3 
69 93 123 204 420 14 
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Voor het lectoraat bestaat nog een vacature. Koot wordt op 1 mei aangesteld met een 
onderwijsopdracht om de leerstoel in te richten. Vakken met bijbehorende hoorcolleges worden in 
principe door de hoogleraar gegeven. Wanneer dat om een of andere reden niet kan, kan aan een 
medewerker een speciale onderwijsopdracht worden verstrekt. Niet zelden is dat een opstapje naar 
een lectoraat of hoogleraarschap. 

Programmatuur en discrete wiskunde 
De taak van deze leerstoel is het verzorgen van zowel het onderwijs als het 
onderzoek in de theorie van de programmeertalen. Verder wordt aandacht 
geschonken aan dat deel van de discrete wiskunde, dat zich bezighoudt met 
het begrip ‘effectieve berekenbaarheid’, met de formele talen en met de 
automaten. 
Bij KB nr. 27 van 5 juni 1969 is dr ir J.J.C. Loeckx (foto) benoemd tot 
gewoon hoogleraar in de afdeling AW om onderwijs te geven in de 
programmatuur en discrete wiskunde. Jacques Jean Constant Loeckx werd 
op 2 november 1931 te Schaerbeek (Brussel) geboren. Van 1950 tot 1955 
studeerde hij elektrotechniek aan de Université Libre te Brussel. Hij 

promoveerde in 1968 aan de Université Catholique te Leuven op een proefschrift getiteld The 
mechanical construction of bounded-context parsers for Chomsky O-type languages. Van 1955 tot 
1963 was hij werkzaam bij de Bell Telephone Manufacturing Company te Antwerpen waar hij de 
leiding had van een groep ‘Basic functional devices’. In 1963 trad hij in dienst van de Manufacture 
Belge des Lampes Electroniques (MBLE) waar hij onderzoek verrichtte in de theorie van 
programmeertalen en programmeertaaltransformaties. Momenteel is hij hoofd van de groep 
‘programming languages’ van het MBLE laboratorium. Sinds 1966 heeft hij tevens een 
onderwijsopdracht aan de Technische Hogeschool te Eindhoven in de afdeling der Elektrotechniek 
waar hij een college geeft getiteld ‘Structuur der programmeertalen’. Sinds 1966 is hij lid van een 
tweetal werkgroepen van de International Federation of Information Processing (IFIP). De taak 
van de nieuw in te stellen leerstoel is het onderwijs, zowel als een onderzoek te verzorgen in de 
theorie van de programmeertalen, daaronder begrepen de programmeertaaltransformaties. Verder 
zal aandacht worden geschonken aan dat deel van de discrete wiskunde, dat zich bezighoudt met 
onder meer de theorie van de berekenbaarheid, alsmede de automatentheorie. 
Loeckx begint op 1 augustus. Voor de wetenschappelijke staf bestaan nog vacatures. 

personeelsbeleid 
Het toenemend aantal leerstoelen leidt tot een bezinning op het toekomstig personeelsbeleid, 
waarvan op 5 maart 1969 een schets aan TW wordt aangeboden, die is opgesteld door Alblas, Van 
Berne, Duijvestijn, Haitsma, Van Hulzen en Van Kooten. Hierin komt ter sprake dat er grotere 
eenheden zouden moeten komen (zoiets als een toekomstige vakgroep volgens de WUB als 
bundeling van leerstoelen), die bij toerbeurt door een van de hoogleraren zal worden 
vertegenwoordigd. De overige stafleden blijven leerstoelgebonden en kunnen worden 
onderscheiden in gezellen – jonge academici, die binnen het kader van een onderzoeksproject 
werkzaam zijn, zoals afgestudeerden die wensen te promoveren, meesters – stafleden die geacht 
worden als projectleider op te kunnen treden, en patroons – de projectleiders of coördinatoren. 
Geprojecteerd op het dan geldende rangenstelsel zouden gezel, meester en patroon respectievelijk 
een WM, een WM I, en een WHM, lector of hoogleraar zijn. 
 
Er is sprake van een personeelstekort. In een document Tijdsbesteding cursus 1969–1970 wordt 
berekend dat er 10.140 uur aan onderzoek, onderwijs en bestuursactiviteiten besteed zal moeten 
worden, terwijl er maar vijf medewerkers gedurende 44 weken beschikbaar zijn, wat neerkomt op 
een potentieel van 8.800 uur. Over het tekort van 1.340 uur wordt opgemerkt dat dit ‘ten laste 
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komt van de avonduren resp. wordt onttrokken aan de projecten.’ De onderwijstaakverdeling is 
een probleem van alle tijden. 
De grootste posten in de naar de huidige maatstaven ruim bemeten berekening zijn: voor 
onderzoek 4.800 uur, voor het maken en bijwerken van dictaten en het geven van colleges 2.000 
uur en voor leerstoelvergaderingen maar liefst 1.200 uur. 

Digitale techniek 
De wetenschappelijke staf wordt met twee medewerkers uitgebreid. Wilmink begint op 1 maart 
1969 en Van der Knaap op 1 juli. 

Onderzoek 
De volgende onderzoeksprojecten worden genoemd in het jaarverslag TW van 1968/69. 
Computer Assisted Instruction – Van Kooten. 
Simulatie van discrete event systemen – Haitsma. 
Macrogeneratoren – Haitsma. 
Schedulingstrategieën voor timesharingsystemen – Haitsma. 
Programmeertalen voor formulemanipulatie – Van Hulzen. 
Studenten-Algolvertaler – Van Berne. Dit project is het oudst en heeft inmiddels een werkende 
vertaler opgeleverd bestaande uit vier uitwisselbare fasen, waaraan door Alblas, Van Dorp, Den 
Andel en een stipendiumstudent Rackl is gewerkt. Mw Schaap en mw Kamsteeg verrichtten 
voornamelijk het vele programmeerwerk. 
 
Op 3 en 4 mei is er een symposium over De computer in de geneeskunst met veel sprekers van de 
THT, onder wie Duijvestijn en Blaauw. Het symposium wordt door Max Euwe afgesloten.  
Op 19 december wordt er in TW een Computerscience dag georganiseerd voor studenten en het 
wetenschappelijk corps. Loeckx opent de dag met de lezing Enige wetenschappelijke 
beschouwingen over de theorie van programmeertalen. Na een gemeenschappelijke lunch spreekt 
Koot over Computerscience in het bedrijfsleven, gevolgd door Haitsma over Het studieprogramma 
computerscience. De dag wordt met een discussie over de computerscience-opleiding afgesloten. 
Computerscience als een zelfstandige activiteit binnen TW begint zich, zij het nog voorzichtig, te 
manifesteren. 
Van 6 tot 10 oktober organiseert de stichting het Nederlandse Studiecentrum voor Administratieve 
Automatisering samen met onder andere het KIVI een workshop met de in dat jaar zeer 
futuristische titel: Internet 1969. Bedoeld is niet het pas veel later bedachte Internet. Het gaat hier 
over projectplanning met behulp van netwerkmethoden. 
Duijvestijn bezoekt drie congressen: Computer Science Education in Londen en in Grenoble, en 
het Nederlands Mathematisch Kongres. Haitsma bezoekt het IFIP congres in Edenburgh. Van 
Berne en Helder bezoeken een summerschool over recente ontwikkelingen in Computer Science in 
Kopenhagen. 

Colloquia 
Een groep van elf wiskundigen, onder wie Van Kooten, Van Hulzen, Meershoek, Severein, Van 
Zutphen en Duijvestijn, bestudeert samen het boek Matrix Iterative Analysis van Varga. 
Op 1 juli geeft W. Rackl een lezing over Vertaling van een subset van Algol volgens het principe 
van de bounded context analyse. Van Berne en Helder houden een voordracht over 
Taaltransformaties op de ‘Tagung’ over Algol 68 in Münster. 
Op 6 november vertelt Haitsma over Simulatie van discrete event systemen. Verder geeft hij nog 
twee lezingen op symposia over Informatiesystemen voor de Stichting Studiecentrum 
Administratieve Automatisering. 
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Onderwijs 
Op 27 oktober presenteren alle leerstoelen van EL zich op een introductiemiddag voor studenten 
en medewerkers. Op vloer 9 laat Digitale techniek iets zien over het optellen van binaire en 
decimale getallen, en wordt digitale apparatuur gedemonstreerd: een display, een ponsbandlezer en 
-ponser, kabels en een bedradingmachine. Voor de leerstoel van Duijvestijn verzorgen studenten 
enkele demonstraties. Prins en Smeding tonen hun computergestuurd onderwijssysteem en Van 
Dorp het studentenvertalerproject. Verder wordt een terminaloperatingsysteem gedemonstreerd. 
 
Loeckx en Koot nemen enkele vakken van Duijvestijn over. Deze krijgen daardoor ook een wat 
andere inhoud. Het betreft Programmeertalen en Programmeertaaltransformaties door Loeckx, en 
Programmatuur voor bedrijfskundige systemen door Koot. Loeckx, die zich heeft gespecialiseerd 
in de theoretische informatica heeft daarnaast nog twee nieuwe keuzevakken in de planning: 
Formele talen I en II. Hij zal ze, zoals later blijkt niet allebei geven. 
Het aantal studenten dat in deze vakken (mondeling) tentamen doet is nog gering: Programmatuur 
I en II: 9 resp. 5, Taaltransformaties: 3, Numerieke wiskunde I en II: 7 resp. 1. 
Achterin deel I wordt bij het jaar 1974 een overzicht van alle vakken gegeven. 

B-opdrachten 
Het verwerken van Algol-60 programma’s door het Rekencentrum vraagt om een snelle vertaler 
die goede foutmeldingen geeft. Dit heeft grote invloed op het onderzoek van de vertalergroep. Op 
28 augustus houdt Henk van Dorp zijn B-voordracht over Deterministische analyse van een 
deelsyntax van Algol-60. Deze analyse kan op verschillende manieren geschieden: met bounded 
context- of precedentieanalyse, met een transitiematrix of met syntactische subroutines. De Algol-
60-achtige grammatica is zodanig omgevormd dat een op grond hiervan ontworpen top-to-bottom 
analysator met syntactische subroutines deterministisch is. De ontworpen analysator is aangepast 
voor het gebruik binnen het Studenten-algolvertalerproject van de vertalergroep van de leerstoel. 
Een ander onderzoek dat een direct gevolg is van de nieuwe mogelijkheden tot terminalgebruik die 
door de nieuwe computer wordt geboden is de opdracht van H.J. Prins en J. Smeding. Op 11 
september houden zij samen hun B-voordracht over Een computergestuurd onderwijssysteem 
(COBO). Prins vertelt over de door hem ontworpen teachertaal. Deze is gebaseerd op reeds 
bestaande talen als Coursewriter en Plato. Een docent kan er een cursus in programmeren, die 
bestemd is om via leerstations (typemachine of beeldbuis met toetsenbord) aan studenten 
gepresenteerd te worden, in een directe communicatie tussen student en computer. Smeding vertelt 
zijn deel over de interpretatietaal, waarin het cursusprogramma wordt omgezet om beter verwerkt 
te kunnen worden.  
 
Voor de leerstoel van Blaauw is de randapparatuur die in het RC beschikbaar is een inspiratiebron 
voor het onderzoek van Bonnema en Wilmink. Er worden twee B-opdrachten uitgeschreven. G.A. 
Schurink onderzoekt de problemen bij aanpassing van randapparaten aan een centrale 
verwerkingseenheid via een algemene adapter, waarvoor eerst de functies worden geclassificeerd, 
gevolgd door het ontwerp van een specifieke adapter voor een ponsbandverwerkend systeem 
(POLS) en een in- en uitvoer schrijfmachine (IBM-Selectric).  
H. de Miranda verricht een vergelijkbaar onderzoek aan een adapter voor een ponser. De adapter 
moet het randapparaat aanpassen aan de standaard interface van de centrale verwerkingseenheid. 
Uitgaande van de taken van een algemene adapter wordt een specifieke adapter voor de ponser 
ontworpen.  
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Rekencentrum 
De systeemgroep wordt uitgebreid met Meelhuysen en omvat nu Eilers (hoofd), Van Buchem, 
Gosen, Meelhuysen en Vervoort. Walter maakt plaats in de numerieke groep voor Van Zutfen. De 
numerieke groep omvat Meershoek (hoofd), Geisink, Severein en Van Zutfen. Bij productie en 
administratie zijn werkzaam de bedrijfsleider Vinke, secretaresse mej. Boom, administrateur 
Dercksen, operateurs Van de Einde, Haasewinkel, Timpers en Delamore. In de ponskamer/receptie 
werken mej. Boers (cheffin), en de programmatypistes mej. Van de Berg, mw Boerhof-de Jonge, 
mej. Luschen en mej. Weiss. 
 
In januari 1969 wordt de nieuwe computer met faciliteiten voor timesharing via terminals in 
gebruikt genomen. In verband hiermee krijgen de jobs nieuwe programmeursnummers. Voor het 
Algolpracticum wordt dat het onmogelijke administratieve getal met net een nul teveel om te 
onthouden: 9200001, ALGPRAC. 
 
In november 1969 is men voldoende ingespeeld op de nieuwe mogelijkheden van het 
terminalgebruik en wordt door het RC een cursus opgestart: Converseren met de Computer, met de 
volgende omschrijving: ‘Sinds een half jaar beschikt het RC over de mogelijkheid problemen op 
afstand, en al converserend met de computer, te programmeren en te verwerken. Daartoe zijn, of 
worden in de diverse afdelingen van de THT schrijfmachines geplaatst, die via telefoonlijnen met 
de computer verbonden zijn. (Deze schrijfmachines worden terminals genoemd). Dit converserend 
programmeersysteem heet CPS (Conversational Programming System). De gebruiker beschikt 
ondermeer over de volgende mogelijkheden: 
 

 
 

- Het programma kan regel voor regel ingetypt worden, waarbij eventuele taalfouten direct 
afgedrukt worden op de schrijfmachine. 

- Foute programmaregels kunnen worden verwijderd of verbeterd. 
- Programmaregels kunnen worden tussengevoegd. 



123 

- Programma’s en subroutines kunnen in een bibliotheek worden opgeslagen en weer 
aangeroepen. 

- Het programma kan in zijn geheel of gedeeltelijk verwerkt worden. 
- Rekenfouten en Rekenresultaten worden tijdens de verwerking van het programma op de 

schrijfmachine afgedrukt. 
- De verwerking van een programma kan worden onderbroken en weer hervat.’ 

 
De THT maakt hiermee een grote stap, van uitsluitend batchverwerking van programma’s via een 
loket, naar timesharing, waarmee het individueel verwerken van programma’s mogelijk wordt. 
Deze individuele vrijheid leidt ertoe dat het gebruik van terminals snel toeneemt. 
Tot dusver zijn vijf schrijfmachineterminals op de computer aangesloten: twee in EL, een in TW, 
een in CT en een in RC. Binnenkort zullen WB en MW er ook elk een krijgen. In de diverse 
afdelingen worden medewerkers als contactpersonen voor CPS aangesteld, ondermeer om de 
toegang te reguleren. Het zijn Harkema (CT en TN); Hones (WB); De Vries (TW); Van Koppen 
(EL); Raatgerink (EL); Van de Meer (EL en MW) en Van Zutfen (RC). 
CPS is aanvankelijk nog niet altijd ‘in de lucht’; voorlopig niet meer dan drie uur per dag. 
Waarschijnlijk kan de IBM-360/50 timesharing en batchverwerking tegelijk nog niet zo goed 
trekken. 
 

 
Schrijfmachineterminal 
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1970 

Jaaroverzicht 
Democratisering 
Bij broodje cultuur treedt een bekende student van de universiteit van Amsterdam op: Roel van 
Duyn, leider van de Provo’s en medeoprichter van de Kabouterbeweging Oranje Vrijstaat. Hij zit 
voor de kabouters in de gemeenteraad van Amsterdam. Deze keer komt de wijze naar het oosten: 
het is een les in inspraak en ‘aksie’. 
Op donderdag 22 januari bezetten 23 studenten van THT en AKI de bestuursvleugel met het doel 
er een permanent discussiecentrum in te richten. Aanleiding is een voorgestelde wijziging van de 
uitsluitingsprocedure. Ook vindt men het bestuur (nog steeds) te dictatoriaal. Een voorstel van de 
rector om de discussie in de daarvoor bestemde collegezalen voort te zetten haalt een 
democratische stemming niet, waarop de rector de vleugel door de politie laat ontruimen. 
Opvallend is dat er van andere studenten weinig belangstelling is voor de actie. 
 
TW houdt de eerste verkiezing voor een afdelingsraad voor drie geledingen. De opkomst is hoog, 
85%. Als voorzitter wordt Van Spiegel gekozen, wat op 24 januari door het bestuur van de THT 
wordt bekrachtigd. Nottrot wordt voorzitter van de onderwijsraad en Duijvestijn van de 
onderzoeksraad. 
Verder zijn er veel commissies: De bibliotheekkommissie (Van Hulzen), de kolloquiumkommissie 
(Wetterling), de huisvestingskommissie (Van Spiegel), de personeelskommissie (nog niet bezet), 
de stagekommissie (Van de Neut), de studietoelagenafdelingskommissie (Nottrot) en de 
onderwijskoördinatiekommissie (Sieben). Het zijn allemaal Kommissies met een K. De letter c 
wordt in deze tijd vaak door deze progressievere letter vervangen. 
 
Op 17 februari maakt minister Veringa het voorontwerp van de WUB openbaar. Er verschijnt een 
speciaal discussienummer van het THT-nieuws, waarin de voorstellen van de minister worden 
gezet naast die bedacht door de afdelingen. Het blijkt dat de structuur, bedacht door TW 
genuanceerder is dan die van de minister. Het is meer op vertrouwen gebaseerd, wat men graag zo 
wil houden. Er ontstaat een uitgebreide discussie.  
In mei wordt de WUB bij de Tweede Kamer ingediend. De democratisering is in volle gang. 
Iedereen die niets beters te doen heeft vult er zijn tijd mee. Lezers van het THT-nieuws krijgen 
zelfs inspraak in de situering van parkeerplaatsen bij het BB-gebouw en beplanting op het THT-
terrein. Men kan zijn voorkeuren kenbaar maken op een kaartje. Hondje Kooiker, het spotprentje 
in het THT-nieuws merkt op: ‘democratisering is koren op de papiermolen.’ Het is inderdaad een 
papieren discussie, want bij een discussie over de WUB in de grote collegezaal van WB komt 
slechts 7% van de campusgemeenschap opdagen.  



125 

 
Discussie over de WUB 

In mei verschijnt de tweede nota van Posthumus over studieduurverkorting, die tot algemeen 
ongenoegen nagenoeg gelijk is aan het eerste voorstel. Posthumus doet nog niet zoveel aan 
democratisering. 
Eind oktober verschijnt weer een extra editie van het THT-nieuws. Deze keer gaat het over de 
topstructuur van de THT. Het is bedoeld om te komen tot een tweede interim-structuur, die moet 
gelden tot de invoering van de WUB. Er worden vier voorstellen naast elkaar gepresenteerd, van 
Pekelharing/Schuyer, Fekkers, de GSV-commissie en de Senaatscommissie; waarbij aan de orde 
komen: de hogeschoolvergadering, de hogeschoolraad, het college van bestuur, andere organen en 
de vertegenwoordiging van de maatschappij binnen de hogeschool. 
Direct hierop komt er een themanummer uit, samen met Campofocus, over selectie en uitsluiting, 
het item dat de gemoederen steeds weer blijft bezighouden. 
Begin december wordt de wet Veringa door de Eerste Kamer aangenomen. Het hoogste orgaan zal 
de universiteitsraad worden, waarin drie geledingen (wp, studenten en nwp) zitting hebben. De 
bestuursstructuur zal geleidelijk bij de universiteiten in den lande worden ingevoerd. Eerst mag er 
nog wat worden geëxperimenteerd. 

Informaticaopleidingen 
In september dient minister Veringa de onderwijsbegroting voor 1971 in. In de memorie van 
toelichting zegt hij: ‘De Commissie opleiding van deskundigen voor automatische 
informatieverwerking heeft in haar rapport dat vorig jaar september werd uitgebracht, gepleit voor 
de spoedige oprichting van tien zelfstandige scholen voor hogere informatica. Aan die scholen zou 
een groot aantal van de toekomstige automatiseringsdeskundigen (systeemontwerpers, 
programmeurs en programmatuurdeskundigen) moeten worden opgeleid. De mening van die 
commissie wordt door andere deskundigen op dit terrein echter niet geheel gedeeld. Zij denken 
veeleer aan incorporatie van hogere informaticaopleidingen aan scholen voor hoger technisch 
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onderwijs en/of heao. Gezien deze uiteenlopende meningen van deskundigen is de minister van 
oordeel dat de wenselijkheid van zelfstandige scholen voor hogere informatica voorlopig aan 
twijfel onderhevig is.’ 
Eind 1970 hebben twee hbo-instellingen plannen om met een informaticaopleiding van start te 
gaan. Een daarvan is de hts voor Oost Nederland, die daarbij kan rekenen op computerfaciliteiten 
bij het Rekencentrum van de THT. 

Bouwactiviteiten 
De vestiging van de THT in Enschede heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling van de regio. 
Er zijn plannen om het Internationaal Carterings Instituut, het ITC ook in Enschede te vestigen. 
 
Eind februari wordt gestart met de bouw van de volgende fase van de studentenhuisvesting, de 
Piramides. Er wordt een prijsvraag uitgeschreven voor een definitieve naam voor het 
Campuscentrumcomplex (CCC). 
In de zomer wordt het plan bekend gemaakt voor de nieuwbouw voor TW, RC, EL en MW. Het 
zou een enorm complex moeten worden dat zich zal uitstrekken van het huidige TW-gebouw via 
het later door brand verwoeste RC-gedeelte tot aan het WB-gebouw. Begonnen zal worden met het 
TW/RC gedeelte. De rest is echter nooit gerealiseerd. 
 
In september wordt de 1% regeling voor vaste kunstwerken van kracht. Voor alle nog te bouwen 
en reeds bestaande gebouwen moet 1% van de bouwkosten aan een kunstwerk worden besteed. 
 
Op 13 maart komt Berkhoff officieel de oude mensa en sociëteit in de Boerderij sluiten. De 
genodigden nemen het er nog even goed van aan de oude bar. 
 
In het najaar begint de aanleg van het Pinetum. De bomen zijn een geschenk van de 
boomkwekerstudieclub. Een plek bij uitstek om al kuierend over democratische zaken na te 
denken. 

Personeel 
Per 1 april gaat de werktijd van 43,75 terug naar 42,5 uur per week. 
 
Het personeelspaviljoen gaat fungeren als voorlichtingscentrum. Medewerkers kunnen voor hun 
lunch terecht in de mensa.  
 
Op 1 juli krijgt de THT een doorkiessysteem. De centrale, goed voor tweeduizend toestellen is een 
van de modernste van die tijd en heeft tachtigduizend gulden gekost. Het nieuwe telefoonnummer 
van de THT wordt 99111. 

Emancipatie 
De dames van de THT, meestal echtgenotes van medewerkers, organiseren een club om samen bij 
een kopje koffie over allerlei onderwerpen te discussiëren terwijl studenten op hun kinderen 
passen. Het wekelijkse evenement (door sommigen D-day genoemd) wordt opgezet door de dames 
P. Blaauw, E. van Dixhoorn, G. Veelenturf en A. Vissers. Boven een oproep in het THT-nieuws 
staat met hoofdletters: ‘Lezers, wilt u dit meenemen voor uw vrouw.’ De dames gaan er kennelijk 
nog van uit dat mannen werken en vrouwen thuis zijn in die tijd. Het onderwerp van een van de 
eerste discussies is: Heeft u als vrouw nog behoefte aan emancipatie. 
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Studenten 
Begin juni ziet de studentenpopulatie er als volgt uit: 
Van de eerste generatie 1964 hebben na zes jaar 11 hun ingenieurs-, 141 hun B-, 174 hun P2- en 
207 hun P1 diploma gehaald, en hebben 68 studenten voor hun P2 de hogeschool verlaten. Van 
deze lichting zitten er nog 33 in hun baccalaureaat. 
 
Per 1 januari zal de prijs van een pilsje stijgen naar 60 cent. 
Student F. Helmig koopt het 10.000e mensabonnenboekje. 

Scintilla 
Op 11 en 17 februari organiseert Scintilla een excursie naar PCI in Apeldoorn. De industrie 
trakteert de toekomstige werknemers op een lunch en diner. 
 
Bij de wekelijkse filmvertoningen heeft Scintilla als primeur voor Nederland een film van 
Organon over de pil. Met broodjes à f 1,15. 
 
Op 23 november start Scintilla met de verkoop van elektronische componenten. 
 
In oktober viert Scintilla haar eerste lustrum. Er wordt een dropping georganiseerd waarbij 
ploegjes in het donker ergens in het vlakke Twentse landschap uit een bus worden gelaten, 
uitgerust met een ontvangertje waarmee de richting van de zender redelijk nauwkeurig kan worden 
vastgesteld. Je weet alleen niet of de zender dan voor of achter je is! De bedoeling is bij de zender 
gezellig weer samen te komen. Als het signaal steeds zwakker wordt ben je dus de verkeerde kant 
opgelopen en moet je op je schreden terugkeren. 
Ook wordt bij het lustrum op zaterdag 10 oktober een elektronische speeltuin in Enschede 
georganiseerd. Het THT-nieuws bericht: ‘Ruim dertigduizend mensen, bezoeken die dag de 
elektronische speeltuin in de Haverstraatpassage. Zeven man heeft die morgen de zestien stands 
opgebouwd, om negen uur is veertig man op de been om de zaken te runnen. Met kleine 
communicatieapparaatjes houden de vier studenten van de organisatie contact met elkaar en met de 
centrale. De winkeliers wrijven zich in de handen. Het is druk. Een van de publiektrekkers is de 
elektronische schildpad. Dit gevaarte, dat verdacht veel weg heeft van een tank, werkt op 
lichtsignalen. Door een schakelaartje op de neus verandert het zijn koers bij een botsing met een of 
ander obstakel en doet dat zolang tot het voorwerp omzeild is. De spelletjes met bewegend 
materiaal blijken het meest aan te slaan. En verder de ‘lullofoon’, de reactiesnelheidstester, 
alarminstallatie werkend op supersone trillingen en de elektronische lachspiegel. Radioamateurs 
halen Washington door de lucht naar de Haverstraatpassage. Voorbijgangers staan verstomd. Het 
is een schitterende demonstratie van elektronisch kunnen. Bij een andere kraam kan een 
voetbalspel gespeeld worden tegen de computer. Daarvoor is door de PTT een gratis telefoonlijn 
ter beschikking gesteld zodat, in samenwerking met het Rekencentrum, ter plaatse rechtstreeks 
contact met de computer mogelijk is. Verder toont het ITC het ontleden van luchtfoto’s. Bij 
Hewlett-Packerd kunnen tegen de Computer verschillende kaartspelletjes gespeeld worden. En 
wordt bij een tijdgemultipelde telefoonverbinding zichtbaar gemaakt hoe een telefoongesprek tot 
stand komt.’ 

Gevonden in het nieuws 
In augustus houdt de vliegbasis een open dag. Negen straaljagers geven een demonstratie waarbij 
rood- wit- blauwe rooksporen door de lucht worden getrokken. Lector Peters stuurt daarover een 
protestbrief naar de commandant van de vliegbasis. In het THT-nieuws wordt uitgebreid 
gediscussieerd over de schadelijkheid van de gekleurde rook. 
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In Galerie ‘Markt17’ houdt kunstenaar Van den Gulik een expositie over ‘Computer symbols’. Het 
zijn in het groot uitgevoerde figuren die in flowcharts worden gebruikt om programma’s te 
ontwerpen. In een spotprentje in een volgend nummer van het THT-nieuws koopt een THT-
medewerker zo’n symbool bestaande uit een aantal concentrische ringen en gebruikt het als 
dartsbord. 

Leerstoelen 
Numerieke wiskunde en programmatuur 
De nieuwe secretaresse van de leerstoel is mej. Polman. 
Moot, Vervoort en Van de Heuvel komen bij de wetenschappelijke staf van de leerstoel. Moot 
krijgt op 1 juli een aanstelling bij TW. Van de Heuvel begint op 1 maart bij EL. Vervoort stapt op 
1 juli 1970 na het behalen van het B-diploma weer over van het Rekencentrum naar de leerstoel en 
krijgt ook een aanstelling bij EL. 
Op 7 augustus 1970 overlijdt Ernst Stakman aan de gevolgen van een auto-ongeluk nabij de THT. 
Hij was van 1965 tot 1967 werkzaam in de vertalergroep en is daarna overgestapt naar de leerstoel 
communicatietechniek. Hij was als ambtenaarstudent werkzaam, en al ver gevorderd in zijn 
baccalaureaat. 

Programmatuur voor bedrijfskundige systemen 
Een lector is voor deze leerstoel nog niet gevonden. 
Secretaresse is mej. Krukerink. 
De wetenschappelijke staf bestaat uit 
Koot, die de leerstoel waarneemt met 
een onderwijsopdracht en van Hoeve 
die op 1 juni als nieuwe medewerker is 
aangetrokken. 

Programmatuur en discrete 
wiskunde 
Secretaresse van deze leerstoel is mej. 
Krukerink. 
De wetenschappelijke staf bestaat uit 
de drie nieuwe medewerkers 
Engelfriet, van Loon (1 januari) en 
Terrine (1 februari). 
Gerard Terrine ziet er niet tegen op elk 
weekend even op en neer naar Parijs te 
gaan, om dan maandags weer te 
verschijnen met iets lekkers uit 
Frankrijk. 
 
Op 29 januari houdt Loeckx zijn oratie, 
getiteld Enkele theoretische aspecten 
der programmatuur. 
‘De studie van de programmatuur (of 
software) heeft tot doel werktuigen te 
ontwikkelen ten behoeve van de 
programmeur. Van deze werktuigen 
die uit de aard der zaak van een 
abstracte natuur zijn, worden de volgende drie types onderscheiden: de methodologie voor het 
schrijven van (lange) programma’s, de programmeertalen en de bedrijfssystemen. 
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De ontwikkeling van deze werktuigen heeft niet alleen technologische problemen doen rijzen maar 
ook problemen van meer theoretische aard. In eenvoudige bewoording wordt dan getracht enkele 
problemen van dit laatste soort aan te stippen die verband houden met één van deze werktuigen, 
met name programmeertalen. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op het principe van de 
berekenbaarheid op de relatie tussen syntax en semantiek, op de automatische constructie van 
vertaalprogramma’s en op de controle van de correctheid van programma’s. 
Tot slot geeft de spreker te kennen dat hij in zijn nieuwe ambt het samengaan van 
wetenschappelijke bevoegdheid en van interesse voor menselijke problemen als een ideaal zal 
nastreven; hij hoopt dit te kunnen doen in een sfeer waarin het mogelijk is eerlijk en klaar voor 
zijn mening uit te komen.’ 

Digitale techniek 
Nieuwe secretaresse van de leerstoel is mej. Tijssen.  
 
Van 23 januari tot 1 juli 1970 is prof. dr F.P. Brooks junior (maar toch al op leeftijd) (foto) als 
gastdocent bij de leerstoel Digitale techniek aangesteld met een onderwijsopdracht. Hij heeft met 
Blaauw aan de ontwikkeling van de IBM-360 gewerkt, zoals blijkt uit de 
volgende publicaties. 
 
Gerrit A. Blaauw, Frederick P. Brooks Jr.: The Structure of SYSTEM/360 
Part I: Outline of the Logical Structure. IBM Systems Journal 3(2): 119-
135 (1964)  
Gerrit A. Blaauw: The Structure of SYSTEM/360 Part V: Multisystem 
Organization. IBM Systems Journal 3(2): 181-195 (1964)  
Frederick P. Brooks Jr., Gerrit A. Blaauw, and Wilfried Buchholz: 
Processing data in bits and pieces. IFIP Congres 1959: 375-381. Later 
schrijft hij met Blaauw nog een standaardwerk over computerarchitectuur (afb). 

 
Brooks verzorgt tien colleges Operating Systems vanaf 2 februari 
voor het D programma van EL. Het zijn verrassende colleges met 
veel oefeningen, die ook door stafleden met plezier worden gevolgd. 
Verder neemt hij deel aan de begeleidingscommissie van enkele 
opdrachten, waaronder de B-opdracht van Vervoort over 
adressering. 
Op 26 juni neemt Brooks afscheid met het uitspreken van een rede 
in T3, waarin hij zijn indrukken van het verblijf in Nederland en 
Europa in een boeiend en geestig betoog samenvat. Hij zegt 
getroffen te zijn door de schoonheid van Nederland, de grote 
verschillen in cultuur op zo’n klein oppervlak, de 
waterbouwkundige werken en vervoerssystemen, met name de fiets. 
Hij was verbaasd over de talenkennis, de gastvrijheid, huiselijkheid, 
gereserveerdheid, muziek- en sportbeoefening en het 

klassenbewustzijn van het Nederlandse volk. 
Nederland wordt eerlijk, bekwaam maar overgeregeerd. Hoewel de sociale zorg volledig is 
geïnstitutionaliseerd, is er geen bescherming van de consument. Het productiesysteem werkt 
kartelvorming in de hand en lijkt meer op het gemak van de producent, dan op dat van de 
consument afgestemd. De gastvrijheid van de THT-mensen wordt geroemd alsmede de bereidheid 
voordrachten in een vreemde taal bij te wonen. Het instituut heeft goede mogelijkheden en het 
Nederlandse volk verwacht er veel van, gezien de manier waarop de THT wordt gefinancierd. 
Gevaren ziet hij in de bureaucratie, in de onvoldoende dienstverlening aan de professionele 
wetenschapsbeoefenaren, in de afstand tussen hoogleraren en wetenschappelijke staf, in de 
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afwezigheid van het competitie-element, in de onvoldoende evaluatie van de resultaten en in het 
feit, dat er niet of nauwelijks wordt gepubliceerd. 
Ten slotte adviseert prof. Brooks alle adspirant-engelssprekers de Nederlandse zin ‘Dat kan niet’ 
niet te vertalen in ‘That is impossible’, omdat ‘it raises one’s bloodpressure’, daar deze 
uitdrukking is voorbehouden aan zaken die strijdig zijn met natuurwetten. Beter is iets gematigder 
vertalingen te gebruiken als ‘That is against the rules’ of  ‘That is extremely difficult.’ 
In zijn dankwoord noemt prof. Blaauw het feit, dat aan prof. Brooks onlangs twee Awards zijn 
toegekend en biedt namens de afdeling een litho van M.C. Escher aan. 

Onderzoek 
Op 1 januari geeft de bibliotheek een lijst met rubrieken uit. De hierop voorkomende onderwerpen 
voor Numerieke wiskunde en Computers geven een beeld van de aandachtsgebieden in het 
onderzoek in die tijd. Zie ► Bibliotheekrubrieken 

Digitale techniek 
In het wetenschapsnummer van het THT-nieuws dat in september verschijnt, presenteert de 
vakgroep Digitale techniek zich uitgebreid met een beschrijving van de software- en de 
hardwaregroep. 

 
Het onderzoek in de leerstoel Digitale techniek is gericht op het ontwerpen van digitale systemen (b.v. 
computers en andere automaten). In het ontwerpproces kan men drie fasen onderscheiden, n.1.: 
1. Architectuur: beschrijving van de functies die het systeem voor de gebruiker moet kunnen verrichten. 
2. Uitrusting: beschrijving van de logische algoritmen waarmee het systeem zijn functies kan verrichten. 
3. Realisatie: beschrijving van de componenten waarmee het systeem gebouwd kan worden en de 

algoritmen verwezenlijkt kunnen worden. 
Er zijn binnen de leerstoel twee hoofdrichtingen, een software- en een apparatuurrichting. De beide groepen 
werken nauw samen, daar voor de apparatuur gebruik gemaakt wordt van programmatische hulpmiddelen. 
Terwijl uit de apparatuurrichting de problemen naar voren komen, die een programmatische benadering 
behoeven. 

Softwaregroep 
Het doel van het onderzoek bij de softwaregroep (Al, V.d. Knaap, V.d. Dolder, Du Croix, Raatgerink en 
Feldbrugge) is het automatiseren van het ontwerpproces. Daartoe is nodig, dat een ontwerp wordt beschreven 
in een voor de computer verwerkbaar formaat en dat het ontwerpproces opgedeeld wordt in stappen zodanig 
dat de bewerkingen van deze stappen door de computer met behulp van programma’s verricht kunnen 
worden. De beschrijving van de architectuur en de uitrusting vindt plaats in een hoge programmeertaal 
(APL/360). De beschrijving van de realisatie wordt gegeven in een door de leerstoel ontworpen formaat (het 
Intern Formaat). In de architectuurfase wordt het tijdsgedrag van het digitale systeem gesimuleerd. In de 
uitrustingsfase wordt getracht het bewijs te leveren van de equivalentie van uitrusting en architectuur. Tevens 
wordt de logica gegenereerd, gesimuleerd en geminimaliseerd. In de realisatiefase vindt het volgende plaats: 
- de beschrijving van de uitrusting in APL wordt omgezet in Intern Formaat; 
- de logische functies worden verpakt in beschikbare componenten; 
- de componenten worden op kaarten geplaatst en de kaarten op rekken; 
- de draadroute van de signalen op de kaarten en rekken wordt bepaald, zodat bedrading zonder snijdingen 

gedrukt kan worden. 

Apparatuurgroep 
Het doel van het onderzoek van de apparatuurgroep (Bonnema, Vissers, Wilmink, Kwantes en Wiersma) is 
het formaliseren en systematiseren van de functies van een digitaal systeem en delen daarvan. De delen van 
een systeem die onderscheiden kunnen worden zijn: 
- De centrale eenheid (eenheden): het gedeelte dat het beheer van het gehele systeem voert, en dat veelal 

tevens in staat is tot het uitvoeren van bewerkingen op de in het systeem aanwezige gegevens. 
- Het Interface: dat gedeelte van het systeem, dat de communicatie tussen de systeemdelen verzorgt. 
- De rand- of perifere apparatuur: die delen, die zich manifesteren aan de gebruiker van het systeem.  
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Bij het onderzoek aan centrale eenheden wordt vooral aandacht geschonken aan de beheersaspecten van het 
totale systeem, de samenspraak met de randapparatuur en de verdeling van de intelligentie over de centrale 
eenheid en de randapparatuur. Het onderzoek aan het interface betreft de logische structuur van de interface 
definitie. Deze structuur is onder meer afhankelijk van functie, karakteristieke eigenschappen, aantal en 
configuratie van de systeemdelen en de taak van het totale systeem. Het onderzoek aan randapparatuur richt 
zich op fundamentele benadering van de problematiek, die gelegen is in de interactie van randapparaat en 
gebruiker en van randapparaat en rest van het systeem. Om de interactie van het randapparaat met de rest van 
het systeem mogelijk te maken, wordt aandacht geschonken aan het hiervoor aanpassen (adaptie) van het 
randapparaat.  

 
Publicaties 
TW geeft sinds oktober 1966 een eigen vakblad uit: Mathematical Communications. In vol. 4, nr. 
5, december 1969 publiceert van Loon over On the organisation of cutting shirts en in vol.5, nr. 1, 
januari 1970 Loeckx over Analyse syntaxique et transducteurs a pile. 
Sinds 1 januari verschijnt daarnaast het tijdschrift Memoranda, waarvan Hoede redacteur is. De 
artikelen in Memoranda zijn toegankelijker voor een wat breder publiek. Die in Mathematical 
Communications zijn voor vakspecialisten bedoeld. 
Verder is er nog een publicatie van Engelfriet, Programschemes, report APL70-2, mathematisch 
instituut van de RUU, dec 70. 

Colloquia 
Du Croix, Van Dorp en Van Berne houden op 20 en 27 februari en 13 maart een serie 
voordrachten over Algebraïsche structuren en automatentheorie en theorie van de reguliere 
expressies.  
Op 26 februari geeft Van Hulzen Enige beschouwingen over de formulemanipulatietaal FORMAC. 
Brooks houdt op 12 maart een colloquium Are we bringing in Orwell’s 1984?. In de aankondiging 
staat: ‘Computers have had powerful effects, good and bad, on society. Although no definitive 
answers are available, some of the economic, technical, and social effects will be explored. What 
special responsibilities do computer people have for the uses and hazards of their handiwork?’ 
Op 20 augustus spreekt prof. D.L. Parnas van het MBLE Research Laboratory in Brussel over The 
choice of administrative units in an Operating system. Op 28 augustus houdt ir J. Lewi, eveneens 
van MBLE, op uitnodiging van Loeckx een lezing over Het storage-allocatie systeem van een 
Algol-68 compiler. Op 9 oktober geeft dr P.J. Courtois van MBLE een lezing over Some analytic 
results for page on demand time sharing systems. Op 13 november geeft prof. dr M. Griffiths een 
lezing over Incremental compilers (Fortran, Algol, PL/I). 

Onderwijs 
Algolpracticum 
Het is aardig om te zien hoe het Algol- en Numeriek practicum is georganiseerd: 
De twee programma’s, die iedere practikant maken moet, worden op coding-sheets geschreven 
volgens de regels, vermeld in de practicumhandleiding. Voor de naam van de assistent mogen 
alleen onderstaande afkortingen gebruikt worden. De coding-sheets worden bij de assistent inge-
leverd. Deze biedt ze ter ponsing bij het RC aan. Het RC zorgt voor de verwerking, waarna de 
listing en het kaartenpakket, uiterlijk 4 dagen na inlevering afdelingsgewijs in de daarvoor 
bestemde kast op de tiende vloer van het gebouw EF worden gelegd. Studenten kunnen hun 
kaartenpakket en programma hier weghalen, eventuele foute kaarten op de aanwezige 
ponsmachines verbeteren en vervolgens het kaartenpakket in de daarvoor bestemde bak op de 
tiende vloer van het gebouw EF plaatsen. 
Deze bak wordt iedere dag om 16.30 uur door het RC geleegd en de programma’s worden de 
volgende dag voor 8.00 uur gedraaid. Bovendien bestaat voor de practikanten op een aantal 
dinsdag- en donderdagmiddagen gelegenheid hun kaartenpakket zelf aan te bieden aan het loket, 
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voor onmiddellijke verwerking. Na uiterlijk 10 minuten wordt het resultaat uitgeleverd via 
hetzelfde loket. Deze gelegenheid bestaat alleen van 13.30 – 16.30 uur en wordt om 14.15 en 
15.15 uur 10 minuten onderbroken voor andere programma’s. 
Kaartenpakketten kunnen gedurende deze middagen na verbetering weer opnieuw ingeleverd 
worden. Bovendien zullen steeds twee assistenten aanwezig zijn in collegezaal 10134 voor 
hulpverlening. Goed gedraaide programma’s moeten samen met het kaartenpakket ingeleverd 
worden bij het verslag.  
De assistenten met hun afkortingen zijn: Van Beckum (BKM), Hettich (HTH), Van Hulzen 
(HZN), De Klerk (KRK), Moot (MOT), Scholten (STN), De Vries (VRS). 
Van Beckum constateert dat er fraude wordt gepleegd: bij het Algolpracticum wordt diefstal 
geconstateerd van uitgeleverde programma’s. Studenten stelen de ponskaarten van andere 
studenten uit de uitlevervakken en gebruiken die vervolgens zelf voor hun eigen practicum.  

Boze brief baccalaureaat WB 
Op 16 maart schrijft Duijvestijn in een boze brief aan WB: ‘Helaas moet ik constateren dat de 
afdeling WB wederom faalt in het afnemen van het baccalaureaatsexamen.’ Het betreft een WB-
student met een vijf voor zijn tentamen Numerieke wiskunde aan wie WB verzuimd heeft mee te 
delen dat in dat geval alsnog een examen gedaan moet worden. ‘Op een gegeven moment schijnt 
de afdeling WB dit ingezien te hebben want op 10 maart jl. kregen de student en ik bericht van 
WB dat hij nog examen moest afleggen. Deze oproep is echter zo laat uitgegaan dat het 
onmogelijk was voor de kandidaat om nog iets aan het vak te doen. Ik stel daarom de afdeling WB 
verantwoordelijk voor het feit dat de student niet in de gelegenheid is gesteld een onvoldoende op 
zijn lijst weg te werken. Om de student wederom niet de dupe van uw laakbare handelwijze te 
doen zijn, deel ik u mede dat ik de student een 5 als examencijfer heb gegeven.’ 

B-opdrachten 
Bij de leerstoel van Duijvestijn worden drie opdrachten afgerond bij verschillende projectgroepen.  
Bij de vertalergroep rondt A.W.G.M. Jansen op 14 mei zijn opdracht over het Ontwerp van een 
syntax analysator voor een subset van Algol-60 m.b.v. precendentierelaties af.  
In de systeemgroep houdt W.A. Vervoort op 11 juni om 14.00 uur in 9130 zijn B-voordracht over 
het Ontwerp en onderzoek naar de realisatiemogelijkheid van een adresseringssysteem, gebaseerd 
op segmentering. Het onderwerp is door Duijvestijn vanuit PCI ingebracht. Blaauw en Brooks 
maken deel uit van de begeleidingscommissie. 
J. Van de Broek, een stagiair van Eindhoven bij Loeckx houdt op 29 september zijn afsluitende 
voordracht bij theoretische informatica over Bounded Context Parsers and Coordinate Analysers. 
 
Bij de leerstoel Digitale techniek worden twee opdrachten gedaan, waarvan een door een duo, bij 
de softwaregroep die over het automatisch plaatsen van componenten en het bedraden daarvan op 
computerkaarten of dragers gaat. Dit lijkt een lastig probleem te zijn want ook in de volgende jaren 
worden er nog vaak opdrachten op dit gebied uitgeschreven. 
Op 4 september geeft Van den Dolder zijn voordracht over Automatiseren van het bepalen van 
routes van gedrukte bedrading op dragers van componenten; op 9 december gevolgd door het duo 
F.H.J. Feldbrugge en H.B.J. Stiekema met hun voordrachten over Programmeersysteem dat 
logische componenten op daartoe te kiezen dragers (kaarten) plaatst, als onderdeel van het 
Design Automationsysteem. 

D-opdrachten 
Dit jaar voltooien de eerste drie informatica ingenieurs hun studie aan de THT. Het zijn J.G. 
Elsenaar in januari bij Blaauw, André du Croix op 17 februari bij Blaauw en Jan Helder op 4 juni 
bij Duijvestijn. 
Het afstudeerwerk van Elsenaar is Een studie van de vertaling van een uitrustingsbeschrijving in 
APL naar Intern Formaat; het werk van du Croix gaat over Onderzoek naar methoden voor 
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equivalentie analyse van beschrijvingen van digitale systemen. Daarbij wordt uitgegaan van een 
beschrijving van de architectuur en van de uitrusting in APL, en wordt onderzocht hoe de 
equivalentie van deze twee kan worden bewezen. Dat kan uitputtend, inductief, met invariantie of 
met algebraïsche manipulatie. De beschrijvingen kunnen ook worden uitgevoerd op de computer 
met behulp van het APL/360 terminal systeem. 
Helder doet zijn D-onderzoek in de vertalergroep, begeleid door Van Berne, Duijvestijn en 
Medema van PCI. Zijn onderwerp is Konstrueren van een automatische omzetting van een in 
Backus Extended Form gegeven grammatica in een deterministische grammatica, uitgaande van 
de door Knuth gestelde voorwaarden. 

Rekencentrum 
Duijvestijn krijgt minder tijd om het Rekencentrum te besturen omdat hij een drukke functie in het 
bestuur van de THT heeft aanvaard. Er wordt gezocht naar een directeur. Het blijkt niet mogelijk 
die van buiten aan te trekken. Van Kooten wil deze taak wel op zich nemen en verlaat de leerstoel 
van Duijvestijn om per 1 januari directeur van het Rekencentrum te worden. Op de RC 
vergadering van 13 januari draagt Duijvestijn, die tot dan hoogleraar-beheerder was, en nog 
voorzitter van en vertegenwoordiger van TW in het curatorium blijft, het voorzitterschap aan Van 
Kooten over. Het Rekencentrum is daarmee dus nog lang niet uit het zicht van Arie, maar is nu 
toch op weg naar een meer zelfstandige organisatie, die uiteindelijk uitmondt in het latere CIV. 
Arie heeft nog grote plannen met het Rekencentrum, en zou dat het liefst zien uitgroeien tot een 
regionaal Rekencentrum, te vestigen in het in aanbouw zijnde nieuwe gebouw voor Toegepaste 
Wiskunde dat onlangs zo droevig aan zijn einde is gekomen.  
Vervoort keert na het behalen van zijn B diploma terug naar de leerstoel Numerieke wiskunde en 
programmatuur. Verder vertrekken er nog vier medewerkers, maar er komen er weer acht voor in 
de plaats. Het Rekencentrum groeit. 
 
Het Rekencentrum verzorgt een aantal cursussen onder leiding van Severein. Het betreft: 
- Conversationeel programmering systeem CPS, voor beginners en voor gevorderde 

programmeurs 
- Algol en Fortran voor beginners 
- Voortgezette programmering, waarbij aandacht wordt geschonken aan operating systems, job 

control language, job en jobstep, objectdeck, laadmodule, opbouw van bibliotheken, gebruik 
van schijven en andere randapparatuur, dataset-organisatie, organisatie van het Rekencentrum, 
bijzondere toepassingen zoals de tekentafel, numerieke procedures en utilities. 

 
Door de vertalergroep van de leerstoel Numerieke wiskunde en programmatuur wordt de THT in 
de gelegenheid gesteld om Snobol4-programma’s te draaien bij het RC. Snobol4 is ontworpen 
voor het werken met strings en patroonherkenning. Toepassingsgebieden zijn: symbolische logica, 
analyse van kunstmatige en natuurlijke talen, muziekanalyse, tekstbehandeling, artificial 
intelligence research. Begin 1971 wil de groep Snobol4 behandelen in het college 
Programmeertalen. 
 
In september heeft het RC een nieuwe primeur: een Akoestische Terminal. Het THT-nieuws 
bericht hierover: 
‘Begin september zal een akoestische terminal geplaatst worden op vloer 9, zuidzijde, gebouw EF. 
Door het draaien van een telefoonnummer zal men verbinding kunnen krijgen met het 
Timesharings Service systeem van Bull-General Electric in Den Haag. De te gebruiken 
programmeertalen zijn BASIC, FORTRAN en ALGOL. In verband hiermede zal op dinsdag 15 en 
woensdag 16 september een cursus gegeven worden in BASIC, terwijl tevens de 
terminalbediening en de gebruiksmogelijkheden (o. a. opslag eigen programma’s, gebruik van 
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Algol en Fortran) wordt gedemonstreerd. De juiste indeling van deze dagen zal eerst gemaakt 
worden nadat bekend is hoeveel belangstellenden er voor de cursus BASIC zijn...’ De akoestische 
terminal blijkt dus niet meer te zijn dan een schrijfmachine met een telefoonmodem. 
 
Op vrijdag 4 september wordt door een groepje medische studenten van de RU Groningen een 
computerproject afgerond dat te maken heeft met medische diagnose. Het THT-nieuws bericht 
hierover: De computer is gevoed met een groot aantal vragen die door een patiënt door het in-
drukken van een toets kunnen worden beantwoord. Afhankelijk van het antwoord draagt de 
computer een nieuwe vraag aan. Nadat co-assistent De Vries Robbé het project heeft toegelicht, is 
het de rector-magnificus die een berg vragen op zich afgevuurd ziet. Na ongeveer tien minuten 
blijkt de computer voldoende gegevens over de rector te hebben verzameld: in plaats van een 
nieuwe vraag verschijnt op het beeldscherm ‘Dank u. Ga terug naar de wachtkamer.’ De leerstoel 
van prof. Duijvestijn en het Rekencentrum hebben gezorgd voor de technische inbreng van dit 
project. 

 

 
De rector test zichzelf met een medisch diagnoseprogramma 

Het RC meldt de ontvangst van een door een onbekende aangevraagd Fortran programma for 
Aromatic Systems. Het is een enorme bak met ponskaarten compleet met een omvangrijke listing 
en beschrijving. Dat is in die tijd de manier om programma’s, die nu worden gedownload of op cd 
verspreid, te distribueren. 
Op maandag 19 oktober worden nieuwe versies van het Operating System en van CPS in gebruik 
genomen. Op 14 oktober is er een voorlichtingsbijeenkomst, waarbij Van Kooten vertelt over 
Waarom nieuwe versies van het Operating System en CPS; Severein over Tijdwinst en andere 
voordelen van de nieuwe Algol vertaler; Van Buchem over Het waarom en hoe van het blokken 
van kaartinvoer en printuitvoer en Meelhuysen over De nieuwe versies van PL/1 en CPS. 
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Op 9, 10 en 16 november houdt het RC een cursus voor het gebruik van de GERBER-tekentafel. 
De tekentafel meet 50 x 60 inch. Het papier wordt op zijn plaats gehouden door lucht eronder weg 
te zuigen door een rooster van gaatjes. De tafel heeft een tekensnelheid van 110 inch/minuut en 
een nauwkeurigheid van 0,007 inch. Het is mogelijk een lijn te tekenen tussen 2 willekeurige 
roosterpunten van een rooster, waarvan de punten op een afstand van 0,001 inch van elkaar liggen. 
De pen is verwisselbaar. De x en y coördinaten worden op een papierband aangeboden. De 
papierband, waarop de te tekenen coördinaten staan, kan gemaakt worden met behulp van een 
aantal tekenroutines, die in een Algol-, PL/1-, Fortran- of Assembler programma opgeroepen 
kunnen worden. 

Computers in de Benelux in 1970 
Het management-consultantsbureau Berenschot-Diebold verstrekt een overzicht van de geplaatste 
en bestelde computers in Nederland, België en Luxemburg op 1 juli 1970. In totaal zijn er in de 
Benelux 2964 computers in gebruik, en zijn er 1285 in bestelling, wat het totaal zal brengen op 
4249, waarvan 55%, ruim 2300 in Nederland zal staan. ► Computers in de Benelux geeft een 
overzicht. 
In 1966 werd door Euwe het aantal computers in 1970 geschat op 1000 en door Duijvestijn op 
ongeveer 800. In vier jaar tijd heeft de groei deze verwachting ruim overtroffen. 



136 

1971 

Jaaroverzicht 
Democratisering 
Op 21 februari wordt de nieuwe raad van de onderafdeling TW geïnstalleerd, bestaande uit 
voorzitter Frankena, secretaris mej. Booltink en leden Wetterling, Loeckx, Van Eck, mej. Neut, 
Thedinga, Fekkers en Engelfriet. Bresters draagt het voorzitterschap over aan Frankena, waarbij 
hij de hoop uitspreekt dat men nog eens tot meerdere partijen zou komen, hoewel hij zich bewust 
is van ‘de structuurmoeheid’ binnen de afdeling: ‘Op grond van mijn ervaringen in het afgelopen 
jaar ben ik geneigd een kandidaatstelling uitsluitend door kieslijsten te prefereren boven het 
huidige halfslachtige systeem. Wel zal ook dan een garantie voor de vertegenwoordiging der 
geledingen moeten worden ingebouwd en bovendien moeten voldoende politieke groeperingen in 
het leven geroepen en gehouden worden die de kiezer een duidelijk beeld van hun overtuiging 
geven! Misschien is deze gedachte juist hierom niet uitvoerbaar.’ Over het onderzoek merkt hij op 
dat het nog niet naar ieders tevredenheid op gang gekomen is. De projectgroepstructuur biedt 
echter goede kansen omdat stimulering nu niet meer alleen van de hoogleraar hoeft te komen. Het 
is essentieel dat het onderzoek goed van de grond komt om straks ‘de B- en D-studenten zinvol 
bezig te kunnen houden.’  
In zijn rede gaat afdelingsvoorzitter Van Spiegel in op de explosieve ontwikkeling van de 
informatica: ‘Een nationale planning en coördinatie op het gebied van informatica krijgt hopelijk 
vorm door de vrij intensieve landelijke contacten, waaraan voor ons prof. Duijvestijn meewerkt. 
Landelijk wordt een leerplan voor hogere informatica ontworpen. Mede dankzij de samenwerking 
tussen Stedenband, de regionale industrie en de THT zal in september a.s. in Enschede een hogere 
informaticaopleiding starten. Onze afdeling is bij deze activiteiten ten nauwste betrokken en hoopt 
hiermee tevens een steentje te kunnen bijdragen aan de integratie van hbo en two.’ 
 
Op 21 april vinden verkiezingen plaats van de eerste voorlopige hogeschoolraad (VHR). 
Voorafgaande aan de verkiezingen worden de ingewikkelde berekeningen van het kiesreglement in 
het THT-nieuws gepubliceerd en toegelicht. De opkomstpercentages van de geledingen zijn: 
studenten 54%, wetenschappelijk personeel 80% en niet-wetenschappelijk personeel 81%. Hessel 
wordt voorzitter. 
Minister Veringa is minder blij met deze verkiezing van een voorlopige raad omdat hij nu de 
invoering van de WUB, die op 1 december van kracht wordt en gefaseerd ingevoerd zal worden, 
voor de THT een jaar moet uitstellen. 

Verkorting studieduur 
In januari start de discussie over de verlenging van de machtigingswet die voor tien jaar aan de 
THT is verleend en die binnenkort afloopt. Hierin is onder meer het baccalaureaat en de vijfenhalf 
jarige studie geregeld. 
Als in september Vlugter het rectoraat aan Zandbergen overdraagt merkt hij in zijn afscheidsrede 
op: ‘De baccalaureaatsstudie komt te vervallen ... de nieuwe doctoraalstudie zal inhoudelijk grote 
overeenkomst vertonen met onze baccalaureaatsprogramma’s, zodat de overgang voor andere 
universiteiten en hogescholen groter zal zijn dan voor ons, terwijl wij de titel van de reeds 
afgestudeerde baccalaurei met een klein aanvullend examen in die van ingenieur zullen kunnen 
omzetten.’ 
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Bouwactiviteiten 
De wedstrijd voor een naam voor het nieuwe Campus Centrum Complex heeft als winnaar De 
Vrijhof opgeleverd. De centrale bibliotheek wordt in augustus 1971 van het BB-gebouw naar de 
Vrijhof verplaatst. 
In een B-opdracht bij de leerstoel Industriële warmtetechniek wordt uitgezocht hoe hoog de 
schoorstenen van het nieuwe TW/RC-gebouw moeten worden. De aanvankelijk geplande 12 meter 
blijkt met een test in de windtunnel problemen op te leveren, waarop besloten wordt de hoogte op 
19 meter te brengen. Als grote roestige spijkers lijken ze straks het gebouw vast te pinnen. Op 24 
november wordt (afgezien van de schoorstenen) het hoogste punt bereikt. 
In afwachting van het gereedkomen van het nieuwe onderkomen verlaat het niet-informaticadeel 
van TW het E&F-gebouw voor een tijdelijk onderkomen in Hal A en C. De informaticaleerstoelen 
en het Rekencentrum blijven in het E&F-gebouw. 
De minister kondigt een bouwstop af. De geplande uitbreiding van TW/RC in de richting van het 
WB-gebouw voor EL en MW komt daarmee op losse schroeven te staan en verdwijnt later 
voorgoed in de ijskast. 

Personeel 
TW start dit jaar met 77 medewerkers, van wie er 22 bij Informatica werkzaam zijn. 
Op 21 augustus overlijdt Veenemans. Een van de eerste hoogleraren van de THT, benoemd in de 
afdeling EL. Hij is in 1963 aangesteld om het natuurkundeonderwijs voor de propedeuse op te 
starten. 
In september worden personeelsbeoordelingen en carrièrebesprekingen ingevoerd. Het 
personeelsbeleid krijgt meer aandacht. Tot nu toe werd er alleen geteld, aangesteld en ingeschaald. 
Er wordt nog wel geteld want voor 1972 wordt een personeelsstop afgekondigd. 

Studenten 
De prijs van een pilsje stijgt naar 70 cent. Een mensamaaltijd kost f 2,15. 
Van generatie 1964 zijn nog 22 studenten ingeschreven, onder wie 4 ambtenaarstudenten. Zij gaan 
in september hun achtste studiejaar in. 
De IEEE organiseert ieder jaar voor de studentleden een papercontest. Voorrondes daarvoor 
worden op de instituten georganiseerd. Voor het eerst dit jaar ook door de IEEE Student Branche 
Twente, waarvan prof. Memelink counselor is. De winnaar krijgt een prijs die kan bestaan uit een 
jaar gratis lidmaatschap of een bezoek aan een zusterinstelling met een beetje zakgeld, maar verder 
grotendeels op eigen kosten. Vervolgens kan de winnaar meedoen aan een Regional Contest op 
Europees niveau. Deelnemers moeten voor 1 juli een paper, of gewoon hun B- of D- verslag bij de 
jury, bestaande uit prof. Sörbye, Poortvliet en Van Dixhoorn, inleveren. Op 30 november zijn er 
zeven kandidaten die elk een voordracht moeten houden over hun ingezonden werk. De 
deelnemers (alle B.t.w’ers) zijn M.J. Struik met Een versterker met zeer hoge ingangsimpedantie, 
R. Krijn met ellipsometrie, H.J. van de Brug met Simulatie wachttijdprocessen, H.J. Prins en J. 
Smeding met Computergestuurd onderwijs, H.D. van Dorp met Een deterministische analysator 
en W.A. Vervoort met AAS, een adresseringssysteem. De prijsuitreiking is na afloop in de 
torenbar. Vervoort wint de contest en mag een voor het grootste gedeelte zelf te bekostigen bezoek 
brengen aan een zusterorganisatie in Turkije en mag volgend jaar meedoen met de region-8 
student paper-contest in Brussel. 

Lustrum 
Bij het tweede lustrum wordt door de cineast Nanning van de Grontmij een overzichtsfilm 
gemaakt van de THT en er verschijnt een fotoboek met de titel Dag T.H.T. De film die de naam 
THTien krijgt laat onder andere een nog jonge Duijvestijn zien die in september 1971 op zijn 
karakteristieke manier een wiskundecollege geeft, waarbij hij veel op het bord schrijft om het 
zodra het vol is weer snel uit te vegen, hopende dat de op de film nogal vaag kijkende studenten 
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het in die korte tijd hebben kunnen overnemen. De film wordt op 24 december vertoond in een 
geheel gevulde grote collegezaal van WB. Zie ► Film THTien. 
 
Bij de opening van het lustrum, waarbij 
ook minister-zonder-portefeuille de 
Brauw is uitgenodigd, stapt de 
lustrummascotte Theodoor uit een grote 
taart en biedt de minister een 
portefeuille aan met daarin een 
lunchbon, enkele koffiebonnen en een 
buskaartje naar Hengelo. 
Op 26 november is er een spetterend 
lustrumfeest, dat mede door de lage 
consumptieprijs van 50 cent een succes 
wordt. De dag daarop is er weer een 
open dag. Er komen tienduizend 
bezoekers. 

Gevonden in het nieuws 
Kinderopvang 
Vanuit de peuterspeelzaal wordt onder 
het kopje Dikke tranen gemeld dat in de 
zomervakantie tweederde van het 
speelgoed is verdwenen. In de Schuur 
bij de Boerderij is in 1969 een 
peuterklasje voor drie- tot vierjarigen 
en een hummelhonk voor anderhalf- tot 
driejarigen opgericht. Het is nog niet 
bedoeld om werkende ouders te 
ontlasten, maar alleen voor de 
verbetering van de sociale contacten 
van de kinderen. Iedere vrijdagochtend 
van half negen tot twaalf past een 
ingehuurde kracht, mw van Rechteren op ze. De kosten zijn laag: f 20, = en f 1,50 per ochtend. 

Zwembad 
In het zwembad is aangetroffen: een brommer, vijf stoelen en een tafel, twee gevulde 
vuilnisbakken, maar ook een onderwaterstofzuiger. 

Leerstoelen 
Numerieke wiskunde en programmatuur 
Göbel treedt op 1 januari toe tot de wetenschappelijke staf en Van der Genugten op 1 september. 
Het onderzoek van de leerstoel richt zich voornamelijk nog steeds op vertalerbouw door de 
vertalergroep en op databases en hun toepassingen door de databasegroep. Ook wordt nog wel 
aandacht geschonken aan numerieke wiskunde, maar er is duidelijk een verschuiving in de richting 
van onderzoek naar software systemen, en operating systemen. Men raakt besmet door waar men 
mee omgaat, en de activiteiten bij het RC hebben zeker hun invloed op de richting waarin het 
onderzoek zich begint te ontwikkelen. Zo komt bijvoorbeeld ook het meten van performance van 
programma’s in de belangstelling. 
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Programmatuur voor bedrijfskundige systemen 
Engmann komt op 1 september bij de wetenschappelijke staf. Blanken, evenals Koot van PCI 
afkomstig, die een paar jaar later in deze leerstoel komt werken begint dit jaar als medewerker bij 
het Rekencentrum. 
Een lector is nog steeds niet gevonden. Mensen met zoveel verstand van het bedrijfsleven kunnen 
daar kennelijk meer verdienen dan als rijksambtenaar op de THT. 
Secretaresse mej. Krukerink verlaat de leerstoel en wordt op 1 november opgevolgd door mw R. 
Rietman-Williams. Zij is auteur van de debuutroman: Paint my life white. 
 
Op 16 februari verzorgt de leerstoel een excursie naar het Rekencentrum van de KLM in 
Amstelveen. 

Programmatuur en discrete wiskunde 
Ook hier vindt bovenvermelde wisseling van het secretariaat plaats. 
Terrine is weer terug naar Frankrijk. 

Digitale techniek 
Secretaresse mej. Tijssen wordt op 10 augustus opgevolgd door mw van Setten-Haverkate.  
In december is Blaauw benoemd is tot Fellow van het Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE). De onderscheiding is toegekend ‘for contributions to computer architecture, 
particularly for the recognition and demonstrations of the distinction among the architecture, 
implementation, and realization of computer systems.’ 

Onderzoek 
Van 30 augustus tot 10 september neemt Vervoort deel aan het International Advanced Summer 
Institute on Microprogramming in Valescure. Microprogrammering, de software in de hardware, 
begint een hot item te worden. 
Het onderzoek begint zich wat duidelijker af te tekenen in projectgroepen. In het 
wetenschapsnummer van het THT-nieuws dat in september verschijnt worden de volgende 
projectgroepen van TW beschreven. 

Projectgroepen TW 
 

Service 
- Service aan projecten en onderzoek binnen technische afdelingen (Mathematische Fysica, Statistiek en Numerieke 

wiskunde) – Meershoek en Van Hulzen. 
Van Hulzen wil zijn onderzoek gaan onderbrengen in een nieuwe projectgroep Formulemanipulatie, waarin PL/I-
FORMAC alle aandacht krijgt. Deze taal komt ook in de collegereeks programmeertalen aan bod. Later komt daar 
Reduce bij. Een interessant probleem is symbolische integratie. 

Mathematische Fysica 
- Oplosmethoden partiële differentiaalvergelijkingen – De Vries 
- Navier-Stokes-vergelijkingen – Van Eck 
- Regel- en besturingstheorie – Kwakernaak 
- Tensoranalyse – Twilt 
- Optimalisatie – Van Maarle 

Fundamentele projectgroepen 
- Functionaalanalyse – Wesselius 
- Algebraïsche Structuren – Jetten 
- Discrete Wiskunde – Hoede 
- Waarschijnlijkheidsrekening – Steutel 

Informatica 
- Systeemprogrammatuur – Haitsma 

De activiteiten van deze groep zijn gericht op drie doelstellingen: a) realisering van een timesharingsysteem met 
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beeldschermterminals (TOS), b) theoretisch onderzoek naar het gedrag van systemen c) structurering van operating 
systemen en het ontwikkelen van een beschrijvingstaal. 

- Programmaverificatie – Vervoort 
De groep richt zich op correctheidsbewijzen van algorithmen en implementaties, i.h.b. voor die algorithmen en 
implementaties, die fundamenteel zijn in de systeemprogrammatuur. Tevens probeert men het ontwerpproces zelf 
beter te formaliseren. Hieraan wordt ook door de leerstoel Digitale techniek deelgenomen. Vervoort doet zijn D-
opdracht in dit project. 

- Vertalers – Van Berne 
Binnen deze groep zijn aan de orde: a) het schrijven van een nieuwe objectfase voor de TH-Algolvertaler, b) 
optimalisatieproblemen (studenten-Algolvertaler), c) het definiëren van een voor een vertalerontwerp nodige en 
voldoende subset van PL/1. d) twee analysefasen van de studenten-Algolvertaler (bottom-to-top trial-and-error; 
precedentiegrammatica), e) operationeel maken van de SNOBOL 4 compiler, f) foutendetectie speciaal met behulp 
van precedentie-analyse. Verder wordt nagedacht over een vertalerbeschrijvingstaal. In deze groep zijn veel studenten 
actief: Van Dorp, Francois, Harkink, Maaswinkel, Prins en Smeding. 

- Formele talen – Loeckx 
Deze projectgroep besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen: a) methoden om fouten in programma’s die 
tijdens de syntactische analyse gevonden worden, te verbeteren, b) complexity of computation; d.i. een onderwerp uit 
het vakgebied der formele talen en de automatentheorie, c) formaliseren van de semantiek van programmeertalen. 

- Programmatuur Bedrijfskundige Systemen (later data-structuren) – Van Hoeve 
Deze groep bestudeert verschillende strategieën om informatiebestanden bij te werken. Als doel heeft men zich 
gesteld: a) het bepalen van een relatie tussen strategie en de waarden van de parameters, waarmee dergelijke bestanden 
gekarakteriseerd kunnen worden, b) het beoordelen van deze parameters op hun bruikbaarheid. Ook in deze groep gaat 
men op zoek naar een geschikte beschrijvingstaal voor databaseverkeer. 

Overige projectgroepen TW 
- Reliability en Sequentiële beslissingsprocedures – Terpstra 
- Wiskundige Economie en Econometrie – Bolle 
- Onderwijsonderzoek – Wevers 
- Mens, Maatschappij en Wiskunde 
- Metamathematiek 

 
Ontwikkelingsplan Informatica 
Op 1 januari 1971 zijn er in Nederland twintig hoogleraren en vijf lectoren op het gebied van 
informatica en numerieke wiskunde. Ze zijn als volgt over de instellingen verdeeld (G = gewoon 
hoogleraar, B = buitengewoon hoogleraar, L = lector). 
 

 RUL RUU RUG UVA VU THD THE THT 
INF 1 G, 1 L  1 G,  1 L 2 B 1 B 3 G, 1 B, 1 L 2 G, 1 B 1.5 G, 1 B, 1 L 
NW 1 G 1 G 0.5 G 1 G 0.5 G 1 G 1 G 0.5 G, 1 L 

Hoogleraren en lectoren informatica en numerieke wiskunde in Nederland op 1 januari 1971 

In november stuurt Duijvestijn op initiatief van de leerstoel een ontwikkelingsplan informatica 
naar het bestuur van TW, waarin de plannen voor de uitbouw van onderwijs en onderzoek in de 
vier deelgebieden (kerninformatica, grondslagen, bedrijfskundige- en technische toepassingen) 
worden uitgewerkt. Het gaat voornamelijk om het aantrekken van voldoende hoogleraren en 
lectoren. De activiteiten genoemd in de bovenstaande projectgroepen krijgen hier hun plaats. 
Opgemerkt wordt nog dat geen aandacht wordt besteed aan simulatie, artificial intelligence, 
heuristic programming, computer graphics en hybride technieken. Verder doen we alles wat er op 
dat moment binnen informatica speelt. 
Uit het ontwikkelingsplan volgt de benodigde bezetting vanaf 1972 van leerstoelen en lectoraten: 
een ordinariaat voor Numerieke wiskunde en programmatuur, een ordinariaat voor Programmatuur 
en discrete wiskunde, een lectoraat Numerieke wiskunde en programmatuur en een lectoraat 
Programmatuur in EL. Vanaf 1974 zal nog een ordinariaat voor Grondslagen van de informatica 
nodig zijn. 
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Publicaties 
De interne publicatiemedia van TW worden dankbaar gebruikt: Loeckx, The relation between 
derivations and syntactical structures in phrase-structured grammars, mathematical 
communications, vol. 6, nr 1, jan 71. 
Engelfriet, Logical equivalence of programs, memorandum nr 8, jan 71. 
Duijvestijn, Correctness proof of a rectangular matrix transposition, mathematical 
communications, vol. 6, nr 3, jun 71. 
Duijvestijn, Vervoort, Correctheid van algorithmen, memorandum nr. 11, feb 71. 
Engelfriet, Bottom-up en top down tree transformations – a comparison, memorandum nr 19, juli 
71. 

Colloquia 
Het CBS wil dit jaar een volkstelling in Nederland houden. Op een colloquium op 23 februari 
onder de titel Privacy-aspecten bij gebruik van computers geeft Koot een lezing over het 
verwerken van informatiestromen door een computer. Drs Bolle pleit ervoor de telling 
steekproefsgewijs te verrichten omdat dit nagenoeg even betrouwbare resultaten geeft en de 
privacy beter waarborgt. 
Op 11 maart geeft Loeckx een lezing over Programmeertalen, hun ontstaan en hun ontwikkeling. 
Op 23 maart houdt ir W.J. Opgenoorth van de leerstoel Regeltechniek een voordracht over De 
software van de PDP-11. De PDP-familie is een populaire reeks minicomputers voor 
laboratoriumopstellingen, meet- en regeltechnische en realtime toepassingen. 
 
In de Franse week houdt dr Joël Favrel, lector dép. d’informatique van l’INSA te Lyon, een lezing 
over Onderwijs en onderzoek in de afdeling Informatica, die zich bezighoudt met hardware, 
software, numerieke wiskunde, wiskunde, operations research en bedrijfskunde. Zo’n afdeling wil 
Duijvestijn ook wel en mogelijk heeft deze bij hem model gestaan voor zijn latere plannen voor 
een zelfstandige faculteit Informatica. 
 
Op 20 april houdt van Hoeve een voordracht over Verschillende methoden voor het gebruik van 
indexsequentiële bestandsorganisaties. 
Op 6 oktober start Al met een achtdelige cursus APL.  
Op 17 november geeft IBM een colloquium over Tekstverwerking met een computer. A.H. 
Lundquist spreekt eerst over tekstverwerking in het algemeen, gevolgd door A.P. de Bray die 
IBM’s nieuwe product Text/360 aanprijst. 
Engelfriet verzorgt op 24 november een colloquium over Inductieprincipes en programma’s. 
Op 10 december komt G. Hotz spreken over Eine Theorie der Programmiersprachen. 

Onderwijs 
In de programmatuurreeks komt er een nieuw vak bij. Programmatuur III behandelt bijzondere 
onderwerpen uit operating systems, waaronder adresseringssystemen. 
 
Tot 1970 worden de B-diploma’s van de hele THT nog in een gemeenschappelijke zitting 
uitgereikt, in een verwoede poging de buitenwereld te blijven attenderen op dit unieke snel te 
halen academische diploma. WB is de eerste afdeling die er in 1971 mee stopt, en de uitreiking 
binnen de eigen afdeling organiseert. Ook TW blijkt voorstander van een niet meer gezamenlijke 
uitreiking. 
In december 1971 verstrijkt de limiet voor het aanvragen van de verlenging van de machtigingswet 
waarin het baccalaureaat als experiment wordt geregeld. Men gelooft niet meer in het 
baccalaureaat en met het aflopen van de machtigingswet zal dit dan ook in 1974 verdwijnen. Een 
jaar daarna zal ook het andere experiment, de algemene propedeuse worden afgeschaft. 
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B- en D-voordrachten 
Bij Informatica worden zes baccalaureaatsopdrachten afgerond, waarvan vijf in de projectgroep 
systeemprogrammatuur en een bij vertalerbouw. 

 
R.T.C. de Grood, De basisfuncties voor de opbouw van een hiërarchisch gedistribueerd bedrijfssysteem. Het gaat daarbij 
om de processen die samen met het operating systeem ingedeeld worden in abstracte niveaus (de lagenstructuur). Er zijn 
routines nodig om de processen te creëren, te synchroniseren en te verwijderen. Deze moeten in de lagenstructuur worden 
ingepast. 
J.G.H.M. Raaymakers, Het uitbreiden van het simulatieprogramma LEANS. 
J. Wolters, Automatische generatie van een 1 – 1 precedentie matrix voor een Wirth – Weber precedentie. 
H.J. Jongsma, Basisfuncties voor de opbouw van een hiërarchisch gestructureerd systeem van datamagagement. 
J. Visser, De verwerking van metingen aan Fortran-jobs en een ontwerp voor een methode om interactie tussen jobs in het 
IBM-360/50 systeem onder MFT te kunnen meten. Doel is om met een klein aantal parameters de jobs voor het 
Rekencentrum te kunnen beschrijven om ze in deelklassen onder te kunnen brengen voor een optimale scheduling. 
K.B.F. Steller, Systeemintegriteit in een studentenadministratie. Privacy- en beschermingsaspecten van informatiesystemen 
komen in de belangstelling. 
 
Bij Digitale techniek halen tien studenten met zes baccalaureaatsopdrachten hun diploma. Bij 
Digitale techniek wordt efficiënt omgesprongen met de tijd voor het begeleiden van studenten, 
door ze veelal paarsgewijs aan dezelfde opdracht te laten werken. Vier opdrachten gaan opnieuw 
over het plaatsen van componenten op dragers en het bedraden daarvan en twee over APL-
expressies die gebruikt worden in het ontwerpproces. 

 
F.H.J. Feldbrugge en H.B.J. Stiekema, Het automatiseren van de plaatsing van componenten op dragers (WIM-systeem). 
De leerstoel Digitale techniek ontwikkelt het TSADO-systeem (Twents Systeem voor Automatie van Digitale Ontwerpen), 
waarvan PIM, WIM en DIM onderdelen vormen. PIM is het programmasysteem voor het toekennen van componenten aan 
functies, WIM (wat staat voor: Waar Is Module?) voor het zo optimaal mogelijk plaatsen van componenten op dragers en 
DIM voor het bepalen van draadroutes op een drager. 
H.A. Vink, De voorbereiding voor en de verwezenlijking van een algoritme t.b.v. het toewijzen van elementen aan dragers. 
Het blijft kennelijk een lastig probleem. 
D. ten Have en A.J. van Schelven, De automatisering van het toewijzen van elementen aan dragers. 
C.D. den Adel, Een procedure voor het bepalen van routes op dragers van gedrukte bedrading. 
A.T.F. Grooters en A.J.H. Bouwmeester, Het elimineren m.b.v. APL van niet bouwbare uitdrukkingen van een 
uitrustingsbeschrijving in APL. 
A.J. Klinkhamer en R.B. Nijboer, Een programmasysteem in APL dat equivalentie van 2 APL-uitdrukkingen bepaalt door 
hun invarianten te berekenen. 
 
Er zijn drie D-voordrachten bij Informatica, twee over vertalers en een bij Systeemprogrammatuur.  

 
W.J. Kleefstra, ADL-Application Definition Language. In ADL kunnen applicaties worden beschreven op het conceptuele 
niveau, tussen de analyse en de implementatie. 
A.L. Schoute, Efficiëntieonderzoek bij Algol-60 programma's. Uitgaande van een bepaald model voor het objectprogramma 
wordt een maat voor de uitvoeringstijd bepaald van Algol constructies. Daarnaast moet het dynamisch gedrag worden 
geanalyseerd wat aanleiding kan geven tot stochastische berekeningen. 
Th. W. van Beersum, Enkele aspecten van het ontwerp van een systeem dat berust op een uniforme benadering van 
processcheduling en geheugeninteractie. Dit gebeurt binnen het dan nog door Haitsma geleide onderzoek naar de structuur 
van operating systems. Voorgesteld wordt om gebruik te maken van het working set model om de los van elkaar 
ontwikkelde processchedulings- en geheugenallocatiestrategieën te kunnen integreren. De voordelen zijn dat dynamische 
geheugenallocatie mogelijk is en dat de 'memory balance' beheersbaar blijft. 
 
Bij Blaauw studeren vier D-studenten af. 

 
J.J. van de Zwaag, De besturing van digitale systemen met gebruikmaking van een standaard interface. Het gaat daarbij om 
het ontwerpen van de communicatie over een interface, die de randapparatuur verbindt met een centrale eenheid en op het 
ontwikkelen van de aanpassing van de centrale eenheid, het kanaal genaamd, op dit inteface. De architectuur van het kanaal 
is in APL ontworpen en er is een microtaal ontworpen om het kanaal te realiseren. 
G.A. Schurink, Simulatie van parallel werkende delen van digitale systemen in APL/360. Omdat APL geen parallelle 
executie kent wordt dit door een sequentieel programma gesimuleerd. 
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J.B.W. IJsseldijk, Een adapter voor de IBM 'Selectric' I/O writer. Het gaat ook hier weer over de architectuur en uitrusting 
van een adapter in APL als schakel tussen de centrale eenheid van de POLS en de writer. 
K. Lingbeek, Verkennend onderzoek naar de diagnosticeerbaarheid van apparatuur uitgaande van de 
architectuurbeschrijving van deze apparatuur. 
 
Voor een volledig overzicht met data en begeleiders van alle B en D opdrachten in 1971 zie ► B 
en D opdrachten 1971. 

SWOT 
Kandidaten die in het bezit zijn van het diploma Wetenschappelijk Rekenen A en Datalogie A 
kunnen door een aantal tentamens af te leggen en een werkstuk in te leveren het bijbehorende -B 
diploma halen. Duijvestijn, Van Spiegel en Zandbergen vormen de examencommissie. Het gaat 
daarbij om de vakken partiële differentiaalvergelijkingen, fourieranalyse en 
integraaltransformaties, complexe functietheorie, voortgezette matrixtheorie en programmeertalen, 
met tot slot een 100-uurs opdracht. 
Op 23 juni worden de eerste vijf diploma’s Datalogie A uitgereikt. Het is een voor Nederland 
uniek diploma dat in drie jaar avondstudie kan worden gehaald. In 1971 nemen 80 personen deel 
aan de cursus. 
 

 
Diploma-uitreiking Datalogie A; achter de tafel Van Kooten en Duijvestijn; rechts Van Spiegel 

Rekencentrum 
In de studiegids vinden we de volgende omschrijving. ‘Het Rekencentrum is als zelfstandige 
beheerseenheid belast met digitale informatiebewerking ten behoeve van het onderwijs, het 
onderzoek en de administratie van afdelingen en diensten. Het beschikt daartoe over een digitale 
rekenmachine, n.l. een IBM-360/50 met 256K snel geheugen, 1M langzaam geheugen en de 
nodige randapparatuur, waaronder een digitale plotter. Verspreid over diverse gebouwen op de 
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campus zijn bovendien 20 terminals en 4 display units aangesloten, waarmee on line verwerking 
mogelijk is.’ 
Het Rekencentrum is weer gegroeid, vier medewerkers zijn vertrokken, voor wie acht nieuwe in de 
plaats zijn gekomen. 
Rond Pasen verzorgt het RC een cursus PL/1. De omschrijving luidt: ‘PL/l, een door de IBM in 
samenwerking met gebruikersorganisaties ontwikkelde programmeertaal, verenigt in zich de 
faciliteiten van de technisch wetenschappelijke programmeertalen FORTRAN en ALGOL-60 en 
van de administratieve programmeertaal COBOL. Bovendien kan men in PL/l gebruik maken van 
vele geavanceerde programmeertechnieken, die door de derdegeneratiecomputers mogelijk zijn 
geworden.’ 
Er komen nieuwe CPS publicaties uit. CPS-INS, een algemene handleiding, CPS-NUM, dertig 
numerieke procedures en CPS-LIT, voor bijzondere toepassingen zoals file-i/o en een syntax-
checker voor Algol. 
 

 
Acht diskunits worden geïnstalleerd in de toren van E&F 
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Op 18 oktober is de computer wegens inbouw een hele dag buiten gebruik. Computerkasten zijn 
geopend, en medewerkers van IBM zijn druk in de weer met het vervangen van panelen en het 
aanbrengen van nieuwe bedradingen met een wire-wrap tool. Je gelooft niet dat het ooit nog goed 
zal komen. 
Duijvestijn meldt in een leerstoelbespreking van 13 december dat het RC bij het curatorium een 
voorstel heeft ingediend voor een uitbreiding van het snel geheugen van 256 K tot 512 K. Hij 
vraagt zich af of dit wel nodig is. 

Gebruikersraad 
Op 27 april wordt in opdracht van het curatorium een gebruikersraad opgericht. Ook hier krijgt de 
democratisering vorm. Er zijn negen leden: drie batch-, drie timesharinggebruikers en een 
vertegenwoordiger van de practicumleiders, van de administratieve dienst en van Informatica. Er 
worden een aantal categorieën vastgesteld, met elk een of meer vertegenwoordigers: administratie, 
practica en software, rekenaars, time sharing en Rekencentrum. Voorzitter wordt Van der Knaap 
en secretaris Severein. In de vergadering van 4 oktober komt de nieuwe computerconfiguratie op 
de agenda. Ook wordt een enquête uitgeschreven om de wensen te inventariseren. 
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1972 

Jaaroverzicht 
De WUB 
Op 1 september 1972 wordt op de THT de WUB ingevoerd. De wet, die het resultaat is van de 
roep om medezeggenschap, eerst van de kant van studenten en vervolgens ook van het 
wetenschappelijk, technisch en administratief personeel, is ingediend in februari 1970 en 
goedgekeurd op 9 december 1970. Er komt een nieuwe bestuursvorm. De senaat, gevormd door 
alle hoogleraren, 58 op dat moment, vergadert voor het laatst in juni 1972. Er zijn op die 
slotvergadering slechts veertien hoogleraren aanwezig. Een college van bestuur neemt de 
bestuurstaken over. Het wordt gevormd door prof. dr ir P.J. Zandbergen, die in 1971 Vlugter 
opvolgde als rector, ir G.J. Gerritsma, drs K.A. de Jonge en twee kroonleden mr. A. Hooites 
Meursing en J. Thomas.  
 

In het THT-nieuws verschijnt in november een vraaggesprek met 
bestuurslid De Jonge (foto), sinds oktober 1964 verbonden aan de faculteit 
CT, en later werkzaam bij Informatica. Het artikel opent met de 
opmerking: ‘misschien is het markante van drs K.A. de Jonge wel dat hij 
zweert bij zijn rijwiel. Zijn goedgeoliede machine schijnt hem de rust te 
geven die hij tussen de drukke bedrijven door van het besturen van een 
hogeschool en zijn werk in de afdeling CT nodig heeft.’ Karel de Jonge 
heeft zich vanaf het moment dat hij op de THT is komen werken ingezet 
voor de student en voor de democratisering van de hogeschool. Hij vindt 
het dan ook niet meer dan logisch dat hij nu een bestuursfunctie op zich 
neemt, of zoals hij het zelf uitdrukt in het huis gaat wonen dat hij zelf heeft 

helpen bouwen. Steeds probeert hij studenten ertoe te bewegen mee te denken en te beslissen over 
hun onderwijs, hoewel studenten het vaak laten afweten als het erop aankomt, onder meer door de 
grote studiedruk. Ook de studiebegeleiding ligt hem na aan het hart. 
 
Naast het bestuur moet een hogeschoolraad worden gekozen. De verkiezing vindt plaats in twee 
ronden. De eerste is bedoeld voor het ordenen van de kandidaten op de kieslijst, die voor de 
tweede ronde wordt gebruikt. Moeilijkheden met de computer zijn er debet aan dat de uitslag van 
de eerste ronde niet op tijd in het THT-nieuws kan verschijnen. Op 15 maart volgt de tweede ronde 
van de verkiezingen. Op 21 maart draagt de voorlopige hogeschoolraad, de VHR de taken over aan 
de eerste hogeschoolraad, de EHR. Op 23 maart blijkt er nog geen voorzitter gekozen te zijn 
omdat niemand daar iets voor voelt, maar op 29 maart wordt W. Hessel alsnog bereid gevonden. 
 
Afdelingen worden faculteiten, bestuurd door een faculteitsbestuur en een faculteitsraad, waarvan 
de helft uit wetenschappelijk personeel bestaat en de andere helft uit studenten en niet-
wetenschappelijk personeel. Tot de taken van de faculteitsraad behoren: het vaststellen van het 
faculteitsreglement, het coördineren van onderzoek en onderwijs en het regelen van examens. 
Verder kiest de raad het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan die een 
hoogleraar moet zijn. 
Losse leerstoelen worden gegroepeerd in vakgroepen, waardoor zij minder autonoom worden. De 
voordien bijna onaantastbare positie van een hoogleraar wordt aanzienlijk uitgehold. Het bestuur 
gaat over naar het vakgroepbestuur, voorgezeten door een hoogleraar of lector, waarin de 
meerderheid wordt gevormd door het wetenschappelijk personeel in vaste dienst. 
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Per 1 januari wordt het nieuwe bestuur van TW gevormd door voorzitter Van Spiegel, 
onderwijsdecaan Frankena en onderzoekdecaan Kwakernaak. 

Bouwactiviteiten 
De bouw van TW/RC verloopt volgens plan. Naar verwachting zal het TW-gedeelte in april 1973 
klaar zijn en het RC-gedeelte in september. Het ontwerp is van het architectenbureau Van der 
Grinten, Heydenrijk en Manche uit Amersfoort. Hoofdaannemer is de firma Van Merksteyn en 
Zoon uit Enschede. Het gebouwencomplex is gedeeltelijk door water omgeven en uitgevoerd in 
z.g. schakelbouw. De elementen bestaan uit een toiletkern en een trappenkern met een aantal 
omliggende ruimten. Er zijn 24 werk- en collegezalen en 215 kabinetten in het gebouw. Het 
vloeroppervlak is 15.000 m2. De twee grote collegezalen zijn amfitheatergewijs opgebouwd, 
voorts zijn er enkele ‘audiovisuele’ ruimten. Centraal in het gebouw is een kantine ingericht. 
Het gehele gebouw is opgetrokken uit prefab-betonelementen, terwijl de borstweringen zijn 
gemetseld van betonstenen, Behalve veel beton is op diverse plaatsen ongeschaafd hout gebruikt. 
Alle betonvloeren zijn voorzien van een ingestrooide slijtlaag. Het glasoppervlak is voor een 
dergelijk groot gebouw relatief gering. In plaats van zonnewering zijn helderrood geschilderde 
betonnen zonneplanken gebruikt.  
 

 
TW/RC-gebouw in aanbouw 
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Bijzondere zorg is besteed aan de binnenarchitectuur. De bruto inhoud van het complex is ruim 
53.000 m3. De eerste verdieping verbindt alle delen van het gebouw met elkaar. Daar zijn ook de 
belangrijke ruimten gesitueerd, zoals de ontmoetingsruimte, te gebruiken als kantine, de 
bibliotheek, de collegezalen, de afdelingsvergaderzaal en de receptie van het Rekencentrum. 
Op de begane grond komen de werkcollege-, practicum- en computerzalen. De computerzalen zijn 
inpandig om het klimaat beter te kunnen beheersen. Er zijn er drie: twee van 300 m2 en één van 
600 m2. Deze drie zalen van het nieuwe RC zijn oorspronkelijk bedoeld voor de mainframe 
computer, een hybride computer (die nooit is aangeschaft) en een practicumruimte. 
Op de tweede verdieping komen de kabinetten, voorzien van een kokos vloerbedekking. Op vele 
plaatsen zal het wat grauwe betonkleurige gebouw binnen nog worden opgefleurd door toepassing 
van een rode kleur. Verder worden alle plafonds met ruwe witgeverfde panlatten afgewerkt. Later 
zal blijken dat dit uit het oogpunt van brandveiligheid niet zo’n goede keus is geweest. 
 
De vijver kan pas worden gegraven als het gebouw er al staat. De bestuurder van de bulldozer 
moet daarvoor halsbrekende toeren uithalen om onder het gebouw tussen de palen door te 
manoeuvreren, en de uitlaatgassen moeten worden afgezogen. Maar het resultaat mag er zijn, een 
karakteristiek gebouw op palen in het water. Een houten brug gaat de verbinding vormen met het 
hallencomplex. Deze brug is er gekomen dankzij een compromis, waarbij is afgesproken dat 
medewerkers van TW voor het schilderwerk zouden zorgen. 
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Medewerkers van TW teren de palen van de loopbrug over de toekomstige vijver rond het TW/RC-gebouw 

De bouwkosten bedragen zeventien miljoen gulden. 
Volgens de 1%-regeling moet er een kunstwerk bij het gebouw komen. M. Rous en Ray Staakman 
ontwerpen een gevaarte van 10 bij 10 meter en 70 cm hoog, ten onrechte ‘de kubus’ genoemd, 
gemaakt van roestvrij staal, dat als een kunstmatig eiland in de nog aan te leggen vijver aan de 
zuidzijde zal worden geplaatst. Daar zal het op onregelmatige tijden plotseling boven het 
wateroppervlak verschijnen. Het gaat zestigduizend gulden kosten. 
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Maquette van het TW/RC-gebouw met het kunstwerk van Staakman 

In april wordt begonnen met het aanleggen van een wilde tuin op het puin dat tussen het CT-
gebouw en Hal D is gestort. 

Personeel 
Van 15 juni tot 1 oktober wordt een proef genomen met variabele werktijden. Tijdens de 
bloktijden van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16.15 wordt ieder geacht aanwezig te zijn. Op 5 december 
wordt door St. Nicolaas in de hal van het E&F-gebouw speculaas uitgedeeld aan het 
binnenkomende personeel. De goedheiligman heeft drie soorten koek in zijn koffer. Wie tussen 
kwart voor acht en half negen binnenkomt, krijgt een speculaaspop van 40 cm. Wie tussen half 
negen en negen uur binnenkomt, krijgt een maatje kleiner en wie pas na negenen arriveert, krijgt 
een reprimande en een klein speculaasje voor de schrik. 
 
Onderzocht wordt of de THT tussen kerst en oud en nieuw gesloten zou kunnen worden. 

Boeketje Politiek 
D. Kleima, probeert met ruim dertig inzendingen van zijn kritische stukjes Boeketje Politiek in het 
THT-nieuws de gemeenschap wakker te schudden. Het lukt niet erg. ‘Tot dusver heeft alles en 
iedereen waar ik tegen geschreven heb zich stilgehouden. Ben ik zo moeilijk te weerleggen? Of 
denkt men dat één blaffende hond niet zo erg is, maar dat discussie de hele kennel wakker zal 
maken?...Zolang de kennel blijft slapen krijgen wakkere bestuurders hun kans...Zal ik de volgende 
keer maar weer een gedegen stukje politieke theorie schrijven, en niet meer kwetteren als een rood 
vogeltje dat in de oprui is?’ Een enkeling uit zijn irritatie over de stukjes. Met name de redactie 
krijgt het te verduren als ze het wagen om een van de stukjes, langer dan een kolom, volgens 
afspraak wat in te korten: ‘Blijft vooral op Uw strepen staan, redacteuren en redactrices, blijft 
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vooral staan, maar héél voorzichtig, want op zulke zelf opgenaaide bananenschillen glijdt Ge uit 
eer Ge één stap vooruit doet.’ De redactie geeft hierop een fraaie reactie: ‘De leden van de 
werkredactie hebben dit stuk ingekort niet omdat het slecht is, niet omdat het kwetsend is, niet 
omdat het vervelend is, niet omdat het onzinnig is, maar wel omdat we een ieder evenveel ruimte 
willen bieden. Dus ook bloemist Kleima, die wij dit reeds telefonisch hebben meegedeeld.’ 

Studenten 
Verdovende middelen, populair sinds de zestiger jaren laten ook de Campus niet ongemoeid. Acht 
campusbewoners worden gearresteerd op verdenking van het bezit ervan. 
 
In april studeert de eerste vrouwelijke ingenieur van Twentse bodem mw G.R. Eilerts de Haan-
Wichtertjes af. Zij was een van de vier eerste meisjesstudenten van lichting ‘64. Met haar man 
vormt ze tevens het eerste echtpaar dat tegelijk aan de THT afstudeert. 
 
Minister De Brauw stuurt een wetsvoorstel voor verhoging van het inschrijf- en collegegeld (100 
resp. 1000 gulden) naar de Tweede Kamer. In de nacht van donderdag op vrijdag 25 augustus 
bezetten rond vijftig studenten het BB-gebouw uit protest tegen deze verhoging. De haastig 
bijeengeroepen hogeschoolraad vergadert met een record aantal van ruim honderdvijftig mensen 
op de publieke tribune. Zij keurt de actie af, hoewel men wel ontvankelijk is voor de 
moeilijkheden die de wet voor veel studenten zal opleveren. Men wil wel soepel zijn bij de 
inschrijving, bijvoorbeeld door bij studentassistenten maandelijks een bedrag van het salaris in te 
houden, maar de wet is nu eenmaal een feit. Het BB-gebouw blijft de hele vrijdag bezet en de 
medewerkers gaan vervroegd met weekendverlof. Omdat een bezetting in het weekend niet zoveel 
zin heeft besluit men vrijdagavond het gebouw weer vrij te geven. 
 
In september gaat in de bastille de miljoenste maaltijd over de balie. 
 
Op 17 november 1972 wint Vervoort (foto) de tweede prijs op de regio-8 
student papercontest van de studentbranche van de IEEE, die in Louvain la 
Neuve nabij Brussel wordt gehouden. De eerste prijs is voor een student 
van de universiteit aldaar en de derde voor twee studenten uit Zweden. De 
andere deelnemers komen uit Finland en Frankrijk. Region-8 omvat 
Europa, Klein-Azië en Noord-Afrika.  

Zijn paper AAS, An Adressing System 
behandelt een systeem waarin een 
symbolisch adres in een 
computerprogramma wordt omgezet in een 
hardware adres voor de computer. Het schema van de werking van 
AAS brengt deze omzetting in beeld (afb). In AAS is gebruik 
gemaakt van één type bouwsteen: de address space (alle 
cirkelvormige gebieden in de figuur). Punten in zo’n address space 
worden met coördinaten aangegeven (bijvoorbeeld: SN, DPL). De 
bovenbedoelde adresomzetting geschiedt door achtereenvolgens de 
ene address space in de volgende af te beelden door middel van een 
afbeeldingsfunctie in de vorm van een tabel. Omdat deze tabellen of 
zelf weer in een address space opgenomen worden of zelf een 

address space zijn, is eenvoudig te bewijzen dat het systeem correct werkt. Essentieel is niet het 
systeem zelf, maar de gebruikte wiskundige concepten in het ontwerp, en de ontwerpmethode. 
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Militair onderzoek 
De discussie over de ethiek van het onderzoek aan de THT laait weer op. Op een diploma-
uitreiking worden pamfletten rondgedeeld waarin wordt gemeld dat er militairgericht onderzoek 
aan de THT plaats vindt. Met name wordt daarbij Hollandse Signaalapparaten N.V. genoemd. Men 
acht dit ongewenst en vraagt de sectie onderzoek van de EHR deze discussie op gang te brengen. 

Vakgroep en leerstoelen 
Vakgroep Informatica / Leerstoel Numerieke wiskunde en programmatuur 
Terwijl bij EL nog sprake is van leerstoelen, wordt bij TW voor het eerst in de studiegids 
gesproken over een vakgroep Informatica in plaats van een leerstoel Numerieke wiskunde en 
programmatuur. De vakgroep wordt ingesteld binnen TW en omvat behalve de oorspronkelijke 
leerstoel van Duijvestijn tevens de twee andere leerstoelen, van Koot (a.i) en Loeckx. Loeckx is 
per 1 januari niet meer op de THT werkzaam, en ook van Loon verlaat op 1 augustus de THT. 
Engelfriet neemt het onderwijs van die leerstoel over. Loeckx aanvaart per 1 januari 1972 een 
benoeming tot hoogleraar aan het Institut für Informatik aan de universiteit des Saarlandes in 
Saarbrücken. 
Per 1 februari komt prof. dr ir W.L. Van der Poel op een 0,2 formatieplaats een onderwijsopdracht 
vervullen bij de vroegere leerstoel Programmatuur voor bedrijfskundige systemen, geleid door 
Koot. Hij blijft tot 1 augustus. Koot vertrekt een maand later. De gewenste uitbouw van de 
vakgroep die in 1969 is ingezet met het oprichten van twee nieuwe leerstoelen, een 
bedrijfskundige en een theoretische, is dus niet goed van de grond gekomen. 
Bij EL blijft de leerstoel Numerieke wiskunde en programmatuur nog bestaan. Organisatorisch 
horen daar de medewerkers bij die nog een aanstelling hebben in EL. In werkelijkheid bestaat deze 
tweedeling echter niet. Onderstaande medewerkers zitten in november nog in de genoemde kamers 
van het E&F-gebouw. Eilers in 9256, Van den Heuvel in 9192, Krukerink in 9270, Moot in 9276, 
mw Setten-Haverkate in 2223, Vervoort in 9192, Engelfriet in 9198 en Göbel in 9130. 
In september besluit het college van bestuur tot het indienen van een voordracht voor de 
benoeming van een lector in de programmatuur. De gedachten gaan uit naar Technische 
toepassingen. 

Digitale techniek 
Autier treedt toe tot de technische staf. Kwantes is naar de leerstoel Elektromechanica en 
periferietechniek gegaan. 

Onderzoek 
Oud medewerker Gérard Terrine promoveert aan de universiteit van Grenoble op zijn werk dat 
grotendeels aan de THT is verricht. Zijn proefschrift is getiteld Construction automatique 
d’analyseurs syntaxiques ascendants déterministes à partie de CF grammaires éventuellement non 
de contexte borné. Loeckx is promotor. 
 
In het wetenschapsnummer van het THT-nieuws van december verschijnt een artikel van Alblas 
over het werk van de oudste projectgroep van TW, de vertalergroep. Deze staat onder leiding van 
Van Berne en heeft als vaste kern Alblas, mw Kamsteeg en mw Schaap. 
Besproken wordt het belangrijkste product van de groep: de Algolvertaler, die met vrucht wordt 
gebruikt voor het Algol- en numeriek practicum. Uitgebreid gaat Alblas in op de machinetaal die 
op het laagste niveau beschrijft wat er in de computer moet gebeuren en laat zo zien waarom een 
hogere taal noodzakelijk is, en wat de vertaler moet doen om deze taal op de machinecode af te 
beelden. Vervolgens wordt ingegaan op de fasen waarin de vertaler is opgesplitst en ten slotte op 
het definiëren van talen. 
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In hetzelfde nummer staat ook een verslag van een bezoek aan een Advanced Course on Computer 
Systems Architecture van Engmann in dec 1972 de onderwerpen toont die dan relevant zijn: Data 
Base Structures, Operating Systems, Computer Networks, Programming Methods, Program 
Verification, Microprogramming. 

Colloquia 
Op 9 februari geeft Haitsma een colloquium over Accesbewaking in computersystemen. 
Op 22 maart houdt Van Hulzen een voordracht over Ontwerpoverwegingen voor een – aritmetisch 
bezien – optimale beschrijving van functie systemen. Het gaat over het gebruik van 
formulemanipulatie systemen die niet direct bruikbaar zijn in FORTRAN en wat eraan gedaan kan 
worden. 
Op 9 mei houdt W.P. de Roever in het project Correctheidsbewijzen een lezing over Het 
correctheidsbewijs van een programma voor de torens van Hanoi. 

Onderwijs 
In het derde programmatuurvak Programmatuur III wordt nu, naast adressering, paginering, 
segmentering, projectmanagement en documentatie, aandacht geschonken aan correctheid van 
algorithmen, de assertion methode van Floyd, en het bewijzen van de correctheid van asynchrone 
processen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het resultaat van het doctoraal onderzoek van 
Vervoort. 

B- en D-voordrachten 
Er zijn acht B-voordrachten bij Informatica, vijf in de systeemprogrammatuurhoek, twee in de 
vertalergroep en nog een numeriek-wiskundige opdracht. 

 
M.T. Hilhorst, Vergelijkend onderzoek tussen implementaties van twee verschillende datastructuren. 
J.J. Brunekreef, Een monitor voor een simulatie programma dat gebruik maakt van displayunits. 
R.M. Maaswinkel, Een generator voor de ITT-1600. 
A. Harkink, Het ontwerp van een objectfase instructieset voor VGP taal. 
M.J.L. Tiernego, Een door een rekenmachine gestuurde servo. 
K.A. IJzerman, Het operationeel maken van M.P.S. voor het berekenen van verkeerslichtenprogramma's. 
G.F. Bakema, Ontwerp van een Assembler vertaler. 
H. Kooreman, Onderzoek van het stroompatroon van de tweedimensionale stroming van een visceuze niet-samendrukbare 
vloeistof om een cirkelcilinder in een horizontaal vlak. Bij Informatica komen dit soort opdrachten niet zoveel meer voor. 
M.G. Piekhaar, Besturingssysteem voor display stations, Multiple variable task. Het besturingssysteem moet het mogelijk 
maken om programma's vanaf een displaystation te starten. De in- en uitvoer van de programma's moet via de 
displaystations plaatsvinden. Bij het ontwerp moet gebruik worden gemaakt van processen. 
 
Bij Digitale techniek halen elf studenten met tien opdrachten hun B-diploma. Bij een van hen 
wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van een eigen tekstverwerkingssysteem voor de 
THT. Veel opdrachten gaan over adapters, kanalen en interfaces. Een nieuw onderzoeksthema is 
microprogrammering. 

 
G.P. Sanderink, Het verwerkingsgedeelte van een adapter voor een schrijfmachine. 
N.H.B. Bakker, Een uitbreiding van de I/O-interface definitie van C.A. Vissers. Een van de weinige opdrachten met de 
naam van de begeleider in de titel. 
E.A. Jansen, Het ontwerpen van het beheer van een adapter voor een ponser. 
G.J. Struik, De architectuur van de Centrale eenheid van het systeem POLS. 
M.J. Heg, De Besturing van een kanaal voor POLS. 
A.J. Klein Twennaar, Een systeem waarin een in APL beschreven ontwerp door een reeks programma's gemodificeerd kan 
worden en gegevens over dit ontwerp kunnen worden verkregen. 
F.C. Wijnstra, Het verkennen van het gebruik van microprogrammering. 
R. Martina, Het passen binnen een systeem van Computer Aided design van een programma, dat tot doel heeft het 
elimineren van uitdrukkingen die niet bedoeld zijn voor de realisatie uit een ontwerpbeschrijving. 
G.M. Haas, Het overgaan van het huidige tekstverwerkingssysteem THTEKST op het systeem TEXT360.  
P. Lablans en J. Hulst, Het ontwerpen van een uitrusting van een adapter gebruikmakend van microprogrammering. 
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Er zijn drie D-voordrachten bij Informatica, een bij de vertalergroep, een bij de 
systeemprogrammatuur groep en een bij formele talen.  

 
J. Smeding, Optimalisatie van compilers. 
W.A. Vervoort, Onderzoek naar de toepasbaarheid van de Floyd-assertion methode in het ontwerp van hardware- en 
software systemen. De assertion methode van Floyd wordt als hulpmiddel voor het leveren van correctheidsbewijzen van 
programma's op toepasbaarheid onderzocht. Hiertoe wordt de realisatie ontworpen van een gedeelte van de IBM 
SYSTEM/360 architectuurbeschrijving in APL. Van elke ontwerpstap wordt de correctheid aangetoond. Ook wordt het 
correctheidsbewijs van een garbage collection programma in Algol, waarvoor geen architectuurbeschrijving aanwezig is, 
geleverd. Ten slotte wordt afstand genomen van speciale talen zoals APL en Algol en wordt onderzocht hoe voor een 
willekeurige ontwerptaal een bijbehorende assertion-taal gevonden kan worden. Het bewijzen van verificatie condities 
blijkt op twee fundamenten gebaseerd te zijn: een logisch en een rekenkundig. Op het logische fundament berust 'theorem 
proving' (het deugdelijk redenerend bewijzen van theorema's). Hiertoe bestaat een interactief computerprogramma. De 
vraag welke rekenkundige uitdrukkingen equivalent zijn houdt verband met het rekenkundig fundament, waarin de 
semantische betekenis van de operatoren uit de ontwerptaal als axioma's moet zijn opgenomen. Reductie van het aantal 
operatoren en normaliseren van uitdrukkingen vereenvoudigt het aantonen van equivalentie. Met deze gedachte wordt de 
basis gelegd voor een verificatieontwerp systeem, dat in de toekomst voor een bepaalde ontwerptaal kan worden 
uitgewerkt. 
De resultaten van deze scriptie, evenals van het B-verslag, zijn gebruikt in het college programmatuur III. 
P.R.J. Asveld, Relaties tussen formaliseringen van het begrip berekenbaar; in het bijzonder de relatie tussen markov-
algorithmen, (semi-) shuttle-algorithmen, turing-machines en cellulaire automaten. 
 
Bij de leerstoel van Blaauw is er een afstudeerder. 

 
H.B.J. Stiekema, een onderzoek naar de prestaties van digitale systemen toegespitst op het tijdgedrag van combinatorische 
schakelingen. 
 
Voor een volledig overzicht met data en begeleiders van alle B- en D-opdrachten in 1972 zie ► B 
en D opdrachten 1972. 

Bevoegdheidscursus 
Aan de THT wordt een bevoegdheidscursus automatisering van de informatieverwerking gegeven. 
Coördinator is Van der Genugten, die de contacten met het hbo onderhoudt. Op 20 juni bekronen 
elf docenten uit noord- en oost Nederland de cursus. Zij kunnen bij het ministerie van O en W een 
verklaring aanvragen, waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn aan hbo-instellingen met uitzondering van 
de hio het informaticaonderwijs te verzorgen. 

SWOT 
Op 18 juni slagen 28 kandidaten voor de driejarige cursus Datalogie-A. Het is de tweede lichting 
die deze fundamentele vooropleiding in de informatica afrondt. 

Rekencentrum 
Het Rekencentrum vervult een belangrijke centrale rol in het verwerken van 
computerprogramma’s. Tot de staf behoren inmiddels acht operateurs en vier ponstypistes. 
Op 1 januari wordt een nieuw uitleverschema voor batchprogramma’s ingevoerd. Batchverwerking 
krijgt nog prioriteit boven timesharingtoepassingen. De gebruiker moet zelf de rekentijd van zijn 
programma schatten en op de werkkaart aangeven. Is de rekentijd minder dan een minuut, dan kan 
het programma drie keer per dag worden aangeboden; twee keer per dag als de rekentijd kleiner is 
dan tien minuten en anders maar een keer per dag. Is het meer dan 30 minuten dan is vooraf 
overleg met de chefoperator nodig. Er zijn twee geheugenpartities van elk 200K beschikbaar, een 
in het snelle en de andere in het 2,5 maal langzamere geheugen. Het schema geldt niet voor 
programma’s die meer dan 200K geheugen nodig hebben, of meer dan 2000 kaarten invoer 
hebben, of de printer rechtstreeks hebben geadresseerd, of meer dan één eigen schijf gebruiken, of 
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de beeldschermterminal gebruiken. Daarvoor gelden speciale afspraken. Het is nog niet zo 
eenvoudig om een programma te laten draaien. 
Per april neemt het RC een automatische telefoonbeantwoorder in gebruik om de gebruikers te 
informeren over storingen en vertragingen in het uitleverschema. 
 
CPS-gebruikers die hun programma’s willen opbergen moeten aan administratieve verplichtingen 
voldoen. Ze moeten voor elk programma een kaart invullen met daarop: account, subaccount, 
programmanaam, programmasleutel, datum, naam van de programmeur, adres, afdeling, telefoon 
en het doel van het programma. Deze kaart moet worden opgestuurd naar de beheerder van de 
betreffende load/save file. 
 
Op 1 mei wordt een nieuw besturingssysteem in gebruik genomen. 
Op vrijdag 5 mei wordt een mijlpaal bereikt. Om 11.33 loopt de urenteller op de 360/50 over op 
stand nul. Er zijn dan 10.000 computeruren volgemaakt. Na het eerste programma op 16 januari 
1969 zijn 100.759 programma’s over de balie gegaan. Daarnaast zijn nog 20.000 
Algolprogramma’s verwerkt en een groot, maar onbekend aantal terminalprogramma’s. Er is 1130 
km papier uit de printer gekomen, genoeg voor de afstand Enschede – Milaan, of om er 4000 
huizen mee te behangen. Van Kooten gedenkt dit feit met een toespraak. 

 

 
Mijlpaal computergebruik, 10.000 uur op de IBM-360/50 

Op 16 mei houdt D. Norris van IBM twee lezingen. De eerste over Hardware aspecten van de 
IBM-370-serie. De tweede over Samenspel T.S.O. en APL. 
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Voorbereidingen voor een nieuwe computer 
De enquête die gehouden is onder de gebruikers over de nieuwe computer toont aan dat men meer 
timesharingsmogelijkheden wil, meer terminals, met daarop meer talen, en enkele remote-
batchstations. Een belangrijke eis is verder dat programmaverwerking in timesharing en in batch 
uitwisselbaar moet zijn. 
Het RC bereidt de verkenning voor de aanschaf grondig voor door het opstellen van een 
nauwgezet programma van eisen. Daarvoor staat model een artikel van Miller op een AFIPS 
conferentie over Response time in man-machine conversational transactions. Hierin worden 
zeventien verschillende responstijden genoemd waarop een systeem kan worden beoordeeld. 
Er zijn vier offertes gevraagd, bij Control Data Corporation, Digital Equipment Corporation, IBM 
en Philips Electrologica. Hiervan komen alleen die voor een CDC-72/13, een DEC-10/70 en een 
IBM-370/145 nog in aanmerking. De P1000 van Philips valt af, ondanks het feit dat Philips bij een 
demonstratie gegeven in Apeldoorn achter de schermen flink aan de computer heeft zitten tunen 
om het programma van eisen nog te kunnen halen. Van deze drie is de offerte van DEC de meest 
gunstige voor wat betreft de kracht van de computer en de prijs. De gebruikers moeten dan echter 
overstappen op een nieuw systeem, wat onder meer gevolgen heeft voor job control en I/O. Ook is 
er geen PL/1 vertaler beschikbaar. Een voordeel is dat koppeling met PDP-11 machines weer 
eenvoudiger is. 
Aan de gebruikers wordt een inventarisatie gevraagd van programma’s die na 1 januari 1974 nog 
in gebruik zullen zijn en die ingrijpend gewijzigd of geheel geconverteerd zullen moeten worden, 
of die dan zelfs niet meer bruikbaar zullen zijn. Het gaat daarbij om programma’s in de talen CPS, 
APT, ASKA, CSMP, GPSS, Formac en PL/1. Er zijn soms grote bedragen mee gemoeid. Zo kost 
het ASKA systeem 50.000 gulden. Over de kosten voor conversie bestaat veel onduidelijkheid, 
waardoor de prijsvergelijking bemoeilijkt wordt. Verder is het niet duidelijk van welk budget men 
de komende jaren mag uitgaan. Volgens Van Kooten zal dat de komende twee tot drie jaar slechts 
met 5% toenemen, volgens prof. Janssen met 30%. 
Van Kooten en Eilers bezoeken de vestigingen van DEC en IBM in de VS. Bij DEC worden ze 
ontvangen door Laurant en Monro, en bij IBM door Leverland en Rietveld. Ook na deze reis is de 
keuze nog steeds niet duidelijk. 
 
Uit later gevonden stukken blijkt dat Duijvestijn namens het Rekencentrum al in 1967 aan Philips 
een offerte heeft gevraagd voor een nieuwe computer. Op 13 juli 1967 biedt Philips twee 
configuraties met een P1000 systeem aan voor 1.574.000 resp. 1.815.000 gulden of 33.000 resp. 
38.000 gulden per maand. Op 2 november 1967 vraagt Duijvestijn om een nieuwe offerte voor een 
P1200 configuratie, die op 30 januari 1968 wordt aangeboden voor 1.532.000 gulden of 33.000 
gulden huur per maand. Philips zou deze configuratie kunnen leveren in februari 1970. Over de 
redenen waarom hier verder niet meer op is ingegaan is niets bekend. Waarschijnlijk gaf men de 
voorkeur aan de overgang naar het volgende IBM model. Mogelijk was ook de late levering in 
1970 een te onzekere factor.  
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1973 

Jaaroverzicht 
Onderzoeksfinanciering 
In 1972 is onder leiding van minister de Brauw een gespreksgroep Universitair Onderzoek in het 
leven geroepen die haar discussies heeft samengevat in het GUO-rapport. Redenen om van 
gedachten te wisselen over de toekomst van het universitaire onderzoek zijn de invoering van de 
wet herstructurering wetenschappelijk onderwijs (in het bijzonder het nieuwe curriculum, de 
aanstelling van assistent onderzoekers en de samenwerking met het hbo); plannen voor de 
invoering van postsecundair onderwijs; het in de knel raken van het onderzoek door de grote 
studentenaantallen en de geringe groei van de geldmiddelen sinds de jaren zestig. Niet-
onderwijsgebonden, tweedegeldstroomonderzoek moet daarom volgens het rapport landelijk 
worden gecoördineerd. Een deel van dat onderzoek mag wel door het instituut zelf worden beheerd 
mits betaald uit de eerstegeldstroom. 
De CCR (coördinatiecommissie research) buigt zich over de nota en constateert dat veel van het 
huidige onderzoek aan de THT onderwijsgebonden is omdat het voor een groot deel gekoppeld is 
aan en uitgevoerd wordt door B- en D-studenten. Verder vraag men zich af of voor het reguleren 
van de tweedegeldstroom, die gering is vergeleken met de eerste, wel zo’n uitgebreid landelijk 
apparaat gerechtvaardigd is. 
Voor de positie van de onderzoekers in de toekomst voorziet de commissie wel een verschuiving 
van het vaste naar het tijdelijke dienstverband. De vaste staf zal plaats moeten maken voor 
assistent-onderzoekers in tijdelijk dienstverband. De gewenste doorstroming van onderzoekers zal 
erdoor worden bevorderd. Men uit wel bezwaren tegen het voorstel senioronderzoekers in 
tijdelijke dienst aan te stellen. 
Het college van bestuur vindt dat het voor een technische hogeschool moeilijk is het onderzoek los 
te zien van het onderwijs, en vreest dat de positie van het universitair onderzoek wordt bedreigd 
door de voorgestelde versterking van de tweedegeldstroom en door de geringe invloed van de 
instellingen in de ontworpen structuren en procedures.  

Het experiment loopt ten einde 
Schuyer heeft er moeite mee dat zijn functie als campusdecaan niet is omschreven. Het is voor 
hem niet duidelijk hoe die moet passen in de bestaande bestuursstructuur. Er ontstaan 
strubbelingen en meningsverschillen over de campusgedachte. Hij voelt ervoor te stoppen en de 
activiteiten onder te brengen in een coördinatiecommissie voor het beleid en beheer van de 
campus. De raad vraagt hem echter in elk geval nog te blijven tot september. 
Bij zijn afscheid, begin september, wordt Schuyer een fiets aangeboden. Tandarts Kroesen komt 
op de fiets het podium oppeddelen en na de plechtigheid van het aanbieden maakt Schuyer een 
ererondje. Zandbergen memoreert: ‘een bladzijde uit de THT-geschiedenis is beschreven, een 
nieuwe ligt gereed om beschreven te worden.’ Oud-campusarts dr Holthuis spreekt van een stuk 
tragiek dat aan het vertrek van de campusdecaan ten grondslag ligt. ‘Hij hield zich staande in een 
structuur die veelal uitmuntte in onduidelijkheid, maar we moeten het toch niet al te tragisch zien.’  
De wind is inderdaad uit een hoek gaan waaien die men in het prille begin van de hogeschool in 
1963/64 niet voor mogelijk had gehouden, of door de idealistische bril niet wilde zien. Toen hij op 
20 oktober 1963 door Berkhoff werd gevraagd voor de functie van campusdecaan zag Schuyer dat 
als een enorme uitdaging van iets volkomen nieuws. Het milieu waarin hij kwam te werken 
getuigde van een groot enthousiasme. Schuyer noemt de campus een niet-wetenschappelijk 
experiment waarin je proefondervindelijk ervaart hoe het moet gaan en je daaraan aanpast. Je kunt 
geen stelsel verzinnen dat iedereen gelukkig zal maken. Hij ziet de campus altijd nog als een 
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bijzonder goed instrument om de eerstejaars studenten op te vangen en blijft een warm voorstander 
van de woonplicht.  
In een later interview zegt hij over de sfeer op de campus: 
‘De mentaliteit van de studenten was in die tijd ook heel anders. Je zat natuurlijk in het begin van 
de jaren zestig: De studenten waren er toen op uit tradities te doorbreken. Ze maakten dingen 
waaraan andere mensen zich vasthielden bespottelijk. Ze wilden daarbij ook uitvinden hoe ver ze 
konden gaan. Hierbij stelden ze zich vaak erg hard op en er werd ook veel op de man gespeeld. Dit 
ontaardde soms in openlijke grofheid. Men wilde bewijzen dat men vrij en zelfstandig was. Ik heb 
er wel van geleerd dat het inderdaad niet altijd goed is om je teveel vast te houden aan dingen die 
vanzelfsprekend en normaal heten te zijn.’ 
 
In een interview met de krant merkt staatssecretaris Klein over het isolement van de 
campusbewoners op: ‘Ik heb nooit in de Campus geloofd. Ik zou de faciliteiten van de campus ook 
open willen stellen, niet alleen voor leerlingen van hogere beroepsonderwijsinstellingen, maar ook 
voor bijvoorbeeld een jong echtpaartje, dat er zou willen wonen. Een integratie dus van 
studentenwereld en Twentse bevolking.’ 
 
Per 1 september 1974 zal de woonplicht worden omgezet in een woonrecht, waarbij eerstejaars 
voorrang krijgen boven hbo’ers. De THT vraagt geen verlenging aan van de machtigingswet. 
 
Het lijkt alsof met het afscheid van Schuyer tevens afscheid genomen wordt van de experimenten 
waaraan in 1964 met zoveel enthousiasme werd begonnen. WB die als eerste het gezamenlijk 
uitreiken van B-diploma’s had afgeschaft wil nu als eerste ook wel het hele baccalaureaat 
afschaffen. Ook de Algemene propedeuse komt onder vuur te liggen, hoewel de raad nog verdeeld 
is over afschaffing. Een nieuw, zakelijker tijdperk dient zich aan. Het ‘experiment in het bos’ loopt 
ten einde. Ter gelegenheid van het verschijnen van haar boek had het THT-nieuws een interview 
met Winnie Sorgdrager (foto). 
 
Je boek heet : Experiment in het bos.  Als ik zo enkele passages lees, dan 
ademt het een sfeer dat dat experiment goeddeels mislukt is. Om te citeren: 
‘Er is wel eens een tijd geweest, dat de THT dacht dat zij een nieuwe 
periode inluidde, maar dat alle experimenten niet meer zijn geweest dan de 
laatste verschijnselen van een voorbije periode’. Dat zwak je iets verderop 
een beetje af, maar toch. 
Winnie Sorgdrager: ‘Als je kijkt naar al die experimenten die er gedaan 
zijn, wat is daar dan van over? Dat is niet veel. Het baccalaureaat, op zich 
een onderwijskundige vernieuwing, heeft nooit erkenning gekregen. Niet 
van de buitenwereld, maar ook niet van studenten. Haast niemand stopte na 
zijn bac. Er zijn wel mensen die zeggen dat het baccalaureaat een beetje model heeft gestaan voor 
de tweefasenstruktuur. Ik denk dat het wel een zekere rol heeft gespeeld, maar op zich is dit 
experiment wel degelijk mislukt. Ook de campus is niet geworden wat hij had moeten zijn. De 
campus is een idee dat een jaar of tien eerder uitgevoerd had moeten worden. Nù was het zo dat in 
de tijd dat de campus een beetje begon te groeien, zo rond 1967 (de derde generatie studenten), dat 
hele paternalistische van de campus niet meer paste.’ 
Zeg eens wat meer over hoe de campus moest worden. 
Winnie Sorgdrager: ‘De campus zou een vormend instituut worden. Bijvoorbeeld zouden jongens 
uit een niet-academisch milieu hier in een academische wereld opgevangen worden. De studenten 
stonden wat dat betreft in hoog aanzien. Sommige mensen schrokken in die beginjaren nog wel 
eens van de ‘bepaald niet academische’ tafelmanieren van de studenten. Aan de andere kant werd 
er altijd gesproken van die jongens, die studenten. Er leefde een beetje een kostschool-idee. Als 
studenten een idee hadden, bijvoorbeeld een toneelstuk op te voeren, dan nam de hogeschool dat 
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initiatief over, kwam er een vereniging en werd er een professionele regisseur ingehuurd. En 
daarnaast al die aandacht voor de sport... Tja, de campus is indertijd opgezet door enkele oudere 
heren, waarvan ik het idee heb dat ze zichzelf toen behoorlijk progressief vonden. Maar die tijd 
was natuurlijk heel anders.’ 
Voordat de THT van de grond kwam waren er heel andere plannen voor een nieuwe universitaire 
instelling. Dat moest zeker geen traditionele TH worden, zoals nu eigenlijk wel zo’n beetje is 
gebeurd. 
Winnie Sorgdrager: ‘Aanvankelijk waren er inderdaad plannen voor een geheel nieuwe aanpak, 
een universiteit met een technische faculteit en veel integratie van de diverse wetenschappen. Maar 
rond 1960 was er een enorme behoefte aan ingenieurs. Minister Cals besloot toen, op pragmatische 
gronden, dat er een TH bij zou komen. Binnen die TH zou dan wel wat geëxperimenteerd mogen 
worden. Dat gebeurde dus. Maar sommige ècht nieuwe dingen, als een baccalaureaat en een 
gemeenschappelijk eerste jaar voor alle studierichtingen zijn later afgeschaft. Terwijl nieuwe 
dingen als extra studiebegeleiding binnen andere instellingen ook van de grond zijn gekomen. Wat 
mij altijd wel heeft gefrappeerd is dat er aan de THT geen universitaire sfeer hangt. Maar de 
aandacht voor het interdisciplinair werken, heeft wel tot studies als Bestuurskunde en Toegepaste 
Onderwijskunde geleid.’ 
De THT is nog steeds een mannenmaatschappij. Daar is gegarandeerd ook wel wat tegen 
geprobeerd? 
Winnie Sorgdrager: ‘Dat er alleen mannelijke, technische studenten waren is altijd al een punt 
geweest. In 1968 was er bijvoorbeeld een idee om op de campus een muzieklyceum te vestigen. 
Verder is er gestreefd naar een sociale faculteit. Niet alleen voor méér meisjes, maar ook om 
mensen met andersgerichte belangstelling binnen te halen. Er waren al heel vroeg plannen voor 
iets als Bestuurskunde. Die plannen liepen stuk in de Academische Raad en in Den Haag. Pas toen 
er beleid kwam dat kleine instellingen moesten groeien kwam BSK er. In het begin liep zoiets als 
een nieuwe studie vrij ongecoördineerd. Iemand kreeg een idee, maakte een nota van twee kantjes 
en stapte in de trein naar Den Haag, om zo te zeggen’. 
Een saillant detail uit de beginjaren? 
Winnie Sorgdrager: ‘Een brief van de SRD uit 1965, die heb ik letterlijk overgenomen. Daar moest 
ik zo om lachen. Die keerden zich tegen sexueel verkeer op de campus. Als ze vermoedden dat er 
ergens op de flats meisjes zouden zijn gingen de studenten zelf kijken om ze weg te slepen.’ 
Hoe was het om zo’n boek te schrijven? 
Winnie Sorgdrager. ‘Leuk, maar wel veel werk. Er stond één manjaar voor, maar daar ben ik ver 
over heen gegaan. Vooral over het allerprilste begin was het archief erg rommelig. Ik heb dat stuk 
geschiedenis voornamelijk uit nota’s moeten halen. Voor de tijd na de oprichting heb ik natuurlijk 
alle notulen van de Raad van Bestuur en noem maar op doorgewerkt. Vraaggesprekken heb ik ook 
gehouden, maar in tegenstelling tot mijn bedoelingen niet gebruikt in het boek, wèl als 
achtergrond. Veel mensen hebben toch zo hun eigen gedachten aan die tijd overgehouden. 
Vandaar dat ik me vooral op de stukken heb gebaseerd, die gaven me meer houvast hoe het echt 
geweest is. Er zullen best wel mensen zijn die boos worden over het boek. De verhalen die ik uit 
gesprekken hoorde staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Ik vrees ook dat mensen teleurgesteld 
zullen reageren. Hun ideeën zijn anders gerealiseerd dan ze dachten, dat zullen ze nu terugzien. Ik 
denk dat sommigen dat niet leuk zullen vinden.’ 

Geneeskunde 
Een THT-delegatie die bij staatssecretaris Klein op bezoek is geweest krijgt te horen dat de THT 
maar eens moet brainstormen over andere studierichtingen dan de zo fel begeerde biomedische. 
Dat de medische faculteit aan de neus van de THT voorbij is gegaan blijf parten spelen. Een 
werkgroep biowetenschappen, bestaande uit Bantjes, Breedveld, ‘t Hart, Holsheimer, Jellema, 
Mazee, Peters, Vlugter en Zandbergen stellen een Bionota op van 31 pagina’s compleet met een 
proeve van een curriculum en een omschrijving van de vakken. Men wil een eigen vierjarige bio-
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technologische opleiding van de grond zien te krijgen, die niet alleen puur technisch is, om ook 
andere dan technische studenten aan te trekken. Men verwacht veel belangstelling voor de 
combinatie bio en techniek en belooft de afgestudeerden natuurlijk goede perspectieven.  
Mocht een vierjarige opleiding er niet inzitten, dan is eventueel een kopopleiding na het 
baccalaureaat een optie, en als ook dat niet te realiseren is kunnen studenten nog kiezen voor een 
grensoverschrijdende multidisciplinaire D-opdracht. De hogeschoolraad steunt de voorstellen in de 
nota. 

Bouwactiviteiten 
In april wordt het TW gedeelte van het nieuwe TW/RC-gebouw opgeleverd.  
Begin mei gaat de TW bibliotheek over. Het Rekencentrum volgt in september. Eerst wordt van 3 
tot 7 september de computer verhuisd, daarna volgt de rest van het Rekencentrum. Voor nieuw 
meubilair is geen geld meer . 
 

 
TW/RC-gebouw 

Duijvestijn verhuist van Apeldoorn naar zijn nieuwe woning aan de Bosweg in Enschede, waar 
inmiddels een luxe villawijk in het bosrijke gebied is aangelegd. Nog wel dicht bij de campus, 
maar er toch net even buiten, al is ook daar de geluidshinder van de oefende straaljagers nog groot. 

Personeel 
In het computerprogramma dat gebruikt wordt voor het berekenen van de personeelssleutel komt 
een ernstige fout aan het licht. Het CvB zal op korte termijn met de afdelingen komen praten over 
de gecorrigeerde uitkomsten. 
 
Op 1 juli neemt Waterbeek afscheid van de THT. Hij was de eerste directeur van EL. 
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TW-student G.J. van Ootmarssen onderzoekt in een zestienmiddagenopdracht het effect van 
vergrijzing van het wetenschappelijk personeel aan de THT. Op grond van resultaten uit het 
verleden stelt hij een model op waarmee hij voorspelt dat in 1983 de groep van 20 tot 35 jarigen 
zal dalen van 40% tot 35%, en dat de groep van 50 tot 65-jarigen zal stijgen van 12% tot 20%. 
Daarna zal zeker tot 2013 de situatie stabiel blijven. Het is wel duidelijk dat resultaten uit het 
verleden geen garantie bieden voor de toekomst. 
 
Het gemiddelde bruto jaarsalaris bedraagt in 1973 f. 26.512,08. 

Studenten 
De eerste batavierenrace, van Nijmegen naar Rotterdam wordt gelopen op 6 en 7 april. Er lopen 22 
ploegen mee, die de 23 etappes van 4,1 km voor dames tot 9,4 km voor heren afleggen in tijden 
variërend van 11.32.50 tot 15.10.16. De totale lengte is 180 km. 
 
Op de industriedag merkt J. van Dijck, directeur van de Staatsmijnen in zijn redevoering op dat er 
een trend is bij jonge academici om af te stappen van het klassieke elitemodel, dat vanouds kleeft 
aan de typische Delftse ingenieur. Slechts een kleine groep wil zich nog conformeren aan dat 
klassieke beeld. De meerderheid onderscheidt zich nauwelijks nog van de betere hts’er. En dat 
blijkt nadelig te kunnen uitpakken: ‘Er zal in de komende jaren binnen de totale populatie van 
academici die zich aanbiedt aan de onderneming, een bewuster onderscheid gemaakt worden 
tussen een kleine categorie, die hetzij manager hetzij als professional een topcarrière maakt en een 
veel grotere groep, die in een tussenkader een begrensder carrièreperspectief heeft, dat behoorlijk 
overlapt met dat van de betere hbo-afgestudeerde.’ 
 
Ze zijn dan misschien minder elitair geworden, maar werken kunnen ze wel. In november geven 
119 studenten zich op voor een spektakel dat ruim aandacht krijgt van de pers. Ze graven in drie 
uur een sleuf van 900 meter en voorzien daarmee de gebroeders Pardijs en hun huishoudster op de 
boerderij aan de Haverrietweg van elektriciteit. De twintigste eeuw is daar nu ook aangebroken. 
 
Regelmatig staat er een oproep in het THT-nieuws waarin studenten gevraagd wordt autowrakken 
te verwijderen. In het nummer waarin de naam van het blad van Nieuws in en om de T.H.T. verkort 
wordt tot T.H.T. nieuws staan 23 autowrakken vermeld. 

Vakgroep en leerstoelen 
Vakgroep Informatica 
Het CvB beraadt zich over de aanbeveling van TW voor verdere benoemingen voor de vakante 
leerstoelen bij Informatica: Programmatuur voor bedrijfskundige systemen, en Discrete wiskunde 
en theoretische informatica.  
Met de benoeming van dr ir P. Wesseling tot lector in de afdeling AW om onderwijs te geven in de 
numerieke wiskunde worden numerieke wiskunde en informatica ontkoppeld. Wiskunde, van 
oorsprong een van de sterke pijlers van de informatica, speelt vanaf nu alleen nog een rol in de 
theoretische informatica. Niet-rekenkundige toepassingen hebben al enige tijd het 
wetenschappelijk rekenen van de eerste plaats verdrongen. 
 
Eind 1973 bestaat de bezetting van de vakgroep, inclusief de nog bij EL aangestelde werknemers 
uit twintig personen. Duijvestijn is hoogleraar en Bron lector. mej. Polman en mw Rietman-
Williams verzorgen het secretariaat. De wetenschappelijke staf wordt gevormd door Alblas, Van 
Berne, Engelfriet, Engmann, Entrop (1 september), Van der Genugten, Göbel, Haitsma, Van den 
Heuvel, Van Hoeve, Van Hulzen, Moot en Vervoort. Asveld is van 1 mei 1973 t/m 30 april 1975 
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research assistent. De technische staf wordt gevormd door mw Al-Scriven, Broenink, mw 
Kamsteeg-Kemper en mw Schaap-Kruseman. 

Numerieke wiskunde en programmatuur 
De omschrijving die voor de vakgroep Informatica van TW in 1972 in de 
studiegids staat is nu ook bij EL overgenomen. De Leerstoel bij EL wordt 
op 1 maart versterkt door het aantrekken van een lector: Coen Bron (foto). 
Bij KB van 16 januari is drs C. Bron benoemd tot gewoon lector in de 
afdeling Elektrotechniek, om onderwijs te geven in de programmatuur. De 
heer Coenraad Bron werd op 2 augustus 1937 te Amsterdam geboren. In 
1954 behaalde hij het gymnasium-betadiploma aan het Montessori-lyceum 
te Rotterdam. Van 1955 tot 1962 studeerde hij scheikunde aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1962 legde hij het doctoraalexamen 
scheikunde af, met als specialisatie physische chemie (röntgendiffractie 
analyse) en als bijvak theoretische natuurkunde. Sedert 1 september 1962 is drs Bron werkzaam bij 
de Technische Hogeschool te Eindhoven, aanvankelijk in de afdeling chemische technologie en 
sedert 1966 in de onderafdeling der wiskunde, alwaar hij intensief betrokken was bij de 
ontwikkeling van het multiprogrammeringssysteem voor de EL-X8. 
Op 1 maart aanvaart hij zijn ambt. 
 
Vervoort is in september 1972 bij EL afgestudeerd en komt in de groep van Bron, die zich gaat 
bezighouden met operating systems.  

Digitale techniek 
Eind 1973 bestaat de bezetting van de leerstoel uit elf personen. Blaauw is hoogleraar. 
Secretaresse is mw Haverkate. De wetenschappelijke staf wordt gevormd door Al, Bonnema, Van 
den Dolder, Van der Knaap, Vissers en Wilmink. De technische staf door Autier, Kwantes en 
Raatgerink. 

Onderzoek 
Van Hulzen organiseert op 17 april een bijeenkomst van leden van een werkgroep die zich in het 
SMC-project met formulemanipulatie bezighoudt. De werkgroep is onderdeel van SEAS, een 
Europese organisatie van gebruikers van grotere IBM-apparatuur. 
Op de SEAS conferentie worden twee artikelen gepresenteerd: A preliminary approach to a theory 
about skeletal structure extraction en The FORMAC-family: A Tutorial. 
Door de vakgroepen Economische bedrijfskunde (BK), Operations research (TW) en Informatica 
(TW) is een werkgroep Bedrijfskundige wiskunde gevormd. Deze begeleidt studenten die in het 
bedrijfsleven een opdracht uitvoeren met wiskundige en bedrijfskundige aspecten. De 
contactpersonen zijn J.M.L. Janssen van BK en R.G.R. Engmann van TW. 
In januari 1973 geeft Vervoort een presentatie over Use of Floyd assertion method in IBM 
System/360 architecture and design aan de Université de Paris Sud en publiceert twee artikelen 
over Correctness Proof of APL Programs using the Assertion Method of Floyd op het APL 
Congress 1973 in Kopenhagen, waar Feldbrugge zijn ISVAP systeem voor automatische 
verificatie van APL programma’s presenteert, en in december op de APLASM conferentie in 
Parijs over APL symbolic processing in APL program verifications. 
Bron en Kerbosch publiceren het artikel Finding all cliques of an undirected graph, CACM, 16, 
575-577. 
 
Van de hand van Duijvestijn en Alblas zijn twee van de drie delen Inleiding in de 
systeemprogrammatuur verschenen. Het derde deel komt in 1974 uit. 
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Een PDP-11/45 voor de vakgroep 
Ten behoeve van het onderzoek schaft de vakgroep voor 203.000 gulden een PDP-11/45 aan. 
Daarbij komt nog een onderhoudscontract van 25.800 gulden per jaar. Een gemiddeld huis kost in 
die tijd 100.000 gulden. De computer wordt op 18 september in de grote computerzaal van het RC 
opgesteld. Dat gaat niet zo maar: de tektronix display is nog niet aangesloten, de RK11 schijf nog 
niet getest en de papertape software is niet bijgeleverd. Er is maar één schijf met daarop DOS en 
een single-user BASIC, die ook op papertape staan. Er is al wel veel literatuur bij, zoals Getting 
Fortran on the air. Aanvankelijk wordt hij stand-alone gebruikt. Later komt een verbinding met de 
nieuwe DEC-10 van het RC tot stand. De computer gaat lang mee: in december 1981 wordt hij 
nog gebruikt, als centrale voorziening voor een netwerk van later aangeschafte PDP-11 computers. 
 

                           
 
Rond de nieuwe vakgroepcomputer verenigen zich de vertaler- en systeemgroep tot een in het 
ontwikkelingsplan genoemde kerninformatica groep. Als eerste projecten worden genoemd: een 
bitrijengenerator (Blanken, Entrop), het Timesharing Operating Sytemproject (Vervoort, Harkink, 
Wolters, Broenink, Van Gemert en Honhoff), het graphicsproject op de tektronix 
beeldschermterminal (Van den Heuvel). Digitale techniek mag er een dag per week hardware op 
simuleren en testen. 
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Onderwijs 
Voor het Algolpracticum worden vijf gele en een rode werkkaart aan de studenten meegegeven. 
Het programma mag vijf keer met de gele kaart worden aangeboden, daarna alleen met de rode 
kaart, die tot gevolg heeft dat het programma met vertraging wordt verwerkt. 
Een aardige anekdote levert een student, die het niet eens is met de beoordeling van zijn vak. Hij 
roept docent Göbel bij Duijvestijn op het matje voor nadere uitleg over het cijfer. Göbel laat zich 
niet commanderen. Hij merkt op dat er in dat briefje vijf taalfouten staan en laat het er verder bij. 

B- en D-voordrachten 
Bij Informatica houden acht studenten hun B-voordracht, twee bij de groep formele talen, een bij 
vertalerbouw en drie bij systeemprogrammatuur. Bij Digitale techniek zijn er twaalf. 
Het aantal D-voordrachten is vier bij Informatica en twee bij Digitale techniek. 
Voor een overzicht van alle B- en D-opdrachten in 1973 zie ► B en D opdrachten 1973. 

Rekencentrum 
Het Rekencentrum is in het nieuwe gebouw dagelijks van 8 tot 10 (vrijdags tot 6) uur ‘s avonds 
opengesteld. In een gebruikerszaal (RC 312) staan gebruikersponsmachines opgesteld en 
programma’s kunnen ook ‘s avonds bij de receptie worden ingeleverd. De voorlichtingskamer 
(RC218) is op alle werkdagen bemand. 
 

 
Ingang RC in TW/RC-gebouw 

In oktober wordt release 20.6 van het operating system vervangen door release 21.6. Enkele van de 
manuals moeten worden vervangen. een greep: PL/1 Programmer’s Guide, Data Management 
Services, Utilities, Linkage Editor and Loader, Programmer’s Guide to Debugging en JCL 
Reference. 
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DEC of IBM 
De keus voor de nieuwe computer is na onderhandelingen over de DEC-10/50 uiteindelijk 
gevallen op de DEC-10/70. Als de procedure voor de ministeriële toestemming volgens plan 
verloopt zal de computer in januari 1974 in het nieuwe TW/RC-gebouw worden geïnstalleerd. De 
THT gaat met DEC een leasecontract aan voor vijfenhalf jaar, waarna de computer eigendom van 
de THT wordt. De eerste twee jaar bedraagt de huur 103.000 gulden per maand, en daarna, als de 
kinderziekten er een beetje uit zijn, 110.000 gulden. Voorwaarde is dat Delft of Groningen bereid 
moet zijn te investeren in een telefoonverbinding. De verbinding met Delft verdient de voorkeur, 
omdat daar nog een IBM-machine staat waarop PL/1 programma’s gedraaid kunnen worden. DEC 
moet binnen twee jaar een PL/1 vertaler voor de THT beschikbaar hebben. 
De eerste computer, de IBM-360/30 heeft twee jaar dienst gedaan en de tweede, de IBM-360/50 
zal eind 1973 vijf jaar in gebruik zijn. Van Kooten verwacht dat de nieuwe computer het ook vijf 
jaar zal kunnen uithouden omdat de groei van het gebruik minder explosief zal zijn dan in de 
afgelopen periode. Het is niet duidelijk waarop die mening is gebaseerd. 
De computer van DEC biedt tal van voordelen. Er wordt meer capaciteit geboden voor een prijs 
die nu betaald wordt voor de huidige IBM-machine, terwijl een nieuwe IBM-computer ongeveer 
40% duurder is. Er kunnen vanuit het Rekencentrum lijnverbindingen worden gelegd met WB, 
CT, EL en TW, waaraan remote-batchstations kunnen worden aangesloten. Verder komen er in de 
vier gebouwen nog 45 terminals waarop Algol en Fortran programma’s kunnen worden verwerkt, 
en in elk van de vier gebouwen nog twee display terminals. Voor het verwerken van zeer grote 
programma’s kan men gebruik maken van de verbinding met Delft en later mogelijk ook met 
Groningen. Ook de op de THT aanwezige PDP-11 computers kunnen aan de DEC worden 
gekoppeld. Zo wordt ook een verbinding verwacht met de PDP-11/45 van het ITC in Enschede. 
Door al deze lijnverbindingen wordt de computer een novum voor Nederland. 
Het personeel van het Rekencentrum zal door DEC worden omgeschoold. 
 
De keus blijkt echter uiteindelijk toch nog niet definitief te zijn. Persoonlijke voorkeuren en andere 
politieke kwesties spelen een rol. Blaauw en Jansen hebben vanwege hun band met IBM sterke 
voorkeur voor IBM. Duijvestijn gaat, omdat Philips toch niks wordt liever met Blaauw mee, maar 
aarzelt nog. Steeds worden er nieuwe eisen gesteld waaraan moet worden voldaan. Op 8 februari 
vraagt de raad voor de rekenapparatuur het college van bestuur om de aanvraag voor de DEC 
machine nog even uit te stellen, omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn. DEC blijkt niet in staat de 
gevraagde PL/1 vertaler in twee jaar te leveren en zegt daar nog een jaar extra voor nodig te 
hebben. De raad vindt de boeteclausule van 250.000 gulden te betalen in vierentwintig 
maandelijkse termijnen onvoldoende. DEC wil meteen met Duijvestijn om de tafel om de 
problemen uit de weg te ruimen. Een ander punt is dat Delft alleen tegen betaling THT 
programma’s via de lijnverbinding wil verwerken, of in ruil voor de geboden diensten evenveel 
rekentijd bij het Rekencentrum moet kunnen claimen. Ten slotte stelt Blaauw, natuurlijk een sterk 
voorstander van een IBM, voor een IBM-370/145 te leasen via de firma Itel (zonder n). De prijs 
zal dan wat lager uitvallen en bovendien heeft IBM wat meer geheugen in de 145 gestopt. De 
voor- en nadelen moeten opnieuw op een rijtje worden gezet. 
Dit leidt ertoe dat Van Kooten tot vier keer toe een nieuw programma van eisen moet opstellen. 
Eilers voegt daar statistische meetwaarden aan toe waaraan tests moeten voldoen. Coen Bron 
voegt bij zijn komst nog een nieuwe kandidaat Burroughs (die ook in Eindhoven door Dijkstra 
wordt gebruikt) aan het lijstje toe. 
 
Van Kooten die als opdracht krijgt een betaalbare variant te kiezen is voor de DEC omdat die de 
goedkoopste is en aan de gestelde eisen voldoet. Jansen en Blaauw, met soms ook Duijvestijn 
willen toch liever verder met IBM. Blaauw tilt er zwaar aan dat DEC geen fatsoenlijk APL kan 
leveren. Het wijkt in een aantal symbolen af van het IBM-APL. Raatgerink verdedigt dit standpunt 
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fel in de raad van de rekenapparatuur. Dit alles leidt daar uiteindelijk tot een verhitte discussie 
tussen Jansen en voorzitter Gerritsma. 
 
Op 9 maart geeft G.F. Laurant van DEC een voordracht over koppeling van PDP-8 en 11 
computers aan grotere computers. DEC brengt voor de zekerheid zijn stokpaardjes maar eens naar 
voren. Het mag niet baten.  
Op 17 augustus keurt de raad voor de rekenapparatuur een rapport goed betreffende een voorstel 
tot vervanging van de 360/50 door een IBM-370/145. De raad verzoekt het CvB de minister 
toestemming te vragen. Enkele dagen erna zijn bij het CvB echter enkele principiële vragen 
gerezen waarover nader met de raad voor de rekenapparatuur gesproken moet worden. 
 
De minister krijgt het moeilijk met al die aanvragen voor grote computers. Begin 1974 krijgt de 
landbouwhogeschool Wageningen een DEC-10. De kosten bedragen 2,7 miljoen gulden. Deze 
moet worden gedeeld met tien hogere agrarische scholen die elk via een terminal toegang krijgen. 
Delft krijgt van de minister geen toestemming de IBM-360/65 te vervangen door een 370/168 en 
moet het nog maar even met de kleinere computer blijven doen. 
De kosten van het gebruik van computerfaciliteiten zijn daarnaast eveneens niet gering. In een 
overzicht van augustus ‘72 tot juli ‘73 vinden we: f. 16.000 voor Algol, f. 130.000 voor IBM-
compilers, f. 12.000 voor huur van ponsmachines en f. 16.000 voor het ponswerk. Het wordt 
allemaal tot op de cent nauwkeurig bijgehouden, zodat de kosten goed gespecificeerd kunnen 
worden doorberekend via de projectnummers. Gemiddeld kost een run, die van IBM-compilers 
gebruik maakt f 7,56. Veel goedkoper is een gemiddelde run op de THT Algol compiler: f 1,27. 
Onbegrijpelijk duur vallen programma’s geschreven in assembler uit: gemiddeld f 28,40 per run. 
Voor een deel is dit toe te schrijven aan de enorme pakken ponskaarten en papier voor de listings. 
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Kunst 
In de grote computerzaal wordt een kunstwerk aangebracht, aangeboden door de architect 
Heydenrijk, met bijdragen van de SWOT, IBM (je weet maar nooit waar het goed voor is...) en het 
Rekencentrumpersoneel. Beeldend kunstenaar Peter Rolf uit Woudenberg heeft een installatie 
ontworpen die uit drie componenten bestaat, die drie meter boven de grond aan het plafond hangt 
ter hoogte van de gang die langs de zaal loopt. Het kost slechts een fractie van het vijvereiland van 
Staakman, waarvoor enkele weken eerder toestemming is verleend binnen de eenprocentsregeling. 
Het kinetisch/mechanisch object is aangesloten op het centrale signaleringspaneel van het RC. Als 
daar door klimaatveranderingen een alarmconditie optreedt, komen de bewegende spiegels in het 
kunstwerk tot stilstand en tonen lampen aan wat er precies aan de hand is. Bij brand gaat 
bovendien een grote toeter loeien. Dat had later nog goed van pas kunnen komen in het RC-
gebouw. Op verzoek van de operators is het kunstwerk na enige tijd stil gezet omdat de bewegende 
spiegels nogal hinderlijk werden. 

 

 
Kunstwerk in de computerzaal van TW/RC 



168 

1974 

Jaaroverzicht 
Structuurplan Informatica ARSI-100 
In 1974 verwacht de ARSI (Academische Raad, Sectie Informatica) dat Nederland per jaar 
vierhonderd academische informatici nodig zal hebben. Men denkt dat de wiskundefaculteiten die 
vraag naar informatici wel kunnen opvangen. In Duitsland zijn er al meer dan tien zelfstandige 
informatica opleidingen, met ongeveer vierduizend afgestudeerden.  
De snelle groei van de informatica in Nederland heeft er al vroeg toe geleid dat de sectie wiskunde 
van de Academische Raad een subcommissie Informatica in het leven roept om op verzoeken van 
de minister van 12 december 1969 en 9 december 1970, een structuurplan voor Informatica in 
Nederland op te stellen. De subcommissie brengt op 5 juli 1971 de nota Coördinatie Informatica 
uit, die nader op het ministerie wordt toegelicht op 24 november 1971. De inmiddels opgerichte 
Sectie Informatica van de Academische Raad zal vervolgens binnen drie jaar een landelijk 
structuurplan opstellen op basis van locale plannen van de instituten van wetenschappelijk 
onderwijs. Minister zonder portefeuille De Brauw vraagt de instellingen een ontwikkelingsplan 
Informatica op te stellen. Hij maakt daarbij meteen duidelijk dat er geen extra personele claims 
kunnen worden gedaan. In deel twee komen we uitgebreid terug op deze ontwikkelingen. 

Einde van het experiment 
De Algemene Propedeuse, een van de experimenten van de nieuwe hogeschool, wordt met ingang 
van het studiejaar 74-75 afgeschaft. Studenten kiezen direct voor hun studierichting. Wel is er nog 
een grote gelijkenis tussen de eerstejaars studieprogramma’s van de verschillende afdelingen. 
Het baccalaureaat wordt voor WB, EL en CT nog vijf jaar verlengd. 

Bouwactiviteiten 
Het TW/RC-gebouw wordt woensdag 17 april officieel geopend. Deze opening staat in het teken 
van ‘de te water lating van het gebouw’. Om 11 uur heet de rector prof. Zandbergen de genodigden 
welkom in de derde computerzaal en spreekt daarbij de volgende woorden uit.  
‘Het is mij een voorrecht en een genoegen u hier bij de opening van ons nieuwe gebouw voor de 
Toegepaste Wiskunde en het Rekencentrum van harte welkom te mogen heten, namens de 
Technische Hogeschool Twente. Uiteraard behoeft het op zichzelf geen verbazing te wekken, dat 
bij een zo jonge instelling als de Twentse Hogeschool een nieuw gebouw tot stand is gekomen; 
immers met recht zou men kunnen verwachten dat de opbouw nog in volle gang is, dat er gezien 
de spectaculaire mogelijkheden van deze instelling, gevoegd bij het indrukwekkend getal van 
studenten in den lande, door hogeschool en overheid naarstig wordt gewerkt aan de uitvoering van 
een ontwikkelingsplan van onze Hogeschool.  
Hoewel er uiteraard hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling van deze hogeschool, zou een 
dergelijke voorstelling van zaken onjuist zijn. Het zal een ieder bekend zijn, dat al enige jaren een 
rem bestaat op het bouwen bij instellingen van wetenschappelijk onderwijs en dat daarmee het 
klaarkomen van een nieuw gebouw tot een vrij zelden voorkomende gebeurtenis bestempeld is. 
Dat geldt zeker ook voor de TH Twente waar in totaal nu wel enige honderdtallen studenten extra 
zijn op te vangen. 
Een andere reden om een ogenblik stilte staan bij het in gebruik nemen van dit gebouw is de 
bijzondere aard ervan. Immers het kan niet ontkend worden, dat de rijksoverheid in haar 
spreidingsbeleid, tegenover de TH Twente wel een buitengewoon gebaar gemaakt heeft. Het moet 
worden toegegeven, dat het helaas dan ook het enige is dat bij de spreiding in Twente is 
terechtgekomen. Maar toch, het mag niet uitgevlakt worden, dames en heren, wij hebben mogen 
beschikken over een architect, de heer Heydenrijk die bij een internationale prijsvraag voor het 
ontwerp van een groot gebouw in het westen des lands een prijs verwierf. Aangezien de 
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desbetreffende gemeente kort daarop besloot het geld vrijwel letterlijk in de grond te stoppen, 
waarschijnlijk in navolging van de bijbelse figuur, die niet veel beter wist te doen dan zijn talenten 
te begraven, is er van dit gebouw nog niet zo veel terecht gekomen. Hier echter is het wel gelukt 
een voorbeeld van eigentijdse vormgeving te realiseren. 
Het zal duidelijk zijn, dat dat bepaald niet de hoofdreden is, waarom wij trots zijn op dit gebouw. 
De reden daarvoor is, dat de architect er, geheel in overeenstemming met zijn opdracht in geslaagd 
is een bijzonder aantrekkelijk gebouw te ontwerpen, erg functioneel en toch voor de bewoners 
uitermate plezierig, een gebouw dat geheel recht doet aan de groeiende afdeling Toegepaste 
Wiskunde en het Rekencentrum. Ook de bezoekers en andere gebruikers raken meestal na enige 
tijd onder de indruk van de sfeer, die het gebouw op een of andere manier, nu al heeft. Misschien 
is het wel zo, dat hier een stille kracht werkzaam is ...  
Symbolen zijn trouwens kenmerkend voor dit gebouw. Want u zult toch met mij eens zijn, dat het 
iedere bezoeker nadrukkelijk uitnodigt over de brug te komen, en dat geldt dan natuurlijk zeer in 
het bijzonder voor zulke bezoekers als wij vandaag in ons midden hebben. Ook maakt het gebouw 
zeer duidelijk dat zaken, die niet op stevige pijlers zijn gegrondvest nogal gemakkelijk in het water 
kunnen vallen. 
Wij zijn verheugd, dat de staatssecretaris zoveel gevoel voor deze symbolen heeft kunnen 
opbrengen, dat hij het ons mogelijk heeft gemaakt de nieuwe opleiding bestuurskunde, die wij 
mede in dit gebouw willen huisvesten op 1 september 1975 van start te kunnen laten gaan.’ 
 
Staatssecretaris Klein verricht de officiële opening, waarbij hij opmerkt: ‘De enige harde uitspraak 
die ik hier kan en wil doen is dat de THT er recht op heeft dat de regering er volledig aan meehelpt 
dat deze jonge instelling zich kan ontwikkelen tot een volwaardige instelling van hoger onderwijs. 
De regering zou er in het bijzonder op moeten toezien dat deze hogeschool niet in een soort 
Darwinistisch proces wordt weggedrukt tussen de grotere zusterinstellingen.’ 
De staatssecretaris spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de hogeschool teleurstellingen 
als het niet doorgaan van de achtste medische faculteit en het achterblijven van de 
studentenaantallen heeft verwerkt. ‘Met name door een goede landelijke planning zal het, beter 
dan voorheen mogelijk worden jonge activiteiten hier af te schermen tegen parallelle 
ontwikkelingen bij de grotere instellingen.’ De heer Klein noemde in dit verband de reeds op de 
THT ontplooide activiteiten in bestuurskunde, de ontwikkelingstechnologie en 
Onderwijstechnologie. ‘Alle drie richtingen hebben de bekoring dat ze tot specifieke opleidingen 
leiden die niet onder druk van een sterke concurrentie komen te staan.’ Hij zegde toe ervoor zorg 
te dragen dat Twente de kans wordt geboden de mogelijkheden van deze nieuwe opleidingen te 
onderzoeken en verder te ontwikkelen. Nadat de staatssecretaris de hoop had uitgesproken dat ‘de 
mensen en activiteiten binnen het gebouw voor Toegepaste Wiskunde en Rekencentrum mede tot 
een harmonische ontwikkeling van de THT zullen bijdragen’, verklaarde de bewindsman het 
nieuwe gebouw voor geopend, door een fles champagne tegen de boeg van het gebouw te doen 
uiteen spatten. 
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Opening TW/RC-gebouw met champagne tegen ‘de boeg’, door staatssecretaris Klein 
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In plaats van de voorzitter van TW, Nottrot, die bij het wiskundecongres aanwezig moet zijn, sluit 
Van Kooten met een toespraak de openingshandelingen af.  

mathematisch congres 
De opening van het gebouw wordt gevierd met het tiende Nederlands Mathematisch Congres dat 
van 17 tot en met 19 april plaats vindt. De driedaagse bijeenkomst wordt woensdag 17 april om 
half drie ‘s middags geopend door prof. dr R. Nottrot, voorzitter van de onderafdeling der 
Toegepaste Wiskunde, waarna prof. S. Karlin, Weizmann Institute of Science, Israël een 
voordracht houdt met als titel: Mathematical genetics -new problems and challenges for 
mathematicians. De rest van de middag is gewijd aan een aantal sectievoordrachten. ‘s Avonds 
vindt een receptie en koud buffet plaats.  
 

 
Opening mathematisch congres door Nottrot 

De Tweede dag wordt geopend door prof. dr N. G. de Bruijn, TH Eindhoven, die spreekt over 
Relaties tussen de wiskunde en de informatica. Op het programma van die dag staan verder 
sectievoordrachten en een jaarvergadering van het Wiskundig Genootschap. Declamatie en muziek 
door Tob de Bordes vult de avond. Prof. J. Coates, Stanford University, USA, opent de derde dag 
met een voordracht, getiteld: Bernoulli polynomials and real quadratic fields. Vervolgens een 
aantal sectievoordrachten, waarna prof. dr R. A. Cuninghame-Green, THT, Toegepaste Wiskunde, 
met een voordracht Minimaxalgebra het sluitstuk van het Mathematisch Congres verzorgt. In 
totaal worden er ongeveer 125 sectievoordrachten gehouden in het nieuwe gebouw. Het congres 
wordt bezocht door ongeveer 400 deelnemers. 
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Indeling TW/RC-gebouw 
 
Hieronder is achtereenvolgens niveau 1, 2 en 3 van het TW/RC-gebouw weergegeven. Niveau 2 
verbindt alle ruimten met elkaar. Van de twee afbeeldingen op elke bladzijde is de onderste, 
waarin de drie grote computerzalen zichtbaar zijn door brand verloren gegaan.  
 

 
 
 
 

 
TW/RC-gebouw niveau 1 
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Een van de drie computerzalen in het TW/RC-gebouw 

 
TW/RC-gebouw gezien vanuit de rechter onderhoek op voorgaande plattegrond.  

Dit is het RC-deel dat door brand verloren is gegaan 
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                                                                          A 
                       --------------------------------------- 
                     A 

 
TW/RC-gebouw niveau 2 
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Op niveau 2 zijn alle ruimten in het TW/RC-gebouw met elkaar verbonden. De verbindingsbrug (A in de 

plattegrond) tussen de twee gebouwdelen, met zicht op de kantine 

 
Deel van de kantine van het TW/RC-gebouw. Linksaf geeft de verbindingsbrug (A in de plattegrond) toegang 

tot het andere deel (boven in de plattegrond) van het gebouw 
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TW/RC-gebouw niveau 3 
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Opening van het TW/RC-gebouw door Van Kooten 

 
Toehoorders bij de opening van het TW/RC-gebouw door Van Kooten 
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Informatica in TW/RC 
Informatica is gehuisvest op niveau 3, in de bovenste vleugel van de onderste figuur op de vorige 
bladzijde. De nummers in de eerste kolom corresponderen met die op de bouwtekening. 
 

 
 

Kamerindeling Informaticavleugel in TW/RC 

nr.  kamernr 
74 Entrop A337 
75 Vervoort A335 
76 Engelfriet A327 
77 prog. & discr wiskunde A325 
78 prog. & discr wiskunde A323 
79 mw Al A321 
80 Broenink A319 
81 Göbel A317 
82 Engmann A315 
83 Van Hoeve A313 
84 Haitsma A311 
91 mw Rietman A333 
92/3 mej. Polman A331 
95 Van der Genugten A329 
98 afstudeerders A324 
99 afstudeerders A322 
100 afstudeerders A320 
101 afstudeerders A318 
102 afstudeerders A316 
105 prog. bedr. systemen A309 
106 techn. toepassingen A307 
107 techn. toepassingen A305 
109 assistenten num. pract. A301 
114 Van Berne A344 
115 Alblas A342 
116 Schaap A340 
117 Kamsteeg A338 
118 Duijvestijn A334 
119 (secretaresse) A332 
120 Bron A330 
123 prog. & discr wiskunde A314 
124 secretaresse A312 
125 vergaderkamer A310 
126 techn. toepassingen A308 
127 Moot A306 
128 Van den Heuvel A304 
129 Van Hulzen A302 
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Kunstwerk 
Over de flexibele ‘kubus’ 
van Rous en Staakman 
wordt al een tijd niets 
meer vernomen. 
Sommigen menen dat het 
al lang onder het 
wateroppervlak is 
geplaatst en dat het een 
kwestie van geluk is als je 
er iets van te zien krijgt. 
Anderen beweren dat de 
onderhandelingen met de 
kunstenaars wat stroef 
verlopen en dat er dus 
nog geen kunstwerk is. 
Dat laatste blijkt het geval te zijn want pas begin 1975 ligt het in elkaar gelaste geraamte van het 
kunstwerk voor verdere montage gereed op de parkeerplaats van TW/RC. Wanneer het geplaatst 
wordt is dan echter nog onzeker. 

Personeel 
Op 1 januari zijn op 1090 formatieplaatsen 1298 medewerkers in dienst, van wie 207 vrouw. Er 
zijn 54 hoogleraren, 11 lectoren en 145 studentassistenten. Van de staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen mag het aantal formatieplaatsen in 1974 met 15 groeien naar 1105. Hiervan 
zijn er dan 286 voor bestuur en diensten, 653 voor onderwijs en onderzoek, 11 voor de 
voorbereiding van bestuurskunde, 79 voor Bibliotheek, RC, CDO en AVC, en tot slot 76 voor de 
campus. 
Het aantal docenten, technisch en administratief personeel bij TW is 85. Bij het Rekencentrum 
hebben 35 mensen een werkkring. Er zijn 281 studenten ingeschreven. Sedert de oprichting van 
TW werden vijftig baccalaureaatsdiploma’s en veertien ingenieursbullen uitgereikt.  
 
De op 26 september 1973 ingevoerde 
interimregeling variabele werktijden 
was vanwege de oliecrisis tijdelijk 
opgeschort. Nu er weer voldoende olie 
is wordt de regeling definitief 
ingevoerd op 18 maart. 
 
Drs Karel A. de Jonge, lid van het CvB 
en actief op het studentenvlak (hij 
wordt menigmaal de ‘ombudsman’ van 
de studenten genoemd), is op 26 januari 
uitgeroepen tot Cnödde-man van het 
jaar 1973. Dirk van Slooten van het 
Drienerlose College Cnödde omhangt 
de heer de Jonge met de versierselen 
behorend bij de onderscheiding (foto). 
Het feestelijk geheel speelt zich af 
tijdens het galafeest te Beckum. 
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Het CvB meldt in maart dat de voordracht van TW voor de benoeming van een hoogleraar in de 
Informatica zal worden doorgezonden, en dat over een voordracht voor de benoeming van een 
lector in de programmatuur voor bedrijfskundige systemen nog met TW zal worden overlegd. 

Samenwerking met BK 
Er is een werkgroep Bedrijfskunde informatica opgericht, die de samenwerking met de 
onderafdeling BK in de bedrijfskundige informatica verder moet uitwerken. Later zal dit 
uitmonden in de studierichting BIT. 
Duijvestijn klimt bij het CvB in de pen over een personeelsadvertentie van BK, waarin 
schaamteloos een informaticus wordt gevraagd, met een taakomschrijving waarin Informatica al 
voorziet. ‘En ze hadden ook al zonder overleg een college COBOL van de grond getild.’ 
Duijvestijn verzoekt het college erop toe te zien dat ‘ten einde een ongecoördineerde en chaotische 
ontwikkeling van bedrijfsinformatica aan de THT te voorkomen’ de advertentie te blokkeren en 
BK opdracht te geven een ontwikkelingsplan in te dienen. Het wordt duidelijk dat 
ontwikkelingsplannen niet alleen dienen om een visie uit te dragen, maar ook om het eigen terrein 
af te bakenen. In een vervolgbrief aan de voorzitter van BK legt Duijvestijn de situatie nog eens 
rustig en helder in vier uitvoerige bladzijden uit. Hij besluit met ‘Overigens willen wij geen ruzie, 
maar een goede samenwerking in een goede overlegsituatie. Is dat overleg er niet, dan zie ik de 
Bedrijfsinformatica niet goed tot ontwikkeling komen in Twente.’ 

Studenten 
Automatisering Studie Administratie 
Het THT-nieuws van 28 maart meldt dat de automatisering van de studie administratie bijna is 
voltooid. ‘Reeds geruime tijd heeft het college van bestuur opdracht gegeven aan de Stuurgroep 
Automatisering Studie Administratie te onderzoeken de mogelijkheid tot automatisering van de 
studieadministratie met het doel te beschikken, in compacte vorm, over alle nodige gegevens, de 
studieresultaten van de afzonderlijke (aanwezige en vertrokken) studenten betreffende. 
De verdere opdracht was om bij geconstateerde mogelijkheid de automatisering in te voeren en de 
mogelijkheid te scheppen op de gewenste wijze over deze gegevens te beschikken. 
Bij de opzet van het systeem heeft de stuurgroep, die in meerderheid bestond uit de hoofden van 
de onderwijsadministraties, de gegevens aangewezen die in de computer dienden te kunnen 
worden ingebracht en de verlangens van de onderwijsadministraties en het bureau 
studentenadministratie terzake van de output kenbaar gemaakt, eerst bij het dienstverlenende 
externe bureau, dat hierbij ingeschakeld was en vervolgens bij personeel van het Rekencentrum. 
Het ontworpen SASA-systeem is reeds bij het bureau studentenadministratie in gebruik en zal 
geleidelijk door de onderwijsafdelingen worden ingevoerd. 
Het bureau studentenadministratie beschikt over 19 computerprogramma’s. Van een aantal van 
deze programma’s kunnen ook de onderscheiden afdelingen gebruik maken. Verder kunnen 
worden uitgedraaid de studieoverzichten van de afzonderlijke studenten. In deze overzichten staan 
alle behaalde cijfers met bijbehorende data en de vorderingen van de student in vergelijking tot 
zijn studiepakket (zijn score) aangegeven. Verder kan de geldigheidsduur der tentamens worden 
aangegeven. Ten slotte wordt aangegeven welk cijfer eindcijfer zal zijn, dat wil zeggen bij het 
diploma zal behoren. 
Het systeem opent de mogelijkheid bij massale tentamens, maar ook in andere gevallen, de 
computer de namen te laten uitdraaien van allen, die een bepaald tentamen (nog) moeten afleggen. 
Per te tentamineren deelnemer wordt een mutatiekaart geleverd, waarop de 
onderwijsadministraties nog slechts het behaalde cijfer behoeven aan te geven. Tentamenbriefjes 
kunnen vooraf en ook achteraf worden geprint. 
Het programma voor het printen van de eindcijfers ten behoeve van de examenvergaderingen is 
nog in bewerking. De stuurgroep zet haar werkzaamheden voort. 
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Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat input en output goed beveiligd zijn opdat privacy en 
voorkoming van fraude gewaarborgd worden.’ 

Batavierenrace 
De tweede batavierenrace wordt gehouden op 26 en 27 april. Het is de eerste die van Nijmegen 
naar Twente gaat. Er doen in totaal 32 ploegen mee, waarvan drie van de THT. ‘s Avonds vindt in 
de bastille het slotfeest plaats met medewerking van een boerenkapel uit Weerselo. Tijdens het 
feest vindt tevens de verkiezing plaats van Miss Batavierenrace. 

tbc 
Met ingang van lichting 74 vervalt de bij de inschrijving verplichte controle op tbc door een 
röntgenfoto en Mantouxreactie. 

Introductie 
Voor de introductie van eerstejaars worden voor het eerst doegroepen ingesteld. 

Tien jaar THT en dertig jaar Informatica 
Op 14 september, precies tien jaar na de officiële opening van de THT wordt de tweede open dag 
georganiseerd. Er komen 40.000 bezoekers. 
Bij de dies natalis van de hogeschool spreekt Duijvestijn op 27 november in de grote zaal van WB 
voor ongeveer 140 toehoorders een rede uit, getiteld Dertig jaar informatica, hoe gaan we verder?  
In het kort schetst Duijvestijn de ontwikkeling van de rekenmachine van 1955 tot nu. Hij haalt een 
aantal technische vindingen naar voren die beslissend zijn geweest voor het succes van de 
computer. Hierbij besteedt hij aandacht aan zowel de apparatuur als de programmatuur. Voorts 
geeft hij een beschouwing over de huidige stand van zaken. Zo staat de computerindustrie in 
grootte na de automobiel- en olie-industrie als nummer 3 op de wereldranglijst. 
De groei in Europa is 20% per jaar; in de VS ongeveer 15% per jaar. Duijvestijn wijst op een 
aantal ernstige problemen waarmee de informatica geconfronteerd wordt, die deels te wijten zijn 
aan de snelle groei die de informatica doormaakt. 
De programmatuurkosten gaan steeds meer de totaalkosten bepalen van het informatieverwerkend 
systeem. De verwachting is dat in 1985 de programmatuurkosten zich verhouden tot die van de 
apparatuur als 9 : 1. Programmatuurkosten zullen in de toekomst moeten worden gedrukt. Om 
deze problemen op te lossen geeft Duijvestijn als mogelijke wegen aan: ‘We moeten beter leren 
programmeren. Hierbij dient doorzichtigheid en correctheid voorop te staan. We zullen betere 
programmeergereedschappen moeten ontwikkelen. We moeten leren niet steeds alle 
programmatuur opnieuw te maken als we op een nieuwe computer overgaan. Er zal aandacht aan 
portabiliteit besteed moeten worden.’ 
Abstracte machines die beschikken over een instructieset, welke aangepast is aan de gangbare 
programmeertalen, zijn in de toekomst nodig. 
Duijvestijn geeft vervolgens een beschouwing over toekomstige ontwikkelingen. Hij stelt dat de 
apparatuurontwikkeling nog steeds voor 1igt op die van de programmatuur. Deze ontwikkelingen 
zullen de informatica sterk veranderen in de toekomst. Met name doelt hij op de ‘impact’ van de 
geïntegreerde schakelingen, waarvan hij in de toekomst goedkope stand-alone computers 
verwacht. Ook andere apparatuurontwikkelingen zoals magneto-optische systemen en 
holografische geheugens beschouwt hij als veelbelovend. 
Ten slotte staat Duijvestijn uitvoerig stil bij zijn stokpaardje: de opleidingsbehoeften tot 
academicus in de informatica. Hij schetst de eisen die aan deze academici gesteld moeten worden. 
Vanwege de snelle veranderingen die nog te verwachten zijn mag vooral geen ‘smalle’ 
informaticus worden opgeleid. 
De tekst van de diesrede is weergegeven in ► Diesrede Duijvestijn. 
 
Duijvestijns volhardendheid op velerlei gebied levert hem bij zijn voetbalvrienden een bijnaam op. 
Een van de leden van de voetbalclub schetst hem met de volgende woorden: ‘Het bijzondere van 
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deze club is het sociale aspect. Of het nu om een hoogleraar of de portier gaat. In het veld zijn ze 
één. Neem bijvoorbeeld professor Duijvestijn. Buiten het veld was het heer Duijvestijn maar 
tussen de krijtlijnen noemden wij hem Arie de Tank. De Tank ontzag niets of niemand en ging 
dwars door zijn man heen.’ 

Vakgroep en leerstoelen 
Interafdelingsvakgroep Informatica 
In de studiegids van 1974 wordt voor het eerst melding gemaakt van een interafdelingsvakgroep 
Informatica, verzorgd door de afdelingen TW en EL. In de omschrijving van het vakgebied 
worden de volgende deelgebieden onderscheiden: kerninformatica (bedrijfssystemen en vertalers), 
hardware ontwikkeling, theoretische informatica, bedrijfskundige toepassingen en bio-informatica. 
De opleiding kan worden gevolgd binnen EL, TW en BK, maar onder bepaalde voorwaarden ook 
binnen andere afdelingen. Voor de gedetailleerde beschrijving zie ► Omschrijving Informatica 
1974. 
Er mag echter nog geen informatica-aantekening op het EL- TW of BK-diploma worden gezet. Bij 
EL is de COPEL tegen zo’n aantekening voor de informaticastudierichting, tenzij dat voor alle 
andere studierichtingen van EL ook mogelijk wordt.  

Vakgroep Informatica 
Ambtsaanvaarding Bron 
Donderdag 30 mei 1974 ‘om 16.00 uur precies’, 
aanvaart drs C. Bron (foto), sedert 1 maart 1973 als 
lector verbonden aan de afdeling Elektrotechniek om 
onderwijs te geven in programmering en operating 
systemen, door het uitspreken van een rede zijn ambt 
van gewoon lector in de afdeling der Elektrotechniek. 

Samenvatting van de rede 
In zijn rede op 30 mei, getiteld Speelgoed of Werktuig 
gaat Bron in op de ontwikkelingen die tot de 
inmiddels fameus geworden software crisis hebben 
geleid. In nauwelijks 30 jaar heeft de rekenautomaat 
een technologische ontwikkeling doorgemaakt die de 
capaciteit van deze machines veel sneller heeft doen 
toenemen dan wij onze menselijke mogelijkheden 
hebben vergroot die capaciteit ook uit te buiten. 
Een belangrijke hinderpaal wordt daarbij gevormd 
door een gebrek aan inzicht in het verband tussen 
rekenvoorschriften (of: programma’s) en de door 
zulke voorschriften opgeroepen processen. In het 
laatste decennium zijn inzichten ontwikkeld die het 
mogelijk maken zulke verbanden vast te leggen 
zonder het opgeroepen rekenproces (of een simulatie 
daarvan) op de voet te volgen. 
De zorg voor correctheid van programma’s, door de erkenning van de software crisis eerst actueel 
geworden, neemt thans in de informatica een belangrijke plaats in. Deze zorg noopt de 
programmeur tot een grote mate van zorgvuldigheid en bescheidenheid bij de keuze van zijn 
gereedschap. Het gereedschap moet namelijk deugdelijk zijn! 
Een tweede thema dat spreker aanroert handelt over het geringe rendement van de 
geautomatiseerde informatieverwerking. Hij constateert dat bij programmaconstructie 
onvoorstelbare hoeveelheden werk steeds weer herhaald worden, en vraagt zich af in hoeverre aan 
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deze situatie het onderwijs mede debet is, als het zich op het standpunt stelt dat ‘leren gebruiken 
van de rekenautomaat’ betekent ‘leren programmeren’. Wellicht moet er juist naar gestreefd 
worden de rol van programmeur en gebruiker duidelijker van elkaar te scheiden. 
Voorts zal ook de ontwikkeling van standaardprogrammatuur, die niet aan een bepaalde machine 
is gebonden krachtig moeten worden ondersteund, wil de rekenautomaat werkelijk die rol gaan 
spelen die de maatschappij ervan verwacht, nl. die van ‘werktuig’ en niet die van ‘speelgoed’.  
Zie ► Inaugurele rede Bron. 

Benoeming  Verbeek 
Bij Koninklijk Besluit nr. 32 van 18 juni 1974 is dr ir L. A. M. Verbeek 
(foto) benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool 
Twente in de afdeling der algemene wetenschappen om onderwijs te geven 
in de wiskunde, in het bijzonder de informatica. 
Leo Antonius Marie Verbeek werd geboren op 4 november 1930 te Bergh 
(Gld.). Na het behalen van het mulo-a diploma in 1946 ging hij naar het 
lyceum te Doetinchem waar hij in 1949 slaagde voor het diploma hbs-b. 
Na de militaire dienst studeerde hij van 1953 tot 1959 aan de Technische 
Hogeschool te Delft elektrotechniek. In 1968 promoveerde hij op een 
algebraïsch onderwerp bij prof. Loonstra. Van 1959 – 1960 was hij 
werkzaam als ingenieur in de groep system research van het Physisch Laboratorium RVO-TNO in 
Den Haag. Van 1960 – 1961 was hij research staffmember in de groep neurofysiologie van het 
Massachusetts Institute of Technology, USA. Van 1961 – 1962 was hij werkzaam voor Euratom, 
eerst gedetacheerd bij het Electronic Systems Laboratory van M.I.T., daarna gast van de Rand 
Corporation in Santa Monica, Cal. Van 1962 – 1965 was hij werkzaam als ingenieur in het 
Gemeenschappelijk Onderzoek Centrum van Euratom te Ispra, Italië, in de afdeling CETIS 
(Rekencentrum), eerst in regel- en systeemtheorie, later in automatentheorie. Van 1965 – 1968 was 
hij verbonden aan de TH Delft als wiskunde-instructeur en wetenschappelijk medewerker in de 
onderafdeling wiskunde. Van 1968 tot heden is hij als gewoon hoogleraar werkzaam in zuivere en 
toegepaste wiskunde aan de Technische Hogeschool te Delft. 
 
Verbeek wordt de eerste hoogleraar informatica van Nederland. Hij zal een meer formele rol 
spelen in de groei naar zelfstandigheid van de faculteit Informatica. In 1975 zal hij deelnemen aan 
de stuurgroep informatica, die in 1978 wordt omgezet in CCOI (coördinatie centrum voor 
onderwijs in informatica), waarvan het eindrapport in 1980 de basis zal vormen voor het inrichten 
van een studierichting Informatica in een zelfstandige faculteit Informatica. Voordat het zover is 
moeten er nog veel partijen worden overtuigd. De andere universiteiten en hogescholen en de 
politiek zien het nut van een aparte opleiding Informatica lange tijd niet in. Verbeek neemt ook 
deel aan het inter-TH overleg, waarin vooral bij zijn vorige werkgever in Delft het realiseren van 
een opleiding Informatica problematisch blijkt vanwege de gevestigde belangen. Hieruit valt veel 
te leren voor de situatie in Twente. 
In het tweede deel komen we uitgebreid op het bovenstaande terug. 
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Medewerkers vakgroep Informatica  
Eind 1974 bestaat de bezetting van de vakgroep, inclusief de nog bij EL aangestelde werknemers 
uit 23 personen. Duijvestijn en Verbeek zijn hoogleraar en Bron lector. Mw Aufderheyde-Polman, 
mw Bronsvoort-Ascherman en mw Rietman-Williams verzorgen het secretariaat. De 
wetenschappelijke staf wordt gevormd door Alblas, Van Berne, Engelfriet, Engmann, Entrop, 
Fokkinga, Van der Genugten, Göbel, Haitsma, Van den Heuvel, Van Hoeve, Van Hulzen, Moot en 
Vervoort. De technische staf door mw Al-Scriven, Broenink, mw Kamsteeg-Kemper en mw 
Schaap-Kruseman. Hieronder een overzicht van de werknemers in de eerste tien jaar. 
 

Numerieke wiskunde en programmatuur aank 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 vertr 
    
Alblas drs H. (Henk) 12/10 el tw tw tw tw tw tw tw  
Al-Scriven mw M.  (Peggy) 1/10 el tw tw tw tw tw tw tw  
Berne drs H. van (Hans) 1/8 el el el tw tw tw tw tw tw tw  
Boers mw J.A. (Anke) 1/6 el rc    
Broenink O.J.J. (Olf) 1/5 tw tw tw tw tw tw tw  
Bron drs C. (Coen) 1/3 el el  
Bronsvoort-Ascherman mw M. (Marijke) 15/5  tw  
Duijvestijn Prof. dr ir A.J.W. (Arie) 1/4 el el el el tw tw tw tw tw tw tw  
Eilers P. (Piet) 1/9 el el rc    
Engelfriet drs J. (Joost) ? tw tw tw tw tw  
Engmann ir R.G.R. (Rolf) 1/9 tw tw tw tw  
Entrop ir J.F. (Jan) 1/9 el el  
Fokkinga drs M.M. (Maarten) 1/9  tw  
Genugten drs Th. van der (Theo) 1/9 tw tw tw tw  
Göbel drs F. (Frits) 1/1 tw tw tw tw tw tw tw  
Haitsma drs A.H. (Anne) 16/9 el el el tw tw tw tw tw tw tw  
Rikken-van Harten mw A.M. (Annemarie) 1/6 el el el   ? 
Haassewinkel G.H.W. (Gerrit) 1/6 el rc    
Hassing-Assink mw C.H.G. (Carla) 1/6 el tw tw   ? 
Heuvel ir G.J. van den (Gerard) 1/3 el el el el el  
Hoeve drs F.A. van (Frans) 1/6 tw tw tw tw tw  
Hulzen drs J.A. van (Hans) 1/8 el el tw tw tw tw tw tw tw  
Hurenkamp mw M. (Marijke) ? el   ? 
Kamsteeg-Kemper mw G.A.M. (Gerrie) 7/7 el el el el el el  
Koot ir C.W.M. 1/5 tw tw tw tw   1/9 
Kooten drs H.G. van (Henk) 1/9 wb el el el tw tw rc    
Korteweg ir T.C. (Teun) 1/5 el rc    
Krukerink mw L. (Lidy) 1/3 tw tw   ? 
Loeckx dr ir J.J.C. (Jacques) 1/8 tw tw tw   31/12 
Loon drs M.P. van 1/1 tw tw tw   1/8 
Meershoek H.Q.J. (Herman) 1/5 el rc    
Moot ir R. (Ruud) 1/7 tw tw tw tw tw  
Van der Zee-Oonk mw M.H.F. (Ria) 15/4 el el el el el   15/12 
Poel prof. dr ir W.L. van der 1/2 tw   1/8 
Polman mw G.A.C. (Trudy) 1/4 tw tw tw tw tw 30/6 
Rietman-Williams mw R. (Posy) 1/11 tw tw tw tw  
Schaap-Kruseman mw J.P. (Joos) 1/7 el el el tw tw tw tw tw tw tw  
Severein D. (Dik) 1/11 el el el rc    
Stakman J.E. (Ernst) 1/5 el el el   ? 
Terrine G.R.L. maitre es sc. (Gerard) 1/2 tw   ? 
Tessarowicz M.H. ? el   ? 
Verbeek prof. dr L.A.M (Leo) 1/9  tw  
Vervoort W.A. (Wiek) 1/11 el el rc - - rc el el el el  
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Alblas Al-Scriven Van Berne Broenink Bron Duijvestijn 

   
Engelfriet Engmann Entrop Van de Genugten Haitsma Hassink 

   
Van de Heuvel Van Hoeve Van Hulzen Loeckx Moot Polman 

   

   

Schaap Verbeek Vervoort    
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Digitale techniek 
Eind 1974 bestaat de bezetting van de leerstoel uit elf personen. Blaauw is hoogleraar, hij brengt 
de eerste helft van het jaar een tegenbezoek als gastdocent aan de universiteit van North Carolina 
in Chapel Hill, waar Brooks hoogleraar is. 
Secretaresse is mw Haverkate. De wetenschappelijke staf wordt gevormd door Al, Bonnema, Van 
den Dolder, Van der Knaap, Vink, Vissers en Wilmink. 
De technische staf door Autier, Kwantes (later naar Instrumentale elektronica) en Raatgerink. 
 

Digitale techniek aank 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 vertr 
  
Al ir J. (Jan) 1/3 x x x x x x x x  
Autier J.M. (Jan) ? x x x  
Blaauw Prof. dr  G. (Gerrit) 1/10 x x x x x x x x x x  
Bonnema ir Th.R.C. (Tom) 1/8 x x x x x x x x  
Brooks prof. dr ir F.P. junior 23/1 x 1/7 
Dolder B. van den (Ben) ? x x x x x x x x x x  
Donker mw ir M. 1/7 x x ? 
Knaap ir A van der (Bram) 1/7 x x x x x x  
Kwantes R. (Ruud) 1/7 x x x x x x x? x x  
Raatgerink J.G. (Jan) 8/1 x x x x x x x  
Haverkate mw A.W. (Alice) 10/8 x x x x  
Tijssen mw V. ? x x x ? 
Vissers ir C.A. (Chris) 1/1 x x x x x x x x x x  
Wilmink ir T. (Jan) 1/3 x x x x x x  

 

  
Al Autier Blaauw Bonnema Brooks 

  
Van den Dolder Van der Knaap Raatgerink Vissers Wilmink 

 

Kunst 
De vakgroep Digitale techniek redt het kunstproject voor de Vrijhof dat volgens de 1% regeling 
niet meer dan zestigduizend gulden mag kosten: de elektronische bewegwijzering van de Vrijhof. 
Een in dit gebouw aan te leggen systeem van wegwijzers is al enige jaren punt van overleg tussen 
de hogeschool en de grafisch ontwerper Zwip Stolk uit Zaanstad. Tot voor kort stond de zaak op 
een laag pitje, omdat de kosten van het project het budget te boven gingen. De voornaamste 
kostenpost betreft het elektronisch gedeelte van de bewegwijzering. Offertes van een drietal 
firma’s moesten om financiële redenen afgewezen worden. De plannen worden in maart echter 
weer uit de ijskast gehaald als de vakgroep Digitale techniek het CvB laat weten het elektronisch 
deel zelf te kunnen uitvoeren. Daarmee komt het project wel binnen de begroting te liggen. Het 
systeem bestaat uit een dertigtal lichtbakken, die worden bevestigd aan de wand in de gangen van 
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het gebouw. Aan de hand van een rij aan- en uitflitsende lampen (in de vorm van voetstappen) is te 
zien welke kant men uit moet. Zie ► Film wegwijzer Vrijhof. De tekst van de verschillende 
bestemmingen is links of rechts van de voetstappen te lezen. De bedoeling is dat de voetstappen 
gaan branden met een tempo dat correspondeert met de gemiddelde loopsnelheid van de bezoeker. 
De dertig lichtbakken zijn te vervaardigen in drie fasen. De houten bekisting wordt uitbesteed aan 
een timmerfabriek, de centrale Technische Dienst maakt de perspex afscherming op de bak en 
zodra dat karwei klaar is, brengt Digitale techniek het elektronisch gedeelte aan. 
Een bijkomend aspect is de vraag of het bewegwijzeringsysteem zou moeten worden getoetst aan 
ergonomische wetten. Er is binnen de hogeschool een ergonomiewerkgroep Bewegwijzering 
werkzaam. Onder leiding van dr H. F. Mulder hebben studenten de afgelopen tijd onderzoek 
gedaan bij de patio’s en het gebouw TW/RC. De meningen over het eventueel aan te leggen 
kunstwerk zijn verdeeld. Wegen de kosten op tegen het nut en zijn de onderhoudskosten te 
overzien? 

Onderzoek 
Eind 1972 worden de projectomschrijvingen door de onderzoekscommissie van TW gebundeld in 
een boekje onderzoeksplannen 1973. Voor 1974 tot 1976 moeten op basis hiervan de 
omschrijvingen worden geactualiseerd, zodat een begroting kan worden opgesteld. Het is de eerste 
keer dat hier expliciet formulieren voor moeten worden ingevuld. 
De volgende projecten worden genoemd: 
- De Systeemprogrammatuur Groep (SGP) werkt aan het ontwerpen en bouwen van talen 

(TAAL – Van Berne), vertalers (Pascal) en operating systems (TOS 45 – Bron) en aan 
methoden voor het beschrijven van sequentiële en parallelle processen. Dit laatste gebeurt in 
het PVSO subproject (Programma Verificatie en Systeem Ontwerp – Vervoort), waarbij 
aandacht besteed wordt aan deadlock detectie, toestandsgrafen, guarded commands, en de 
bruikbaarheid van Concurrent Pascal voor het ontwerp van parallelle processen. 

- De projectgroep Technische Toepassingen zet de numerieke kant van de informatica, zoals 
oorspronkelijk door Duijvestijn in het leven geroepen, voort. Een onderdeel daarvan vormt 
formule manipulatie (Van Hulzen). Naast deze aandacht voor numeriek rekenkundige 
problemen houdt men zich ook bezig met technische automatisering, waaronder graphics, 
hybride computers en koppelingen tussen computers en apparatuur. 

- Bij Theoretische informatica gaat het om de theorie achter talen, algorithmen en 
gegevensverzamelingen. 

 
Kazarinoff en Weitzenkamp publiceren hun met de computer gevonden resultaten over de 
Compound Perfect Sqaured Squares, waarop Duijvestijn aan de TH Eindhoven in 1962 
promoveerde. Zij vinden een klein verschil met de resultaten van Duijvestijn, die nog steeds de 
ongebruikte computertijd benut om het ultieme antwoord te bemachtigen. Er zijn kapers op de 
kust. 
 
Bij Digitale techniek worden in 1974 voor een toch wat beperkte staf een groot aantal projecten 
genoemd:  
 
- POLS (Wilmink): een koppeling van ponsbandlezer, -ponser en schrijfmachine. 
- TSADO (Vd Knaap): het gebruik van APL in de realisatiefase van een digitaal ontwerp. 
- Microprocessoren (Wilmink): onder meer de beschrijving van de Intel 8080 in APL. 
- Adaptie (Bonnema): microprocessoren als adapters in randapparatuur. 
- CADO (Vd Dolder): Computer Assistentie bij Digitaal Ontwerpen in de ontwerpfase.  
- CAI (Bonnema): Computer Assisted Instruction, bij het ontwerpen en vereenvoudigen van 

digitale schakelingen. 
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- Microprogrammering (Wilmink): onder meer toegepast in POLS. 
- Interface (Vissers): ontwikkelen van standaarden op computerinterface gebied. 
- Diagnostiek (Vd Knaap): programmatuur voor het detecteren en lokaliseren van fouten. 
- Architectuur (Raatgerink): methoden voor het beschrijven van de architectuur. 
- TEXT - Tekstverwerking (Raatgerink). In dit laatste wordt een eigen tekstverwerker voor de 

THT ontwikkeld. Het programma polt het keyboard om op de volgende ingedrukte toets te 
wachten. Er blijkt echter een ponstypiste te zijn die dit systeem te snel af is en in staat is om 
meer toetsen aan te slaan, waarvan er enkele onopgemerkt blijven. 

Colloquia 
Op 7 maart houdt Van Berne op het EL-colloquium een voordracht over De bouw van vertalers. 
Op 2 mei spreekt Vissers over Interfaces. Op het mathematisch congres dat in april op d THT 
wordt gehouden t.g.v. de opening van het gebouw spreekt Vervoort over The usefulness of 
program Verification Systems, Alblas over Foutendetectie bij 1-1 bounded context analyse 
methode en Bron over Korrectheid van parallelle processen. Op 4 december vertelt Haitsma op 
het wiskunde colloquium over zijn reis naar de VS. Fokkinga en Vervoort nemen deel aan het 
colloquium Structuur van programmeertalen dat door het MC in Amsterdam wordt georganiseerd.  
Vervoort bezoekt daar ook het colloquium Programma Correctheid. Vervoort en Fokkinga 
bezoeken in februari een Advanced Course on the semantics of Programs in Saarbrücken. 
Van Berne, Duijvestijn, Haitsma, Van Hulzen en Vervoort bezoeken het IFIP-74 Congres in 
Stockholm. 

Publicaties 
Engelfriet voltooit zijn proefschrift Simple program schemes and formal languages. Hij 
promoveert op 21 november aan de UIA-België. Asveld publiceert twee TW-memoranda: Enkele 
onderwerpen uit de theorie der berekenbaarheid en On some controlled ETOL-systems and 
languages, part 1. Van Berne houdt in La grande Motte in mei een voordracht over A short 
description of TAAL. Bron houdt op het NRMI symposium in februari een lezing over Trends in 
the synchronisation of parallel processes. Het wordt gepubliceerd in Informatie 16. 
Van Hulzen  verzorgt de volgende publicaties: FORMAC Today or What Can Happen to an 
Orphan, SIGSAM Bulletin 29 (feb 1974); Formula manipulation illustrated by PL/I-FORMAC, 
ISCA General 004 (okt 1974); LAG A PL/I-Program to handle mailing lists (met Pool), SEAS ‘74 
(sep 1974) en SAM-Education at THT, SIGSAM Bulletin 32 (nov 1974). 
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Onderwijs 
Voor het onderwijs moet precies worden bijgehouden hoeveel tijd men daar ingestoken heeft. 
 
De Algemene Propedeuse is afgeschaft. Studenten kiezen direct voor hun studierichting. Het eerste 
studiejaar kent vanaf nu ook een trimesterindeling. Voor de volgende studiejaren geldt nog de 
oude semesterindeling. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle door beide leerstoelen verzorgde vakken van 1967 
tot 1974. 
 

code vak 67 68 69 70 71 72 73 74 
26111 Digitale techniek I  Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl 
26112 Digitale techniek II  Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl 
26113 Digitale techniek III Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl 
26114 Digitale techniek IV - - - - - - - Vs, Al 
51035 Voortgezette Numerieke 

wiskunde 
Dv Dv Dv Dv Ws Ws Ws Ws 

54001 Inleiding Informatica - - - - - - - Br 
54005 Programmatuur I  Dv Dv Dv Dv Dv Dv, Hm Ab Ab 
54010 Programmatuur II  Dv Dv Dv Dv Dv Dv Brn Br 
54015 Programmatuur III - - - - Dv, 

Vt 
Dv, 
Vt 

Dv, 
Vt 

Dv,  
Vt 

54020 Num. Wisk. en 
programmeermeth. 

Dv Dv Dv Dv Dv Ws, Dv Ws Ws 

54025 Algol-60 Dv Dv Dv Dv,vK vK Ws,Hl Br,Hl Br,Hl 
54030 Programmeertaal-

transformaties  
Dv Dv Dv, 

Lx 
Dv Dv Dv Dv Dv 

54035 Datastructuren - - - - - Dv,Hm,Em Dv,Em,Ho Em 
59005 Programmatuur voor 

bedrijfsk. syst. 
Dv Dv Kt Kt Kt Dv Dv Dv 

59105 Formele talen - - Lx Lx Lx Ef Ef Vb 
59110 Theorie van 

programmeertalen 
- - - Lx Lx Ef Ef Vb 

59115 Berekenbare functies - - - Lx Lx Ef Ef Vb 
59120 Programmeertalen  Dv Dv Lx Lx, Tr Dv,Hn Dv,Be Be,Hn Be,Hn 
59125 Algol-68 - - - - Lx,Ef Ef Ef,Kt Dv,Ef,Ka 

 
Al-Al, Ab-Alblas, Bl-Blaauw, Br-Bron, Be-Van Berne, Dv-Duijvestijn, Ef-Engelfriet, Em-Engmann, Hm-Haitsma, Hn-
Van Hulzen, Ho-Van Hoeve,  Hl-Van de Heuvel, Kt-Koot, Ka-Kamsteeg-Kemper, vK-Van Kooten, Lx-Loeckx, Tr-
Terrine, Vb-Verbeek, Vs-Vissers, Vt-Vervoort, Ws-Wesseling. 

Informaticavakken 1967–1974 
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De informaticavakken hebben de volgende omschrijving. 
 

Differentiaalvergelijkingen, Fourier analyse en integraaltransformaties 
Begrip differentiaalvergelijking, isoklinen methode, vergelijkingen van de eerste orde, separatie variabelen, exacte 
differentiaalvergelijkingen, integrerende factor, lineaire differentiaalvergelijkingen; Fourier en Laplace transformaties, 
begrip transformatie van de elementaire functies, inverse transformatie, toepassingen, methode van variatie van constanten, 
speciale typen differentiaalvergelijkingen, numerieke aspecten. 

Lineaire algebra 
Vectoren in Rn, afhankelijkheid en onafhankelijkheid, stelsels lineaire vergelijkingen, numeriek oplossen lineaire 
vergelijkingen, matrices, metriek in Rn, lineaire transformaties, matrixoperaties, eigenwaarden en eigen vectoren, 
eenvoudige numerieke aspecten, classificatie van kwadratische oppervlakken. 

Algol-60 met practicum 
Iets over computers; organisatie rekenwerk; blokschema's; getal 
voorstellingen: integer, real; nauwkeurigheid; symbolen, 
identifiers, de begrippen type en waarde; aritmetische 
uitdrukkingen; booleaanse uitdrukkingen; if statement; assignment 
statement; label; goto statement; eenvoudige loops (in de eerste 
omschrijving: eenvoudige loopjes); for statement; arrays; blok; 
scope van identifiers; declaraties; standaardfuncties; grondprincipe 
van procedures; invoer; uitvoer.  
Revised Report on the Algorithmic Language Algol 60.  (foto) 

Programmatuur I met practicum 
Programma, instructies, getallen, karakters, soorten instructies 
(aritmetische, logische, spronginstructies, etc.), autocoder en 
symbolische assembler, X-register, relocatie, subroutine, macro-I/O 
organisatie, ingreepprogramma's, queue, stapel, moduul, software 
interface, herstartbaarheid, hergebruikbaarheid, herbetreedbaar, 
binair heradresseerbare taal, standaardisatie, multiprogrammering, 
taken, stappen, jobs, monitor, bibliotheekorganisatie, 
controlepunten en herstartprocedures, foutenprogramma's, 
transcriptie, bijwerken informatie (updating), etikettering 
(labeling), interpreteren, genereren, tracen en foutzoeken. 

Programmatuur II 
Verdieping van onderwerpen behandeld in Programmatuur I. 
Interface en formaatbeschrijvingen, implementatie van de in 
Programmatuur I behandelde systemen. Bijzondere aandacht wordt 
besteed aan adressering, procesbeheer en databeheer. 
literatuur: Per Brinch Hansen, RC 4000 Software 
Multiprogramming System. 

Programmatuur III 
Capita selecta uit de programmatuur zoals adressering, paginering, segmentering, etc. 
Literatuur: W.A. Vervoort, Baccalaureaatsverslag Adressering. 

Datastructuren 
In het college wordt de representatie van informatie-eenheden en hun onderlinge relaties in computersystemen behandeld. 
Toepassingen op technisch en bedrijfskundig gebied komen ter sprake. Onderwerpen: logische structuren (directe 
structuren, sequentiële structuren, boomstructuren, netwerkstructuren), basisoperaties behorende bij de verschillende 
datastructuren, sorteren, opslagstructuren, bestandsorganisatie, reorganisatie van bestanden, databases. 

Programmeertaaltransformaties 
De studie van formele talen, taaltransformaties en vertaaltechnieken 
Programmatuur voor bedrijfskundige systemen (Administratieve Automatisering) 
Beheersing van de informatiestroom in industriële ondernemingen en de functie van de computer software hierbij. 

Formele talen 
Er werden twee vakken, Formele talen I en II, vermeld, met een zeer uitgebreide omschrijving. Later is dit tot een vak 
gereduceerd. 
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Berekenbare functies 
Doel: De begrippen 'berekenbaarheid' en 'effectieve berekenbaarheid' invoeren; deze begrippen worden o.a. gebruikt in de 
studie van de grondslagen van de wiskunde (mathematische logica) en in de studie der programmeertalen. Inhoud: 
Turingmachine, begrip 'berekenbare functie', effectief aftelbare verzameling, recursieve verzameling. 

Programmeertalen 
Onderwerpen uit de programmeertalen, die voor het technisch-wetenschappelijk toepassingsgebied belangrijk zijn. 

Theorie der programmeertalen 
Doel: het opstellen van een theorie der programmeertalen behoort nog tot het domein van de research. In dit college worden 
enkele reeds bestaande dele van deze theorie behandeld. Inhoud: Syntax, semantiek en pragmatiek van programmeertalen. 
Formele beschrijving van programmeertalen. Theoretische grondslagen van programmeertaaltransformaties. 

ALGOL-68 
Doel: het college is bedoeld als een illustratie van de structuur van een programmeertaal. Wegens zijn systematische 
opbouw is ALGOL-68 hiertoe goed geschikt. Het college is niet bedoeld als een programmeercursus in ALGOL-68. 
Inhoud: bespreking van de verschillende basiselementen waaruit ALGOL-68 is opgebouwd. 

Numerieke wiskunde en programmeermethoden (tot 1969: Num. wisk. I) 
Nauwkeurigheid; Iteratieve processen: convergentie, bijzondere gevallen (Newton, Regula Falsi, reële en complexe wortels 
van polynomen); polynoom interpolatie (Bessel, Everett, Lagrange); Gausse eliminatie van lineaire vergelijkingen; 
eigenwaardenbepaling met behulp van het karakteristieke polynoom; polynoom interpolatie; numeriek differentiëren, 
numeriek integreren van gewone differentiaalvergelijkingen; sommeren reeksen; kleinste kwadraten- en Tschebysheff-
approximatie; programmeermethoden. Numerieke processen worden in Algol-60 beschreven. 

Voortgezette Numerieke wiskunde (tot 1969: Num. wiskunde II) 
Numeriek oplossen van lineaire vergelijkingen. Inverteren van matrices, bepalen eigenwaarden van matrices. Numeriek 
oplossen van elliptische, hyperbolische en parabolische partiele differentiaal vergelijkingen. 

Digitale techniek I (met practicum tot 1967) 
De elementaire gereedschappen van de digitale techniek. Het ontwerpen van combinatorische en sequentiële schakelingen, 
met inachtneming van aard, snelheid en vermogen van de gebruikte elementen. Het toepassen van schakelingen voor 
logische en aritmetische bewerkingen, met aandacht voor de omvang en betrouwbaarheid van het ontwerp. 

Digitale techniek II 
De hoofdelementen van digitale systemen. De eigen vereisten en de onderlinge samenhang van elementen gebruikt voor het 
transporteren, verwerken, besturen, bewaren, ontvangen en afleveren van informatie. 

Digitale techniek III  
De architectuur van een digitaal systeem – de vormgeving door de gebruiker ervaren – wordt behandeld aan de hand van 
onderwerpen zoals arithmetiek, adressering, beslissing en delegatie. Hiernaast worden onderwerpen betreffende de 
realisatie van een digitaal systeem behandeld, zoals bouwbaarheid (plaatsing, bedrading en uniformiteit van elementen) en 
betrouwbaarheid (eliminatie, lokalisatie en reparatie van fouten). 

Digitale techniek IV  
Deel I van de cursus presenteert een kort overzicht van Design Automation zoals toegepast op het ontwerp proces van 
digitale apparatuur; de realisatiefase van dit proces zal speciaal behandeld worden. De nadruk ligt op de verschillende 
algorithmen, die een ontwerper ter beschikking staan om logische elementen aan dragers toe te wijzen, om elementen op 
dragers te plaatsen en om routes op dragers te bepalen. 
Deel II heeft betrekking op die gemeenschappelijke aspecten in de architectuur van twee of meer digitale machines die 
nodig zijn om deze machines in relatie te kunnen brengen. De definitie van deze gemeenschappelijke aspecten wordt een 
interface definitie genoemd. Structuur, ontwerp criteria, toepassingen, beschrijvings- en simulatietechnieken van interfaces 
worden behandeld. 

 
 
Rijnsdorp ziet voor CT mogelijkheden in de automatisering. Er komt voor CT’ers een practicum 
Online rekenmachines, waarbij in assembler op een PDP-11 geprogrammeerd moet worden. Dit is 
het eerste informaticavak dat niet door de vakgroep Informatica wordt verzorgd. 
 
Duijvestijn klaagt bij de werkgroep Sleutel over het feit dat de toewijzing van creditpoints voor het 
geven van onderwijs door de vakgroep ten onrechte volgens een fifty-fifty sleutel wordt verdeeld, 
zoals bij alle dubbelbenoemingen het geval is. Hij merkt op dat de verdeling EL : TW met de 
komst van Verbeek en Fokkinga nu zelfs 5 : 14 geworden is. 
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B- en D-voordrachten 
Bij beide vakgroepen ronden acht studenten hun B-opdracht af. Het aantal D-voordrachten is 
negen bij Informatica en drie bij Digitale techniek. 
Voor een overzicht van alle B- en D-opdrachten in 1974 zie ► B en D opdrachten 1974. 

Rekencentrum 
DEC of IBM, ... of Burroughs? 
De kwestie van de keuze voor een nieuwe computer komt in een stroomversnelling als deze op de 
agenda van de hogeschoolraad van 24 juni wordt gezet. ‘Ter tafel komt een voorstel tot vervanging 
van de huidige IBM-360/50-computer door een Burroughs-B6748. Dit voorstel is gedaan door de 
Raad voor de Rekenapparatuur. Het college van Bestuur nam enige weken geleden het voorstel 
over en zond het ter goedkeuring door naar de H-raad. Als de raad tot een Burroughs besluit zal de 
aanvraag van de nieuwe computer behandeld worden door de CRIVA, het adviesorgaan terzake 
van de minister. Pas als de CRIVA ja zegt wordt de Burroughs op de THT een feit.’, aldus het 
THT nieuws van 13 juni. 
Een week later is het echter nog allerminst duidelijk wat de keuze zal gaan worden. Het THT 
nieuws van 20 juni meldt op blz. 2 onder mededelingen van het CvB van 12 juni 1974: ‘Op grond 
van zeer recente informatie besloot het college zijn aanvankelijk uitgesproken voorkeur voor een 
Burroughs computer te wijzigen in een voorkeur voor DEC. De kwestie is inmiddels in een 
spoedvergadering van de Raad voor de Rekenapparatuur aan de orde geweest en de 
hogeschoolraad zal tijdig voor de computervergadering van 24 juni van de nieuwe gegevens in 
kennis worden gesteld.’ 
In hetzelfde nummer vinden we echter op blz. 4: 
‘Laatste nieuws: Naar vanuit het CvB wordt meegedeeld heeft overleg met de Raad voor de 
Rekenapparatuur ertoe geleid dat het college woensdag (19 juni) besloot toch bij zijn 
oorspronkelijke voorkeur voor een Burroughscomputer te blijven. Dit in tegenstelling tot wat blijkt 
uit de CvB-mededelingen van 12 juni.’  
Er is een chaotische situatie rond de vervanging ontstaan en het lijkt bijna uitgesloten dat er nog 
een keuze gemaakt kan worden. 
 
Verderop in hetzelfde THT nieuws wordt geprobeerd de gedachtenkronkels te achterhalen die ten 
grondslag liggen aan de schermutselingen. De volgende vijf vragen over de computerkeuze 
worden voorgelegd aan prof. Janssen (BK), Van Kooten (RC), Bron (TW), prof. Rijnsdorp (CT), 
Rooda (WB), Ten Napel (TN), Raatgerink (EL) en prof. Verbraak (WB).  
1. Hoe staat u tegenover de thans gehanteerde procedure m.b.t. de aanschaf van een nieuwe 

computer? 
2. Naar nu blijkt adviseert het CvB een DEC, terwijl tot voor kort Burroughs de voorkeur 

genoot. Uw mening daarover graag. 
3. Wat verwacht u van de 'computer'-vergadering (H-raad 24 juni a. s.)? Wordt het een 

hamerstuk? 
Heeft de sectie onderzoek van de H-raad zich voldoende in de materie kunnen inwerken? 

4. Acht u een grond van waarheid aanwezig in beweringen als zouden sommige betrokkenen (o. 
a. leden van de Raad voor de Rekenapparatuur) persoonlijk voordeel hebben bij de aanschaf 
van een bepaald computermerk? 

5. Als de CRIVA neen zegt tegen de aanvraag van de THT, betekent dit dan dat alle moeite van 
die drie jaar voor niets is geweest? 

Voor hun reacties zie ► Vijf vragen over computerkeuze. 
 
Op 24 juni hakt de hogeschoolraad de knoop door: 
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‘De Hogeschoolraad heeft maandag met twintig stemmen vóór en vier tegen besloten tot de 
aanschaf van een DEC-computer. Door dit besluit is een eind gekomen aan de onzekerheid welk 
merk centrale computer de THT de komende jaren zal gebruiken. Twee voorstellen lagen ter tafel: 
een voor een Burroughs 6748, het andere dat pleitte voor een DEC-machine. Het CvB had zich 
uitgesproken voor een DEC, welk advies tijdens de vergadering werd ondersteund door zowel de 
Kiesvereniging Progressieve Samenwerking als Democraten Drienerlo. 
Het Rekencentrum is al evenzeer voorstander van een DEC, zo bleek uit een toelichting van RC-
directeur drs Van Kooten. Het agendapunt trok een belangstelling, die in omvang te vergelijken is 
met de toeloop bij de behandeling van onderwerpen als het collegegeld: er zaten zo’n 35 man op 
de publieke tribune.  
De verdere procedure is nu dat het college van bestuur voor de THT bij de minister een aanvraag 
indient tot de aanschaf van een DEC. De minister wordt hierbij geadviseerd door de CRIVA. De 
levertijd van de nieuwe installatie is wellicht langer dan een half jaar. 

Uitleverschema 
Het RC hanteert nog steeds een strak uitleverschema gebaseerd op een schatting van de te 
gebruiken CPU-tijd en het aantal te gebruiken niet-residente schijven (met regels als: 
‘programma’s met 2 niet-resident schijven worden 4 uitlevertijden later uitgeleverd dan 
programma’s zonder deze schijven). Opvallend in het uitleverschema is dat er iedere maandag 
maar liefst drie uur voor onderhoud wordt gereserveerd. 
 

 
Onderhoud aan de IBM-360/50; Een van de operateurs Timpers 

Het is niet alleen de IBM-computer die zoveel onderhoud nodig heeft. Ook de nieuwe machine 
van DEC die in 1975 in gebruik wordt genomen heeft dat eerst jaar veel met storing te kampen. 
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Per 1 juli verstevigt het RC de administratieve greep op de programmaverwerking door behalve 
een programmeurnummer nu ook een projectnummer te eisen. Het nummer kan worden 
aangevraagd bij de contactpersoon van de afdeling  (code 11: WB bij H. Stoltenkamp; 12: EL bij  
J. Kolkhuis Tanke; 13: CT bij A.J. Meijer; 14: TN bij J. de Wit; 18: BK bij W. Vegter; 21: WMW 
nog onbekend; 22: TW bij E. H. Derks en B. Th. Swennenhuis; 23: CDO/AVC bij L.R.C. de 
Zwart; 28: RC bij B.C. Dercksen; 50: BI bij G.J. Gervedink Nijhuis; 30: CA nog onbekend; 40, 
41, 42: Bureau hogeschool bij R. Dijkstra; 54: CTD en 53: NO bij P. Rotgans). Het projectnummer 
blijft 12 maanden geldig. 
De verantwoording van rekentijd per project houdt in dat het projectnummer moet worden 
opgenomen in de JOB-kaart. De eerste kaart volgende op de groene volgnummerkaart zal daarom 
de volgende indeling moeten krijgen: 
//s TTT projnummKKprogrnr, ‘eigennaam’. Met de volgende betekenis: 
s = spatie, TTT = taalcode, bijvoorbeeld ALG, projnumm = projectnummer (8 cijfers), KK = 
kostenpostcode, bijvoorbeeld OW, progrnr = programmeurnummer (7 cijfers), eigennaam mag 
maximaal 20 posities beslaan. 
De twee letters die op het ogenblik volgen op het programmeurnummer, moeten er straks vóór 
worden  gezet, voorafgegaan door een projectnummer. Helaas is een overgangsperiode, waarin 
zowel oud- als nieuw model te gebruiken zouden zijn, administratief niet mogelijk. 
Bij de vakgroep Informatica worden de volgende projectnummers 22400nnn aangevraagd: 
 

nnn projectnaam programmeurs 
000 vakgroep Informatica alle vakgroepleden 
002 (programma) verificatie Duijvestijn, Vervoort 
501 THT Algol Kamsteeg, Schaap 
502 Student Algol Alblas, Kamsteeg, Schaap 
503 Taal compiler Schaap 
504 Lis/ Snobol Van Berne 
505 Algol-68 Van Berne, Kamsteeg 
506 Algol-W generator Entrop, Visser 
507 Pascal compiler Bron 
508 TOS-45 Bron, Vervoort 

APL 
Het Rekencentrum neemt de zorg voor het APL-systeem op zich, dat eerst in handen lag van 
Digitale techniek. De overdracht gaat gepaard met ambtelijke reguleringen. ‘De aparte 
magneetschijf die tot dusver speciaal voor APL moest worden opgezet is overbodig geworden, 
waardoor het gebruik van andere schijven mogelijk wordt. Het is echter nu wel zaak te zorgen dat 
wij met de voor APL uitgetrokken schijfruimte zo lang mogelijk uitkomen. Er moet dus 
geïnventariseerd worden. APL-nummers waarop sinds juni ‘73 geen tijd gebruikt is, worden per 9-
4-1974 geblokkeerd of verwijderd. Van de overige APL-nummers zal een groot aantal in een 
nieuw nummersysteem gebracht worden, dat aansluit bij de per 1-7-1974 in werking tredende 
projectnummering. Als eerste stap hiertoe worden alle APL-gebruikers in de gelegenheid gesteld 
zich kenbaar te maken, door een bijgeleverd staatje zo volledig mogelijk in te vullen en op te 
sturen aan het Rekencentrum ter attentie van de heer L. Van Beest. Aanmelding is noodzakelijk. 
Omdat in de loop der tijd een groot aantal nummers overtollig is geworden, is het ondoenlijk deze 
op een andere wijze uit te sorteren. Wie zich niet aanmeldt loopt de kans dat hij zijn workspaces na 
1 juni niet, dan met grote vertraging en moeite, kan terugkrijgen, en na 1 juli in het geheel niet 
meer! In eerste instantie zullen de sign-on nummers voor individuele gebruikers (‘klein 
rekenwerk’) bekeken worden. Later volgt (indien nodig) een hernummering van APL-accounts die 
onder projecten vallen.’ 
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remote station 
Dinsdag 14 mei is door de voorzitter van de gebruikersraad drs H. Alblas het remote-batchstation 
van het Rekencentrum officieel in gebruik genomen (foto).  
 

 
Alblas neemt het remotestation in gebruik 

Op de nieuwe aanwinst van het RC kunnen gebruikers hun kleine programma’s in Algol en 
Fortran via zelfbediening laten verwerken. In plaats van minstens tweeëneenhalf uur wachten op 
programma’s die minder dan 1 minuut processortijd vergen, krijgen zij hun programma nu na 5 á 
10 minuten terug. Het remotestation bestaat uit een kaartlezer en printer en is te vinden in de A-
vleugel van het TW/RC-gebouw naast de grote computerzaal. Het station is bedoeld als proef 
(vooruitlopend op de nieuwe hoofdcomputer welke ook een remote-batchstation bevat). 
Beschikbaar zijn via het remotestation enkele snelle in-core vertalers, nl. een in Delft ontwikkelde 
vertaler voor Algol en de Watfiv-vertaler voor Fortran. Voor gebruikers is er bij de receptie van 
het RC een publicatie beschikbaar (onder de code ALG-THD-FOR-WAT). 

Overgang IBM naar DEC 
Grote programma’s, geschreven in CPS, PL/1 en assembler, en applicatiepakketten waarvoor DEC 
(nog) geen gelijkwaardig product kan leveren, die na 1 oktober 1975 nog in gebruik zullen zijn 
moeten bij het RC worden gemeld, zodat met DEC afspraken over eventuele conversie gemaakt 
kunnen worden. 
Voor 11 december valt de beslissing of de TH Delft, de Erasmusuniversiteit Rotterdam en de RU 
Groningen gebruik zullen gaan maken van de computerfaciliteiten van de in het Rekencentrum van 
de THT te installeren nieuwe DEC-configuratie. Pre-adviseurs van de CRIVA, het adviesorgaan 
van de minister, hebben de THT laten weten dat de capaciteit van de aangevraagde DEC-machine 
voor de THT aan de hoge kant is. Om die overcapaciteit te benutten zouden volgens de CRIVA 
ook Delft, Rotterdam en Groningen (via telefoonlijnen en eigen terminals) van de DEC gebruik 
moeten maken. Als deze drie instellingen ja zeggen, wordt de nieuwe hoofdcomputer voorzien van 
een snellere magneetband en een snellere processor, wat de capaciteit verder zal vergroten. Het is 
nog niet bekend of het samenwerkingsverband tussen de vier instellingen, dat past in de plannen 
van de commissie-Doets die samenwerking van alle universitaire rekencentra voor ogen heeft, tot 
gevolg heeft dat het rijk de DEC zal kopen of huren in plaats van dat de THT de machine 
bekostigt. 
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Medewerkers van het RC van 1967 tot 1974 
 

Rekencentrum 67 68 69 70 71 72 73 74 
Bartels-Esmeijer mw F.     x    
Beest L. van (Leen)     x x x x 
Benjamins R.E. (Raldi)     x x x x 
Berg mw H.A.M. van de x x x      
Blanken drs H.M. (Henk)     x x x x 
Boerhof-de Jonge mw A.  x x      
Andringa-Boers mw J.A. (Anke) x x x x x x x x 
Buchem A.P.P. van (Guus)  x x x x    
Cleine G.   x x     
Delamore H.C.V. (Harold)   x x x x x x 
Dercksen B.C.   x x x x x x 
Eekhof dr H.R.    x x x x x 
Effing J.H.    x x x x x 
Eilers P. (Piet) x x x x x x x x 
Einde H.M. van de (Rinus) x x x x x x x x 
Geisink H.J.P.  x x x     
Gosen L.G.  x x x x x x x 
Haasewinkel G.H.W. (Gerrit) x x x x     
Harpen ir T.N. van (Theo)     x x x x 
Klaveren mw J. van    x x x x x 
Kluitenberg A.M. (Bert)     x x x x 
Kooten drs H.G. van (Henk)    x x x x x 
Korteweg ir T.C. (Teun) x x       
Luschen mw J.H. x x x      
Meelhuysen W. (Bob)   x x x x x x 
Meershoek ir H.Q.J. (Herman) x x x x x x x x 
Meijerink G.A. (Gert)     x x x x 
Mollenhorst mw J.    x x    
Pieters A.     x x   
Polman F.W.M.    x x x x x 
Postma J.H. (Han)    x x x x x 
Severein D. (Dik) x x x  x x x x x 
Spenkelink mw J.H. (Jannie)     x x x x 
Strecker G. (Gerrit)    x     
Timpers R. (Rein) x x x x x x x x 
Vermeulen ir D.A.     x x x x 
Vervoort W.A. (Wiek) x x x x el    
Vinke D.J.J (Dick) x x x x x x x x 
Walter drs J. (Jan) x x       
Weerkamp-Boom mw M.J.B. (Bea) x x x x x x x x 
Weiss mw A. (Sylvia)  x x      
Zutfen ir M. van   x x     

 

Verwachting en resultaat 

We besluiten het eerste deel met de inaugurele rede Wiskunde en computers van Duijvestijn op 10 
februari 1966, en enkele citaten uit zijn afscheidsrede Informatica bekeken, op 3 november 1989, 
waarmee hij respectievelijk zijn verwachtingen en de ontwikkeling van informatica tijdens zijn 
loopbaan schetst. 
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Inaugurele rede van Duijvestijn: Wiskunde en Computers 
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN GEWOON HOOGLERAAR IN DE 
ZUIVERE EN TOEGEPASTE WISKUNDE AAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL TWENTE OP 10 FEBRUARI 
1966 DOOR 
DR. IR. A. J. W. DUIJVESTIJN 
 
Mijne Heren Leden van de Raad van Bestuur,  
Mijnheer de Rector Magnificus,  
Mijne Heren Hoogleraren en Lectoren,  
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Zeer gewaardeerde Toehoorders, 
 
Menig wetenschappelijk werker in techniek, physica of bedrijfskunde wordt geconfronteerd met wiskundige problemen. 
Om het proces of verschijnsel dat hij bestudeert te beschrijven hanteert hij een mathematisch model, waaruit de voor hem 
interessante grootheden als functie van andere grootheden bepaald moeten worden. Hij zal er op uit moeten zijn de 
afhankelijkheid tussen de verschillende grootheden te overzien en te begrijpen en hij zal een formule willen vinden die het 
verband tussen deze grootheden beschrijft. Uiteindelijk is hij geïnteresseerd in getallen. De wiskunde die gericht is op het 
verkrijgen van getallen als oplossing van een mathematisch probleem is de numerieke wiskunde. 
Het is niet te verwonderen dat men door de eeuwen heen het rekenvak heeft beoefend. In vroeger tijden gebeurde dat door 
astronomen, landmeters en legerofficieren, maar vooral door wiskundigen. 
Een belangrijk deel van de rekenactiviteit was tot voor kort nog gericht op het maken van tabellen. Tot de oudste 
voorbeelden hiervan behoren de logarithmentafels die, toen er nog geen rekenmachines bestonden, onmisbaar waren. Het 
berekenen van dergelijke tabellen werd helemaal met de hand gedaan en vergde enorm veel tijd. Zo heeft de Nederlandse 
artillerieofficier Isaac Wolfram 6 jaar nodig gehad om de natuurlijke logarithmen vanaf 1, met 1 opklimmend, tot 2200 en 
vandaar tot en met 10009 voor alle tussenliggende priemgetallen te berekenen in een precisie van 48 decimalen. Dit werk 
werd in 1778 gepubliceerd. Het vervaardigen van een dergelijke tabel betekende een constant gevecht tegen het maken van 
fouten. Dit is trouwens nog steeds één van de grootste zorgen van de numericus. 
De tabellen van Wolfram bevatten opmerkelijk weinig fouten en werden in die dagen dan ook alom geroemd, o.a. door de 
Bernoulli’s en Lambert, die Wolfram in hun geschriften herhaaldelijk vermeldden. Hij moet zich terdege gerealiseerd 
hebben dat hij een methode nodig had die weinig rekenwerk vereiste, weinig kans op fouten gaf en ruimte voor controles 
openliet. 
Wolfram heeft elke logarithme op 3 verschillende manieren berekend. In principe ging hij als volgt te werk: Het argument 
van de logarithme vermenigvuldigde hij met een getal, waarvan hij de logarithme eenvoudig bepalen kon door optelling 
van reeds berekende logarithmen, zó, dat een product ontstond dat zeer dicht lag bij een getal waarvan de logarithme 
eveneens eenvoudig met de reeds bekende logarithmen te bepalen viel. Het ontbrekende stukje bepaalde hij met de bekende 
  
reeksontwikkeling van log (1 + x) = x – x2/2 + x3/3 – x4/4 + .......       
 
Om bijvoorbeeld de logarithme van het priemgetal 3343 te berekenen kan men gebruik maken van de gelijkheid 7 x 3343 = 
23401. Nu ligt 23401 dicht bij 23400. Uit het hoofd berekenen we gemakkelijk dat log 3343 = log 234 + log 100 — log 7 + 
log (1 + 1/23400). In de reeksontwikkeling voor log (1 + x) is x = 1/23400; dus behoorlijk klein. Hij kon ook gebruik 
maken van het feit dat 207 x 3343 = 692001 of dat 6207 x 3343 = 20750001, terwijl x resp. wordt 1/692 10-3 en 1/2075 10-

4. Hij moest echter nog wel de getallen die hij met 3343 vermenigvuldigde in factoren ontbinden. Dat blijkt mogelijk te zijn 
(6207 = 3 x 2069 en 207 = 3 x 3 x 23). In 1743 — toen was hij 18 jaar — beschikte Wolfram al over een factorentafel tot 
6000, die hij zelf had berekend. In 1757 moet hij deze tafel uitgebreid hebben tot 126000. 
Voor de berekening gebruikte hij dus getallen a en g zodanig dat 
 a x 3343 = g. 10n + 1, n = 2, 3, 4 .....     
De oplossingen van deze z.g. diophantische vergelijking kan men bepalen door gebruik te maken van de 
kettingbreukontwikkeling van 10n/3343. De numericus echter pakt zijn handrekenmachine en zet het getal 3343 in het 
omwentelingsregister, draait 7 maal en, hoe kan het anders, ziet dat het laatste cijfer van het resultaat een 1 is. Hij heeft 
bovendien nog geluk daar het resultaat op 01 eindigt. Hij tabuleert zijn machine naar de duizend-tallen en draait net zo lang 
tot het getal eindigt op 001. Zo kan hij doorgaan. In dit speciale geval kan hij de diophantische vergelijking dus eenvoudig 
oplossen. Dit proces kan ook met potlood en papier worden uitgevoerd. Zeer waarschijnlijk heeft Wolfram dat gedaan. 
Vele andere Nederlanders hebben hun sporen ruimschoots verdiend in het rekenvak. Ook de Friezen hebben een 
rekenmeester gehad nl. Hendrik Anjema, die pedel was van de Universiteit van Franeker van 1740-1750. Hij vervaardigde 
een factorentafel van getallen tot 10000, die werd uitgegeven in 1767 te Leiden. 
Controle op berekeningen kan worden verkregen door gebruik te maken van liefst mathematisch verschillende 
rekenmethoden, die leiden tot hetzelfde resultaat. Vaak is het echter al moeilijk genoeg om één methode te vinden. Soms 
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kan gebruik worden gemaakt van typisch numerieke hulpmiddelen zoals dat mogelijk is bij de berekening van een gladde 
functie, waarbij differenties van de functie een eventueel voorkomende fout direct signaleren. 
Over het maken van fouten denke men niet licht. Er zijn uitgevers geweest die zeer gewaagde beloften durfden doen. De 
drukker Joannes Kannewet bijvoorbeeld, die in 1779 te Amsterdam de ,,vernieuwde cijfferinge van Mr. Willem Bartjens,. . 
. . bewerkt, en van alle voorgaande Fauten gezuyvert, Door den Wel-ervaren Reekenmeester Klaas Bosch”, heeft 
uitgegeven, beloofde in zijn voorwoord ,,in plaats van twee schellinge een premie van een gulden, voor yder fout die hem 
het eerst wordt aangetoond in de getallen ofte facitten”. 
De uitgeverij Kannewet bestaat reeds lang niet meer. 
De tafel-rekenmachine breidde de rekenmogelijkheden al aanzienlijk uit maar maakte het gebruik van tabellen geenszins 
overbodig. Naarmate het aantal bijzondere functies dat interessante toepassingen had toenam groeide de behoefte hiervan 
tabellen te hebben. Veel numerici hebben daaraan gearbeid. 
Tabellen werden zodanig geconstrueerd dat zo weinig mogelijk basispunten nodig waren. Dat spaarde rekenwerk en papier. 
Door middel van locale polynoominterpolatie kon de gebruiker tussengelegen waarden berekenen. De interpolatieformules 
zijn zo ingericht dat met minimaal rekenwerk nieuwe functiewaarden verkregen kunnen worden. De tabellenmaker liet 
daarom meestal de eerste, vaak de tweede en soms de derde differentie van de functie afdrukken. 
Dat soms in een afgegraasd gebied nog verbeteringen mogelijk zijn bewees Comrie, numericus pur sang, toen hij de 4de 
graads Bessel coëfficiënt zo goed mogelijk benaderde door die van de 2de graad, waardoor hij 3de graads interpolatie kon 
toepassen op functies, waarvan, bij gebruik van de ongemodificeerde methode van Bessel de differenties ontoelaatbaar 
groot waren. Bij het tabelleren van functies die aan een differentiaalvergelijking voldoen probeerde men het rekenwerk 
zoveel mogelijk te beperken door het nemen van zo groot mogelijke stappen in het integratieproces. Men hanteerde voor 
allerlei situaties verschillende formules. Deze veelheid van vernuftige methodes en technieken gaven de numerieke 
wiskunde een ad hoc karakter. Haar beoefenaren maakten een lange inwerktijd door om een zekere bedrevenheid op te 
bouwen. 
Met de komst van de electronische rekenmachine is het beeld totaal veranderd. Aanvankelijk werden de numerici nog 
geplaagd door de geringe betrouwbaarheid van de rekenmachine, en ook de snelheden waren nog laag. Opteltijden van 10 
msec en vermenigvuldigtijden van 70 msec maakten het nog steeds noodzakelijk de numerieke methode met zorg te kiezen. 
Op het ogenblik beschikken we over zeer betrouwbare machines met opteltijden tussen ½ en 10 μsec en vermenigvuldig-
tijden tussen I en 50 μsec. 
Vooral door de veel grotere snelheid ten opzichte van het handrekenen is de strategie van het rekenen sterk veranderd. 
 
Het gebruik van tabellen werd sterk op de achtergrond geschoven. Het bleek veel eenvoudiger de voorkomende functies te 
berekenen door middel van iteratieve processen of door approximatie met behulp van uitdrukkingen die direct door de 
rekenmachine gehanteerd kunnen worden, zoals polynomen en kettingbreuken. Men kan b.v. log (1 + x) benaderen tot een 
precisie van 11 decimalen in het interval 0 ≤ x ≤ 1, door een kettingbreuk met 8 termen, als men de coëfficiënten zo kiest, 
dat de maximale fout minimaal wordt. Met de Taylor reeksontwikkeling zou men om hetzelfde te bereiken 1011 termen 
nodig hebben. Door de electronische rekenmachine kwam de approximatietheorie in het middelpunt van de belangstelling 
te staan. Deze theorie was al vrij ver ontwikkeld door Tchebysheff, De la Valée-Poussin, Bernstein, Achieser e.a. 
Methoden om de coëfficiënten in de polynoom- of kettingbreukapproximatie numeriek te berekenen waren er echter in de 
begintijd van de electronische rekenmachine niet. De eerst approximaties zijn door proberen gevonden. Op het ogenblik 
bestaan daarvoor prachtige rekenmachine-programma’s. 
Het rekenen is sterk gesystematiseerd. Van de vele methodes om differentiaalvergelijkingen te integreren b.v. hebben er 
een aantal het veld moeten ruimen. Nu wordt met een paar algemeen-bruikbare methodes gewerkt, die zelfstartend zijn en 
stabiel onder ruime voorwaarden. Bovendien zijn de rekenmachineprocedures zo gemaakt dat deze de stapgrootte waarmee 
geïntegreerd moet worden om een bepaalde precisie te bereiken, zelf bepalen. Onlangs heeft Zonneveld in een aantal van 
deze methodes nog verbeteringen kunnen aanbrengen waardoor met slechts één extra berekening van de te integreren 
functie een schatting kon worden verkregen van de afbreekfout, op grond waarvan bepaald wordt of de stapgrootte 
geaccepteerd dan wel verdubbeld of gehalveerd moet worden. 
De electronische rekenmachine heeft wel de rekenstrategie veranderd maar niet het denken overbodig gemaakt. Een slecht 
convergente reeks of een oneigenlijke integraal met sterk oscillerende integrand vereist nog steeds analytische zorg. 
Ook in het rekenmachine-tijdperk duurt het gevecht tegen het maken van fouten onverminderd voort. 
Nauwkeurigheidsverlies dat ons bij het handrekenen niet zo gemakkelijk ontging ontsnapt nu licht de aandacht. Omdat de 
machines steeds sneller worden zullen we steeds ingewikkelder problemen aanpakken. Door de zeer vele bewerkingen die 
nodig zijn om het resultaat te geven kunnen afrondingsfouten grotere moeilijkheden opleveren. De interne representatie van 
getallen in de rekenmachine kan hieraan veel toe of af doen. Het is van belang dat hiermee bij de constructie van 
rekenmachines ernstig rekening wordt gehouden. 
Aan de numericus als toegepast wiskundige, worden vraagstukken voorgelegd die opgelost moeten worden, en nog wel 
binnen een bepaalde tijd, daar anders de probleemsteller grotendeels zijn interesse verliest. De toegepast wiskundige kan 
zich meestal niet veroorloven het probleem zodanig te veranderen dat hij het wel kan oplossen. De zuiver wiskundige heeft 
wat meer flexibiliteit omdat hij zelf zijn problemen stelt (dit neemt niet weg dat hij het zich bijzonder lastig kan maken). De 
toegepast wiskundige heeft de moeilijke taak meer vakgebieden te bestrijken. In de eerste plaats is hij wiskundige. Om de 
problemen die hem worden voorgelegd en die zeer uiteenlopend van aard kunnen zijn met succes te kunnen aanpakken 
moet een behoorlijk stuk van de wiskunde voor hem toegankelijk zijn. 
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Bij een en hetzelfde probleem, b.v. het berekenen van een bepaalde integraal voor verschillende waarden van een parameter 
kan het voorkomen dat hij zich bedient van reeksontwikkelingen naar Besselfuncties, die hij door gebruik te maken van de 
recursiebetrekking berekent. Het is echter goed mogelijk dat hij een differentiaalvergelijking kan afleiden die hij numeriek 
integreert of hij roept de functietheorie te hulp waardoor hij de integraal kan omvormen tot een, die zich beter laat 
berekenen. Falen alle analytische methodes dan kan hij meestal terecht met een volledig numerieke aanpak. 
De wendbaarheid van de numericus wordt nog verder op de proef gesteld wanneer iemand met een nieuw probleem komt. 
Dit maal blijkt het een differentiaalvergelijking met bewegende randen te zijn afkomstig uit de chemie, een twee-fasen 
systeem beschrijvend van oplossingen met verschillende concentraties. Een vo1gende keer komt een werktuigbouwer met 
een partiële differentiaalvergelijking die te maken heeft met een krachten-berekening op een schoentje dat boven een 
magnetische trommel van een rekenmachine zweeft. Dan weer wordt hij geconfronteerd met een probleem uit de 
electrische netwerktheorie en bedrijft hij matrixanalyse en graphentheorie. Schiet zijn wiskundekennis te kort dan weet hij 
de weg naar de specialist die op een bepaald gebied meer bedreven is dan hij. 
Uit de voorbeelden moge het tevens duidelijk geworden zijn dat de toegepast wiskundige bovendien op de hoogte moet zijn 
met datgene wat zich in het toepassingsgebied afspeelt. Hij moet tenminste de taal van de physicus of technicus verstaan. 
Veelal echter moet hij behulpzaam zijn bij het opstellen van het mathematisch model waardoor hij zeer nauw betrokken 
wordt bij de physische kant van het probleem. 
 
De wiskunde heeft zich na 1850 sterk in formele en abstracte richting ontwikkeld. Dit viel samen met een cultuurstroming 
waarin wetenschapsbeoefenaars in toenemende mate vijandig tegenover de maatschappij kwamen te staan. In de wiskunde 
uitte zich dat door een eenzijdige belangstelling voor de zuivere wiskunde. Toegepaste, en in het bijzonder numerieke 
wiskunde werden sterk naar de achtergrond geschoven. In zijn oratie te Amsterdam in 1952 vergeleek van Wijngaarden de 
numerieke wiskunde nog met Assepoester in het wiskunde gezin. De laatste jaren mag de numerieke wiskunde zich 
gelukkig in een stijgende belangstelling verheugen. Een optimale ontwikkeling van alle takken van wiskunde en techniek 
vereist een positieve belangstelling voor elkaars vakgebied. 
 
 
Waarde toehoorders, 
 
De electronische rekenmachine kan met grote snelheid, zonder fouten te maken of moe te worden, een aantal elementaire 
operaties uitvoeren. Door een bepaalde reeks instructies, een programma, zal de machine een gedetermineerde rij van 
toestanden doorlopen. De machine kan blijkbaar alleen iets in machinecode accepteren en interpreteren, we zeggen dat hij 
alleen machinetaal kent; hij moet tot in de kleinste details geïnstrueerd worden en hij laat zich niet met vaagheden aan het 
werk zetten. Slechts als het probleem waterdicht is geformuleerd kan het misschien geprogrammeerd worden. Menig 
wiskundig probleem of administratief project dat moest worden geprogrammeerd bracht onduidelijkheid of 
dubbelzinnigheden aan het licht. Automatisering bevordert het ordelijk denken. 
Het programmeren in machinecode (stoomprogramma) is een omvangrijk werk en er worden veel fouten bij gemaakt. Deze 
bezwaren hebben een enorme stoot gegeven aan de ontwikkeling van symbolische- en automatische programmeersystemen, 
voorbeelden van de laatsten zijn: Algol, Fortran, Cobol, Lisp, PL/1. Was de winst bij het gebruik van de symbolische talen 
nog niet zo heel groot, bij het gebruik van een taal als Algol is de winst enorm. De programmeur maakt minder fouten en 
hij kan nu een veel groter programma overzien. Het probleem moet nu geformuleerd worden op een even ondubbelzinnige 
wijze, als dat voor een machinecode-programma nodig was. Toch kan de machine slechts machinecode verstaan, maar 
gelukkig kan hij zelf het programma geschreven in de hogere taal — omzetten in de machinecode door gebruik te maken 
van een vertaalprogramma oftewel compiler. (In Nederland zijn operationele vertalers gemaakt door Dijkstra en Zonneveld 
(Algol 60), Medema (Algol 60), Klunder (Altra).) De compiler wordt eens en voor altijd (afgezien van wijzigingen) 
geschreven b.v. in machinecode. Ik had de vertaler echter ook in een andere taal kunnen schrijven waarvoor ik dan wel een 
vertaler nodig heb. Niets belet me echter de vertaler in zijn eigen taal te beschrijven, en de vertaler zich zelf te laten 
vertalen. Wel moet dit proces op gang geholpen worden door een klein programmaatje dat in machinecode is geschreven. 
Dit programmaatje leest een stukje van de vertaler in de rekenmachine. Een ander stuk van de vertaler kan nu ingelezen 
worden mits dit beschreven is in dat deel van de taal dat zo juist is ingelezen. Dit gaat zo door totdat de gehele vertaler in 
de machinecode is omgezet. 
 
Een vertaler die gebruikt wordt om een andere vertaler om te zetten in de machinetaal, zeg van machine X, noemen we wel 
compiler-compiler. Als deze ter beschikking is kan de constructietijd van een vertaler voor een nieuwe machine enorm 
bekort worden. Op het ogenblik bestaan er nog geen bevredigende oplossingen voor dit vraagstuk; wel is te verwachten dat 
dit binnen enkele jaren het geval zal zijn. 
 
Wat is een taal eigenlijk? Voor de wiskundige is de taal een rij symbolen, die slechts in een bepaalde volgorde voorkomen. 
De toegestane volgorde ligt vast in de syntax van de taal; deze moet exact gedefinieerd zijn zonder dubbelzinnigheden. Om 
haar te kunnen beschrijven is een metataal nodig. De betekenis van de door de syntax gedefinieerde symbolenrij wordt 
aangeduid met semantiek. De wijze waarop een bepaalde rij symbolen uit een taal in de symbolenrij van een andere taal 
(elk gegeven door hun syntax) wordt omgezet, met in acht name van de semantiek, is gegeven door transformatieregels. De 
transformatieregels voor het vertalen van de bekende talen, zoals Algol, in een andere taal, b.v. machinecode, zijn meestal 
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nog niet zo mooi geformaliseerd als dat bij de definitie van de syntax van sommige talen het geval is. De vertaler kan 
dienen als definitie van de transformatieregels, zij het, dat deze definitie dan meestal wat ondoorzichtig is. 
 
Een aardig probleem waarbij een vertaalproces te pas komt is het berekenen van bedragen die op een kwitantie ingevuld 
moeten worden waarbij we onder het hoofd ,,zegge” het bedrag in de Nederlandse taal willen afdrukken. In het 
onderhavige vertaalproces moeten we een rij cijfers omzetten in een rij letters en spaties. 
Een stukje van de syntax en de transformatieregels ziet er als volgt uit: 
 
<eenh 0> :: = 0 
[eenh 0] :: = NUL 
 
<eenh l > :: = 1 
[eenh l] :: = EEN 
 
<eenh 2 > :: =  5│6│7│8│9 
 [eenh 2] :: = VIJF│ZES│ZEVEN│ACHT│NEGEN 
 
<eenh> :: = 2│3│4│ <eenh 2> 
[eenh] :: = TWEE │ DRIE │ VIER │ [eenh 2] 
 
<tiental > :: = 2│3│4│5│6│7│8│9 
[tiental ] :: = TWIN│DER│VEER│VIJF│ZES│ZEVEN│TACH│NEGEN 
 
<2 cijfers min x 0 > :: = 11│12│13│14│ 1 <eenh 2> │ <tiental > <eenh> 
 ELF│TWAALF│DERTIEN│VEERTIEN│[eenh 2] TIEN│[eenh] EN [tiental] TIG 
 
<2 cijfers> :: = <eenh 1 > <eenh 0 > │<tiental> <eenh 0 >│<2 cijfers mm x 0> 
[2 cijfers] :: = TIEN│[tiental] TIG│[2 cijfers min x 0] 
 
(<tiental > duidt het begrip tiental aan, :: = betekent deflnieert,│betekent of en [tiental] betekent de vertaling van tiental). 
 
Nog een wereld van onderzoek ligt open voor het ontwerpen van nieuwe talen en het geschikt definiëren daarvan, maar ook 
voor de mathematische beschrijving van het omzettingsproces in andere talen. 
 
De grote kracht van de programmering van digitale systemen is, dat de mogelijkheid bestaat de programma’s zo in te 
richten dat ze vaker gebruikt kunnen worden maar dan voor andere soortgelijke situaties. 
Men kan een moduul van instructies of eventueel programma’s maken en deze opnemen in een bibliotheek. Denkt U dan 
niet aan boekenplanken maar aan een massageheugen van de computer zoals schijven of tapes. 
In Algol 60 kan een dergelijk moduul bestaan uit een aantal Algol statements die samen een procedure vormen. Het 
programma voor het berekenen van sin (x) behoeft maar eenmaal te worden geprogrammeerd, daarna behoeft de gebruiker 
slechts de x te verstrekken om het goede antwoord te verkrijgen. Dit geldt evenzeer voor een in Algol 60 geschreven 
procedure, die als de programmeur deze activeert, hem b.v. de frequentiekarakteristiek van een electrisch netwerk levert. 
Zelf behoeft hij slechts een lijst van impedanties en E.M.K.’s in de takken van het netwerk aan de procedure mee te geven. 
Door de Association of the Computing Machinery worden sinds 1961 geregeld Algol programma’s gepubliceerd. Op die 
manier kunnen resultaten van werk dat elders is verricht, aan anderen ter beschikking worden gesteld. De grootste 
moeilijkheid is echter zekerheid te krijgen of de procedure doet wat hij doen moet. Toch is het mogelijk door het vaststellen 
van een aantal standaard regels — bij de hardware fabricage zijn deze reeds jaren in gebruik — de kwaliteit van de 
programma’s aanmerkelijk op te voeren. Dit geldt trouwens voor de gehele software (het totale bouwwerk van de 
programmering). Dat computerfabrikanten in het verleden slechte software afleverden moet dan ook op rekening van het 
ontbreken van een goede kwaliteitscontrole geschreven worden. 
Behalve de talen, assemblers en subroutines komen in de software nog veel meer programma’s voor. Ik noem er maar een 
paar; in- en -uitvoer-programma’s, transcriptie-programma’s, die het overhevelen van informatie van de ene file naar de 
andere regelen (b.v. de printer), sorteerprogramma’s, fouten-zoekprogramma’s, etc. 
 
Een uiterst belangrijke groep programma’s is die welke de verkeersregeling binnen de machine verzorgen (monitor). Zij 
bepalen wanneer een nieuw programma geïnitieerd wordt, schakelen automatisch op een nieuw programma om als het 
onder handen zijnde programma niet meer voort kan. En probeert een programmeur in een niet aan hem toegewezen 
geheugenzone te schrijven of daaruit te lezen dan treedt de monitor op als onverbiddelijke politieagent en wordt de 
programmeur met enige vermanende woorden, die op de monitorschrijfmachine verschijnen, terecht gewezen. 
De tegenwoordige computers kunnen dank zij de ingreepfaciliteit en hun snelheid, hun tijd over verschillende in- en uitvoer 
media verdelen (time-sharing). Zelfs kunnen zij hun aandacht over verschillende programma’s verdelen. Hierdoor is o.a. 
het z.g. on-line werken met de machine mogelijk geworden. Door het gebruik van geschikte randapparatuur zoals input-
schrijfmachines of displayeenheden en geschikte software kan de gebruiker nu een gesprek met de machine beginnen. Hij 
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verstrekt een symbolenrij aan de machine. Deze schenkt hem een ogenblikje aandacht bij elk aangeslagen teken en 
interpreteert de symbolenrij. 
 
Door middel van een besturingstaal kunnen we nu allerlei dingen gaan doen, b.v. het invoegen van tekst, het weglaten 
ervan, het opzoeken van een bepaalde zin of het lezen van een stuk uit de tekst. 
Is de symbolenrij naar de zin van de programmeur en is het toevallig een Algol programma dan kan de programmeur 
opdracht geven middels de besturingstaal het programma te vertalen en het daarna uit te voeren. De fouten die de vertaler 
vindt worden keurig uitgetypt of verschijnen op de televisiebuis van de display eenheid. 
Het is zelfs niet eens noodzakelijk zich te beperken tot symbolen zoals b.v. letters en cijfers. Men kan de informatie nodig 
om allerlei figuren (schema’s van electrische netwerken, tekeningen van een automobiel) op het T.V. scherm te genereren, 
in de computer bewaren en deze op afstand door middel van het toetsenbord beïnvloeden (design engineering). 
De grondgedachte van de on-line verwerking is door het scheppen van een goede communicatiemogeijkheid tussen mens 
en machine, optimaal gebruik te maken van de typische eigenschappen van beiden. De mens moet het creatieve werk (of 
wat wij er voor houden) doen terwijl de machine het routinewerk voor zijn rekening moet nemen, het geheel onder 
besturing van de mens. Door de goede communicatie kan de mens door middel van beslissingen, die moeilijk te auto-
matiseren zijn, het proces instantaan een andere richting uit laten gaan. De machine is op deze manier verlengstuk van de 
mens geworden. 
Een Amerikaan probeerde dit aan zijn secretaresse uit te leggen en eindigde met ,,You see this is a symbiosis between man 
and machine” waarop zij uiterst nuchter antwoordde ,,that must be pretty dull though”. 
On-line verwerking heeft grote mogelijkheden. Informatie kan nu in veel gevallen, zodra deze ontstaat, in de machine 
worden opgenomen zonder dat een tussenfase van moeizame verponsing nodig is. Men kan dit toepassen om het uitlenen, 
registreren en opvragen van boeken in een bibliotheek te automatiseren of de transacties aan de kassa van een supermarkt te 
administreren. Ook kan men in een machinefabriek een draaier, zodra hij een karwei gereed heeft dit aan de rekenmachine 
laten melden met behulp van een speciaal voor deze toepassingen ontwikkeld apparaat, dat allerlei gegevens naar de 
rekenmachine overzendt. De computer kan nu van alles gaan doen met deze informatie; het is de input voor de verloning 
maar ook voor planning, voortgangscontrole of voorraadadministratie. 
 
De software vormt een groot systeem opgebouwd uit modulen die op een wel gedefinieerde wijze met elkaar samenwerken 
(standaard interface). Het tijdperk van programmeertrucs, die het systeem onwijzigbaar maken, is voorbij. 
Bij de ontwikkeling van de software zijn veel mensen betrokken en het organiseren van een dergelijk project eist speciale 
maatregelen. Daar bestaan technieken voor, die ook gebruikt kunnen worden voor andere toepassingen zoals een 
administratief automatiseringsproject of de systeemarchitectuur en het logisch ontwerp van een digitaal systeem. 
In principe gaan deze technieken uit van een skelet van beleidslijnen waarlangs het project gerealiseerd moet worden. Om 
te beginnen moet voorgeschreven zijn hoe het dossier (beeld van het project) groeit en hoe het gewijzigd wordt. De 
verantwoordelijkheden van de groep die aan het project werkt zijn in het dossier opgenomen. 
Hoofdstukken, paragrafen en secties, die met algemene namen aangeduid zijn, kunnen nu door de verantwoordelijke 
personen ingevuld worden. De specificaties van de modulen en tenslotte de programma’s worden erin opgenomen. Bij de 
updating van het dossier kan de computer goede diensten bewijzen. 
Principieel is de delegatie op alle niveau’s binnen het raam van de beleidsomschrijvingen. 
Dat aan de beheersing van complexe systemen en organisaties in Europa nog veel ontbreekt werd treffend uitgedrukt door 
een medewerker van een Amerikaans organisatiebureau dat een opdracht uitvoerde voor een Europees bedrijf. Hij 
schilderde de medewerkers van dat bedrijf als: ,,a group of brilliant individuals working chaotically together”. 
Veel takken van de techniek zijn duidelijk op weg de systeemfase in te gaan. In de electrotechniek vooral ziet men dit 
proces zich snel voltrekken. Digitale systemen nemen daarbij een belangrijke plaats in. Denkt U maar aan rekenmachines 
voor technisch-wetenschappelijke toepassingen, administratieve automatiseringssystemen en productiebesturing; digitale 
systemen voor procesregeling, luchtverdediging; communicatienetwerken, telegraafswitchers en telefooncentrales. Veel 
informatie die nu nog analoog behandeld wordt, zal in de toekomst worden gedigitaliseerd. Behoudens nog wat 
bandbreedte-moeilijkheden bij transport, zijn hier allerlei voordelen aan verbonden zoals de regeneratiemogelijkheid. 
Bovendien kan men dan ook de informatie transformeren met behulp van een rekenmachineprogramma. 
In digitale systemen neemt de software een essentiële plaats in. Het ontwerpen daarvan is een typisch ingenieursvak 
geworden. Dat de wiskundigen met hun abstracte denkdiscipline aan het front van de software ontwikkeling moeten staan, 
is vanzelfsprekend. 
Voor de ingenieur is het belangrijk dat hij de mogelijkheden van de computer kent. Hij is immers degene die het beste kan 
bepalen welke eisen aan een programma gesteld moeten worden of hoe een speciale taal (probleemgerichte taal) eruit moet 
zien om zijn problemen op te lossen. 
 
 
Dames en Heren, 
 
Het applicatiegebied van de productiebesturing heb ik al genoemd. Onder productiebesturing versta ik het beheersen van de 
informatie- en goederenstroom in industriële bedrijven. Bij het noemen van industriële bedrijven denken we aan 
massafabricage (radio, T.V., scheerapparaten), stukproductie (telefooncentrale) en seriestukfabricage (rekenmachines, 
rekenaars voor luchtverdedigingssystemen). Buiten de industrie zijn en nog veel andere bedrijven die informatie-
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beheersingsproblemen kennen zoals de groothandel, warenhuizen, dienstverlenende bedrijven (gas- en 
elektriciteitsbedrijven) en financiële instellingen (banken). 
Zeer in het kort en in een zeer vereenvoudigde vorm wil ik U schetsen waarmee de systeemanalist wordt geconfronteerd als 
hij een informatieverwerkend systeem moet realiseren met behulp van een rekenautomaat. Een veel voorkomend stuk van 
zo’n systeem is de materiaalbehoefte-berekening. Uitgaande van orders van klanten komt de commerciële afdeling met een 
wensplan voor de fabricage in de vorm van aantallen van diverse artikelen. Met behulp van de stuklijsten moet een explosie 
tot op het onderdelenniveau worden gemaakt. De verkregen informatie wordt gerelateerd aan de voorraden en een capaci-
teitsplan wordt opgesteld. Wordt het wensplan geaccepteerd dan komt het raderwerk van het bedrijf in beweging. De 
werkvoorbereiding kan starten, montagebanden kunnen worden gepland. Voor de bedrijfskundige liggen hier allerlei 
optimalisatieproblemen: schedulingsproblemen, wachttijd- en volgorde-vraagstukken, transportproblemen etc. De eerste 
taak van de systeemanalist is de inventarisatie van het te automatiseren proces. Hij zal zich trachten te bedienen van een 
standaard raamwerk van vragen waarmee hij zich een beeld kan vormen van het bedrijf. Dit inventariseren is daarom 
tijdrovend omdat degenen die de informatie moeten verschaffen zijn taal meestal niet verstaan. 
Het zou te wensen zijn dat de systeemanalist de beschikking had over een wiskundig formalisme waarin hij het beeld op 
een exacte wijze kon vastleggen. Wellicht zouden daardoor stukken van de systeemanalyse geautomatiseerd kunnen 
worden. Nadat hij zich op de hoogte heeft gesteld van het managementpatroon, de verantwoordelijkheden, de specificaties 
en procedures en de mijlpalen van de planning, vraagt hij zich af welke formulieren en andere informatiedragers in omloop 
zijn of zouden moéten zijn. Vervolgens zal hij bestanden definiëren, programma’s specificeren en interfaces tussen 
programma’s vastleggen, de in- en output beschrijven en tenslotte de testspecificaties uitwerken. 
De eerste fase van een automatiseringsproject gaat meestal niet verder dan het vastleggen van de informatiestroom, in een 
volgende fase zal de behoefte ontstaan het systeem zichzelf te leren sturen door het aanbrengen van terugkoppelwegen. 
De ontwikkeling is ontegenzeggelijk in de richting van die van de integrale productiebesturing, hoewel het nog wel een 
aantal jaren kan duren voordat er een werkend systeem zal zijn dat deze naam verdient. Het verzamelen van gegevens (data 
collectie) zal steeds meer on-line - eventueel over grote afstanden - gebeuren waardoor transacties individueel kunnen 
worden afgewerkt en waardoor het beeld van de toestand van het bedrijf up-to-date blijft. Random bereikbare geheugens 
winnen daardoor steeds meer veld. Het is zelfs niet onmogelijk dat we in de toekomst in staat zullen zijn goedkope, zeer 
grote, snelle geheugens te vervaardigen door gebruik te maken van microelectronische circuits. In dat geval is het wellicht 
onnodig virtuële kerngeheugens te creëren, waardoor de systeemopzet van hard- en software een stuk vereenvoudigd zou 
kunnen worden. Interessant is te vermelden dat om gegevens in random geheugens te behandelen technieken ontwikkeld 
zijn die het mogelijk maken informatie aan elkaar te knopen met behulp van verwijsadressen (kettingsadressering). Er 
ontstaan probleemgerichte talen of uitbreidingen in een reeds bestaande taal die speciaal gericht zijn op het gemakkelijk be-
handelen van bestanden. U ziet, een pracht gebied voor wie van bedrijfskundige systemen houdt en van computers en 
programmering verstand heeft. Mij dunkt is het maken van dergelijke systemen een typische ingenieursactiviteit die het 
beste bedreven kan worden door bedrijfskundige ingenieurs met voldoende kennis van de stochastische wiskunde, de 
operations research en de computer wiskunde. Door sommigen wordt gesteld dat men om een goede systeemanalist te zijn 
tenminste 35 jaar moet wezen. We moeten hieruit concluderen dat ten eerste de beheersing van systemen inderdaad nog 
slecht is en ten tweede dat wellicht de verkeerde mensen, of de goede mensen verkeerd worden opgeleid. Het is 
opmerkelijk dat de opleiding tot software-ingenieur (academicus-programmeur) noch tot academicus-systeemanalist bestaat 
en wat welhaast nog verontrustender is, is dat er op H.T.S. niveau voor beide gebieden eveneens geen opleiding is. Voor de 
eerste categorie ligt hier voor het technisch hoger onderwijs duidelijk een taak. 
De ontwikkelingen in de automatisering zijn stormachtig. Uit recente publicaties blijkt dat in de Verenigde Staten op het 
ogenblik 26000 computers geïnstalleerd zijn. Men verwacht dat in 1970 dit aantal gestegen zal zijn tot 50000. Er zijn 
momenteel 60000 programmeurs en 60000 systeemanalisten met deze machines aan het werk. Men verwacht dat in 1970, 
wanneer met veel geraffineerder systemen gewerkt zal worden, 200000 systeemanalisten en 175000 programmeurs nodig 
zullen zijn. Momenteel zijn in Europa 6000 computers geïnstalleerd, terwijl de schatting voor 1970 13000 machines is. In 
Nederland zijn op het ogenblik 445 machines opgesteld. Het aantal machines is de laatste 2 jaar verdubbeld. Mede op basis 
van de Amerikaanse getallen zullen in Nederland in 1970 tussen de 5000 en 7000 systeemanalisten nodig zijn. Verregaande 
integrale automatisering zal nodig zijn om de informatiestroom te kunnen beheersen, teneinde tot een meer efficiënte 
bedrijfsvoering te geraken; verbeteringen van dezelfde orde van grootte als die, welke door de bedrijfsmechanisatie in de 
dertiger jaren ontstonden, behoren niet tot onmogelijkheden. 
 
Waarde toehoorders, 
 
Het rekenmachinevak is nog jong; in Nederland niet ouder dan 19 jaar. De ontwikkelingen zijn snel en gericht op de 
toekomst, daarom moge ik U, aan het eind gekomen van mijn beschouwingen mijn verontschuldigingen aanbieden voor de 
vele niet-Nederlandse woorden in mijn betoog, tijd om deze te vertalen is er nog niet. 
 
Bij de aanvaarding van mijn ambt moge ik mijn eerbiedige dank betuigen aan Hare Majesteit Koningin Juliana, die mij 
benoemde tot gewoon hoogleraar aan deze Technische Hogeschool. 
 
Mijne Heren Leden van de Raad van Bestuur, Mijnheer de Secretaris, 
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Uit het feit dat U mij als tweede wiskundige hebt voorgedragen voor een benoeming aan deze Hogeschool, leid ik af, dat 
het onderwijs in de numerieke wiskunde en het gebruik van rekenautomaten in de techniek Uw warme belangstelling heeft. 
Dat U daarbij niet hebt geschroomd, de vergaande financiële consequenties, die dit vakgebied met zich meebrengt, te 
aanvaarden, stemt mij tot grote voldoening. Gaarne zeg ik U dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik zal mij naar beste 
vermogen van mijn taak kwijten. 
 
Mijne Heren Leden van de Senaat, 
 
Tot Uw college te behoren acht ik een groot voorrecht. Door de aard van mijn vakgebied zullen wij in de toekomst nog veel 
contacten onderhouden. Ik stel mij daar veel van voor. Mijnheer de Rector, Uw tegenzin tegen het moeten aanhoren van 
loftuigingen is bekend. U hebt zelfs min of meer een verbod daartegen uitgevaardigd. Moge ik de eerste zijn die dit verbod 
overtreedt door te zeggen, hoezeer ik getroffen ben door de wijze, waarop U Uw enthousiasme voor onze Hogeschool op 
Uw omgeving weet over te dragen. 
 
Mijne Heren Leden van de Afdeling der Elektrotechniek, 
 
Ik ben dankbaar mij opgenomen te weten in een voortreffelijk werkend team van enthousiaste collega’s. Naast Uw 
wetenschappelijke kwaliteiten heb ik veel waardering voor Uw persoonlijke eigenschappen. 
Veel bewondering heb ik, waarde Breedveld, voor de wijze waarop U weet richting te geven aan onze afdeling. 
 
Mijne Heren Leden van de Contactgroep van Wis- en Natuurkundige hoogleraren, 
 
Aan U is de taak opgedragen de wiskunde en de natuurkunde in het studieprogramma te integreren. Uw deskundigheid en 
de plezierige contacten die ik al met U mocht hebben de afgelopen twee jaar geven mij vertrouwen in de toekomst. 
 
Dames en Heren Medewerkers van de leerstoel Numerieke Wiskunde en het Rekencentrum, 
 
Velen van U zijn een nieuw vakgebied binnengetreden. De snelheid waarmee U zich de nieuwe materie eigen maakt doet 
het beste verwachten voor de toekomst. Veel werk moeten we nog verzetten: werkcolleges, practica en niet te vergeten de 
uitbouw van het rekencentrum. De geest onder U is goed en Uw enthousiasme groot. U bent bereid altijd en alles aan te 
pakken als dat nodig is. Ik stel dat op zeer hoge prijs. 
 
Hooggeleerde Bouwkamp, 
 
Dat Uw verzoek, met behulp van de computer een aantal determinanten te berekenen, zulke vérstrekkende gevolgen zou 
hebben, kon ik destijds niet vermoeden. Van het belang van het probleem — de onderverdeling van rechthoeken in 
vierkanten — dat achter de determinanten bleek te schuilen — was zelfs in de research nog vrijwel niemand overtuigd. U 
geloofde in het onderwerp met een vastberadenheid die bewonderenswaardig was. Later, toen aan de computer geleerd was 
hoe met planaire netwerken om te springen en deze ook te herkennen hebt U mij ervan overtuigd, dat hier zelfs een mooi 
onderwerp voor een promotie in zat. Ik ben U daarvoor nog zeer dankbaar. Gebleken is dat de bij dit onderzoek verworven 
kennis inderdaad van groot nut is o.a. bij het berekenen van allerlei karakteristieke grootheden van electrische netwerken, 
voor bedradingsproblemen bij de constructie van electronische rekenmachines en zelfs bij het maken van vertalers. Dat de 
burcht van het kleinste perfecte vierkant haar geheim nog niet heeft willen prijsgeven onder het geweld van de nieuwe 
methode is een speling van het lot, die echter niet vermocht de vreugde die wij aan dit werk hebben beleefd te bederven. 
 
Hooggeleerde van Wijngaarden, 
 
Door een toeval ben ik bij U op de rekenafdeling van het Mathematisch Centrum gekomen, toen ik mij na mijn Delftse 
studie nog in de wiskunde wilde bekwamen. Het werken op het Centrum, gedurende meer dan 3 jaar, heeft mijn loopbaan 
beslissend beïnvloed. Veel heb ik er geleerd, vaak met schade en schande. Door de kunstzinnige wijze waarop U de 
numerieke wiskunde beoefent, toonde U ons, medewerkers, de schoonheid van dit vakgebied. Wij leerden Assepoester zien 
door de ogen van de sprookjesprins. Ik ben U daar zeer dankbaar voor. 
 
Hooggeleerde Timman, 
 
Als adviseur van de Technische Hogeschool Twente bent U het geweest die de basis heeft gelegd voor een gezonde 
ontwikkeling van het wiskunde-onderwijs aan onze Hogeschool. Wij zijn U daarvoor veel dank verschuldigd. Ik hoop dat 
we bij de verdere opbouw nog vaak mogen terugvallen op Uw rijke ervaring. 
 
Directie en Wetenschappelijke Medewerkers van het Philips Natuurkundig Laboratorium, 
 
Gedurend een 7-tal jaren mocht ik in Uw laboratorium werken. De condities om wetenschappelijk werk te verrichten zijn er 
welhaast ideaal. De teamgeest die er heerst en de openheid waaronder gewerkt wordt heeft mij altijd getroffen. 
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Aan de tijd die ik in de rekenmachinegroep werkte onder leiding van jou, waarde van de Weg, heb ik de allerplezierigste 
herinnering. Veel hebben we gepionierd; ons werk mocht worden bekroond met de realisering van de hard- en software van 
PASCAL en STEVIN. Je liet je medewerkers een grote mate van vrijheid. Maar als het nodig was, en dat gebeurde nogal 
eens, was je er, bij nacht en bij ontij, om ons met raad en daad bij te staan. 
De laatste 34- jaar van het verblijf op het Natuurkundig Laboratorium mocht ik besteden om mee te helpen aan de 
oprichting van het Philips’ Rekencentrum. 
Zonder hulp van jullie, medewerkers en programmeurs van de Nat. Lab. groep van het Rekencentrum zou het vele werk dat 
daar is verzet niet mogelijk geweest zijn. Ik dank jullie allen voor de plezierige wijze waarop wij daar mochten 
samenwerken. 
 
Directie en Stafleden van Philips Computer Industrie, 
 
De ruim 2 jaar dat ik met U mocht helpen een nieuwe industrie op te bouwen reken ik tot mijn beste Philipsjaren. Nog 
steeds voel ik mij nauw met Uw werkzaamheden verbonden. De wijze waarop U, hooggeachte Jorna, leiding geeft aan deze 
jonge industrie heeft op mij een grote indruk gemaakt. Van U heb ik geleerd hoe belangrijk planning, voortgangscontrole, 
kwaliteitsbeheersing, kostenopbouw, kostenbewaking en budgettering wel zijn. De scherpe wijze waarop U tot de kern van 
een probleem weet door te dringen heeft mij altijd zeer getroffen. Bij U echter komt de mens in Uw medewerkers steeds op 
de eerste plaats. 
Ik ben ervan overtuigd dat P.C.I. nog een grote toekomst tegemoet zal gaan. 
 
Dames en Heren groepsleiders, wetenschappelijke medewerkers en programmeurs van de afdeling Wiskundig Onderzoek 
en Programmering, van P.C.I., 
 
Jullie vormen een deskundige en hechte groep. Beste Klunder, Medema en Meershoek, jullie zijn zo langzamerhand oude 
rotten in het vak. Door de jaren heen hebben we samen gewerkt aan vele zeer uiteenlopende projecten en problemen, bij 
P.C.I., op het Rekencentrum en zelfs nog in het Nat. Lab. Ik denk met veel plezier terug aan deze tijd. Beste Koot, jij hebt 
als mathemaat, niet geaarzeld het nog onontgonnen terrein van de administratie en productiebesturing, waar nog zo veel 
werk voor de wiskundige ligt, te gaan exploreren; een moeilijke maar jou wel toevertrouwde taak. Ik hoop in de toekomst 
met jullie en nog veel anderen uit de W.O.P. groep een intensief contact te onderhouden. 
 
Dames en Heren Studenten, 
 
Als we de ontwikkeling in de wereld (onlangs nog het onderwerp van een oratie) beschouwen dan zien we een beweging 
naar steeds volmaakter maar ook complexer systemen. De vooruitgang in deze wereld wordt niet in de eerste plaats bepaald 
door de enkelvoudige inspanning van het individu op de olympos, maar door de gezamelijke, gelijkgerichte creativiteit van 
allen. We leven in het tijdperk van collectiviteit en socialisatie. Dit betekent niet dat hierin de persoonlijkheid verloren 
moet gaan. Integendeel. In hoog geordende collectiviteiten zijn de individuen gespecialiseerd, d.w.z. kan de persoonlijkheid 
optimaal ontwikkeld zijn. Zo is een synthese mogelijk tussen collectiviteit en individu. Voorwaarde echter hiervoor is een 
bewust beleefde maatschappelijkheid, die tot uitdrukking komt in wederzijds respect, wederzijdse genegenheid van de 
individuen onderling. Het is deze genegenheid die Ik met een variant op Teilhard de Chardin aldus zou willen beschrijven: 
,,De genegenheid die in wederzijds contact een verheffing doet ontstaan, die bij machte is, beter dan elke solitaire trots, de 
meest creatieve originaliteiten op te wekken.” 
 
Ik heb gezegd. 
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Afscheidsrede van Duijvestijn: Informatica bekeken 
‘Om computers problemen te laten oplossen is een of andere taal nodig die de computer kan verstaan. In de tijd van de 
tweedegeneratietalen de z.g. assembleertalen werd de machine via symbolische instructies aan het werk gezet. Naarmate de 
probleemomvang toenam, werd het programmeren in assembler steeds bezwaarlijker. 
Omstreeks 1958 ontwikkelde John Backus de hogere programmeertaal FORTRAN voor wetenschappelijke toepassingen en 
korte tijd later werd COBOL gedefinieerd voor administratieve applicaties. Deze hogere programmeertalen rekent men tot 
de derdegeneratietalen. Ik gebruik liever de aanduiding imperatieve talen. Het imperatieve slaat op het feit dat de 
programmeur instructies moet geven voor een abstracte machine en daarbij tevens precies de evaluatievolgorde moet 
aangeven. Variabelen in een dergelijke taal zijn dan abstracties van geheugenplaatsen van de computer. 
Er werd ten opzichte van het programmeren in ‘assembler’ een spectaculaire productiviteitsverbetering geboekt. Dit komt 
vooral doordat rekenkundige uitdrukkingen in wiskundige notatie konden worden gespecificeerd. 
Om uitdrukkingen in een hogere programmeertaal om te zetten in machinecode is een compiler nodig. Een 
programmaconstructie in een hogere programmeertaal levert een aantal machine-instructies op, terwijl bij assembleertalen 
de vertaling naar machinecode één op één is. 
De talen FORTRAN en COBOL zijn gedefinieerd in een tijd dat de theorie van de grammatica’s nog niet bestond. Ook was 
er geen theorie van taalomzettingen. En vanzelfsprekend ook geen programmeermethodologie. Dat is natuurlijk jammer. 
De wereld kon niet wachten, althans heeft daar niet op gewacht. 
Dat had wel tot gevolg dat er veel investeringen werden gedaan in FORTRAN en COBOL programma’s en waardoor men 
niet bereid was over te gaan op betere talen. 
Al spoedig ging de academische wereld zich met programmeertalen bezighouden. Dat leverde in 1960 de algoritmische taal 
ALGOL60 op. De syntax werd formeel gedefinieerd in z.g. Backus Normal Form. 
De eerste ALGOL60 vertaler werd door Dijkstra en Zonneveld geschreven. Zij gebruikten voor het ontleden van de 
programmatekst een ‘rangeermodel’ of ‘spoortreinmodel’ dat achteraf kan worden begrepen als een bijzondere vorm van 
precedentieanalyse. 
Bij Philips ontwikkelde Medema een ALGOL60 vertaler die met vragende en compilerende subroutines werkte. Nu zouden 
we zeggen dat gebruik gemaakt werd van recursive descent met backtracking. We hadden toen niet in de gaten dat door 
lichte beperkingen aan de taal op te leggen, b.v. door de specificaties verplicht te stellen, de ontleding deterministisch 
gemaakt had kunnen worden. Dat werd pas goed begrepen toen de theorie van LLk ontleding bekend werd.  
De TH Twente heeft vanaf het begin programmeren en numerieke wiskunde verplicht gesteld in het curriculum van alle 
technische afdelingen. Ik vind dat nog steeds een goede beslissing. 
Voor wat betreft het programmeeronderwijs besloten we de taal ALGOL60 te gebruiken. Dat bleek een goede aanpak, 
want: studenten die in de industrie in FORTRAN moesten programmeren konden dat met ALGOL60 als ondergrond 
binnen twee weken. Bovendien maakten ze beter gestructureerde programma’s. ... Geleidelijk aan kwam de nadruk in het 
onderwijs steeds meer te liggen op het leren correct ontwerpen. 
Omdat er geen ALGOL60 vertalers bestonden, besloten we deze zelf te gaan maken. De filosofie daarbij was, dat we dat 
vak het beste konden leren door het te doen. Op de TH Twente hebben Schaap-Kruseman, Kamsteeg-Kemper en Van 
Berne op basis van het Medema model een ALGOL60 vertaler geschreven, die jaren met succes voor het practicum 
programmeren op de IBM-360 is gebruikt. Naar aanleiding van dit werk is in die jaren ook het studentenvertalerproject 
gestart, dat een modulaire aanpak in fasen gebruikte om met studenten allerlei soorten ontleedmethoden uit te proberen. 
Toen we later met het maintenance probleem werden geconfronteerd, dat werd veroorzaakt door de verandering van het 
IBM-360 operating system, zijn we overgeschakeld op de Delftse ALGOL60 vertaler die samen met IBM werd ontwikkeld 
en door hen onderhouden. 
In de jaren 70 heeft de vertalerbouwgroep van de TH Twente de systeemprogrammeertaal TAAL ontwikkeld. In de tweede 
helft van de jaren 70 hebben Bron en (Eelco) Dijkstra de taal Modulair Pascal ontworpen. Met de verbeterde technieken die 
toen voorhanden waren, konden zij in betrekkelijk korte tijd een werkende vertaler construeren. 
Beide projecten hebben wel geleerd dat alleen succes te verwachten is als de industrie meedoet aan de ontwikkeling en het 
onderhoud voor zijn rekening neemt. Voorwaarde daarbij is dat de onderhavige taal voldoende geaccepteerd moet zijn. 
Het werken met parallelle processen blijkt lastig te zijn, veel lastiger dan met één sequentieel proces. Bij het denken over 
problemen met parallelliteit laat de menselijke geest het snel afweten. Ik herinner mij nog goed de discussies rond het einde 
van de jaren 50 over dit onderwerp, naar aanleiding van een door Dijkstra gesteld probleem, namelijk het schrijven van een 
aantal parallelle programma’s die samen een z.g. kritische sectie delen onder de eis dat ten hoogste één proces toegang tot 
de kritische sectie mocht hebben. Eerst werd getracht dat probleem op te lossen met de instructies load en store als 
elementaire bouwstenen. Dekker vond een oplossing voor het geval dat er twee processen in het spel zijn. Dijkstra loste 
later het algemenere probleem op. Die oplossingen waren moeilijk te doorgronden. 
Na veel met dat probleem te hebben geworsteld kwam Dijkstra met het voorstel af te stappen van de load en store als 
primitiva, en over te gaan op wat hij ‘semafoor’ noemt. Dat is een nieuw datatype waarop twee operaties zijn gedefinieerd: 
de P (van passeren) operatie en de V (van vrij geven) operatie. Tegenwoordig duiden we die met ‘wait’ en ‘signal’ aan. Met 
behulp van de semafoor wordt het probleem van de samenwerkende parallelle processen een stuk eenvoudiger. 
Wel moet men aantonen de semafoor te kunnen implementeren. Dat kan met de test en set instructie als deze voorhanden 
is, of met behulp van het ingreepmechanisme en het doof/horend (disable resp. enable) maken van de computer voor 
ingrepen. Met behulp van deze hulpmiddelen zijn multiprogrammeringssystemen beschreven. 
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Sindsdien zijn er andere primitiva bedacht, zoals de ‘monitor’ en de ‘conditional critical region’ door Hoare. Tegenwoordig 
wordt veel gebruik gemaakt van het uitwisselen van boodschappen als primitieve operatie tussen twee processen. De taal 
CSP maakt daarvan gebruik. 
 
Waar liggen kansen voor de informatica? 
Ik zie twee hoofdgebieden. De eerste is het ontwikkelen van toepassingspakketten waarmee eindgebruikers 
informatiesystemen kunnen maken en kunnen experimenteren met modellen om te voorzien in de behoefte aan informatie 
bij hun primaire besturingsproces. Daarbij zal vaak een beroep worden gedaan op een centraal beheerde database, die 
integer gehouden wordt door de databasebeheerder. Ik verwacht in deze categorie gebruikers zoveel creativiteit en 
inventiviteit dat daar veel uit kan komen. 
De pakketten zullen gemaakt moeten worden door informaticaspecialisten die daarbij formele methoden kunnen gebruiken. 
Of dat veel zal gebeuren staat nog te bezien.  
Het tweede hoofdgebied is de systeemprogrammatuur. Ook daarin hebben formele methoden toekomst en is het gebruik 
van de toolbox profijtelijk. 
Het is zaak geen overdreven verwachtingen te hebben van allerlei nieuwe stromingen. Dat heeft het verleden wel geleerd. 
In het artikel van Brooks No Silver Bullet, stelt hij, dat het maken van software een essentieel moeilijk probleem is, waarin 
we slechts stap voor stap vooruitgang zullen boeken. 
Hergebruik van programmatuur was al lang mogelijk in derdegeneratietalen waarin bibliotheekfaciliteiten mogelijk zijn. 
Toch is gebleken dat in de praktijk die bibliotheken er niet gekomen zijn. Alleen op gespecialiseerde gebieden zoals in de 
numerieke wiskunde de NAG bibliotheek, lukt dat wel, mits er zeer goed vakmanschap wordt ingestoken. Of 
objectgeoriënteerde talen de belofte van hergebruik waar zullen maken is nog een vraag. 
Van formele specificatietalen, automatische programmaverificatie, programmatransformaties uit specificatie, het gebruik 
van rulebased systemen in de software engineering, mag men geen wonderen verwachten. Zeker geen silver bullet. Toch 
zijn deze gebieden interessant als we maar systemen maken waarin niet alles is geautomatiseerd. Er moet een creatieve 
component voor de mens overblijven. Die kan naar mijn mening niet worden gemist. Interactieve systemen lijken daarvoor 
de oplossing. Programmaverificatie met creatieve menselijke aanwijzingen hebben  interessante perspectieven. Ik denk dat 
een dergelijke aanpak ook voor programmatransformaties succes zou kunnen boeken. Ook daar kan de menselijke 
component niet worden gemist.’ 

Overzichten 1964 – 1974 
De omschrijving van de informaticaleerstoelen bij TW en EL is in de loop van 1964 tot 1974 een 
aantal keren aangepast aan de voortgaande ontwikkelingen van het vakgebied.  
Zie ► Omschrijving leerstoelen 64-74 en ► Omschrijving Informatica 1974. 
Een omschrijving van de vakken in de periode 1964 – 1974 wordt gegeven in ► Omschrijving 
vakken 64-74. 
Een overzicht van alle eerste medewerkers van EL tot 1966 is te vinden in  ► Medewerkers EL. 
Een overzicht van de medewerkers Informatica van 1964 tot 1974 wordt gegeven in ► 
Medewerkers Informatica 64-74. 
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Informatica aan de THT 
fase 01 

1974 – 1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het voorgaande deel, het begin van het begin (fase 00) beschrijft de geschiedenis van de opkomst 
van het vakgebied informatica en de groei van de leerstoelen van Duijvestijn en Blaauw binnen EL 
en TW in de jaren 1964 t/m 1974: van de inaugurele rede van Duijvestijn tot zijn in november 
1974 uitgesproken diesrede.  
In het tweede deel, het einde van het begin (fase 01) begint de gedachte aan een zelfstandige 
opleiding, los van TW door te schemeren. EL en TW wapenen zich om uitholling van hun 
afdelingen te voorkomen. EL vreest voor het verlies van Digitale techniek en voor TW wordt 
duidelijk dat er in de voorgaande periode een koekoeksei in hun nest is gelegd. Beiden willen 
informatica behouden, geven geen strobreed toe en graven zich in voor een loopgravenoorlog, 
waardoor de aanvraag enige jaren wordt vertraagd. In dit deel wordt het proces van zelfstandig 
worden, dat tot 1981 niet minder dan elf jaar heeft geduurd, nauwgezet in kaart gebracht.  
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Informatica: een proces van 11 jaar 
In het lustrumboek van landgoed tot kenniscampus, uitgegeven bij het veertigjarig bestaan van de 
UT staat een interview dat Egbert van Hattem had met de eerste informaticahoogleraar van 
Nederland Leo Verbeek, die zich tot het uiterste heeft ingespannen om in Twente een afdeling 
Informatica van de grond te krijgen. Het interview, getiteld Informatica: gouden greep na jaren 
van getreuzel, geeft een beeld van het proces van elf jaar zwoegen, vergaderen, nota’s schrijven en 
herschrijven, dat uiteindelijk heeft geleid tot het oprichten van de enige faculteit Informatica in 
Nederland. Zie ► Gouden greep na jaren van getreuzel. 
Bij een bezoek aan Leo Verbeek hebben we uitvoerig naar het door hem verzamelde materiaal in 
de ordnermappen gekeken. Bij het doorbladeren en het ontcijferen van zijn haastige notities bij de 
vele vergaderstukken kwam bij hem de emotie soms nog weer even om de hoek kijken. Er waren 
zoveel partijen, die zich verscholen achter hun eigen belangen dat de knoop niet kon worden 
doorgehakt.  
In dit deel wordt nagegaan hoe dit proces van elf jaar ‘getreuzel’ is verlopen: welke nota’s er zijn 
verschenen, welke meningsverschillen en onoverkomelijke problemen hebben geleid tot het steeds 
maar weer uitstellen van de beslissing om een experimentele studierichting aan te vragen. Zo lang, 
dat de uiteindelijke aanvraag door de minister wordt afgewezen omdat informatica al op het punt 
staat als erkende studie in het Academisch statuut te worden opgenomen, met als gevolg dat ieder 
instituut met informatica kan beginnen en Twente zijn unieke positie verliest. 
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Op weg naar een zelfstandige faculteit Informatica 
Onderstaande tabel geeft een chronologisch overzicht van het complexe proces van nota’s, reacties 
daarop, en andere activiteiten die uiteindelijk hebben geleid tot het oprichten van een zelfstandige 
faculteit Informatica aan de THT. Omschrijvingen die met een * beginnen spelen landelijk, de 
andere lokaal op de THT. In de omschrijvingen wordt verwezen naar de referentienummers in de 
laatste kolom. Terwijl op de THT de verschillende partijen zich in een jarenlange strijd halsstarrig 
vasthouden aan hun belangen gaan landelijk de ontwikkelingen ongestoord voort en leiden tot een 
onverwachte climax. 
 
datum nota / activiteit ref 
09-12-1970 * De minister vraagt de AR een structuurplan informatica voor Nederland op te stellen. 

De sectie wiskunde van de AR stelt daartoe een subcommissie informatica (ARSI) in. 
 

05-07-1971 * De ARSI komt met de nota: Coördinatie Informatica, die door de minister naar de 
instituten wordt gestuurd. 

1 

10-04-1972 Op verzoek van de minister vraagt het CvB naar aanleiding van nota 1 de afdelingen 
om een ontwikkelingsplan informatica. 

 

begin 1973 TW, EL en BK komen met de nota: Schets van een ontwikkelingsplan informatica. 
Deze gaat in november via het CvB naar de Academische Raad. 

2 

13-12-1974 * Op grond van alle bijdragen van de universiteiten schrijft de ARSI de nota 
Structuurplan Informatica. 

3 

26-03-1975 Het CvB schrijft naar aanleiding van nota 3 de nota: Informatica aan de THT, te 
behandelen in de HR, en stuurt deze aan de afdelingen voor commentaar. 

4 

apr 1975 Reactie van de afdelingen op nota 4.  
26-05-1975 Nota 4 komt in de HR en wordt aanvaard in juni 1975.  
sep/nov 1975 Reacties van de vakgroep Inf en van EL waarin zij zich zorgen maken over de juiste 

inpassing van informatica. De strijd begint! 
 

10-10-1975 Installatie van de stuurgroep informatica.  
12-02-1976 De stuurgroep informatica komt met de nota: Experimentele Studierichting 

Informatica. 
5 

mrt 1976 Reacties van EL en TW op nota 5.  
mei 1976 Duijvestijn schrijft een nadere toelichting betreffende nota 5 aan de HR. 6 
17-05-1976 Bespreking van nota 5 met toelichting 6 in de secties van de HR. De HR is het eens 

met nota 5 met uitzondering van de inpassing. 
 

25-05-1976 Nota 5 gaat met commentaren en aanbeveling voor het te nemen besluit naar de HR.  
14-06-1976 Behandeling nota 5 in de HR. Wegens problemen met de inpassing trekt het CvB het 

voorstel terug. 
 

24-01-1977 TW schrijft de nota: TW-memorandum over informatica. Deze gaat in feb 1977 naar de 
stuurgroep. 

7 

mrt 1977 De resultaten van de door de stuurgroep informatica ingestelde juridische- en 
overhead-subcommissies komen beschikbaar. 

 

20-06-1977 * Overleg in mei tussen de drie TH’s leidt tot het instellen van een inter-TH-commissie 
informatica, ter voorbereiding van een bovenbouwopleiding informatica aan de drie 
TH’s. Verbeek ziet hier voor hem een actievere rol en verlaat in september de 
stuurgroep. Duijvestijn volgt hem op. 

 

27-06-1977 De stuurgroep informatica komt met de nota: Instelling studievarianten Informatica. 9 
29-08-1977 Reactie van EL op nota 9.  
19-12-1977 * De inter-TH-commissie komt met de nota: Ontwikkeling van de informatica aan de 

TH’s. Verbeek informeert de stuurgroep informatica. 
11 

19-12-1977 interpellatie in de HR over de impasse; genoemd worden de stukken 7 en 9 10 
jan 1978 Antwoord van het CvB op interpellatie  
11-01-1978 * Zes uitspraken van de inter-TH-commissie als basis voor verdere activiteiten.  
19-01-1978 De stuurgroep formuleert een standpunt over de interpellatie voor het CvB.  
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feb 1978 CvB overlegt met EL, BK en TW over het standpunt en de te formuleren reactie op de 
interpellatie 10. Resultaat: Twaalf principe uitspraken, waarin een voorstel voor het 
vervangen van de stuurgroep door de CCOI. 

12 

mrt 1978 Reacties van EL en TW op 12.  
apr 1978 * Het eindrapport van de ARWI over het opnemen van informatica in het Academisch 

Statuut gaat naar de AR. Er worden samenwerkingsverbanden geformuleerd. 
13 

29-05-1978 Antwoord van het CvB op de motie bij de interpellatie 10, met bijlagen 11, 12 en 13.  
03-04-1979 CCOI schrijft een voorstel instelling experimentele studierichting informatica. 14 
apr 1979 EL stelt een informatica-oriëntatie in.  
nov 1979 CCOI komt met de nota: Opleiding tot informatica-ingenieur aan de THT. 15 
12-12-1979 De minister bezoekt de THT en verklaart zich positief tegenover instelling Informatica 

aan de THT en ziet daarin een zwaartepunt. 
 

09-01-1980 De raden van WMW, TW, BSK en TO, samen de raad van AW vormend vragen op 
grond van nota 15 de instelling van een experimentele studierichting informatica. Het 
CvB stuurt dit verzoek aan de HR en adviseert een vierjarige eerste fase basisopleiding 
in plaats van een kopopleiding. 

 

feb 1980 EL en TW likken hun wonden: nog enkele eisen van EL aan het CvB.  
31-03-1980 Besluit van de HR tot het oprichten van een studierichting informatica, en instellen van 

een voorbereidingscommissie Informatica. 
 

zomer 1980 Andere TH’s, Nijmegen en Amsterdam maken plannen voor informatica- opleidingen.  
sep 1980 * Pais verzoekt THT om aanvraag experimentele studierichting in te trekken in 

verband met het plan tot opneming in het Academisch Statuut. 
 

19 jan 1981 Er zijn 325 aanmeldingen voor Twente. Een plaatsingscommissie is nodig.  
13-02-1981 * Het instellingsplan van minister Pais gaat naar de AR; alle instellingen krijgen groen 

licht, mits overeenkomst tot samenwerking in vier regio’s. 
16 

05-03-1981 Twente en Groningen sluiten samenwerkingsovereenkomst.  
28-04-1981 * Informatica wordt in het Academisch Statuut opgenomen.  
jun 1981 * De ARSI komt met de nota: een curriculum voor de opleiding tot informaticus 

(eerste en tweede fase). 
17 

01-09-1981 Start van de afdeling Informatica aan de THT en van andere opleidingen informatica 
aan een aantal universiteiten. 

 

18-12-1981 * De ARSI komt met de nota: zwaartepunten der informatica, schets van een 
taakverdeling tussen de regio’s in Nederland van de ARSI als antwoord op het 
instellingsplan 16 van de minister. 

18 

Wat aan 1975 vooraf ging 

1969/70 
De minister vraagt de AR om een structuurplan 
De snelle groei van de informatica in Nederland en de ontwikkelingen in het informaticaonderwijs 
in omringende landen, met name in Duitsland, is voor de minster van Onderwijs en 
Wetenschappen aanleiding op 12 december 1969 aan de Academische Raad te vragen een 
structuurplan voor informatica in Nederland op te stellen.  
In een tweede brief van 9 december 1970 wijst de minister nogmaals op de noodzaak van een 
structuurmodel als basis voor het te voeren beleid, mede in verband met de door hem gewenste 
taakverdeling tussen de universiteiten. Hij verwerpt in deze brief de gedachte aan een vrijelijke 
ontplooiing van de informatica aan alle instellingen, geeft blijk van zijn voornemen personeel 
uitsluitend toe te wijzen op grond van gebleken onderwijsbehoefte, en signaleert ten slotte het 
gebrek aan voldoend gekwalificeerde docenten. De sectie wiskunde van de Academische Raad 
roept een subcommissie Informatica in het leven (de ARSI), die met deze opdracht wordt belast. 
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1971 
Nota Coördinatie Informatica van de ARSI 
De ARSI brengt op 5 juli 1971 de nota Coördinatie Informatica uit. In deze nota wordt de te vage 
definitie van informatica:  
‘De informatica omvat theoretische en praktische aspecten van de verwerking – in het bijzonder 
met behulp van automaten – van informatie, gezien als de formele neerslag van kennis en 
communicatie, op alle gebieden van wetenschap en samenleving’, 
nader uitgewerkt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen informatica, de toepassingsgebieden 
ervan en de ondersteunende wiskunde en technische vakgebieden. Hiermee wordt duidelijker 
waaruit een opleiding informatica moet bestaan. 
In de nota wordt vervolgens gesteld dat informatica op alle instellingen gegeven zal moeten 
worden, maar niet overal op hetzelfde niveau. Er worden drie niveaus A, B en C onderscheiden. 
A alleen inleidend informaticaonderwijs, te verzorgen door enkele kleinere instellingen. 
B Onderwijs en onderzoek op doctoraal- en postdoctoraal niveau in een of meer onderdelen van 

de informatica, en in een of meer van de toepassingsgebieden, te geven aan alle universiteiten 
en technische hogescholen. 

C een volledige studierichting informatica, voorbehouden aan enkele instellingen of 
samenwerkingsverbanden van instellingen. 

 
Om onduidelijkheden bij het ministerie te voorkomen wordt de nota nader aan minister zonder 
portefeuille M.L. de Brauw uitgelegd op 24 november 1971, waarop de minister de nota als 
uitgangspunt accepteert.  

1972 
CvB vraagt afdelingen om een ontwikkelingsplan informatica 
De minister vraagt de instellingen vervolgens een ontwikkelingsplan voor 1973 – 1976 voor 
informatica op te stellen. Hij maakt daarbij meteen duidelijk dat er geen extra personele claims 
kunnen worden gedaan. 
Het CvB stuurt dit verzoek op 10 april 1972 door aan TW, EL en BK en verzoekt hen een 
ontwikkelingsplan informatica op te stellen. TW benoemt daartoe een commissie bestaande uit 
Duijvestijn (voorzitter), van Hulzen (secretaris), Verstappen (adviseur TW), Blaauw (EL), 
Bonnema (EL), Bosch (BK) en Janssen (BK). 

1973 
Nota Schets van een ontwikkelingsplan informatica van TW, EL en BK 
De TW-commissie komt begin 1973 met een lijvig rapport schets van een ontwikkelingsplan 
informatica van de T.H.T. van 117 bladzijden, waarin na een inleiding met conclusies (voor wie 
niet verder wil lezen), en een uiteenzetting van de maatschappijbehoeften, uitvoerig wordt 
ingegaan op het huidige onderwijs en het toekomstige vierjarige onderwijs in de informatica. 
Verder wordt het onderzoek belicht, waarbij wordt onderstreept dat informatica zowel bij EL als 
bij TW en BK een vruchtbare voedingsbodem vindt. Tot slot wordt ingegaan op de structurele 
uitgroei en de daarvoor noodzakelijke en grotendeels reeds aanwezige middelen. De conclusie is 
dat Twente met weinig extra middelen gemakkelijk niveau C kan bereiken. Verder is Twente in 
staat in vier jaar opleidingen te verzorgen in de kerninformatica (systeemprogrammatuur, 
compiler- en computerbouw), in de technische toepassingen (combinatie van numerieke wiskunde 
en mathematische fysica) en in de bestuurs- en bedrijfskundige toepassingen (academicus 
systeemontwikkelaar en –analist). Dit alles is gemakkelijk te realiseren als een natuurlijke uitbouw 
van de bestaande BK-, EL- en TW opleidingen. Met formele grondslagen ligt het iets moeilijker, 
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daar wordt nog niet veel aan gedaan, maar die kunnen toch beter na de D-fase plaatsvinden. 
Verder wordt geconcludeerd dat hier ook heel goed hbo-docenten kunnen worden opgeleid. 
 
In de inleiding wordt gesteld dat informatica vanwege zaken als kostenbeheersing, 
betrouwbaarheid en het halen van deadlines een typische ir-aangelegenheid is die dus bij voorkeur 
aan een technische hogeschool moet plaatsvinden. Hiermee worden de universiteiten op de tweede 
plaats gezet. Omdat EL in Twente zich helemaal richt op informatietechniek zijn hier optimale 
groeimogelijkheden aanwezig, waarmee de THT zich als de beste kandidaat profileert. 
 
In het plan wordt uitgelegd dat de huidige vakgroep Informatica tot stand is gekomen door 
samenvoeging van de voormalige leerstoelen Numerieke wiskunde en programmatuur (EL/TW), 
Programmatuur en discrete wiskunde (TW) en Programmatuur voor bedrijfskundige systemen 
(TW) en de lectoraten Programmatuur (EL) en Numerieke wiskunde (TW). Daarnaast is er een 
werkgroep tussen de vakgroepen Economische bestuurs- en bedrijfskunde en Informatica. Er moet 
nog een formalisering volgen voor de personeelsleden van EL. Gestreefd wordt naar een 
allesomvattende vakgroep. 
In het hoofdstuk structurele uitgroei wordt gesteld: ‘Zodra de voorstellen van de ARSI om een 
studierichting informatica aan de universiteiten in te stellen verwezenlijkt worden wil de THT 
gebruik maken van een experimenteerartikel in de wet en een tussenafdeling informatica oprichten 
die de opleiding verzorgt tot informatica-ingenieur. Deze kan bestaan uit leden van BK, EL en 
TW. Alle eerder genoemde opleidingen kunnen hierin worden ingebed. De THT wil gebruik 
maken van het experimenteerartikel in de wet om deze instelling mogelijk te maken.’ 
Opvallend is de later toegevoegde notitie: ‘Er zij evenwel nadrukkelijk op gewezen dat de 
voorkeur van de THT uitgaat naar een BK-, EL- of TW-ingenieur met specialisatie informatica, 
waarvan de opleiding alleszins realiseerbaar is via een vakgroepstructuur als hiervoor omschreven. 
De gedachte deze vakgroep in een tussenafdeling om te zetten wordt slechts ingegeven door 
externe, mogelijk dwingender factoren.’ Aanvankelijk is er dus nog steeds geen behoefte aan een 
zelfstandige afdeling Informatica. Opvallend is verder dat het in de eerste plaats draait om 
onderwijs. Onderzoek komt op de tweede plaats. 
Voor de te schatten personele bezetting worden de B- en D-opdrachten geteld resp. geschat. 
 

  70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 
Digitale techniek B 6 9 18 23 26 27 
 D 1 4 6 8 16 20 
Informatica EL B 4 5 7 9 10 11 
 D 0 3 4 6 7 10 
Informatica TW B 2 4 6 8 18 16 
 D 0 2 1 4 9 15 

Getelde en geschatte B- en D-opdrachten 

In november 1973 wordt het stuk over de faculteiten verspreid voor commentaar.  
EL is het in grote lijnen wel met het rapport eens, maar heeft moeite met het afstaan van de 
vakgroep Digitale techniek, omdat dit een aanzienlijke uitholling van de afdeling zal betekenen.  
Het stuk gaat via het CvB naar de AR. 

1974 
Het ARSI rapport Structuurplan Informatica 
Op 13 december 1974 heeft de inmiddels opgerichte Sectie Informatica van de Academische Raad, 
de ARSI onder voorzitterschap van prof. dr ir A. van Wijngaarden alle ingezonden 
ontwikkelingsplannen Informatica van de instellingen verwerkt tot een Structuurplan Informatica. 
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De sectie vindt een doordacht opgezette wetenschappelijke opleiding in de informatica van groot 
belang. Het gaat om een wetenschap, waarin de verwerking van gegevens met behulp van 
rekenautomaten centraal staat. De toepassing van geautomatiseerde gegevensverwerking neemt 
alom toe. De noodzaak van geavanceerd onderzoek op dit terrein en de verscheidenheid van 
toepassingen van informatica maken een algemene wetenschappelijke opleiding in dit vak 
wenselijk. 
Gedacht wordt aan een gefaseerde ontwikkeling van een landelijke structuur voor 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, waarin iedere universiteit en hogeschool een 
‘informaticakern’ tot stand brengt.  
De ARSI stelt een ontwikkeling in drie niveaus voor in de komende acht jaar.  
Niveau A: de aanwezigheid van een academisch rekencentrum, liefst met terminalfaciliteiten, en 
onderwijs in de beginselen van gegevensverwerking en programmeren, moet op alle instituten 
voor wo en hbo gerealiseerd zijn.  
Niveau B: onderwijs en onderzoek op doctoraal niveau in een aantal onderdelen of 
toepassingsgebieden van de informatica, moet aan alle wetenschappelijke instituten zijn 
gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat de drie technische hogescholen daar nu reeds aan voldoen.  
Niveau C: een volledige studierichting informatica, moet aan enkele instellingen of regionale 
combinaties worden ingesteld.  
Op basis van landelijke en regionale samenwerking en taakverdeling kunnen hieruit dan 
gespecialiseerde afstudeerrichtingen en volledige afstudeerrichtingen groeien. 
Hierbij worden vier regio’s genoemd waarbinnen moet worden samengewerkt: 
1. RUG en THT 
2. KHT en THE 
3. UvA en VU 
4. RUL, THD en EUR 
 
De overige drie instellingen, KUN, LHW en RUU kunnen zich bij regio 1 of 2 aansluiten.  
 
Het Structuurplan besluit met de volgende conclusies. 
1. Aan iedere instelling moet de toepassing van informatica worden ondersteund; hiervoor is 

minstens een hoogleraar of lector nodig. 
2. Er moet spoedig een standaardcursus informatica voor het inleidend informaticaonderwijs 

worden ontwikkeld. 
3. Een zelfstandige studierichting Informatica moet in het Academisch Statuut worden 

opgenomen. 
4. Uitgaande van de bestaande kernen moeten afstudeerrichtingen Informatica tot stand komen, 

die in enkele gevallen kunnen uitgroeien tot volledige studierichtingen. 
5. Naast bovenbedoelde I-opleidingen moeten ook BI- (bestuurlijke- of bedrijfs informatica-) 

opleidingen worden ingesteld. 
6. Voor de coördinatie van de verdere ontwikkelingen worden vier regio’s onderscheiden, elk 

met gedifferentieerde I- en IB-opleidingen. 
7. Verwacht wordt dat per jaar 400 informatici nodig zullen zijn, 200 in de I- en 200 in de BI-

richting. Van deze 400 zullen er 100 werkzaam zijn in wetenschap, techniek en onderwijs. 
8. Op korte termijn zullen 15 tot 18 hoogleraren of lectoren extra nodig zijn en 95 

wetenschappelijke medewerkers; en op langere termijn nog eens 14 resp. 80. 
9. Het onderzoek in de informatica moet worden bevorderd om voldoende niveau te waarborgen. 
10. Vergeleken met andere uitgaven voor apparatuur in het WO vormen de noodzakelijke 

computers geen grote post. Toch is het raadzaam om de coördinatie tussen ARSI en CRIVA te 
formaliseren. 
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Dijkstra’s reactie op het ARSI-rapport 
Edsger W. Dijkstra uit in zijn notitie EWD479 op een hem eigen wijze kritiek op de eenzijdigheid 
van het rapport. Zijn stukje begint met twee citaten: ‘Learn to write well, or not to write at all.’ 
(John Dryden), en ‘Groot is mooi en veel is lekker.’ (Maarten Toonder). Dijkstra merkt op dat het 
rapport slechts een halve pagina besteedt aan onderzoek en daarbij alleen opmerkt dat het 
‘bevorderd moet worden’, terwijl de resterende 69.5% (bedoeld is 96.5%) over onderwijs gaat. 
Hij merkt ten slotte op dat ‘even weinig beter in het halve aantal pagina’s gezegd had kunnen 
worden.’ Het stuk is teveel gebaseerd op de behoefte van de maatschappij, en gaat voorbij aan de 
zuiver wetenschappelijke motieven.  
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De ontwikkelingen vanaf 1975 

Vanaf 1975 wordt per jaar een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in en rond informatica. 
Per jaar wordt eerst in de rubriek Oprichting Informatica de voortgang in het elfjarig proces van 
zelfstandig worden van de faculteit nader uitgewerkt. 
Daarna wordt in een jaaroverzicht de context geschetst, waarbinnen het vakgebied informatica zich 
ontwikkelt, waarbij tevens aandacht geschonken wordt aan andere wetenswaardigheden in en 
buiten informatica. Tot slot wordt beschreven wat er dat jaar in het onderwijs en onderzoek in 
informatica is voorgevallen, want ondanks het gesputter en gestuntel op beleidsniveau gaat het 
werk wel gewoon door. 

1975 

Oprichting Informatica 
De nota Informatica aan de THT van het CvB 
Op 26 maart 1975 stuurt het CvB de door haar opgestelde nota Informatica aan de THT aan de 
afdelingen voor commentaar, waarna het in de HR van 26 mei 1975 behandeld zal worden.  
Als bijlage wordt de Schets van een ontwikkelingsplan informatica van de T.H.T. uit 1973 
bijgevoegd. 
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten in de nota. Vooral de 
mogelijkheden genoemd onder organisatorische structuur hebben de afdelingen aan het denken 
gezet en uiteindelijk de loopgravenoorlog in gang gezet. 

In te nemen standpunten 
In de nota wordt gesteld dat de THT een standpunt moet bepalen op de volgende punten. 
a. Eén van de onderdelen van het ARSI-rapport waarover de THT zich een oordeel moet vormen, 

betreft de voorgestelde regionale ontwikkeling. Het gaat daarbij om regelingen met andere 
instellingen in de Oost-Nederlandse regio over de diverse onderwijsvormen en over de 
organisatie van het onderwijs. 

b. Een ander extern aspect vormen de te kiezen eindtermen van de verschillende 
informaticaopleidingen en de vraag of deze opleidingen moeten voeren tot de zelfstandige 
academische diploma’s van informatica doctorandus en/of informatica ingenieur. Tot dusver 
heeft de afsluiting van de informaticaopleiding aan de THT, zoals ook aan de zusterinstellingen 
THD en THE, de vorm van een afstudeerspecialisatie binnen de EL- en TW-opleidingen.  

c. Nauw verwant hiermee is de vraag naar de structuur van de informaticastudie, dat wil zeggen 
of zij een opleiding vanaf de basis dan wel een doctorale kopopleiding (of beide) zou moeten 
zijn. Moet er een mogelijkheid tot overstappen komen tussen de afdelingen of zelfs tussen de 
instellingen? 

d. Daarmee is weer de vraag verbonden naar de soorten van wetenschappelijke informatici 
waaraan behoefte bestaat of is te verwachten, en de vraag of mede met het oog op die behoefte 
informatica ook als bijvak in andere opleidingen moet worden opgenomen. 
Een en ander vereist inzicht in en een zekere mate van landelijke overeenstemming over de 
gewenste kwaliteit en de geschatte kwantiteit van informatici in de komende decennia. 

e. Ten slotte moet als externe factor het hoger beroepsonderwijs ‘in het oog worden gevat.’ Er 
bestaat reeds een zekere samenwerking met de hio’s (Hogere Informatica Opleidingen). In de 
toekomstige planning van het hoger onderwijs in Nederland zal de relatie tussen wo en hbo van 
toenemende betekenis zijn. 
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Positie THT volgens ARSI 
Over de positie van de THT volgens het ARSI rapport meldt de nota dat door de vroege start van 
het informatica-onderwijs en -onderzoek aan de THT de hogeschool, zowel in de diepte als in de 
breedte van de opleidingsmogelijkheden op het vakgebied der informatica, een zekere voorsprong 
heeft bereikt en dat er reeds volledige opleidingsstromen zijn in: 
- de theoretische informatica; 
- de kerninformatica; 
- de technische toepassingen1 van de informatica; 
- de bioinformatica; 
- de bedrijfskundige informatica (2 stromen); 
- de digitale techniek. 
Daarom is de THT op dit moment de enige instelling in Nederland die in het gehele spectrum van 
het informatica-onderwijs operationeel is. Het informaticabeleid van EL, TW en BK, de plaats die 
de informatica in onderwijs en onderzoek inneemt in WB en CT, en de plannen t.a.v. de 
bestuurskunde, versterken nog de relatief gunstige uitgangspositie van de THT bij de landelijke 
ontwikkeling van de informaticaopleidingen. De THT kan met slechts een bescheiden aantal 
informaticaplaatsen haar reeds volledige opleidingsspectrum handhaven en verdiepen. 

Beleidsvoornemens en actiepunten 
Vervolgens worden door het CvB de volgende zes beleidsvoornemens en actiepunten 
geformuleerd. 
1. a. Ongeacht de vraag of de opleiding(en) in de informatica aan de THT moet(en) leiden tot 

een ir-diploma of tot de huidige aantekening op de door de bestaande afdelingen uitgereikte 
diploma’s moet het onderwijs op dit gebied aan de THT op korte termijn worden 
gecoördineerd, opdat sprake kan zijn van een gemeenschappelijk THT-kenmerk en van een 
gemeenschappelijke THT-kwaliteit. 
b. Deze coördinatie heeft ook betrekking op het informaticaonderzoek en op de in dat kader 
liggende B- en D- opdrachten. 
c. De beoogde coördinatie zal tevens de basis moeten leggen voor een evenwichtig 
uitgroeibeleid op het vakgebied van de informatica wat betreft personele middelen (waaronder 
docentenplaatsen) en materiële middelen. 

2. Gezien de interne en de externe ontwikkelingen, waaronder het landelijk streven naar 
instelling van de doctorandusgraad in de informatica is het voor de THT een logische stap te 
streven naar een diploma informatica-ingenieur. 

3. Het verdient de voorkeur een opleiding tot informatica-ingenieur te structureren als een 
doctorale kopopleiding, toegankelijk voor baccalaurei uit alle afdelingen. Dit zou de 
keuzemogelijkheid ook voor studenten in WB, CT en TN verruimen en tevens de toepassings- 
en combinatiemogelijkheden binnen een informaticastudie verbreden. Voor BK, die zelf 
uitsluitend een doctorale kopopleiding verzorgt, zou deze structuur tot een situatie leiden die 
niet principieel afwijkt van die in EL en TW. In deze drie (onder)afdelingen blijft het mogelijk 
informatica als bijvak te volgen. De drie afdelingen werken tevens samen in de nieuwe 
kopopleiding tot informatica-ingenieur.  

4. De opleiding tot informatica-ingenieur aan de THT staat ook open voor kandidaten in de 
technische wetenschappen en ingenieurs van andere TH’s en voor kandidaten en doctorandi 
van universitaire studierichtingen met een technisch of natuurwetenschappelijk karakter.  

5. Ongeacht het gestelde onder (2) en (3), en in aansluiting op (1), moet de coördinatie op het 
gebied van de informatica aan de THT op herkenbare wijze worden gepresenteerd. Dit is 

                                                           
1 De term technische toepassingen wordt door Duijvestijn gebruikt om zijn oorspronkelijke activiteiten in de numerieke 
wiskunde voor het berekenen van technische vraagstukken aan te duiden en moet niet worden verward met industriële 
automatisering en robotica. 
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zowel van belang voor de studievoorlichting aan aspirant-studenten als voor de informatie aan 
degenen die betrokken worden in het onderzoek. 

6. Tegen de achtergrond van het bovenstaande is het nodig dat een goed gestructureerd overleg 
tot stand komt over de ontwikkeling en de planning van het informatica-onderwijs en -
onderzoek tussen de THT en de andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs in regio 
1. Verder is een intensivering van het contact met het hoger beroepsonderwijs in die regio 
gewenst. 

Organisatorische structuur 
Als organisatorische structuur dient zich een aantal mogelijkheden aan die uiteindelijk door 
externe factoren zullen worden bepaald, maar waarop bezinning nu reeds noodzakelijk wordt 
geacht. 
a. Afstudeerrichtingen 
Indien de informaticaopleiding aan de THT gestalte krijgt in afstudeerrichtingen van de meest 
betrokken afdelingen, kan de in het voorafgaande bepleite coördinatie van onderwijs en onderzoek 
plaatsvinden in een permanente stuurgroep informatica. De coördinerende taken kunnen liggen op 
het gebied van: 
- de curricula; 
- de wederzijdse toelevering van onderwijs; 
- het onderzoek; 
- de personeelsbezetting (incl. docentenplaatsen); 
- de materiële middelen (i.h.b. dure apparatuur); 
- de ontwikkelingsplannen en begrotingen; 
- de relaties met derden (i.h.b. de regionale samenwerking); 
- de voorlichting. 
De samenstelling en werkwijze van de stuurgroep dienen zodanig te zijn dat elk van de 
samenwerkende afdelingen een gelijkwaardige inbreng heeft. 
Hoewel de afdelingen bij deze samenwerkingsstructuur hun eigen verantwoordelijkheid behouden, 
is het voor de realisering van de coördinatie nodig dat de bereidheid daartoe duidelijk wordt 
uitgesproken. 
b. Experimentele studierichting ex art. 20 W.W.O. 
Leidt de landelijke ontwikkeling tot de noodzaak van instelling van een opleiding tot informatica-
ingenieur als aparte studierichting voorlopig in de vorm van een experimentele studierichting ex 
art. 20 W.W.O., dan zal deze moeten worden aangevraagd door één van de bestaande afdelingen. 
Dit is in hoofdzaak een zaak van administratieve en organisatorische ondersteuning. 
Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar. De keuze zal mede bepaald worden door de 
gedachten over de uiteindelijke structuur (kopopleiding of volledige opleiding) en status 
(onderafdeling, tussenafdeling of eigenstandige afdeling) van een studierichting der informatica 
aan de THT. Tot de mogelijke aanvragers van een experimentele studierichting behoren: AW, TW, 
BK en EL. 
Voorlopige en/of definitieve onderbrenging in een nieuwe onderafdeling informatica is in principe 
mogelijk in AW (analoog aan bestuurskunde), BK en EL. TW kan als onderafdeling niet zelf weer 
een onderafdeling instellen. 
Inhoudelijk bezien kan bij de keuze overwogen worden dat bij de informatica aspecten zijn te 
onderscheiden als: de theoretische inbreng (wiskunde), de technische realisatie (hardware en 
software) en de toepassing (informatieverzorging). 
In TW overheerst het eerste aspect, in BK het laatste en in EL zijn, met het accent op de technische 
realisatie, elk van de drie aspecten vertegenwoordigd. Op grond van deze overweging geeft het 
college van bestuur de voorkeur aan het aanvragen van een experimentele studierichting ex art. 20 
W.W.O. door EL, ondergebracht in een onderafdeling informatica in deze afdeling. 
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c. Definitieve studierichting (resp. directe opneming in het Academisch Statuut). 
Nadat een experimentele studierichting als in (2) bedoeld tot een definitieve status is gegroeid, als 
kopopleiding of als volledige opleiding, of indien de landelijke ontwikkeling leidt tot een 
wijziging van het Academisch Statuut zonder voorafgaande experimenteerperiode, staat een 
tweetal mogelijkheden open: 
- onderbrenging in een definitieve onderafdeling; 
- instelling van een aparte afdeling. 
Afweging van de oplossingen acht het college van bestuur thans nog prematuur. 

Instelling permanente stuurgroep 
Aan het einde van de nota wordt voorgesteld een permanente stuurgroep of coördinatiecommissie 
in te stellen. 

Reactie van EL op de nota van het CvB 
In april 1975 merkt EL in een reactie op de nota van het CvB op dat het voorkeur verdient, tenzij 
de landelijke ontwikkelingen daartoe noodzaken, informatica niet in een afzonderlijke afdeling 
onder te brengen, omdat dit extra mankracht kost vanwege het inrichten van een eigen 
bestuursorgaan. Het gevraagde niveau van onderzoek en onderwijs op het gebied van informatica 
wordt al door de deelnemende afdelingen EL, TW en BK geleverd, waardoor zonder veel 
problemen een afstudeerrichting informatica in elk van deze afdelingen kan worden gerealiseerd. 
EL stelt voor dit op korte termijn te realiseren. Wel zou voor de externe presentatie een 
coördinatiecentrum ingericht moeten worden, waarvoor de reeds ingestelde commissie ingezet zou 
kunnen worden. 

Behandeling van de nota in de HR 
Op 26 mei 1975 komt de nota in de HR waar hij in de vergadering van 23/24 juni 1975 wordt 
aanvaard (besluit 75/35). Hierbij wordt besloten de opleiding Informatica onder te brengen in de 
afdeling EL.  

Reactie van de vakgroep Informatica van TW 
Naar aanleiding van de behandeling van de nota in de HR formuleert de vakgroep Informatica op 
25 september 1975 in een brief een aantal opmerkingen.  
Eerst over het vakgebied, waarbij een overzicht wordt gegeven van de deelgebieden die aan de 
THT worden beoefend en waarbij het veelvuldig gebruik van wiskunde wordt benadrukt:  
1. Kerninformatica door de projectgroep systeemprogrammatuur, met als voorbeelden 

bedrijfssystemen en vertalers, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan systematisch 
ontwerpen. 

2. Hardware ontwikkeling, een deelgebied dat door zijn aard behoort bij EL en dat ook gedragen 
wordt door een aantal vakgroepen van EL. Bij de vakgroep Digitale techniek zijn echter ook 
formele aspecten aan de orde, die wiskundig van aard zijn. 

3. Theoretische informatica, waar gewerkt wordt aan de theorie van formele talen, automaten, 
algoritmen en semantiek, en die sterk wiskundig van aard is. 

4. Bedrijfskundige toepassingen van de computer in informatiesystemen voor administratieve 
doeleinden en het besturen van instellingen en productieprocessen. Dit deelgebied wordt 
beoefend door de projectgroep Informatiesystemen en door de vakgroep EBB van BK. 

5. Technische toepassingen, het gebruik van de computer bij uiteenlopende technische 
disciplines. Hieraan wordt door de projectgroep Numerieke wiskunde gewerkt. 

Vervolgens over de informaticaopleiding aan de THT. Hierbij wordt opgemerkt dat informatica 
nog lang geen uitontwikkelde wetenschap is en dat op dit moment de wiskunde nog de meest 
solide basis ervan is. Daarom is de vakgroep van mening dat onderbrengen van informatica bij een 
toepassingsgebied (zoals bij EL) onjuist is, mede omdat dit een element van willekeur bevat en een 
evenwichtige ontwikkeling in de weg zal kunnen staan. De beste optie lijkt daarom een 
onderafdeling binnen AW, naast of eventueel samen met de onderafdeling TW. 
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Tot slot wordt over het besluit om informatica bij EL onder te brengen gezegd dat daarbij geen 
rekening gehouden is met de mening van de betrokken vakgroepen, dat het standpunt van het 
bestuur van EL officieel niet bekend is en dat het standpunt van TW ‘genoegzaam’ bekend zal 
zijn: ‘amputatie van de vakgroep Informatica betekent een ernstige bedreiging voor het 
functioneren van TW.’ 
De vakgroep uit haar bezorgdheid en vraagt de HR haar standpunt opnieuw te willen bezien in het 
licht van bovengenoemde overwegingen.  

Reactie van EL 
In november 1975 stelt het bestuur van EL voor dat een eventuele experimentele studierichting ex 
artikel 20 niet binnen EL, maar binnen AW zou moeten worden gesitueerd. Wel moeten de 
hardware activiteiten die verband houden met het ontwerp en de ontwikkeling van computers en 
randapparatuur en met technische toepassingen van computers binnen EL hun plaats behouden.  
Digitale techniek reageert hierop dat zij niet is gehoord, en acht het ingenomen standpunt van het 
bestuur nog te prematuur, waarop het bestuur de nota intrekt. 
EL maakt zich zorgen over het verlies van Digitale techniek aan Informatica. Het is een gevolg 
van de oorspronkelijke opzet van de afdeling EL, die niet traditioneel elektrotechnisch van aard 
was, maar vanaf het begin in het teken heeft gestaan van informatica, al had men er bij de 
oprichting nog een heel ander beeld van. Duijvestijn hoorde er toen als numeriek wiskundige nog 
niet bij. Informatica was in de ogen van EL alleen maar digitale techniek. 

Installatie van de stuurgroep Informatica 
Op 10 oktober 1975 wordt de permanente stuurgroep of coördinatiecommissie geïnstalleerd 
bestaande uit voorzitter Duijvestijn (TW/EL), Blaauw (EL), Bosch (BK), Janssen (BK), Kreiken 
(CvB), Offereins (EL), Verbeek (TW) en griffier Haitsma (TW). Deze stuurgroep heeft als taak 
om behalve de hiervoor genoemde coördinerende taken, tevens zorg te dragen voor de nadere 
uitwerking van de plannen voor een eventuele studierichting binnen het kader van het door de 
hogeschool vast te stellen beleid. Totdat de gekozen oplossing is gerealiseerd kan de stuurgroep 
tevens voor het college fungeren als klankbord m.b.t. het landelijk beleid t.a.v. de informatica-
opleidingen. Zij dient eveneens een rol te spelen in het regionale overleg. 

TW wil informatica aanvragen 
TW streeft naar een afdeling voor Toegepaste Wiskunde en Informatica. Daartoe besluit de 
afdelingsraad in een spoedvergadering om de THT-delegatie, die in Den Haag een gesprek zal 
hebben met de staatssecretaris, een intentieverklaring mee te geven die inhoudt dat ‘de onderaf-
deling TW (formeel de afdeling Algemene Wetenschappen) een experimentele studierichting 
Informatica gaat aanvragen; dat voordat deze aanvraag wordt gedaan een en ander voortvarend zal 
worden voorbereid, en dat het bestuur van Toegepaste Wiskunde daartoe het initiatief zal nemen.’ 
Op 2 december 1975 meldt TW aan het CvB bereid te zijn een experimentele studierichting 
informatica aan te vragen en vraagt het CvB de nodige voorbereidende stappen te willen uitvoeren. 
 
Naar aanleiding van deze plannen verschijnt in het TW-blaadje Ideaal onderstaande tekening van 
de hand van Wytze Hoekstra, waarin wordt getoond dat TW de vakgroep Inf op ludieke wijze ‘laat 
vallen’. Vervoort neemt de toegeworpen tekenstrijdpen op en er ontspint zich een gevecht op 
papier waarvan het verloop verderop te volgen is, met informatica als uiteindelijke winnaar. 
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TW verliest INF als vakgroep en gaat met vier vakgroepen onder leiding van Wetterling verder 

Jaaroverzicht 
Nota ontwikkelingslijnen 
Van de ministerraad komt een nota ontwikkelingslijnen die de groei van het aantal studenten in 
beeld tracht te brengen. De conclusie is dat om de 7 jaar de studentenbevolking verdubbelt. 
De ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs in de twintigste eeuw heeft ertoe geleid dat 
het aantal academici op de arbeidsmarkt is toegenomen van 10.000 in 1900 tot 108.000 in 1974. 
Het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen is de laatste jaren gemiddeld 
met tien procent toegenomen. In 1965 waren er evenveel academici in opleiding als reeds op de 
arbeidsmarkt werkzaam. Voor de komende jaren zal het aantal academici op de arbeidsmarkt 
toenemen tot 160.000 in 1980 en tot ruim 300.000 in 1990. 
Op grond van deze getallen concluderen de rapporteurs dat bij ongewijzigd beleid rond 1980 van 
het aanbod op de arbeidsmarkt bijna 15% niet door de maatschappelijke behoefte zal worden 
gedekt. In 1990 loopt dit op tot ongeveer 40%. Zie ► Nota ontwikkelingslijnen. 

Landelijk studiepuntenstelsel 
Om studenten het overstappen van de ene opleiding naar de andere gemakkelijker te maken en de 
cursusduur beter te beheersen, is in het hoger onderwijs invoering van een landelijk stelsel van 
studiepunten noodzakelijk. Na een experimentele fase zou het stelsel wettelijk moeten worden 
geregeld. 
Deze aanbevelingen zijn te vinden in het onlangs uitgebrachte vijfde rapport van de Commissie 
Ontwikkeling Hoger Onderwijs (Commissie-De Moor). Eén studiepunt zou dan moeten 
overeenkomen met een werkweek van gemiddeld 40 uur van een student die redelijke tot goede 
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prestaties levert. Per jaar zouden 42 studiepunten kunnen worden gegeven (een jaar wordt daarbij 
gesteld op 42 werkweken). 
In de studierichtingen moet volgens de commissie worden aangegeven hoeveel studiepunten per 
programmaonderdeel moeten worden toegekend. Daardoor zou de student een goed overzicht 
krijgen van zijn studievorderingen, terwijl het voor een faculteit gemakkelijker is programma’s op 
te stellen. 

Afschaffen titels 
Minister Van Kemenade (Onderwijs) wil in de toekomst de titels voor afgestudeerden bij het 
wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs (dan tezamen het hoger onderwijs vormend) af-
schaffen. Dat zou betekenen, dat titels als doctorandus en ingenieur gaan verdwijnen. 
De bewindsman maakt dit voornemen in Noordwijkerhout bekend. Daar wordt na twee dagen 
onderhandelen de hbo-raad opgericht, het adviesorgaan van het hoger beroepsonderwijs. De 
minister oppert zijn plan, omdat hij vindt, dat afgestudeerden van de universiteit soms ten onrechte 
een grotere maatschappelijke waardering krijgen dan gediplomeerden van het hoger 
beroepsonderwijs. 

Machtigingswet 
De staatssecretaris is niet van plan de Machtigingswet THT in de Kamer aan de orde te stellen. Dit 
is onlangs aan het CvB medegedeeld. Het belangrijkste punt in deze wet is de uitsluiting. Vorig 
jaar heeft de hogeschoolraad zich uitgesproken vóór handhaving van de uitsluiting. Nu de 
omstandigheden echter veranderd zijn (afschaffing AP) wil het college dit nog eens aan de HR 
voorleggen om te weten te komen of bij de staatssecretaris nog aangedrongen moet worden op 
behandeling. Het blijkt dat de mening van de secties onderwijs en studentenbetrekkingen tendeert 
naar ‘laten lopen’ van de Machtigingswet, temeer omdat verwacht wordt dat de afdelingen niet of 
nauwelijks meer voordrachten voor uitsluiting zullen doen. Van CT en EL is dit informeel (door 
de SRD-brochure over het eerste jaar) al bekend. 
Een neveneffect van het verlopen van de Machtigingswet is het wegvallen van de wettelijke basis 
voor het innen van het faciliteitengeld. Hiervoor zal het campusbestuur dan binnen niet al te lange 
tijd een voorstel moeten doen. 

Bouwplannen 
Het CvB besluit de verbouwing van het EF-gebouw te schrappen van de lijst van projecten voor de 
werkloosheidsbestrijding. 

Kunst 
Sardineblik 
Begin maart wordt in het kader van de 1% kunstregeling het sardientjesblik van Ger van Elk op de 
campus geplaatst. Het gevaarte weegt 800 kilo. Het is volgens de kunstenaar nog lang niet af: er 
komt nog asfalt omheen, er worden coniferen bij geplant en het moet nog oxideren. 
Niet iedereen is het eens met de regeling voor kunstsubsidie. Sommigen vinden dat het geld 
nuttiger besteed kan worden. 
In een ingezonden stukje merkt Knoop Pathuis op: ‘P.S. Weet u, lezer, waarom sardientjes zonder 
kop in het blikje zitten? Het antwoord is dat ze er anders niet inpassen. Je vraagt je af of er een 
soort analogie bestaat met een te grote hogeschool. Dan zou deze antikunst (van Van Elk) als 
antisymbool toch nog zinvol zijn.’ 

Staakman-eiland 
Op 7 juni wordt eindelijk het langverwachte stochastisch kunstwerk, het Staakman object, een 
kunstmatig eiland van 10 bij 10 meter bij TW/RC te water gelaten. Maar een van de drijvers knapt. 
Het eiland wordt weer op de kant gezet en gerepareerd. De bedoeling is dat het op random tijden 
boven water zal komen. Het werkt later nog wel een paar keer. Een keer komt het met een klap 
door het ijs boven water, om vervolgens voor altijd onder water te blijven. 
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Het eiland van Staakman zichtbaar door het ijs 

Zie ► Kunstwerk te water. 

Personeel 
Aantal personeelsleden bij EL en TW 
Op 31 december 1974 zijn er 1379 medewerkers op de 
THT, van wie 197 resp. 117 personeelsleden bij EL en TW. 
De verdeling over de verschillende rangen is in bijgaande 
tabel weergegeven. 

Telefoon 
Het telefoonnummer van de THT wordt negencijferig: 053-
899111. Daarbij worden de toestelnummers, voorafgegaan 
door 89 doorkiesnummers. 
Er worden voor de vakantie richtlijnen gegeven voor het 
bellen vanuit het buitenland, waarbij wordt opgemerkt dat 
het verstandig is om ter plaatse te controleren of het al kan. 
Voor een interessante uitleg zie ► Telefoneren in het 
buitenland. 

Administratieve faciliteiten 
Staatssecretaris Klein heeft in een schrijven aan de besturen van de academische instellingen laten 
weten dat het nu maar ‘eens uit moet zijn met het privégebruik door universitaire medewerkers van 
telefoon, postzegels, briefpapier, stencilmachines en meer van dat soort administratieve faciliteiten 
van de universiteit.’ Klein zegt dat hij tegen deze uitwassen streng wil optreden. Hij schrijft dat 
genoemd misbruik nog steeds voortduurt ondanks herhaalde waarschuwingen en hij vraagt de 
besturen van de instellingen krachtig op te treden en zonodig disciplinaire maatregelen te treffen. 
Het college van bestuur heeft niet de indruk dat er bij onze hogeschool sprake is van misbruik op 
grote schaal, doch voldoet aan de aanwijzing van de bewindsman, de medewerkers erop te 
attenderen dat alle misbruik van bureaufaciliteiten kan worden beschouwd als plichtsverzuim in de 
zin van artikel 80 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Dit betekent dat bijvoorbeeld 

Rang THT EL TW 
hoogleraar 58 11 9 
buitengewoon hl 2 - - 
lector 12 3 3 
whm 147 29 20 
wm1 83 14 24 
wm 25 4 3 
wa 34 7 4 
adm pers 315 22 17 
techn amb 117 26 5 
techn pers 141 24 - 
overig 170 8 3 
subtotaal 1104 148 88 
    
student assistent 160 33 26 
practikanten 49 12 - 
derden 66 4 3 
totaal 1379 197 117 
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gebruik, voor privédoeleinden, van briefpapier, enveloppen, frankeerfaciliteiten etc. tot het 
opleggen van een disciplinaire straf, als bedoeld in artikel 81 van het ARAR kan leiden. 
Wellicht ten overvloede wijst het college erop, dat bij misbruik van faciliteiten bovendien een 
verplichting tot vergoeding van de door de hogeschool geleden schade kan worden opgelegd, 
terwijl het voorts bekend zal zijn dat men bij zeer ernstige vormen van benadeling van de 
hogeschool ook met de strafrechter in aanraking kan komen. 

Relatiegeschenk 
In de behoefte aan passende relatiegeschenken zal worden voorzien door een bescheiden aantal 
legpuzzels van het hogeschoolterrein te doen vervaardigen. 

Studenten 
Nieuwe lichting studenten 
Karel de Jonge spreekt de 367 nieuwe eerstejaarsstudenten in de vrijhof toe. Hiervan gaan er 136 
naar EL en 22 naar TW. 

Afschaffing ISS bij TW 
Er is binnen de afdelingen van de hogeschool beroering ontstaan over het feit dat de afdelingsraad 
van TW in haar vergadering van 16 juni besluit volgend cursusjaar het Individueel Studiesysteem 
voor het eerstejaars wiskundeonderwijs weer af te schaffen. ‘Het belangrijke nadeel van het ISS is 
dat de docenten in het algemeen binnen dit systeem weinig arbeidsvreugde ervaren doordat het 
persoonlijk contact met de studenten nagenoeg verdwijnt en door een verregaande mate van 
functionalisering van de docent via een ingewikkeld stelsel van zwart op wit gestelde voorschriften 
en regels.’ 
Het gaat om de wiskundevakken analyse I, II en III die door alle eerstejaars van de TH worden 
gevolgd. Het IS-systeem (waarop TW-medewerker dr Tj. Plomp op 23 augustus 1974 
promoveerde) is opgezet als experiment en is gebaseerd op onderzoek van onderwijs uitgevoerd 
door het CDO. Het draait vier jaar en de studenten zijn zeer zijn ingenomen met deze wijze van 
zelf studeren. 

Rekenmachine 
Scintilla heeft voor de studenten een rekenmachine in de ‘aanbieding’. Het is een SR51 voor maar 
liefst 562,50 gulden! 

Tweede lustrum Scintilla 
Het lustrumprogramma van Scintilla wordt vrijdag 5 september geopend met het aanbieden van 
een kunstwerk aan de afdeling Elektrotechniek, rond vier uur ‘s middags bij de vijver aan de 
voorkant van het EFgebouw. Daarna volgt een receptie. 
Scintilla viert zijn lustrum opnieuw met een elektronische markt en een symposium. Vijf jaar 
geleden was de plaats van handeling de Haverstraatpassage, ditmaal is het de Langestraat, die 
speciaal voor dit doel aan het verkeer wordt onttrokken. Het spektakel op zaterdag 6 september 
maakt tevens deel uit van de festiviteiten die vallen binnen het kader van Enschede 650 jaar stad.  
Er worden door de PTT demonstraties gegeven met een model van een computerbestuurde 
telefooncentrale; verder verlenen de twee zendclubs hun medewerking. Andere bijdragen worden 
verzorgd door een vereniging voor de modelbouw van vliegtuigen, een stuk of vijf vakgroepen en 
de Algemeen Technische Dienst van de afdeling EL. Ook de TROS heeft een kraam op de 
elektromarkt. Zij komt met haar meer of minder bekende horoscoopprogramma. Men krijgt ook 
ruimschoots de gelegenheid zelf de knoppen te bedienen en spelletjes te spelen. 
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Elektromarkt georganiseerd door Scintilla 

Een ander hoogtepunt in de lustrumweek is het symposium over de informatica-ingenieur, 
woensdag 10 september in het BB-gebouw. 
Rector magnificus Kreiken opent het congres. De eerste spreker na de rector is Duijvestijn. 
Voor een verslag van de elektronische markt en het symposium zie ►Lustrum Scintilla. 

Voorlichtingsdagen 
Voor de voorlichtingsdagen hebben zich in totaal 603 aspirant-studenten aangemeld, onder wie 49 
West-Duitsers. Dat is beduidend meer dan vorig jaar toen er zich in oktober 366 op de THT lieten 
voorlichten. 
Twente staat weer duidelijk op de kaart. De belangstelling voor de diverse studierichtingen is als 
volgt (tussen haakjes de aantallen van vorig jaar): WB 144 (80), EL 162 (105), CT 77 (65), TN 65 
(46), TW 83 (44) en BsK 72 (26). 

Actualiteitencolleges 
Op 12 november spreekt dr D. Kleima over Moord per computer. Aanleiding is dat minister Trip 
in het wetenschapsbudget 1976 een miljoen gulden heeft uitgetrokken voor een onderzoek naar de 
realisering van een Centrale Persoons Administratie. In een democratische samenleving moet men 
volgens Kleima wel aannemen dat Onze Minister zich ervan overtuigd heeft dat de meeste 
personen zielsgelukkig zijn dat ze centraal geadministreerd gaan worden.  
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. De contouren van die schaduwen worden 
geschetst door een spreker die gelooft dat machthebbers macht hebben en dat betreurt. 
 
Op 26 november spreekt prof. ir J.E. Rijnsdorp over Mens en automatisering. Het gaat over een 
onlangs op verzoek van werknemers in het Bank- en Verzekeringswezen verrichte studie naar de 
gevolgen van de automatisering in de grote administratieve bedrijven. Een van de conclusies is dat 
de verwachting dat eentonig routinewerk vervangen wordt door interessanter werk niet wordt 
bewaarheid. 
Automatisering is een complex verschijnsel, dat mens en maatschappij diepgaand beïnvloedt. 
Daarbij blijken allerlei verwachtingen, zoals de spoedige komst van de ‘push-button factory’, grote 
werkloosheid onder ongeschoolden, onontkoombaarheid van productuniformiteit, niet zonder meer 
werkelijkheid te worden. Rijnsdorp besteedt aandacht aan de mens als bewaker van hoog-
geautomatiseerde processen. Verschillende aspecten, zoals de invloed van de automatiseringsgraad 
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op monotonie en ‘stress’ in het werk, mens-machine communicatie, ‘job design’ en ‘job 
enrichment’ komen aan de orde. Er wordt gepleit voor een goed samenspel tussen technici en 
mens- en maatschappijwetenschappers om op brede schaal menselijke arbeid te humaniseren. 

AZC op de THT 
Aan de Calslaan gaan vanaf november 69 kamers dienst doen als regionaal opvangcentrum. Er 
worden 75 Surinamers verwacht in de flats, die door het Leger des Heils opnieuw worden 
ingericht. 

Vakgroepen 
Informatica 
Ambtsaanvaarding Verbeek 
Door het uitspreken van een rede heeft. dr ir L. A. M. 
Verbeek, op 18 juni 1974 benoemd als eerste 
Nederlandse Informatica hoogleraar, op donderdag 2 
oktober 1975 zijn ambt aanvaard van gewoon 
hoogleraar in de afdeling der algemene 
wetenschappen om onderwijs te geven in de 
wiskunde, in het bijzonder de informatica. 
Een samenvatting van de rede Over theoretische 
informatica volgt hieronder: 
Informatica is een vakgebied in ontwikkeling dat gaat 
over het met computers verwerken van gegevens. 
Drie belangrijke onderwerpen uit de informatica zijn: 
de samenhang van de delen van te verwerken 
gegevens (de z.g. gegevensstructuur), de procedure 
volgens welke het verwerken van gegevens verloopt 
(de z.g. algoritme) en de taal waarin die algoritmen 
worden geschreven voor het instrueren van een 
computer (de z.g. programmeertaal). 
Theoretische informatica omvat het analyseren en 
bestuderen van fundamentele begrippen, methoden, 
structuren en activiteiten uit de informatica en het 
beschrijven ervan in wiskundige formulering. De drie 
onderwerpen: gegevensstructuur, algoritme en 
programmeertaal vormen ook kernpunten in de 
theoretische informatica. 
De betekenis van theorie voor het beoefenen van de 
informatica is gelegen in de begripsvorming, het 
leveren van beschrijvingsmethoden, het verdiepen 
van inzicht en het aangeven van mogelijkheden voor het oplossen van problemen bij het 
verwerken van gegevens. 
Voor de opleiding tot informatica ingenieur volgt de betekenis van theoretische informatica uit de 
technisch-wetenschappelijke aard van de informatica. Bovendien is geoefend abstractievermogen 
nodig voor het overzien van een, meestal erg ingewikkeld computersysteem. 
Verder is oefening in het bestuderen van vakliteratuur waarin fundamentele begrippen in abstracte 
vorm gebruikt worden, nodig vanwege de snelle veroudering van concrete vakkennis in de zich 
ontwikkelende informatica. Voor de gehele tekst zie ► Inaugurele rede Verbeek. 
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Jaarverslag onderwijs en onderzoek 
Een overzicht van onderwijs en onderzoek is te vinden in het verslag van de vakgroep Informatica 
in het jaarverslag van TW 1975. Zie ► Jaarverslag INF 1975. 

Digitale techniek 
Digitale techniek maakt een praatbord voor ‘t Roessingh 
Woensdag 8 oktober 1975 is een door de vakgroep Digitale techniek van de afdeling 
Elektrotechniek vervaardigd praatbord officieel overgedragen aan de afdeling ergonomie van het 
revalidatiecentrum ‘t Roessingh te Enschede. De initiator Medicina Servat klopt eerst tevergeefs 
aan bij WB en vindt daarna Wilmink bereid zich voor het project – dat geheel past in de opzet van 
Medicina (elkander helpen) – in te zetten. 
 

 
Praatbord ontworpen door Digitale techniek 

Het bord met twintig plaatjes en lampjes is gemakkelijk te monteren op de rolstoel van een 
lichamelijk gehandicapte patiëntje die slechts met zijn hoofd een beweging kan maken. 
In zijn rolstoel is een druktoets ingebouwd, die hij met een simpele hoofddruk kan bedienen, 
waardoor de lampjes bij de plaatjes op de rij af aan en weer uit gaan. Bij de afbeelding die hij wil 
hebben laat hij de knop los zodat het lampje daar blijft branden. Op die manier kan hij gemakkelijk 
communiceren met zijn medemensen. Elk plaatje betekent voor hem en zijn omgeving iets 
bepaalds. De geestelijke vader van de elektronica, Jan Wilmink, is van oordeel dat het op deze 
manier ook vrij eenvoudig is lichamelijk gehandicapten in staat te stellen een typemachine te 
bedienen. 
De materiaalkosten van ongeveer achthonderd gulden zijn voor rekening van ‘t Roessingh. Voor 
de rest vindt hij dit soort dingen behoren tot de morele plicht van instellingen zoals de THT.  

Jaarverslag onderwijs en onderzoek 
Een overzicht van onderwijs en onderzoek is te vinden in het verslag van de vakgroep Digitale 
techniek in het jaarverslag EL 1975 ► Jaarverslag DT 1975. 

Onderzoek 
Colloquia 
Op 15 januari 1975 geeft Blaauw een lezing over Enige ervaringen met het onderwijs in de VS. 
naar aanleiding van zijn gastdocentschap in de eerste helft 1974 in de VS. 
Op 27 februari 1975 verzorgt dr ir A. J. van de Goor (IBM Uithoorn) een serie lezingen voor de 
vakgroep Digitale techniek over De microprogrammering van de IBM-370 model 125.  
Deze machine bestaat in feite uit drie verschillende processoren, die ieder door hun eigen 
taakstelling een duidelijk verschillende microprogramma-opzet vertonen. Eerst wordt een inleiding 
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in microprogrammering geven gevolgd door een overzicht van model 125. Daarna komen de 
afzonderlijke processoren uitgebreid aan de orde.  
Op 16 april 1975 spreekt drs C. Bron over Een Maxicompiler voor Minicomputers. 
In deze voordracht wordt een aantal aspecten besproken van de realisering van een compiler voor 
de programmeertaal PASCAL, code genererend voor de PDP-11 serie. 
Aan de orde komen: motivering van het project; enkele specifieke kenmerken van de 
programmeertaal PASCAL; overwegingen betreffende de compactheid en efficiëntie van 
gegenereerde code (inclusief voorbeelden); interface tussen code en de verschillende PDP-11- 
configuraties; organisatie van het runtime routine pakket; toekomstverwachtingen over de 
koppeling van PDP-11’s aan de centrale machine en inpassing van PASCAL in een locale realtime 
organisatie; ervaringen met een portable compiler. 
Op 11 december 1975 wordt een aantal voordrachten gehouden over een voor PDP-11-
minicomputers geschikte programmeertaal genaamd BACO (Basic communication system). 
BACO is een taal om eenvoudige en complexe meetopstellingen te bestuderen in een 
laboratoriumomgeving. Sprekers zijn: drs J. B. van Meurs (R. U. Groningen) BACO Design 
Concepts; drs C. J. Prins (R. U. Utrecht) Multi Channel Analyse Simulation, een BACO applicatie 
programma gevolgd door een demonstratie van BACO op de PDP-11/10 van de vakgroep 
Regeltechniek en automatisering. 

Informaticacongres 
In het BB-gebouw vindt op 30 en 31 oktober 1975 onder auspiciën van het Nederlands 
Rekenmachine Genootschap (NRMG) een Informaticacongres plaats. Onder de in totaal 36 
voordrachten zijn lezingen van Engelfriet, Asveld, Nijholt, Engmann, Duijvestijn en Vink (EL). 
Het congres, dat vorig jaar ook al op de THT gehouden werd bij gelegenheid van de officiële 
opening van het TW/RC-gebouw en dat mogelijk voortaan definitief op de hogeschool zal worden 
georganiseerd, wordt om 11.00 uur geopend door NRMG-voorzitter Duijvestijn. 

Onderwijs 
Op 20 januari 1975 gaat om negen uur in A334 het nieuwe vak Programmatuur III (54015) 
verzorgd door Duijvestijn en Vervoort van start. In het college worden ontwerp- en 
verificatiemethoden voor sequentiële en parallelle algorithmen behandeld die in de praktijk van het 
programmeren zinvol kunnen zijn. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de relatie met de 
wiskundige semantiek van programmeertalen zoals die wordt behandeld in het college Theorie der 
programmeertalen (59110). In het kort heeft het college tot doel het verband weer te geven tussen 
probleemstelling, de oplossing daarvan in de vorm van een sequentieel of parallel programma en 
de verificatie van dat programma en na te gaan hoe dit laatste impliciet kan worden gemaakt door 
de keuze van een geschikte ontwerpmethode.  

SWOT 
Op 17 juni 1975 wordt het honderdste diploma datalogie-A uitgereikt. 
Het diploma Datalogie-A werd in 1968 door de SWOT (Stichting Wetenschappelijke Opleidingen 
Twente waarin het bedrijfsleven, gemeenten en instellingen in Oost-Nederland en de Technische 
Hogeschool Twente samenwerken) ingesteld om in de behoefte van het bedrijfsleven aan goed 
opgeleid personeel van middelbaar niveau op het gebied van de informatica te voorzien. De 
gelijknamige driejarige avondcursussen, die zowel in Apeldoorn als in Enschede worden gegeven, 
zijn goed aangeslagen. De eerste vijf diploma’s werden in 1971 uitgereikt. 
Zie ► Diploma Datalogie A. 
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Rekencentrum 
Het Rekencentrum kondigt de komst aan van de DEC-10/70, met ingang van het nieuwe studiejaar 
1975/76. De nieuwe machine, waarover de ministeriële adviescommissie (CRIVA) een positief 
advies heeft uitgebracht, zal behalve door de THT ook gebruikt worden door een of meer 
faculteiten van de universiteit van Groningen en mogelijk van de Technische Hogeschool Delft 
en/of de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Van de laatste twee zijn nog geen officiële aanvragen 
ontvangen. 
Vanuit Groningen zullen aanvankelijk zestien terminals en een remote-batchstation aangesloten 
worden. Daarom is de capaciteit van de toegestane configuratie dan ook groter dan door de THT is 
aangevraagd. 
De machine wordt door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aangeschaft ter plaatsing 
bij de THT. De inmiddels bij DEC bestelde configuratie wordt in juli 1975 geleverd en zal in 
september 1975 bedrijfsklaar zijn, behalve de remote stations en de helft van de terminals, die zes 
weken later beschikbaar komen. 
De configuratie bestaat uit: 
- Een KI-10 centrale processor met een geheugen van 256K woorden (1 DEC-woord is 36 bits). 
- De KI-10 zal vermoedelijk in januari 1976 vervangen worden door een snellere en meer 

geavanceerde KL-10 processor 
- een kaartlezer (1200 krt/min) 
- een kaartponser (250 krt/min) 
- een regeldrukker (96 karakterset, 132 pos, 975 regels/min) 
- een papertape lezer 
- een papertape ponser 
- een magneetbandeenheid (800/1600 BPI, 200 inch/sec) 
- een dual DEC-tape eenheid 
- 4 on line disks (foto) van l00M 

karakters elk. Van de totale online 
disk capaciteit (400M) is een deel 
bestemd voor Groningen en 
eventueel Delft en Rotterdam. Voor 
de THT blijft circa 300M 
beschikbaar. Indien het externe 
gebruik dit nodig maakt, zal een 
vijfde online disk toegevoegd 
worden  

- 28 terminals voor de THT (DEC-
writers met door schakelaar 
instelbare karakterset (APL of 
ASCII)). 
Bovendien zijn nog 16 terminals voor Groningen besteld en kan desgewenst voor Delft en/of 
Rotterdam bijbesteld worden 

- 4 displays (12 regels van 80 kar.) 
- 2 remote stations voor de THT en 1 voor Groningen. 

Een remote station bestaat uit een kaartlezer (300 krt/min) en een regeldrukker (64 karakterset, 
300 regels/min,132 pos) 

- een pseudo remote station in TW/RC-gebouw (een tweede kaartlezer en een tweede printer 
met 300 krt/min, resp. 96 kar set, 230 regels/min) vlak naast de computerruimte en 
rechtstreeks verbonden met de centrale computer  

- een remote station (met kaartlezer van 300 krt/min, en een regeldrukker met 96 karakterset en 
300 regels/min) dat verbonden kan worden met een IBM- of een CDC-machine. 
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De IBM-machine blijft nog gedurende ongeveer twee maanden naast de nieuwe DEC-machine in 
gebruik, dat wil zeggen tot 1 december 1975, om de overgang te vergemakkelijken. 
Door de vervanging van de IBM-360/50 komt er een nieuw tekenpakket voor de Gerber tekentafel. 

 
Er zijn tien operators en zes ponstypistes werkzaam in het Rekencentrum. 
 
Het college bekrachtigt de door de Raad voor de Rekenapparatuur opgestelde nota Kleine 
computers, waarin ten behoeve van de CRIVA een beschrijving wordt gegeven van de wijze 
waarop aan de THT een aanvraag voor een kleine computer tot stand komt. 
 

 
Levering van de DEC in TW/RC 
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1976 

Oprichting Informatica 
Nota Experimentele Studierichting Informatica 
In de notulen van de negende vergadering op 29 januari 1976 van de stuurgroep informatica staat 
onder punt vijf een optimistisch schema, in overleg met Kreiken vastgesteld, betreffende de 
aanvraag van de studierichting:  

11 februari: nota aan CvB,  
15 februari: nota aan afdelingen,  
15 maart: commentaar afdelingen naar CvB, 
12 april: behandeling in HR 
1 mei: aanvraag naar de minister. 

Het zou iets anders lopen... 
 
Op 12 februari 1976 komt de Stuurgroep met de nota Experimentele Studierichting Informatica, 
waarmee zij de belangrijkste aan haar opgedragen taak heeft vervuld. 
In de nota komen achtereenvolgens aan de orde:  
1. de ontwikkeling van het informaticaonderwijs,  
2. de toekomstige informaticaopleidingen,  
3. onderzoek in de informatica,  
4. vormgeving van de experimentele studierichting informatica en  
5. aanbevelingen. 
De nota is uitgebreid beschreven in ► Experimentele studierichting INF. 

Aanbeveling 
Aan het eind wordt op grond van de overwegingen die in de nota zijn aangegeven het volgende 
door de stuurgroep informatica aanbevolen: 
1. De Afdeling der Algemene Wetenschappen vraagt een experimentele studierichting 

informatica aan ex. artikel 20 WWO. 
2. Deze studierichting wordt verzorgd door vrijwel de gehele staf van de huidige vakgroep 

Informatica (TW en EL), ongeveer de helft van de staf van de huidige vakgroep Digitale 
techniek (EL) en het deel Administratieve organisatie van de vakgroep Economische bestuurs- 
en bedrijfskunde (BK en BSK). 

3. Het onderwijsprogramma van de experimentele studierichting wordt nader uitgewerkt langs 
de lijn aangegeven in hoofdstuk 2 en Appendix 2 van deze nota. 

Besloten wordt met een proeve van een curriculum. 

Reactie van EL op de nota 
Het bestuur van EL stelt in maart 1976 aan de afdelingsvergadering voor om in grote lijnen in te 
stemmen met de aanbevelingen van de Stuurgroep Informatica, maar plaatst omtrent de positie van 
Digitale techniek wel een paar kanttekeningen. 
EL onderscheidt de vakgebieden informatietechniek en informatica. Bij informatietechniek ligt het 
accent op de hardware (het in materie realiseren van informatieverwerkende apparatuur en de 
technische toepassingen daarvan) en bij de informatica ligt het accent op de software 
(programmeren, taalontwikkeling, fundamentele talen, etc.). Wat de vakgroep Digitale techniek op 
dat laatste gebied precies doet wordt daarbij niet duidelijk gemaakt. 
Wel duidelijk wordt gesteld dat men binnen EL het vakgebied digitale techniek wil behouden. 
Men ziet twee mogelijkheden. 
1. Digitale techniek wordt een interafdelingsvakgroep, maar wel ingesteld en gehuisvest bij EL. 
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2. Er komen twee vakgroepen Digitale techniek, waarvan die voor Informatica het accent legt op 
computerarchitectuur.  

Welke personen dan precies overstappen op die andere vakgroep wordt in het midden gelaten, 
misschien omdat men zich realiseert dat het er wel eens veel zouden kunnen zijn. 
Voorgesteld wordt dan ook om voor het eerste alternatief te stemmen, wat er dus op neer komt dat 
Digitale techniek bij EL blijft en van daaruit mee mag doen met de nieuwe studierichting.  
De AVEL gaat met het voorstel akkoord, maar Breedveld komt met een tegenconcept waarin hij 
het vooral niet eens is met de organisatorische inpassing in AW. Hij stelt dat inpassing in EL de 
voorkeur verdient omdat het om een ingenieursattitude gaat en AW niet beschikt over de 
noodzakelijke organisatorische structuur. Bij inpassing in EL wordt gedacht aan twee zelfstandige 
onderafdelingen: Informatietechniek (het huidige EL) en Informatica, die gelijkwaardig en 
onafhankelijk van elkaar binnen de afdeling Elektrotechniek zullen opereren. 
De vakgroep Digitale techniek moet binnen de eerste onderafdeling blijven en zal onderwijs 
toeleveren aan Informatica. De vakgroep geeft zelf ook hieraan de voorkeur boven een 
interafdelingsvakgroep. Breedveld is overigens niet bang voor het ontstaan van een ‘vakgroepje’ 
Computerarchitectuur binnen Informatica naast de vakgroep Digitale techniek binnen 
Elektrotechniek. 
Dit standpunt wordt op 9 april, met aanvullingen op 22 april en 5 mei aan het College van Bestuur 
kenbaar gemaakt. 

Reactie van TW op de nota 
Afgezien van enige onduidelijkheden in de plannen voor het onderwijsprogramma, die men graag 
verduidelijkt wil zien, is TW het geheel met de nota eens, dus met een aanvraag door AW en een 
splitsing van de vakgroep Digitale techniek. De vakgroep betreurt het dat het op formele gronden 
onmogelijk is een experimentele studierichting aan te vragen binnen de onderafdeling TW. 
Wettelijk kan dat namelijk alleen binnen een afdeling die wordt genoemd in het Academisch 
Statuut.  
Ondertussen is de vakgroep Inf weer opgekrabbeld van de val op het ijs, maar schaatst de rest van 
TW een onzekere toekomst tegemoet. 

 
Informatica neemt waardig afscheid van TW en wenst hen het beste toe 
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Nadere toelichting van Duijvestijn op de nota 
De nota wordt met de reacties van de afdelingen op 17 mei 1976 in de secties onderwijs en 
onderzoek van de HR besproken, die met een aantal vragen blijven zitten. Duijvestijn heeft niet 
veel zin die een voor een te beantwoorden en stuurt de secties een door hem opgesteld stuk namens 
de vakgroep Informatica, waarin de zaken nog eens helder worden gepresenteerd. Hieronder 
volgen zijn twaalf uitgangspunten en overwegingen waaruit de moties in eerdergenoemde brief 
van de vakgroep zijn voortgekomen. De vakgroep hoopt ‘dat ze nu in een duidelijk perspectief zijn 
gesteld, zodat de opvattingen van de vakgroep Informatica bij de besluitvorming de rol zullen 
spelen die ze toekomt.’ 

 
1. Voor de opgeleiden in de informatica is het van maatschappelijk belang dat er een diploma informatica 

ingenieur wordt ingesteld. Dit zal mede leiden tot inzet van informatici in toepassingsgebieden waar tot 
nu toe weinig ingenieurs worden ingezet. Met name geldt dit voor de bedrijfs- en bestuurskundige 
toepassingen. Wij menen dat het betreffende vakgebied daarmee is gediend. Ook voor andere 
toepassingen zoals technische toepassingen alsmede voor kerninformatica is deze maatschappelijke 
verduidelijking in de vorm van een diploma gewenst. 

2. De opleiding dient gericht te zijn op het opleiden van ingenieurs in de informatica. Dit houdt in dat de 
opgeleiden over een goede fundamentele basis dienen te beschikken, maar daarnaast in staat moeten zijn 
werkende systemen te ontwerpen en implementeren. We duiden dat aan met het ingenieurskarakter van 
de opleiding. 

3. De opleiding moet bij voorkeur een bovenbouwopleiding zijn. De grondidee is daarbij dat, teneinde een 
voldoende breedheid in de opleiding te waarborgen, de student het beste zijn studie kan aanvangen in 
een van de technische afdelingen: EL, TW, WB, CT, TN. 
Na een behoorlijke kennismaking met wiskunde en techniek en nadat een zekere basis in de informatica 
is verkregen, kan de student zich in de bovenbouwstudie verder bekwamen in de informatica. 
Er is op het ogenblik een behoorlijke studentenstroom via EL en TW die zich specialiseert in de 
informatica. 

4. Er is een goed samenwerkingsverband met diverse vakgroepen. Te noemen valt de samenwerking met 
de vakgroep Digitale techniek van EL. Deze werkverbanden zullen voortgezet moeten worden. 

5. Gezien het werk dat degenen, die met het onderzoek en onderwijs in de informatica zijn belast aan deze 
TH, hebben geleverd tot nu toe, is het verantwoord aan een zelfstandige eenheid de 
verantwoordelijkheid voor onderwijs en onderzoek en het beheer van de personele middelen op te 
dragen. Gestreefd moet daarom worden naar een zelfstandige eenheid. 

6. De werkverbanden en kruisrelaties moeten door interafdelingsvakgroepen, dubbelbenoemingen en door 
(geografische) huisvesting worden gerealiseerd. 

7. Gezien de onder 5 genoemde zelfstandigheid is de inpassing irrelevant. Echter men dient rekening te 
houden met het imago dat een bepaalde inpassing bij de buitenwereld oproept. Met name geldt dit voor 
de aankomende studenten, voor de Academische Raad, de zusterinstellingen van Delft en Eindhoven, de 
universiteiten en het Ministerie. 

8. De informatica is een zelfstandig vakgebied dat is te onderscheiden in:  
a. kerninformatica; hieronder valt de systeemprogrammatuur die een sterke binding heeft met de 
apparatuur;  
b. grondslagen van de informatica waarbij de eigenheid van het vakgebied duidelijk tot uitdrukking komt 
en tevens de binding met de wiskunde;  
c. toepassingen, waarbij technisch wetenschappelijke en bedrijfs- en bestuurskundige toepassingen voor 
deze TH het belangrijkste zijn. 

9. Inpassing in AW roept een imago op dat vermoedelijk recht doet wedervaren aan de technische 
toepassingen, bedrijfs- en bestuurskundige toepassingen en de grondslagen van de informatica. Inpassing 
in EL roept wellicht een imago van een gerichtheid op de systeemprogrammatuur, apparatuur en 
toepassingen binnen de elektrotechniek, 

10. Gezien punt 9 heeft de vakgroep Informatica een voorkeur voor inpassing in AW omdat dit het beeld 
oproept van een dienstbaarheid van de Informatica aan alle afdelingen van deze TH en een gerichtheid 
van de Informatica op alle toepassingsgebieden die aan deze TH worden bewerkt. 
Inpassing in AW vermijdt overaccentuering van een bepaald toepassingsgebied. 
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11. Een inpassing in EL kan tot gevolg hebben dat het Ministerie en de Academische Raad, en andere 
universitaire instellingen van mening zijn dat de bedrijfs- en bestuurskundige toepassingen niet door 
Twente worden verzorgd en daarom aan een andere instelling moet worden opgedragen. 

12. Voorts dient er rekening mee te worden gehouden welke de kansen zijn van de implementeerbaarheid 
van een nevenschikking van een informatica-onderafdeling. 
Bij inpassing in AW lopen wij het minste risico dat deze nevenschikking in de toekomst geweld wordt 
aangedaan. 

 
Inmiddels is door de vakgroep ook nagedacht over eisen voor de huisvesting van een nieuwe 
onderafdeling Informatica. De huisvesting staat niet los van de reeds bestaande problemen van 
andere afdelingen op de THT. Er lijken twee alternatieven te zijn:  
1. Samen met EL in het E&F-gebouw, met als voordeel de aanwezigheid van goede technische 

diensten, vooral voor Digitale techniek. Verder zijn er veel contacten met EL op het gebied 
van afstudeeropdrachten. 

2. Samen met TW en dicht bij het RC. Hiervoor zijn minder argumenten te vinden. Er zijn 
minder contacten met TW en het RC kan ook op afstand zijn diensten aanbieden. 

Behandeling van de nota in de HR 
Aanbevelingen van het CvB 
Op 25 mei 1976 stuurt het CvB, na op 7 mei nog eens te hebben overlegd met de stuurgroep, aan 
de HR een brief met argumenten die pleiten voor inpassing in resp. AW en EL. 
Voor inpassing in AW pleiten vier argumenten.  
1. De onafhankelijkheid komt hier het beste tot zijn recht 
2. Het is de wens van de meest betrokken vakgroep Informatica 
3. Bij opneming t.z.t. in het Academisch Statuut is een zelfstandige afdeling informatica een 

waarschijnlijke ontwikkeling 
4. Het komt overeen met het oorspronkelijke voorstel van de stuurgroep. 
 
Voor inpassing in EL pleiten ook vier argumenten. 
1. EL gaf de stoot tot ontwikkeling van de informatica aan de THT 
2. Een onderafdeling informatica in EL is weliswaar een ongewenste nevenschikking, maar na 

opneming in het Academisch Statuut kan de naam van de afdeling gewijzigd worden in 
Elektrotechniek en Informatica of informatietechniek 

3. Een ingenieursopleiding komt het beste tot zijn recht in een technische afdeling 
4. Het is in overeenstemming met het besluit van de HR van 23 juni 1975 
 
Verder wordt in deze brief opgemerkt dat de stuurgroep een neutraal standpunt inneemt over de 
inpassing, mits deze de zelfstandige ontwikkeling niet in de weg staat. Er wordt zelfs een lichte 
voorkeur voor EL in de stuurgroep gesignaleerd, vooral bij Offereins, Blaauw en Haitsma. 
Duijvestijn heeft een lichte en Verbeek en sterke voorkeur voor AW. 
 
Het CvB beveelt de HR aan om 
1. in te stemmen met de instelling van een experimentele studierichting ex art. 20 WWO 
2. deze de vorm te geven van een bovenbouwopleiding 
3. te blijven bij het oorspronkelijke besluit van inpassing in EL, maar daaraan twee voorwaarden 

toe te voegen: a) dat EL de zelfstandigheid binnen de afdeling waarborgt, en b) ‘dat de 
afdeling EL de dienende taak van de informatica en in het algemeen informatietechniek in zijn 
geheel ten behoeve van relevante ontwikkelingen in, of tezamen met andere afdelingen van de 
hogeschool met kracht zal bevorderen’ 

Vooral de tweede voorwaarde bij punt drie is erg vaag en breed geformuleerd. 
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De behandeling in de HR stagneert 
Op 14 en 15 juni 1976 staat informatica op de agenda van de HR.  
De raad is het er vrij algemeen over eens, dat de interne situatie met betrekking tot de informatica 
zeer helder is. Probleem is alleen de vraag of inderdaad een experimentele studierichting 
aangevraagd moet worden en de vraag hoe een dergelijke studierichting ingepast moet worden. De 
discussie richt zich voornamelijk op de inpassing en het blijkt dat het voorstel van het CvB zeer 
onduidelijk is geformuleerd en na een verdere discussie blijkt dat het niemand duidelijk is, wat de 
juridische consequenties van de verschillende inpassingmogelijkheden zullen zijn en ook, welke 
mogelijkheden tot inpassing er zijn. Na een schorsing van de vergadering van 15 juni deelt het 
CvB mee zijn voorstel terug te nemen. De KPS brengt daarop het volgende hergeformuleerde 
voorstel in stemming: 
 
De Hogeschoolraad, 
- gehoord de beraadslagingen met betrekking tot informatica; 
- uitgaande van de wenselijkheid van een verdere uitbouw van dit zwaartepunt; 
besluit het College van Bestuur uit te nodigen: 
1. de juridische consequenties van een eventuele inpassing nader aan te geven; 
2. het alternatief om informatica binnen de bestaande afdelingen te ontwikkelen, te onderzoeken; 
3. op korte termijn een gesprek te voeren met de staatssecretaris m.b.t. middelen ter 

ondersteuning van de uitbouw van informatica aan de THT en over de mogelijkheden om een 
experimentele studierichting aan te vragen binnen het kader van de onder 2. genoemde vorm; 

en besluit: 
- de aanvraag van een experimentele studierichting informatica door een nader aan te geven 

afdeling te ondersteunen, indien blijkt dat binnen de afdelingen geen ruimte is om op adequate 
wijze vorm te geven aan het onderwijs in informatica; 

en geeft het CvB toestemming binnen de hierboven genoemde beperkingen de noodzakelijke 
stappen te ondernemen. 
 
Hierbij onthouden zich echter zoveel raadsleden van stemming, dat geen beslissing genomen kan 
worden.  
Het CvB schuift de beslissingen voor zich uit 
Het CvB stelt een nieuw voorstel in het vooruitzicht (HR-76547/10), maar daarover wordt niets 
meer van het CvB vernomen. 
 
Inmiddels heeft in september 1976 van Spiegel het rectoraat van Kreiken overgenomen. Verbeek 
meldt op 22 september aan de stuurgroep dat hij informeel van Van Spiegel vernomen heeft dat 
het CvB een werkgroep wil instellen die zich zal bezighouden met vormgeven en inpassen van de 
uitbouwplannen, waaronder ook informatica. Op 27 januari 1977 meldt hij daar nog niets van 
vernomen te hebben.  
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Jaaroverzicht 
WUB 
Er ligt een voorstel om de WUB, die officieel op 31 augustus 1976 zal aflopen te verlengen tot 1 
september 1980. 

Van Spiegel rector 
Het college van Decanen draagt Van Spiegel (foto), hoogleraar bij 
Toegepaste Wiskunde (vakgroep Fundamentele wiskunde), voor ter 
benoeming per 1 september tot rector magnificus van de hogeschool. 
Nummer twee op de voordracht is Offereins. Volgens de verdere procedure 
zal de staatssecretaris Van Spiegel ter benoeming tot rector bij de Kroon 
voordragen, na overleg met de hogeschoolraad. Het is de bedoeling dat 
Van Spiegel voor drie jaar wordt benoemd. 
Van Spiegel werd op 9 april 1922 te Harlingen geboren. Na de hbs-b 
studeerde hij wis- en natuurkunde aan de RU Groningen, waar hij in 1948 
het doctoraalexamen aflegde. In 1957 
volgde zijn promotie op een proefschrift getiteld Geometry of aggregates. 

Van 1947 tot 1959 was hij docent bij het VHMO, waarna hij aan de TH Delft werd benoemd, eerst 
als wm, later als lector. In 1964 volgde zijn benoeming tot hoogleraar aan de afdeling WB, later 
aan de onderafdeling TW. Hij vervult tal van nevenfuncties op landelijk en regionaal terrein. Hij is 
medeoprichter van de SWOT. 

Campus 
Bij het vijftienjarig bestaan van de THT wordt uitgebreid teruggekeken naar de voorbije jaren. Het 
THT-nieuws neemt samen met de nieuwe rector een duik in het verleden: ‘De eind zestiger jaren 
op gang gekomen democratisering en vooral de interne democratisering was in principe een 
wezenlijk onderdeel van de campusfilosofie. De maatschappelijke veranderingen haalden als het 
ware de campusfilosofie in, die daarmee ophield een onderscheidbare filosofie te zijn.’ Over de 
THT: ‘Natuurlijk halen we nog zeker vijftien jaar, met als belangrijke aspecten de uitgroei van de 
toegepaste maatschappijwetenschappen en de aanzet voor de derde poot: de biowetenschappen.’  
Opvallend is dat informatica hierbij niet wordt genoemd. Zie ► Interview Van Spiegel. [76-37] 
 
Verder in het THT-nieuws een terugblik met Breedveld (foto), de grondlegger van EL en veertig 
jaar ingenieur [76-40]: ‘Voor WB, EL en CT sleutelden de pioniers Van Hasselt, Breedveld en 
Vlugter vanaf 1962 aan de opzet en organisatie van hun afdeling. Breedveld daarover: ‘In die 
opbouwperiode was het voor mij de vraag of er hier mogelijkheden waren voor ontwikkelingen die 
duidelijk afweken van wat Delft en Eindhoven op dat moment deden. Ik dacht dat Berkhoff daar 
ook goed oog voor had. Het resultaat was in elk geval dat 
werktuigbouwkunde zich vooral op productietechniek richtte en niet 
zozeer op de standaard ‘mechanical engineering’, dat EL zich beperkte tot 
informatietechniek (het woord informatica is hier al in 1963 gevallen) en 
dat CT werkelijk technologie zou bedrijven en niet voor 90 procent chemie 
zoals in Delft. Ik had ‘t gevoel dat ik daar full-hearted aan kon meewerken, 
want uit ervaring wist ik dat in Delft bepaalde ontwikkelingen, zoals 
regeltechniek en computertechniek niet vlot van de grond kwamen. In dit 
nieuwe instituut konden die gebieden als ware meteen worden ingebouwd. 
Daardoor kregen we ook de gelegenheid vakmensen uit de industrie aan te 
trekken, die beslist niet naar Delft zouden zijn gegaan. Dat klinkt onvriendelijk, maar ze zagen hier 
meer mogelijkheden en die zijn inderdaad benut. 
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Dat ik als eerste hoogleraar voor een groot deel de stijl van EL heb bepaald is juist. Het lijkt me 
thans een vrij gave afdeling, die er in geslaagd is de informatietechniek centraal te stellen. Wel 
moet ik zeggen dat er in EL te veel mensen van dezelfde leeftijd zitten. We hebben destijds bewust 
gestreefd naar een geleidelijke leeftijdsopbouw, maar dat lukte niet omdat in die tijd de juiste 
mensen niet te vinden waren. Verder vind ik dat het hier en daar schort aan de mentaliteit van de 
medewerkers, niet alleen bij EL maar ook bij andere afdelingen. Ik zou graag zien dat zij zich niet 
beperken tot het kringetje van hun vakgroep of dienst, maar de belangen van de hele afdeling en 
THT goed in het oog houden. Dan zal men vermijden voor persoonlijke of groepsbelangen te 
vechten, die in het groter geheel niet passen. Men mag in een organisatie als de THT niet 
egocentrisch of narrow minded zijn.’ 
Voor het volledige interview zie ► Interview Breedveld. 

Personeel 
Enkele personeelsleden wordt in februari 1976 gevraagd een keuze te maken uit drie soorten 
koffie. Om negatieve reacties van collega’s op hun keuze te voorkomen willen ze anoniem blijven. 
Het is voor het eerst dat het THT-nieuws daartoe balkjes gebruikt in een foto. 
 

 
Anoniem koffieproeven 

Studenten 
Einde baccalaureaat 
In oktober geeft het CvB de faculteiten in overweging de 
baccalaureaatsexamens te vervangen door kandidaatsexamens. 

Klaas van den Berg gevangen in Zambia 
Klaas Van den Berg (foto), docent EL (29) is in mei 1975 samen met de 
Delftse student Georges Siemensma, die hem in het project THD/E/T-13 
assisteert, voor een verblijf van ruim twee jaar met zijn gezin naar Zambia 
vertrokken. 
de heer Siemensma, die ook in dienst is van de THT, is op 7 februari 
gearresteerd met drie lectoren uit Italië, Zuid-Afrika en Engeland. Tegen 
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deze vier is nog geen officiële aanklacht ingediend. Volgens de CICA-Twente, die de uitzending 
van ontwikkelingswerkers regelt, is ir Van den Berg op heterdaad betrapt toen hij bij een bezoek 
aan Siemensma in de gevangenis een briefje van Siemensma, waarvan de inhoud niet bekend is, in 
ontvangst nam. De CICA verklaarde nadrukkelijk dat zijn arrestatie niet in verband staat met de 
gevangenneming van de vier andere medewerkers. 
De CICA heeft enige malen per week telefonisch contact met haar mensen in Zambia. Klaas maakt 
het naar omstandigheden uitstekend. In afwachting van verdere mededelingen van Buitenlandse 
Zaken en Nuffic vindt de werving door de CICA van ‘teaching assistants’ normaal doorgang. 
De voorlopige hechtenis wordt verlengd met 14 dagen tot 28 dagen. De gevangenen mogen een-
maal per week bezoek ontvangen. 
Rector magnificus Kreiken heeft een brief geschreven aan president Kaunda, die rector magnificus 
is van de universiteit van Zambia. 
Op 24 maart spreken in Den Haag de projectverantwoordelijken, Kreiken en Nuffic-voorzitter 
Moons met de Nederlandse ambassadeur in Zambia, die door omstandigheden enkele dagen in 
Nederland vertoeft. Twee dagen later voeren ze een gesprek met de Hoge Commissaris van 
Zambia Shamoya, de Zambiaanse ambassadeur in Londen (Zambia heeft in ons land geen 
ambassadeur). Men hoopt daar niet alleen wat meer te weten te komen, maar ook mogelijk wat te 
bereiken voor Klaas en Georges. 
Zijn pleidooi wierp snel vruchten af: kort daarna worden de beide gevangenen op vrije voeten 
gesteld waarbij zij de aanzegging krijgen binnen 48 uur het land te verlaten. 

Derde lustrum 
De THT viert haar derde lustrum.  
 

 
Terugblik: Cals opent de naar hem genoemde laan 

Diesrede 
Op vrijdag 26 november 1976 spreekt prof. Blaauw de vijftiende diesrede uit, getiteld Beschrijven 
en begrijpen. Daarbij geeft hij traditiegetrouw een overzicht van de ontwikkelingen in zijn 
vakgebied, de digitale techniek, dat een onderdeel is van de elektrotechniek enerzijds en de 
informatica anderzijds. Vervolgens stelt hij dat de TH Twente bij uitstek geschikt is voor het 
instellen van een onafhankelijke opleiding tot informatica ingenieur. 
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Blaauw spreekt de diesrede uit op 26 november 1976 

Verder gaat de rede in op de ontwikkelingen in het vakgebied van de digitale techniek. Het 
beschrijven van een digitaal systeem, zoals een computer, is een essentieel deel van de 
ontwerpactiviteit. Zo kunnen onvolledigheden, dubbelzinnigheden en logische fouten in een 
ontwerp vroegtijdig gevonden worden. Daarbij behoeft een logisch sluitend systeem de gebruiker 
of bouwer in zijn vrijheid geenszins te belemmeren. Wie zegt: ‘dat kan niet vanwege de 
computer’, bedoelt maar al te vaak: ‘dat wil ik niet, ook al hebben we een computer.’ 
De beschrijving kan ook gebruikt worden om na te gaan of een ontwerp consequent is en daarmee 
gemakkelijk te begrijpen. Tenslotte kan een beschrijving het gemak en het profijt van fraude bij 
een systeem aantonen. 
Zijn de kosten, in moeite en risico, klein en is het voordeel groot, zoals bij belastingontduiking, 
dan nodigt zulks een systeemfraude uit en is daarmee immoreel. 
Voor de tekst van de rede zie ► Diesrede Blaauw. 

Schaken 
Bij het lustrum gaan op 27 november tien jonge veelbelovende schakers uit de regio simultaan 
schaken tegen de DEC-10. ‘Om de computer niet al teveel te benadelen, is gezocht naar jongelui 
die een even grote intelligentie hebben als deze computer.’  De DEC-10 blijkt toch slimmer, en 
verliest maar een partij. 
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De dames van TW 
Eveneens ter gelegenheid van het lustrum worden de dames van TW op de foto gezet. 
 

 
De dames van TW, voor het lustrum op de foto 

Actualiteitencollege 
Op 17 maart spreekt L. Veelenturf over Kunnen computers lezen? 
Om de uniciteit van de mens te accentueren wordt nog al eens beweerd dat de computer een ‘stom’ 
ding is die, hoewel hij in staat is bepaalde bewerkingen snel en correct uit te voeren, slechts die 
operaties kan verrichten waarvan de opeenvolgende stappen tot in details zijn voorgeschreven en 
ingegeven door de mens. 
Hoewel deze uitspraak in zekere zin correct is, is veelal niet bekend dat rekenmachines bepaalde 
bewerkingen kunnen uitvoeren terwijl die machines daartoe niet specifiek voorgeprogrammeerd 
zijn, maar die dat met vallen en opstaan hebben geleerd uit een reeks ervaringen. In zo’n geval 
maakt de rekenmachine in een leerperiode een model van ‘zijn wereld’ waarmede hij dan in staat 
is correcte uitspraken te doen over, door hem nog niet eerder waargenomen, causale 
verschijnselreeksen in ‘zijn wereld’. Boeiende parallellen zijn er tussen de theorie van het gedrag 
van deze machines en de psychologische leertheorieën. 

Vakgroepen 
Informatica 
Ambtsaanvaarding Van der Pool 
Donderdag 1 april 1976 heeft dr J.A. van der Pool (foto) door het uitspreken van zijn rede 
Overzicht houden, zijn ambt aanvaard van buitengewoon hoogleraar in de afdeling der algemene 
wetenschappen om onderwijs te geven in de programmatuur voor bedrijfskundige systemen. 
Jan Albertus van der Pool werd geboren op 16 oktober 1922 te Rotterdam. Hij studeerde wiskunde 
aan de universiteit te Leiden en Utrecht. In 1947 slaagde hij voor het doctoraalexamen wis- en 
natuurkunde. In 1962 volgde hij een cursus van drie maanden aan het Systems Research institute 
van IBM te New York, in 1967 gevolgd door een graduatecourse van één maand. In 1973 
promoveerde hij te Leiden. Van 1948 tot 1957 was hij werkzaam bij de Nationale 
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Levensverzekering Bank N.V. te Rotterdam. Naast deze werkkring was hij docent bij de Stichting 
Buitenuniversitaire Opleiding tot Actuaris. In 1957 trad hij in dienst van IBM Nederland N.V. te 
Amsterdam, waar hij sedert 1972 als scientific relations manager werkzaam is. In 1969/1970 
vervulde hij een leeropdracht bij de Rijksuniversiteit 
te Groningen, terwijl hij vanaf medio 1970 een twee 
jaar durende stage bij IBM-research te San José over 
datastructuren vervulde. 
Samenvatting van de rede 
Het vermogen van de mens om met symbolen te 
kunnen werken verleent hem de mogelijkheid om 
uitgebreidere organisaties dan de direct 
waarneembare te besturen. Aangezien dit vermogen 
beperkt is, zijn aard en omvang van bestuurbare 
organisaties sterk afhankelijk van de hulpmiddelen 
tot overzicht houden. 
Een computersysteem is mede door zijn omvangrijke 
hulpgeheugens een instrument waarin een relatief 
uitgebreid, exact, efficiënt en ondubbelzinnig 
dynamisch beeld van de onderneming kan worden 
opgeslagen en bijgehouden. Dat beeld dient het 
operationeel gebeuren en is uitgangspunt voor 
planning op verschillende niveaus. 
Toekomstige computersystemen kunnen door de 
recente ontwikkelingen van de apparatuur, 
geografisch en functioneel even gespreid zijn als de 
organisaties die ze bedienen. De eenheden voor 
verwerking en opslag van gegevens zullen zijn 
opgenomen in een communicatienetwerk. De 
activiteitscentra maken gebruik van veelal 
gespecialiseerde eindtoestellen voor communicatie 
met het in het systeem aanwezige 
ondernemingsbeeld. 
Bij het overbruggen van de spanwijdte naar de 
realisering van de potentiële mogelijkheden is onder 
meer de programmering een probleem. Hoewel op dit gebied de laatste jaren eveneens voortgang 
is gemaakt is een revolutionaire doorbraak niet in het verschiet. 
Samengaand met een algemeen streven naar decentralisatie van taken, wordt ook gezocht naar 
decentralisatie van de programmeerwerkzaamheden. 
In het huidige onderzoek wordt veel aandacht besteed aan enerzijds de opbouw en inrichting van 
de gegevensverzamelingen. Anderzijds aan de directe – mede door hen geprogrammeerde – 
communicatie met die gegevensverzamelingen door eindgebruikers, die geen 
computerdeskundigen zijn. De tekst is weergegeven in ► Inaugurele rede Van de Pool. 

Jaarverslag onderwijs en onderzoek Informatica 
Het jaarverslag, in ► Jaarverslag INF 1976, en het overzicht van de projectgroepen van TW, in ► 
Onderzoek INF 1976, geven een beeld van de ontwikkelingen van onderwijs en onderzoek van de 
vakgroep Informatica bij TW. 
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Digitale techniek 

 
Bedradingsmachine van Digitale techniek 

Jaarverslag onderwijs en onderzoek 
Het jaarverslag, in ► Jaarverslag DT 1976, en het overzicht van de projectgroepen van EL, in ► 
Onderzoek DT 1976, geven een beeld van de ontwikkelingen van onderwijs en onderzoek van de 
vakgroep Digitale techniek bij EL. 

Onderzoek 
In januari 1976 krijgt de centrale Bibliotheek één terminal met een modemverbinding ten behoeve 
van literatuuronderzoek in diverse databases. 

Colloquia 
Op 27 januari 1976 houdt M.E. Senko van het Thomas J. Watson Reasearch Center een lezing 
over Recent developments in Data Base Management. 
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Op 3 maart 1976 geeft Opgenoorth een colloquium getiteld Digitale simulatie van continue 
dynamische systemen. 
Op 28 april, 18 en 25 mei en 28 juni verzorgt Digitale techniek een EL-colloquim van prof. Morris 
Mano (California State University, Los Angeles) over Electrical Engineering Education in 
California; Digital Logic families and IC Digital Functions; Design with MSI components using a 
Register Transfer Language; en Digital Design with LSI components, microprocessors and 
microcomputers. 
Kleima vertelt op 2 juni iets over Een vrijetijdsschilder over het vierkleurenprobleem. 
Wilmink houdt op 23 juni een voordracht over Microprocessors, en A. Dunworth op 27 oktober 
over Electrical Engineering Education and Research at the University of New South Wales, 
Australia. 

Onderwijs 
SWOT 
Van Kooten neemt op 8 december 1976 afscheid als directeur van de SWOT (foto). Hij heeft zich 
vanaf 1966 als docent en vanaf 1969 als directeur ingezet voor de stichting. 
 

 
Afscheid Van Kooten 

Rekencentrum 
Het Rekencentrum beschikt over een DEC-10/90 met 256K woorden geheugen en de nodige 
randapparatuur, waaronder een digitale plotter. Verspreid over diverse gebouwen op de campus 
zijn bovendien 3 remote-batchstations, 30 terminals en 5 beeldbuizen aangesloten, waarmee on 
line verwerking mogelijk is. De RU Groningen is met 1 remote-batchstation en 16 terminals 
aangesloten. De THD, KUN, LHW elk met 1 terminal. 
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Remote-station in het WB-gebouw 

Van 5 tot 15 juli vervangt het RC de CPU van de DEC-10 door de snellere KL-10. Verwacht 
wordt dat de executietijden zullen halveren. 
Dick Severein beschrijft de ervaringen van een jaar gebruik van de nieuwe computer in ► Eerste 
jaar DEC-10. 
 

 
Operators in overleg bij de DEC-10 
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Er zijn negen operators en vier ponstypistes werkzaam in het Rekencentrum. 
 
Er wordt een cursus Het gebruik van de DEC-10 gegeven over monitorcommando’s voor het 
verwerken van programma’s in batch en timesharing. 
 
Tektronics Holland B.V. organiseert met het RC van 13 tot 15 april een demonstratie van grafische 
displays van Tektronics en van daarop te gebruiken grafische pakketten. 

Samenwerking universitaire rekencentra 
In april vraagt de staatssecretaris naar de regeling betreffende het medegebruik van de 
zusterinstellingen van de DEC-10. Het CvB licht de staatssecretaris daaromtrent schriftelijk in. 
Er wordt een landelijke stuurgroep en een aantal werkgroepen ingesteld om de samenwerking 
tussen de universitaire rekencentra vorm te geven. Hoewel de staatssecretaris nog niet op het 
aangeboden voorstel gereageerd heeft, is de colleges van bestuur door de stuurgroep reeds wel 
verzocht formeel akkoord te gaan met de instelling van een definitieve stuurgroep en daarvoor 
twee vertegenwoordigers aan te wijzen. Het college van bestuur van de THT heeft dat inmiddels 
gedaan en naast Van der Meer ook Van Kooten aangewezen als afgevaardigde. Tevens heeft het 
college ingestemd met de instelling van de werkgroepen: Beheertechnische problemen, 
Vergelijkbaarheid financiële en personele gegevens, Planning computerfaciliteiten en 
Kostenraming en een werkgroep Inventarisatie bestuurlijke informatiesystemen. 
In ► Samenwerking rekencentra belicht de directeur van het Rekencentrum Van Kooten de 
initiatieven en activiteiten die ertoe hebben geleid, dat de universitaire samenwerking op 
computergebied op gang komt. 
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1977 

Oprichting Informatica 
TW-memorandum over Informatica 
Op 24 januari 1977 stuurt TW een TW-memorandum over Informatica naar het CvB met het doel 
de besluitvorming rond informatica weer te activeren. In februari 1977 gaat de nota voor een 
reactie naar de stuurgroep Informatica. 
 

 
TW blijkt zonder vakgroep Informatica niet voor één gat gevangen 

In het memorandum wordt duidelijk gemaakt dat ‘informatica niet wiskunde is, of digitale 
techniek of bestuurlijke informatieverwerking, of ... enzovoorts, maar gewoon alles wat te maken 
heeft met digitale computers en het gebruik ervan.’ Het gaat om het ontwerpen en bouwen van 
middelen voor gegevensverwerking en het gebruik van die middelen op vele gebieden. Een 
belangrijke activiteit daarbij is het ontwerpen van programmatuur. 
Vervolgens wordt de huidige situatie van informatica geschetst als een in 1972 binnen TW 
ingestelde vakgroep die door TW en EL gezamenlijk is bemand. In december 1976 zijn er in de 
vakgroep 28 personen werkzaam. Van de 142 B-diploma’s van TW zijn er 20 van informatica en 
van de 432 B-diploma’s van EL zijn er 60 van digitale techniek en nog 32 van andere EL 
vakgroepen. Voor de D-diploma’s is dat 10 van 47 bij TW, en 29 resp. 19 van 180 bij EL. 
Hierna wordt ingegaan op de uitgroei van informatica, waarbij de activiteiten als gevolg van de 
drie reeds verschenen nota’s nog eens worden samengevat. Verder wordt het standpunt voor een 
bovenbouwopleiding, in plaats van een volledige cursus verduidelijkt. In de onderbouw van de 
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studierichtingen WB, EL, CT, TN en TW zit al een basis informatica, waardoor doorstroming naar 
een kopopleiding na het B-diploma mogelijk is. 

Inpassing 
Tot slot komt het hete hangijzer van de inpassing ter sprake. Benadrukt wordt dat de opleiding in 
zeer nauwe relatie met TW noodzakelijk is en dat inpassing in een andere technische afdeling (met 
name EL) onjuist zou zijn.  
De argumenten zijn:  
a. er wordt gewerkt met abstracties en met methoden en middelen die wiskundig van aard zijn 
b. de uitgroei van bedrijfskundige en bestuurlijke toepassingen past niet binnen EL 
c. de opleiding tot wiskundig ingenieur heeft een nauwe relatie met informatica nodig, omdat 

deze een grote verbreding en verdieping van wiskundige toepassingen geeft 
d. de vakgroep Informatica (TW en EL) heeft bij herhaling de noodzaak en wenselijkheid 

beargumenteerd van inpassing bij TW 
Voorgesteld wordt een nieuwe onderafdeling in AW op te richten, of een onderafdeling 
Toegepaste Wiskunde en Informatica met twee studierichtingen. Er is voorkeur voor de tweede 
mogelijkheid. Opgemerkt wordt nog dat deze vormgeving ook passend is voor de TH Delft. 

Stuurgroep bezorgd over afwachtende houding van het CvB 
Verbeek vraagt aan rector Van Spiegel, die in de vergadering het CvB vertegenwoordigt, naar de 
stand van zaken rond de aanvraag van de studierichting en de door het CvB gedane stappen. Van 
Spiegel antwoordt dat er een werkgroep is ingesteld, die de inpassingproblematiek in zijn 
algemeenheid bestudeert. Deze werkgroep besteedt onder meer ook aandacht aan de 
democratische structuren. Over een aanvraag stelt het CvB zich afwachtend op en verwacht 
eventuele stappen vanuit de basis via de afdelingen. Volgens Offereins, die tevens lid is van deze 
werkgroep, mag van deze werkgroep op korte termijn niet veel resultaat verwacht worden. De 
werkelijke problemen komen niet boven tafel en er wordt indirect in abstracties over gesproken. 
Blaauw merk op dat er geen democratische problemen te verwachten zijn omdat er straks gewoon 
een raad zal zijn die dit waarborgt. Verder constateert hij dat in het afgelopen half jaar het CvB 
geen enkele bijdrage heeft geleverd in de oplossing van de problemen. De tijd verstrijkt en 
daarmee vermoedelijk ook de kans om op een gunstig tijdstip een aanvraag tot instelling in te 
dienen. Verbeek is het met deze zienswijze geheel eens en wil graag het voorzitter- en 
lidmaatschap van de stuurgroep neerleggen. 
Blaauw stelt voor niet langer op het CvB te wachten en zelf actie te nemen. Hij stelt voor twee 
subcommissies in te stellen, waarvan een zich richt op de inpassing en de andere op het probleem 
van de overhead van onderwijsadministratie en bureau, waar de HR nogal zwaar aan tilt. Verbeek, 
Entrop en Brack vormen de eerste en Blaauw, Duijvestijn en Haitsma de tweede subcommissie. Ze 
gaan meteen aan het werk. 

Resultaten van de subcommissies 
De juridisch-organisatorische mogelijkheden 
In maart 1977 wordt door mr A. Brack, lid van de eerste subcommissie van de stuurgroep, die zich 
met de inpassing bezighoudt, onderzocht hoe volgens de wet een zelfstandige 
bovenbouwstudierichting met een eigen diploma en autonomie t.a.v. het onderwijs- en 
onderzoekprogramma kan worden ingericht. Dit blijkt niet binnen een bestaande studierichting te 
kunnen en evenmin met grensoverschrijdende vak-, werk- of onderwijsgroepen. 
Een experimentele studierichting moet worden aangevraagd door een of meer afdelingsraden (niet 
door een onderafdelingdraad), worden ingesteld door de hogeschoolraad en worden goedgekeurd 
door de minister na consultatie van andere instellingen. Organisatorisch kan de studierichting 
worden ondergebracht in een van de aanvragende afdelingen, maar waarschijnlijk niet in een 
onderafdeling, tenzij die in oprichting is.  
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Er resteren vier mogelijkheden voor het onderbrengen van de experimentele studierichting 
informatica:  
1. in een door EL en TW of AW op te richten tussenafdeling 
2. in een in EL of AW op te richten onderafdeling 
3. in een op te richten zelfstandige afdeling Informatica 
4. in een bestaande (onder)afdeling EL, AW of TW 
Juridisch blijkt het nog niet zo duidelijk te zijn. In vrijwel alle mogelijke situaties zal wijziging 
van het Academisch Statuut noodzakelijk zijn, mede omdat een studierichting Informatica daarin 
nog niet is opgenomen. 
Schattingen van de overhead 
Eveneens in maart komt de tweede subcommissie met een memorandum over schattingen van 
behoeften t.b.v. bestuur en beheer en huisvesting voor een eenheid informatica en mogelijke 
samenwerkingsvormen met bureaus van bestaande afdelingen. Na een uitvoerige berekening is de 
conclusie dat de ‘overhead’ voor het WP ongeveer 1 formatieplaats bedraagt, en dat de technisch 
administratieve ondersteuning bij integratie van het afdelingsbureau met dat van EL resp. TW in 
beide gevallen ongeveer 1 tot 1,5 extra personeelsplaats kost. 

Plan voor instellen van een inter-TH-commissie 
Op 16 mei 1977 komen de besturen van de drie TH’s in Twente bijeen om zich te buigen over de 
landelijke ontwikkelingen van het informaticaonderwijs. Elke TH heeft een stuurgroep die de 
lokale plannen behartigt. Het functioneren van de stuurgroepen wordt besproken. Ook komt het 
interimrapport van de ARWI ter sprake. Hierin wordt de voorkeur uitgesproken voor het opnemen 
van een aparte studierichting informatica, met als voordelen meer kans op profilering van het vak. 
Een probleem is nog dat het vakgebied niet duidelijk omschreven is.  
Een van de conclusies is dat het zinvol wordt geacht een inter-TH-commissie in het leven te 
roepen die de landelijke ontwikkelingen volgt en waarbinnen overleg over de opzet van een 
informaticaopleiding aan de drie TH’s plaats kan vinden. Verbeek ziet hierin een kans om het 
voorzitterschap van de stuurgroep, die mede door de terughoudendheid van het CvB weinig 
vordering weet te maken, in te ruilen voor een actievere rol in een nieuwe landelijk opererende 
werkgroep. 
De commissie wordt op 20 juni 1977 ingesteld en vergadert voor het eerst op 18 augustus 1977 in 
Utrecht. Voor deze vergadering heeft Verbeek een eerste ‘praatstuk’ van 22 juli 1977 ingebracht, 
waarin de gedachte uitgaat naar een bovenbouwstudie van 2 a 3 jaar, met een zodanige juridische 
vormgeving dat zelfstandigheid van onderwijs en onderzoek gewaarborgd is, en geformuleerd 
conform het binnenkort te verwachten ARWI rapport, waarvan een interimversie op 16 mei werd 
besproken. 
Het blijkt dat Delft en Eindhoven informatica liever ingebed willen zien in TW, omdat daar een 
‘apparatuurpoot’ ontbreekt. Men vindt dat Twente dit gemis voor Nederland maar moet 
goedmaken. 

Voorlopig geen aparte informaticaopleiding 
Het THT-nieuws schenkt in een artikel aandacht aan de impasse tussen de stuurgroep en het CvB 
en de daaruit voortvloeiende overstap van Verbeek naar de inter-TH-commissie: 
De informatica verkeert in een patstelling. De afdelingen wijken geen duimbreed van hun 
standpunt, de stuurgroep ziet geen mogelijkheden de impasse te doorbreken en zal dus geen 
voorstellen uitbrengen. Een in het voorjaar door de CvB’s ingestelde commissie van de drie TH’s 
zal half november met een rapport komen op welke wijze gestalte kan worden gegeven aan een 
opleiding informatica aan de drie technische hogescholen. Meer dan men nu al weet zal er echter 
niet uit te voorschijn komen en het lijkt vooralsnog het beste de zaak maar op zijn beloop te laten 
en te wachten totdat de andere TH’s met zo’n opleiding voor de dag komen. 
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Want dan kan Twente volgens Verbeek niet achterblijven. Voordat het zover is zijn we wel weer 
een paar jaar verder.’ Zie ► Informatica impasse. 

Voorstel tot instelling studievarianten Informatica 
Op 27 juni 1977 stuurt de stuurgroep Informatica van de THT ter voorkoming van het stagneren 
van de verdere ontwikkelingen een voorstel voor de instelling van studievarianten in de 
informatica aan het CvB. De stuurgroep beveelt nu aan een weg in te slaan die feitelijk de 
studierichting realiseert op een zodanige wijze dat na goedkeuring van de instelling van een 
studierichting informatica de aanpassing hieraan geruisloos kan verlopen. Men stelt het volgende 
voor. 
Na een geschikt punt in de studie kan de student in zijn afdeling een studievariant in de 
informatica volgen. De afdeling reikt het ingenieursdiploma uit. Hierbij is aangenomen dat in de 
studie voorafgaand aan het keuzepunt in voldoende mate aandacht is gegeven aan de informatica. 
De verantwoordelijkheid voor de opzet, de inhoud en de bewaking van het studieprogramma na 
het keuzepunt wordt, ex artikel 13 WUB door de afdelingen gedelegeerd aan een commissie 
Informatica, die als opvolger van de stuurgroep kan worden gezien. De commissie stelt een 
subcommissie in die het onderwijsprogramma van de informatica opstelt en die gaat heten 
onderwijscommissie informatica (OWI). 
De OWI onderhoudt contacten met de onderwijscommissies van de afdelingen. Dit houdt in dat de 
studieprogramma’s formeel niet door de onderwijscommissies van de afdelingen worden 
goedgekeurd, maar door de OWI. 
Het voorstel betekent dus het volgende: voor wat betreft het onderwijs in de informatica binnen de 
afstudeervariant treedt de commissie informatica op als afdelingsraad en de OWI als 
onderwijscommissie. De commissie informatica stelt een voorlichtingscommissie in, die er onder 
andere voor zorgt dat de opleiding in de informatica in de studiegids op duidelijk herkenbare wijze 
wordt omschreven. Bovendien verzorgt zij de contacten met instellingen en bedrijven, het 
voorbereidend wetenschappelijk en het hoger beroepsonderwijs. 
De commissie informatica onderhoudt contacten met de onderzoekscommissies van de afdelingen. 
De commissie informatica formeert een dagelijks bestuur dat zorgt voor de uitvoering van de 
onderwijsplannen. 
Om het hierboven geschetste plan uit te werken en te realiseren stelt de stuurgroep informatica 
voor: 
1. Het College van Bestuur verzoekt op korte termijn aan de afdelingen TW, EL en BK om als 

eersten zulk een studievariant in te stellen en leden aan te wijzen voor de commissie 
informatica. 

2. De commissie voor de informatica stelt zo spoedig mogelijk een onderwijsplan voor de 
afdeling op, waarbij in hoofdzaak wordt uitgegaan van de nota van de Stuurgroep van februari 
1976, inclusief de proeve van curriculum van appendix 2 van deze nota. 

3. Gestreefd wordt naar effectuering van de informaticavariant met ingang van het studiejaar 
1978-1979.  

Reactie van EL op het voorstel 
Op 29 augustus 1977 stuurt EL een reactie aan het CvB. Hierin wordt eerst, even terzijde, 
nogmaals de voorkeur voor een onderafdeling Informatica binnen EL geuit en worden vervolgens 
wat haken en ogen genoemd die aan het voorstel van de studievarianten (EL spreekt in dit verband 
liever over afstudeerrichtingen) lijken te kleven. EL kan er daarom nog even geen duidelijke 
mening over vormen en vraagt het CvB of die nog steeds een onderafdeling nastreeft en wat het 
CvB van het plan van studievarianten vindt en wat daarvan het landelijk en civiel effect is. 

Rapport Ontwikkeling van de informatica aan de Technische Hogescholen 
Verbeek heeft in augustus 1977, toen duidelijk werd dat de ontwikkelingen binnen de THT zozeer 
waren vastgelopen dat er voorlopig geen formele beslissing meer te verwachten zou zijn, het 
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voorzitterschap van de Stuurgroep Informatica aan Duijvestijn overgedragen. Hij gaat nu samen 
met Blaauw aan de slag in een inter-TH-commissie informatica, die tot taak heeft na te gaan op 
welke wijze informatica aan de drie TH’s tot ontwikkeling zou kunnen komen. Wat plaatselijk niet 
lukt, lukt misschien wel landelijk en kan dan daarna als motivatie dienen of misschien wel van 
bovenaf worden opgelegd. 
De inter-TH-commissie werd op 16 mei 1977 door de colleges van bestuur van de drie TH’s 
ingesteld met als taak: het aangeven van de hoofdlijnen voor een structuur en voor de inhoud van 
een onderwijsprogramma; het vaststellen van eindtermen en entreetermen; het vaststellen van de 
duur van de opleiding; het doen van voorstellen voor de organisatorische vormgeving van de 
opleiding. 
De zes leden zijn G.A. Blaauw en L.A.M. Verbeek van de THT, C.H.V.A. Botter en R.J. Lunbeck 
van de THE, en IJ. Boxma en D.H. Wolbers van de THE. 
Op 19 december 1977 komt de commissie met het eerste rapport. 
Het rapport begint met uit te leggen wat het verschil is tussen een studierichting en een 
(onder)afdeling. Dit laatste is een organisatorische eenheid die voor nul of meer studierichtingen 
verantwoordelijk is, terwijl een studierichting opleidt voor een bepaald ingenieursdiploma. Te 
verwachten is dat de studierichting informatica binnenkort opgenomen zal worden in het 
Academisch Statuut. 
Na een overzicht van onderwijs en onderzoek op het gebied van de informatica aan de drie TH’s 
en het belang daarvan voor de maatschappij komt men tot de volgende conclusies. 
- aan de drie TH’s kan een studierichting informatica, leidend tot het diploma informatica-

ingenieur, vooralsnog het beste de vorm krijgen van een bovenbouwstudie van 2 tot 2,5 jaar na 
het kandidaatspunt 

- het onderwijsprogramma van de bovenbouwstudie voor informatica-ingenieur zou 
gestructureerd moeten worden, zoals in dit rapport is aangegeven 

- voor de organisatorische eenheid, verantwoordelijk voor de studierichting informatica, moet 
een nadere keus gemaakt worden tussen:  
a. een eigen (onder)afdeling  
b. een tussenafdeling, bijvoorbeeld tussen wiskunde en een of meer andere afdelingen  
c. onderbrengen in een bestaande (onder)afdeling 

- wanneer het opnemen van de studierichting informatica in het nieuwe Academisch Statuut nog 
lang op zich zou laten wachten, zou een ‘experimentele’ studierichting ex. art. 20 WWO 
kunnen worden ingesteld. 

- het verdient aanbeveling locale stuurgroepen de opdracht te geven de details van het hier 
slechts in grote lijnen geschetste onderwijsprogramma uit te werken, zodra dit rapport in 
principe aanvaard is door de instellingen. 

 
Blaauw en Verbeek sturen het rapport meteen door naar de stuurgroep informatica aan de THT, 
met de aanbeveling de afdelingsraden van TW en EL samen een voorstel tot instelling door de 
hogeschoolraad van een experimentele studierichting te laten doen. Zo’n voorstel zou wellicht ook 
vanuit beide afdelingen samen kunnen worden uitgewerkt. Hiervoor zou dan het CvB initiatief 
voor gezamenlijk overleg moeten nemen. Zij willen het graag in de stuurgroep komen bespreken 
en hopen zo de zaak weer nieuw leven in te blazen. 

Interpellatie in de HR over informatica 
HR-lid P. Várdy houdt op 19 december 1977 in de Hogeschoolraad een interpellatie over de 
verwikkelingen rond de informatica. Hij noemt het zeer verontrustend dat na de zomer van 1976, 
toen de raad de informaticaplannen terugverwees, men in feite geen stap verder was gekomen in 
de richting van een aparte opleiding. Het verzoek om zo’n interpellatie was Várdy ingegeven door 
het hierboven aangehaalde artikel in het THT-nieuws, waarin Verbeek een boekje opendoet over 
de teleurstellende gang van zaken betreffende de informatica en zelfs aankondigt het 



47 

voorzitterschap van de stuurgroep informatica ter beschikking te stellen, omdat hij ‘geen tijd heeft 
voor zaken die geen uitzicht bieden.’ 
 
De interpellatievragen zijn: 
 
1. Welke acties heeft het CvB ondernomen sinds de HR-vergadering van juni 1976, waarbij het 

college zijn voorstel terugnam om slechts enkele punten rondom de inpassing uit te zoeken? 
Waarom hebben deze acties niet geleid tot een beleidsvoorstel aan de HR m.b.t. informatica. 

2. Welk standpunt heeft het CvB ingenomen omtrent  
a. het TW-memorandum over informatica van januari 1977 
b. het voorstel van de stuurgroep over een studievariant informatica van juni 1977 
c. brieven van de afdelingsbesturen EL en TW van augustus, resp. september 1977 

3. Wat verwacht het CvB van het inter-TH overleg en hoe grijpen landelijke ontwikkelingen in 
op ons besluit om de eigen informaticaopleiding vorm te geven. 

4. Welke stappen denkt het CvB te ondernemen om in het belang van de TH in zijn geheel op 
korte termijn tot formalisering van informatica te komen nu de betrokken afdelingen niet tot 
een oplossing lijken te komen. 

 
Ten slotte vraagt Várdy om een schriftelijke rapportage van de acties die de stuurgroep informatica 
sinds zijn installatie in oktober 1975 heeft ondernomen. 

Jaaroverzicht 
Opening academisch jaar 1977 – van Spiegel 
Sprekend over een ander vakgebied in ontwikkeling, de informatica, zegt van Spiegel in zijn 
openingsrede: 
‘Dames en heren, het zal u duidelijk zijn dat ik er het grootste belang aan hecht dat er binnen dit 
instituut met betrekking tot vraagstelling, onderzoek en methodische denktrant een voortdurende 
wisselwerking zal bestaan tussen de maatschappijwetenschappelijke kern, bestaande uit de trits 
bedrijfskunde, bestuurskunde en onderwijskunde, en de andere wetenschapsgebieden. U wilt mij 
wel toestaan dat ik daarbij een ogenblik de nadruk leg op diverse mathematische disciplines, en 
wel in het bijzonder op de informatica. Het is juist dit zich ontwikkelende vakgebied, dat door 
systematische verwerving en verwerking van adequate informatie, er mede zorg voor kan dragen 
dat de mens in staat wordt gesteld tot constructie en beheersing van sociale systemen en processen. 
Van hun zijde zullen de maatschappijwetenschappen invloed kunnen uitoefenen op de 
ontwikkeling van systeemanalyse en programmatuur. 
Met een dergelijke wisselwerking tussen wetenschappen aan de THT in het vooruitzicht, is het 
verheugend dat thans een landelijk ontwikkelingsplan voor informaticaopleidingen zijn eindfase 
nadert. De sectie informatica en de werkgroep informatica van de Academische Raad adviseren in 
het Academisch Statuut een studierichting informatica op te nemen. Aan verschillende 
universiteiten bestaat reeds de mogelijkheid tot het volgen van een afstudeervariant, respectievelijk 
een hoofdrichting informatica, binnen een bestaande studierichting. In het bestuurlijk overleg 
tussen de drie TH’s is de wens uitgesproken ook de studie tot informatica-ingenieur in het 
Academisch Statuut te verankeren. Besloten is een ad hoc commissie in te stellen ter advisering 
omtrent een dergelijke opleiding aan de drie instellingen. Met de aanwezige bezetting aan 
kroondocenten en wetenschappelijke en technische staf zou aan de TH Twente zulk een opleiding 
reeds van start kunnen gaan. Hopelijk zullen de adviezen van de direct betrokken afdelingen in het 
weer op gang gekomen overleg binnen onze hogeschool, convergeren naar een voor allen 
aanvaardbare regeling voor de organisatorische inpassing van een informaticaopleiding.’  
 
Nu nog even de daad bij het woord voegen! 
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Medisch onderzoek 
Dr H.B.K. Boom spreekt op 1 december een rede uit bij zijn ambtsaanvaarding als lector in de 
medische elektronica, waarin hij benadrukt dat er kans is op langer leven door computergebruik. 
In de gezondheidszorg ontbreekt het aan communicatie: nog steeds werken in ziekenhuizen 
diverse specialismen langs elkaar heen. Ook de communicatie tussen huisartsen en specialisten, 
die dezelfde patiënt behandelen, is vaak gebrekkig. Dit wordt wel toegeschreven aan overbelasting 
van de betrokken personen en instanties. Het is in wezen echter een informatietechnisch probleem, 
dat buiten de medische beroepssfeer ligt. 
Op langere termijn is volgens Boom herbezinning op de structuur van de medische studie zelf 
onontkoombaar. Medische studenten worden, vele anders gerichte pogingen in hun preklinische 
jaren ten spijt, gevormd met geordende feitenkennis. Een belangrijk aspect van het werk van de 
arts is momenteel het oproepen van medische informatie uit het menselijk geheugen. Voor dit 
‘zich herinneren van geleerde stof’ is het menselijk geheugen echter slechts matig geschikt. De 
moderne informatietechniek laat zonneklaar zien, welke verspilling aan talent dit in feite is. 
Er zullen databanken geïnstalleerd moeten worden, waarin de medische gegevens van een patiënt 
en de gegevens over diagnose en behandelingswijze van de verschillende ziektes kunnen worden 
opgeslagen. Het gebruik van deze computergeheugens en de samenwerking tussen technici en 
medici bij de ontwikkeling van nieuwe apparatuur zal de levensverwachting van de mens op 
middelbare leeftijd essentieel kunnen doen stijgen. 
Samenwerking 
Het zijn echter de ziekenhuizen, die biomedische ingenieurs in dienst moeten nemen, die hen 
zouden moeten adviseren over de aanschaf van nieuwe apparaten en aansluitend daarop de artsen 
en andere gebruikers begeleiden bij het toepassen van deze apparatuur. 
In het ziekenhuis staat vaak zeer dure apparatuur, die slechts matig wordt gebruikt. Dit is deels te 
wijten aan coördinatieproblemen in het ziekenhuis en deels doordat niet altijd de beste keuze is 
gemaakt. De biomedische ingenieur zal in het ziekenhuis moeten gaan optreden als de technische 
wederhelft van de specialist omdat de technische meetproblemen nu eenmaal grondig verweven 
zijn met de eigenschappen van het te meten verschijnsel en dus met de patiënt als zodanig. 
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Personeel 
De Bastillianen hebben sinds 18 november een nieuwe prins: Gerard van den Heuvel, 
wetenschappelijk medewerker bij Informatica. Hij wordt in zijn nieuwe ambt bijgestaan door zijn 
oude Delftse studievriend, adjudant Jan Smit, werkzaam bij Werktuigbouwkunde. Het eerste 
optreden van dit tweetal, dat plaats heeft onder het motto: ‘Zonder stukken zal het niet lukken’, is 
al direct een daverend succes. Prins Gerard I is opvolger van Prins Tinus I. 
 

 
De Bastillianen prins Gerard van den Heuvel met adjudant Jan Smit 

Studenten 
Symposia over informatica aan de THD 
Bij het 4e lustrum van de wiskundige studievereniging Christiaan Huygens van de TH Delft 
worden twee symposia georganiseerd over de problematiek rond de informatica. 
Het eerste symposium op 7 maart heeft als titel: Kunnen Komputers Kwaad? 
Behandeld wordt de invloed van geautomatiseerde informatiesystemen op bestuur en organisatie. 
Dit wordt verder toegespitst op de problematiek rond de privacy van vooral databanken, naar 
aanleiding van het vorig jaar verschenen rapport van de Kommissie Koopmans. 
Prof. Brussaard (Binnenlandse Zaken en TH Delft) spreekt over de invloed van geautomatiseerde 
informatiesystemen op bestuur en organisatie. Mr Hustinx (Kommissie Koopmans) spreekt 
vervolgens over de wetgever en de geautomatiseerde persoonsregistratie, waarin het rapport van de 
Kommissie Koopmans ter sprake komt. Tot slot spreekt dr Herschberg (Unilever) over de 
mogelijke en onmogelijke beveiliging van databanken. 
 
Het tweede symposium op 11 maart heeft als titel: Academische opleiding in de informatica. De 
opzet van dit symposium is een confrontatie van de verwachting van het bedrijfsleven van de 
academisch opgeleide informaticus met de ideeën van de opleidingen.  
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Dr Scheepmaker (G.L.T.P.), ir Tas (directeur Rekencentrum Amsterdam) en drs Soetekouw 
(Nederlandse Middenstands Bank) houden allen een lezing over wat hun bedrijf verwacht van een 
academisch gevormde informaticus. Hierna spreken prof. ir Wolbers (TH Delft) en prof. 
Duijvestijn (TH Twente) over de nu bestaande opleidingen zelf en de ideeën voor de toekomst. 
‘s Middags wordt er over de gehouden lezingen gediscussieerd door het discussieforum onder 
voorzitterschap van prof. Brussaard. In het forum hebben zitting: dr Scheepmaker, ir Tas, prof. 
Verbeek en prof. Wolbers. 

Computerschaak 
Met méér grote computersystemen dan er in heel Nederland te vinden zijn, wordt in Toronto het 
tweede wereldkampioenschap computerschaken gehouden. Hieraan wordt ook deelgenomen door 
ir B. Swets uit Venray met zijn BS’66 ‘76-programma als een van de vier best geplaatsten uit de 
Europese kampioenschappen. Daarnaast nemen nog deel de eerste wereldkampioen, het door een 
Russisch team ontworpen programma Kaïssa, de vier best geplaatsten uit de Amerikaanse 
kampioenschappen en de drie best geplaatsten uit de Canadese kampioenschappen. Swets behaalt 
in dit gezelschap de vijftiende plaats.  
Tijdens het toernooi blijkt dat de ontwikkeling in de VS toch sneller gegaan is dan in de Sovjet 
Unie. Wereldkampioen wordt namelijk Chess 4.6, met op de tweede plaats Duchess, eveneens uit 
de VS, en op de derde plaats het Russische programma Kaïssa. Zie ► Computerschaken. 
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Vakgroepen 
Informatica 
Een overzicht van onderwijs en onderzoek is te vinden in het jaarverslag van de vakgroep 
Informatica 1977. Zie ► Jaarverslag INF 1977. 
 

 
Kantine TW-gebouw 

Digitale techniek 
Een overzicht van onderwijs en onderzoek is te vinden in het jaarverslag van de vakgroep Digitale 
techniek 1977. Zie ► Jaarverslag DT 1977. 

Onderzoek 
Colloquia 
Op 24 januari 1977 spreekt prof. M.A. Arbib (USA) over Artificial Intelligence and Brain Theory. 
Op 16 februari 1977 spreekt W. van der Kallen over Het vierkleurenprobleem. 
Op 18 maart 1977 is er een lezing van W.P. de Roever over An application of greatest fixpoints in 
proofs about backtracking. 
Op 17 mei 1977 geeft oud-informaticastudent ir J.A.M. Wolters van IBM, een voordracht met als 
titel: Computerprogramma’s voor het ondersteunen van managementbeslissingen. Er wordt een 
overzicht gegeven van de meest gebruikte planningtechnieken en toepassingsgebieden. Het 
overzicht spitst zich toe op de rol van simulatie en optimalisatie en op de factoren die de keuze in 
de praktijk bepalen. 
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Aangezien in de praktijk vaak een mens-machine dialoog noodzakelijk is om tot een feitelijke 
beslissing te komen, worden speciale eisen gesteld aan de opzet van de programmatuur. Het 
‘software design’ voor verschillende managementtechnieken wordt toegelicht. Ten slotte wordt 
een overzicht gegeven van praktische toepassingen die gerealiseerd zijn met verschillende 
managementtechnieken op grond van beschikbare programmatuur. 
Op 5 okt spreekt C.H.A. Koster over portabiliteit. 
 

 
Gebruikers van het door Digitale techniek ontwikkelde tekstverwerkingssysteem WP-plus  

Onderwijs 
Correctheid van algorithmen 
Het college Correctheid van Algoritmen van Duijvestijn en Vervoort wordt vanaf 4 februari 1977 
niet meer gegeven. Van Hulzen geeft een nieuw vak: Formulemanipulatie. 

SWOT 
Cursus microprocessoren 
Tot dusver bestaat het onderwijsaanbod van de SWOT uit de avondopleidingen in 
Wetenschappelijk Rekenen en Informatica A (3 jaar, 2 avonden per week) en Hoger Technisch 
Onderwijs (4 jaar, 2 à 3 avonden per week) met de studierichtingen elektronica, energietechniek, 
machine- en apparatenbouw en fijn mechanische techniek. De cursusplaatsen zijn Enschede, 
Hengelo en Apeldoorn. De SWOT start nu met een nieuwe avondcursus van een half jaar naar 
aanleiding van de stormachtige groei van de toepassing van de microprocessor. De cursus is in 
eerste aanleg bedoeld voor mensen van voldoende technisch niveau, die in hun werk met de 
microprocessor te maken hebben.  
Inhakend op signalen uit bedrijven en instellingen wordt verder gewerkt aan een leerplan voor een 
bedrijfskundige opleiding. In samenwerking met enige grote ondernemingen en de afdeling BK 



53 

hoopt men op korte termijn te beginnen met het samenstellen van een modern, op de praktijk 
gericht onderwijsaanbod. 

Lustrum 
Op 10 juni viert de SWOT haar tweede lustrum. Voorzitter Staal verricht de opening, gevolgd door 
staatssecretaris Klein over 2e kans/2e weg onderwijs, Panneborg, lid Raad van Bestuur van Philips 
over Waar gaan we met de computer naar toe? en Sickinghe, voorzitter Raad van Bestuur VMF 
over De toekomst van de onderneming in Nederland. 
In zijn toespraak bepleit Klein een derde tv-net voor educatieve doeleinden en vraagt hij zich af of 
de uitzonderingspositie van de THT als campushogeschool gehandhaafd moet blijven. 

Rekencentrum 
De TH Delft is nu met 12 terminals aangesloten, en de Stichting Academisch Rekencentrum 
Amsterdam (SARA) beschikt over 15 poorten voor het aansluiten van terminals, terwijl de KU 
Nijmegen, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het ICT te Enschede ieder 1 aangesloten terminal 
hebben. Via een PDP-11/10 is het mogelijk gebruik te maken van de CDC- of IBM-machine van 
de RU Groningen resp. de KU Nijmegen en de TH Delft.  
Er zijn nog zes operators en drie ponstypistes werkzaam in het Rekencentrum, drie resp. een 
minder dan vorig jaar. Het computergebruik verschuift steeds meer van batch naar time-sharing. 

Tarieven voor de DEC-10 
Het gebruik van het centrale geheugen moet worden gereguleerd: overdag maximaal 50K, ‘s 
nachts worden de grotere programma’s (met grote arrays) gedraaid; deze krijgen maximaal 150K. 
Voor een remote station geldt maximaal 40K. Verder gelden voor januari t/m maart 1977 
onderstaande tarieven voor het gebruik van de DEC-10. 
 
Code op 
verrekening 

Betekenis binnen 
werktijd 

buiten 
werktijd 

RUN TIME CPU-tijd per seconde f 0.30/sec f 0.15/sec 

KCS Kilo core seconden (het product van geheugengebruik en run time) 
uitgedrukt in Kilowoorden minuut 

f 0.90/Kwm f 0.45/Kwm 

CONNECT Aansluitingstijd (tussen LOGIN en KJOB) f 13.60/uur f 16.80/uur 

DAYBLOCK Gebruik van schijfruimte; prijs per 10 blokken per dag f 0.03/10 bl f 0.03/10 bl 

MNT MTA Mount tijd van magn. tape of DEC-tape f 27.18/uur f 27.18/uur 

CARDS Aantal gelezen kaarten f 0.05/10 k f 0.05/10 k 

CPUNCH Aantal geponste kaarten f 0.39/10 k f 0.39/10 k 

MNP Mount papierbandlezer, prijs per mount f 6.77/mount f 6.77/mount 

PTFT Papierbandponsen, prijs per foot f  0.02/foot f 0.02/foot 

PAGES Aantal afgedrukte pagina’s f 0.17/pagina f 0.17/pagina 
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Operator Harold Delamore verwisselt tapes. Het gebruik kost f 27,18 per uur 

Nieuwe computer voor TH Eindhoven 
In het Rekencentrum van de Technische Hogeschool Eindhoven is dinsdag 1 februari een nieuwe 
computer in gebruik genomen. Het is een Burroughs-7700 die de vier jaar geleden geïnstalleerde 
Burroughs-6700 vervangt. Voor de huidige rekenwerkzaamheden op de THE had de 6700 een te 
geringe capaciteit. Het aanbod opdrachten aan het Rekencentrum van de THE is de laatste jaren 
zeer sterk toegenomen. De computer wordt door alle afdelingen en door een aantal diensten 
intensief gebruikt. Ook de omvang van de programma’s is aanzienlijk gegroeid. 
Aan huur en onderhoud kost de nieuwe computer per jaar circa vijfenhalf miljoen gulden. Dit 
bedrag wordt door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen betaald. 

Aanschaf apparatuur 
Het CvB keurt de aanschaf van een multiplexer (42.760, =) en 19 modems (41.000, =), twee 
plotters (samen ruim 39.000) en de verlenging onderhoudscontract voor de PDP-11 goed. 

Paswoord fraude met kaartpakketten 
Helaas is gebleken dat enkele personen toegang hebben gekregen tot programma’s van andere 
gebruikers, zonder dat deze daarvoor toestemming hebben verleend. 
De toegangsbescherming is het paswoord, zodat aangenomen moet worden dat de betrokken 
paswoorden in onbevoegde handen zijn gekomen, bijvoorbeeld doordat deze van uitgeleverde 
kaartpakketten zijn gelezen of doordat gebruikers kaartpakketten hebben laten slingeren bij de 
remote stations. 
Om dit misbruik tegen te gaan wordt vanaf 24 februari door het RC de paswoordkaart verwijderd 
uit de bij de balie uit te leveren kaartpakketten. 
De consequentie is helaas dat de gebruiker bij iedere inlevering van een kaartpakket opnieuw een 
paswoordkaart moet ponsen (liefst niet vertolkt) en aan het pakket toevoegen. Het RC waarschuwt 
de gebruikers: 
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‘Aangezien het bekend zijn van uw p, pn en paswoord aan andere betekent dat die anderen de 
beschikking krijgen over al uw computerfaciliteiten, dus ook over uw budget, wordt u met klem 
aangeraden om: 
- zorgvuldig om te gaan met uw paswoord. Laat het niet vertolken bij het ponsen, laat de 

paswoordkaart niet achter op de ponsmachine, maak het paswoord niet bekend. 
- uw kaartpakket niet onbeheerd achter te laten, bijvoorbeeld bij een remote station. 
- uw kaartpakket bij de receptie alleen binnen werktijd in te leveren. 
- uw paswoord zo nu en dan laten wijzigen (via RC-voorlichting). 
- geen voor de hand liggende paswoorden kiezen (zoals bijvoorbeeld uw naam of initialen) om 

het ‘breken’ van paswoorden via raden of uitproberen (ook dat is al eens gebeurd) te 
voorkomen. 

Als u denkt dat onbevoegden toch uw p, pn en paswoord hebben gebruikt, waarschuw dan zo snel 
mogelijk de RC-voorlichting en laat uw paswoord wijzigen.’ 

Uitslag verkiezingen 
Van Kooten maakt de uitslag van de verkiezingen van de HR bekend. Het RC speelt een 
belangrijke rol in de verwerking van de resultaten. 
 

 
Uitslag HR-verkiezing door Van Kooten in de kelderbar van de Bastille 
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1978 

Oprichting Informatica 
Antwoord van het CvB op de vier interpellatievragen 
Van Spiegel beantwoordt namens het CvB de vier in de interpellatie van 19 december 1977 
gestelde vragen. De antwoorden zijn hieronder weergegeven. 

 
ad. 1 
Het college van bestuur heeft eind 1976 een bestuurscommissie ingesteld ter bestudering van de inpassing 
van studie en afstudeerrichtingen in de organisatorische structuur van de hogeschool. Deze commissie heeft 
zomer 1977 verslag uitgebracht. Dit verslag is aangeboden aan de voorzitter HR. Deze actie heeft nog niet 
geleid tot een beleidsvoorstel aan de HR m.b.t. informatica. Ter toelichting dient het volgende: 
Zoals uit het verslag van de bovengenoemde commissie blijkt is het in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de desbetreffende afdelingen om tot een voorstel ter formalisering van de 
informatica te komen. 
De standpunten van de afdelingen EL en TW divergeren op het punt van de informatica nog steeds. Het CvB 
acht het juist de aanleiding tot het uitbrengen van de nota informatica van 1975 in herinnering te brengen. 
Deze nota werd uitgebracht vanwege externe redenen, nl. de vrees dat elders een opleiding informatica tot 
stand zou worden gebracht. Achteraf moet geconcludeerd worden dat dit moment ietwat te vroeg gekozen 
was omdat hierover intern bij de afdelingen geen overeenstemming bestond. Men name bestaat bij de 
onderafdeling TW de vrees dat zij door een zelfstandige studierichting informatica geheel uitgehold zou 
worden, terwijl bij de afdeling EL zorgen bestaan omtrent de signatuur van de informatica-ingenieur. Deze 
interne problematiek heeft mede geleid tot het starten van het inter-TH-overleg omtrent de opleiding tot 
informatica-ingenieur. Dit heeft tot gevolg gehad dat een inter-TH-commissie is ingesteld in mei 1977. Deze 
commissie zal door middel van een werkgroep van deskundigen naar verwachting in januari a.s. zijn 
eindrapport aan de colleges van bestuur uitbrengen. 

ad. 2 
Het college van bestuur heeft ten aanzien van de genoemde voorstellen geen standpunt willen innemen zolang 
het eindrapport van de inter-TH commissie niet is verschenen. Dit is aan betrokkenen medegedeeld.  

ad. 3 
Het college van bestuur verwacht ten aanzien van het inter-TH overleg dat de drie colleges van bestuur der 
TH’s van mening zijn dat er in Nederland de mogelijkheid geopend moet worden voor een kopopleiding tot 
informatica-ingenieur steunend op de disciplines Elektrotechniek, Wiskunde en Bedrijfskunde. Daarbij zullen 
wellicht verschillende mogelijkheden voor een organisatorische inpassing genoemd worden. M.b.t. de 
landelijke ontwikkelingen in het algemeen zij opgemerkt dat gezien de beleidsindicaties met name de THT in 
aanmerking komt voor uitgroei in tegenstelling tot de beide andere Technische Hogescholen. T.a.v. een 
landelijke planning voor informaticaopleidingen aan Universiteiten en Hogescholen heeft de gewezen 
Staatssecretaris van O&W een aantal jaren geleden de AR verzocht hierover advies uit te brengen. De AR 
heeft dit nog steeds niet definitief afgerond. Wellicht zal in de loop van 1978 een dergelijk advies tot stand 
komen. Wat betreft het inter-TH overleg t.a.v. zwaartepuntvorming, kan gesteld worden dat dit op bestuurlijk 
niveau tot steeds beter wederzijds begrip voert. Gezien de gegroeide samenwerking van hardware- en 
softwarespecialisten binnen onze TH, en het feit dat de THT vrijwel over een basisformatie voor een 
kopopleiding informatica-ingenieur beschikt, is de verwachting gewettigd dat bij een aanvraag van THT voor 
een dergelijke studierichting van de zijde van de overheid geen grote belemmeringen ondervonden zullen 
worden.  

ad. 4 
Het CvB verwacht op korte termijn van zijn stuurgroep een definitief advies met betrekking tot formalisering 
van de informatica mede ten aanzien van de organisatorische inpassing. Met dit advies en het inter-TH 
standpunt zal het CvB coördinerend tussen de afdelingen trachten op te treden. 
Het CvB zou zich daarbij zeer gesteund weten indien de HR zich zou willen uitspreken over het eindrapport 
van de inter-TH-commissie. Mocht onverhoopt deze coördinatie niet tot resultaten leiden dan moet gevreesd 
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worden dat het unieke van een opleiding tot informatica ingenieur, waarbij hardware en software op 
evenwichtige wijze kunnen worden ingebouwd, verloren gaat. 

 
Na deze beantwoording uiten diverse sprekers vanuit de hogeschoolraad dezelfde klacht: waarom 
alles zo lang moest duren. De leden van de hogeschoolraad vinden in het algemeen dat het CvB 
wat meer sturend en stimulerend zou moeten optreden in deze kwestie, die de hogeschool als 
geheel aangaat. Het CvB ziet zichzelf meer als coördinator van de initiatieven van de betrokken 
afdelingen, verenigd in de stuurgroep informatica. Wanneer de afdelingen geen overeenstemming 
bereiken is dit idee voor de THT verloren, aldus de rector. De discussie resulteert in de volgende 
motie, die door de raad met zeer grote meerderheid wordt aanvaard: 
 
De HR ...  
- constaterend met teleurstelling dat het CvB in zijn bestuurlijke taak m.b.t. het coördineren en 

stimuleren van de beleidsvoorbereiding op het gebied van de informatica tekort is geschoten; 
- is van mening dat prioriteit gegeven moet worden aan het interne THT-overleg m.b.t. de 

informatica 
- nodigt het CvB uit om voor eind februari voorstellen in de raad te brengen m.b.t. een 

formalisering van de informaticaopleiding voor het academisch jaar 78/79 in overleg met de 
afdelingen; 

- nodigt het CvB uit om in de loop van maart procedurevoorstellen in de raad te brengen m.b.t. 
de verdere ontwikkeling van de samenwerkingsvormen op het gebied van de informatica 
tussen de afdelingen BK, EL en TW; 

- nodigt het CvB uit d.m.v. een maandelijkse rapportage de HR op de hoogte te houden van de 
voortgang van de onder de twee vorige punten genoemde werkzaamheden. 

 
Klopman stemt tegen deze motie omdat de traagheid, die nu het CvB verweten wordt, ook de raad 
aangerekend kan worden. Om dit te illustreren leest hij een passage voor uit het KPS-
verkiezingsprogramma, waarin termijnen voor de realisering van de informaticaopleiding worden 
genoemd, die reeds lang zijn overschreden zonder dat de KPS aan de bel heeft getrokken. 

Zes uitspraken van de inter-TH-commissie 
Terwijl op de THT de voortgang van de oprichting van informatica nog stagneert en het CvB zich 
beraadt op verdere actie naar aanleiding van de interpellatie worden in de vergadering van 11 
januari 1978 door de inter-TH-commissie de volgende zes uitspraken geformuleerd, waarover de 
drie TH’s het gezamenlijk eens zijn, en die als basis kunnen dienen voor verdere activiteiten, 
zowel lokaal, als voor de drie instellingen samen. 

 
1. Het voorstel om een ingenieursopleiding in de informatica bij de 3 TH’s te starten wordt gesteund. De 

opleiding van een informatica-ingenieur zal duidelijk moeten verschillen van een universitaire 
informaticaopleiding (drs informatica). Dit verschil zal moeten blijken uit de eindtermen en uit het 
onderwijsprogramma dat ten grondslag ligt aan de opleiding voor informatica-ingenieur. 
Evenzo zal de ingenieursopleiding in de informatica moeten kunnen worden onderscheiden van de 
afstudeerspecialisaties bij de bestaande studierichtingen binnen de technische hogescholen, hetgeen tot 
uitdrukking komt door inbreng vanuit de disciplines bedrijfskunde, elektrotechniek en wiskunde. 

2. Voor de beginfase wordt ingestemd met een bovenbouwstudie, zoals voorgesteld door de Inter-TH 
commissie, leidend tot het diploma informatica ingenieur. 
Te verwachten is dat op de lange termijn de ontwikkelingen kunnen leiden tot het instellen van een 
volledige studierichting informatica. 

3. Ten aanzien van de organisatorische eenheid, verantwoordelijk voor de studierichting informatica, stelt 
de Inter-TH commissie een drietal alternatieven voor:  
- een eigen afdeling of onderafdeling 
- een tussenafdeling 
- onderbrengen in een bestaande afdeling of onderafdeling. 
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Uitgesproken wordt dat de organisatorische vormgeving zodanig dient te zijn dat daarin de inbreng van 
de subdisciplines bedrijfskunde, elektrotechniek en wiskunde gewaarborgd is. Het uitwerken van deze 
vormgeving wordt een taak geacht van de respectievelijke colleges van bestuur. 

4. Over het inzetten van docenten voor het onderwijs- en onderzoekprogramma van de 
informaticaopleiding zullen afspraken gemaakt moeten worden. 
Deze afspraken komen enerzijds tot stand binnen de 3 TH’s (dubbelbenoemingen b.v.). 
Anderzijds zullen de 3 TH’s afspraken moeten maken met het oog op taakverdeling (accent op 
onderzoeksgebieden). 

5. Het is evident, dat aan een voorstel voor een experimentele (bovenbouw)studierichting door het 
ministerie analoge eisen gesteld zullen worden als aan de herprogrammeringsvoorstellen. Ook uit het 
ministerieel concept Academisch Statuut valt af te leiden, dat het ministerie voor voorstellen betreffende 
nieuwe studierichtingen, betreffende experimentele studierichtingen, alsmede voor nieuwe 
bovenbouwstudierichtingen expliciete eisen stelt. 
In dit verband kan b.v. genoemd worden de kwestie van de onderwijsbevoegdheid (postdoctorale 
cursus), de studielast, de buitenlandvergelijking (zie in dit verband titel 111 van het algemeen deel 
herzien Academisch Statuut). 
Het ontwerpen van een dergelijk voorstel dient door de 3 TH’s gezamenlijk te geschieden. 

6. Het is van belang dat tussen de 3 TH’s consensus bestaat over de ingangseisen voor een 
bovenbouwstudie in de informatica. Anders gezegd, de voorwaarden waaraan de bezitter van een 
kandidaatsgetuigschrift moet voldoen om toegang te krijgen tot de bovenbouwstudierichting informatica 
dienen tussen de 3 TH’s niet te sterk te divergeren. 
Het formuleren van deze toegangseisen dient eveneens door de 3 TH’s gezamenlijk te geschieden. 

 
Het overleg komt weer op gang 
Op 19 januari 1978 stelt de stuurgroep, onder voorzitterschap van Duijvestijn het CvB voor het 
volgende standpunt in te nemen: 
Het College van Bestuur is van mening dat het urgent is op korte termijn een opleiding tot 
informatica-ingenieur in te stellen met een zelfstandig onderwijsprogramma. Deze mening is 
gebaseerd op 
- adviezen van de stuurgroep informatica 
- meningen zoals in de HR tot uiting zijn gekomen 
- het rapport van de inter-TH-commissie informatica 
- de internationale en nationale ontwikkelingen m.b.t. universitaire informaticaopleidingen. 
De volgende stappen worden voorgesteld: 
1. Er wordt gestreefd naar het instellen door de THT van een studierichting ex art. 20 WW. 

Hierdoor wordt het mogelijk om het diploma informatica-ingenieur uit te reiken. De grotere 
herkenbaarheid zal studenten aantrekken. 

2. Er moet worden afgesproken wie de aanvraag zal indienen. Voorgesteld wordt dat AW dit zal 
doen. 

3. Er moeten t.z.t. afspraken worden gemaakt over de voorkeur t.a.v. de inpassing in het 
Academisch Statuut na de experimentele periode. Een mogelijkheid is: een tussenafdeling 
tussen EL, TW en BK. In de experimentele periode blijven de betrokken docenten en 
stafleden lid van hun eigen afdeling. 

4. Het CvB neemt het initiatief tot het instellen van een gemeenschappelijke commissie voor het 
onderwijs in de informatica. De betrokken afdelingen nemen deel aan deze commissie door 
het aanwijzen van leden. Deze commissie wordt belast met de opzet van het curriculum 
waarbij wordt uitgegaan van de nota Experimentele Studierichting Informatica, in het 
bijzonder van het in appendix 2 van die nota aangegeven curriculum. Hierbij kunnen ook de 
aanbevelingen van het rapport van de inter-TH-commissie worden betrokken. 

Principe-uitspraken informatica binnen de THT 
Het CvB moet in het voorjaar antwoord geven op een in de HR aangenomen motie bij de 
interpellatie op 19 december 1977. Op 24 januari 1978 vindt daartoe overleg plaats met de 
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afdelingsbesturen van EL, TW en BK, waarbij aanwezig zijn van Spiegel, De Jonge, Schrijver en 
Nieuwmeijer van het CvB, Bosman, Dortmans en Ploegmakers van EL, Melis van BK en 
Kwakernaak en Le Grand van TW. Dit overleg geeft aanleiding tot een aantal conceptuitspraken. 
 
Op 10 februari 1978 zullen de partijen weer om de tafel plaats nemen. EL stuurt een dag daarvoor 
een discussiestuk aan het CvB waarin gesteld wordt dat zij bereid is haar medewerking te verlenen 
wanneer tussen de betrokkenen overeenstemming bestaat over een aantal afspraken en 
voorwaarden. De belangrijkste daarvan zijn dat gestreefd moet worden naar een tussenafdeling 
waarin hoogleraren een dubbelbenoeming krijgen. De aanvraag moet geschieden door EL, TW of 
BK, maar het liefst door EL. Ook worden er afspraken voorgesteld voor het geval het experiment 
mislukt. Als belangrijkste voorwaarde wordt genoemd dat vermindering van de effectieve formatie 
van EL en TW ten gevolge van de instelling van een (onder)afdeling onaanvaardbaar is. Men 
hoopt daarmee digitale techniek veilig te stellen. 
 
Een en ander leidt tot het opstellen van een twaalftal principe-uitspraken waarin wordt gesteld dat 
binnen de THT een experimentele bovenbouwopleiding in de informatica met een cursusduur van 
twee jaar ingesteld moet worden, die als een afzonderlijke eenheid informatica-ingenieurs opleidt. 
In de opzet en uitwerking van het studieprogramma van deze opleiding dienen de disciplines 
elektrotechniek, wiskunde en bedrijfskunde betrokken te zijn. Na afsluiting van deze 
experimentele periode dient ernaar gestreefd te worden de studierichting informatica onder te 
brengen in een tussenafdeling van EL, BK en TW. Men stelt zich voor dat EL, BK en TW ieder in 
zijn eigen afdeling per 1 september een afstudeerrichting informatica instelt en dat terzelfder tijd 
de experimentele studierichting door een bestaande afdeling wordt aangevraagd. Belangrijk is 
verder dat de programma’s van TW en EL voor de eerste drie jaar zo op de bovenbouwstudie 
informatica worden afgestemd, dat de studenten zonder extra inspanning toegang vinden tot deze 
kopopleiding. Ter coördinatie van de onderwijsprogramma’s zou een coördinatiecentrum in het 
leven moeten worden geroepen. Verwacht wordt dat afgestudeerden van de studierichting 
informatica óf een duidelijk EL-accent óf een duidelijk TW-accent zullen hebben. 
 
De volledige tekst is weergegeven in ► Principe-uitspraken Informatica. 
Het CvB vraag de afdelingen de uitspraken 1 en 2 (zie onder) te bekrachtigen, in te stemmen met 
uitspraak 10, het instellen van een commissie ex art 13 WB, die als zelfstandige eenheid 
functioneert, en commentaar te geven op de overige uitspraken. 
Nog steeds wordt geen uitspraak gedaan over de afdeling welke de experimentele studierichting 
informatica zou moeten aanvragen. 

 
1. Binnen de TH Twente dient een experimentele bovenbouwopleiding in de informatica met een 

cursusduur van twee jaar ingesteld te worden, die als afzonderlijke eenheid studenten opleidt tot 
informatica-ingenieur. 
In de opzet en de uitwerking van het studieprogramma van deze opleiding dienen de disciplines 
elektrotechniek, wiskunde en bedrijfskunde betrokken te zijn.  
Gestreefd dient te worden naar onderbrenging van de studierichting informatica in een tussenafdeling 
van de (onder)afdelingen EL, BK en TW na afsluiting van de experimentele periode. 

2. Het streven, genoemd onder 1, dient gerealiseerd te worden in de volgende fasen:  
a. de (onder)afdelingen EL, BK en TW stellen ieder in hun eigen afdeling per september 1978 een 
afstudeerrichting informatica in, passende in de gewenste hoofdstromen van de experimentele 
studierichting informatica, welke zijn voorgesteld in het rapport van de stuurgroep informatica; 
tezelfdertijd wordt de experimentele studierichting door een bestaande afdeling aangevraagd.  
b. uitvoering van het experiment binnen een bestaande afdeling waartoe de (onder)afdelingen EL, BK 
en TW bepaalde afstudeerrichtingen informatica in de experimentele studierichting inbrengen. Voor 
deze fase dienen zodanige voorwaarden geschapen te worden als ware de feitelijke situatie van een 
tussenafdeling reeds gerealiseerd met name ten aanzien van het studieprogramma en het 
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onderwijsproces.  
c. onderbrenging van de definitieve studierichting informatica in een tussenafdeling van de 
(onder)afdelingen EL, BK en TW. 

 
Reactie van EL en TW op de principe-uitspraken 
Wat betreft punt 2a vindt EL dat de hogeschoolraad de studierichting moet aanvragen op voorstel 
van EL, BK en TW. De onderafdeling TW vindt dat de afdeling AW de studierichting moet 
aanvragen. 
Over punt 2c merkt EL op dat haar voorkeur uitgaat naar inpassing in EL of binnen een 
onderafdeling van EL. Zou dat niet lukken, dan is een tussenafdeling van EL, BK en TW ook 
acceptabel, mits de omvang van de overheadkosten minimaal gehouden wordt, de omvang van de 
effectieve formatie van EL niet wordt verminderd, en de ideële verbondenheid tussen informatica 
en informatietechniek met een aantal grensoverschrijdende vakgroepen kan worden gerealiseerd. 
Met betrekking tot punt 10 betreurt TW het dat geen nadere uitwerking is gegeven aan de wijze 
waarop de betrokken afdelingen samen de verantwoordelijk zullen dragen voor de informatica. Ze 
eist duidelijke afspraken. EL doet een poging het gehele punt scherper te herformuleren, en maakt 
van de gelegenheid gebruik nogmaals te benadrukken dat het de experimentele studierichting 
graag in de eigen afdeling wil inpassen. Als het echter toch binnen AW moet, dan moet de raad 
van AW zijn bevoegdheden overdragen aan een vaste commissie voor het onderwijs in de 
informatica, waarin EL, BK en TW gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. 
TW stelt Duijvestijn en Verbeek voor als leden van de CCOI, die in 1978 de stuurgroep gaat 
vervangen. 

Antwoord van het CvB op de motie bij de interpellatie 
Op 29 mei 1978 wordt door het CvB het resultaat van het overleg met de afdelingen als antwoord 
op motie nr. 77/17 van 19 december 1977 aan de HR gezonden. Het is een uitgebreide brief over 
de ontwikkeling van de informatica zowel binnen als buiten de hogeschool, met als bijlagen: 
1. De definitieve versie van de principe-uitspraken omtrent informatica aan de THT.  

Het college verzoekt de HR hierbij zich thans reeds ontvankelijk te verklaren voor een 
voorstel van EL, BK en TW tot instelling van een experimentele studierichting informatica; 

2. Het rapport van de inter-TH-commissie informatica, de uitspraken bij de bespreking daarvan 
met portefeuillehouders informatica aan de drie TH’s van 11 januari 1978, en het commentaar 
van EL, BK en TW daarop.  
Deze uitspraken zijn op 23 mei door de drie colleges van bestuur als gemeenschappelijke 
uitgangspunten aanvaard en kunnen een basis bieden voor verdere ontwikkeling van de 
opleiding tot informatica-ingenieur in Nederland. 
Mocht de minister besluiten tot een gefaseerde instelling van de informaticaopleidingen dan 
zullen de THD en THE aan de THT de eerste prioriteit verlenen 

3. Het rapport van de werkgroep Informatica van de Academische Raad 
4. Twee conceptbesluiten voor de HR 
 
In de vergadering van 13 juni besluit de HR in te stemmen met de zes uitspraken van de inter-TH-
commissie, onder voorbehoud dat 1. eventuele stagnatie van het overleg tussen de drie TH’s geen 
belemmering mag vormen voor de voortgang van de interne beleidsvoorbereiding, en 2. de THT 
van de THD en THE eerste prioriteit krijgt, indien de minister tot een gefaseerde instelling van de 
informaticaopleidingen besluit. 

Opneming informatica in het academisch statuut 
Op landelijk niveau begint zich af te tekenen dat informatica als een zelfstandige studierichting zal 
worden erkend. In april 1978 gaat het eindrapport van de ARWI over opneming van informatica in 
het academisch statuut naar de AR, die daartoe in oktober 1979 een voorstel formuleert. 
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Belangrijkste conclusies zijn dat beide karaktertrekken van de informatica, de wiskundig/logische 
en de constructieve in een hoofdvakopleiding aanwezig moeten zijn en dat de relatie met andere 
disciplines niet te strak mag zijn om deze naar behoefte te kunnen aanpassen. 
Op 29 november 1979 gaat een brief van het CvB naar EL, BK en TW waarin gevraagd wordt om 
commentaar op het door de CCOI aan het CvB gegeven advies inzake het door de ARWI 
opgestelde voorstel tot opneming van informatica in het academisch statuut. 
De CCOI is het van harte eens. Wel wil zij specifiek een bovenbouwstudie opgenomen zien. 
Verder moet de THT de bereidheid om een studierichting tot stand te brengen bevestigen. 

Jaaroverzicht 
Herstructurering onderwijs 
De studieprogramma’s bij het wetenschappelijk onderwijs mogen vanaf september 1978 in de 
regel niet meer dan vijf jaar omvatten. Studenten krijgen voortaan na een jaar studeren een advies 
over voortzetting van hun studie en mogen maximaal twee jaar langer dan volgens hun 
studieprogramma nodig is, blijven studeren. Dat zijn de belangrijkste punten uit de nieuwe Wet 
herstructurering wetenschappelijk onderwijs, die 13 december 1975 van kracht is geworden. 
Onderwijsprogramma’s van meer dan vier jaar worden niet terstond goedgekeurd. De 
Onderwijsraad moet adviseren of het vijfde studiejaar werkelijk nodig is. Daarna beslist de minis-
ter van Onderwijs. Zie ► Herstructurering. 

Tweefasenstructuur 
De ministers Pais en Van der Stee hebben gekozen voor een tweefasenstructuur van de instellingen 
voor het wetenschappelijk onderwijs. De eerste fase krijgt in hun visie een vierjarige cursusduur en 
zal in beginsel toegankelijk zijn voor iedereen die door zijn vooropleiding daartoe gerechtigd is. 
Zij wordt afgesloten met een doctoraal examen, waarna de afgestudeerden rijp worden geacht voor 
een passende functie in de maatschappij. Via een inhoudelijke selectie zal ongeveer veertig 
procent van de geslaagden in aanmerking kunnen komen voor een tweede fase van één of twee 
jaar, die gericht is op specialisaties, de opleiding tot onderzoeker of tot leraar. Met deze nieuwe 
structuur komt de herprogrammering van het universitaire onderwijs, zoals die in vele jaren 
moeizaam zwoegen is voorbereid, op losse schroeven te staan. Zie ►Keuze voor twee fasen. 

Karel de Jonge verlaat CvB 
Na afloop van de HR- vergadering van 28 augustus neemt Karel de Jonge afscheid als CvB-lid. 
Het is de laatste keer in een periode van zes jaar dat Karel als bestuurslid de HR-vergadering 
bijwoont. 
HR-voorzitter ir Hans Scharloo noemt hem een succesvol bestuurder die kans ziet tachtig procent 
van zijn voorstellen ongeschonden door de raad te loodsen. Namens de raad biedt Scharloo de 
scheidende CvB-man, die zich in het college bezighield met onderwijs- en 
campusaangelegenheden, een boekwerk aan. 
‘Ik had je wel een campuskaart kunnen aanbieden, maar voor een A-zegel van f 42,50 zou je toch 
geen belangstelling hebben, aldus spreker, doelend op het recente HR-besluit betreffende het 
faciliteitengeld, over de hoogte waarvan CvB en HR het oneens waren. Nadat de fracties KPS en 
DD enige geschenken hadden aangeboden verrasten twee oud-rectoren, prof. Zandbergen en prof. 
Kreiken, met wie Karel geruime tijd heeft samengewerkt, hem met een boek over 
middelmanagement. ‘Je had oog voor het middenkader, aldus Kreiken. Zandbergen schetste De 
Jonge als een groot bestuurder, die onder alle omstandigheden een ongelooflijke rust wist te 
bewaren. De heer De Jonge, die de draad in zijn vakgroep anorganische chemie weer gaat 
opnemen, wordt opgevolgd door oud HR-voorzitter Erik Bolle, die belast is met planning en 
begroting en onderwijszaken. Later stapt De Jonge over naar Informatica. 
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Personeel 
Vierentwintig THT-lectoren worden hoogleraar 
Wat Pais betreft zullen met ingang van 1 januari 1979 alle lectoren de hoogleraarstitel krijgen. De 
minister heeft aangekondigd dat hij vanaf die datum alleen nog kroondocenten wil benoemen in 
schaal 152 (de huidige rang van lector), met dien verstande dat aan die kroondocenten de titel van 
hoogleraar zal worden verleend. Ook de huidige lectoren zou hij vanaf 1 januari deze titel willen 
geven. Naar de THT toe vertaald betekent de maatregel dat de 24 lectoren die hier werkzaam zijn 
prof. worden. Op dit moment telt de hogeschool 67 hoogleraren (59 gewoon, 7 buitengewoon en 1 
bijzonder). 

Prins Gerard 
Voor de tweede maal tijdens zijn rectoraat heeft prof. van Spiegel het bestuur over de hogeschool 
uit handen moeten geven. De nieuwe bewindvoerder is Gerard I, behalve prins der Bastillianen 
ook medewerker bij Informatica, die de allesvermogende sleutel van de THT in de gewelven van 
de Bastille aan zijn sleutelbos mag rijgen. De carnavalsvrienden bouwen daarna een feestje dat tot 
diep in de nacht duurt. Zie ► Carnaval. 
 

 
Gerard van den Heuvel, voor de tweede maal prins carnaval, krijgt de sleutel van Van Spiegel 

Door prins Gerard I wordt de Verdienste-bokaal uitgereikt aan campuswinkelchef Bob Nijland. 
Vorig jaar viel deze eervolle onderscheiding ten deel aan campusagent Roel Strijker. 

Einde koffie- en theerondes 
De Hogeschoolraad heeft na een langdurig debat besloten tot het afschaffen van de koffie- en 
theeronden in de gebouwen. De maatregel moet voor 1 januari 1980 zijn doorgevoerd en levert 
aanzienlijke besparingen op, maar betekent ook dat er twintig arbeidsplaatsen in deze sector 
verloren gaan. De raad was door het CvB voor de keus gesteld óf de koffie- en theeronden af te 
schaffen, óf de prijzen van deze dranken met honderd procent te verhogen. De koffiedames waar 
het om gaat zullen echter niet van de ene dag op de andere op straat komen te staan. Een speciale 
zogenaamde sociale paragraaf, opgesteld door het CvB, aangevuld met een motie en een 
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amendement vanuit de raad, zorgen ervoor dat de afvloeiing van deze bij de firma Eijssink b.v. in 
dienst zijnde personeelsleden zoveel mogelijk via natuurlijk verloop zal geschieden. 
 

 
Einde van de koffie- en theerondes 

De catering maakt veel emoties los, zie ► Afschaffen koffierondes. 

Personal computing 
Op 16 maart 1978 vindt een bijeenkomst plaats, waarop personal computing het onderwerp van 
gesprek is. Ontwikkelingen in de micro-elektronica maken het mogelijk voor enkele honderden 
guldens computers te bouwen met applicaties die feitelijk alleen begrensd worden door de fantasie 
van de bouwer-gebruiker. Dit heeft vooral in de USA geleid tot een fenomeen dat wordt aangeduid 
met termen als home computing of personal computing. Zie ► Personal computing. 

Studenten 
WB en EL 500 bullen 
WB en EL leveren hun 250ste ingenieur af. Op 19 januari krijgt J.A. Bijloo in het WB-gebouw de 
250ste bul uit handen van prof. Draijer en op 20 januari reikt prof. Duijvestijn aan Frank 
Verhofstad eveneens het 250ste diploma uit, met daarbij voor deze feestelijke gelegenheid een 
presentje.  
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Frank Verhofstad krijgt van Duijvestijn een presentje bij het 250ste diploma 

Bij de volgende diploma-uitreiking krijgt de duizendste ingenieur die zijn gehele studie aan de 
THT heeft gevolgd zijn bul bij TN. 

Vakgroepen 
Informatica 
Het dagelijks bestuur wordt in 1978 gevormd door Duijvestijn – voorzitter (tot 31december), 
Vervoort – secretaris (vanaf 1 januari) en Blanken – vice-voorzitter (vanaf 1 januari) 
 
Een overzicht van onderwijs en onderzoek is te vinden in het jaarverslag van de vakgroep 
Informatica 1978. Zie ► Jaarverslag INF 1978. 

Digitale techniek 
Een overzicht van onderwijs en onderzoek is te vinden in het jaarverslag van de vakgroep Digitale 
techniek 1978. Zie ► Jaarverslag DT 1978. 

Onderzoek 
Promotie Asveld 
Ter verkrijging van de graad van doctor in de technische wetenschappen verdedigt P. R. J. Asveld 
op 1 juni 1978 zijn proefschrift en stellingen, beide goedgekeurd door de promotor prof. dr ir 
L.A.M. Verbeek en de coreferent dr J. Engelfriet. Het proefschrift draagt de titel: Iterated context-
independent Rewriting; an algebraic approach to families of languages. 
Asveld werd op 12 september 1947 te Enschede geboren. Na zijn middelbare schoolopleiding 
begon hij in 1964 – als één van de eerste studenten – de studie aan de Technische Hogeschool 
Twente. Hij behaalde in 1969 de titel baccalaureus in de afdeling Chemische Technologie. Zijn 
doctoraalstudie verrichtte hij in de afdeling Toegepaste Wiskunde. In 1972 slaagde hij voor zijn 
doctoraalexamen. 
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In 1973 trad hij in dienst van de THT als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep 
Informatica. Het in 1974 gestarte onderzoek naar de algebraïsche eigenschappen van talen leidde 
tot zijn promotie. 

Colloquia 
Op 8 maart spreekt ir B.L.A. Waumans (Philips Natlab) over Multiprocessorsystemen. Op 7 juni, 
P.R.J. Asveld over Gegeneraliseerde grammatika’s, de bijbehorende transformaties op families 
talen en hun dekpunten. Op 26 september, Duijvestijn over Routing problems in netwerken en op 
29 september, Fokkinga over Recursive refinement. 

ASI-leergang Interface 
Op 30 en 31 augustus 1978 organiseren het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) en het 
Nederlands Genootschap voor Informatica (NCI) via hun gemeenschappelijke Afdeling/Sectie 
Informatietechniek een tweedaagse leergang op de THT onder de titel interface. 
Deze wetenschappelijke leergang richt zich op een belangrijk aspect van het ontwerpen van 
digitale systemen (computers, besturingssystemen en dergelijke), namelijk op de wijze waarop de 
organisatorische eenheden in dergelijke systemen met elkaar moeten samenwerken. Het onderwerp 
wordt door elf binnen- en buitenlandse specialisten behandeld, waarbij gebruiks-, productie- en 
wetenschappelijke aspecten van verschillende toepassingsgebieden afwisselend aan de orde 
komen, Mede door de eigen bijdrage aan het onderzoek op dit specialistische terrein wordt de 
leergang op de TH Twente gehouden. Er zijn ruim 250 deelnemers. 

Rekencentrum 
Het aantal terminals is uitgebreid naar 48. Er zijn 8 operators en 3 ponstypistes werkzaam in het 
Rekencentrum. 

25 jarig jubileum 
Ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum in rijksdienst houdt de directeur van het 
Rekencentrum drs H. G. van Kooten op 1 september een receptie in de torenkamer van de Bastille. 
 

 
Vinke feliciteert Van Kooten en echtgenote 
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Duijvestijn, Kluitenberg, Vervoort, Bron en Haitsma 

 
Van Kooten met echtgenote gefeliciteerd door Derksen, Van de Einde en Benjamins 
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Apparatuuruitbreiding 
Dit najaar zal een aanzienlijke uitbreiding van de geheugencapaciteit van de centrale computer 
worden gerealiseerd. 
Ten eerste zal het centrale geheugen van 256K op 512K woorden gebracht worden. Omdat het 
besturingssysteem al ruim 120K hiervan bezet, komt deze uitbreiding neer op een 
verdrievoudiging van de voor de gebruikersprogramma’s beschikbare geheugenruimte. Hierdoor 
behoeft er minder swapping plaats te vinden. 
Bovendien zal er naast de bestaande vijf schijfeenheden (met een capaciteit van in totaal 100 M 
woorden een zesde schijfeenheid bijkomen met een capaciteit van 40M woorden. Deze uitbreiding 
van schijfruimte wordt gedeeltelijk gebruikt als swappingruimte. De tot dusver hiervoor gebruikte 
vastekoppenschijf komt te vervallen, omdat de capaciteit hiervan veel te gering is. 
Deze uitbreidingen komen niet alleen ten goede aan de THT-gebruikers; zo zal dit najaar ook 
SARA (het computercentrum van de Amsterdamse Universiteiten) op de DEC-10 aangesloten 
worden met een printer en vijftien terminals. 
Om de wijziging door te voeren is de computer eind november minstens een week buiten gebruik.  



68 

1979 

Oprichting Informatica 
CCOI stelt instelling experimentele studierichting informatica voor 
Op 3 april 1979 stuurt de CCOI onder voorzitterschap van Van Spiegel een Voorstel voor de 
organisatorische inpassing van een experimentele studierichting informatica aan de TH Twente, 
naar aanleiding van de afspraken tussen de afdelingen zoals die waren neergelegd in het stuk van 
29 mei 1978. Het lijkt erop dat de laatste hindernissen nu eindelijk zijn weggenomen: 
Volgens artikel 20 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs kan de hogeschoolraad 
besluiten tot instellen van niet in het Academisch Statuut geregelde studierichtingen (in de 
wandeling Experimentele studierichting genoemd). Een dergelijke studierichting wordt ingesteld 
binnen één van de bestaande afdelingen; de hogeschoolraad neemt het besluit tot instelling op 
voorstel van één of meer afdelingen. Dit besluit dient aan de minister ter goedkeuring te worden 
voorgelegd; de minister kan aan zijn goedkeuring bepaalde voorwaarden verbinden. 
In het geval van de experimentele studierichting informatica komen de afdelingen AW, BK en EL 
in aanmerking aan de hogeschoolraad een instellingsvoorstel te doen. De onderafdeling TW is 
hiertoe niet rechtstreeks gerechtigd, doch via de afdeling AW kan TW wel formeel mede-indiener 
van een voorstel tot instelling van de nieuwe studierichting zijn (een voorstel van AW geschiedt in 
feite door TW, WMW en BSK gezamenlijk). 
Uit de reacties van betrokkenen op alternatieve voorstellen is gebleken dat er een algemene 
voorkeur is voor onderbrenging van de experimentele studierichting informatica in de afdeling 
AW. In dat geval is AW formeel verantwoordelijk voor het experiment. 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering wordt opgedragen aan BK, EL en TW gezamenlijk, 
overeenkomstig de in de organisatorische vormgeving aangegeven regeling.  
Zie ► Organisatorische vormgeving. 

Informatica-oriëntatie binnen de afdeling EL 
Tegelijk met het hiervoor besproken voorstel van de CCOI neemt de afdeling Elektrotechniek het 
besluit tot de instelling van een informatica-oriëntatie. 
Deze afstudeeroriëntatie is een afgerond programma, deels binnen de D-studie en deels daarbuiten, 
dat een sterkere specialisatie in de informatica mogelijk maakt. 
Het met succes afronden van deze oriëntatie wordt – op verzoek – gehonoreerd met een verklaring 
naast het EL-doctoraaldiploma. 
De informaticaoriëntatie omvat: 
1. Een vakkenpakket van 32 BE (16 vakken) dat bestaat uit vijf verplichte vakken (Uitrusting 

van digitale systemen, Architectuur van digitale systemen, Inleiding in de 
systeemprogrammatuur, Beheerssystemen, en Gegevensstructuren), alsmede minimaal drie 
vakken te kiezen uit: Interface, Digitale realisatie, Programmeertaaltransformaties, 
Combinatorische algoritmen, Formele talen en Programmeertalen; met daarnaast andere 
vakken, zodanig te kiezen dat het totale vakkenpakket voldoet aan de normale eisen voor het 
EL-doctoraalexamen met 4 BE (2 vakken) extra. 

2. De externe stage en de doctoraalopdracht moeten worden gedaan op het gebied van 
informatica. 

3. Als eerste of tweede afstudeerdocent moet een lid van het wetenschappelijk personeel in vaste 
dienst, van de afdeling EL, uit de vakgroepen Informatica of Digitale techniek optreden. 

Nota Opleiding tot informatica ingenieur aan de THT van de CCOI 
Verbeek zegt in een interview met het THT-nieuws [79-34] somber gesteld te zijn over de eerder 
door de CCOI voorgestelde zware organisatorische structuur. 
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Omdat de drie afdelingen het onderling maar niet eens kunnen worden of althans onvoldoende 
willen ‘inleveren’, voor de goede zaak, verkeert de informatica binnen de hogeschool nu geruime 
tijd in een impasse.  
In november 1979 komt de CCOI met een nieuwe nota Opleiding tot informatica ingenieur aan de 
THT, waarin een experimentele studierichting informatica inhoudelijk wordt beschreven. Deze zal 
dan in de afdeling AW worden ingesteld als een tweejarige kopopleiding bij een vijfjarige 
studieduur, of – als de tweefasenstructuur van Pais wordt ingevoerd, bij een vierjarige studieduur – 
als een vierjarige basisopleiding. Deze opleiding zal worden verzorgd door BK, TW en EL 
gezamenlijk. Met dit compromis probeert men uit de impasse te komen. Het tussenvoorstel staat 
echter haaks op de intentie van de ARSI, die de informatica zo spoedig mogelijk wil opnemen in 
het Academisch Statuut. Dus geen geëxperimenteer, maar direct organisatorisch een zelfstandige 
eenheid.  
Het CvB, eindelijk weer ontwaakt uit een lange winterslaap, vindt de nota wel een goed 
uitgangspunt om de experimentele studierichting aan te vragen. Zij vindt alleen de 
organisatieopzet door zijn wankele juridische basis moeilijk verdedigbaar en wil voorkomen dat de 
aanvraag om die reden vertraging zal kunnen oplopen. Zij verzoekt het CCOI de betreffende 
passages te herschrijven en spoort tevens de afdelingsbesturen aan om vervolgens de gewijzigde 
nota zo spoedig mogelijk goed te keuren. Gedacht wordt aan een afdelingsstructuur met b.v. 
dubbelbenoemingen voor kroondocenten, grensoverschrijdende vakgroepen en werkgroepen, 
afspraken over toelevering van onderwijs, en dergelijke. De CCOI beraadt zich hierover in de 
vergadering van 6 december. 
Na goedkeuring door de afdelingen zal de HR er in februari haar mening over uitspreken, en kan 
het nog net op tijd naar de minister om mee te doen in de komende overlegronde. 
Vanwaar plotseling deze haast?  
Er zijn nu externe omstandigheden die de noodzaak van snel en doeltreffend optreden versterken.  
1. Er komt een BUOZ nota waarin gevraagd wordt in te spelen op zwaartepunten. 
2. De innovatienota, waarin de ontwikkeling van de micro-elektronica en de informatica 

expliciet zijn genoemd. 
3. De Academische Raad wil de experimentele fase misschien overslaan en informatica direct 

opnemen in het Academisch Statuut. 
4. Algemeen wordt uitgesproken dat de THT nu (nog) het beste is toegerust. 
5. De snelle inhaalslag van andere instellingen. 
6. De opmerking in de Tweede Kamer dat Twente informatica moet krijgen nu Limburg de Open 

Universiteit krijgt. 
7. De voorstellen in het Voorontwerp van WWO 1981 volgens welke subfaculteiten zullen 

vervallen. 

De minister bezoekt de THT 
Op 12 december brengt minister Pais een bezoek aan de THT voor een gesprek over de 
uitgroeiproblematiek. Het CvB kwalificeert de teneur van het gesprek als ‘meer dan een indicatie 
en een positieve stimulans.’ Een zeer belangrijke leidraad in het gesprek is de nota De volgende 
tien jaar, waarin staat opgesomd welke accenten gelegd moeten worden bij de uitgroei van 
Twente. De meeste worden door Pais gehonoreerd. 
De minister zelf spreekt van twee grote en twee kleine krenten, welke laatste ‘op zichzelf ook niet 
onsmakelijk zijn.’ 
Een grote krent noemt de bewindsman de informatica die, wat hem betreft, een landelijk 
zwaartepunt kan vormen, zulks in nauwe relatie met micro-elektronica. Pais verklaart later dat 
deze toezegging niet betekent dat dit binnen de THT in volle ontwikkeling zijnde vakgebied dan 
ook zou kunnen uitgroeien tot een landelijk zwaartepunt al sluit hij dat ook niet expliciet uit. De 
kansen voor een opleiding van de basis-informatica voor de THT houden volgens hem ook niet in 
dat niet elders in den lande met zoiets kan worden gestart. Wel zal – als het erop aan komt – 
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Twente prioriteit krijgen. Pais houdt het CvB en de HR voor wat informatica betreft te denken aan 
een start op korte termijn, in 1981 of daaromtrent, mits de op tafel gelegde plannen van een 
haalbaar kaliber zijn. 
Gesterkt door dit gesprek geeft het CvB te kennen van plan te zijn in februari 1980 in de HR een 
voorstel op tafel te leggen voor een studierichting informatica. Na jarenlang geharrewar over de 
inpassing van een dergelijke studie wordt door het CvB mede onder druk van bovengenoemde 
externe ontwikkelingen vaart gezet in het opstellen van een ‘realistisch plan’, dat aan de 
afdelingsbesturen van EL, TW, en BK wordt toegezonden. 
Ook de HR wil nu spijkers met koppen slaan en neemt op 17 december 1979 in de 128ste 
vergadering een motie aan waarin zij het CvB krachtig steunt inzake zijn activiteiten rond 
informatica en erop vertrouwt dat de betrokken afdelingen met voortvarendheid aan de 
voorbereiding van zo’n studierichting werken. Verder blijkt de raad het met het CvB eens dat 
gestreefd moet worden naar een zelfstandige afdeling informatica, ‘al of niet met 
grensoverschrijdende vakgroepen en dubbelbenoemingen van docenten.’ Verder moeten er goede 
afspraken gemaakt worden tussen de afdelingen EL, TW, BK en Informatica over elkaars 
overlappende activiteiten (waaronder overhead). Niet onbelangrijk is ook dat gestreefd moet 
worden de op te richten afdeling te concentreren op één werkplek. 
De overwegingen van de raad bij het indienen van de motie zijn dat het gewenst is dat informatica 
op de THT een eigen identiteit krijgt, dat een doorzichtige en flexibele bestuursstructuur gewenst 
is, dat zo’n opleiding voor de hogeschool van groot belang is, dat er al veel tijd verloren is gegaan 
en dat de kansen voor het verkrijgen van informatica als studierichting gunstig zijn, na het voor de 
THT gunstige resultaat van het overleg op 12 december met minister Pais over de uitgroei van de 
THT tot een twee-kernenhogeschool met vierduizend studenten in 1990 en een verbreding van het 
aantal studiemogelijkheden met informatica, civiele techniek, ontwikkelingstechnologie en 
wijsbegeerte van wetenschap en samenleving. [79-42,43] 

Jaaroverzicht 
Tweefasenstructuur 
Pais wenst de experimenteerperiode met het baccalaureaat aan de THT als beëindigd te 
beschouwen. Nieuwe studenten mogen niet meer aangenomen worden voor een 
baccalaureaatsopleiding. Hij denkt de tweefasenstructuur in september 1981 in te kunnen voeren. 

Personeel 
De THT gaat het Rijk in 1980 121 miljoen kosten. Hiervan is 94 miljoen voor 1231 
formatieplaatsen 
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Goedkope kunst voor TW-gebouw 
Vijf leden van TW produceren bij het tweede lustrum van studievereniging Abacus een vijftal 
kleurige wandpanelen die sinds 15 november een van de gangen van het TW-RC-gebouw sieren. 
Verf en kwasten komen voor rekening van Culturele Zaken, Abacus betaalt het hout.  
 

 
Goedkope kunst voor TW 

Vakgroepen 
Informatica 
Het dagelijks bestuur is in 1979 als volgt samengesteld: Verbeek – voorzitter (vanaf 1januari), 
Vervoort – secretaris (tot 31 december), Blanken – vice-voorzitter (tot 31 december). 
Voor een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de vakgroep Informatica van onderwijs en 
onderzoek zie ► Jaarverslag INF 1979. 
Voor een beschrijving van de onderzoekprojecten zie ► Onderzoek INF 1979. 

Digitale techniek 
Op 23 november 1979 vindt tijdens een middagbijeenkomst van de sectie voor Informatietechniek 
van het KIvI/BGI de uitreiking plaats aan prof. Blaauw van de Dr Ir De Groot-plaquette. 
Deze plaquette wordt eens in de vijf jaar verleend aan een Nederlander, die zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt op elektrotechnisch gebied in de ruimste zin van het woord. 
De toekenning aan prof. Blaauw vindt plaats wegens zijn bijzondere verdiensten op het gebied der 
informatietechniek. De middagbijeenkomst heeft als thema Ontwerpen van computers, toen en nu 
en wordt gehouden in het KIvI-gebouw, Prinsessegracht 23, te Den Haag. Voordrachten worden 
gehouden door drs C.S. Scholten (wetenschappelijk adviseur Philips Nat. Lab.) en prof. dr ir A.J. 
van de Goor (TH Delft). Bij de uitreiking van de plaquette wordt de considerans (namens de 
keuzecommissie) uitgesproken door Duijvestijn. 

Jaarverslag onderwijs en onderzoek 
Voor een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de vakgroep Digitale techniek van 
onderwijs en onderzoek zie ► Jaarverslag DT 1979. 
Voor een beschrijving van de onderzoekprojecten zie ► Onderzoek DT 1979. 
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Onderzoek 
Congres Chips en Werk  
De explosieve ontwikkeling in de zeventigerjaren van de micro-elektronica, en in het bijzonder de 
integrated circuit, kortweg chips genoemd, dreigt ingrijpende maatschappelijke gevolgen met zich 
mee te brengen. Volgens sommigen staat de werkgelegenheid op het spel. Volgens anderen wordt 
ons eindelijk geestdodend werk uit handen genomen en krijgt de mens daardoor meer ruimte voor 
eigen creativiteit. Het congres Chips en Werk geeft een inventarisatie van een aantal aspecten die 
van belang kunnen zijn, of als basis kunnen dienen voor een verdere discussie over dit onderwerp. 
Minister van Trier van Wetenschapsbeleid maakt de vraag waarover we het nu eigenlijk moeten 
hebben als we praten over micro-elektronica en maatschappelijke gevolgen, tot een der 
hoofdpunten in zijn betoog: ‘Moeten we deze ontwikkeling afremmen, of een sprong voorwaarts 
maken? Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen regering en parlement, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, wetenschap?’ 
‘Internationale concurrentie dwingt ons er toe het bedrijfsleven met ruime fondsen te stimuleren 
tot een grootscheepse toepassing van deze technologie, om de schade bij de werkgelegenheid te 
beperken.’ Zie ► Congres Chips en Werk. 

Colloquia 
Op 15 januari spreekt P. Weeder over Projectiesystemen voor grote geheugenbanken (Minsky). Op 
19 januari, H. Goeman over De arbiter: synchronisatie van parallelle processen. Op 14 maart, J. 
Vytopil over Interface. Op 21 februari, R. Wilhelm (Saarbrücken) over Counter-one-pass features 
in one-pass compilation: a formalisation using attribute grammars. Op 7 maart, P. Gragert over 
Formulemanipulatie met Reduce. Op 14 maart, J.J.M. Evers over Optimalisering van dynamisch 
gestructureerde Input/Output processen en op 11 juni, H. Blanken over Een hulpmiddel voor 
gegevensbankbeheerders. 

Onderwijs 
De nieuwe programmeertaal Pascal gaat Algol vervangen. Wilmink levert een bijdrage aan een 
Teleac Cursus Pascal. 
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Rekencentrum 
Het geheugen van de DEC-10/80 is verdubbeld tot 512K woorden. De SARA beschikt nu over 16 
poorten voor het aansluiten van terminals. Enkele toegangspoorten zijn beschikbaar gesteld voor 
externe gebruikers via kieslijnen. Er zijn 5 operators en 4 ponstypistes werkzaam in het 
Rekencentrum. 

HR-vragen over DEC-10: Computer steeds buiten bedrijf 
 

 
Computerzaal in TW/RC 

De veel gehoorde klacht vanuit de hogeschoolgemeenschap over het regelmatig buiten bedrijf zijn 
van de DEC-10 is voor de KPS-fractie in de HR aanleiding een aantal schriftelijke vragen voor te 
leggen aan het CvB over de oorzaken, de omvang en de kosten. Specifiek wordt gevraagd in 
hoeverre de door DEC toegeleverde hard en/of software voldoet. Gesuggereerd wordt dat bij de 
aanschaf destijds de benodigde reken- en/of geheugencapaciteit is onderschat. Pikant is de vraag of 
via een civiele procedure de firma DEC wegens gebreken aan de apparatuur aansprakelijk kan 
worden gesteld voor de schade. Ten slotte wordt de mening van het CvB gevraagd over de 
suggestie om het departement op de hoogte te stellen van de slechte ervaringen van de TH met 
DEC en dit apparaat voor overheidsinstellingen af te raden. 
Bovenstaande vragen hebben uitsluitend betrekking op het regelmatig uitvallen van de computer. 
Mogelijk zullen na beantwoording ervan nieuwe vragen geformuleerd worden ten aanzien van de 
grote responsietijd van de DEC-10.  
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1980 

Oprichting Informatica 
De aanvraag 
Er heerst optimisme rond informatica nu de betrokken afdelingen EL, BK en TW over het 
algemeen positief hebben gereageerd op de nota Opleiding tot informatica-ingenieur aan de THT, 
die onlangs is gepresenteerd door het CCOI. 
De raden van de onderafdelingen WMW, TW, BSK en TO, samen de afdelingsraad van AW 
vormend, vragen op 9 januari 1980 op grond van de nota van het CCOI instelling van een 
experimentele studierichting informatica aan. Het CvB stuurt dit verzoek direct aan de HR door en 
adviseert daarbij een vierjarige eerstefase basisopleiding in plaats van een kopopleiding aan te 
vragen. Hoewel men verwacht dat informatica spoedig zal worden opgenomen in het Academisch 
Statuut wil men daar niet op wachten en kiest men ervoor om voor de tussenliggende periode 
gebruik te maken van het experimenteer artikel in de wet. Er worden drie fasen onderscheiden 
a. de periode tussen het beginselbesluit van de HR en het beginmoment van het feitelijk 

functioneren (inschrijving van de eerste studenten) 
b. de periode van de experimentele studierichting, die alleen intreedt als op het moment van 

inschrijving van de eerste studenten informatica nog niet is opgenomen in het Academisch 
Statuut 

c. de periode na de opneming in het Academisch Statuut 
De activiteiten in fase a zullen worden opgedragen aan een voorbereidingscommissie. De te kiezen 
organisatiestructuur voor fase b moet, omdat die zich mogelijk niet zal voordoen, dan wel van 
korte duur zal zijn, al anticiperen op fase c, de eindsituatie waarin informatica zal zijn opgenomen 
als officiële studierichting in het Academisch Statuut. 
De aanvraag wordt op 4 maart 1980 ter behandeling in de 133ste HR aangeboden, ondertekend 
namens WMW door Van der Velde, namens BSK door Boorsma, namens TW door Wetterling en 
namens TO door De Jonge. 
Men gaat ervan uit dat de eerste studenten informatica in september 1981 kunnen worden 
ingeschreven. 

TW en EL likken hun wonden 
Op 24 januari 1980 schrijft TW aan het CvB dat het geheel akkoord is met en alle steun zal 
verlenen aan het instellen van een zelfstandige studierichting, hoewel men zich realiseert dat de 
verzelfstandiging van informatica een zware ingreep is in de structuur van TW, welke tot nu toe 
bepaald werd door drie hoofdrichtingen toegepaste analyse, besliskundige wiskunde en 
informatica. Er zal een nauwe relatie tussen informatica en TW moeten blijven bestaan. Dit kan in 
de voorgestelde structuur met een vakgroep Informatica die tevens tot TW behoort, waarbij grote 
waarde wordt gehecht aan dubbelbenoemingen van kroondocenten in informatica en TW. 
 
Op 15 feb 1980 grijpt EL zich nog een keer vast aan de laatste strohalm en schrijft aan het CvB dat 
de instelling zoals die nu is ingediend bij de HR de identiteit van EL sterk zal aantasten. EL is van 
het begin toegelegd op informatietechniek als duidelijk onderscheid met de elektrische 
energietechniek van de zusterinstellingen. De te bepalen werkterreinen moeten nu goed op elkaar 
worden afgestemd. In het CCOI rapport staat over EL: ‘de fysische aspecten van de informatica 
blijven tot het terrein van de informatietechniek behoren, dat aan de TH Twente wordt verzorgd 
door de afdeling der Elektrotechniek.’ Deze zin stelt EL voor grote problemen want zij houdt zich 
met nog veel meer zaken bezig die ook nauw aan computers en communicatie zijn gerelateerd. 
Een ander punt van zorg is de positie van de vakgroep Digitale techniek. EL kan instemmen met 
de in het hoofdstuk ‘organisatorische vormgeving’ omschreven constructie met dien verstande dat: 
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1. er alleen dubbelbenoeming van kroondocenten zal plaatsvinden en dat de overige leden van 
EL verantwoordelijk blijven voor onderwijs en onderzoek binnen EL. 

2. de vakgroep ingesteld blijft bij EL, en dat het aantal leden dat bij EL blijft zeker geen 
minderheid mag zijn.  

Tot slot verzekert EL dat het niet de bedoeling van deze brief is zich alsnog tegen de oprichting 
van de studierichting te verzetten.  
Maar men wil het nog een keer gezegd hebben... 
Het CvB stelt in een brief van 29 februari 1980 het bestuur van EL gerust met de mededeling dat 
EL zich vanaf nu zeker niet hoeft te beperken tot de fysische aspecten van de informatica. In 
tegendeel, het is de bedoeling dat in grensoverschrijdende vakgroepen ook op andere gebieden van 
de informatica een bijdrage geleverd wordt. 

Besluit oprichting Informatica en instelling Voorbereidingscommissie 
Op 31 maart 1980 neemt de HR eindelijk het besluit over te gaan tot instelling van de 
studierichting informatica. Daarvoor wordt nog voor de zomer een voorbereidingscommissie 
ingesteld die de huidige CCOI gaat vervangen. Het hek is van de dam, maar niet alleen in Twente.  

De drie TH’s willen in 1981 starten met informatica 
Ook landelijk komt nu het einde in zicht. De technische hogescholen van Delft en Eindhoven zijn 
met Twente van mening dat op korte termijn de opleiding tot informatica-ingenieur in Nederland 
van start moet gaan. In onderling overleg hebben zij elk hun besluit tot instelling van een 
experimentele studierichting informatica aan de minister ter goedkeuring voorgelegd. Op grond 
van de eind vorig jaar bekendgemaakte voornemens van de minister gaat de THT ervan uit dat 
haar aanvraag zeker gehonoreerd zal worden. 
In een gezamenlijk persbericht zeggen de drie TH’s op deze manier te willen inspelen op de grote 
behoefte aan academisch opgeleide informatici zoals die onder meer wordt geschetst door de sectie 
Informatica van de Academische Raad. 
Door erkenning van informatica als zelfstandige studierichting zal het wetenschappelijk onderwijs 
de relatief grote achterstand van het informaticaonderwijs in Nederland kunnen inlopen. In de VS 
en West Duitsland bestaat reeds lang een uitgebreid spectrum van opleidingen in dit vakgebied. 
De drie TH’s stellen dat de informatica zozeer verweven is met haar toepassingen en technische 
implicaties dat ze alle drie het onderwijs in dit nieuwe vakgebied op deze wijze gestalte moeten 
geven. De drie TH’s, zo blijkt uit het bericht, zijn reeds zodanig toegerust voor het verzorgen van 
het informaticaonderwijs, dat dit onderwijs al op korte termijn uit eigen middelen kan worden 
gerealiseerd. Wat de TH’s betreft zou het onderwijs in de nieuwe studierichtingen op 1 september 
1981 moeten starten [80-24]. 

Pais wil niet meer experimenteren, maar de start in 1981 is nog onzeker 
Uitgerekend nu alle partijen eindelijk hun bezwaren opzij hebben gezet en zowel op THT-niveau 
als landelijk ertoe konden besluiten om, voor een belangrijk deel opgehitst door externe 
omstandigheden, haast te maken met het aanvragen van een studierichting informatica deelt de 
minister mee niet langer meer met informatica te willen experimenteren. Een brief van minister 
Pais waarin hij de hogeschool vraagt haar aanvraag voor een experimentele studierichting 
informatica in te trekken zaait verwarring. Pais blijkt de voorkeur te geven aan een traditionele, 
niet-experimentele informaticaopleiding die wordt opgenomen in het Academisch Statuut. Hij 
geeft echter geen garanties dat dat op tijd zal gebeuren. De hiertoe benodigde wijziging in het 
Academisch Statuut is een moeizame operatie, die vele maanden kan duren. De THT vreest dat de 
start van informatica in 1981 daardoor in gevaar wordt gebracht. Vandaar dat Twente dit voorjaar 
nog heeft gekozen voor een experimentele studierichting. Niet omdat de opleiding zichzelf nog 
moet bewijzen maar om slepende procedures te voorkomen. Twente meent daarmee te voldoen 
aan de in december vorig jaar door Pais uitgesproken wens zo snel mogelijk met doortimmerde 
informaticaplannen te komen. 
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Volgens Van de Kroonenberg doet de THT er goed aan voorlopig op zeker te spelen en haar 
aanvraag voor een experimentele studierichting, die wettelijk aan alle eisen voldoet, niet in te 
trekken zolang niet een alternatief wordt geboden. Er zou bij wijze van spreken eerst de garantie 
moeten worden verkregen dat de bedoelde wijziging van het Academisch Statuut de start van 
informatica in 1981 niet zal belemmeren. 
In zijn brief aan de THT waarin hij de hogeschool vraagt haar aanvraag voor een experimentele 
studierichting informatica in te trekken, benadrukt Pais overigens nog eens zijn positieve 
opstelling ten opzichte van een informaticastudie aan de THT. Pais is in zijn brief nogal vaag over 
zijn tijdplanning. ‘Het streven is erop gericht de bedoelde wijziging van het Academisch Statuut 
op een zodanig tijdstip te doen plaatsvinden dat de instellingen die daarvoor in aanmerking komen 
zo spoedig mogelijk met de nieuwe studierichting kunnen starten.’ 
Pais denkt met vier locaties voor een informaticaopleiding te kunnen volstaan en heeft de AR 
gevraagd hem te adviseren over de plaatsen waar die zelfstandige opleidingen gevestigd moeten 
worden. Twente buiten beschouwing gelaten zal dat leiden tot een zware discussie tussen het gros 
van de universiteiten en hogescholen om drie opleidingen. Vooral de TH’s van Delft en 
Eindhoven, die eveneens een aanvraag voor een opleiding informatica hebben lopen, maar geen 
harde toezeggingen van de minister op zak hebben, zijn niet erg gecharmeerd van een confrontatie 
met de andere instellingen over de vraag waar nog meer een informaticaopleiding zal moeten 
komen. Het argument dat zo’n opleiding in Delft of Eindhoven uit de bestaande formatie kan 
worden bekostigd, lijkt weg te vallen tegen de mogelijkheden van de grote instellingen om door te 
schuiven met de kroondocentenformatie, gemakkelijk nieuwe initiatieven als informatica aan te 
kunnen pakken. 
 

 
Nu alle aandacht van de instituten op de nieuwe studierichting informatica is gericht waant de afdeling TW 

zich in rustiger ‘viswater’ zoals hierboven in beeld is gebracht 
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Intussen hebben Delft, Eindhoven en Twente over Pais’ brief op 15 augustus overleg gepleegd. 
Besloten is in een gesprek met de minister opheldering te vragen over zijn plannen met 
informatica. 

Ook Nijmegen en Amsterdam vragen informatica aan 
Na de drie Technische Hogescholen heeft op de valreep ook de Katholieke Universiteit van 
Nijmegen in oktober 1980 een aanvraag ingediend voor een experimentele studierichting 
informatica die per 1 september 1981 zou moeten starten. De voorbereidingen voor zo’n 
studierichting zijn, volgens een persbericht van de universiteit, liefst tien jaar geleden begonnen bij 
de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Ook de Vrije Universiteit en de Universiteit van 
Amsterdam hebben een aanvraag gedaan. Bij deze aanvragen heeft (volgens het Nijmeegse persbe-
richt) tevens als reden gegolden dat het hierbij om een innovatie gaat, ‘waarbij de Nederlandse 
universiteiten niet mogen achterblijven.’ 

De ARSI adviseert viermaal informatica 
In antwoord op het verzoek van de minister adviseert de AR dat in september volgend jaar vier 
informaticaopleidingen zullen moeten starten. Aan de drie TH’s en in Amsterdam (UvA en VU 
samen) zijn daarvoor voldoende faciliteiten en personeel aanwezig en uitstel lijkt vanwege de 
maatschappelijke behoefte aan informatici niet aanvaardbaar. In latere instantie kunnen Leiden en 
Nijmegen in aanmerking komen voor een informaticastudie. Omdat het vakgebied van de 
informatica raakvlakken heeft met haast alle wetenschappen wordt een goede regionale spreiding 
bepleit, zodat bijvoorbeeld Tilburg kan profiteren van de Eindhovense opleiding. De aanvragen 
voor experimentele informaticaopleidingen, neemt de AR-sectie niet serieus: informatica had al 
lang een erkende discipline moeten zijn [80-25, 36 en 41]. 

Jaaroverzicht 
Studenten 
Per 26 september hebben zich 630 studenten ingeschreven. Bij EL 169 
(was 162) en bij TW 70 (was 53). Vooral de nieuwe studierichting 
informatica verheugt zich in de belangstelling van veel aspirant-studenten 
op de voorlichtingsdagen 21 en 22 oktober. 

Recht op inzage eigen gegevens 
Sinds het begin van dit studiejaar bestaat er een regeling inzagerecht 
studentendossiers. Alle informatie die over studenten is opgeslagen mag 
volgens dit reglement door de betrokkenen worden ingezien. Onjuiste of 
ten onrechte verzamelde gegevens kunnen op verzoek van de student 
gewijzigd respectievelijk verwijderd worden. Bij geschillen kan een onafhankelijke kommissie van 
toezicht als arbiter optreden. Verbeek (foto) is voorzitter van deze kommissie. 
Voor een interview van het THT-nieuws met Verbeek, zie ► Recht inzage gegevens. 

Vakgroepen 
Informatica 
Op 11 februari 1980 vindt een evaluatie plaats van het onderzoek in 1979 en de plannen voor 
1980. Engelfriet bespreekt project 11: het werkverband FA; Fokkinga project 12: SOP en SVP; 
Haitsma project 13: ERIS, TGB, PD en INFO; van Hulzen project 14: FW; Alblas project 15: AG 
en ER; Göbel project 16: GS; Bron project 17: OS en NOS en Duijvestijn project 18: DGP en 
LAW. Meer informatie hierover is te vinden in de hieronder genoemde verslagen. 
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Bij de dienst Informatieverwerking van Rijkswaterstaat te Rijswijk is door Vervoort contact 
gelegd voor het uitvoeren van een aantal afstudeeropdrachten over het ontwerpen van een 
gedistribueerd operating systeem voor meetnetten. 

Jaarverslag onderwijs en onderzoek 
Voor een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de vakgroep Informatica van onderwijs en 
onderzoek zie ► Jaarverslag INF 1980. 
Voor een beschrijving van de onderzoekprojecten zie ► Onderzoek INF 1980. 

Digitale techniek 
WP-prijs voor C. Vissers 
De EL-medewerker dr ir C.A. Vissers is een van de vier wetenschapsbeoefenaars aan wie de 
Winkler Prinsprijs 1980 is toegekend. De eervolle onderscheiding valt Vissers ten deel vanwege 
het feit dat hij in zijn dissertatie heeft blijk gegeven van een oorspronkelijke visie op zijn 
vakgebied. 
Vissers, die sedert 1965 werkzaam is bij de vakgroep Digitale techniek van Elektrotechniek na een 
ingenieursstudie aan de TH Delft, promoveerde in september 1977 op het proefschrift Interface: 
definition design and description of the relation of digital system parts. Promotor en copromotor 
waren destijds Blaauw en Verbeek (TW). Het beoordelingstijdvak strekt zich uit van 1976 tot en 
met 1979. De EL-medewerker krijgt de WP-prijs op 21 november in de aula van de Vrije 
Universiteit uit handen van wetenschapsminister Van Trier. De voordracht van de prijswinnaars is 
verzorgd door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. 
Behalve Vissers is ook dr mr C.W. Maris, die tot 1 juli 1979 aan de THT (BSK) was verbonden, 
vanwege zijn proefschrift onderscheiden. 

Jaarverslag onderwijs en onderzoek 
Voor een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de vakgroep Digitale techniek van 
onderwijs en onderzoek zie ► Jaarverslag DT 1980. 
Voor een beschrijving van de onderzoekprojecten zie ► Onderzoek DT 1980. 

Onderzoek 
Colloquia 
Op 30 januari 1980 spreekt J. Smit over Aspecten van automatische generatie van programma’s 
voor bepaalde netwerk-analyse problemen. Op 3 maart, Duijvestijn over Routering in 
computernetwerken. Op 22 april, J. Nestor (Pittsburgh) over Future Programming Languages – 
Trend and Speculations. En op 19 mei, M.J. Plasmeijer over Een taalconstructie voor interactieve 
en/of communicerende programma’s. 

Promoties 
Op 26 jun promoveert Willem Johannes Kleefstra bij van de Pool en Verbeek op The concept of 
data model in database systems. 
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Onderwijs 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de informaticavakken, gegeven van 1975 tot de 
oprichting van Informatica in 1981. 
 
  75 76 77 78 79 80 
26111 Digitale techniek I/ Inleiding digitale techniek Bl Bo, 

Kp 
Bo, 
Kp 

Bo, 
Kp 

Bo, 
Kp 

Bo, 
Kp 

26112 Digitale techniek II/ Uitrusting van digitale 
systemen 

Bl Bl Bl Bl Bl Bl 

26113 Digitale techniek III/ Architectuur van digitale 
systemen 

Bl Bl Bl Bl Bl Bl 

26114 Digitale techniek IV/ Interface Vs Vs Vs Vs Vs Vs 
26115 Digitale realisatie - Wi Wi Wi Wi Wi 
54001 Informatica I/ Inleiding programmeren Br Br Br Br Br Vb 
54002 Informatica II/ Voortgezet programmeren Br Br Br Br Br Br 
54005 Programmatuur I/ Inleiding in de 

systeemprogrammatuur  
Ab Ab Ab Ab Ab Ab 

54010 Programmatuur II/ Beheerssystemen  Br Br Br Br Br Br 
54015 Programmatuur III/ Correctheid van algorithmen Dv, Vt Dv, Vt Dv, Vt Dv, 

Vt 
Dv, 
Vt 

Dv, 
Vt 

54030 Programmeertaaltransformaties/ Vertalerbouw  Dv Dv Dv Dv Ab, 
Be 

Ab, 
Be 

54035 Datastructuren/ Gegevensstructuren Em Em Em Em Em Em 
59005 Programmatuur voor bedrijfskundige systemen/ 

Automatisering van informatiesystemen/ 
Computers en informatiesystemen 

Po Po Po Po Po Po 

59020 Bedrijfskundige programmatuur - Bn Bn Bn Bn Bn 
59030 Gegevensbanken - Hm Hm Hm Hm Hm 
59040 Bestuurskundige informatica/ I - -  Ho Ho Ho 
59105 Formele talen/ Inleiding theoretische informatica Vb Ef Vb, 

Ef, Fo 
Vb, 
Ef, Fo 

Vb, 
Ef, Fo 

Vb, 
Ef, Fo 

59110 Theorie van programmeertalen/ Semantiek van 
programmeertalen 

Vb Vb Vb Vb Vb Vb 

59115 Berekenbare functies Vb Fo Fo - - - 
59120 Programmeertalen  Be, 

Hn 
Be, 
Hn, 
Dv 

Be, 
Hn, 
Dv 

Be, 
Dv 

Be, 
Dv 

Be, 
Dv 

59125 Algol-68 Dv, 
Be, 
Ka 

     

59130 Formule manipulatie - - Hn Hn Hn Hn 
59140 Computer algebra - - - - - Hn 
 
Ab-Alblas, Bl-Blaauw, Br-Bron, Be-Van Berne, Bn-Blanken, Bo-Bonnema, Dv-Duijvestijn, Ef-Engelfriet, Em-Engmann, 
Fo-Fokkinga, Hm-Haitsma, Hn-Van Hulzen, Ho-Van Hoeve,  Ka-Kamsteeg-Kemper, Kp-Van de Knaap,  Po-Van de Pool,  
Vb-Verbeek, Vs-Vissers, Vt-Vervoort, Wi-Wilmink. 
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Rekencentrum 
Er zijn vijf operators en vier ponstypistes werkzaam in het Rekencentrum. 

Ernstige klachten over hardware 
DEC 
Het aantal hardwarestoringen en vooral 
de duur ervan is te groot, zodat er over 
de kwaliteit van de hardware ernstige 
klachten zijn. Dit antwoordt het CvB 11 
januari op vragen van HR-lid Kees van 
den Bosch (KPS) over het regelmatig 
buiten bedrijf zijn van de 
hoofdcomputer van de THT, de vijf jaar 
geleden aangeschafte DEC-10. 
Volgens het college is het niet goed 
mogelijk de computerfirma 
aansprakelijk te stellen voor de ernstige 
gebreken aan de apparatuur omdat het 
bijzonder moeilijk is aan te tonen welke 
apparatuur of delen daarvan zulke 
gebreken vertonen dat ze niet op 
redelijk korte termijn te repareren zijn. 
Jaarlijks blijkt ongeveer acht procent 
van de beschikbare kantooruren 
verloren te gaan door storingen in hard- 
en software. De ongeveer honderd 
storingen per jaar veroorzaken een 
schadepost van vijftigduizend gulden 
aan manuren. 
Uit de beantwoording blijkt verder dat 
de duur van een storing wel eens 
ongunstig zou kunnen worden 
beïnvloed door de slechte kwaliteit van 
de diagnostische programma’s. Vaak is 
het voor het RC onmogelijk na te gaan of DEC, die het onderhoud van de computer verzorgt à 
raison van vijftig mille per maand, de opgetreden fout werkelijk heeft gevonden. Soms blijken 
dezelfde storingen na enige tijd weer op te treden. Tot nu toe wendde het RC zich eenmaal met een 
ernstige klacht tot de directeur van DEC toen het aantal storingen na het installeren van een nieuw 
geheugen werkelijk de spuigaten uitliep en werd eenmaal het advies gegeven aan het ministerie het 
maandelijks onderhoudsbedrag niet te voldoen. 
Het CvB blijkt er niet veel voor te voelen het ministerie te adviseren voortaan geen DEC meer aan 
te schaffen, omdat ‘de mate van ontevredenheid van de THT met het storingsniveau en de vaak 
lange duur van de storingen voldoende bekend is.’ [80-2] 
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Tweede computer naast DEC-10? 
 

 
Behoefte aan een tweede computer 

De THT heeft in november 1980 de tijd rijp geacht om een commissie in te stellen die de 
vervanging van de DEC-10 moet voorbereiden. Weliswaar zal deze vervanging pas in 1983 zijn 
beslag krijgen, maar een gedegen voorbereiding is gezien de ervaring in het verleden geen 
overbodige luxe. De capaciteit van het Rekencentrum, waar de DEC-10 staat opgesteld, zal al 
eerder te wensen overlaten. De belasting die wordt gevormd door de practica en het tot stand 
komen van de nieuwe opleiding informatica maken dat de DEC-10 ruim voor 1983 veel te klein 
zal zijn. Van Kooten zegt dat men speelt met de gedachte om op korte termijn een tweede 
computer te plaatsen, speciaal ten behoeve van practica en Informatica. De commissie zal zich ook 
buigen over de informatieverwerking op langere termijn. 
 
Het RC van de RUG heeft een nieuwe computer: de Control Data Cyber 170/760. Deze is sneller 
dan de DEC-10. Het RC van de THT heeft in de gebruikerszaal een kiesterminal die ‘s middags 
via een vaste lijn met de RUG verbonden is. Daarnaast is werken via een remote-batchstation 
mogelijk. Er zal een cursus gegeven worden. 
Later komen er meer terminalverbindingen. De Cyber biedt vooral mogelijkheden voor 
rekenintensieve programma’s. Verder is er een volledig door CDC ondersteunde Algol-68 vertaler. 
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1981 

Oprichting Informatica 
AR wil snel besluit minister over informatica 
In een eind december uitgebracht advies heeft de AR Pais al laten weten dat er in september 1981 
in ieder geval informaticaopleidingen moeten komen aan de drie TH’s, alsmede één 
gecombineerde opleiding aan de VU en de universiteit van Amsterdam. Daarnaast adviseert de 
raad om ook in andere plaatsen met zo’n opleiding te starten zodra daartoe de nodige 
voorzieningen zijn getroffen. Dit zou bijvoorbeeld dit jaar al het geval kunnen zijn aan de 
Katholieke Universiteit van Nijmegen en, per l september 1982, aan de universiteiten van Leiden 
en Groningen. 
Op 19 januari hebben zich al 325 informaticastudenten voor Twente gemeld, tegen Delft 10 en 
Eindhoven 2. Om de daarmee samenhangende problemen op tijd onder de aandacht te brengen 
heeft de THT contact gezocht met het ministerie en voorzitter Brenninkmeijer van de 
Academische Raad. De Academische Raad wil van minister Pais nu vóór 1 maart weten aan welke 
universiteiten en hogescholen hij een informaticaopleiding wil vestigen. Verder verzoekt de raad 
de minister zo spoedig mogelijk het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing te Groningen van 
zijn beslissing op de hoogte te stellen, zodat aspirant-studenten er op geattendeerd kunnen worden 
dat met ingang van het komend studiejaar aan meer instellingen dan aan de THT de studie 
informatica kan worden gevolgd. 
In zijn vergadering van 27 maart zal de Academische Raad overwegen of het, gezien de dan 
beschikbare aanmeldingscijfers voor de nieuwe studierichting en de beschikbare capaciteit aan de 
betrokken instellingen, nodig is om voor de informatica een plaatsingscommissie in te stellen [81-
5].  

Alle instellingen mogen van de minister starten 
Op donderdag 12 februari stuurt minister Pais een telex naar de instellingen waarin hij meedeelt 
dat hij de volgende dag de AR een instellingsplan zal voorleggen waarin hij aangeeft om per 1 
september 1981 informatica in principe aan alle instellingen te starten op basis van een door de 
instellingen ter goedkeuring op te stellen regionale samenwerkingsovereenkomst. De beperking tot 
de drie TH’s en het samenwerkingsverband van beide Amsterdamse universiteiten is hiermee van 
de baan, evenals informatica als experimentele studierichting, want rond eind maart verwacht de 
minister opname van de informatica als reguliere studie in het Academisch Statuut. Verder wil hij 
de vier regio’s die hij onderscheidt elk een aparte taak geven. De THT zal, samen met Groningen 
de technische informatica gaan verzorgen.  
Zijn standpunt is nog niet helemaal definitief, want hij zegt de vaste Tweede Kamer commissie 
voor Wetenschapsbeleid toe dat hij dat vóór 1 maart kenbaar zal maken. Hij wil daarvoor eerst op 
korte termijn commentaar van de Academische Raad. De minister zegt verder in te stemmen met 
het voornemen van deze raad om op 27 maart te beslissen of er een plaatstingscommissie voor 
informatica moet komen. 
Opgemerkt wordt dat nog niet alle instellingen er op 1 september al klaar voor zullen zijn. Zo zal 
bij de RUG het eerste jaar vrijwel geheel door de THT verzorgd moeten worden. 
Gestart kan worden aan de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Nijmegen, en aan de drie 
technische hogescholen. De minister stelt geen extra middelen ter beschikking. De instellingen 
moeten deze door herallocatie binnen de eigen instelling vrijmaken. 

Regionale taakverdeling 
In een eerder advies aan de minister heeft de AR al een indeling in vier regio’s aanbevolen. De 
minister suggereert de volgende taakverdeling. 
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- Twente en Groningen krijgen de technische, 
- Delft, Leiden en Rotterdam de medische,  
- Eindhoven, Nijmegen en Tilburg de theoretische en  
- beide Amsterdamse universiteiten de bestuurlijk-administratieve informatica.  
De sectie Informatica van de AR toont zich over de taakverdeling van Pais erg verrast. Die 
verbazing geldt ook voor Duijvestijn. Het is onduidelijk in hoeverre de gesuggereerde 
taakverdeling door moet werken in het onderwijsprogramma. In het THT-studieprogramma zit een 
behoorlijke portie bestuurlijke informatica. Vanuit de afdelingen BK en BsK is op dit gebied 
tamelijk veel expertise aanwezig. Duijvestijn zegt te hopen dat de minister met zijn taakverdeling 
doelt op zwaartepunten. 

Planning te krap voor samenwerkingsafspraken 
Het lijkt de Dagelijkse Raad en de Sectie Informatica van de Academische Raad (ARSI) niet 
mogelijk vóór 1 september te komen tot de gedetailleerde samenwerkingsovereenkomsten, die 
minister Pais als voorwaarde stelt om dit jaar september te mogen starten met een 
informaticaopleiding. De DR dringt er daarom in een brief bij de minister op aan om in eerste 
instantie wat minder verstrekkende contracten als voldoende voorwaarde te aanvaarden. 

Twente en Groningen alleen technische informatica? 
De door de bewindsman gesuggereerde taakverdeling, die voor de regio Twente-Groningen 
samenwerking op het gebied van de technische informatica zou moeten betekenen, vindt de ARSI 
bij monde van haar voorzitter prof. A.Verrijn Stuart onverstandig. Maandag 23 februari heeft de 
sectie in een spoedoverleg uitgesproken een andere zwaartepuntenindeling te prefereren. Naar 
mening van de ARSI moet in alle vier de regio’s een tamelijk volledig pakket van kerninformatica 
aangeboden worden. Dat betekent theoretische informatica, programmatuur en architectuur in de 
eerstefaseopleidingen. Verder wenst de sectie onderscheid te maken tussen informatica en de 
toepassing ervan. 
Vrij algemeen is de indruk dat Pais met zijn taakverdelingsvoorstel slechts een voorzet heeft 
willen geven voor een zwaartepuntenbeleid, wat men op het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen bevestigt. De instellingen moeten zelf maar uit de taakverdeling zien te komen. De 
ARSI lijkt daar andere wegen voor te zoeken dan de minister. De scheiding tussen informatica en 
toepassing zoals de sectie die hanteert, houdt in dat binnen alle vier de regio’s een stuk 
kerninformatica komt. Wat betreft de toepassingsgerichte kanten denkt de sectie meer te kunnen 
onderscheiden dan de door Pais bedachte vier richtingen. In de sectie is afgesproken dat alle 
instellingen bij zichzelf mogelijke toepassingszwaartepunten zullen inventariseren. Een ad hoc 
werkgroep zal daar later een bundeling van maken. 
Wat betreft de bestuurlijk/administratieve toepassing is de maatschappelijke vraag zo groot, dat er 
binnen de ARSI gedacht wordt voor te stellen dit aspect in drie, dan wel alle vier regio’s aan bod 
te laten komen. Ook de Twentse afgevaardigde naar het spoedberaad, prof. C. Bron heeft hierop 
aangedrongen. De THT ziet vooral vanuit de afdeling Bedrijfskunde goede mogelijkheden op dit 
vlak actief te zijn. Landelijk gezien denkt men deze taak toe aan de economische faculteiten. 
Zowel Bron als Verrijn Stuart benadrukt dat zwaartepunten iets anders zijn dan toepassingen. Bij 
zwaartepunten moet volgens hen gedacht worden aan aspecten van de fundamentele informatica. 
Het uitwerken van een zwaartepuntenbeleid kost naar hun zeggen nog wel enige tijd. De sectie 
heeft van de Dagelijkse Raad het verzoek gekregen vóór het eind van 1981 een advies hierover uit 
te brengen.  

Planning te krap voor opvang eerstejaars 
Een bron van zorg noemt Verrijn Stuart de toestroom van eerstejaarsstudenten. Zolang de 
samenwerkingsverbanden niet op tafel liggen is er officieel nog geen groen licht van de minister. 
Omdat allerlei raden zich daar eerst nog over moeten buigen, vreest hij dat de tijd wat krap wordt. 
Accepteert de minister echter de gedachtegang van de Dagelijkse Raad, dan is de kans groot dat er 
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in september in alle vier de regio’s een opleiding van start gaat. Dergelijke overeenkomsten 
zouden bijvoorbeeld een tijdschema en intenties voor toekomstige samenwerking kunnen bevatten. 
Vanuit Eindhoven is al contact geweest met Tilburg en Nijmegen en daar verwacht men tijdig een 
overeenkomst gereed te hebben. Ook de beide Amsterdamse instellingen zijn zo ver en het 
conglomeraat Delft-Leiden-Rotterdam lijkt ook startklaar.  

Twente en Groningen 
Twente heeft nog geen contact gehad met Groningen, maar Bron en Duijvestijn verwachten beiden 
vlotte onderhandelingen. In Groningen is momenteel een geblokkeerde vacature voor een 
kroondocent. Van de drie Groningse wetenschappelijke medewerkers voor informatica, zijn er 
twee afgestudeerd in Twente. Bron verwacht dat juist het feit dat Groningen nog moet beginnen 
goede perspectieven voor samenwerking biedt. Daarbij moet worden aangetekend dat hij in de 
ARSI-vergadering heeft gesteld dat de regionale samenwerking qua vorm afhankelijk moet kunnen 
zijn van de geografische ligging. De reisafstand Groningen-Twente is beduidend groter dan die in 
de andere regio’s. Vooral het plan van Pais om studenten heen en weer te laten reizen om bij een 
andere instelling een vak te doen, ziet hij niet zitten. Bron verwacht eerder dat op twee plaatsen 
hetzelfde vak gegeven gaat worden. Verder kijkt hij met enige scepsis naar de 
samenwerkingsplannen van Pais. Een dergelijke aanpak heeft volgens hem pas zin als er een 
besparing door plaats vindt en er dus niet te veel tijd in reizen en vergaderen gaat zitten. 
Na afloop van een gelijktijdig met het ARSI-spoedberaad gehouden vergadering van de 
Voorbereidings Commissie Informatica van de THT is een brief opgesteld aan minister Pais. De 
THT stelt hierin dat er al een studieprogramma klaar ligt en dat men overvallen is door de 
plotselinge samenwerking met Groningen. Tegen die samenwerking zegt het CvB geen bezwaar te 
hebben. Echter als Groningen tegelijkertijd gaat beginnen dan betekent dat, dat Twente het 
onderwijs voor een groot deel moet toeleveren. Verder constateert het CvB dat het over en weer 
volgen van vakken in de regio Groningen-Twente onpraktisch is voor de studenten. Het college 
dringt er bij hem op aan duidelijk te maken aan de aspirant-studenten onder welke omstandigheden 
zij hun studie aanvangen [81-7]. 

Reacties op de plannen van de minister 
Kamervragen over informatica 
De beroering die de brief van de minister heeft gewekt gaat niet ongemerkt aan de kamer voorbij. 
PvdA-kamerlid Kees van den Anker stelt vragen over Pais’ informaticaplannen. Zo wil hij van de 
minister weten om welke reden deze is afgeweken van het advies van de Academische Raad de 
nieuwe opleiding in september 1981 op vier plaatsen in Nederland (aan de drie TH’s en in 
Amsterdam) te starten. Verder vraagt Van den Anker of Pais wel overleg heeft gevoerd met de 
universiteiten en hogescholen over zijn voornemen om de informatica te spreiden over regionale 
samenwerkingsverbanden. Zo neen, in hoeverre is 1 september 1981 dan een dwingend tijdstip 
waarvóór onderlinge samenwerkingsverbanden moeten zijn opgericht en goedgekeurd. Belangrijk 
voor de THT is ook dat het kamerlid van Pais wil weten, hoe een en ander is te rijmen met zijn (in 
december 1979 uitgesproken) instemming voor de start van een opleiding informatica in Twente 
[81-8]. 

Twente en Eindhoven uiten onvrede 
Ook de TH Eindhoven heeft evenals de THT in een brief aan minister Pais laten weten onvrede te 
hebben met diens besluit over informatica. De universiteiten van Amsterdam en Rotterdam zijn 
ook ontevreden. Vooral de taakverdeling die Pais suggereert en het pas in een vrij laat stadium 
lanceren van de samenwerkingsovereenkomsten, vallen slecht. 
Er blijft op veel fronten onduidelijkheid. De wettelijk constructie van de samenwerking, die Pais 
volgens art. 45 van de WWO wil regelen, schijnt niet te kloppen.  
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Op 4 maart spreken de colleges van Bestuur van Groningen en Twente met elkaar en op 9 maart 
vindt een uitgebreide commissievergadering van de Tweede Kamercommissie Onderwijs plaats, 
waarin onduidelijkheden worden opgehelderd. 

Voldoende plaats voor eerstejaars 
Het opvangen van de 338 informaticastudenten die zich landelijk hebben aangemeld, lijkt geen 
probleem te worden. Het bestuurlijk overleg brengt aan het licht dat de som van de 
opvangmogelijkheden van alle instellingen ruim 500 plaatsen groot is. De geboden mogelijkheden 
lijken daarbij wel te verschillen. THT-rector Van den Kroonenberg maakt zich dan ook de meeste 
zorgen over de positie van de studenten. ‘Het liefst zou ik een besluit zien dat er op bepaalde 
plaatsen kan worden begonnen. Dan is er duidelijkheid, dan kun je de studenten vertellen waar ze 
aan toe zijn en kunnen ze kiezen. Verder loop je nu de kans, dat er wordt samengewerkt om het 
samenwerken. Je weet het tenslotte maar nooit, zonder samenwerkingscontract mag je misschien 
wel helemaal niet beginnen...’ 
Over de taakverdeling zegt Van den Kroonenberg te hopen dat Pais inderdaad bedoeld heeft dat de 
instellingen dat zelf mogen regelen. Het voorstel van de minister sluit volgens hem niet aan bij wat 
de instellingen kunnen. Er zijn meer gebieden te onderscheiden en verder meent hij dat sommige 
zwaartepunten op méér plaatsen horen te komen. Een gedachte die overeenstemt met de 
stellingname van de sectie Informatica van de Academische Raad. 
Eén angst heeft Van den Kroonenberg daarbij nog wel: ‘Als de instellingen het zelf moeten 
uitzoeken, dan moet er wel wat anders uit mogen komen dan de minister oorspronkelijk dacht’ 
[81-8]. 

THT en RUG sluiten samenwerkingsovereenkomst 
Op 5 maart vindt overleg plaats tussen de THT en de RUG om tot een 
samenwerkingsovereenkomst te komen, waarbij ernaar gestreefd wordt de wensen van de minister 
zodanig tegemoet te treden dat hij groen licht voor informatica kan geven. Concreet houdt dat in 
dat er tussen de beide instellingen een samenwerking komt, die naar de vorm anders is dan 
minister wil, maar volgens de CvB’s inhoudelijk voldoende aan de verlangens van de bewindsman 
tegemoet komt. Pais wil samenwerkingsovereenkomsten die voorzien in één gedifferentieerd 
studieprogramma in iedere regio. 
In het overleg tussen de THT en de Groningse universiteit is vooral gesproken over de wijze 
waarop de samenwerking in de loop der jaren nader vorm kan krijgen. Er komt een raamwerk 
waarin de intenties vastliggen. THT-rector Van den Kroonenberg verwacht dat dit stuk medio april 
aan de minister kan worden voorgelegd. Zowel van Groningse als van Twentse zijde wordt gesteld 
dat het niet mogelijk is aan de samenwerking dezelfde vorm te geven zoals die tussen de beide 
Amsterdamse universiteiten mogelijk is. Het heen en weer laten reizen van studenten om colleges 
te lopen is ongewenst. Eerder zullen docenten tussen Groningen en Enschede gaan pendelen. 

Groningen wil met 30 studenten starten 
Borgman bevestigt dat de Groningse universiteit 30 eerstejaarsstudenten informatica wil opvangen 
in september. Op dit moment zijn er ruim driehonderd aanmeldingen voor één instelling, de THT. 
Groningen heeft voor zijn informaticaonderwijs geen kroondocenten voorhanden: de twee plaatsen 
voor informaticahoogleraren zijn al geruime tijd door Den Haag geblokkeerd. Het opvangen van 
30 studenten zal daarom betekenen dat de THT moet helpen bij het verzorgen van het onderwijs. 
Van den Kroonenberg vindt het Groningse initiatief moedig, maar vreest deze instelling maar 
weinig bij te kunnen springen. Het eigen studieprogramma zal de THT-informatici al genoeg 
inspanning kosten. 

Onderzoek 
Het informaticaonderzoek is nog buiten de besprekingen gebleven. Enerzijds omdat het 
studieprogramma eerst rond moet zijn. Het Twentse en het Groningse CvB bepleiten beide een zo 
spoedig mogelijke duidelijkheid voor de aanstaande informaticastudenten. Anderzijds zal het 
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verzorgen van het onderwijs de komende tijd zo veel inspanning van het wetenschappelijk 
personeel vragen, dat onderzoek een minimale rol gaat spelen. Uitbreiding van de formatie voor 
informatica zit er voorlopig niet in. Slechts via het langzame proces van interne verschuivingen 
kunnen de beide instellingen meer mankracht voor informatica beschikbaar krijgen. 
Ook de brief die de THT twee weken geleden aan minister Pais zond en waarin werd kenbaar 
gemaakt dat zijn informaticabesluit tegen voorgaande beloften aan de THT ingaat, is buiten de 
bespreking gebleven. Het Groningse CvB heeft wel van dit schrijven kennis genomen. Borgman 
noemt het verstandig van de THT om de minister nog eens op zijn voorgaande uitspraken te 
wijzen. Het statement dat de THT met Groningen op een andere wijze zal moeten samenwerken 
dan binnen de andere regio’s (waar de reisafstanden aanmerkelijk korter zijn) onderschrijft hij. 
Wanneer minister Pais in april instemt met de marsroute die Groningen en Twente gekozen 
hebben, dan kan nog vóór de zomer een overeenkomst een feit zijn. Het ‘raamwerk’, waarin die 
marsroute omschreven staat, voldoet volgens Van den Kroonenberg ook aan de eis dat er in mei 
duidelijkheid bestaat voor degenen die in september met een studie informatica willen beginnen 
[81-9]. 

Twente levert onderwijsprogramma informatica 
In Groningen zijn de laatste tijd conflicten ontstaan tussen het College van Bestuur en de faculteit 
Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) over de personeelsbezetting voor informatica. 
Momenteel beschikt de universiteit over drie wetenschappelijk medewerkers en zijn er twee 
vacatures voor kroondocenten bij informatica. Toen begin maart bleek dat het CvB de uitbouw van 
de informaticagroep geheel uit interne reallocatie binnen de FWN wilde realiseren ontstond grote 
beroering. Twee van de drie medewerkers van informatica dreigden op te stappen, wat zou 
betekenen dat alle plannen van tafel zouden verdwijnen. Deze medewerkers moeten momenteel, 
naast de nieuw te starten studierichting, ook colleges geven aan studenten die informatica als 
bijvak doen. Inmiddels is er onderhandeld tussen het CvB en het faculteitsbestuur en heeft een 
vergadering van de faculteitsraad plaatsgevonden. De dreiging tot opstappen van de twee 
medewerkers lijkt weer van de baan en de decaan van FWN, prof. dr F. van der Woude, toont zich 
optimistisch over de afloop van de zaak. De faculteitsraad heeft een aantal voorwaarden opgesteld 
voor de in april te sluiten meerjarenafspraak met het CvB, waardoor informatica in staat zal zijn te 
starten. 

Groningen tevreden over samenwerking 
Decaan Van der Woude noemt het een positieve zaak dat Groningen (met Twente) technische 
informatica heeft toegewezen gekregen. Ondanks het feit dat informatica nu minder mankracht 
beschikbaar krijgt, dan aanvankelijk gedacht, ziet hij de komst van een studierichting positiever 
dan van een afstudeerrichting, die oorspronkelijk de bedoeling was. Informatica krijgt daardoor 
een sterkere positie binnen de universiteit, die het zeker nodig heeft. 
Waar volgens hem wel voor gewaakt moet worden is dat informatica een goede wetenschappelijke 
onderbouwing krijgt. Dat betekent bijvoorbeeld dat niet direct begonnen mag worden met 
informatica aan toepassingen te koppelen. 
Dat tot op heden tussen de RUG en de THT slechts op CvB-niveau is onderhandeld noemt Van der 
Woude merkwaardig. Toch gelooft hij wel dat eerst daar overeenstemming moet zijn, want op 
lager niveau lopen de kontakten al zeer soepel. Het Twentse onderwijsprogramma en ook 
leermiddelen van de THT (dictaten, maar ook computerfaciliteiten) zullen in Groningen gebruikt 
moeten gaan worden om in september daadwerkelijk te kunnen starten [81-11]. 
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Opname Informatica in Academisch Statuut 
De Academische Raad neemt op 1 februari 1980 na tien jaar wikken en wegen het besluit 
informatica in het Academisch Statuut op te nemen. Dit houdt in dat het in de toekomst mogelijk is 
af te studeren met als hoofdrichting informatica en zich informaticus te noemen. Hoe de studie 
precies moet worden ingericht wil de AR niet dwingend voorschrijven. Het duurt daarna nog ruim 
een jaar voordat dit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd: op 28 april 1981 wordt eindelijk de 
studierichting informatica officieel in het Academisch Statuut opgenomen. 

Informatica start op drie TH’s, Amsterdam, Leiden en Nijmegen  
Op 9 april maakt minister Pais bekend wat de samenwerkingsverbanden zijn binnen het 
universitaire informaticaonderwijs en concreter – aan welke universiteiten en hogescholen men 
zich per 1 september aanstaande kan inschrijven voor deze studie. Pais deelt zijn beslissing mee 
via een brief aan de Academische Raad. Opmerkelijk is dat niet alle partners in de regionale 
samenwerkingsverbanden fungeren als aanmeldingspost. Sommige blijken nog niet of 
onvoldoende te zijn toegerust om onderwijs in de informatica te geven. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de samenwerkingspartner van de THT, de RU Groningen, waarvan 
Pais opmerkt dat de infrastructuur er momenteel zodanig is dat op zijn minst het eerste jaar van de 
opleiding door haar partner (Twente) zal moeten worden verzorgd. Voor de informaticakringen 
binnen de THT is dat overigens al lang geen verrassing meer. Ook in Tilburg en Rotterdam kan 
men zich niet voor informatica aanmelden. Deze twee instellingen hebben geen faculteit 
waarbinnen zo’n studierichting kan worden ingesteld. ‘Zij zullen derhalve op een andere wijze 
participeren in de samenwerking dan door het verzorgen van een doctoraalopleiding’, aldus Pais in 
zijn brief. De Erasmusuniversiteit zit in een samenwerkingsverband met Leiden en Delft, terwijl 
Tilburg is aangewezen op Eindhoven en Nijmegen. Een nieuwtje is ook dat aan het 
samenwerkingsproject tussen beide Amsterdamse universiteiten de RU Utrecht op eigen verzoek is 
toegevoegd. Zij het dat Utrecht – evenmin als Groningen – in staat wordt geacht het eerste jaar een 
onderwijsbijdrage te leveren.  
De instellingen waar men zich nu kan inschrijven zijn: Twente, Leiden, Delft, Eindhoven, 
Nijmegen, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Daar wordt dus daadwerkelijk 
met informatica gestart. 
In zijn brief vraagt Pais aan de Academische Raad advies uit te brengen over de taakverdeling 
tussen de regio’s in de specialisaties en toepassingsgebieden van de informatica. De minister zegt 
ervan uit te gaan dat de start van de opleidingen uit de eigen begrotingsruimten van de betrokken 
instellingen zal worden gerealiseerd. Met genoemde taakverdeling blijkt minder haast te zijn 
gemoeid dan aanvankelijk was voorgehouden. Voor 1 januari 1982 wil Pais een advies hierover 
binnen hebben. De samenwerkingsovereenkomsten op onderwijsgebied dienen wel voor de start 
van de nieuwe opleidingen door de minister te zijn goedgekeurd. Daarin moet onder meer zijn 
aangegeven de rol van de partners, de wijze van inschrijving en overstapregelingen, de verzorging 
van programmaonderdelen, de organisatorische vorming en de middelenverrekening [81-14]. 

Plaatsingscommissie 
Er wordt een plaatsingscommissie voor informatica ingesteld, die de informaticastudenten zal 
verdelen over de beschikbare plaatsen van de informaticaopleidingen in Nederland. Voor 
studenten die reeds zijn ingeschreven aan de THT en die naar informatica willen overstappen, 
betekent dit dat zij zich moeten opgeven bij het CBAP in Groningen. 
Voor Twente hebben zich volgens de meest recente cijfers 174 aspirant-studenten aangediend, 
terwijl er maximaal 150 opgevangen kunnen worden. Hoewel beduidend lager dan in een eerder 
stadium, is de inschrijving aan de THT nog steeds veruit de grootste. Voor Delft dienen zich 70 
aspirant-informatici aan en bij de TH Eindhoven 48. Voor de rest zijn de aanmeldingen nogal 
versnipperd over het land. 
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De aanmeldingscijfers vermelden ook universiteiten, waarvoor zich informaticastudenten hebben 
aangemeld waar nog niet met een studierichting gestart mag worden. De 16 belangstellenden voor 
Groningen en de 7 voor Rotterdam zullen elders geplaatst moeten worden. Groningen trok meer 
belangstelling dan Amsterdam (UvA) en Leiden, die elk slechts 12 aanmeldingen hebben. Bij de 
Vrije Universiteit hebben zich 45 en in Nijmegen 22 studenten aangemeld. 
In de laatste afbeelding van het ‘tekenpengevecht’ is te zien dat Informatica aan de THT als 
uiteindelijke overwinnaar de meeste vissen naar zich toe trekt. TW, die op de eerste tekening Inf 
met enig leedvermaak liet vallen vist nu achter het net. 
 

 
Eind goed, al goed, maar niet voor iedereen 

Een curriculum van de ARSI  
In juni 1981 verschijnt de nota: Een curriculum voor de opleiding tot informaticus (eerste en 
tweede fase) van de ARSI. Het is een nadere uitwerking vanwege de tweefasenstructuur van een 
eerdere nota van mei 1980. 

Zwaartepunten Informatica 
Op 18 december 1981 verschijnt de nota: Zwaartepunten der informatica, schets van een 
taakverdeling tussen de regio’s in Nederland van de ARSI, waarin de samenwerking in de vier 
regio’s: (1) Amsterdam, Utrecht; (2) Leiden, Delft, Rotterdam; (3) Eindhoven, Nijmegen, Tilburg 
en (4) Twente, Groningen, verder is uitgewerkt. 
De hoofdrubrieken waarin de activiteiten van de instellingen kunnen worden ondergebracht zijn: 
Theoretische informatica (THI), Programmatuur en architectuur (P&A), Informatiesystemen (IS) 
en Toepassingsgerichte informatica (TGI). 
In elke regio moet altijd geavanceerd werk gedaan worden binnen elk van de eerste drie 
fundamentele hoofdrubrieken, met daarnaast nog een selectie van toepassingsgericht onderzoek. 
Om tot een taakverdeling te kunnen komen zijn 23 zwaartepunten onderkend. Daarbij is 
onderzoek dat nog onvoldoende vorm heeft gekregen buiten beschouwing gelaten. Daarom 
ontbreekt bij de THT de rubriek Toepassingsgerichte informatica. Om dat onderzoek later mee te 
wegen moet de taakverdeling van tijd tot tijd kunnen worden bijgesteld, waarbij overleg met de 
Stichting Informatica Onderzoek in Nederland i.o. (SION) aanbevolen wordt. 
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Zwaartepunten per regio 

Regio UvA-VUA-RUU: 
In deze regio vindt men zeven zwaartepunten, verdeeld over de drie instellingen:  
THI: - Analyse en complexiteit van algoritmen (UvA/RUU - met MC) 

- Theorie van parallelle processen (VUA/RUU - met MC) 
P&A: - Gespreide gegevensverwerking (VUA/UvA) 

- Structuur van programmeertalen (RUU) 
IS: - Informatiesystemen en bestuurlijke informatica (VUA/UvA)  
TGI: - Kunstmatige intelligentie (VUA/UvA) 

- Informatiesystemen voor medische processen (VUA/UvA) 
Regio RUL-THD-EUR: 
In deze regio vindt men zeven zwaartepunten, verdeeld over twee van de drie instellingen: 
THI: - Syntaxis & semantiek (RUL) 
P&A: - Programmatuur, architectuur en implementatie van processoren (THD) 

- Complexe systemen (THD) 
TGI: - Modellering en prestatieanalyse (RUL) 

- Ziekenhuis-informatiesystemen (RUL) 
- Analyse van biomedische beelden en signalen (RUL) 
- Informatica gericht op toepassing in de techniek (THD) 

Regio THE-KUN-KHT: 
In deze regio vindt men zes zwaartepunten, verdeeld over twee van de drie instellingen: 
P&A: - Wiskunde van het programmeren (THE) 
 - Parallellisme (THE) 
 - Programmeertalen en hun processoren (KUN) 
 - Programmatuurkunde (KUN) 
IS: - Theorie van informatiesystemen (THE) 
TGI: - Interactieve systemen en procesbesturing (KUN) 
Regio THT-RUG: 
In deze regio vindt men drie zwaartepunten: 
THI: - Theorie van formele talen en programmeertalen (THT) 
P&A: - Ontwerpmethodieken (THT) 
IS: - Informatiesystemen en informatieverzorging (THT) 

 

Jaaroverzicht 
Onderafdeling Informatica i.o. 
Informatica is officieel nog steeds geen afdeling. Wettelijk ligt alleen vast dat de minister van 
O&W de studierichting informatica aan de THT wil bekostigen. Momenteel ligt daarom een 
voorstel in Den Haag om deze studierichting in het bestuursreglement van de hogeschool op te 
nemen. Over de vorm waarin je die studierichting gaat gieten kan volgens de bedrijfsjurist van de 
THT mr A.M. Groenman echter verschillend worden gedacht. De wet (de WWO uit 1960) bepaalt 
welke afdelingen er aan een TH kunnen bestaan en Informatica staat nog niet in dat rijtje van 
mogelijkheden. 
‘In feite kun je voor die studie informatica van alles oprichten, of dat nou een afdelingsraad is of 
een B.V. Als ze bij informatica er zelf maar in geloven. Een voorlopige afdelingsraad is een 
fopspeen natuurlijk, maar dat is de VCI ook.’ Informatica kan wellicht te zijner tijd in de afdeling 
Algemene Wetenschappen (waarin TW en WMW wettelijk zitten, en TO en BSK via een truc als 
afdelingen in oprichting zijn ondergebracht) worden opgenomen. Anders dan Bestuurskunde en 
Onderwijskunde is Informatica echter geen experimentele studierichting, hetgeen volgens 
Groenman de mogelijkheid biedt er een officiële onderafdeling onder AW van te maken. 
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Binnen Informatica wil men dus van de VCI af. De informatici staan door omvangrijke 
onderwijstaken onder grote druk. Vanwege de gespannen situatie wil men de touwtjes nu écht in 
eigen hand nemen 

Afdelingsraad gewenst 
Op korte termijn, Duijvestijn noemt de termijn van een maand, zouden er verkiezingen voor een 
afdelingsraad gehouden kunnen worden. Daarna kan er een afdelingsbestuur gekozen worden en 
kunnen de diverse vaste kommissies worden ingesteld. Duijvestijn denkt zelf (en staat daarin niet 
alleen) dat de bestuurlijke structuur van Informatica simpel zal moeten zijn. Dat zou dan inhouden 
dat er maar één vakgroep komt, met het oogmerk allerlei zware vakgroepsdiscussies te vermijden. 
Binnen de vakgroep kunnen taak- en themagroepen functioneren, waaraan Duijvestijn een 
coördinator wil verbinden. ‘In de WUB wordt alles maar overgelaten aan collectieven, die vaak 
niet besluitvaardig zijn. Het vakgroepbestuur is daar een voorbeeld van. Ik zie meer in een iets 
hiërarchischer structuur. De afdelingsraad zou de coördinatoren van die taak- en themagroepen 
bepaalde bevoegdheden kunnen delegeren. Die zijn dan niet voor het leven benoemd, maar voor 
een periode van een paar jaar. Op die manier kun je een beetje flexibel werken.’ 
Los van de interne bestuursstructuur bij Informatica zullen ook nog de personeelsleden van de 
vroegere TW- en EL-vakgroepen in de nieuwe afdeling (na oprichting hiervan) moeten worden 
benoemd. Voorts biedt de WWO 1981, waarvoor een wetsontwerp op dit moment bij de Tweede 
Kamer op behandeling ligt te wachten, het vooruitzicht dat informatica en toegepaste wiskunde in 
één afdeling TWI (Toegepaste Wiskunde en Informatica) ondergebracht zullen worden. 
Afhandeling van die nieuwe wet is echter vanwege de kabinetswisseling niet zeker [81-27]. 
 
Tot mei 1984 is Informatica een onderafdeling in oprichting binnen TWI. Duijvestijn is zeer 
tevreden over de specialisatie van informatica in een zelfstandige (onder)afdeling, maar 
relativerend merkt hij op: 
‘eigenlijk is Informatica bij uitstek een multidisciplinair vakgebied. Het werkveld van de 
informaticus heeft altijd raakvlakken met andere gebieden. Ik vind het prima als onderzoek wordt 
gebundeld waarbij mensen uit verschillende gebieden met elkaar gaan samenwerken. Waar je voor 
op moet letten is dat de basis waarop het gefundeerd is breed blijft.’ Als het vak zo volwassen 
wordt dat mensen hun opleiding alleen nog maar in de nieuwe discipline krijgen kan het de 
verkeerde kant opgaan. Eerlijk gezegd vind ik het de vraag of een smal opgeleide informaticus het 
in de maatschappij beter doet dan iemand die ten minste voor een deel een technische of 
bedrijfskundige achtergrond heeft. Het geheim van wetenschappelijk succes is vaak een 
multidisciplinaire aanpak.’ 

Organisatie van de onderafdeling Informatica 
 

De onderafdeling is gehuisvest in het TW/RC-gebouw en is als volgt georganiseerd. 
Afdelingsbestuur 

voorzitter: Duijvestijn, secretaris: Vinke, leden: Bonnema, Heemskerk, Haitsma 
VCI (voorbereidingscommissie informatica) 

voorzitter: Van den Kroonenberg, vice-voorzitter: Duijvestijn, secretaris: Vinke, 
leden: Van Beckum, Blaauw, Bonnema, Broenink, Doornink, Geurts, Haitsma, Van Harpen, Heemskerk, 
Kleima, De Winter, Melis, Van Swigchem, Van Thienen 

OWI (onderwijscommissie) 
voorzitter: Bonnema, secretaris: Van den Heuvel, griffier: Evertzen 
leden: Van Beckum, Van Berne, Melis 

OZI (onderzoekscommissie) 
voorzitter: Heemskerk, secretaris: Engmann 
leden: Blaauw, Vissers 

Commissies 
apparatuurcommissie (vz. Schoute) 
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bibliotheekcommissie 
colloquiumcommissie 
personeelscommissie 
afdelingscommissie studietoelagen 
voorlichtingscommissie (vz. Alblas) 

Hoogleraren INF 
Duijvestijn - numerieke wiskunde en programmatuur 
Blaauw (tevens EL) - digitale techniek 
Van de Pool (buitengewoon) - programmatuur voor bedrijfskundige systemen 
Bron - programmatuur 
Verbeek (tevens TW) - theoretische informatica 
Van Swigchem (tevens BK) - informatieverzorging. 

Afdelingsbureau 
afd. directeur: Vinke, secretaresse: mw Dijkhuis,  
algemene en financiële administratie: Swennenhuis (hoofd), mw Morsink 

Bureau onderwijszaken 
hoofd: Evertzen; mej. Brugge, mej. Kamphuis 

Huishoudelijke dienst 
huismeester: Esmeijer 

Computerlaboratorium 
labbeheerder: Kramer; Authier, Dorhout, Nijland 

Afdelingsbibliotheek 
bibliotheekassistente: mw Droog-Kippers 

Studievereniging ‘Inter-Actief’ 
De vereniging stelt zich ten doel: 
- Het stimuleren van de belangstelling voor de informatica en haar toepassingen 
- Het bevorderen van kennis over de informatica onder haar leden 
- Het bevorderen van de contacten tussen haar leden. 
De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het organiseren van excursies, lezingen en 
borrels, de verkoop van boeken. 
 

Vakgroepen (nog voorlopig; vakgroep Informatica uit TW heet voorlopig even ‘programmatuur’ om 
misverstanden met de afdeling Informatica i.o. te voorkomen) 
Programmatuur (Vroeger ‘informatica’ bij TW) 

vz: Verbeek, secr: ter Heide-Noll, Dirks-Geerdink 
wetenschappelijke staf: Alblas, Blanken, Berendsen, Van Berne, Bron, Duijvestijn, Engelfriet, 
Engmann, Entrop, Filè, Fokkinga, Van der Genugten, Göbel, Haitsma, Van den heuvel, Van Hoeve, Van 
Hulzen, Van de Pool, Schoute, Vervoort 
technische staf: Broenink, mw Schaap-Kruseman. 

Omschrijving: 
De vakgroep Programmatuur behartigt het onderwijs en het onderzoek in de informatica. De informatica 
omvat de theoretische en practische aspecten van de verwerking – in het bijzonder met behulp van automaten 
– van informatie, gezien als de formele neerslag van kennis en communicatie, op alle gebieden van 
wetenschap en samenleving. 
Bij de vakgroep ligt de nadruk op de volgende onderwerpen:  
a. het ontwikkelen van de methodologie van, en hulpmiddelen voor, het programmeren van computers;  
b. het ontwikkelen van systeemprogrammatuur (o.a. beheerssystemen en vertalers) voor het overbruggen 

van de afstand tussen mens en machines; 
c. het ontwikkelen van informatiesystemen (relationele en gedistribueerde databanken) en 

gegevensverwerkende systemen t.b.v. bedrijfs- en bestuurskundige toepassingen;  
d. Wiskundige programmatuur: een geïntegreerd gebruik van wiskundige informatica (en technische 

kennis) bij modelvorming en computerverwerking daarvan t.b.v. technische toepassingen;  
e. theoretische informatica: het bestuderen en ontwikkelen van wetenschappelijke grondslagen voor de 

informatica. 
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Digitale techniek 
vz: Blaauw, secr: mw Hoogvliet-Haverkate 
wetenschappelijke staf: Al, Bonnema, Van den Dolder, Van der Knaap, Peels, Raatgerink, Vissers, 
Vytopil (gastmedewerker), Wilmink 
technische staf: Authier, Dorhout. 

Omschrijving: 
Het onderwijs en onderzoek in de vakgroep houdt zich bezig met analyse en synthese van digitale systemen. 
De nadruk wordt gelegd op ontwerpmethodiek, formele beschrijving, en moderne toepassingen. Om dit doel 
te bereiken worden colleges gegeven in en onderzoek gedaan op de volgende doelgebieden.  
1. Architectuur van digitale systemen. Het doel is het verkrijgen van inzicht in het ontwerpproces, dat leidt 

tot een architectuur (de synthese) en in de beoordeling van het resultaat van dit proces, de architectuur 
zelf (de analyse).  

2. Microprocessing. De invloed van microprocessors op het ontwerp van de architectuur en de realisatie 
van dit ontwerp staan centraal. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de apparatuur als de 
programmering.  

3. Interface. De nadruk ligt op het ontwerpproces van de relatie van delen van een digitaal systeem. De 
architectuur van deze relatie kan worden ontworpen door van de gerelateerde systeemdelen een gedeelte, 
de 'relatie functie', te definiëren.  

4. Computer assisted instruction. Het verdiepen en uitbreiden van de kennis op het niveau van elementaire 
digitale systemen, door de opzet van een conversationele oefencursus.  

5. Computer netwerken. Het functioneel gedrag van computer netwerken is het onderwerp. Met name 
wordt onderzocht de modellering van de architectuur in een hierarchische structuur van functies en 
protocollen. 

Informatieverzorging 
Van Swigchem, Heemskerk, Melis, Te Rijdt 

Omschrijving: 
De vakgroep verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het gebied van de bestuurlijke 
informatieverzorging, waarbij vooral gedoeld wordt op de problematiek rond het omgaan met, en het 
ontwerpen, in gebruik nemen en beheren van informatiesystemen. De nadruk ligt daarbij meer op de 
administratief-organisatorische kant en de interdependentie hiervan met moderne hulpmiddelen als 
computers, dan op de meer technische aspecten van deze hulpmiddelen zelf. 
 

Gestreefd wordt naar een interafdelingsvakgroep Digitale techniek met EL en informatieverzorging met BK. 
 

Bouwplannen 
Nog dit jaar zal een studie afgerond worden naar de ruimtebehoefte van Bestuurskunde, 
Informatica en Toegepaste Onderwijskunde. Volgens S. Schoonenberg (Nieuwbouw en 
Onderhoud) staat al vast dat Informatica in 1984 in TW/RC in het gedrang zal komen. 
Er komt een inventarisatie van de bestaande ruimten binnen de THT. De groeiprognoses en 
ruimtebehoeften van de drie afdelingen zullen in deze studie worden meegenomen, waaruit het 
totaal aantal in de toekomst benodigde vierkante meters ruimte volgt. Volgens Schoonenberg heeft 
het departement laten weten in te stemmen met de nieuwe opzet en nieuwbouwgeld gereed te 
houden. Hij noemt het wel een uitdaging voor de THT om hard aan te tonen dat bijvoorbeeld 
Informatica binnen de kortste keren uit zijn voegen zal barsten. ‘Wij gaan ervan uit dat dat in 
september 1984 het geval zal zijn. Terugrekenend zul je dan uiterlijk januari 1983 met nieuwbouw 
moeten starten. Dat betekent dat we in 1982 al onze bouwplannen moeten hebben ingediend. In 
feite heb je daar niet meer dan zo’n zestien maanden de tijd voor. Enige voortvarendheid is dus 
geboden.’ 
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Kunst  
Rekenkamer wil opheldering over kunstwerk Staakman 
 

 
Het kunstwerk in de takels, toen dat het daglicht nog kon verdragen 

In het jaarverslag van de Algemene Rekenkamer over 1980 wordt gemeld dat de THT sinds de 
zomer van 1975 voor ruim een ton aan kunst op de zanderige bodem van een vijver heeft liggen. 
De Rekenkamer vraagt zich af of de kunstenaar Ray Staakman, die het drijvend eiland heeft 
ontworpen, voor de geleden schade aansprakelijk kan worden gesteld. Het kinetische kunstwerk 
van Staakman zou, gestuurd door een computer, middels perslucht op ongezette tijden boven water 
komen drijven. In de constructie is een fout geslopen, waardoor het eiland scheef ligt. Ook is een 
van de luchtzakken onder de metalen bak geknapt. Adviezen van de afdeling Werktuigbouwkunde 
en een Wagenings scheepsbouwlaboratorium mogen niet baten. Geen enkele instantie weet een 
reddingsoperatie te bedenken die het eiland gegarandeerd zou laten functioneren. Vandaar dat het 
CvB in 1979 besluit de zaak op de bodem te laten rusten. 
Het gemor van de Algemene Rekenkamer, die als onafhankelijke instantie tot taak heeft de over-
heidsuitgaven te controleren, komt wel wat als mosterd na de maaltijd. Volgens TH-secretaris mr 
J.C.N. Schrijver is de briefwisseling met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen over dit 
onderwerp al in oktober 1979 afgerond. In zijn laatste schrijven zegt Pais het te betreuren dat hij 
de kosten van het mislukte kunstwerk als onverantwoord in zijn jaarrekening moet opnemen, maar 
het verder eens is met de beslissing van de THT er verder geen cent meer aan uit te geven. Ook 
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heeft de minister zijn collega van CRM nog gevraagd de 1%-regeling zó aan te passen dat de 
kunstenaar pas betaald wordt, als het kunstwerk blijkt te functioneren [81-12]. 

Personeel 
Halvering aantal hoofdmedewerkers 
Een grootscheepse reorganisatie van de structuur van het wetenschappelijk personeel lijkt op 
komst. Om in de toekomst met minder middelen uit te kunnen komen, moeten de universitaire 
wetenschappers goedkoper worden. De beide (demissionaire) bewindslieden die over het 
wetenschappelijk onderwijs gaan, de ministers Pais en Braks, bepleiten dit in een kernnota met 
beleidsvoornemens. Spoedig willen zij hier een beleidsnota op laten volgen. Het plan is de 
wetenschappelijke staf aan de universiteiten in te delen in drie categorieën: universitair docent, 
universitair hoofddocent en hoogleraar. Daarnaast zijn er de wetenschappelijke assistenten. Het 
huidige wetenschappelijk rangenstelsel komt dan te vervallen. 
Wat betreft de hoogleraren bevat de kernnota van Pais en Braks geen wijzigingsvoorstellen. De 
taken en eisen van kroondocenten blijven gelijk. De salariëring blijft in de schalen 152 en 154, met 
de reeds bekende aantekening dat het aantal hoogleraren in de hoogste schaal teruggebracht moet 
worden tot 1/3 van het totaal. De enige wijziging is de verlaging van de functionele leeftijdsgrens 
van professoren naar 65 jaar. Zie ► Kernnota. 

Nevenactiviteiten 
Het CvB wil een lijst van nevenactiviteiten van hoogleraren. Van de 91 hebben er 81 gereageerd. 
Hiervan zijn er zes tegen een dergelijke lijst, 24 maken er geen enkel probleem van, waaronder 
Duijvestijn, die adviseur is van IBM Uithoorn. Het overgrote deel wil echter pas met de bijbanen 
over de brug komen als de inventarisatie het gehele personeelsbestand van de THT omvat. 

Informatica mag eerder werven 
Informatica, dat in personeelsnood is geraakt door een grotere toeloop van studenten dan een jaar 
geleden was voorzien, mag versneld vijf extra personeelsleden aantrekken. De afdeling in 
oprichting hoeft niet te wachten tot de kredietverdeling voor 1982. Die wordt pas in januari of 
februari afgerond en de nieuwe medewerkers zullen dan te laat in dienst zijn getreden om direct in 
het onderwijsprogramma te kunnen meedraaien. Omdat er over 1981 door enkele ongevulde 
formatieplaatsen wat ruimte in de formatie over is, mag Informatica van de Hogeschoolraad op 
korte termijn mensen gaan werven. De afdeling hoopt dan tijdig medewerkers in huis te hebben 
om volgend studiejaar ook de tweede jaargang studenten te kunnen opvangen. 

Studenten 
THT passeert de grens van 3000 studenten door de groei van Informatica 
Bij de vooraanmelding is de invloed van de nieuwe informaticastudie al duidelijk zichtbaar: de 
uitdraai van het CBAP laat zien dat het totaal aantal vooraanmeldingen van aspirant-studenten die 
aan de THT willen komen studeren inclusief 330 informatica-aanmeldingen de 1000 is gepasseerd.  
Hoewel er uiteindelijk geen 330 komen heeft bij de uiteindelijke inschrijving de THT de grens van 
3000 studenten toch nog net overschreden. Er staan er 3005 ingeschreven. Het aantal eerstejaars is 
met 806 (normaal ca 600) tevens een record. Zie verder ► Problemen aanmeldingen. 

Plaatsingscommissie 
Via Informatica komt de THT dit jaar voor het eerst in aanraking met een plaatsingscommissie. 
Aanvankelijk lijkt het er landelijk op dat alleen de THT dusdanig veel belangstelling trekt dat er 
mensen overgeheveld zouden moeten worden. Bij nader inzien zullen ook Delft en de VU in de 
tweede plaatsingsronde, wanneer degenen die geslaagd zijn voor een herexamen erbij komen, voor 
het probleem van overtekening komen te staan. 
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Bij de plaatsingsbeslissing blijkt dat veel aspirant-studenten kiezen voor Twente vanwege de 
campus en de kamers, die in overvloed aanwezig zouden zijn. Alblas: ‘Je krijgt als je die 
motivaties zo leest zo’n idee dat de THT zonder campus al lang beter de poort had kunnen sluiten.’ 

Informatica overvol van start 
Er komen zeker 154 studenten en er wachten er nog 20 op uitsluitsel uit de tweede 
plaatsingsronde. Dat kan betekenen dat het aantal eerstejaars tussen de 160 en 170 zal komen te 
liggen. Alblas wil als lid van de plaatsingscommissie, die landelijk de aanmelding over de 
instellingen moet spreiden, gaan proberen een aantal Twentse hts-afgestudeerden, die 
administratief uit de boot zijn gevallen, toch nog binnen de THT te plaatsen. 
De komst van meer studenten dan de geplande 150 kan volgens hem met enige pijn en moeite 
opgevangen worden. Vooral de omvang van de werkcollegezalen is nog een probleem. Toch 
gelooft men er beter aan te doen de zalen wat voller te laten lopen, dan om een extra, zevende 
werkcollegegroep in te stellen. Met het practicum komt dat ook beter uit. Het 
programmeerpracticum zal ook nog wel wat improvisatie vragen. Er zijn gedurende de 
practicummiddagen zes terminals beschikbaar, die gegarandeerd op het computersysteem zijn 
aangesloten. Studenten maken aan een tafeltje op papier een stuk programma en mogen, zodra de 
docent het in orde acht, achter de terminal hun werk intikken. Het gevaar bestaat echter van 
wachttijden. In noodgevallen (ook als bijvoorbeeld het computersysteem down is) wordt er 
teruggevallen op codingsheets en batchverwerking. 
Volgend jaar, als er twee generaties studenten zijn, zal zonder een tweede computer zeker de 
practicumdruk op het systeem te groot worden [81-23]. 
 

 
De aan informatica ter beschikking gestelde computerzalen zijn ingenieus tot bruikbare werkplekken 

omgebouwd 

Onderwijsprogramma 
Wat het onderwijsprogramma betreft zijn de vooruitzichten gunstig. Ook in de dictaten voor het 
tweede en derde trimester komt al aardig schot. Alleen de individuele opdracht aan het eind van 
het derde trimester kan kritiek worden. Daar zal een strakke organisatie bij nodig zijn. Zo ziet het 
ernaar uit dat elke medewerker een achttal studenten zal moeten begeleiden. 
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Personeelsgebrek is één van de grootste moeilijkheden voor Informatica. Naast de 160 eerstejaars 
is er ook nog de instroom uit TW en EL. Een en ander heeft tot gevolg dat er een groot deel van de 
onderzoekstijd verloren gaat. 

Oprichting studievereniging Inter-Actief  
Inter-Actief is de naam geworden van de op 12 maart opgerichte studievereniging voor 
informatica. De naam is bedacht door Blaauw, die zijn prijs (een magische kubus) in ontvangst 
heeft genomen. 
Het bestuur ziet er als volgt uit: Joop Trouwee, voorzitter; Gerard Doornink, plaatsvervangend 
voorzitter; Ruud Bats, secretaris; Huub van Tienen, penningmeester en Martin de Groot, lid. 
Het secretariaat is gevestigd in het TW-gebouw, in de ‘Abacus-kamer’. De eerstvolgende 
activiteiten zijn: begin april een borrel en halverwege mei een lezing door een oud-student over 
open system interconnection.  

Vierde lustrum THT 
Bij de viering van het vierde lustrum reikt de THT voor het eerst drie eredoctoraten uit en wel aan 
de Groningse polemoloog B. Röling; oud-directeurgeneraal van de PTT H. Reinoud en emeritus 
hoogleraar procestechnologie F. Zuiderweg. Tevens verschijnt het lustrumboek Het experiment in 
het bos van de hand van THT-medewerkster Winnie Sorgdrager. Voor een interview zie deel 1, 
blz. 158. 

Eredoctoraat Reinoud 
Wat de eredoctor H. Reinoud aanspreekt van de THT is dat deze instelling door dezelfde aspecten 
wordt gekenmerkt die als een rode draad door zijn eigen carrière heenlopen en hem altijd hebben 
geboeid: informatica, automatiseringsvraagstukken en techniek. Reinoud (74) die door 
Bedrijfskunde is voorgedragen, is oorspronkelijk accountant. Van de vele leidinggevende functies 
die hij vervulde in het bedrijfsleven en bij de overheid is de belangrijkste geweest het directeur-
generaalschap van de PTT van 1969-1972, nadat hij al eerder bij dit bedrijf (in 1946) was 
benoemd tot hoofddirecteur financiële en economische zaken. 
Reinoud vervulde een pioniersfunctie in de ontwikkeling, toepassing en opleiding op het terrein 
van de informatica, de administratieve organisatie en de bestuurlijke wetenschappen. Vooral van 
belang voor de THT was zijn ondersteunende raadgeving bij de totstandkoming van 
Bestuurskunde.  
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Vakgroepen 
Tot 1 september is informatica nog als vanouds ondergebracht in de vakgroepen Informatica en 
Digitale techniek. 

informatica 
De vakgroep Informatica telt in september 1981 24 leden die als volgt over de nieuwe vakgroepen 
worden verdeeld. In de tweede kolom staat de aankomst- en in de laatste de vertrekdatum. 
 

Informatica aank 75 76 77 78 79 80 81 vertr 
          
Alblas drs H. (Henk)  x x x x x x tif  
Al-Scriven mw M. (Peggy)  x       ? 
Asveld ir P.R.J. (Peter) 1/7 x x x x    1/4 
Berendsen drs H.G. (Henk) 1/9    x x x cap  
Berne drs H. van (Hans)  x x x x x x cap  
Blanken drs H.M. (Henk) 1/9 x x x x x x cis  
Broenink O.J.J. btw. (Olf)  x x x x x x cis  
Bron drs C. (Coen)  x x x x x x spa  
Bronsvoort-Ascherman mw M. (Marijke)  x       4/11 
Dirks-Geerdink mw H.J. (Ria) 5/11 x x x x x x spa  
Duijvestijn Prof. dr ir A.J.W. (Arie)  x x x x x x cap  
Engelfriet drs J. (Joost)  x x x x x x tif  
Engmann ir R.G.R. (Rolf)  x x x x x x cis  
Entrop ir J.F. (Jan)  x x x x x x cis  
Fokkinga drs M.M. (Maarten)  x x x x x x tif  
Genugten drs Th van der (Theo)  x x x x x x spa  
Göbel drs F. (Frits)  x x x x x x cap  
Haitsma drs A.H. (Anne)  x x x x x x cis  
Heide-Noll mw Th ter (Therese) 1/9      x tif  
Heuvel ir G.J. van den (Gerard)  x x x x x x cap  
Hoeve drs F.A. van (Frans)  x x x x x x cis  
Hulzen drs J.A. van (Hans)  x x x x x x tif  
Kamsteeg-Kemper mw G.A.M. (Gerrie)  x x x     31/12 
Kleefstra ir W.J. (Wim) 1/7  x x x x x  1/7 
Manen mw M. van (Betsie) 16/10    x x x  1/7 
Moot ir R. (Ruud)  x x x x x   ? 
Narayana K.T. (Keti) 1/9    x x   1/8 
Nijhof-Claus mw Y. (Yvonne) 13/10 x x x x    1/8 
Pool prof. dr J.A. van der 1/1 x x x x x x cis  
Prins ir H.J. 1/9   x x    1/8 
Rietman-Williams mwR. (Posy)  x x x     ? 
Schaap-Kruseman mw J.P. (Joos)  x x x x x x cap  
Schoute dr A.L. (Albert) 1/2     x x spa  
Slavenburg ir G. 1/10   x x    1/4 
Slutzki drG. 1/9  x x     31/8 
Snepscheut ir J. van de (Jan) 1/6   x x    1/7 
Swierstra drs S.D. (Doatse) ?  x x x x   31/12 
Verbeek prof. dr L.A.M. (Leo)  x x x x x x tif  
Vervoort ir W.A. (Wiek)  x x x x x x spa  
Voda P.J. 1/9     x   31/12 
Vries ir W. de 1/2 x x      1/4 

Jaarverslag onderwijs en onderzoek 
Voor een gedetailleerd verslag van de onderwijs- en onderzoekactiviteiten van de vakgroep 
Informatica zie ► Jaarverslag INF 1981. 
Voor een beschrijving van de onderzoekprojecten van Informatica zie ► Onderzoek INF 1981. 
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Digitale techniek 
De vakgroep Digitale techniek telt in september 1981 tien leden. Acht van hen gaan naar CAP. 
 

Digitale techniek aank 75 76 77 78 79 80 81 vertr 
          
Al ir J. (Jan)  x x x x x x x ? 
Autier J.M. (Jan)  x x x x x x cap  
Blaauw Prof. dr  G. (Gerrit)  x x x x x x cap  
Bonnema ir Th.R.C. (Tom)  x x x x x x cap  
Dolder ir B. van den (Ben)  x x x x x x cap  
Dorhout T. 1/7    x x x cap  
Geerdink ir W.J.M. (Wim) ? x x x x x   15/4 
Hoogvliet-Haverkate mw A.W. (Alice)  x x x x x x cap  
Knaap ir A van der (Bram)  x x x x x x cap  
Kwantes R. (Ruud)  x       ? 
Raatgerink ir J.G. (Jan)  x x x x x x cap  
Strecker G.A. ?   x x    ? 
Vissers ir C.A. (Chris)  x x x x x x ips  
Vytopil ir J. (Jan) 20/11    x x x x ? 
Wilmink ir T. (Jan)  x x x x x x spa  

EL vreest verdere uitholling 
De nieuwe afdeling Informatica wordt voorlopig gehuisvest in het TW/RC-gebouw: andere 
locaties bieden te weinig ruimte. Na een uitgebreide afweging neemt het College van Bestuur in 
december dit besluit. Gevolg hiervan is dat de EL-vakgroep Digitale techniek moet verhuizen naar 
het TW/RC-gebouw. Deze vakgroep wordt door de komst van informatica een 
grensoverschrijdende vakgroep, met dubbelbenoemingen in EL en Informatica. 
Het vertrek van Digitale techniek wekt grote beroering bij het bestuur van EL; het dreigt zelfs met 
aftreden. Dit leidt er toe dat het College de uitvoering van zijn besluit opschort en dat de 
verschillende partijen, EL, CvB en VCI, weer om de tafel gaan zitten om een oplossing te vinden. 
Een andere vestigingsplaats voor Informatica zal dit gesprek echter niet opleveren. Zie ► 
Touwtrekken om DT [81-2]. 

Jaarverslag onderwijs en onderzoek 
Voor een gedetailleerd verslag van de onderwijs- en onderzoekactiviteiten van de vakgroep 
Digitale techniek zie ► Onderzoek DT 1981. 

Onderzoek 
Promoties 
Op 15 jan promoveert Sjoerd Doaitse Swierstra bij Duijvestijn op Lawine, an experiment in 
language and machine design. 

Zwaartepunten afdeling Informatica THT 
Ten behoeve van de ARSI heeft de afdeling Informatica aan de Technische Hogeschool Twente de 
volgende zwaartepunten van onderzoek geformuleerd. 
- Informatiesystemen en informatieverzorging 
- Theorie van formele talen en programmeertalen 
- Ontwerpmethodieken (waaronder bijna al het overige valt) 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de onderzoekprojecten in deze zwaartepunten zie ► 
Zwaartepunten INF THT. 
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Onderwijs 
Het nieuwe studieprogramma van informatica gaat al uit van de tweefasenstructuur die pas in 1982 
zal ingaan.  
De komst van de nieuwe afdeling Informatica wordt aangegrepen om een groot aantal nieuwe 
vakken op de plank te zetten. De TH, die een groeistuip doormaakt, grijpt de gelegenheid aan om 
ook de vaknummering te herzien. Hoewel er veel oude wijn in nieuwe zakken gaat is wel duidelijk 
dat er weinig tijd voor onderzoek over blijft. De volgende tabel geeft een overzicht van de nieuwe 
vakken die bij de oprichting van Informatica worden gegeven. 
Voor een overzicht van de onderwijsactiviteiten zie ► Studieprogramma INF. 
 

126111 Inleiding digitale techniek (ook 213001) Bonnema, vd Knaap 
126112 Uitrusting van digitale systemen Blaauw 
126113 Architectuur van digitale systemen Blaauw 
126114 Interface Vissers 
126115 Digitale realisatie Wilmink 
126116 Architectuur van computernetwerken vd Dolder 
211001 Programmeren I Duijvestijn 
211002 Programmeren II v Berne 
211003 Programmeren III Alblas 
211004 Programmeren IV Bron 
211005 Programmeren V Engmann 
211006 Programmeren VI Blanken 
211008 Inleiding programmeren Verbeek 
211010 Voortgezet programmeren Bron 
211015 Bestuurskundige informatica I v Hoeve 
211016 Bestuurskundige informatica II v Hoeve 
211020 Combinatorische algorithmen Göbel 
211025 Inleiding in de systeemprogrammatuur  Alblas 
211030 Inleiding theoretische informatica Verbeek, Engelfriet, Fokkinga 
211031 BO theoretische informatica Verbeek, Engelfriet, Fokkinga 
211032 Seminarium theoretische informatica Verbeek, Engelfriet, Fokkinga 
211035 Vertalerbouw  Alblas, van Berne 
211036 BO vertalerbouw Alblas, van Berne 
211040 Gegevensstructuren Engmann 
211045 Beheerssystemen  Bron, Schoute 
211046 BO beheerssystemen Bron, Schoute, Vervoort 
211050 Structuur van programmeertalen Fokkinga 
211055 Concrete complexiteit van algorithmen  
211060 Semantiek van programmeertalen Verbeek 
211065 Computers en informatiesystemen vd Pool 
211070 Bedrijfskundige programmatuur Blanken 
211075 Gegevensbanken Haisma 
211080 Systeemimplementatie-technieken Vervoort, Bron 
211095 Gegevensbanken I Haitsma 
211097 BO gegevensbanken  
211101 Informatiesystemen vd Pool 
211105 Formule manipulatie m.b.v. Reduce van Hulzen 
211110 Computer algebra van Hulzen 
211115 Programmeertalen  van Berne, Duijvestijn 
211120 Performance van computersystemen  
211125 Correctheid van algorithmen Duijvestijn, Vervoort 
212001 Bestuurlijke informatieverzorging I van Swighem 
212015 Bestuurlijke informatieverzorging II  
212020 Bestuurlijke informatieverzorging III  
212025 Methodieken van systeemanalyse en ontwerp  
212030 Projectmanagement en systeembeheer  
212035 De impact van automatisering voor het bedrijf  

Informaticavakken 1981 
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Rekencentrum 
Kans op tweede DEC-computer 
Mede door het grote aantal informaticastudenten dreigt er een tekort aan capaciteit in het 
Rekencentrum. Dat betekent waarschijnlijk dat er binnenkort een tweede computer naast de DEC-
10 zal komen, die wat beperkter van capaciteit zal zijn. De bestaande DEC-10 is in 1983 aan ver-
vanging toe. Omdat het gewenst is dat er zowel tot 1983 als daarna een goede combinatie van 
rekenapparatuur beschikbaar is, kan de korte-termijnbeslissing voor de aanschaf van een tweede 
kleine computer mogelijk gevolgen hebben voor de keuze van de opvolger van de DEC-10. 
 

 
DEC-10 in TW/RC, met het kunstwerk 

Een commissie onder voorzitterschap van Duijvestijn begint daarom beleidslijnen voor de langere 
en de kortere termijn uit te stippelen.  
Duijvestijn wil nog niet uitsluiten dat de DEC-10 vervangen wordt door twee of meer kleinere 
computers, die een zeer gunstige prijs-performance verhouding hebben, terwijl de capaciteit 
voldoende is om ook de grotere klussen zoals die aan de THT voorkomen, te verwerken. Voor 
meer informatie over de plannen zie ► Tweede DEC computer. 

Informatica-lab 
De plannen voor het creëren van een laboratoriumruimte voor informatica in het TW/RC-gebouw 
zijn rond. Daarvoor zullen de huidige tentamenzaal (computerzaal noord) en de gebruikersruimte 
worden ingezet. De terminals uit de gebruikersruimte krijgen een nieuwe plaats in de grote 
computerzaal, waarin een scheidingswand wordt aangebracht.  
Na uitgebreid overleg met het RC ontstaat het plan de gebruikers te verhuizen naar de grote 
computerzaal. Zowel het Rekencentrum als informatica probeert daarbij de kosten van de 
scheidingswand laag te houden. Voor het RC hoeft de wand maar 2,50 meter hoog te worden, en 
informatica staat een deel van de gebruikerszaal af als corridor naar de nieuwe gebruikersruimte. 
Op die manier wordt de nieuwe terminalruimte ook vanaf de RC-zijde bereikbaar. De corridor 
wordt gevormd door een rij kasten, die toch in het informaticalaboratorium nodig zijn.  
De aldus voor informatica gecreëerde ruimte is voor vier à vijf jaar voldoende groot. De 
tentamenzaal wordt nu onderzoeksruimte. Daar zullen hardware- en softwaregroepen door elkaar 
heen werkzaam zijn. In een kamertje ernaast zullen de twee PDP-11 minicomputers van 
informatica geplaatst worden. Waar nu nog de gebruikersruimte is komt de practicumzaal, die 
ruimte biedt aan 48 praktikanten. Hierin staan zowel terminals als tafels om hardware-
experimenten aan te verrichten. 
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De oorspronkelijk voor centrale computers bedachte zaal is ingericht als gebruikersruimte 

Het noordelijke deel van de derde vloer van de A-vleugel in TW/RC wordt ontruimd voor de 
medewerkers van Digitale techniek. Op de tweede vloer van betreffende vleugel zijn vier 
kabinetten bijgebouwd. Verder krijgt informatica op de begane grond, dus direct naast de 
laboratoria nog een negental kabinetten ter beschikking. 
In juni vindt de verhuizing plaats [81-17].  

TH mist DEC aanbod 
Er is een ongewenste stagnatie opgetreden in de aanpak van de overbelasting van de centrale 
computer van de THT, de DEC-10. Een begin dit jaar ingestelde kommissie Beleid 
Rekenapparatuur had in april geadviseerd een kleinere machine uit de DEC-lijn, het model 20/40 
als broodnodige aanvulling aan te schaffen. Er was een tweedehands apparaat op het oog, dat voor 
850.000 gulden een ook qua prijs aanvaardbare oplossing zou bieden. Toen er bijna groen licht 
gegeven kon worden bleek de machine reeds aan een Franse onderwijsinstelling verkocht te zijn. 
Bij nadere prijsopgave blijkt een andere DEC-20/40 zo’n drie ton duurder, ruim 1,1 miljoen. 
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De centrale DEC-10 computer die nu mogelijk pas in 1984 vervangen wordt  

Zie ► TH mist DEC aanbod [81-18]. 

Besparing op computeronderhoud 
De THT heeft een mantelcontract met de firma DEC, die onder meer de grote DEC-10 computer 
en de veertien PDP-11 minicomputers geleverd heeft. Voor de in dit contract vastgelegde prijs 
worden alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verricht. Op het onderhoud van de 59 aan de 
THT aanwezige minicomputers kan echter aanzienlijk, tot ruim de helft, bespaard worden. Vorig 
jaar kostte het onderhoud van de kleine rekenapparaten de hogeschool twee ton. Er zijn nu plannen 
om een deel van de werkzaamheden in eigen beheer uit gaan voeren. Daaronder valt ook het in 
voorraad nemen van reserveonderdelen. De Technische Dienst van Elektrotechniek zal samen met 
het Rekencentrum (dat de softwarezijde voor zijn rekening neemt) dit onderhoud gaan verzorgen. 
Alleen al betaling van het onderhoud op on call-basis, per verrichte handeling, zou ongeveer de 
helft goedkoper zijn. Het in eigen beheer uitvoeren van het onderhoud is nog aantrekkelijker. Ook 
met het oog op de toekomst, waarin een uitbreiding van het minicomputerbestand te voorzien is, 
betekent deze zelfwerkzaamheid een besparing van ongeveer een ton. 

Geld voor tweede DEC-computer 
Minister Pais is akkoord gegaan met de aanschaf door de THT van een tweede centrale computer. 
Dat betekent dat het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen toch geld heeft gevonden om de 
machine, een DEC-20/40 systeem te betalen. De bestelling is enige tijd aangehouden omdat het 
budget voor universitaire rekenapparatuur onvoldoende was om de 1,2 miljoen op tafel te kunnen 
leggen. 
Er zal nu alleen nog een regeling getroffen moeten worden voor het prijsverschil dat ongetwijfeld 
is opgetreden. De offerte, waarop de aanvraag bij O&W was gebaseerd, liep tot 26 juni. Na deze 
datum is de dollarkoers gestegen, hetgeen een 15% hogere prijs tot gevolg kan hebben. 
Van Kooten is zeer tevreden met de beslissing van de bewindsman. 
Voor het ‘gat’ tussen de toewijzing en de verhoogde aanschafprijs zal zeker wel een oplossing te 
vinden zijn. De vraag of de THT een deel van de computer aan het Rijk zou moeten voorschieten 
tot het budget van 1982 kan worden aangebroken, is dus nu niet meer aan de orde. Ook de 
gevreesde mogelijkheid, dat de THT een eigen bijdrage aan de machine zou moeten leveren, is van 
de baan. 
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Een tweede computer is nodig geworden door toename van het practicumgebruik en een 
toenemend administratief gebruik. De onderwijsadministraties kunnen nu vaak niet direct bij de 
computer terecht voor actuele informatie.  
Voor de toekomst stelt Van Kooten zijn vraagtekens bij die ministeriele goedkeuring: 
‘Vroeger waren er maar weinig computerexperts en was het billijk dat er getoetst werd of je een 
degelijk apparaat kocht. Nu hebben wij als THT zo veel expertise in huis, dat we eigenlijk zelf 
beter kunnen beoordelen wat we willen kopen’ [81-24]. 

Niet alle knelpunten op te lossen. 
Het ontwerpen met behulp van de computer dreigt een knelpunt te worden. Verder zijn er 
maatregelen nodig om het tekstverwerken van de centrale computer af te halen. Studenten moeten 
daarom toegang krijgen tot de tekstverwerkende apparatuur. Voor het typen van dictaten zijn 
nieuwe tekstverwerkers nodig, die ook met formules kunnen manipuleren. De huidige 
tekstverwerkende apparaten, de zogenaamde Wordplexes, voldoen alleen voor platte tekst. 
Dit is het resultaat van gesprekken die de Commissie Beleid Rekenapparatuur (CBR) met de 
afdelingen heeft gevoerd. CBR-voorzitter Duijvestijn voorziet voor de diverse knelpunten, die 
langzamerhand duidelijk worden, weinig speelruimte. ‘Tot 1985 is het enige dat haalbaar lijkt een 
upgrading van de in bestelling zijnde DEC-20/40. Voor de rest kunnen we het uit de centrale 
computerpot wel vergeten. Grotere systemen, die slechts voor één afdeling bedoeld zijn, worden 
dan ook financieel moeilijk haalbaar. Bij EL en WB, waar ze met behulp van de computer 
ontwerpen, is een korte responstijd gevraagd. Ook is er randapparatuur die tekeningen kan maken 
nodig. Een aparte machine kan daarbij een uitkomst zijn. Als ik eerder gezegd heb dat ik 
bijvoorbeeld een aparte computer voor EL wat dit betreft een idee fixe vindt, dan is dat niet anders 
bedoeld dan dat ik niet zie dat de afdeling zelf genoeg geld op kan brengen voor de aanschaf van 
zo’n machine. En in Den Haag is niets te halen, zoals ik al zei’, aldus Duijvestijn.  
Een koppeling van minicomputers aan het DEC-hoofdsysteem qua programmeertalen, een andere 
wens die vanuit de afdelingen naar voren komt, blijft volgens Duijvestijn eveneens om financiële 
redenen een vrome wens. Bij het opstellen van een computerbeleid voor de komende jaren – dat in 
februari 1982 op papier moet staan – zal volgens de CBR-voorzitter dan ook goed op de 
haalbaarheid gelet moeten worden [81-30]. 

Overzichten 1975 – 1981 

Voor de omschrijving van de informaticavakgroepen van 1975 tot 1980 zie ► Omschrijving 
vakgroepen 75-80. 
Een overzicht van de medewerkers informatica van 1975 tot 1981 wordt gegeven in ► 
Medewerkers Informatica 75-81. 
Een overzicht van alle B- en D-opdrachten in de periode 1975 – 1981 wordt gegeven in ► B en D 
opdrachten 75-81. 
Een overzicht van de vakomschrijvingen in de periode 1975 – 1981 is te vinden in ► 
Omschrijving vakken 75-81. 
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Informatica aan de THT 
fase 10 

1981 – 1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorgaande twee delen, fase 00 en 01 beschrijven het begin van de geschiedenis van het 
vakgebied informatica en de groei van de leerstoelen van Duijvestijn en Blaauw binnen EL en TW 
in de jaren zestig en zeventig. Na een moeizaam proces in de jaren zeventig komt het in 1981 dan 
eindelijk tot een zelfstandige faculteit Informatica aan de THT, de enige in Nederland. In dit deel, 
fase 10 wordt beschreven hoe deze faculteit uitgroeit en zich na een aantal omzwervingen over de 
campus uiteindelijk vestigt in een nieuw eigen gebouw. 
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1982 

Jaaroverzicht 
Hogeschool wordt universiteit 
Minister van Kemenade maakt in de Kaderwet Hoger Onderwijs bekend dat de hogescholen straks 
universiteiten zullen worden, en de hbo-scholen hogescholen. Het doel is tot integratie van al het 
hoger onderwijs te komen. Verder is het plan om de titel drs door meester te vervangen. De ir-titel 
zal wel blijven bestaan. 

Nieuwbouwplannen 
De werkgroep huisvesting nieuwe activiteiten (WHNA) draagt tien modellen aan waaruit het CvB 
‘oplossing 3’ als beste kiest: beperkte nieuwbouw voor een deel van TO en INF, de rest van deze 
afdelingen onder te brengen in Hal A, en BK en BSK samen in het TW/RC-gebouw. In september 
1983 moet met de eerste fase van het TO/INF-gebouw worden gestart. De oplevering moet dan 
volgen in februari 1985. 

Personeel 
Tekstverwerking 
Besloten wordt dat elke onderwijsafdeling en dienst de beschikking zal krijgen over een centraal 

gefinancierde tekstverwerker van het 
type WP-plus (foto). Bij behandeling in 
de HR wekt dit argwaan bij Marijke 
van Hees en Hendrien Exel (!), die 
ervoor pleiten dat de THT zich niet 
moet laten leiden door wat technisch 
mogelijk is, maar wat menselijk gezien 
wenselijk is. De secretaresse mag door 
invoering van de apparatuur niet 
devalueren tot typiste. Ook wil Exel 
graag richtlijnen voor het typen van 
proefschriften. Sommige promovendi 
doen dat zelf, terwijl anderen het door 
de secretaresse van de vakgroep laten 
doen. 

 
Ria Dirks (foto), secretaresse bij Informatica, die in een Overleggroep 
Administratief Personeel (OAP) met andere secretaresses overlegt vindt 
dat iedereen zelf moet kunnen kiezen of hij of zij met 
tekstverwerkingsapparatuur wil werken: ‘Vooral voor oudere vrouwen is 
het een hele aanpassing: die snappen gewoon een heleboel niet van het 
systeem. Die denken dat als iets van het beeldscherm verdwenen is, dat het 
dan weg is. Je hebt een bepaald intelligentieniveau nodig. Dat wordt wel 
onderschat. Je hebt heel wat inzicht nodig en als je dat niet hebt, kost het 
door al dat gemodder alleen maar een hoop extra tijd. Met de 
schrijfmachine kun je heel leuke dingen doen, zorgen dat iets er echt 
verzorgd uitziet, met zelf bedachte samengestelde tekentjes. Met de tekstverwerker ziet alles er 
zo’n beetje hetzelfde uit. Je gaat er ook slordiger door werken omdat je later alles nog gemakkelijk 
kunt veranderen.’ 
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Studenten 
Studievoorlichting voor meisjes 
Om meisjes te interesseren voor techniek heeft het CvB het plan opgevat om voor hen tijdens de 
voorlichting ‘gerichte technische oefeningen in het weekend’ te organiseren. Op de vraag van het 
studentraadslid van Diessen wat daar precies onder moet worden verstaan ontstaat enige hilariteit. 
Volgens het CvB zou gedacht moeten worden aan zoiets als ‘solderen in de informele sfeer’. De 
TH Eindhoven heeft met deze speciale aandacht voor ‘meisjes, vrouwen, dames, vrouwspersonen, 
of hoe je ze ook noemen wilt’, wel succes gehad.  
 

 
Solderen in het weekend 

Plaatsingscommissie wegens grote belangstelling voor Informatica 
In maart overstijgt het aantal aanmeldingen de landelijke capaciteit van 850 al met ruim 45. Alblas 
en Van den Dolder worden aangewezen als lid van de plaatsingscommissie Informatica. Alblas 
meldt aan het CvB dat de THT waarschijnlijk niet onder de voorgestelde 240 uit kan komen. 
Waarschijnlijk moeten er zelfs meer worden toegestaan als het overschot over de instellingen moet 
worden verdeeld. Omdat bij de vooraanmeldingen 185 studenten de THT als eerste keus heeft 
genoemd wil Alblas proberen voor deze tweede lichting de eerste keus te laten gelden en zo het 
aantal voor de THT te beperken tot de 180 waarmee hij op pad is gestuurd. 

Meer dan duizend eerstejaarsstudenten op de THT 
In september 1982 melden zich 1010 eerstejaars, onder wie 85 meisjes, voor de inschrijving en 
introductie. In tegenstelling tot de verwachting en de commotie die er onlangs over was ontstaan, 
is de groei niet veroorzaakt door Informatica, waarvoor zich uiteindelijk slechts 154 jongens en 18 
meisjes hebben aangemeld. Veel minder dus dan de gevreesde 240 en zelfs nog minder dan de 
gewenste 180.  
De groei komt vooral door Bedrijfskunde die met 103 studenten van start gaat. Bestuurskunde 
groeit van 99 naar 147, TO van 47 naar 86 en CT van 86 naar 119. Alleen WB daalt van 151 naar 
128. De andere afdelingen blijven op peil. De helft van de eerstejaars is nog op zoek naar een 
kamer. 
Na een maand is de inschrijving gestabiliseerd op 1027 eerstejaars die als volgt over de afdelingen 
zijn verdeeld: INF 180, BK 106, BsK 149, WB 130, EL 153, CT 118, TN 61, TW 41 en TO 89. 
De THT krijgt in 1983 alsnog 3,5 miljoen van de minister om de sterke groei op te kunnen vangen. 
Hiervan krijgt Informatica waarschijnlijk zeven extra formatieplaatsen. De maximale instroom 
voor volgend jaar wordt voor Informatica weer op 240 vastgesteld. 
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Vakgroepen 
Zorgen om 240 eerstejaars Informatica 
Vakgroepvoorzitter Bron stuurt een protestbrief naar het CvB, waarin de zorg wordt geuit dat de 
aanwezige medewerkers overbelast zullen worden omdat niet tijdig voldoende bekwame docenten 
kunnen worden aangetrokken. Dit heeft ernstige gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs en 
onderzoek, en zal capaciteitsproblemen geven. Met een aanwas van 120 in plaats van 240 zou men 
wel kunnen leven. Over het toe te laten aantal eerstejaars heeft het CvB wel met het 
afdelingsbestuur, maar niet met de vakgroepen zelf onderhandeld.  
Volgens de brief is het immoreel om eerst de studenten in groten getale hierheen te lokken en ze 
daarna, wat betreft de voorzieningen en kwaliteit van het onderwijspakket, in de kou te laten staan. 
De klacht wordt door de afdelingsraad overgenomen. De raad wil terug naar 160 studenten en 
dient daartoe een motie in bij het afdelingsbestuur. Decaan Duijvestijn reageert daarop met de 
mededeling dat hij zelf altijd voorstander is geweest van maximaal 180 studenten, maar dat de 240 
hem van bovenaf zijn opgelegd. Hij zit klem tussen twee belangen: Het CvB wil, op voorspraak 
van Fekkers, flexibel inspelen op de grote vraag naar een opleiding die innovatief is en nog 
werkgelegenheid biedt, en is bang om het onvermogen van de THT te etaleren. Hoewel dat niet 
wordt uitgesproken wil hij natuurlijk ook de mooie kans om gemakkelijk te kunnen groeien niet 
voorbij laten gaan.  
 

 
Afdelingsbestuur Informatica: Vinke,Duijvestijn en Van den Dolder 

Het feit dat ‘het veld’ niet is geraadpleegd over de capaciteit die aan de academische raad is 
opgegeven wordt in de motie een totaal voorbijgaan aan het democratische besluitvormingsproces 
genoemd. 
De twaalf extra formatieplaatsen die in het vooruitzicht zijn gesteld zullen niet op tijd ingevuld 
kunnen worden. Fekkers dreigt dat de twaalf plaatsen zullen worden gereduceerd tot drie als de 
motie zal worden aangenomen! 



10 

De motie komt ter sprake in de HR van 5 april. Men wil een numerus fixus proberen te vermijden, 
en de instroom door de plaatsingscommissie via overleg met de zusterinstellingen proberen te 
beperken. Alblas krijgt de richtlijn mee om te streven naar een maximum van 180 studenten. 
Het CvB stelt een werkgroep in, bestaande uit voor- en tegenstanders van de 240-instroom, die 
wekelijks de gang van zaken in de gaten houdt. 

Groningen 
Ook in Groningen maakt men zich, op kleinere schaal, zorgen om het te grote aantal instromers. 
Van de zes docenten zijn er straks nog maar drie inzetbaar en dat is veel te weinig voor de 33 
studenten die van start gaan. Door aantrekken van drie nieuwe medewerkers en de inzet van 
vijftien studentassistenten wordt de situatie gered. Omdat van Twentse dictaten gebruik gemaakt 
wordt, waarin wordt uitgegaan van DEC-apparatuur worden practica via lijnverbindingen op de 
THT gedaan. 

Sollicitanten 
Op de twaalf formatieplaatsen bij Informatica komen in korte tijd meer dan 144 sollicitaties 
binnen. Erik Bolle van het CvB deelt dit opgewekt aan de HR mee. Informatica heeft nu minder 
argumenten tegen 240 eerstejaars. 

Bron wordt eerste kroondocent in Groningen 
Coen Bron verruilt zijn aanstelling bij de THT voor de vervulling van de 
eerste kroondocentenplaats in Groningen. Hij verwacht op 1 maart over te 
stappen. Als eis heeft hij gesteld dat de groei van het aantal studenten per 
jaar tot 40 beperkt moet blijven. Een andere eis is dat er meer 
kroondocenten moeten komen. Liefst vier, maar het zullen er aanvankelijk 
drie worden. Voor een deel gaat hij weg uit onvrede met de situatie. De 
THT timmert teveel aan de weg en dat gaat vaak ten koste van de 
medewerkers. Hij hoopt in Groningen op een betere student-staf 
verhouding waarbij niet alleen de zwakkere student aandacht kan opeisen. 
Vervoort, die het werkcollege en de eindopdracht van het door Bron 
gegeven vak Voortgezet Programmeren verzorgt neemt dit vak van hem 

over. Het wordt door studenten daarna wel ‘vervoortgezet programmeren’ genoemd. 

Van der Pool 
Van der Pool combineert zijn aanstelling als hoogleraar voor 
programmatuur van bedrijfskundige systemen met een baan bij IBM als 
scientific relations manager. In dat kader onderzoekt hij wat de impact is 
van de computer op de maatschappij, en welke rol informatica speelt in het 
havo- en middelbaar beroepsonderwijs. Met de afronding van dit project 
sluit hij eind 1983 zijn 25-jarige carrière bij IBM af. Na zijn vertrek bij 
IBM verwacht hij voor de THT onvoldoende interessant te zullen zijn om 
voor een derde periode (1984–1987) benoemd te worden. 
Met de door de minister opgelegde samenwerkingsverbanden in 
universitaire clusters is Van der Pool niet gelukkig. Hij vindt dat er meer 
verschil tussen universiteiten en hogescholen, en tussen de hogescholen onderling zou moeten zijn. 
Hij is het ook niet eens met de dominerende rol die de aanleg voor wiskunde bij de opleiding 
speelt. Volgens hem is wiskunde van veel minder belang dan wordt beweerd, vooral voor de door 
hem beoefende tak van de bedrijfskundige informatica. 
De kwaliteit van het onderwijs is hoog, al baart het plan om in september 240 studenten toe te 
laten hem wel enige zorg. Over het onderzoek is hij minder te spreken. Er worden in vergelijking 
met IBM te weinig doelen nagestreefd. Er heerst teveel een sfeer van hobbyisme.  
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Onderwijs 
Tweefasenstructuur biedt voor Informatica geen hoger rendement 
In augustus wordt de tweefasenstructuur landelijk ingevoerd. Om een extra overstap te vermijden 
is Informatica er bij de oprichting in 1981 al mee gestart. De eerste fase omvat een P van een jaar 
en een D van drie jaar. De maximale inschrijvingsduur wordt zes jaar. Onderwijsdecaan Van den 
Heuvel verwacht dat van de 160 eerstejaars van vorig jaar er 50 de studie vroegtijdig vaarwel 
zullen zeggen. In tegenstelling tot TO, die samen met INF het afgelopen jaar al met de 
tweefasenstructuur van start is gegaan, waar van de 60 er slechts 2 zullen afvallen, biedt de nieuwe 
studieaanpak voor Informatica dus geen verbetering. 
De ervaring na de eerste tentamens zijn dat het niveau van INF tussen dat van EL en WB ligt. TW 
en TN scoren beter dan EL, en CT komt met WB overeen. INF ligt daarmee op het gemiddelde 
niveau van de technische studenten. 
Dat er toch zoveel afvallen komt volgens Van den Heuvel doordat B-studenten in het vwo meestal 
niet zo hard hoeven te studeren, en zich daar op de THT op verkijken. Informatica heeft het 
moeilijker dan TO om de vereiste doorstroming van 70% te halen omdat zij veel meer afhankelijk 
is van het toegeleverd onderwijs van wis- en natuurkunde. 
Als je nagaat dat voor een vijfjarige studie de gemiddelde studietijd zeven tot acht jaar bedraagt, 
dan baart het huidige vierjarige programma wel enige zorg. 

Afdelingsonderwijskundige 
Omdat door de sterke groei het onderwijs bij INF een allesoverheersende positie heeft ingenomen 
krijgt informatica een halve formatieplaats toegewezen voor een afdelingsonderwijskundige voor 
vier jaar, om te helpen de stormachtige ontwikkelingen in goede banen te leiden. 

De eerste P-geslaagden Informatica 
De eerste 51 informaticastudenten die het P-diploma op tijd hebben gehaald zijn: Van de Akker, 
Van Beele, Boer, Brandse, Bugter, Collet, Debets, Dirks, Dransfeld, Droppert, mej. Duijvestijn, 
mej. Everhardus, Faase, Fiselier, mej. Fokker, Germs, Gjaltema, Grefen, Grimberg, Hamersma, 
Hendriks, Van Herwijnen, Van den Heuvel, De Hoop, Houtsma, Klaveringa, De Kreek, Linn, 
Luttink, Luttmer, Luursema, Van Marle, Martherus, Meijer, Munneke, Van de Neut, Oude 
Vrielink, Postmus, Ramaer, Van de Schaaf, Schulein, Snelder, Velzel, Vosse, De Vries, 
Vroonhoven, De Weerd, Weerman, Zuiderduin, Zwolsman. 
Van deze studenten is Mark Ramaer de eerste die in 1987 het AIO-schap verkiest boven de 
‘rammelende geldbuidel’ van de industrie. 
In Delft halen slechts 7 van de 140 studenten op tijd hun P.  

Rekencentrum 
Het Rekencentrum beschikt over een DEC-1080 met 512K geheugen, een DEC-2040 met 256K, 
een PDP-11/44 en een LSI-11/23. Er zijn 3 remote-batchstations, 80 poorten en 4 externe 
kiespoorten. De RUG is met een remote-batchstation en 16 terminals aangesloten en de THD ook 
met 16 terminals. Het RC heeft zelf via 6 poorten en via de PDP-11/44 toegang tot de CDC van de 
RUG. 

Nieuwe computers 
In januari wordt de DEC-2040, die eind vorig jaar voor anderhalf miljoen is aangeschaft, 
geïnstalleerd en uitgebreid getest. De computer wordt gekoppeld aan de al aanwezige DEC-10/80. 
De RUG zal 245.000 gulden in de kosten bijdragen.  
 



12 

 
DEC-20/40 

Voor de nieuwe afdeling TO is een VAX-11/70 aangeschaft, die tegen de zin van TO ook in het 
Rekencentrum wordt geplaatst en daar wordt beheerd. 

Langetermijnbeleid rekenapparatuur 
De commissie beleid rekenapparatuur (CBR), onder voorzitterschap van Duijvestijn, beveelt voor 
de toekomst een aantal grote computers naast elkaar aan, samen met daaraan gekoppelde kleinere 
computers voor speciaal onderzoek. Hiermee wordt verder gekeken dan alleen naar de vervanging 
van de DEC-10 die in 1975 is aangeschaft. Niet alleen het gebruik, maar ook het aantal 
toepassingen neemt toe. Verwacht wordt een stijgende vraag naar kleinere computers, omdat die 
tegen gelijkblijvende kosten steeds meer zullen gaan bieden. Decentralisatie is geen probleem 
zolang de software maar centraal wordt beheerd.  
Computertoepassingen zoals practica, administratie van tentamenresultaten (nodig voor de 
voortgangsregistratie van de tweefasenstructuur), onderzoek, hogerejaarsonderwijs, interactief 
ontwerpen en tekstverwerking zullen over de grotere computers worden verdeeld. Computer Aided 
Design zal naar verwachting van Duijvestijn binnen vijf jaar geheel op mini’s en micro’s kunnen 
worden gedaan. 
Het is de vraag of het aanwezige telefoonnet van de PTT toereikend is om de computers onderling 
in een netwerk te verbinden. Hopelijk hoeven er geen nieuwe kabels te worden gelegd, omdat dit 
een kostbare zaak is. Wat de betaalbaarheid van de plannen betreft is Duijvestijn optimistisch: 
vergeleken met de Groningse number cruncher, de Cyber van twintig miljoen vallen de kosten in 
Twente wel mee, zeker als de aanschaf in fases verloopt. 
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IBM-pc 
Intel onthult op 8 juni 1978 zijn 16-bit 8086-processor. Deze chip heeft 29 duizend transistoren en 
draait op een kloksnelheid van 5 MHz. De verbeterde en goedkopere 8088-variant (zie afbeelding) 
doet dienst in de oorspronkelijke IBM-pc die in 1982 op de markt verschijnt en een revolutie 
teweeg brengt. IBM zet meteen de standaard voor alle andere producenten, hun pc's moeten IBM-
compatibel zijn om mee te tellen. 
 

 
Intel-8088 
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1983 

Jaaroverzicht 
Herstructurering van de afdelingen 
Het CvB daagt de afdelingen uit drie problemen aan te pakken: minder tijd besteden aan 
onderwijs, voorwaardelijk gefinancierde onderzoeksprojecten minder laten steunen op vast 
personeel, en streven naar hogere kwaliteit van het onderzoek. Voor TW die veel onderwijs 
toelevert en voor de nieuwe afdelingen INF, TO en BK, die een hoge onderwijslast torsen is dit 
een bijna onmogelijke opgave. Toch moeten ook deze afdelingen meer voorwaardelijk 
gefinancierd onderzoek aanvragen. 
EL halveert het aantal vakgroepen om zo efficiënter te kunnen opereren. WB brengt het aantal 
zelfs terug tot een derde. CT, die al tien jaar aan het herstructureren is kan bijna geen 
kroondocenten meer afstaan. 
Wat het onderwijs betreft moet er met minder mensen meer onderwijs verzorgd gaan worden: 
onderwijsextensivering. TW is de enige die hiervoor een aantal door Twilt geopperde suggesties 
lanceert, zoals docenten meer jaren hetzelfde vak laten geven, bepaalde hoorcolleges maar eens in 
de twee jaar geven en eenvoudiger tentamencorrectie toepassen. 
Duijvestijn merkt op dat het moeilijk is de kroondocentenplaatsen gevuld te krijgen. Er zijn er nu 
3,5 gevuld, wat goed is voor de begeleiding van ongeveer negen promovendi. De medewerkers 
zitten vol met onderwijs, dat door de vele practica moeilijk te extensiveren is. Ook moet nog veel 
onderwijs worden ontwikkeld. Er zou voor nieuwe afdelingen eigenlijk een soort startkapitaal 
moeten komen waaruit het opzetten van het onderwijs kan worden bekostigd, zodat het onderzoek 
geen stagnatie oploopt. Duijvestijn wil dat het CvB een deel van de besparing van de 
herstructurering hiervoor reserveert. 

Nieuwbouw voor TO en INF 
Op 21 april is er groen licht van de minister voor de nieuwbouw voor Toegepaste Onderwijskunde 
en Informatica. Er is een bedrag van 8,8 miljoen voor beschikbaar gesteld. De bouw moet in maart 
1983 beginnen. Verwacht wordt dat de afdelingen er in september 1985 in kunnen trekken. Het 
gebouw met drie verdiepingen komt aan de Zul te staan en wordt door een loopbrug met de Hallen 
verbonden. Na de eerste bouwfase zal nog eens elf miljoen nodig zijn voor een tweede fase waarin 
het gebouw wordt uitgebreid met een zelfde aantal kubieke meters en een aanpassing van Hal A. 
Na de verhuizing van TO en INF zullen BK en BsK hun intrek nemen in het TW/RC-gebouw.  
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Nieuwbouw voor TO en INF aan de Zul, 1985 

Personeel 
Verantwoordelijkheid van de wetenschapper 
Op de derde door het studentenpastoraat georganiseerde avond over het 
thema Mensbeeld en wetenschap houdt Joos Schaap-Kruseman van 
Informatica, en actief in de vrouwenbeweging, een lezing waarin zij stelt 
dat het onjuist is de technische wetenschapper verantwoordelijk te stellen 
voor de maatschappelijke gevolgen van zijn werk. De maatschappij zou 
dan door technocraten bestuurd worden. De maatschappij is 
verantwoordelijk. Als lid van die maatschappij heeft de wetenschapper wel 
de taak ongewenste ontwikkelingen een halt toe te roepen. 
Op de vraag of ze in het kader van de vrouwenbeweging gelooft in 
veranderingen van het man/vrouw-rolpatroon antwoordt ze dat ze ondanks 
een zeker pessimisme er toch actief in zal blijven: ‘ik vertik het om een tweederangs burger te 
zijn.’  

Studenten 
Numerus fixus voor Informatica 
De afdelingsraad Informatica en de Hogeschoolraad zijn het erover eens om de maximale 
opnamecapaciteit voor het komende studiejaar op 200 studenten te stellen. Gezien het aantal 
vooraanmeldingen lijkt het onvermijdelijk dat de minister tot een numerus fixus zal moeten 
besluiten. 
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Voor de THT hebben zich in de vooraanmelding al ongeveer 1100 studenten gemeld, waaronder 
180 voor Informatica. 
In mei adviseert de Academische Raad een numerus fixus voor Informatica aan de minister. Ook 
de nieuwe studierichting Bedrijfskunde kampt met een wat te grote belangstelling. Verwacht wordt 
dat er 176 studenten geplaatst moeten worden, bij een opgegeven maximum capaciteit van 160. 
Voor BK wordt echter alleen in Groningen een numerus fixus ingesteld. 
In juni kondigt de minister een numerus fixus voor Informatica af tot een landelijk totaal van 1080 
studenten, verdeeld over Leiden 100, Groningen 40, Utrecht 75, UvA 75, VU 100, Nijmegen 90, 
Delft 250, Eindhoven 150 en Twente 200. 
In september melden zich 1002 in plaats van de verwachte 1100 eerstejaars aan de poort van de 
THT. Het aantal studenten voor INF en BK is achtergebleven bij de prognoses. 

Meisjesvoorlichting 
De THT organiseert in het kader van Thea studeert techniek ... en ze vindt het nog leuk ook! 
voorlichtingsdagen voor 460 vwo-meisjes. Veel belangstelling is er voor bouwkunde en 
informatica. Op korte termijn zal het aantal meisjesstudenten niet drastisch toenemen. Wel hoopt 
men op een kentering die op wat langere termijn vruchten zal afwerpen.  

Diefstal bij Inter-Actief 
In de nacht van 13 op 14 september is de opbrengst van de boekenmarkt, 14.000 gulden, waarvan 
4.000 in de vorm van betaalkaarten, gestolen uit de kas van de studievereniging Inter-Actief. Het 
geld, bestemd voor boekhandel Broekhuis, kon niet meer naar de bank gebracht worden omdat die 
al was gesloten. Men doet een oproep aan degene die het geld heeft meegenomen om de voor hem 
onbruikbare betaalkaarten in elk geval terug te geven. Verder hoopt de vereniging op een soepele 
betaalregeling met Broekhuis. Afbetaling zou in vier jaar gerealiseerd kunnen worden. In het 
uiterste geval zal de vereniging zich voor een faillissement moeten uitspreken. 

Vakgroepen 
De nieuwe faculteit Informatica heeft zich nu ook een nieuwe vakgroepstructuur aangemeten. Er 
zijn vijf vakgroepen: CAP, CIS, IPS, SPA en TIF. In studiegids 1983 wordt het onderzoek van 
deze vakgroepen voor het eerst omschreven. 

Computerarchitectuur en programmeermiddelen (CAP) 
De vakgroep houdt zich bezig met het ontwerpen, zowel van programmatuur als van apparatuur. 
Onderzoek en onderwijs hebben daar betrekking op programmeren, programmeertalen en hun 
vertalers, documentatie- en ontwerphulpmiddelen architectuur en implementatie van digitale 
systemen. Het systematisch bewandelen van de weg van ontwerp en architectuur via 
implementatie tot realisatie, de uitwisselbaarheid van hardware en software, evenals aspecten als 
bruikbaarheid en betrouwbaarheid krijgen belangrijke aandacht. 

Computerondersteunde informatie systemen (CIS) 
Het vakgebied van de vakgroep is de methodologie en technologie van het ontwerpen, bouwen en 
in bedrijf houden van computerondersteunde informatiesystemen. De vakgroep richt zich vooral 
op het ontwikkelen en hanteren van methoden en technieken in dezen. De applicaties van 
informatiesystemen behoren niet tot het vakgebied maar komen aan de orde als illustratie en toets 
op de werking van genoemde methoden en technieken. Het vakgebied kent een aantal 
samenhangende deelgebieden die gericht zijn op bepaalde aspecten van informatiesystemen. 
– De systelogische aspecten hebben betrekking op de samenhang tussen informatie- en 

objectsystemen. Het gebruik van het informatiesysteem en de verandering die de invoering 
van een computerondersteund informatiesysteem op het objectsysteem heeft. Het vakgebied 
van de informatica grenst hier aan dat van de bedrijfskunde. De vakgroep beperkt zich hier tot 
de ontwikkeling van formele methoden van informatieanalyse en beschrijvingstechnieken. 
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– De infologische aspecten hebben betrekking op de decompositie resp. synthese van een 
informatiesysteem in (uit) zijn constituerende delen, enerzijds gegevensverzamelingen, 
anderzijds gegevenstransformatoren. 

– De datalogische aspecten hebben betrekking op de afbeelding van het informatiesysteem in 
computerondersteunde structuren. Het vakgebied heeft hier zijn raakvlakken met andere delen 
van de informatica (operating systemen, programmeertalen, netwerken). 

Centraal staan in het gehele vakgebied gegevensstructurering en gegevensverwerking op 
onderscheiden niveaus van abstractie. 

Interface, protocol en service systemen (IPS) 
Het vakgebied richt zich op het ontwerpen van de interactie tussen delen van een 
informatiesysteem. Een dergelijke interactie wordt – afhankelijk van het niveau van abstractie – 
een ‘Interface’, ‘Protocol’ of ‘Service’ genoemd. Het vakgebied draagt bij aan de 
wetenschappelijke grondslag voor het ontwerpen van complexe informatiesystemen met logische 
en/of geografische gedistribueerde intelligentie en wordt soms met termen als ‘telematics’ of 
‘compunicatie’ aangeduid. 
Toepassingsgebieden zijn onder meer computer netwerken (locale-, publieke-, privé- en satelliet-
netwerken) met hun gedistribueerde toepassingen. Het onderzoek en onderwijs in de vakgroep 
richt zich op de volgende aandachtsgebieden: 
– formele methoden voor abstracte specificatie en validatie van IPS systemen; 
– ontwerpmethodiek voor IPS-systemen door de ontwikkeling van referentiemodellen en het 

herhaald toepassen van service, protocol en interface concepten, vooral in internationale 
samenwerkingsverbanden; 

– functioneel ontwerp van praktische toepassingen van protocol en services; 
– praktische implementatie van protocols teneinde terugkoppeling te hebben op het theoretische 

onderzoek. 

Systeemprogrammatuur en -apparatuur (SPA) 
De vakgroep houdt zich bezig met systeemprogrammatuur, waarvoor kennis van apparatuur 
essentieel is, en met het ontwerp en de realisatie van systemen met programmeerbare bouwstenen, 
waarvoor kennis van programmatuur essentieel is. 
Deze onderwerpen worden benaderd vanuit een optiek die de nadruk legt op de methodiek van het 
ontwerp van geïntegreerde systemen, en op het doen van een verantwoorde keus tussen hard- en 
software. 
Als onderwerpen waaraan binnen de vakgroep bijzondere aandacht wordt besteed kunnen worden 
genoemd: 
– (multi)microprocessor systemen, 
– programmeerbare hardware componenten, 
– ontwerp- en realisatiehulpmiddelen, 
– beheers- en besturingssystemen, 
– systeemprogrammeertalen en hun implementatie, 
– portabiliteit van systeemprogrammatuur. 

Theoretische informatica en formule manipulatie (TIF) 
De vakgroep bestrijkt twee vakgebieden. 
Het vakgebied theoretische informatica richt zijn onderwijs en onderzoek op het ontwikkelen en 
duidelijk maken van grondbegrippen, basisprincipes en fundamentele methoden van de 
informatica en het ontwikkelen van daarbij nodige wiskundige beschrijvingsmiddelen. 
Onderwerpen waaraan door de groep gewerkt wordt zijn theorie van formele talen en automaten, 
van attributengrammatica’s onder meer voor vertalerbouw, van programmeertalen (vooral 
typering), en van relationele gegevensbanken. 
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Het onderzoek en onderwijs in het vakgebied formulemanipulatie is gericht op ontwerp, analyse, 
implementatie en toepassing van algebraïsche algorithmen. Er wordt gewerkt aan geïntegreerd 
gebruik van formulemanipulatie en numerieke wiskunde, vooral code-optimalisatie en 
geautomatiseerde programmageneratie, waarbij aspecten van gebruiksvriendelijkheid en toetsing 
van relevantie aan praktijkproblemen nadruk krijgen. 

Onderzoek 
Robotarm voor Regeltechniek 
De eerste robotarm van de THT wordt geplaatst in het E&F-gebouw bij de vakgroep 
Regeltechniek en Automatisering van de afdeling Elektrotechniek. Het Technisch Bureau Vermaat 
heeft, op voorwaarde van contractresearch, een arm geleverd die in kerncentrales wordt gebruikt. 
Medewerker Tiernego van de vakgroep is hier nauw bij betrokken. De vakgroep heeft al veel 
ervaring met servotechniek, modelvorming en simulatie. Samen met Vervoort van Informatica zal 
de besturingssoftware voor deze robotarm worden ontwikkeld. 
De TH kan met dit onderzoek een rol spelen in de landelijke commissie Flexibele Automatisering 
en Industriële Robots (FLAIR). 
Op 14 oktober wordt een colloquiumdag gehouden over Flexibele Productie Automatisering 
(FPA), waarvoor de minister landelijk twee miljoen heeft uitgetrokken, en waarvan de THT slechts 
5% in de wacht heeft weten te slepen. De THT moet dus laten zien wat ze in huis heeft op deze 
dag met het thema Tussen ergonomie en robotica, in de hoop zo meer geld van de minister los te 
kunnen krijgen. Tiernego stelt zich de samenwerking van de verschillende groepen op de THT als 
volgt voor: aan de basis staat Informatica, vanwaar de programmatuur moet komen voor zowel 
productiemiddelen, transportsystemen als hanteringsmachines. De werktuigbouwers houden zich 
voornamelijk bezig met de fabrieksmatige en mechanische aspecten van FPA, terwijl de 
elektrotechnici zich storten op besturingssystemen van robots. De ergonomen en bedijfskundigen 
ten slotte houden zich met de invoering van FPA in de bedrijfsvoering bezig. 
Het probleem blijft om landelijk een voet aan de grond te krijgen. De beide andere TH’s 
domineren het onderzoeksveld en incasseren daarbij het leeuwendeel uit de pot.  

Rekencentrum 
De apparatuur is gelijk aan vorig jaar. Het geheugen van de DEC-2040 is nu 512K. De THD maakt 
geen gebruik meer van de rekenfaciliteiten. 

Nieuwe computers voor de THT 
De oude apparatuur, een DEC-1080 van 1975 en de DEC-2040 van 1981 zijn toe aan vervanging. 
De huidige DEC-2040 zal worden uitgebreid tot een DEC-2060, en daarnaast zal nog een nieuwe 
DEC-2060 worden aangeschaft. Beide zullen door een interconnectionbus met elkaar worden 
verbonden. Verder zullen er nog twee VAX-750 computers worden aangeschaft, bestemd voor het 
ontwerpwerk bij WB, EL en INF. Totaal is hiermee een bedrag van 3,6 miljoen gemoeid. Men 
verwacht de computers tegen het eind van 1983 en rond de zomer van 1984 te kunnen gebruiken. 
In Groningen zal voor 3 miljoen een IBM-4341 worden aangeschaft die ook door de THT kan 
worden gebuikt voor de studenten- en financiële administratie, (respectievelijk ISIS en FAS). In 
december wordt echter bekend dat de CRIVA deze laatste aanvraag heeft afgewezen, omdat ze 
bang is voor een onderbezetting. Aanbevolen wordt nu om de administraties onder te brengen in 
Nijmegen. Twente en Groningen gaan hiertegen bij de minister in beroep. 
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1984 

Jaaroverzicht 
Stimuleringsplan informatica 
De ministers Deetman, Van Ardenne en Braks besluiten om in vijf jaar (1984 t/m 1988) de 
achterstand van Nederland op het gebied van informatica in te lopen door een injectie van 1,3 
miljard. Hiervan gaat het meeste naar het bedrijfsleven (830 miljoen). Het onderwijs krijgt 267,5 
miljoen om computerkader te kweken en toekomstige generaties op te voeden tot 
computerconsument. Het Centrum voor Wiskunde en Informatica van de Universiteit van 
Amsterdam moet uitgroeien tot een toonaangevend centrum voor fundamenteel en 
toepassingsgericht informaticaonderzoek. 
De instellingen voor hoger onderwijs krijgen tot 1989 174,5 miljoen extra middelen voor 
fundamenteel onderzoek. Voorwaarde is dat de nieuw aan te stellen onderzoekers vrijgesteld 
worden van onderwijs en dat de instelling zelf de verkregen middelen verdubbelt. 
Om het onderzoek nog een extra stimulans te geven worden wetenschappers uitgewisseld met het 
buitenland. Na de periode van vijf jaar komen de wetenschappers en hun onderzoek voor rekening 
van de instellingen.  

Betekenis voor Informatica aan de THT 
Voor de afdeling Informatica verwacht onderzoekdecaan Haitsma (foto) 
dat er vooral voor computernetwerken wat te verdienen zal zijn. Er zijn 
plannen voor een netwerk tussen de drie TH’s. Er zal een strijd losbarsten 
tussen de instituten om een deel van het onderzoeksgeld binnen te halen. 
Waarschijnlijk vraagt de minister onderzoeksvoorstellen, waaruit dan 
gekozen zal worden. Het andere plan van de minister, het aantrekken van 
toptalent uit het buitenland, en vooral uit Amerika zal erg moeilijk worden, 
ook vanwege de kosten die dat met zich meebrengt.  

 

Betekenis voor het Rekencentrum 
In het plan van de ministers wordt verder aandacht geschonken aan de 
universitaire rekencentra. Die moeten door concentratie en rolverdeling 
efficiënter gaan werken en op den duur ook personeel inleveren. Het grote 
rekenwerk moet worden gedaan op een aantal gemeenschappelijk te 
gebruiken supercomputers. Het andere werk zal door personal- en 
minicomputers worden overgenomen. Alles wordt dan met een netwerk 
aan elkaar gekoppeld. Van de vier supercomputers komt er zeker een in 
Amsterdam (SARA) en in Petten (ENR). De overige twee zullen echter 
zeker aan de THT voorbij gaan omdat in Twente nooit zwaar rekenwerk 
wordt gedaan. Van Kooten (foto) deelt mee dat er gelukkig net nieuwe 
computers zijn aangeschaft, dus voorlopig kan het Rekencentrum zich nog 
bedruipen, maar in de toekomst zullen de taken toch gaan veranderen.  

Plan van de universiteiten aan de minister 
De colleges van de dertien universiteiten en hogescholen stellen in een nota aan de minster voor 
om te komen tot een netwerk van computervoorzieningen, te onderscheiden in landelijke 
voorzieningen (een researchnetwerk en supercomputers), centrale voorzieningen per universiteit 
en hogeschool en werkstations voor personeel (een op drie) en studenten (een op vijf in 1989). 
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Hiervoor willen ze 1,1 miljard uittrekken, waarvan 900 miljoen uit eigen middelen. Het verschil 
moet dan komen uit het stimuleringsplan. Wil Nederland de sprong kunnen maken naar een 
informatietechnologie-maatschappij dan moet er gezorgd worden voor: voldoende 
wetenschappelijk opgeleide informatici; een nieuwe generatie wetenschappelijke onderzoekers; 
toepassingsgericht onderzoek met voldoende aandacht voor kennisoverdracht naar bedrijfsleven, 
overheid en gezondheidszorg; en fundamenteel grensverleggend onderzoek.  

Informatica verlaat TW 
In 1884 gaat Informatica definitief zijn eigen weg als zelfstandige faculteit. Er zijn tot dan toe 109 
studenten afgestudeerd in de informatica, van wie 80 bij EL en 29 bij TW. 

Nieuwbouw TO/INF 
Op 6 maart is door de minister toestemming verleend met de eerste fase van de nieuwbouw voor 
TO en INF te starten. Het betreft een ruimte van 4500 m2, aan te besteden tot een bedrag van 8,8 
miljoen. Er is al een vertraging van zes weken opgelopen. Hopelijk kan eind april met de bouw 
worden begonnen. Van de gevraagde 12.000 m2 moet de rest voorlopig worden gezocht in Hal A, 
waar nu TO zit, en in Hal C en een gedeelte van het CT-gebouw, dat nu nog fungeert als 
dependance van de hts-Enschede. In het voorjaar van 1985 zal een integraal huisvestingsplan 
worden gepresenteerd. 
In december wordt de vlag gehesen bij het bereiken van het hoogste punt. 
In het gebouw is plaats voor 215 TO en 560 INF-studenten met wetenschappelijke staf en 
medewerkers. Gezien het ruimtegebrek moet er weer snel met de minister worden onderhandeld 
over financiering van de tweede bouwfase. 

Studenten 
Tegenvallend aantal eerstejaars 
Het aantal vooraanmeldingen loopt aanvankelijk net als in 1983 naar 1100. Voor INF en BK is het 
aantal elk 200. In augustus blijken pas 904 studenten zich te hebben ingeschreven. Waarschijnlijk 
zal nu ook het streefcijfer van 4000 studenten niet worden gehaald. TO valt terug van 65 naar 41 
(onder wie 32 meisjes), TN van 77 naar 47 en BsK van 153 naar 106. EL stijgt van 138 naar 160 
en TW van 39 naar 71. INF en BK halen beide met 138 resp. 136 studenten hun numerus fixus dit 
jaar niet.  

Willem Alexander gaat in Twente informatica studeren 
In het THT-nieuws van donderdag 29 maart 1984 staat op de voorpagina het opvallende bericht 
dat kroonprins Willem Alexander van plan is informatica te gaan studeren aan de THT. Hij zou 
daarvoor zijn opleiding in Wales een jaar eerder afsluiten. De keuze valt op Twente vanwege de 
maatschappijwetenschappen en de mooie natuur en de vele sportfaciliteiten. Pers en Voorlichting 
verwachten zondag rond het middaguur een bezoek van de koninklijke familie (incognito) die al 
vast een blik wil werpen op het campusterrein en de studentenhuisvesting, mede in verband met de 
veiligheidsaspecten. Het college is blij verrast met de uitgelekte inschrijving van de kroonprins. De 
rector reageert verheugd: ‘Ik kan het bericht nog niet bevestigen, maar indien het waar is, is dit 
voor de THT een onderscheiding die ze waard is.’ 
Andere universiteits- en hogeschoolbladen nemen deze aankondiging over, en ook enkele 
dagbladen, waaronder de parlementaire redactie van de Persunie trappen met beide benen in deze 
door het THT-nieuws verzonnen 1-aprilgrap. Ook radio Oost maakt er melding van en het kost het 
weekblad Privé drie kwartier om erachter te komen dat het een grap betreft. 

DEC aanbieding in de kringloop 
Een studentengrap waarbij in de kringloop-rubriek van de krant een advertentie is geplaatst met de 
volgende inhoud: DEC-1080, f 250, =, inlichtingen tel. 894711, levert bij de receptioniste van het 
‘Keulswater’-nummer van het Rekencentrum heel wat telefoontjes om inlichtingen op. 
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Vakgroepen 
Studievarianten voor INF en BK 
De betrekkelijk nieuwe afdelingen Informatica en Bedrijfskunde, die jaarlijks veel nieuwe 
studenten trekken gaan samenwerken. Er zijn twee nieuwe afstudeervarianten ontwikkeld: 
Bestuurlijke Informatiekunde (BIKU) en Bestuurlijke Informatica (BICA). Beide liggen in het 
grensgebied van de twee afdelingen. BIKU aan de economische en bedrijfskundige kant en BICA 
aan de informatica kant. Allerlei mengvormen tussen de twee afstudeervarianten behoren tot de 
mogelijkheden. Men wil het concretiseren met een dubbelbenoeming van C. van Swigchem. Op 
dit moment is er nog geen behoefte aan meer studenten, maar als het aantal aanmeldingen gaat 
teruglopen, zal deze interessante extra keuze voor een stabiel studentenaanbod kunnen zorgen. 

Onderzoek 
Esprit 
De Raad van Ministers van de EEG heeft na twee jaar voorbereiding zijn goedkeuring gehecht aan 
het European Strategic Programme on Information Technology (Esprit). In de komende vijf jaar 
zal door de EG 1,9 miljard in de telematica worden gepompt. Een zelfde bedrag komt van een 
aantal grote multinationals, die het onderzoeksprogramma samen hebben opgesteld. Philips, 
Thomson, Honeywell Bull, CGE, Siemens, Nixdorf, AEG-Telefunken, GEC, Plessey, ICL, 
Olivetti en STET hopen hiermee de achterstand met Amerika en Japan te kunnen inlopen. Om ook 
kleinere bedrijven en universiteiten een kans te geven mee te doen is door de EG het programma 
verdeeld in een A- en een B-deel met in het laatste de minder omvangrijke projecten. Om de 
twaalf initiatiefnemers tevreden te houden mag niet meer dan 25% van het geld naar de B-
projecten vloeien en mogen die per project niet meer dan 12,5 miljoen kosten. 

Europees salaris 
De groep Interface, protocol en servicesystemen (IPS) van Informatica heeft een miljoenenproject 
van Esprit binnengesleept dat op 1 oktober van start zal kunnen gaan mits er vanuit de groep 
voldoende gekwalificeerde wetenschappers voor beschikbaar zijn. Om de kans daarop te verhogen 
wordt aan medewerkers die aan het project deelnemen gedurende drie jaar een aanvulling op hun 
salaris geboden. 

LOTOS 
Het project waaraan door vier medewerkers van IPS en een aantal studenten wordt gewerkt bouwt 
voort op een reeds door deze groep ontwikkelde formele specificatietaal LOTOS. Voorwaarde 
voor het verkrijgen van Espritgelden is dat men samenwerkt met verschillende Europese landen. In 
dit project zijn dat een Italiaanse en een Franse universiteit, Duitse en Engelse bedrijven en een 
Franse onderzoeksinstelling die zelf ook al zo’n specificatietaal heeft ontwikkeld. Twente is als 
projectleider verantwoordelijk voor het management. Het duurt drie jaar en kost 2,8 miljoen, 
waarvan dus de helft door Esprit wordt vergoed. Als grootste pluspunt noemt Vissers de spin-offs 
van dit project voor het eigen onderzoek en de kans om internationaal op de voorgrond te treden. 

Security 
1984, het jaar van Orwell, is bij uitstek het jaar om na te denken over privacy en veiligheid. De 
Computer Security Association (CSA) viert haar vijfjarig bestaan met een congres Strategie in 
beveiliging. Een van de sprekers, officier van justitie mr Van Brummen merkt op dat 
computercriminaliteit, die de laatste tijd vooral onder jongeren een hoge vlucht neemt, nog 
onstrafbaar is zolang niets tastbaars wordt vernield of ontvreemd. Hij pleit ervoor het juridische 
gat te dichten op een manier zoals dat ook voor elektriciteit is gedaan: ook dat is niet materieel 
maar vertegenwoordigt wel een economische waarde, waardoor van diefstal sprake kan zijn. 
Helaas komen de privacy aspecten op dit congres niet aan de orde. Big brother is still watching. 
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Onderwijs 
Bedrijfsleven wil eigen Informatica Universiteit 
Drs A. Soetekouw (NMB) en mr F. Boersma (accountantsbureau Dijker en Doornbos) hebben een 
vooronderzoek gestart om te komen tot een commerciële Informatica Universiteit, waarin de 
wensen van het bedrijfsleven voorop staan. Volgens hen en de door hen aangeschreven 75 
bedrijven ontbreekt het daaraan. Studenten zullen aan de poort streng worden geselecteerd en 
zullen moeten betalen voor een kwaliteitsopleiding. Philips zegt dit vooronderzoek te steunen 
onder twee voorwaarden: de opleiding moet additioneel worden en deel uitmaken van een 
bestaande instelling. Zij willen evenals de andere bedrijven het onderzoek steunen omdat er niet 
aan informatici te komen is. 
Er is enig wantrouwen bij de bedrijven over de inzetbaarheid van de straks afgestudeerde 
informatici. Er is altijd al een voorkeur voor hts’ers omdat die veel gerichter ingezet kunnen 
worden terwijl een ir zich eerst in de specifieke situatie moet inwerken. Volgens Blaauw is dat 
voor informatica juist een voordeel omdat de informatica zo sterk aan verandering onderhevig is. 
De afgestudeerden zijn flexibel inzetbaar omdat ze vanuit een bredere fundamentele basis werken. 

Steun van de minister 
In december geeft zowel het ministerie van Economische Zaken als dat van Onderwijs en 
Wetenschappen 100.000 gulden subsidie als bijdrage voor het haalbaarheidsonderzoek, dat in juni 
1985 moet zijn afgerond. 
De gedachte gaat uit naar een tweejarig postdoctoraal voor afgestudeerde informatici. De opleiding 
zou in september 1986 moeten starten als de eerste informatici afstuderen. 

Rekencentrum 
Nagenoeg alle apparatuur bij het Rekencentrum is vervangen. Het beschikt nu over twee maal een 
DEC-2060, drie maal een VAX-750, plus nog een VAX-750 van TO. Daarnaast is de PDP-11/44 
er nog voor het netwerk. Elke DEC heeft zestig poorten en elke VAX zestien. Via een 
poortselector zitten daar de terminals aan. Ook de RUG heeft toegang tot dit netwerk en het RC 
heeft nog toegang tot de CDC van de RUG. 
 

 
Inregelen computerapparatuur in het Rekencentrum 
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1985 

Jaaroverzicht 
Informaticastimulering 
De SARA, het Rekencentrum voor de Amsterdamse instellingen heeft in navolging van de 
Erasmus universiteit besloten in het kader van het stimuleringsplan pc’s te gaan toepassen binnen 
de academische wereld. Na uitgebreid onderzoek gaat de voorkeur uit naar Olivetti en Apple. Ook 
voor de THT is het beleid in voorbereiding om pc’s aan te schaffen. Er is door het RC bij DEC en 
Apple 30% korting bedongen. 

 
Olivetti personal computer 

Volgens Apers heeft de VS een voorsprong omdat er veel geld beschikbaar is voor onderzoek, dat 
pragmatischer is en niet door veel politieke hindernissen wordt belemmerd. Het plan is volgens 
hem een goede start, maar zal pas vruchten afwerpen als universiteiten en bedrijfsleven als 
gelijkwaardige partners zullen opereren. 

Strategisch plan 
Eind januari presenteert het CvB het strategisch plan om de THT betere overlevingskansen te 
bieden. In de discussie daarover komt naar voren dat men bereid moet zijn boven het eigen 
afdelingsbelang uit te stijgen. Hoede, van TW pleit voor het vaststellen van enkele gebieden waar 
de THT goed in is. De flexibele onderwijsstromen moeten dan worden gekoppeld aan 
researchpoolplaatsen met een thematische aanpak over een beperkt aantal centrale, niet 
afdelingsgebonden speerpunten. Duijvestijn is het daarmee eens en noemt voor Informatica twee 
speerpunten die boven het afdelingsbelang uitgaan: expertsystemen en flexibele automatisering en 
robotisering. 

Huisvesting 
De eerste fase van een nieuw gebouw voor TO en INF zal tegen de zomer van 1985 betrokken 
kunnen worden. Het is onvoldoende om heel Informatica erin te huisvesten. Als de tweede fase 
onverhoopt niet zou doorgaan komt de huisvesting van INF behoorlijk in de knel. De afdeling zal 
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worden verspreid over verschillende locaties. Hal A en C worden daarvoor geschikt gemaakt. Het 
gevaar bestaat dat deze tijdelijke oplossing permanent wordt.  

 
In de rubriek Over en sluiten van het THT-nieuws staat een foto van een pc-zaal met Arabieren 
met hoofddoeken om, met daarbij de tekst: ‘Het CvB is overgegaan tot de aanschaf van een gros 
theedoeken. Na definitieve huisvesting in de onverbouwde Hallen krijgt elke INF-medewerker een 
theedoek ter beschikking gesteld om het hoofd te bieden aan de warmte in de zomer. 
Experimenten moeten nog uitwijzen of de theedoek op het hoofd gedragen zal worden of zal 
worden gebruikt om zweetdruppels van het bureau of toetsenbord te verwijderen.’ 
  
Op 9 augustus wordt de nieuwbouw opgeleverd en kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen. 
BOZ verhuist op 22 augustus naar een ruimte onderin de hoogbouw. Een gedeelte van Informatica 
blijft achter in het TW/RC-gebouw. 
 

 
Practicum met Olivetti M24 computers in TW/RC 
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Het gebouw voor TO en INF 
De vide bij de ingang, waarin de portiersloge is geplaatst is het meest in het oog springende deel 
van het nieuwe TO/INF-gebouw. Gele tegels op de vloer lopen in waaiervorm uit vanaf de 
achteringang. De zuidzijde is eveneens geel om de zon te accentueren. De noordkant harmonieert 
met het harde blauw van de lucht. De oostkant heeft volgens de architecte Jeanne Dekkers de kleur 
rood van de zonsondergang gekregen (hoewel die daar opkomt). De westgevel is gewoon primair 
groen. Ook de zonneschermen hebben deze kleuren waardoor het gebouw er op zonnige dagen 
vrolijk uitziet. De architecte heeft niet alleen het gebouw, maar ook de inrichting en het industrieel 
ontwerp van lampen en trapleuningen verzorgd.  
 

 
Hal van TO/INF 
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Bijzondere vorm van de hal tussen de twee delen van het gebouw voor TO/INF 



27 

 
Laag- en hoogbouw voor TO/INF 

Personeel 
Hogere salarissen voor nieuwe informatici 
De UvA biedt nieuwe informatici, die volgens de geldende regels onderin schaal 10 van het 
ambtenarenrangenstelsel zouden moeten beginnen direct het hoogste salaris in schaal 11. Men 
hoopt zo nog enigszins te kunnen concurreren met de grote vraag van het bedrijfsleven naar goede 
informatici. Alle universiteiten en hogescholen kampen met het probleem om personeel te werven. 
Minister Deetman laat weten niet gelukkig te zijn met deze salarismaatregelen en er niet aan mee 
te willen werken. 
Apers ziet zo’n ander beloningssysteem wel zitten. In de VS verdient een informaticahoogleraar 
volgens hem ook meer dan een collega in de letteren. De concurrentie met het bedrijfsleven dat 
afhankelijk is van de maatschappelijke relevantie bepaalt de hoogte van het salaris aan de 
universiteit. 
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In april krijgen de afdelingen EL en INF toestemming om promovendi zeshonderd tot duizend 
gulden toeslag per maand te geven op hun salaris. Deze salarissen zijn de laatste tijd gedaald van 
2700 naar 2400 gulden. De belangstelling voor vacatures neemt daardoor weer iets toe. Voordien 
melde er zich vaak niemand, omdat het bedrijfsleven veel meer bood. 

Bibliotheekgegevens in PICA 
Er komt een eind aan het snuffelen in kaartenbakken bij de Centrale Bibliotheek. De THT loopt 
daarmee landelijk gezien niet voorop. Omdat de bibliotheek tot de kleinste behoort kon men het tot 
nu toe nog met de hand af. Er komt een ondersteuning voor het catalogiseren, een 
publiekscatalogus en een uitleensysteem. Deze drie onderdelen zullen één geheel vormen. Boeken 
en lenerspas worden met streepjescodes uitgerust. Als laatste onderdeel wordt daar nog het 
acquisitiesysteem voor aankoop aan toegevoegd, wat dan weer aan FAST gekoppeld zal worden 
voor de financiële afwikkeling. Eind 1988 moet PICA operationeel zijn. 

Ontwikkelingen in de informatica 
Paul Grefen schrijft in een viertal stukjes zijn visie op de toekomstige ontwikkelingen in de 
informatica. Het is soms voor enkelen wat te prikkelend, wat leidt tot een discussie in de 
opinierubriek van het THT-nieuws. Zie ► Ontwikkelingen informatica. 

Studenten 
Sterke stijging aantal studenten 
Het aantal inschrijvingen is met 1154 aanzienlijk hoger dan de bijna 1000 van vorig jaar. 
Verwacht wordt dat het totaal aantal studenten daarmee boven de 5100 uit zal komen. Voor INF 
geldt nog een numerus fixus en BK heeft een plaatsingscommissie. Het aantal meisjes stijgt verder 
van 138 naar 171, wat vooral te danken is aan BsK en TO. De aanmeldingen voor EL, TW en INF 
zijn: 154, 69 en 183. Daarbij zijn 41 studenten voor de Friese propedeuse in Leeuwarden. In Delft 
en Eindhoven is het aantal Informatica-aanmeldingen 237 en 117. 

Studiegegevens in ASIST 
In februari voert Informatica het Afdeling Studenten Informatie Systeem Twente (ASIST) in. Het 
is in 1982 ontworpen door WB. De voortgang van de studie kan er goed mee worden gevolgd. Het 
systeem is dan bij vijf afdelingen (WB, CT, TW, BK en INF) in gebruik. 

Inter-Actief op bezoek bij IBM 
Vijfentwintig informaticastudenten gaan op werkbezoek bij IBM in Uithoorn. Ze krijgen er weinig 
te zien. Fototoestellen moeten worden ingeleverd. Ramen blijven met gordijnen afgesloten. 
Deuren naar werkruimten blijven dicht. Eerst krijgt de groep een overzicht van de werkzaamheden 
van IBM in deze vestiging in Uithoorn, waar 630 mensen werkzaam zijn, voorgeschoteld door de 
directeur van het International Operations Centre, J. Schoonenberg. Hier wordt het grootste 
computercentrum van Nederland beheerd: twaalf grote en vier middelgrote computersystemen, 
244 G dataopslag, 130 internationale telecomlijnen en 33.000 terminals. Van hieruit worden alle 
IBM-systemen in Noord-Europa, het Midden-Oosten en Afrika onderhouden. ‘Er kunnen van 
hieruit redundante circuits worden ingeschakeld waardoor de systemen daar doordraaien zonder 
dat de fout wordt opgemerkt’, meldt Schoonenberg met enige trots. André du Croix, die in 1970 
bij EL afstudeerde en nu software development manager is presenteert daarna het nieuwe Business 
Systeem 12: A relational approach to data processing. 
Hierna volgt een rondleiding waarbij vooral de koffieautomaten en de kantine voor een gratis 
lunch worden bezocht. Het computercentrum blijft tot ongenoegen van de studenten voor 
nieuwsgierige blikken gesloten. 
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Vakgroepen 
Apers en Vissers nieuwe hoogleraren Informatica 
Apers 
Per 1 februari 1985 komt dr Peter Apers als jongste hoogleraar op de THT. 
Na de hbs in Amstelveen (1969) studeerde hij wiskunde aan de VU, waar 
hij in 1982 promoveerde. In de zeventiger jaren was er al een ruim aanbod 
van informaticavakken. Apers schat dat de helft van al zijn tentamens de 
informatica betrof. Na zijn promotie werkte hij één jaar als researchfellow 
aan de University of California in Santa Cruz. Vanaf 1977 was hij als 
wetenschappelijk medewerker verbonden aan de VU Amsterdam. Tussen 
januari en juni 1984 verbleef hij wederom in de VS als research-associate 
aan de Stanford University in Californië. 
In Santa Cruz deed Apers onderzoek op het gebied van 
complexiteitsanalyse van algorithmen onder leiding van prof. Ira Pohl die een paar jaar daarvoor 
gastdocent aan de VU was geweest. Terug in Nederland begon hij aan de VU met het 
promotieonderzoek over optimalisatieproblemen in gedistribueerde gegevensbanken waarop hij 
drie jaar geleden gepromoveerd is. Aan de Stanford University werkte hij samen met prof. Gio 
Wiederhold: ‘Het is natuurlijk heel leuk om daar te kunnen werken, midden in de Silicon Valley. 
Je komt binnen de universiteit maar ook in het bedrijfsleven interessante mensen tegen zoals in het 
IBM Research Lab in San José of in HP-Labs. Je hebt er naast de universiteiten ook heel veel 
bedrijven waar ècht onderzoek gedaan wordt, veel meer dan hier in Nederland.’ 
Apers gaat bedrijfs- en bestuurskundige informatica verzorgen op het gebied van databases. Het 
zal worden uitgebreid naar kennisbanken en gegevensbanken, expertsystemen en kunstmatige 
intelligentie. Een nauwe samenwerking met BK en BsK ligt daarbij voor de hand. 

Vissers 
In mei wordt Chris Vissers tot hoogleraar benoemd op het gebied van 
telematica, de relatie tussen telecommunicatie en informatica. 
In zijn vakgebied staat Vissers internationaal als zeer vooraanstaand te 
boek. ‘Hij en zijn groep zijn het oog in het land der blinden’, typeert 
collegadeskundige Bruins de bijdrage van de THT aan het OSI 
standaardisatieproject. Vissers beaamt dat volmondig: ‘Je kunt gerust 
stellen, dat wij behoren tot de voorlopers in de internationale arena.’ 
Vissers is vroegtijdig het strategische belang van standaardisatie gaan 
erkennen en heeft zo een langetermijnvisie ontwikkeld, die nu opeens 
uiterst gewild blijkt. Bij prospectieve standaardisatie speelt internationaal 
coöperatief onderzoek een vitale rol. Een Technische Hogeschool kan hierin volgens hem 
pionierswerk verrichten en haar eigen horizon enorm verbreden. Vissers noemt het dan ook niet 
verwonderlijk dat uitgerekend zijn vakgroep een flinke som subsidie heeft gekregen. 
Hij vindt dat Nederland althans op dit gebied niet achterloopt bij de VS, omdat wij vanuit een vrij 
fundamenteel gezichtspunt het ontwerp van de protocols kunnen ondersteunen. De vakgroep is 
klaar met de ontwikkeling van een beschrijvingstaal LOTOS, die daarvoor een internationale 
standaard zal worden. Zie ► Pioniersrol Vissers. 

Karel de Jonge in bestuur Informatica 
In februari vult Karel de Jonge het gat in het bestuur van Informatica op, dat door het vertrek van 
onderwijsdecaan Van den Heuvel is ontstaan. 
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Geen duivelse boodschap in streepjescode 
In het omroepblad Visie staat een verslag van een gesprek met Blaauw 
over de nieuwe streepjescode waarvan sommigen menen dat daarin de 
duivelse code 666 verborgen zou zijn. Blaauw spreekt dat in het interview 
tegen. Het THT-nieuws citeert wat onvolledig uit dit interview en 
vervolgens laat de Twentsche Courant daaruit ook weer wat details weg 
zodat er uiteindelijk staat dat Blaauw ook in die duivelse boodschap zou 
geloven. Blaauw schrijft daarop een brief aan de Twentsche Courant 
waarin hij zegt: ‘...Als u de aanhaling net nog even verder inkort en 
vervolgens stelt dat ik nu juist wel in dit soort beweringen geloof, dan zult 
u het toch wel met mij eens zijn dat uw lezers beter behoren te worden 

ingelicht. Wilt u dat alsnog doen? Er is geen geheime boodschap verstopt in de streepjescode, nee, 
helemaal niet. U bij voorbaat dankend, G. A. Blaauw.’ 

Onderzoek 
Espritproject voor Informatica 
Informatica en Elektrotechniek gaan begin 1986 deelnemen in het Espritproject Pangloss (Parallel 
Architecture for Networking Gateways Linking OSI-systems). Zij krijgen daarvoor 1,6 miljoen 
van de EG en financieren eenzelfde bedrag uit de eerste- en tweedegeldstroom. Voor alle partners 
samen kost het project 15 miljoen. Met het systeem moet het mogelijk zijn gegevens uit te 
wisselen tussen verschillende computernetwerken. Behalve Vissers van INF en Niemegeers van 
EL doen als partners mee: ICL, die de coördinatie op zich neemt, de universiteiten van Luik en 
Reading en drie computerbedrijven uit München, Londen en Denemarken.  
In het project worden vijf disciplines samengevoegd: prestatie-analyse, ontwerpspecificatie, 
prototyping, netwerkarchitectuur en formele specificatiesystemen. 
Het project is vooral binnengehaald vanwege de bestaande contacten van de TH deelnemers met 
het bedrijfsleven omdat dit voor de EG garantie biedt voor een goede samenwerking met de 
partners. 

Onderwijs 
Eerste informatica ingenieurs 
In 1981, een jaar voor de invoering van de tweefasenstructuur is Informatica al direct gestart met 
een vierjarige opleiding. Van de 167 eerste studenten hebben in 1985 vier de studie nominaal 
voltooid, van wie Marion de Groot als eerste in april en Edwin Velsel in mei. Beiden studeren 
samen met nog elf anderen af bij de vakgroep CIS op een bedrijfskundig onderwerp. 
Op 19 december wordt aan de volgende elf studenten het diploma uitgereikt (tussen haakjes hun 
vervolgactiviteit): Geert Dirks (gaat nog BsK doen), Frans Snelders (gaat nog BsK in Frankrijk 
doen), Marion de Groot (Van Heek), Harold van Beele (HSA), Harry Germs (TNO), Weit 
Hamersma (DSO), Frank Hendriks (dienstplicht), Henk Steinstra (HSA), Marcel van Veelen 
(TNO), Ronald van Veen, Jörgen Zuiderduin. Negen van hen zijn in het bedrijfsleven afgestudeerd 
en de meesten hebben meteen al een baan aangeboden gekregen. De gemiddelde leeftijd is 22 jaar. 
In 1986 studeert Lydia Duijvestijn af in de vakgroep CAP bij Blaauw en haar vader. 

Informatica Universiteit 
De voorbereidingen van overheid en industrie voor een eigen Informatica Universiteit, die aan een 
bestaande opleiding gekoppeld moet worden zijn in volle gang. Op 30 september presenteert de 
Initiatiefgroep Informatica Universiteit (IIU) haar eindrapport. De extra opleiding moet er komen 
omdat de 1200 afgeleverde informatici per jaar onvoldoende zijn om de vraag van 2900 te dekken. 
Daar komt nog bij dat de helft van deze 2900 zogenaamde boundary-spanner zijn, die de 
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informatica moeten vertalen naar een eigen vakgebied. Voor deze mensen is de bestaande 
informaticaopleiding eigenlijk te smal en te gespecialiseerd. 
Alle instituten maken zich op voor de strijd om deze universiteit binnen hun poorten te krijgen. 
Tilburg, Nijmegen en Eindhoven lopen daarbij voorop. Zij hebben een cluster-intentieverklaring 
getekend.  
Het moet een topopleiding worden voor tweehonderdvijftig geselecteerde informatica-toepassers 
per jaar, die gestalte moet krijgen binnen de tweedefaseopleiding, voor zowel hbo als wo. De 
universiteit gaat per jaar vijfentwintig miljoen kosten, deels op te brengen door de studenten die 
per jaar vijftigduizend gulden moet bijdragen. 
Er worden nogal wat eisen gesteld aan de gewenste locatie. Aansluiting op een goed netwerk, 
internationale bereikbaarheid, prettig leef- en werkklimaat en een omvangrijke groep hoog 
opgeleide mensen. 
Het cluster Rotterdam, Leiden en Delft heeft evenals het cluster Amsterdam en Utrecht hun 
interesse kenbaar gemaakt. De altijd optimistische THT wacht het eindrapport van het cluster 
Tilburg af en zal dan met een voorstel komen ‘dat de initiatiefnemers als muziek in de oren zal 
klinken’. Volgens de rector maakt de THT een goede kans als vestigingsplaats. 
Als de voorbereidingen voorspoedig verlopen en de overheid eenentwintig miljoen steun wil 
toezeggen voor de aanloopkosten wil men in september 1986 starten met vijftig studenten. 

Veel belangstelling 
Direct na de publicatie van het eindrapport van de IIU wordt deze vanuit vijftien plaatsen benaderd 
met het verzoek de nieuwe opleiding daar te vestigen. Twente stelt voor de universiteit een 
decentrale structuur te geven, waarbij diverse instellingen ieder een deel van het curriculum 
kunnen verzorgen. Duijvestijn verwacht dat de studenten die voor deze topopleiding in 
aanmerking komen al een belangrijke functie in het bedrijfsleven vervullen en daarom toch niet 
twee jaar lang gemist kunnen worden. Daarom zijn colleges in blokvorm realistischer. Verder is op 
de THT de combinatie van INF en BK een pre. 

Rekencentrum 
Personal Computing 
De Erasmus universiteit sluit met Olivetti een deal om pc’s te kopen met 40% korting. IBM, 
Apple, ITT, Ericsson en Philips proberen nu ook dergelijke contracten in de wacht te slepen. De pc 
rukt op op de universiteit bij studenten en medewerkers. In Amerika zijn deze contracten al langer 
gebruikelijk. In Leiden heeft het Centraal Reken Instituut (CRI) al een pc-winkel in het leven 
geroepen. Ook elders lijkt dit de richting te zijn waarin de rekencentra zich zullen gaan 
ontwikkelen. 
Olivetti ligt goed in de markt. De pc’s zijn drie keer zo snel als die van IBM. Per jaar worden er 
900 geleverd aan de Erasmus universiteit, de RUG en SARA. De prijs ligt rond de 5500 gulden. 
Het CvB in Twente bezint zich op een contract. Van Kooten zegt dat men niet moet vergeten dat al 
die pc’s straks ook onderhoud nodig hebben. Dat kan dan, naast voorlichting, een nieuwe taak van 
het Rekencentrum worden. Verder wil men de pc’s natuurlijk met een centrale computer gaan 
verbinden. Een netwerk naar Amerikaans model dat de gehele campus, inclusief studentenflats, 
met de hoofdcomputers PDP-11 of DEC-20 verbindt ziet hij echter in de nabije toekomst niet 
verschijnen. Verder is er nog erg weinig educatieve software beschikbaar voor de pc. 
Uit concurrentie overwegingen verlaagt IBM de prijs van zijn pc’s van 8700 naar 5959 gulden. 
Hiervoor krijg je een systeem met: 64K RAM, 360K diskdrive, toetsenbord, 640x200 pixels 
videokaart, een 12" monochroom Zenith monitor en DOS 2.1 en IBM Basic als software. Voor 
3745 gulden extra krijg je er 64K RAM extra en een Seagate harddisk van 10M bij! 
Maar er zijn goedkopere modellen zoals de draagbare computer van Osborne. 
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Laptop met de vorm van een koelbox met beeldschermpje en twee floppy disks 

Samenwerking rekencentra 
Van 1975 tot 1981 heeft de minister voortdurend en zonder veel resultaat aangedrongen op 
samenwerking tussen de rekencentra. Alleen op administratief gebied worden er resultaten 
geboekt. Met het Informaticastimuleringsplan stelt de minster dat slechts enkele rekencentra tot 
een zwaartepuntcentrum zouden mogen uitgroeien, met een landelijke specialisatie en 
taakverdeling. De andere mogen slechts een lokale functie vervullen en moeten alle kosten 
daarvan doorberekenen zodat ze vergelijkbaar worden met commerciële dienstverleners. Op alle 
universiteiten moeten netwerken komen, die via een landelijk research-communicatienetwerk, het 
SURFnet, gekoppeld worden, dat dan via het landelijke knooppunt in Nijmegen weer gekoppeld 
zal worden aan het Europees academisch researchnetwerk EARN, dat weer verbonden is met het 
Amerikaanse BITNET. 

Zwaartepunt voor het Rekencentrum van de THT 
Van Kooten zegt tegen privatisering van het Rekencentrum te zijn. Er worden dan alleen diensten 
geleverd waar vraag naar is, en als het ergens anders goedkoper kan gaat dat ten koste van de eigen 
faciliteiten. Doorberekening wordt nu al gedaan en als je dat gaat intensiveren leidt dat al snel tot 
een ontoelaatbare bureaucratie. Als expertise van de THT ziet hij CAD/CAM, 
Cumputerondersteund onderwijs en bedrijfssystemen.  
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Van Kooten in het RC  bij de VAX 

Supercomputer 
In een actualiteitencollege spreekt van Beckum over Computational physics and supercomputers. 
De rekentijd voor het oplossen van differentiaalvergelijkingen kan door supercomputers enorm 
worden versneld. Op een reactie van een aanwezige die voorstelt de DEC in het weekend aan dit 
soort opgaven te laten doorrekenen meent van Beckum dat het onvoorstelbaar is dat de DEC 
zolang achter elkaar storingsvrij zou kunnen functioneren. 

Terminalaansluitingen 
Het aantal terminalaansluitingen is in het afgelopen jaar zo sterk toegenomen dat de aanwezige 
kabelcapaciteit van 150 aansluitingen tussen de telefooncentrale en het Rekencentrum volledig 
bezet is geraakt. 
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1986 

Jaaroverzicht 
Hogeschool wordt universiteit 
Met ingang van 1 september 1986 worden alle technische hogescholen universiteiten. De 
afdelingen zullen dan faculteiten worden genoemd. 
In de Over en sluiten rubriek van het THT-nieuws wordt gediscussieerd over een 
naamsverandering voor de verschillende hogescholen in het land. TUE voor Eindhoven kan tot 
verwarring leiden als men denkt dat de E voor Enschede staat. Maar TUT staat ook weer zo tuttig 
voor Twente. TUD voor Delft zou nog kunnen hoewel een enkeling daarbij misschien aan 
Drienerlo kan denken. Echt problematisch is de situatie voor de Katholieke Universiteit Tilburg. 

Nieuwe naam voor de THT 
Als de THT een technische universiteit gaat worden zal de naam waarschijnlijk veranderen in 
Twente-universiteit, voor technische- en maatschappijwetenschappen. Een alternatief is 
Universiteit Twente. De THT is vrij om haar eigen ‘roepnaam’ te kiezen. Voor het ministerie heet 
de THT straks rijkstechnische universiteit Enschede. Uiteindelijk wordt toch voor de naam 
Universiteit Twente gekozen. 

Logo 
Op 28 november wordt het nieuwe logo van de Universiteit Twente bij de hoofdingang onthuld. In 
het kunstwerk is een ton roestvrij staal verwerkt. 
  

 
Nieuw logo voor de UT 

Tangodansers 
De architecte Jeanne Dekkers heeft het kunstwerk bij het TO/INF-gebouw uitgekozen: een blauwe 
plastiek van acht meter hoog van de Goudse kunstenares Marijke de Goey, die een paar 
tangodansers (INF en TO?) voorstelt. Het kunstwerk valt onder de 1%-regeling. De kosten – 
70.000 gulden – worden gedeeld door de THT en de provincie Overijssel. 
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Tangodansers van Marijke de Goey 
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Personeel 
Fietspuzzeltocht 
Op een van de personeelsuitjes wordt een door enkele enthousiaste leden uitgezette 
fietspuzzeltocht gereden. Op de achtergrond is nog Hal A te zien die binnenkort het veld zal 
ruimen voor het nieuwe gebouw voor Informatica. 
 

 
Pietspuzzeltocht voor het personeel INF 



37 

Invoering magneetbetaalkaarten 
Met ingang van 1987 wordt voor betaling van de koffie gebruik gemaakt van magneetstripkaarten. 
Later worden deze ook voor de kopieermachines en in de kantine gebruikt.  
 

 
Invoering magneetkaart zal wachttijd voor koffieautomaten in de pauze verminderen 

Studenten 
Minder studenten voor Informatica 
Bij de vooraanmeldingen daalt de animo voor Informatica bij de THT aanzienlijk: van 183 naar 
154. De daling is groter dan in Eindhoven (van183 naar 161) en Delft (van 278 naar 258). Het lijkt 
erop dat het hoogtepunt van de hype voorbij is. Duijvestijn denkt dat het komt doordat het nu 
begint door te dringen dat het geen eenvoudige studie is, en dat er een hoog abstractieniveau voor 
vereist is. Volgens De Jonge kan het ook komen doordat studenten kiezen voor BK met een 
informatica oriëntatie in plaats van puur informatica, waarmee ze zich breder inzetbaar maken. 
Op 15 september hebben zich echter 1326 eerstejaars ingeschreven, toch nog 172 meer dan vorig 
jaar. Het aantal meisjes stijgt van 175 naar 186. 

Lustrum Inter-Actief 
Inter-Actief viert dit jaar haar eerste lustrum met een driedaags activiteitenprogramma. Er is een 
symposium over De penetratie van informatica in het maatschappelijk gebeuren, met sprekers van 
Philips, de TH-Eindhoven, de VU-Amsterdam en de THT. ‘s Avonds is er een lustrumfeest. De 
tweede dag volgt de première van een lustrumvideo. De derde dag is Computer Graphics Dag. Dan 
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komen videokunstenaars aan het woord en wordt gedemonstreerd hoe tekenfilms met 
computerhulp kunnen worden gemaakt. 

Vakgroepen 
Eerste Informaticahoogleraar van eigen bodem 
Dr ir N.J.I. Mars (foto) is per 1 september benoemd tot buitengewoon hoogleraar Informatica op 
het gebied van Artificial Intelligence. De aanstelling geldt voor twee dagen per week gedurende 
vijf jaar. Hij is de eerste hoogleraar die op de THT is opgeleid. Mars is vooral geïnteresseerd in de 
medische toepassing van AI en wil onderzoek doen naar de keuze van redeneerwijzen in 
expertsystemen en naar een methode om grote kennisbanken te ontwikkelen.  
Hij behaalde in 1974 zijn doctoraal Elektrotechniek en trad vervolgens in dienst bij het 
ingenieursbureau Goudappel en Coffeng in Deventer, waar hij vanaf zijn baccalaureaat al parttime 
werkte. Na twee jaar keerde hij terug naar de THT en werd medewerker van dr F. H. Lopes da 
Silva, buitengewoon hoogleraar in de neuro-fysiologie. Binnen de vakgroep Bio-informatica van 
EL bekeek Mars de mogelijkheden om met computers elektro-encefalogrammen van 

epilepsiepatienten te analyseren. Over dit 
onderzoek schreef hij een proefschrift en pro-
moveerde in 1982. Daarna vertrok Mars naar 
de universiteit van Leiden, waar hij zich 
bezighield met het opzetten van de 
studierichting Medische informatica binnen de 
medische faculteit. Daar ging hij zich voor het 
eerst bezighouden met Artificial Intelligence. 
Mars: ‘Artificial Intelligence is een deel van de 
informatica waar geprobeerd wordt 
computerprogramma’s te maken waarmee de 
computer problemen oplost, waarvan gedacht 
werd dat er intelligentie voor nodig was.’ 
Ongeveer twee jaar geleden kreeg Mars een 

‘Constantijn en Christiaan Huygens-beurs’, die hem in de gelegenheid stelt zich gedurende vijf 
jaar volledig in het vakgebied van de artificial intelligence in te werken. Na een jaar hiervoor 
onderzoek te hebben gedaan in Amerika is hij nu dus opnieuw teruggekeerd naar Twente. 

Vissers krijgt Siemensprijs 
Chris Vissers krijgt op 8 december de Siemensprijs 1986 uitgereikt, die hij deelt met Van der 
Hauwen van de TU Delft. De prijs bedraagt vijftienduizend gulden. Siemens beloont onderzoek 
naar intelligente reacties op aangeboden signalen. Vissers is genomineerd vanwege zijn 
activiteiten op het gebied van interface tussen computers en netwerken. 

Onderzoek 
Promoties 
De afgelopen twintig jaar zijn aan de THT 212 mannen en 4 vrouwen gepromoveerd, van wie de 
meesten, 75 bij CT. Hierna komen TN met 36, WB met 27, EL met 23 en TW/INF eveneens met 
23, BK met 20, BsK met 14, TO met 3 en WMW met 1. 

Espritproject voor WB 
WB is in de markt voor een Espritproject. Prof. Kals, van de leerstoel Productietechniek heeft 
samen met Delft en drie Europese ondernemingen een consortium gevormd om een vier jaar 
durend project op het gebied van geavanceerde besturingssystemen voor flexibele fabricage in 
machinefabrieken uit te voeren. Het is een project van zeven miljoen, voor de helft door de EG 
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gefinancierd. Het is goed voor dertig manjaar. De THT draagt een miljoen bij. Er wordt een open 
systeem ontwikkeld dat inpasbaar is in verschillende geïntegreerde fabricagesystemen. Het 
besturingssysteem moet de flexibiliteit van onderdelenfabricage in kleine series aanmerkelijk 
opvoeren. Dat is van belang omdat 70% van de Europese industriële productie in de 
metaalindustrie kleinschalig is. Bij de machinefabriek Moekotte in Hengelo wordt een testbed 
geïmplementeerd. Vervoort van de vakgroep SPA neemt vanuit Informatica aan het project deel. 
De andere partners in het consortium zijn Dextralog Limited en ICL in Engeland, Krupp Atlas 
Datensysteme in Duitsland en de TH-Delft. De leerstoel van Kals stelt aan promovendus 
Tiemersma een UD-plaats beschikbaar om het project te trekken. 

TW krijgt gratis Olivetti 
Het project Knowledge Graphs, van Bakker en Smit, en begeleid door Hoede van TW krijgt gratis 
de beschikking over een Olivetti 3B2-400 computer ter waarde van twee ton. Dit gebeurt binnen 
het Olivettiproject Academic Support Unix Program (ASUP). Het is als enige project in Nederland 
door Olivetti geselecteerd. De computer is uitgerust met een Unix operating systeem, waarvan men 
verwacht dat het een toonaangevend systeem zal worden. In het project wordt gewerkt aan een 
‘wetenschappelijke documentenverwerker’, die een paper analyseert en daaruit een kennisgraaf 
destilleert.  
 

 
Overdracht Olivetti 3B2-400 aan medewerkers van het kennisgrafenproject Cees Hoede en René Bakker 

(rechts) 
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Onderwijs 
Informatica Universiteit 
Deetman wil alleen een startsubsidie geven aan de Informatica Universiteit die door het 
bedrijfsleven wordt opgericht als deze wordt ingebed in het bestaande wetenschappelijk onderwijs. 
Het moet passen in het plan van de minister voor de tweedefaseberoepsopleidingen. 
De initiatiefnemers voelen veel voor Den Haag als locatie. Het ligt dicht genoeg bij de 
universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam, en gezien de gerichtheid van het instituut op 
overheid en bankwezen zal het merendeel van de studenten ook uit deze regio komen. 
In juni blijkt dat het opzetten van het studieprogramma tegenvalt. De start wordt daarom een jaar 
uitgesteld. 
In oktober geeft de minister te kennen dat de gevraagde startsubsidie van 17,3 miljoen te hoog is. 
De minister wil niet meer dan 11 miljoen spenderen en verscherpt daarbij bovendien de eis dat de 
opleiding geheel moet passen binnen de Postdoctorale Opleidings Activiteiten (PDOA). Nu de 
beide universiteiten van Amsterdam en Utrecht met plannen voor een concurrerende 
tweedefaseopleiding komen is de toekomst van de Informatica Universiteit onzeker geworden. 

Rekencentrum 
Het RC richt een pc-winkel in om de verkoop van de standaard pc te stimuleren. De 
gebruikerszalen zijn nu ook in de avonduren geopend. Er wordt toegang geboden tot nationale en 
internationale netwerken, waaronder het nationale researchnet SURF via Datanet1 en het European 
Academic and Research Network EARN. Er is ook een vaste lijnverbinding met de Cyber-760 van 
de RUG voor het stevige rekenwerk. 

Run op pc’s 
Eind november is binnen een week de totale voorraad Olivetti-M19 pc’s bij het Rekencentrum 
uitverkocht. De pc’s worden met grote korting aangeboden. In de afgelopen twee jaar zijn 
zevenhonderd computers verkocht aan medewerkers en studenten.  
 

 
Olivetti M 19 snel uitverkocht 
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Rekencentrum vervangt DEC 
De in 1981 aangeschafte DEC-2060 computer is aan vervanging toe. DEC levert echter geen 
computers meer. Er komt een VAX-8650 voor in de plaats. De kosten – 2,5 miljoen – worden door 
het ministerie betaald uit de centrale financieringspot. Met de VAX, die sneller is dan de DEC, 
worden vier laserprinters geleverd, en verder een wetenschappelijk tekstverwerkingspakket en een 
relationeel database systeem. De VAX is veertien dagen getest in Gouda, vervolgens 
gedemonteerd en hier in twee dagen weer opgebouwd. Voor de gebruikers zal het overschakelen 
van de DEC op de VAX nog wel wat moeite kosten. Ter compensatie mag er een maand gratis 
worden gerekend, mits tijdig wordt overgestapt. 
 

 
Computerzaal in TW/RC 
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1987 

Jaaroverzicht 
Toekomst van de faculteit Informatica 
Het CvB, de universiteitsraad en de faculteiten discussiëren over de vraag hoe de UT zich in de 
toekomst het gunstigst kan profileren. Vlak voor de vakantie verschijnt een vernietigend rapport 
uit de hoek van de telecombedrijven over de aansluitingsproblematiek van studenten, die wel een 
gedegen technische kennis meebrengen, maar te weinig kaas gegeten hebben van ‘de echte’ 
bedrijfskundige problemen en bovendien te weinig sociale en communicatieve vaardigheden 
hebben. Duijvestijn relativeert de kritiek. Een ingenieur schiet weinig op met een hele serie 
bedrijfskundige weetjes. Belangrijker is dat hij een goede ondergrond heeft en snel nieuwe kennis 
heeft leren verwerven. Informatica komt bovendien nu aan de wensen tegemoet met de 
tweedefaseopleidingen die individuele programma’s bieden, pasklaar voor studenten uit de 
industrie. 
Een sterk punt is volgens Duijvestijn verder onze positie in het onderzoek van netwerken, vooral 
door de groep van Vissers, die de komende tien jaar erg belangrijk zullen worden. 
Ook op het gebied van gedistribueerde besturingssystemen bestaat bij de industrie veel 
belangstelling, zoals bij Océ en het NatLab. 
Ten slotte roemt hij het werk van Van Hulzen op het gebied van formulemanipulatie, dat uniek is 
in Nederland, en van groot belang zal zijn voor de synthese van elektronische netwerken en in de 
stromingsleer bij vliegtuig- en scheepsbouw.  

Huisvesting Informatica 
Informatica is over twee locaties verdeeld. Een deel zit in het nieuwe TO/INF-gebouw en het 
andere deel nog in TW/RC. Dit is een ongewenste situatie waar de faculteit zo snel mogelijk van 
af wil. Het CvB stelt nu voor om een groot deel van INF onder te brengen in Hal A.  
 

 
Hal A, gezien vanuit Hal B; links TO/INF 
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Informatica is daar tegen omdat niet de hele groep uit TW/RC erin past, wat een verspreiding over 
drie locaties tot gevolg heeft, en omdat voor deze tijdelijke oplossing Hal A voor veel geld 
opgeknapt moet worden. Vinke ziet maar twee goede oplossingen: een nieuwe vleugel aan 
TO/INF zoals gepland in de tweede bouwfase, of een nieuw gebouw voor INF op de plaats van 
Hal A. Het CvB zet de plannen voorlopig toch door. Het zal gaan om een overbruggingsperiode 
van twee of drie jaar, en er zou maar één groep in TW/RC hoeven achter te blijven.  

PDP-8 als kunstwerk 
De eerste PDP-8 van EL, die in 1967 voor een ton werd aangeschaft en tot 1972 is gebruikt, is 
verheven tot decoratie in de nieuwe kantine annex bibliotheek van het E&F-gebouw. De computer 
bevat nog geen enkele chip en is volledig gerealiseerd in Diode Transistor Logic. Hij heeft 4K 
intern geheugen en een cyclustijd van 1,5 microseconde. Om hem te starten moesten enkele 
tientallen instructies handmatig in het kerngeheugen worden geladen waarmee vervolgens een 
ponsbandlezer kon worden geactiveerd. 

Vakgroepen 
Afscheid Verbeek 
Op 1 oktober 1987 verlaat Leo Verbeek op 56 jarige 
leeftijd de UT om via een tvc-regeling met vervroegd 
pensioen te gaan, en daarmee plaats te maken voor 
een opvolger die er weer fulltime tegenaan kan gaan. 
Na zijn aanstelling in 1974, als eerste Nederlandse 
hoogleraar informatica heeft hij zich hard 
ingespannen om de oprichting van een zelfstandige 
faculteit politiek van de grond te krijgen. In het 
tweede deel van dit boek is daarover uitvoerig 
geschreven. 
Hij krijgt nu tijd voor andere dingen zoals lezen, 
filosofie, geschiedenis en ‘spelen met de computer.’ 
Terugkijkend op zijn vakgebied ‘theoretische 
informatica’ merkt hij op dat het aardige daarvan is 
dat je er de grenzen van een computer mee verkent. 
Verbeek heeft, na zijn inspanningen voor de 
oprichting van de faculteit zich vooral gericht op het 
wetenschappelijk onderwijs, omdat dat met de 
overdonderende belangstelling van studenten bittere 
noodzaak was, maar ook omdat hij dat als de 
belangrijkste activiteit van een universiteit ziet. 
Onderzoek is daarbij een belangrijke ondersteuning. 
Gevraagd naar de typische informaticastudent merkt hij op dat die het midden houdt tussen de 
twee tegenpolen waaruit studenten tot nu toe afkomstig zijn: EL en TW. De EL’er heeft een 
intuïtieve kennis van een computer en krijgt daarmee alles voor elkaar, maar heeft veel meer 
problemen met formules en met iets expliciet op papier te krijgen. Voor de TW’er ligt dat precies 
andersom. 
Voor de toekomst ziet hij wel verandering. Als over enkele jaren ook Duijvestijn en Blaauw zijn 
opgestapt, die alle energie hebben gestoken in het op gang brengen en houden van onderwijs en 
bijpassend onderzoek, zal er een nieuwe generatie jongeren zijn die meer feeling hebben voor het 
leggen van contacten met het bedrijfsleven. Zij kunnen derde geldstromen aanboren waardoor het 
onderzoek belangrijker zal worden. Het probleem blijft dan dat we geen goede en daardoor dure 
onderzoekers kunnen aantrekken en vasthouden.  
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Onderzoek 
Onderzoekszwaartepunten 
De onderzoekszwaartepunten van Informatica zijn netwerken, gedistribueerde- en realtime 
besturingssystemen, systematisch ontwerpen en kennistechnologie. De faculteit streeft naar een 
beperkt aantal projecten die ook buiten de instelling worden erkend, waarvoor samenwerking in 
nationale- en internationale onderzoeksprogramma’s als Spin en Esprit noodzakelijk is. 

Het Prismaproject 
De groep van Peter Apers gaat samen met Philips, het CWI en de universiteiten van Leiden, 
Utrecht en Amsterdam werken aan de ontwikkeling van een vijfdegeneratiecomputer in het 
derdegeldstroomproject Prisma. Dit project is mede gestimuleerd door het 
Stimuleringsprojectteam Informaticaonderzoek in Nederland (SPIN). De totale kosten bedragen 
vijfentwintig miljoen, vijfenhalf miljoen voor rekening van SPIN en de rest voor Philips. De 
leiding van het project dat vier jaar gaat duren ligt bij het NatLab. Het doel is het ontwikkelen van 
een snelle machine, gebaseerd op veel parallelle processoren voor snelle gegevens- en 
kennisverwerking. Prisma staat voor Parallel Interface and Storage Machine. Volgens Apers is 
zo’n vijfdegeneratiecomputer noodzakelijk om de honger van de maatschappij naar informatie te 
kunnen stillen. In de groep van Apers wordt gewerkt aan uitbreiding van een nieuwe databasetaal 
en aan het gegevensbeheer in de computer waardoor de integratie van gegevensbanken en 
expertsystemen mogelijk zal worden. Philips en Amsterdam bouwen de computer en de andere 
deelnemers bieden fundamentele steun. 

TUMULT 
Samen met het Dr Neher Laboratorium en Océ zijn medewerkers van de vakgroep SPA erin 
geslaagd een computer te bouwen die de menselijke krabbels op girokaarten kan lezen. Vijf 
formulieren per seconde kunnen door de computer nagenoeg foutloos worden verwerkt. Elk cijfer 
wordt met een camera geanaliseerd en vergeleken met wel zeshonderd kenmerken.  
 

 
Pierre Jansen bij de girokaartlezer, met links de multiprocessor 
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Pierre Jansen leidt het project, waaraan verder nog vijf medewerkers meedoen: een gedetacheerde 
van Océ en van DNL, drie promovendi en nog een twaalftal afstudeerders. DNL doet de 
patroonherkenning en de overigen de hardware en het besturingssysteem. Twee jaar geleden is het 
project op initiatief van DNL, die een oplossing zocht voor patroonherkenning, gestart. Op de UT 
was toen net een multiprocessorcomputer met 6 processoren in een ver gevorderd stadium van 
ontwikkeling, waardoor een vruchtbare samenwerking mogelijk werd. In de uiteindelijke 
girokaartlezer zitten nu 15 processoren. Daarmee is het de grootste in Nederland vervaardigde 
multiprocessorcomputer. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding naar 64 processoren. 
Dataoverdracht gebeurt door een snel ringnetwerk dat de processoren niet belast. Er worden 
standaard processoren van Motorola (68000 en 68020) gebruikt. 
Voor de machine is door banken belangstelling getoond. De postbank heeft de licentierechten 
gekregen om TUMULT-systemen te bouwen. Ook het buitenland toont belangstelling, maar 
daarvoor zullen eerst andere herkenningsfilters moeten worden ontworpen. 
Een probleem vormt het gebrek aan mankracht om het systeem te gaan produceren. Je moet ook de 
kennis overhevelen naar de industrie, releases maken, fouten verbeteren. Daarnaast moet je er ook 
nog over publiceren en het systeem documenteren. Daarvoor ontbreekt eigenlijk de tijd, vooral 
omdat je liever verder wilt met het onderzoek naar een 64-processorcomputer. 
Zie ► Tumult Jansen. 

Onderwijs 
Informaticapropedeuse in Leeuwarden 
In september wordt de bestaande UT-propedeuse in Leeuwarden uitgebreid met een propedeuse 
Informatica. Colleges worden gegeven door hts-docenten met studiemateriaal van de UT. Het 
aantal Friese studenten zal daarmee naar verwachting stijgen van vijftig naar zeventig. Na hun P 
gaan de studenten verder in Twente of aan een andere universiteit. 

Extensivering bij BOGOS 
Maximaal twintig studenten kunnen zich aanmelden voor het vak Bijzondere Onderwerpen 
Gedistribueerde Operating Systemen (BOGOS), dat gegeven wordt door Jansen en Vervoort. Het 
bijzondere van het vak is dat de studenten twee aan twee een college voor hun rekening nemen en 
dat het vak wordt afgesloten met een op een pc snel na te kijken multiple choice tentamen, 
waarvan de vragen uit een database worden geput. Het vak wordt jarenlang in deze vorm gegeven 
en kost de begeleiders op den duur steeds minder tijd terwijl het bij de studenten goed valt, vooral 
omdat zij ervaring opdoen in het houden van een voordracht. Het is een goede bijdrage aan de 
onderwijsextensivering. 

Twente wil eigen postdoctoraal informatica onderwijs 
De UT is van plan conform het Instellingsplan 1987–1991 een Informatica Universiteit te stichten, 
naast de opleiding die na lang afwegen eindelijk in den Haag is gepland. Er is nog zoveel vraag 
naar informatici dat een extra opleiding in het oosten van het land zinvol lijkt. De opzet zal anders 
worden dan die van de landelijke tweedefaseopleiding. Hier zal dat gaan via een 
Technopolisconstructie voor korte intensieve cursussen van drie tot vier dagen. De cursisten 
verblijven daarbij in het logiescentrum Drienerburght. BK en INF gaan na welke bijdrage zij 
kunnen leveren aan deze opleiding. Duijvestijn is daarbij voorzichtig omdat de faculteit al erg 
zwaar met onderwijs is belast. Als het van de grond komt zal in Twente dit jaar in september al 
worden gestart, een jaar eerder dan de al lang in voorbereiding zijnde landelijke Informatica 
Universiteit in de Haag. 

Ook Utrecht en Amsterdam beginnen een Informatica Universiteit 
De universiteiten van Utrecht en Amsterdam hebben een overeenkomst gesloten om ook een 
graantje mee te pikken van de niet te verzadigen vraag naar informatici voor het bedrijfsleven. 
Volgend jaar starten zij de eerste cursus informatiemanagement aan hun ‘Academie voor 
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Informatica’. Zij gaan daarmee de concurrentie aan met de Informatica Universiteit in den Haag, 
die nog steeds in voorbereiding is. 

Ondernemen met informatietechnologie 
In november gaat de cursus ondernemen met informatietechnologie van start. Deze omvat drie 
modulen van elk vier dagen, afgesloten met een certificaat van de Graduate School Twente. De 
cursus combineert de eerder gepland korte cursussen ‘Netwerken’ en ‘Bestuurlijke informatica’. 
Eerst komt bedrijfskunde aan bod, vervolgens informatica en tot slot weer bedrijfskunde. 
Het is de bedoeling aanvullend te zijn ten opzichte van de Informatica Universiteit in den Haag, 
die inmiddels Advanced School of Informatics is genoemd. Duijvestijn neemt zitting in de 
stuurgroep. Vissers en Apers zullen als docenten hun bijdrage leveren. 

Andere tweedefaseopleidingen in Twente 
In ontwikkeling zijn nog drie tweedefaseopleidingen: Multidisciplinaire Informatie Technologie, 
Ontwerpen van Very Large Scale Integrated Circuits en Mechatronica. 

Rekencentrum 
Hulp bij verkiezingen 
Vanouds vervult het Rekencentrum een belangrijke rol bij het tellen van de stemmen van de 
verkiezingen voor de Universiteitsraad.  
 

 
Uitslag verkiezingen: op 1 juni 1987 overhandigt Van Kooten de uitslag in de bastille 

Campusnet 
Er zal een campusnetwerk worden aangelegd dat alle pc’s en computers op de UT met elkaar 
verbindt. Het wordt in drie fasen uitgevoerd en er is een bedrag van 2,1 miljoen mee gemoeid. In 
1989 moet het project zijn afgerond. Verbinding tussen de gebouwen zal via glasvezel worden 
gerealiseerd. De kosten daarvoor – 1,5 miljoen – worden uit centrale middelen en SURF-gelden 
gefinancierd. De bedrading in de gebouwen komt uiteindelijk voor rekening van de faculteiten, die 
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daarnaast twintig gulden per jaar per aansluiting gaan betalen. Daarboven komt nog een jaarlijks 
bedrag van honderddertig gulden voor beheer en onderhoud.  
Een van de DEC-2060’s is vervangen door een VAX-8650. 

Twentenet 
Door vakgroepen van EL en INF is een eigen netwerkchip ontwikkeld, geschikt voor een lokaal 
netwerk van maximaal 255 computers binnen een gebouw. Bij Philips in Hamburg is daarvoor een 
chip gebakken die het verkeer regelt tussen een computer en het netwerk.  
 

 
Laatste bouwsteentje van het Twente-net  

Deze chip pakt zijn kans zodra hij ziet dat de lijn vrij is en kan de lijn vrij maken als hij over een 
prioriteitslabel beschikt. Hij is ontwikkeld in de vakgroep IPS door Tonnie Tibben, Bas Olde 
Hampsink en Dave de Vries, ondersteund door doctoraalstudenten. EL zorgt voor het fysische deel 
en INF voor de logica. Het is een bussysteemnetwerk waarop in principe botsingen kunnen voor 
komen. Omdat bepaalde computers toch realtime eisen kunnen hebben is er een prioriteitsoptie 
toegevoegd. De chip communiceert met de lijn met een snelheid van tien megabit per seconde. 

pc-verkoop 
Sinds 1985 verkoopt het Rekencentrum pc’s aan medewerkers en studenten. In april 1987 wordt de 
duizendste overhandigd aan BK-student Bob de Ruiter. Hoewel hij een kale pc had besteld krijgt 
hij er een printer en zestien diskettes bij, waaronder vier met public software, een database 
programma en Turbo Pascal. Van Ellen van Schuppen van Olivetti krijgt hij bovendien nog een 
joggingpak en een fles champagne. Van de duizend Olivetti computers is 70% aan de faculteiten 
geleverd en de rest aan medewerkers en studenten. Een MC24 kost in 1985 nog 5000 gulden. In 
april 1987 is de prijs gedaald naar 4090 gulden. 
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Duizendste pc voor Bob de Ruiter. (Gerrie Leppen, Ellen van Schuppen, Bob de Ruiter en Henk van Kooten) 
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1988 

Jaaroverzicht 
Kantorencentrum Technopolis (KCT) 
In het najaar wordt gestart met de bouw van een kantorencentrum tegenover het nieuwe gebouw 
voor TO/INF. Het wordt een gebouw van vijf verdiepingen voor ongeveer duizend werknemers.  
De geprivatiseerde opvolger van het COI, het Educational Computing Consortium (ECC) zal de 
helft van het vloeroppervlak in gebruik nemen. De rest wordt verhuurd, onder meer aan faculteiten 
met ruimtegebrek. Een deel van Informatica zal er tijdelijk in worden gehuisvest. 
 

 
KCT-Technopolis in het verlengde van TO/INF, hier nog zonder ‘citadel’ 

Architecte Jeanne Dekkers die ook het TO/INF-gebouw, de Drienerburght en het kinderdagverblijf 
de Vlinder op haar naam heeft staan heeft het gebouw ontworpen. De stichtingskosten bedragen 
5,5 miljoen.  

Personeel 
Philips pc-privé-project 
Voor 100 gulden per maand kan op afbetaling door medewerkers een Philips P3105 pc worden 
aangeschaft in prijs variërend van 2500 tot 3825 gulden. Bij de duurste krijg je er twee 
floppydiskunits en een harddisk van 20 MB bij. 
Het financiële voordeel zit in het renteloze voorschot op de aanschafprijs en een gratis vierdaagse 
cursus. Studenten kunnen de computer ook aanschaffen, maar voor hen gelden de voordelen niet. 
De in mei bestelde computers worden pas in september geleverd. DD-voorzitter Karel de Jonge 
prijst zich gelukkig met het project. 
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Sirex, die later veel computers aan de UT levert probeert met een advertentie mee te komen in de 
race. Hun aanbod van een Sirex AT 4, met 1 MB geheugen, een 10 MHz 80286-2 processor, 
Hercules kaart, 14"-monitor en een 20 MB harddisk gaat voor 3990 over de toonbank. 
Ruim 700 belangstellenden komen op 3 en 4 mei naar de opgestelde Philips pc kijken bij het 
Rekencentrum. Verwacht wordt dat voor 16 mei zo’n driehonderd bestellingen zullen worden 
geplaatst. Het blijken er uiteindelijk slechts 170 te zijn. 
Begin september kunnen de medewerkers in vier groepen van vijftig hun pc in ontvangst nemen. 
Eerst moeten onder begeleidend toezicht de dozen worden uitgepakt, moet de computer worden 
getest, en het garantiebewijs worden ingevuld.  
 

 
Wachten op de privé pc 
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Uitpakken en controleren van de privé pc 

Studenten 
Oprichting IAPC 
Om het ook voor studenten mogelijk te maken goedkoop een computer aan te schaffen wordt eind 
mei door informaticastudenten de stichting IAPC (Inter-Actief Personal Computing) opgericht. 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Angelie Hoekstra, Maarten Steen, Roelof Holwerda en 
Frank Luisman. Het doel is voor studenten nog betere aanbiedingen te kunnen doen dan het pc-
privé-project. In de zomer hoopt men het beste merk en leverancier gevonden te hebben om met de 
start van het nieuwe studiejaar de eerste bestellingen te kunnen gaan leveren. Samen met Sintilla 
zijn eerder al 450 Power-pc’s aan studenten geleverd, maar dat project wordt nu beëindigd. 

Informaticastudenten beginnen eigen 
bedrijf 
Jan-Willem van der Wal en Arjen de Weerd 
beginnen via een TOP-plaats een eigen bedrijf 
in het BTC-gebouw aan de Hengelose straat: 
BOCOM-systems. Beiden deden ze 
informatica na een voltooide hts-opleiding. Het 
bedrijf heeft twee poten: micro-elektronica en 
informatica. Het maakt allerlei elektronische 
apparatuur op maat, zoals de aansturing voor 
een robot, een reclamefilter voor een 
bungalowpark of een alarmsysteem.  



52 

Vakgroepen 
Plan voor Telematicainstituut 
De snelle ontwikkelingen in de 
telematica brengen Informatica en 
Elektrotechniek ertoe samen het 
Telematicainstituut op te richten, 
waarmee zij hopen flexibeler en 
slagvaardiger te kunnen opereren. Het 
instituut moet internationale allure 
uitstralen. De medewerkers kunnen al 
hun aandacht richten op het onderzoek 
en onderwijs, zonder door andere 
klussen te worden gehinderd. Een 
optimaal klimaat dus voor top-
onderzoek. Het initiatief wordt genomen door Vissers, Niemegeers (foto) en Duijvestijn bij 
Informatica en Popma en Kok bij Elektrotechniek.  
Zie ► Telematicacentrum gewenst. 

Onderzoek 
Panglossproject 
 

 
 
Aan het in het begin van 1986 gestarte Espritproject Pangloss (Parallel architectures for 
networking gateways linking OSI-systems) doen vier vakgroepen mee: IPS en SPA, van 
Informatica, CIS (Communicatietechniek, informatie- en systeemtheorie) van EL en TA 
(Toegepaste analyse) van TW. Gewerkt wordt aan een krachtig gateway systeem. Multimediale 
toepassingen eisen grote vermogens van netwerken. De in Pangloss toegepaste parallelle 
processoren moeten dat mogelijk maken. Eind 1989 zal het project afgerond zijn. 

LOTOS nieuwe ISO-standaard 
Drs H. Brinksma promoveert bij Tele-informatica op een nieuwe internationale standaard, de 
specificatietaal LOTOS, het resultaat van een eerder genoemd Espritproject, voor complexe 
computersystemen en netwerken. Met de taal zijn ondubbelzinnige specificaties mogelijk die voor 
een correct ontwerp onontbeerlijk zijn. De taal wordt in augustus door de ISO in Genève tot 
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standaard verheven voor de specificatie van open systemen. De taal wordt wereldwijd gebruikt, 
onder meer door de NASA en ESTEC en is van groot economisch belang voor telematica. 

Transputers in de mechatronica 
In de vakgroep SPA van INF wordt samengewerkt met de vakgroep Besturingssystemen en 
Computertechniek (BSC) van EL. In de industrie wordt gebruik gemaakt van zeer zwaar 
uitgevoerde robots voor het manipuleren van voorwerpen die naar verhouding veel minder wegen. 
Om lichter uitgevoerde robots voldoende nauwkeurig te kunnen laten werken is veel rekenkracht 
nodig. André Bakkers van BSC past daarvoor transputers toe, die eenvoudig parallel te 
programmeren zijn. De parallelle besturing wordt toegepast in de Oscar robot.  
Zie ► Transputer Bakkers 
 

André Bakkers bij de 
mechatronische robotarm Oscar, 
waarvoor samen met SPA een 
parallel besturingssysteem wordt 
ontworpen 

 
 

 
Rek met zestien transputers 
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Onderwijs 
Vijftig diploma’s in de kerk 
Op 16 september wordt een record aantal van vijftig informatica-diploma’s uitgereikt. Daarvoor is, 
bij gebrek aan voldoende eigen onderwijsruimte de kerk in Enschede afgehuurd, waar plaats is 
voor vijfhonderd genodigden. Het aantal bullen is ten opzichte van voorgaande jaren verdubbeld. 
Voor het komende studiejaar hebben zich 1521 studenten aangemeld, van wie 210 bij INF. Het is 
voor het eerst dat de grens van 200 wordt overschreden. 
 

 
Diploma-uitreiking in de kerk in Enschede 

Toch daalt tegen de verwachting in de landelijke vraag naar informatica al weer. Tussen nu en 
1990 al met 14%. In 1986 verwachtte het bedrijfsleven dat ze in 1988 wel 1600 informatici nodig 
zouden hebben. Er blijken er echter maar 375 te zijn aangenomen. Omdat de vraag nog steeds 
groter is dan het aanbod hoeven de studenten die binnenkort afstuderen nog niet te vrezen. 
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Rekencentrum 
Rekencentrum nieuwe stijl 
Er moet een nieuwe koers komen voor het met verlies draaiende Rekencentrum. De sterke 
opkomst van pc’s en netwerken eisen een andere aanpak. De in 1985 nog noodzakelijk geachte 
drie VAX-750 computers worden in 1987 al onvoldoende gebruikt om kostendekkend te kunnen 
zijn. Een ervan is inmiddels al buiten gebruik gesteld. De bedragen die het RC aan de faculteiten 
doorberekent zijn inmiddels zo hoog geworden dat deze daarvoor zelf veel computerapparatuur 
kunnen aanschaffen. Toevallig valt de reorganisatie samen met het vertrek van Severein 
(voorlichter), Dercksen (administratie) en Van Kooten (directeur), die allen voor september 1989 
met pensioen gaan. De dienstverlening zal nu verschuiven naar het onderhouden van het UT-
computernetwerk en de verkoop van computers in de pc-shop, die sinds 1986 al ruim 2000, vooral 
Olivetti-systemen aan de man heeft gebracht, waarvan 550 aan particulieren. 
Ook de UT-kring grossiert in computers en heeft al 600 Sirexen afgezet, waarvan 250 particulier. 

Computervirus 
Voor het eerst wordt de computerwereld geplaagd door het verschijnsel computervirus. De 
vergelijking met Aids wordt gemaakt: het ruilen van programma’s met wisselende partners 
verhoogt het risico van besmetting. Bulletinboards en netwerken worden als boosdoeners 
aangewezen. Als lichtpuntje ziet men dat hiermee het einde van het illegale kopiëren in zicht lijkt 
te komen(!). 
In augustus is een aantal systemen bij EL en in het BB-gebouw besmet met een virus dat een 
tennisballetje over de tekst op het scherm laat stuiteren. 
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1989 

Jaaroverzicht 
Renovatie van Hal C voor INF 
De nieuwbouw van het kantorencomplex van Technopolis dat inmiddels is omgedoopt in UT-
eXtra vordert. Op bijgaande foto is de zogenaamde citadel, waarna later het gebouw is genoemd, 
in aanbouw te zien. Informatica zal een deel van het complex huren om tijdelijk in de 
ruimtebehoefte te kunnen voorzien. 
 

 
De citadel van het KCT-gebouw krijgt zijn ronde vorm 

Anders dan in eerdere huisvestingsplannen is besloten de Hallen A, C en D nog niet af te breken 
maar voorlopig op te knappen. Hal D wordt dan gebruikt als tussenstation voor diverse 
verhuizingen. Vanaf 1991 zal Informatica in een aantal etappes de drie Hallen gaan bezetten. TO 
kan daarna naar de hoog- en laagbouw van het IT-gebouw en naar vloer 3 van het UT-eXtra 
complex verhuizen. 
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Het kantorenpand dat buiten het ministerie om wordt gerealiseerd 

Nieuwbouw voor INF 
In oktober wordt door het CvB een plan gelanceerd voor definitieve huisvesting van Informatica. 
Men wil Hal A ingrijpend renoveren zodat het nog vijftig jaar mee kan. Daarnaast moet er in de 
toekomst nieuwbouw komen op de plaats van de uiteindelijk te slopen Hallen B, C en D. Hal C en 
D dienen eerst nog als tijdelijk onderkomen en worden als laatste gesloopt. In maart 1993 moet de 
gehele operatie voltooid zijn. De UT ziet de reactie van de minister met vertrouwen tegemoet.  
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Hal A wordt gesloopt voor het nieuwe gebouw voor Informatica. Op de voorgrond de ingang naar de huidige 
fietsenkelder 
 

 
Het Collegezalen Complex is hier nog niet in zijn huidige vorm 



59 

Eerst naar KCT 
In november worden de tweede en derde verdieping van het KCT-gebouw opgeleverd. Op 1 
december neemt Informatica deze etages in gebruik voor een tijdelijk onderkomen. 
Faculteitsdirecteur Frans de Jong kampt met flink wat problemen. Zo blijkt er aanvankelijk 
onvoldoende elektriciteitsvermogen beschikbaar te zijn voor alle computerapparatuur die de 
ongeveer 180 mensen van Informatica meebrengen. Verder lijkt het erop dat de faculteit zelf 
opdraait voor de kosten die met deze gedwongen verhuizing gepaard gaan.  
 

De kantine van het KCT-gebouw in de ronde toren 

Personeel 
Sirex via de achterdeur 
Via de UT-kring als doorgeefpunt en enkele contactpersonen bij de faculteiten weet het snel 
groeiende bedrijf Sirex meer computers op de UT af te zetten dan het Rekencentrum via het aan 
Philips gegunde pc-privé-project. Vorig jaar zijn 841 Sirex computers verkocht. Directeur Van der 
Horst vindt het vreemd dat hij niet gewoon via het RC kan leveren. Van Kooten zegt dat hij best 
Sirex computers wil verkopen, maar dat daar dan evenals bij de andere 5% verkoopkosten bij 
opgeteld moet worden. Zolang de UT-kring het gratis blijft doen blijft de achterdeur voor Sirex 
dus goedkoper. 
In mei 1989 gaat de duizendste Sirex-pc bij de UTkring over de toonbank. 
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De duizendste Sirex geleverd via de UTkring 

Studenten 
Minder animo voor Informatica 
Bij de vooraanmeldingen blijkt landelijk de belangstelling voor informatica met 20% af te nemen. 
Ook andere modieuze studies bedrijfskunde en industrieel ontwerpen raken wat uit de gratie. De 
nieuwe richting bestuurlijke informatiekunde in Tilburg lijkt echter weer sterk te groeien. 

Nieuwe lichting 
In september kan de UT 1562 studenten welkom heten. Het totaal komt daarmee op 6397, van wie 
17% meisjes. BK groeit het meest met 227 (42 meisjes), gevolgd door INF met 186 (9 meisjes). 

Nieuw kantoor voor IAPC 
Eind januari wordt in het TW-gebouw het nieuwe kantoor geopend van de stichting IAPC. De 
dammer Jannes van der Wal is daarvoor uitgenodigd. Door met een helm op door een papieren 
deur te lopen wordt de nieuwe ruimte officieel geopend.  
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Jannes van der Wal opent het nieuwe kantoor van IAPC door een dichtgeplakte deur te forceren 

IAPC start met de verkoop van pc’s aan studenten. Uit veertig merken zijn de Zero en Mecacom 
als voordeligste uit de test gekomen. De prijs varieert van 1963 tot 3549 gulden. 

Utopics 
Twee ex-UT-studenten, Harry 
Romkema en Han Gerrits (foto) zijn 
samen met Leo Essink van INF vorig 
jaar gestart met het informatica-
adviesbureau Utopics. Het bedrijf 
steunt op drie pijlers: 
kwaliteitsbewaking, projectbegeleiding 
en kennissystemen en adviseert klanten 
over de wijze waarop ze de 
automatisering beheerst kunnen laten 
verlopen, geheel toegesneden op de 
situatie in dat bedrijf.  
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Een door Essink (foto) op de UT 
begonnen project School Informatie 
Systeem wordt inmiddels op zo’n 
veertig scholen gebruikt, onder meer 
voor absentenregistratie. Het bedrijf is 
gegroeid naar tien medewerkers, alle 
ex-UT-studenten. 

Andere starters 
Veel afgestudeerden prefereren een 
eigen bedrijfje boven een functie in een 
groot gevestigd bedrijf. Behalve het 
hiervoor genoemde Utopics zijn er nog 
andere startende bedrijfjes zoals 
Quadrovisie, van Marcel van Schriek 

en Rolf Kleef, beiden nog informaticastudent. Verder het ingenieursbureau Jaarroos, van Feite 
Jaarsma en Cees Roosje, beiden afgestudeerde INF’ers, dat vanaf april 1987 bestaat en 
gespecialiseerd is in technische automatisering. En tot slot Seki, van Henie Groot Lipman en 
Walter Warnaar, een term uit de GO-sport waar ze elkaar leerden kennen. Het bedrijf produceert 
op de klant geschreven software.  

Vakgroepen 
Het laboratorium van Informatica 
Vijf jaar geleden is gekozen voor een centraal laboratorium voor Informatica, voor aanschaf en 
onderhoud van apparatuur. In het begin, met zes mensen en een chef is het allemaal nog goed te 
overzien. Het INF-lab groeit snel. Inmiddels werken er 31 mensen, en het is nu gewenst over een 
formatieplan na te denken. Frans de Jong vindt het moeilijk zo’n plan op te stellen omdat het hier 
gaat om een organisatie die uit consultants bestaat waarbij iedereen alles kan en doet. Omdat je 
niemand wilt benadelen is het maken van individuele functieomschrijvingen geen eenvoudige 
zaak. 
 

 

Personeelsleden van het 
INF-lab Tibben en 

Plattje met de 
faculteitsdirecteur De 

Jong (rechts) 
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Duijvestijn met emiraat 
De nestor van informatica in Nederland, oprichter van het Rekencentrum en stichter van de enige 
Nederlandse Informaticafaculteit gaat met emiraat. Eindelijk krijgt hij tijd voor de wetenschap.  
 

 
Duijvestijn met pensioen: tijd voor wetenschap 

Met het vertrek van Duijvestijn verdwijnt een van UT’s kleurrijkste hoogleraren. Drager van het 
predikaat ‘studentvriendelijk’ en oprichter van het voormalige Rekencentrum. Maar vooral wordt 
hij algemeen gezien als de stuwende kracht achter de oprichting van de eerste Nederlandse 
informaticafaculteit in Twente. 

Studenten 
‘Duijvestijn stond open voor vrijwel alle initiatieven van studenten’, zegt de net afgestudeerde 
Edwin Huygens die twee jaar met de scheidende hoogleraar in de faculteitsraad zat. ‘Lichtelijk 
verstrooid’, zo schetst Huygens hem. ‘Meermalen moesten mensen uit de raadsvergadering hem 
aanstoten als hij aan de beurt was.’  
Van der Hoeven noemt hem chaotisch. ‘Dat was zijn charme aan de ene kant. Maar ook wenste je 
dat hij zijn zaakjes wat meer op orde had. ‘ Volgens Van der Hoeven is Duijvestijn een 
onvermoeibare man. ‘Altijd enthousiast te krijgen voor iets nieuws. Maar daar kon hij mensen ook 
behoorlijk mee lastig vallen. Door zijn manier van doen legde hij dan een zekere druk op mensen. 
In de trant van: ik heb dit en dit afgesproken, ik ben er enthousiast mee bezig, maar heb er geen 
tijd meer voor, doe jij het even?’ 
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Pioniers 
Zijn oud-collega prof. Blaauw: ‘Duijvestijn was voor mij een factor om naar Twente te komen. 
Dat heeft mij persoonlijk beïnvloed en ik denk dat ik niet de enige ben. Hij is een prettige persoon, 
had een duidelijke visie voor wat er moest gebeuren, was vasthoudend maar flexibel, en was altijd 
bereid te luisteren.’ Blaauw leerde Duijvestijn al in de vijftiger jaren op het Mathematisch 
Centrum in Amsterdam kennen, waar ze samen het begin van het Nederlandse computertijdperk 
meemaakten. 
Voor Arie Duijvestijn is het werk waarmee hij op 1 januari 1951, dan 23 jaar oud, begint op het 
Amsterdamse MC, slechts een bijbaantje. Hij is net afgestudeerd als Delfts elektrotechnisch 
ingenieur. Ontevreden over zijn wiskundige bagage besluit hij die kennis in Amsterdam te gaan 
bijspijkeren. Het dient vooral om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Wiskunde is voor 
de avonden en weekeinden. Maar blijkbaar weet de jonge ingenieur goed met zijn tijd om te 
springen. Als hij in 1956 op het Philips Natuurkundig laboratorium wordt aangenomen is hij niet 
alleen een doctoraalbul rijker, maar heeft hij tevens zijn tweejarige diensttijd bij de Koninklijke 
Marine vervuld. 

Programmeren 
Op het Natlab hield de jonge doctorandus-ingenieur zich bezig met het programmeren van de 
PETER (Philips elektronische experimentele rekenmachine) en de PASCAL (Philips Akelig Snelle 
Calculator). Voor de PETER, die uit radiobuizen bestond, gold de tegenwoordige wijsheid ‘een 
computer maakt geen fouten’ nog niet. Er werd flink aan de elektronica gesleuteld als bleek dat de 
machine Duijvestijns programma’s fout afwerkte. Op de FACIT LX (Duijvestijn noemde het de 
‘koffiemolen’) moest hij met de hand controleberekeningen maken om de fouten in het PETER-
mechaniek te ontdekken. Duijvestijn: ‘Als hij een hele dag achter elkaar werkte, was het al mooi.’ 
Duijvestijn begon op het Natlab aan zijn promotie. ‘Professor Bouwkamp, die daar toen werkte, 
vroeg of ik een determinant voor hem wilde berekenen. Mijn numerieke ervaring was dat je nooit 
determinanten hoefde te berekenen, dus ik opperde toen dat het handiger kon. Het bleken 
vergelijkingen te zijn, die te maken hadden met de onderverdeling van rechthoeken in ongelijke 
vierkanten.’ Bouwkamp was zo enthousiast over Duijvestijns aanpak dat hij hem vroeg op de 
materie te promoveren. 
Een raadseltje dat het promotieonderzoek met zich meebracht was: wat is het kleinste aantal 
ongelijke vierkanten waarin een vierkant opgedeeld kan worden? Dat probleem werd al in 1903 
gesteld en 75 jaar later, in 1978, slaagde Duijvestijn er in om het met brute rekenkracht op de 
DECcomputer, op te lossen. 
‘Een mathematisch recreatieprobleem’, zo noemt Duijvestijn het hardnekkige raadsel waarvoor hij 
in 1978 in de avonden en weekeinden de DEC liet draaien. In zijn promotie, in 1962, kwam 
Duijvestijn tot berekeningen voor opdeling in 19 vierkantjes, dat bleek niet tot een oplossing te 
leiden. ‘Die resultaten hebben we opgeschreven. Daar ben ik op gepromoveerd.’ 

Record 
De oplossing bleek later uit éénentwintig vierkanten te bestaan. Volgens Duijvestijn heeft het 
record op 35 gestaan en later op 24. ‘Dat kleinste vierkant van mij, dat hebben we dan achteraf 
gezien, dat zit zo wonderlijk in elkaar. De structuur volgens welke men gezocht heeft, die heeft het 
niet, dus daarom hebben ze hem ook niet eerder kunnen vinden. Martin Gardner van de Scientific 
American noemde mijn oplossing een plusquamperfectum, zo mooi vond ie dat in elkaar zitten’, 
zegt Duijvestijn met enige trots. Zie ► Simple perfect squares. 
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Duijvestijn, tot 1965 in dienst bij Philips, en Blaauw, afkomstig van IBM, vormden op de 
informaticafaculteit samen het ‘industriële blok’. ‘Een zorgelijke zaak’, noemt Duijvestijn het 
vertrek van wetenschappers met industriële ervaring. De enige overgeblevene die bij de industrie 
heeft gewerkt is nu Niemegeers. Duijvestijn: ‘Anderen hebben wel contacten, dat is het probleem 
niet, maar ze hebben er niet zelf gewerkt.’ 
De papierwinkel die er op de universiteit op je afkomt omschrijft Duijvestijn als ‘ontzaglijk’. 
‘Dikke nota’s, de HOOP-nota: je kunt er eigenlijk niet eens aan beginnen. De bestuurshervorming 
binnen de universiteit: er zitten een hoop goede kanten aan, maar we hebben ons natuurlijk wel een 
hoeveelheid werk op de hals gehaald waardoor we veel te weinig tijd krijgen voor onderzoek en 
onderwijs. We moeten toe naar een scheiding van management.’ 
Volgens Duijvestijn kan het nu niet meer slechter. ‘Het is niet vol te houden. Ik heb dat niet 
volgehouden. Ik vind het heerlijk om er nu een punt achter te zetten en tijd te hebben voor 
wetenschappelijk werk.’ 
Volgens Duijvestijn zijn mensen uit de industrie ook voor de universiteit niet meer zo 
aantrekkelijk. De combinatie wetenschappelijk werk en industriële ervaring is volgens hem uiterst 
zeldzaam. ‘In de producerende industrie wordt weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan en 
weinig gepubliceerd. Dat is altijd een probleem. Als we iemand aantrekken, stellen we eisen aan 
de wetenschappelijke activiteit.’ 
Deeltijdhoogleraren vindt Duijvestijn een uitstekend instituut. ‘Maar ze nemen niets van je 
organisatorische zorgen van alledag weg. Ze komen een dag per week en de rest zijn ze weg. Tot 
op zekere hoogte brengen ze juist meer werk mee.’ Volgens Duijvestijn zou het een goede 
oplossing zijn om hoogleraren voor een jaar of drie in de industrie onder te brengen. [89-26 okt] 

Lintje 
Op 3 november wordt in het WB-gebouw bij het afscheid van Duijvestijn een symposium 
gehouden over innoverende software-ontwikkelingen, gevolgd door zijn afscheidsrede ► 
Informatica bekeken. Voor zijn verdiensten wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw.  
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Lintje voor Duijvestijn 

 
Geridderde Duijvestijn met echtgenote 

Sprekers op het symposium zijn Douqué (Uniface) die een boekje opendoet over de starheid van 
IBM, die nooit zijn veel te dure computers vernieuwt maar er alleen maar zo af en toe andere 
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typenummers op zou plakken. Verder Wikkam (BSO) over de ontwikkelingen in de 
taaltechnologie. 
In zijn afscheidsrede blikt Duijvestijn terug op 25 jaar informatica en richt vervolgens zijn blik op 
de toekomst waarin hij hoopt op een intensievere samenwerking tussen de universiteiten en het 
bedrijfsleven. De een biedt het fundament en de ander de inspiratie. Verder pleit hij voor open 
systemen omdat anders de voortgang stagneert. Zie ► Duijvestijn met emiraat. 

Blaauw met emiraat 
Met een speciaal college neemt Blaauw begin februari afscheid van de universiteit, de faculteit en 
zijn vakgroep Computerarchitectuur en -programmeermiddelen (CAP). Blaauw is de ‘vader’ van 
het winstgevende mainframe IBM-360. In de vijftiger jaren studeerde hij onder andere bij Howard 
Aiken aan Harvard University, een van de weinige plaatsen waar toen al een computer stond. 
Aiken stimuleerde toepassingen op allerlei gebieden. Hij heeft zelfs theologen weten te 
interesseren een concordantie van de bijbel met de computer op te stellen. Op een vraag of hij 
verwacht dat met een computer het menselijk brein ooit kan worden nagebootst citeert Blaauw 
diplomatiek als altijd een collega: ‘Als ik beleefd ben zeg ik ja, want ik neem dan aan dat u weet 
waarover u praat. U weet dan wat denken is en kunt het mij dus uitleggen. Als u dat doet zal ik het 
in een computer programmeren.’ De tekst van het afscheidscollege is weergegeven in ► Door de 
vingers gezien, een aardige woordspeling op de titel van zijn oratie ► Door de vingers zien. 
 

 
Blaauw met emiraat 
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Vinke met de vut 
D. Vinke, die in 1981 tegen de uitdrukkelijke wens van de faculteitsmedewerkers directeur van 
INF werd, maakt met ingang van september 1989 gebruik van de tvc-regeling. Beide partijen 
hebben elkaar dat weinig heuglijke feit vanaf de eerste dag goed ingepeperd, zozeer zelfs dat er 
een onderzoek ingesteld is vanuit PZ naar het functioneren van de faculteitsdirecteur. Vinke kon 
blijven omdat er geen ander voor die post beschikbaar was en op haar beurt Vinke geen andere 
positie kon worden geboden. 
  

 
Vinke met de vut 

Onderzoek 
Tweedefase-Espritproject voor Tele-informatica 
Lotosphere is het vervolg op het LOTOS Espritproject. Er is een contract voor drie jaar getekend 
voor de tweede fase die in totaal 26 miljoen kost. De UT die een leidende rol heeft krijgt 1,7 
miljoen subsidie van de EEG. Het werk wordt uitgevoerd door de grensoverschreidende vakgroep 
Tele-informatica van EL en INF. Het is de bedoeling nog complexere netwerksystemen te kunnen 
beschrijven dan met LOTOS al mogelijk was. DNL van de PTT en Océ zijn de Nederlandse 
partners. 

Onderwijs 
Onderwijsvisitatie 
Voor de faculteit Informatica komt de visitatie een jaar eerder dan verwacht. De zelfstudie is eind 
oktober van start gegaan. De late aankondiging is niet zo’n probleem omdat er door 
onderwijsdecaan De Jonge elk jaar aan curriculumevaluatie wordt gedaan. Bovendien zijn er vorig 
jaar ook al onderzoeken gedaan naar arbeidsmarktperspectieven en naar doorstroming en 
rendement. Het plan voor een herstructurering van het curriculum gaat door het bezoek van de 
visitatiecommissie echter wel de mist in. De kosten voor de faculteit bedragen 65.000 gulden, die 
volgens de Jonge uit de centrale pot voor kwaliteitszorg betaald moeten worden. 
De zwakste plek van de opleiding is de te lage studiesnelheid. De Jonge wil proberen de werkdruk 
voor studenten beter te verdelen, en door begeleiding en voorlichting de snelheid op te schroeven. 
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Hoorcollege door Theo van der Genugten in  het BB-gebouw 

Eerste tweedefaseontwerper 
In september wordt de eerste tweedefaseontwerper afgeleverd: Wouter de Vries. Hij studeert af op 
een expertsysteem voor online diagnose van de status van een computersysteem. Philips betaalt de 
UT 20.000 gulden per jaar voor de opleiding. Hierna zal hij in dienst van Philips werken aan een 
promotie op dit onderwerp.  
 

 
Wouter de Vries, eerste ontwerper bij Informatica 
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Rekencentrum wordt CIV 
De leegloop van de grote VAX-computers bij het Rekencentrum zet door. Adviesbureau Van de 
Bunt is te hulp geroepen om een nieuwe koers uit te stippelen voor het inmiddels tot Centrum voor 
Informatievoorziening (CIV) omgedoopte Rekencentrum.  
 

 
Rekencentrum wordt CIV 

 
Het gaat van rekenkrachtvoorziening naar dienstverlening, cursussen, voorlichting, netwerkbeheer 
en verkoop. Zie ► Plan vernieuwing CIV. 
Naast de nieuwe VAX-8650 zijn er nog twee VAX-750’s. De voornaamste taak is het bedienen 
van het explosief groeiende UT-netwerk. Naast de externe netwerken SURF en EARN is nu ook 
toegang tot het European Unix Network (EUnet) mogelijk. 
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UT-menu voor secretaresses 
Om de omgang met de pc voor secretaresses wat te vereenvoudigen is door Koppen een UT-menu 
ontwikkeld waarmee de belangrijkste functies in een oogopslag zichtbaar zijn. 
 

 
Menu op de pc voor het secretariaat 

Inbedrijfstelling UT-netwerk en afscheid Van Kooten 
Op 26 juni wordt het nieuwe UT-net met 2000 aansluitpunten in gebruik genomen. Eekhof, hoofd 
van het informatiecentrum van het CIV noemt het een van de peilers van de toekomst. Het geeft 
online toegang tot allerlei gegevens zoals de campus- en studiegids en het telefoonboek. Een 
andere belangrijke dienst is de fileserver. Het net bestaat uit twee delen. Binnen de gebouwen 
bestaat het uit normale kabels en tussen de gebouwen uit glasvezelkabels die 10 megabit doorlaten, 
wat volgens Kluitenberg voor jaren voldoende is. Met de aanleg is in november 1987 gestart en de 
totale kosten zijn 2,1 miljoen.  
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Roel Hoek, A.M. Kluitenberg en H.R. Eekhof bij het centrale koppelpunt van het UTnet van het CIV  

Elke doos vertegenwoordigt een gebouw 

Met een druk op de knop opent Van Kooten het UT-netwerk dat de UT-gebouwen WB, TW/RC, 
INF/TO, BB en CT verbindt. In deze gebouwen zijn al 1300 aansluitingen. Binnenkort komen daar 
E&F, de Vrijhof, de Hallen en de Drienerburght nog bij. Een aansluiting op het net kost 1000 
gulden.  
Het is bijna symbolisch dat de ingebruikneming van het netwerk en het afscheid van Van Kooten 
op dezelfde dag zijn gepland. Een uur na de openingsplechtigheid neemt hij afscheid van het CIV 
om op 1 september met pensioen te gaan. Hij wordt opgevolgd door Bollen. Voor een terugblik op 
zijn 25 jarige loopbaan, zie ► Van Kooten vertrekt na opening UT-net. 
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Afscheid Van Kooten 

INF schaft 32 SUN’s aan 
De 60 al in de faculteit aanwezige werkstations worden met nog eens 32 uitgebreid. De computers 
hebben een even grote rekenkracht als een VAX-750 en bieden goede grafische faciliteiten. Ze 
worden onder meer gebruikt voor expertsystemen en databasemanagement. 

Computerdiefstal 
Door het ingooien van een ruit van de Hallen hebben dieven zich meester gemaakt van een pc met 
beeldscherm. Omdat ze werden gestoord moest een tweede beeldscherm buiten worden 
achtergelaten. 

Vrijdag 13 oktober virusdag 
Wereldwijd wordt paniek gezaaid over het Datacrime II virus dat op vrijdag de dertiende de 
computerwereld voor altijd zal veranderen. De angst voor het superpacman virus neemt 
epidemische vormen aan. Zelfs Brandpunt maakt er melding van. Nieuw is het fenomeen niet, 
want het Jeruzalem- of PLO-virus steekt ook elke ‘vrijdag de dertiende’ de kop op en wist de 
opgestarte programma’s van de schijf. Een geruststellende gedachte is dat ‘iedere nette 
computergebruiker niets te vrezen heeft omdat hij immers beschikt over de gekochte originelen 
van zijn programma’s! In de Convexkoerier beschrijft Kees de Groot van de Landbouwuniversiteit 
Wageningen een aantal virussen, zoals het eind 1987 verspreidde CHRISTMA.EXE dat een 
kerstboompje op het scherm tovert en ondertussen zichzelf naar al je kennissen stuurt. Hij betitelt 
virusmakers als ‘mensen met een buitengewoon vreemd ontwikkeld gevoel voor humor.’ Bij het 
CIV zijn uit voorzorg gedesinfecteerde floppen te krijgen, mocht het virus op vrijdag toch 
toeslaan. 
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1990 

Jaaroverzicht 
Informaticastimuleringsplan: eerste prijs voor INF-student 
Freddy Bergsma wint de eerste prijs in de vierde landelijke programmeerwedstrijd die de minister 
in 1985 startte in het kader van het Informaticastimuleringsplan. Er zijn zeshonderd deelnemers. 
 

 
Wubbo Ockels feliciteert winnaar programmeerwedstrijd Freddy Bergsma 

Met zijn programma, waarvoor hij 700KB aan data moest invoeren, kan een wijk op de 
plattegrond van Emmen worden aangewezen. Van de gemeente Emmen heeft hij nog geen reactie 
gehad. Ondanks zijn eerste prijs, een nieuwe pc, vindt Freddy dat je in de informaticastudie niet 
echt leert programmeren. 

Diesrede 
Op 30 november is Informatica aan de beurt voor de 
jaarlijkse diesrede. Anton Nijholt spreekt de voor 
driekwart gevulde zaal van het WB-gebouw toe, 
waarbij hij eerst uitgebreid terugblikt op de 
ontstaansgeschiedenis van de faculteit. Pas veel later 
kijkt hij in zijn rede Grenzen aan de Informatica? 
vooruit. ‘Het lijkt mij duidelijk dat het ontbreken van 
informaticaonderwijs op middelbare scholen maakt 
dat informatica gezien wordt als een te abstract 
vakgebied en de computer als een werktuig zonder 
positieve sociale associaties. Er moet iets aan de 
beeldvorming worden gedaan.’ Daarbij vertelt hij 
over de plannen meer meisjes voor informatica te 
interesseren. 
De ten opzichte van het uitgegeven boekje al 
ingekorte rede duurde enkele aanwezigen toch nog te lang. Een aantal ging vroegtijdig weg.  
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Deetman opent KCT 
Op 12 januari opent minister Deetman het nieuwe KCT-gebouw waarbij hij het ondernemersschap 
van de UT en van het Educational Computing Consortium BV (ECC) in het bijzonder prijst. Hij 
verricht de opening door een kunstwerk in de hal in bedrijf te stellen dat door het bouwteam is 
aangeboden. Het bestaat uit een vlag van 3,5 bij 4,5 meter die door een ingenieus mechanisme in 
beweging wordt gebracht. Informatica gebruikt vanaf november 1998 de tweede en derde 
verdieping totdat de eigen huisvesting is gerealiseerd. 
  

 
Deetman opent KCT-gebouw 
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De hal van KCT met links de vlag van het kunstwerk 

Stedenbouwkundig plan Hallencomplex 2000 
Er is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor het gebied rond de Hallen, vanwege de 
voorgenomen verbouwing van Hal A ten behoeve van Informatica. De architect heeft zijn fantasie 
de vrije loop gelaten in een poging het hele gebied tot een smakelijk geheel om te vormen. Zo zijn 
het IT- en het KCT-gebouw verlengd en ligt Hal D al tegen de vlakte om plaats te maken voor een 
voortzetting van de verandering van Hal A. Op de plaats van Hal B en C komen in dit plan nog 
auto’s te staan. 
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Stedenbouwkundig plan dat nog zal worden herzien 

Nieuw huisvestingsplan 
Al snel rolt er een gewijzigd huisvestingsplan 1990-1994 van de tekentafel. De verbouwing van 
Hal A, ‘Hal A+’ genoemd heeft nu zijn definitieve vorm gekregen. Daarnaast zal op de plaats van 
Hal C een collegezalencomplex verrijzen. De UT heeft dringend behoefte aan vijf nieuwe 
collegezalen, waaronder twee voor 300 tot 350 plaatsen. Het resterende geld zal gaan zitten in 
noodzakelijk onderhoud van de bestaande gebouwen, te beginnen met het BB-gebouw en het 
EL/TN-gebouw, die daarna weer twintig jaar mee kunnen.  

Studenten 
Opnieuw tegenvallende vooraanmelding INF 
De tellingen van december 1989 wijzen erop dat informatica langzamerhand uit de gratie begint te 
raken. Onderwijsdecaan Karel de Jonge wijt dit aan de negatieve publiciteit rond de 
computerindustrie, die met grote koppen als ‘IBM ontslaat 5000 man’ niet erg motiverend is, 
hoewel dat alleen op de hardwaresector slaat. Toch valt een trend niet te ontkennen. Bij de 
voorlichting moet er meer nadruk gelegd worden op multidisciplinaire varianten. 

Aantal eerstejaars INF steeds onder de 200 
Tegen alle verwachtingen in is sinds het bestaan van de faculteit het werkelijk aantal 
binnengestroomde informaticastudenten nog nooit boven de tweehonderd gekomen. Vanaf 1981 
t/m 1990 zijn de aantallen: 176, 183, 161, 157, 186, 155, 168, 199, 190 en 139. De dalende trend 
sinds 1988 is duidelijk te zien. Informatica lijkt definitief over zijn hoogtepunt heen. 

Meer meisjes via de Wadden 
Met de slogan ‘Meisjes die kiezen voor Informatica krijgen hun eerste college op de Wadden’, 
probeert Informatica op de extra voorlichtingsdag op 20 oktober meisjes uit 6 vwo te lokken. 
Nijholt hoopt op een aanmeldingscijfer van ten minste tien nu en toenemend in de volgende jaren. 
Hetty Grunefeld werkt het plan verder uit. Meisjes die zich volgend jaar voor Informatica 
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inschrijven gaan voordat de studie begint eerst een week op kamp op de Wadden om wat meer 
zelfvertrouwen te kweken.  
Hetty Grunefeld behartigt samen met Joleen Veeneklaas het emancipatiebeleid op de UT. Hetty 
voor studenten en Joleen voor medewerkers.  
 

 
Hetty Grunefeld en Joleen Veeneklaas staan voor de emancipatie van studenten en personeel 

Blijven studeren of afhaken 
In juni 1991 concludeert Hetty in haar rapport Blijven studeren of afhaken dat meisjes 
verschillende verwachtingen hebben over de zwaarte van de informaticastudie en niet over de 
inhoud ervan. Het gevolg is een verkeerde studieaanpak. Men denkt dat het op dezelfde manier 
gaat als in het vwo. Met goede voorlichting kan daar wat aan worden gedaan. Het onderzoek is 
gestart omdat van enkele generaties meisjes (1984, 1986 en 1987) meer dan de helft is gestopt. Als 
grootste probleem wordt genoemd dat de introductie van de computer wordt overgeslagen en dat 
het programmeeronderwijs te snel gaat. Naast betere voorlichting en een kennismakingsweek op 
de Wadden wil Hetty ook een cursus levensloopbaanplanning gaan aanbieden voor meisjes. 
Hoewel ze in eerste instantie voor de meisjes opkomt, wil ze toch ook graag de studiestakende 
jongens onder de loep nemen, want als daar dezelfde conclusies uit komen hoeven de meiden zich 
niet langer ‘schuldig’ te voelen. 
 
Ook in 1991 wordt, nu op Twentse bodem, een zomerschool voor meisjes georganiseerd, waarbij 
Nel Wognum betrokken is. Er zijn zeventien deelneemsters, die de eerste dag tegen de 
verwachting in geen computer hebben aangeraakt. Duidelijk wordt dat het in de informatica 
allereerst gaat om het oplossen van problemen en in tweede instantie om het gebruik van de 
computer daarbij. De cursus heeft een beter zicht gegeven op het beroep van informaticus. Koos 
Mars, voorzitter van VISIE (Verhoging Instroom Studentes Informatica Enschede) zou het voor 
meisjes nog wel aantrekkelijker willen maken maar kan nu eenmaal het beroep niet veranderen. 
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De THEA-dagen moeten een beeld geven van de zwaarte van de Informaticastudie 

Vakgroepen 
In 1990 worden de vijf vakgroepen CAP, CIS, IPS, SPA en TIF vervangen door vier. De 
medewerkers van CAP en TIF verenigen zich in Software Engineering en Theoretische 
Informatica (SETI), die daarmee de grootste wordt met ruim veertig mensen. De dertig CIS-
medewerkers gaan naar Informatiesystemen (IS), IPS gaat samen met EL een 
faculteitsoverschrijdende vakgroep TIOS vormen, waarin zij met ruim dertig medewerkers een 
groot aandeel hebben, en SPA ten slotte blijft gewoon SPA, de kleinste vakgroep met achttien 
mensen. 

Vakgroepen 1981–1990 
De volgende tabellen geven een overzicht van de personele bezetting van de vakgroepen in de 
periode 1981 tot 1990, en de overstap naar de nieuwe vakgroepen in 1990. 
 

CAP 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Autier J.M. (Jan) x x         
Berendsen drs H.G. (Henk) x x x x x      
Berg ir A.J.W.M. ten (Ad)        x x spa 
Berg ir K.G. van den (Klaas)      x x x x seti 
Berne drs H. van (Hans) x x x x x x x x x seti 
Beusekamp ir M.F. (Martin)       x x x spa 
Blaauw prof. dr G. (Gerrit) x x x x x x x x   
Bonnema ir Th.R.C. (Tom) x x x x x x x x x spa 
Bonnes ir H. (Henk)      x x x x seti 
Broek dr P.M. van den (Pim)     x x x x x seti 
Diepen drs N.M. van (Nico)      x x x x seti 
Dijk mw ir E.M.A.G. van (Betsy)      x x x x seti 
Dolder ir B. van den (Ben) x x x x x      
Dorhout T. x x         
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Duijvestijn prof. dr ir A.J.W. (Arie) x x x x x x x x x seti 
Göbel drs F. (Frits) x x         
Grefen ir P.W.P.J. (Paul)     x x x cis   
Grunefeld mw ir H. (Hetty)         x seti 
Heuvel ir G.J. van den (Gerard) x cis - - cis x x    
Hoeven dr G.F. van der (Gerrit)  x x x x x x x x seti 
Hoogvliet-Haverkate mw A.W. (Alice) x x x x x x x x x seti 
Huijs mw drs C. (Corrie)   x x x x x x x spa 
Joosten ir S.M.M. (Stef)     x x x x x seti 
Knaap ir A van der (Bram) x x x x x      
Koppelman ir H. (Herman)      x x x x seti 
Kroeze ir H.J.      x x x   
Lammerink mw J.M.W. (Joke)      x x x x seti 
Molenkamp ir E. (Bert)      x x x x spa 
Raatgerink ir J.G. (Jan) x x x x       
Schaap-Kruseman mw J.P. (Joos) x x x x x x tif    
Schepers ing W.J.M.      x x x x seti 
Verheul J.C.         x seti 
Wesselius dr W.         x seti 

 

    
Van Berne Beusekamp Blaauw Bonnema Bonnes Bos 

    
Van Diepen Van der Hoeven Hoogvliet Huijs Joosten Koppelman 

  

    

Lammerink Molenkamp     
 

CIS 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Akker ir B.R.M. van den       x x x is 
Alberts dr ir L.K.        x x is 
Apers dr P.G.M. (Peter)     x x x x x is 
Bakker dr ir R.R. (René)       x x x is 
Balsters dr H.      x x x x is 
Blanken drs H.M. (Henk) x x x x x x x x x is 
Broekman ir P.M. (Piet) x x x x x x x x x is 
Broenink O.J.J. btw. (Olf) x x x x x x x x x is 
By dr ir R.A. de      x x x x is 
Engmann ir R.G.R. (Rolf) x x x x x x x x x is 
Entrop ir J.F. (Jan) x x x x x x x    
Essink drs L.J.B. (Leo)  x x x x x x x x is 
Grefen ir P.W.P.J. (Paul)       cap x x is 
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Haitsma drs A.H. (Anne) x x x x x x x x x is 
Heuvel ir G.J. van den (Gerard) cap x x x x cap     
Hoeve drs F.A. van (Frans) x x x x x x x x x  
Honing drs S. van de (Sietze)       x x x is 
Houtsma dr ir M.A.W.     x x x x x is 
Kuijk dr ir H.J.A. van     x x x x x is 
Kuipers mw A.C.    x x x x x   
Mars prof. dr ir N.J.I. (Koos)      x x x x is 
Pool prof. dr J.A. van der x x x        
Romkema ir H.M. (Hans)      x x x x x 
Swigchem, R.A. C. van  x x x       
Vet dr P.E. van der (Paul)         x is 
Weg drs R.L.W. (Rob)  x x x x x x x x is 
Westhoff mw A.G.H.        x x is 
Wilschut mw drs A.N.       x x x is 
Wognum mw drs P.M. (Nel)      x x x x is 

 

    
Apers Balsters Blanken Broekman De By Entrop 

    
Essink Grefen Haitsma Van de Hoeve Mars Wognum 

 
IPS 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Belinfante ir A.F.E.        x x tios 
Bogaards ir K.     x x x x x tios 
Brinksma drs E. (Ed)   x x x x x x x tios 
Brugge mw E. ter         x tios 
Eijk drs P.J.M.    x x x x x x tios 
Ferreira Pires dr L.         x x tios 
Geerlings ir J. (Jan)        x x tios 
Heide-Noll mwTh ter (Therese)  x x x x x     
Hengstum ing. F.P.H. van      x x x x tios 
Hiddink mw drs W.G.      x x x x tios 
Knaven ing. P.       x x   
Lagemaat ir J. van de      x x x x tios 
Langerak ir R.        x x tios 
Olde Hampsink ing. B.G.M.        x x tios 
Ommen ing. A. van      x x    
Pras ir A. (Aiko)    x x x x x x tios 
Scollo dr G.      x x x x tios 
Sinderen ir M. van (Marten)   x x x x x x x tios 
Tibben ing. T.         x x tios 
Tretmans ir G.J.      x x x x tios 
Vissers dr ir C.A. (Chris) x x x x x x x x x tios 
Vries ir D.B. de   x x x   x x tios 
Widya dr I.A.         x tios 
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Brinksma Eijk Van de Heide Van de Lagemaat Pras Van Sinderen 

 

     

Vissers      
 
 

TIF 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Akker ir H.J.A. op den     x x x x x seti 
Alblas drs H. (Henk) x x x x x x x x x seti 
Asveld dr ir P.R.J. (Peter)     x x x x x seti 
Bijron mw C.G. (Charlotte)        x x seti 
Engelfriet drs J. (Joost) x x x        
Fokkinga drs M.M. (Maarten) x x x x x x x x x seti 
Goldman dr V.V. (Victor)      x x x x seti 
Heide-Noll mwTh ter (Therese) x x x x x x x    
Hulzen drs J.A. van (Hans) x x x x x x x x x seti 
Kuper ir J. (Jan)      x x x x seti 
Nijholt prof. dr ir A. (Anton)   x x x    x seti 
Nijmeijer dr A.       x x x seti 
Oude Luttighuis ir P.H.W.M.         x seti 
Poel dr M.         x seti 
Schaap-Kruseman mw J.P. (Joos)      cap x x x  
Verbeek prof. dr L.A.M. (Leo) x x x x x x x    

 

    
Alblas Asveld Fokkinga Goldman Van Hulzen Kuper 

 

     

Verbeek      
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Delcour Vd Genugten Haverkort Hofstede Jansen Niemegeers 

    
Pieper Rensink Schoute Smit Vervoort Zondag 

 

Onderzoek 
Promoties Informatica 
Mark Ramaer 
Mark Ramaer (foto), die in 1981 bij de eerste lichting informaticastudenten 
hoorde koos er in 1987 voor AIO te worden. ‘Hier kan ik mijn onderwerp 
zelf uitkiezen en bovendien met de nieuwste softwareontwikkelingen 
meedraaien.’ In het bedrijfsleven wordt nog veel met verouderde software, 
zoals COBOL gewerkt. Mark werkt aan de implementatie van de op de UT 
ontwikkelde functionele ontwerptaal TWENTEL (‘t went wel). De 
voortdurende verhuizingen van Informatica, waarbij de AIO’s steeds 
minder ruimte krijgen toebedeeld zit hem het meest dwars. Het lage salaris 
noemt hij een ‘truc van Willem Varentje’, een oplichter uit In de ban van de Ring. Van het idee 
daarachter dat hij in opleiding zou zijn heeft hij niet veel gemerkt. Het is gewoon onderbetaald 
volwaardig onderzoekswerk. 

SPA 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Aksit ir M.       x x x seti 
Bron drs C. (Coen) x x x        
Delcour K. (Koos)   x x x x x x x spa 
Dirks-Geerdink mw H.J. (Ria) x x x x x      
Genugten drs Th van der (Theo) x x x x x x x x x spa 
Haverkort ir B.R.H.M. (Boudewijn)      x x x x tios 
Hofstede ir J. (Jaap)      x x x x spa 
Jansen ir P.G. (Pierre)  x x x x x x x x spa 
Koopman mw M.T. (Mathé)       x x x spa 
Leeuwen btw., C. van (Carel)     x x     
Niemegeers prof. dr ir I.G.M.M.      x x x x tios 
Pieper-Brookhuis mw H.G.M. (Helga)     x x x x x  
Rensink ir A. (Arend)      x x x x tios 
Scholten ir J. (Hans)   x x x x x x x spa 
Schoute dr A.L. (Albert) x x x x x x x x x spa 
Smit ir G.J.M. (Gerard)  x x x x x x x x spa 
Vervoort ir W.A. (Wiek) x x x x x x x x x spa 
Wilmink ir T. (Jan) x x x        
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Nel Wognum 
Nel Wognum promoveert op 23 
november op haar onderzoek naar het 
geven van uitleg door intelligente 
computerprogramma’s. Het gaat daarbij 
om geautomatiseerde kennissystemen 
zoals bij de NS voor het berekenen van 
tarieven voor het internationale 
goederenverkeer, of bij een arts die 
moet vaststellen welke patiënten in 
aanmerking komen voor een bepaalde 
behandeling. Vooral in het tweede 
geval is het van belang dat de arts het 
systeem begrijpt en vertrouwt. Het 
kennissysteem moet hem daarvoor 
voldoende uitleg geven. Er zijn negen 
kennissystemen onderzocht, die elk op 

een eigen wijze meer of minder uitleg aan de gebruiker moeten geven om optimaal van nut te 
kunnen zijn. 

Boudewijn Haverkort 
Aan Boudewijn valt op 3 
januari 1991 de eer te 
beurt de vijfhonderdste 
promovendus van de UT 
te zijn. Het eerste 
doctoraat op de THT 
werd op 3 juni 1965 
verleend aan mw M.A. 
van Damme Van Weele. 
Boudewijn onderzocht de 
betrouwbaarheid en 
prestaties van 
computersystemen en 
ontwierp software als 
gereedschap bij het 
ontwerp en de evaluatie 
van gedistribueerde 
systemen. Promotor is Niemegeers. 

Tweede Duijvestijn symposium 
Op 27 september 1990 vindt in het Muziekcentrum het tweede Duijvestijn symposium plaats. 
Inter-Actief organiseert het onder de naam SOOLS 90, (Symposium on Object Oriented 
Languages and Systems). De object-georiënteerde aanpak lijkt de hobbyisten die de functionele 
benadering voorstaan van hun positie binnen de faculteit te verdringen. Software wordt door deze 
aanpak eenvoudiger te ontwerpen en te onderhouden. 

Centrum voor Informatie Voorziening 
Elke werkplek op de UT is op het UT-net aangesloten. Ieder heeft nu toegang tot het World Wide 
Web, en tot alle faculteits- en CIV-computers. Locale netwerken in gebouwen zijn via pc-servers 
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op het UT-net aangesloten. De vroegere centrale diensverlening op het gebied van rekenkracht 
behoort definitief tot het verleden. 

Pc-shop CIV wordt CIC 
Op 24 oktober wordt de pc-shop van het CIV, die al een paar jaar dienst doet om medewerkers en 
studenten aan een pc te helpen omgedoopt in CIC: Computer Informatie Centrum. Coördinator 
Erik Nijboer licht de nieuwe naam toe: er wordt niet alleen verkocht maar ook geadviseerd. Een 
nieuwe faciliteit die door CIC wordt geboden is de pc-gebruikerszaal, waarin 54 pc’s staan 
opgesteld, en die door faculteiten per dagdeel kunnen worden gehuurd. Het CIV gebruikt deze zelf 
ook als instructieruimte. Er komen laserprint- en scanfaciliteiten. Verder zullen alle gangbare pc-
softwarepakketten beschikbaar komen. 
  

 
Een overvolle pc-gebruikerszaal van het CIV. 

Begin 1991 ondergaat de zaal een metamorfose door de installatie van vijftig Sirex-386 computers 
met VGA-kleurenmonitor, via een netwerk gekoppeld aan een fileserver. Er kan gratis worden 
geprint, behalve op de laserprinter. Voor tekstverwerking is Word Perfect beschikbaar. Eigen 
programmatuur mag niet worden gebruikt. 

Nieuwe mini-super 
Bij Convex is door het CIV een mini-supercomputer besteld voor twee miljoen. Deze biedt een 
werkgeheugen van 128 MB en een harde schijf van 4 GB. Er zitten twee processoren in en 
volgend jaar komen daar nog twee bij. De ‘getallenkraker’ wordt op 26 oktober door de directeur 
van Convex aan Schutte van het CvB afgeleverd. Verwacht wordt dat vooral Toegepaste Analyse 
van TW, en CT er ‘driftig’ gebruik van zullen gaan maken. 
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Ruimer pc-privé-project 
Met de opening van het CIC, waarbij in een tent aan leveranciers gelegenheid wordt geboden hun 
producten te demonstreren, wordt een ruimere pc-privéregeling van kracht. Men kan voor 
maximaal 3600 gulden een pc bestellen, die nu niet alleen meer van Philips hoeft te zijn. Deze 
wordt door inhouding op het salaris met 100 gulden per maand afbetaald. 
 

 
Advertentie in 1990 – een PC met gratis muis ... tijdelijk! 

E-mail-proeftuin op de campus 
Er worden tweehonderd extra terminals op strategische plaatsen op de campus geïnstalleerd om te 
experimenteren met het nieuwe fenomeen van electronic mail, afgekort e-mail, dat in Amerika al 
op grotere schaal door studenten wordt gebruikt voor onderwijsmededelingen en het versturen van 
werkstukken naar docenten. Ze zijn gepland in de buurt van de collegezalen en bij het CIV en 
worden op het SURFnet aangesloten, zodat via EARN en BITNET zelfs met studenten in de VS 
elektronische briefwisseling mogelijk is. Voor de proef is 1,7 miljoen uitgetrokken, waarvan een 
miljoen voor rekening van SURF. Binnenkort ‘kan de EL’er die problemen heeft met planaire 
golfgeleiders op een gemakkelijke manier zijn collega van het departement for Electrical 
Engineering in Berkely raadplegen.’ 
Begin 1991 blijkt SURF te weinig geld beschikbaar te hebben en wordt de proef op de lange baan 
geschoven. 
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1991 

Jaaroverzicht 
TRC naar Twente 
Het door de ministers Andriessen en Ritzen, en de bedrijven IBM, Philips en de PTT rond 1 juli 
1991 op te richten nationale Telematica Research Centrum (TRC) komt naar Twente en wordt 
ondergebracht in het KCT-gebouw. Het jaarbudget is 12 miljoen. De UT komt als beste uit tien 
kandidaatlokaties te voorschijn. Als redenen worden genoemd de inbreng van zowel technische als 
bedrijfskundige disciplines en de maatschappijwetenschappelijke context op de UT. Daarnaast is 
de kwaliteit van het onderzoek bij TIOS een doorslaggevend argument. Vooral de toezegging van 
TIOS-voorzitter Vissers om tien medewerkers bij het TRC te detacheren geeft de doorslag. Hierbij 
wil Vissers meteen haast maken met het oprichten van het IITT, het Institute for Information and 
Telecommunication Technology, een samenwerkingsverband tussen INF en EL. Dit IITT, dat 
moet groeien naar 90 medewerkers zal in nauw verband staan met het TRC. 
 

 
Terug van de persconferentie in Nieuwspoort waar Kokkeler, Vissers en De Smit toosten op het 

binnengehaalde TRC. 

In juni 1991 is het volgens Niemegeers nog te prematuur om gebruik te maken van een NWO-
subsidiemogelijkheid voor onderzoeksscholen, maar het is zeker de bedoeling dat daar later ook 
een onderzoeksschool aan wordt gekoppeld. 
Het TRC zal begin 1992 operationeel zijn. In oktober 1991 hoopt men een wetenschappelijk 
directeur te hebben gevonden. Vissers is daarvoor in de race. De directeur zal met de UT 
onderzoeksprojecten formuleren waarop voor januari 1992 mensen kunnen worden aangesteld. 
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Nieuwbouw Informatica en collegezalencomplex 
Het architectenbureau OD 205 in Delft heeft een ontwerp gemaakt voor de verbouwing van Hal A 
en de vervanging van Hal C. De stichtingskosten bedragen 30 tot 35 miljoen. Omdat het 
Intentioneel Investeringsschema (IIS) met ingang van 1993 is opgeheven moet de UT dit bedrag 
zelf op tafel leggen. Hal A+, zoals de verbouwing wordt genoemd, zal begin 1994 gereed zijn en 
het CC ruim een jaar later. 
 

 
Het definitieve ontwerp voor INF en CC; vergelijk de luchtfoto 

Begin 1992 verhuizen de nog resterende bewoners van Hal A naar Hal C en D. In Hal A kan 
daarna het asbest worden verwijderd, waarna de Hal gedeeltelijk wordt gesloopt. Midden 1992 
begint dan de bouw van zes verdiepingen (2, zie afbeelding). Van Hal A blijven allen de spanten 
aan de noordzijde bestaan, waaraan de vernieuwde practicumzalen worden ‘opgehangen’ (1). Voor 
het gebouw komt een gezamenlijke bibliotheek voor TO en INF (3). Daar komt ook de centrale 
ingang (4). De oude Hal B, die vroeger de drie Hallen voor de enige technische afdelingen van de 
toenmalige THT: CT, EL en WB met elkaar verbond, blijft als enige bestaan (5) en wordt met de 
nieuwbouw verbonden (7). Er komen werkcollegezalen en demoruimten in voor INF. Als in 1994 
Informatica zijn intrek heeft genomen in het nieuwe gebouw kan Hal C worden gesloopt en kan 
worden begonnen met de bouw van het Collegezalencomplex (8) dat ruimte biedt aan 150, 200, 
350 en 500 toehoorders. Verder komt daar ook een kantine voor studenten en personeel. Hal D (9) 
ten slotte wordt pas afgebroken als daar behoefte aan is. 
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Luchtopname van het KCT-, TO- en INF-gebouw, met in het midden CC. Rechts de oude Hal D. Op de 

voorgrond CT 
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Directiewisseling 
Per 1 december verlaat directeur Frans de Jong de faculteit Informatica om directeur algemene 
zaken bij Justitie in Den Haag te worden. Van studenten krijgt hij een Grolsch-poster aangeboden 
die hem moet helpen in het westen van het land zijn biermerk trouw te blijven.  
 

 
De Jong krijgt van de studenten bij zijn afscheid deze poster om zijn merk ook in Den Haag trouw te blijven 

Studenten 
Dalende trend stagneert 
De dalende trend in het aantal eerstejaars Informatica die al een tijd aan de gang is stagneert dit 
jaar met een lichte stijging van 139 naar 146. INF is daarmee de enige faculteit die voor het 
studiejaar 1991-1992 een stijging te zien geeft. 

Creatief gebruik van de OV-jaarkaart 
Sinds de invoering van de OV-jaarkaart voor studenten wordt er creatief gebruik van gemaakt. 
Behalve de bekende Ritzen-koeriers die met het gratis vervoer voordelig pakjes kunnen bezorgen 
voor een tientje per uur, is er al een Sossi treinfeest en een Treinkroegentocht geweest. EL-docent 
Cees de Rooij, altijd in voor een creatieve stunt organiseert de Trein som in. Op 21 februari geeft 
hij werkcollege meettechniek, in de trein van Enschede naar Zutphen, vv. 
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Tweede lustrum Informatica en Inter-Actief 
Bij het tweede lustrum organiseert Inter-Actief een kamelenrace op het grasveld langs de 
Drienerlolaan. Winnaar wordt Inter-Actief-voorzitter Rogier Dijk. 
 

 
 

 
Kamelenrace Inter-Actief 
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Tien jaar Informatica 
Apers, decaan en voorzitter van de onderzoekscommissie van Informatica geeft een overzicht van 
tien jaar faculteit Informatica. Hij verwacht dat de informatica de komende tien jaar volwassener 
zal worden en niet alleen maar aandacht zal hebben voor pure informatica-onderwerpen. Steeds 
belangrijker wordt het multidisciplinaire onderzoek. Informatietechnologie zal op veel plaatsen 
worden geïntegreerd. Braakliggende terreinen zijn de technische toepassingen, zoals het 
ontwerpen van chips en de kantoorautomatisering. Nederland kan op wereldniveau iets gaan 
betekenen door zich te specialiseren op het ontwikkelen van tools ter ondersteuning van het 
ontwerpen. 
De UT was in 1981 de enige technische universiteit die er – na lang wikken en wegen – voor koos 
informatica onder te brengen in een zelfstandige faculteit. Bij andere universiteiten is de discipline 
bij wiskunde ondergebracht. ‘Schandalig hoe lang het heeft moeten duren voordat Informatica als 
aparte studierichting werd erkend’, vindt Apers, ‘Het grote voordeel voor ons is dat je TW en INF 
onafhankelijk van elkaar kunt beoordelen en dat in geval van interne problemen bij TW onze 
faculteit daar niet de dupe van wordt.’ Dat dit niet helemaal opgaat, blijkt later bij de 
onderzoeksvisitatie. 
Ook onderwijsdecaan De Jonge vindt dat de UT destijds te lang heeft gewacht. ‘We hebben een 
enorme kans gemist. In 1978 waren we al klaar om met Informatica te beginnen, maar er was 
destijds nog te veel weerstand vanuit EL en TW. Deze faculteiten stonden niet te springen een 
wingebied af te staan. Jammer, want Twente liep duidelijk voorop in de ontwikkelingen.’ 
De Jonge kwam in 1985 bij Informatica, net op tijd om het eerste doctoraaldiploma uit te reiken. 
Onlangs werd de vijfhonderdste bul uitgereikt, een gebeurtenis die heel toevallig samenviel met 
het tienjarig bestaan van Informatica. 
‘De studierichting was berekend op ongeveer tachtig studenten. Direct al het eerste jaar meldden 
zich twee keer zoveel studenten aan. Dat gaf enorme organisatorische problemen. Het was heel 
moeilijk om al die studenten op te vangen. Bovendien waren er nog nauwelijks studieboeken 
beschikbaar, zodat er in snel tempo dictaten moesten worden gemaakt. De onderwijskundige opzet 
was niet revolutionair te noemen. Deze koos men analoog aan de bestaande technische studies.’ 
 
‘Slechts zo’n 40 procent van de studenten haalt de propedeuse in één jaar’, verzucht De Jonge. 
‘Welke kunstgrepen we ook uithalen, we kunnen dit percentage nooit verdubbelen.’ Volgend jaar 
wordt er een nieuw curriculum ingevoerd. ‘We proberen de propedeuse interessanter te maken. 
Een aantal moeilijke wis- en natuurkundevakken is eruit gehaald en vervangen door pure 
informaticavakken.’ 
‘De keuzevakken in de doctoraalfase zullen in het nieuwe curriculum wat meer worden verspreid, 
omdat ook bij de snelle studenten de klad er behoorlijk in kwam als ze in het derde jaar hun 
vakken moesten kiezen. Blijkbaar zijn de studenten niet goed voorbereid op de keuze van een 
omvangrijk pakket. Onderwijs is de kunst om studenten aan het werk te krijgen; ze blijven 
enthousiast als je ze lekkere hapjes voorzet. Daarom zal vanaf 1995 iedere student een werkproject 
moeten doen, dat wat uitgebreider is dan de gebruikelijke practica. Op die manier kunnen ze zich 
wat meer op één onderwerp concentreren, wat naar mijn idee sterk motiverend kan werken.’ 
 
Een pijnlijk onderwerp blijft het lage aantal meisjes dat voor Informatica kiest. ‘We hadden in 
1986 een topjaar met bijna tien procent vrouwelijke studenten, maar in de regel schommelt het 
rond de vijf procent. In de ons omringende landen schijnt dat percentage veel hoger te zijn. De 
commissie ‘Visie’ onderzoekt op welke manier we meer vrouwen kunnen aantrekken. Ik denk 
persoonlijk dat de ‘computerfreakjes’ op het vwo de informatica een imago geven dat meisjes 
afstoot. De studie is net zo geschikt voor meisjes als bijvoorbeeld CT en TW, die wel in staat zijn 
behoorlijk veel meisjes te trekken.’ 
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Apers betreurt het dat de relatie tussen de drie TU’s op onderwijsgebied niet zo best is. ‘Er is altijd 
veel geruzie over het opzetten van een nieuwe studierichting. Als die maar een klein beetje lijkt op 
iets wat de ander doet, dan wordt het initiatief meteen de das om gedaan.’ 
Een initiatief dat het naar verwachting wel haalt, is de nieuwe studierichting Bedrijfs- en 
informatietechnologie (BIT). Apers: ‘Dit zal een volwassen studie zijn die precies tussen BK en 
INF in zit. Als rode draad zal het ontwerpen van informatiesystemen en organisaties door de studie 
heen lopen. Ik denk dat deze studie in de komende tien jaar een belangrijke rol gaat spelen. Per 1 
september zijn we begonnen met twee nieuwe ontwerpersopleidingen: Ontwerpen van technische 
informatiesystemen en Tele-informatica en open systemen. 
Zie ► Tien jaar Informatica en ► Vakgebied zoekt erkenning. 

Vakgroepen 
Eindelijk een hoogleraar voor SPA 
Na ruim acht jaar is de leerstoel Systeemprogrammatuur en -architectuur (SPA) eindelijk weer 
bezet. Sape Mullender wordt vanaf 1 februari hoogleraar. 
  

 
Sape Mullender benoemd op de leerstoel bij SPA. 

Mullender werkt bij het CWI in Amsterdam waar hij ook blijft wonen. 

Huygens 
Hij heeft ambitieuze onderzoeksplannen op het gebied van multimedia, gedistribueerde systemen 
en netwerken en brengt daartoe vanuit het CWI het Huygensproject mee, een multimediaal 
gedistribueerd systeem, dat hij in Twente operationeel kan maken omdat er meer mankracht 
beschikbaar is en er gemakkelijker via afstudeerders aan goede promovendi gekomen kan worden 
dan bij het CWI. 
Huygens is een proeve van het netwerk van de toekomst waarin behalve computers ook telefoon 
en televisie kan worden ondergebracht. Het gaat daarbij om integratie van tekst, beeld en geluid. 
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De huidige stand van zaken op hard- en softwaregebied laat deze nieuwe applicaties nog 
nauwelijks toe. Fout-tolerantie is daarom een uitdaging in het project. Hij hoopt in samenwerking 
met andere instellingen in Europa een betrouwbaar werkend prototype te kunnen bouwen. 
Zie ► Mullender bij SPA. 

Nieuwe hoogleraren Telematica 
Bakker 
Bij TIOS wordt C. Bakker per 1 maart 1991 voor één dag in de week aangesteld als hoogleraar 
Operationele aspecten van netwerken en open systemen. Hij werkte bij het dr Neherlaboratorium 
als hoofd van de sector Transmissie en is nu stafdirecteur Technologie bij PTT Telecom. Hij zal 
het vak Operationeel Management van Communicatienetwerken gaan verzorgen. Hij zet een 
kritische kanttekening bij de trend naar integratie, waarbij alle diensten van simpele 
telefoongesprekken tot ultra-snelle computercommunicatie op één netwerk moeten komen. Een 
dergelijk netwerk is moeilijk te beheersten omdat het aan de hoogste kwaliteit moet voldoen. 
Ondanks deze kritiek demarreert Japan in de ISDN-race. In 1988 waren er in Japan 114 ISDN-
lijnen, inmiddels 10.000 en binnen vijf jaar naar verwachting 30.000. Het is een gestandaardiseerd 
netwerk voor spraak en data met een snelheid tot 1984 kilobits per seconde, heel wat meer dan de 
64 van het huidige Nederlandse Datanet. De PTT is erg terughoudend met een proefproject voor 
ISDN met 35 bedrijven. Japan denkt alweer aan een opvolgend Broadband ISDN met snelheden 
tot 600 megabits per seconde, waarmee de overdracht van High Definition Televisie (HDTV) en 
het koppelen van high-speed LAN’s mogelijk wordt. 
 

 
Michiels, Brinksma, Niemegeers en Vissers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van telematica 

Michiels 
Voor twee dagen in de week wordt E.F. Michiels hoogleraar Applicatiesystemen. Hij is sinds 1972 
partner in het ingenieursbureau Heijman & Michiels. Hij werkt aan normalisatie op het gebied van 
de telematica. Michiels houdt op 11 februari 1993 zijn oratie getiteld Tussen hemel en aarde. De 
overheid heeft een belangrijke taak bij de opzet van een infrastructuur voor grootschalige 
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telematicatoepassingen, onder meer via verstrekking van subsidies. De huidige manier van 
incidenteel subsidiëren bevordert echter het ontstaan van ‘tamelijk geïsoleerde telematica-
eilanden’ (bijvoorbeeld op het vlak van Electronic Data Interchange of EDI). Coördinatie en 
samenwerking zijn vereist om die eilanden in adequate infrastructuur te verenigen. Als dit niet 
gebeurt zullen grootschalige toepassingen nooit van de grond komen. Zie ► Oratie Michiels. 

Brinksma 
Begin juni wordt H. Brinksma met terugwerkende kracht per 1 mei 1991 benoemd tot hoogleraar 
op de leerstoel Formele Methoden en Gereedschappen van Open Systemen. Hij is vanaf 1982 aan 
de UT verbonden en in 1988 gepromoveerd in het LOTOS-project. Brinksma houdt in december 
1992 zijn oratie getiteld Informatica: gapende kloof tussen praktijk en theorie. Nog altijd ontbreekt 
een overkoepelende methodologie, en daarmee overeenstemming over de wijze waarop het vak 
moet worden beoefend. De formalisten kijken ‘met enig dédain’ neer op het experimentele 
‘gepruts’ van de praktijkmensen, het kan immers ‘veel beter en vooral eleganter’. Omgekeerd ver-
waarlozen de meer ‘ambachtelijke’ informatici theoretische ontwikkelingen inzake formele 
methoden omdat die in de praktijk ‘toch nooit bruikbaar zijn’. Zie ► Oratie Brinksma. 

Centrum voor Informatie Voorziening 
De door CIV ingerichte winkel draait goed. Naast de verkoop wordt veel voorlichting gegeven 
over pc’s en netwerken. Ook de pc-zaal wordt volop gebruikt. 

Eigen INF-netwerk 
Informatica gaat een eigen netwerk aanleggen en beheren. Hoewel 
dit een aanslag kan betekenen voor de centrale rol die het UT-
netwerk tot nu toe speelt gaat de URaad toch aarzelend akkoord met 
de investering van 435.000 gulden uit het apparatuurfonds. Bollen 
(foto) van het CIV is niet direct blij met het voorstel maar kan er 
wel begrip voor opbrengen. ‘Wij leggen met het UT-net een 
autoweg over de campus voor het computerverkeer. Als dan iemand 
plannen heeft voor een klein racecircuit, dan wordt dat voor ons te 
ingewikkeld.’ Kramer, hoofd van het Informaticalaboratorium zegt 
dat het INF-net door gebruik van twisted pair in plaats van coax 
beter bestand is tegen storingen en geschikt is voor het 
geavanceerde FDDI netwerk, dat een goede ondersteuning biedt 
voor het Huygensproject van de vakgroep SPA. 

Onderzoek 
PRISMA-project afgerond 
Op 8 maart wordt het door SPIN gesubsidieerde project van de groep Informatiesystemen en 
Philips afgerond met de overdracht van het PRISMA-softwarepakket. In vier jaar is een prototype 
van de geavanceerde PaRallel Interface and Storage MAchine gerealiseerd. Philips maakte de 
hardware en de groep van Apers zorgde voor het database systeem. De groep krijgt een klein 
exemplaar van de parallelle computer in bruikleen in ruil voor de software. De honderd 
processoren in de hardware kunnen snel gegevens in de database verwerken. Zie ► Prisma-
project. 

Promotie Bart Nieuwenhuis 
Op 13 december promoveert Bart Nieuwenhuis, werkzaam bij DNL van PTT Research, waar 
twaalf promovendi werkzaam zijn, van wie er jaarlijks drie promoveren. Hij onderzocht het correct 
functioneren van computersystemen, waarbij gebruik gemaakt wordt van programmareplica’s die 
door verschillende processoren tegelijk worden uitgevoerd. Softwarematig worden de resultaten 
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vergeleken, wat op zichzelf ook weer op een redundante manier gebeurt. Hierdoor wordt een fout-
tolerant systeem verkregen dat veilig kan worden ingezet in vliegtuigen, kerncentrales en ook in de 
telecommunicatie waar betrouwbaarheid van belang is. Promotor is Niemegeers. 

Onderwijs 
Nominatie onderwijs 
Gerrit van der Hoeven is in november 1991 genomineerd met een prijs voor zijn rol in het 
informatica-onderwijs. Behalve didactische kwaliteiten speelt ook een rol dat hij voorzitter is van 
de commissie die de herstructurering van het curriculum onder haar hoede heeft. Behalve een 
update van het vakgebied heeft de herstructurering ook een rendementsverhoging tot doel. Volgens 
Gerrit moet het onderwijs meer de kant van een training opgaan. Graag zou hij de huidige 
trimesterindeling willen vervangen door een indeling in vier perioden van tien weken. Daarmee 
kan de werkdruk beter worden verdeeld. Ten slotte vraagt ook hij zich af waarom er zo weinig 
belangstelling is van meisjes voor een studie Informatica. 
 

 
Gerrit van der Hoeve 
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1992 

Jaaroverzicht 
Problemen rond het verdeelmodel 
In het verdeelmodel is vastgelegd hoe het geld van de minister over de faculteiten wordt verdeeld. 
De faculteiten vragen meer dan er uit Den Haag binnenkomt en dus moet er worden bezuinigd, 
waarbij meteen ook het verdeelmodel opnieuw tegen het licht wordt gehouden. De wijziging van 
het bekostigingssysteem voltrekt zich in vier stappen. De eerste leverde de noodzakelijke 
bezuiniging van zeven miljoen op. In de tweede stap wordt de financiering gekoppeld aan de 
geleverde prestaties van de faculteiten, zoals de eerstejaars instroom, de P- en D-diploma’s, de 
promoties en het VFO-onderzoek.  

De derde stap 
De daarop volgende derde stap brengt veel commotie teweeg. Tot nu toe werden de faculteiten 
bekostigd volgens een apparatuurnorm van de jaren tachtig. Er is een herbezinning op de 
gehanteerde clusterindeling van het oude model noodzakelijk. WB, EL, CT, TN en INF komen 
vanaf 1993 in een hoog technisch cluster, TO, TW en TBK in een middencluster en WMW en 
BSK in een laag cluster. TO komt er met een daling van ruim 24% ten opzichte van 1992 het 
slechts van af. TBK stijgt het meest, met ruim 32%. Voor Informatica ligt een kleine stijging van 
1,6% in het verschiet. Informatica heeft haar nominatie voor de hoogste technische klasse te 
danken aan de hoogte van de apparatuurbegroting die 14% van de totale begroting bedraagt. Er is 
veel geld nodig voor de zeer geavanceerde computerapparatuur en netwerkenvoorzieningen. Frans 
van der Avert merkt wel op dat het nieuwe model de faculteiten erg afhankelijk maakt van de 
instroom. Zodra die daalt sta je al snel voor een reorganisatie. 

Goedkeuring BIT 
Op 4 februari wordt het glas geheven op de officiële goedkeuring van de nieuwe studierichting 
BIT door het ministerie van O en W. BIT werd een feit doordat de minister de wettelijke termijn 
voor goedkeuring heeft laten verstrijken. Maar later haast de minister zich mee te delen dat hij er 
ook achter staat. De opleiding hangt tussen INF en BK in. INF zal als instellende faculteit voor de 
experimentele studierichting optreden en BK als toeleverancier. Brand van BK spreekt de wens uit 
‘dat onze dochter moge opgroeien tot ere van de moeder en tot trots van de vader’, daarbij het 
geslacht van de faculteiten INF en BK in het midden latend. BIT zal zich richten op het gebruik 
van informatieverwerkende systemen in organisaties. De studierichting gaat in 1993 van start. 
Afgestudeerden gaan een brugfunctie vervullen tussen de gebruikers van informatie (zoals 
management) en de automatiseringsafdeling. Uit een enquête verwacht men een jaarlijkse 
instroom van 125 studenten, waarmee de terugval bij INF kan worden gecompenseerd. 

Vakgroep SPA verhuist 
Per 2 januari 1992 is de vakgroep SPA verhuisd naar Hal C. Het secretariaat komt in C229. 
Informatica is nu over drie locaties verspreid. Een deel zit nog in het TO/INF-gebouw en een deel 
in het KCT-gebouw. Het is mogelijk om vanuit KCT helemaal binnendoor in het CT-gebouw te 
komen. Het idee wordt geopperd om een indoor klootschietwedstrijd te organiseren, van KCT via 
TO/INF, Hal A, B en C naar CT. De INF’ers zouden elkaar dan weer eens kunnen ontmoeten. 
Helaas is het bij een plan gebleven. Even later, als Hal A voor verbouwing gedeeltelijk wordt 
afgebroken is het niet meer mogelijk. 
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Nieuwbouw Informatica 
In juli start de nieuwbouw met het slopen van Hal A. Het gebouw wordt in plastic verpakt waarna 
het Brabantse bedrijf CSU het asbest verwijdert en in speciale pakketjes verpakt. In vier weken 
wordt het gebouw, dat in 1964 gereed kwam voor huisvesting van de afdeling CT, en ontworpen is 
door hetzelfde architectenbureau dat ook de nieuwbouw ontwierp, tot het fundament afgebroken.  
 

 
Asbest wordt dubbel verpakt verwijderd 
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Het dak kan omlaag, de sloop is bijna klaar. Op de achtergrond het TO-gebouw 

Begin 1994 moet het INF-gebouw klaar zijn en halverwege 1995 het Collegezalen Complex. Den 
Haag betaalt 33,2 miljoen, maar dat moet wel eerst door de UT worden voorgefinancierd, want het 
wordt pas in 1995 op zijn vroegst uitbetaald. Dat kost vijf miljoen aan rente. De resterende 1,8 
miljoen moet de UT zelf ophoesten. Dat lukt uiteindelijk via de derdegeldstroom. In het zes 
verdiepingen tellende gebouw zijn de onderste twee voor algemene functies en practicumruimten 
gedacht en de bovenste vier voor de vakgroepen.  
Op 2 november wordt in Hal B, waar destijds de eerste computer van de THT werd ondergebracht, 
het feestelijke startsein gegeven voor de nieuwbouw. 
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Start nieuwbouw in de regen, ‘met trots en bescheidenheid’ 
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Feestelijke start van de nieuwbouw voor Informatica 
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Het fundament van HalA+, het nieuwe INF-gebouw 

 
Zuilenskelet voor het INF-gebouw 
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Op het fundament van de gesloopte Hal A wordt het nieuwe gebouw voor Informatica opgericht. 
Een gedeelte van het skelet van Hal A blijft staan en gaat dienst doen als practicumruimte. Een 
verbindingsbrug met TO/INF staat gereed om te worden aangesloten. 
 

 
Hal A, een deel van Hal A (rechts) is al gemoderniseerd voor practica 
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Studenten 
KUN ronselt bij INF 
Ruim 200 informaticastudenten van de UT die hun P hebben gehaald krijgen een brief van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen met de opmerking ‘Je bent misschien op zoek naar iets anders.’ 
Vervolgens wordt in overweging gegeven om bij de KUN de multidisciplinaire studierichting 
Cognitiewetenschap te komen studeren. Apers stelt deze afkeurenswaardige actie binnen de VSNU 
aan de orde. De studenten zijn benaderd via de door de Stichting Studenten Activiteiten (SAT) 
opgestelde adreslijst in de Universiteits Almanak. Bij andere universiteiten zijn deze gegevens niet 
vrij beschikbaar. Het bestuur van de SAT beklaagt zich bij de vakgroepvoorzitter Jameson over het 
misbruiken van de adresgegevens. 

Jongste afgestudeerde 
Maurice van Keulen krijgt op 26 juni, 
precies op zijn 21ste verjaardag zijn 
Informatica-ingenieursbul. Hij is 
daarmee de jongst afgestudeerde van de 
UT. Hij is zelfs al eerder klaar met de 
studie en is op 1 mei begonnen als 
medewerker onderzoek (MOZ) bij de 
vakgroep Informatie systemen. Omdat 
de in Borne geboren student op de 
lagere school een klas heeft 
overgeslagen moest het eerste 
studiejaar aan de UT nog van de 
kinderbijslag worden bekostigd. Pas op 
zijn achttiende, toen hij tweedejaars 
was begon voor hem de 
studiefinanciering. Door thuis te blijven wonen kon hij zich helemaal op de studie richten 
waardoor het mogelijk was die in vier jaar af te ronden. 

Mentoraat ouderejaars 
Om de studie van het grote aantal ouderejaars in goede banen te leiden wordt het mentoraat over 
veel medewerkers verdeeld. In het volgende lijstje staan per lichting de mentoren vermeld en is 
ook te zien dat Informatica nog steeds over drie gebouwen is verdeeld:  
1985 - Broenink (KCT 306) en Van der Genughten (Hal C 225), 
1986 - Vervoort (t/m K, Hal C 235) en Goldman (rest, I/T-H 304), 
1987 - Huijs (t/m L, Hal C 233) en Geerlings (rest, KCT 422), 
1988 - De By (t/m K, KCT 330) en Van der Honing (rest, KCT 302), 
1989 - Zwiers (t/m L, I/T H 308) en Wognum (rest, KCT 336), 
1990 - Van der Genughten (t/m K, Hal C 225) en Kuper (rest, I/T H 306), 
1991 - Van Diepen (t/m K, I/T H 318) en Geerlings (rest, KCT 422). 

Vakgroepen en instituten 
Krol hoogleraar 
Per 1 maart treedt dr ir Th. Krol in dienst bij de faculteit Informatica als 
hoogleraar in de Architectuur en Uitrusting van Digitale Systemen. Krol 
werkte bij het Philips Natuurkundig Laboratorium bij de groep CAD for 
VLSI, ondermeer aan de architectuur van fouten-tolererende digitale 
systemen. 



105 

Eerste vrouwelijke Informatica hoogleraar 
Franciska de Jong is met ingang van 1 februari de 
eerste vrouwelijke deeltijdhoogleraar informatica aan 
de UT. Zij is aangesteld voor Taaltechnologie en 
Computerlinguïstiek en gaat twee keuzevakken op dat 
gebied verzorgen en een onderzoeksprogramma 
opzetten. Ze studeerde Nederlandse taal- en 
letterkunde in Utrecht en werkt sinds 1985 als 
toegevoegd onderzoeker in het NatLab van Philips. In 
1991 promoveert zij op het onderwerp Determiners: 
Features and Filters. Ze is voor 0,4 fte aangesteld bij 
SETI. Op de vacature mocht alleen door vrouwen 
worden gereageerd, met het doel een voor 
meisjesstudenten mogelijk aantrekkelijker omgeving 
te scheppen. 
Eind april ontvangt Franciska uit handen van de 
scheidende Van Lookeren een cheque van 70.000 
gulden uit het potje ‘Vrouwen aan de UT’ (foto). 
Hiermee wordt haar leerstoel op symbolische wijze 
voor drie jaar gefinancierd. 

Vissers directeur TRC 
Vissers, die in 1991 al in beeld was voor deze functie wordt per 1 januari 
1993 directeur van het Telematica Research Centrum (TRC). ‘Het TRC is 
een kleuter die nog moet leren lopen’, meent hij. Hij moet nu proberen het 
instituut zo snel mogelijk op de rails te krijgen. E. Meijer wordt zakelijk 
directeur. Vissers blijft één dag in de week hoogleraar bij TIOS. De 
langdurige benoemingsprocedure heeft voor stagnatie gezorgd. 
Geldschieter PTT heeft zich lang verzet tegen een interne UT-kandidaat en 
wilde liever iemand uit het buitenland. Op het laatst bedankte de 
Freiburgse hoogleraar dr G. Müller voor de eer, omdat hij bang was ‘in de 
klauwen van de industrie te zullen belanden.’ Verder kreeg hij geen 
deeltijdhoogleraarschap van de UT waarmee hij zijn onafhankelijkheid kon 
garanderen. Van de gewenste zestig medewerkers zijn er op dit moment 
nog geen tien. Er is hooguit wat contractonderzoek gedaan voor EZ. Er 

moet nu eerst een werkplan komen waarin het Nederlandse onderzoek op telematicagebied 
gebundeld kan worden. In vier jaar moet het TRC uitgroeien tot een robuuste club, want daarna 
houden de geldschieters het voor gezien. Vissers hoopt op een goede samenwerking met het 
Centrum voor Telematica en Informatie Technologie (CTIT) dat ook op dit moment van de grond 
komt. Concurrentie verwacht hij niet omdat de doelstellingen uiteenlopen. 

Onderzoek 
Mechatronica 
De term mechatronica staat voor een interdisciplinaire ontwerpaanpak die werktuigbouwkunde, 
meet- en regeltechniek, elektronica en computerondersteund ontwerpen integreert. EL, WB, TW 
en INF participeren in het Mechatronica Research Centrum Twente (MRCT) onder voorzitterschap 
van Van Amerongen. Het plan is om er volgend jaar een onderzoeksinstituut van te maken. Er is 
een vak Inleiding Mechatronica en een ontwerpersopleiding Mechatronisch Ontwerper. 
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MART 
Binnen het MRCT wordt hard gewerkt aan MART, de Mobiele Autonome Robot Twente. Het is 
een slimme robot-in-wording die straks vrijelijk de fabriekshal doorkruist, links en rechts 
onderdelen vergaart en die al rijdend assembleert, waarmee hij de ouderwetse productielijn 
overbodig zou maken, met als voordeel een minder starre productie. MART rijdt al vrolijk rond in 
de werkhal van WB. Er moet nog een arm op worden gemaakt en Informatica moet nog zorgen 
voor een besturing waarmee een gepland en botsvrij pad kan worden gevolgd. Medio 1993 moet 
de robot al tamelijk autonoom kunnen opereren. 

Symposium 
Scintilla organiseert in december het symposium Mechatronics, pioneering or self-evident. Een 
van de sprekers, de Deense hoogleraar J. Buur, stelt dat het naïef is te denken dat de 
mechatronicaopleiding in vier jaar kan worden gepropt. Het vereist interdisciplinariteit, 
systeemdenken, creativiteit, en zakelijk inzicht en moet worden aangevuld met bedrijfsopleidingen 
en postgraduate cursussen. Zo doen de Japanners het volgens hem ook. Van Amerongen voegt 
daaraan toe dat de organisatie van universiteiten in monodisciplinaire faculteiten niet erg 
bevorderlijk is voor de nieuwe aanpak. 

Onderwijs 
Corrie Huijs genomineerd voor onderwijsprijs 
Negen docenten zijn genomineerd voor 
de onderwijsprijs 1992. Voor 
Informatica valt Corrie Huijs die eer te 
beurt. De prijs is ingesteld om de 
aandacht van medewerkers weer wat 
meer op het onderwijs te richten. Met 
goed onderzoek valt tegenwoordig 
meer eer te behalen en dat gaat ten 
koste van de kwaliteit van het 
onderwijs. Voor Corrie is de nominatie 
‘een grote verrassing, maar wel heel 
leuk.’ Ze geeft bij de vakgroep 
Architectuur en implementatie van 
digitale systemen (AID) het D1-vak 
Uitrusting van digitale systemen. Als 
mentor is ze zelf erg actief, wacht niet 
op het initiatief van de kant van de 
student maar gaat er zelf op af. In de nominatie staat dat ze haar werk met volle overgave en zelfs 
ten koste van zichzelf doet. Zij reageert daarop: ‘als docent heb je een grote verantwoordelijkheid 
voor je studenten. Je moet zorgen voor goede dictaten, enthousiasme en motivatie.’ 
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Teleac-cursus Databasemanagement 
Vanaf eind april verzorgen Henk Blanken en Sietze van der Honing de Teleac-cursus 
Databasemanagement. Er zijn acht tv-lessen van een half uur. De cursus is bedoeld voor kleine 
ondernemers en medewerkers die niet in de automatisering zelf werken. Er zijn al 3200 
cursuspakketten verkocht en verwacht wordt dat dit aantal zal stijgen naar 5000. Volgens Sietze is 
de cursus ook geschikt voor het eerste jaar van de nieuwe studierichting BIT in het aankomende 
studiejaar. 
 

 
Henk Blanken en Sietze van der Honing verzorgen een Teleac-cursus Databasemanagement 
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Centrum voor Informatie Voorziening 
pc-zaal CIV 
De eerste maanden loopt het storm in de pc-gebruikerszaal van het CIV waar men op 
kleurenmonitoren kan werken. Studenten betalen voor privégebruik twee gulden per dagdeel om 
enige accuraatheid bij de reservering af te dwingen. Verder dragen de faculteiten volgens een 
verdeelsleutel bij aan de kosten. Het voortbestaan komt nu echter in gevaar omdat de exploitatie 
van drie ton niet kan worden gedekt met contracten met de afdelingen voor verhuur voor practica 
en cursussen. Als er geen steun uit de centrale middelen komt dreigt over twee jaar sluiting als de 
apparatuur is afgeschreven.  
 

 
De pc-zaal RC-107W wordt nog volop gebruikt, maar het voortbestaan lijkt onzeker 

Gelukkig komt er steun van het CvB en kan na de zomer zelfs de bijdrage van twee gulden komen 
te vervallen. 
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Datanet Drienerlo 
Na het mislukken van een proef met e-mail op de campus zijn de studenten niet werkeloos blijven 
afwachten. Er is een vereniging Data Net Drienerlo opgericht met het doel uiteindelijk alle 
campusflats via een netwerk met de buitenwereld te verbinden. Op dit moment zijn alleen in de 
Claslaan nog maar 23 computers aangesloten met een verwachte groei naar 45 tot het einde van 
het collegejaar. Toen begin 1991 TO afstand deed van haar verouderde netwerk heeft derdejaars 
INF-student Gerrit Hiddink de componenten overgenomen. In april zijn twee flats met elkaar 
verbonden en nu liggen er kabels over de hele lengte van de Calslaan. Als in een flat minstens drie 
studenten op het netwerk willen wordt een aansluitkastje geplaatst waarop men in de flat zelf zijn 
computer moet aansluiten. De contributie is 20 gulden per jaar. De vereniging wil het netwerk over 
de hele campus uitbreiden en houdt argwanend alle graafwerkzaamheden in het oog om goedkoop 
mee te kunnen liften. 
 

 
Systeemoperator Gerrit Hiddink, spin in het web van Datanet Drienerlo 
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1993 

Jaaroverzicht 
Nieuwbouw 
Op 17 juni wordt het hoogste punt van het Informaticagebouw bereikt en wordt om 16 uur het 
pannenbier aan de bouwvakkers uitgedeeld. Bij het hijsen van de vlag verzekert Schutte: ‘Ik wil 
benadrukken dat het hier om het Informaticagebouw gaat’, daarmee de hoop uitsprekend dat het 
conflict met INF tot een goed einde gebracht kan worden. 
 

 
CvB-lid Schutte bij het bereiken van het hoogste punt 
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Eind november is de huurprijs bekend. Het CvB stelt de vierkantemeterprijs op 345 gulden per 
jaar. Informatica wil niet meer betalen dan 315 gulden. Het gaat om zesduizend m2. Het nieuwe 
gebouw kan in maart 1994 worden betrokken. 

Het Collegezalen Complex 
Nu de faculteiten steeds minder eerstejaars beginnen te trekken moet de huisvesting op een aantal 
punten worden herzien. De planning voor de grootte van de collegezalen in het nieuwe CC is 
gebaseerd op een inmiddels verouderde prognose voor de studenteninstroom van twee jaar 
geleden. Het gevolg is dat de op een na grootste collegezaal van 350 teruggebracht zal worden 
naar 250 plaatsen.  
In september volgt de sloop van Hal C. De vakgroepen van Informatica die daar tijdelijk zijn 
gehuisvest hebben nu tijdelijk onderdak in een deel van het CT-gebouw. Voor de sloop is zes 
weken uitgetrokken waarna de bouw van CC kan beginnen.  
 

 
De sloop van Hal C om plaats te maken voor CC.  

De sloop kost acht ton. De hoge kosten worden veroorzaakt door het te verwijderen astbest. 

Stapje terug voor INF 
Informatica is boos over de herziene lagere inschaling door het CvB bij de zoogenaamde derde 
stap in de herziening van het verdeelmodel. Aanvankelijk was INF in de hoogste cluster 
ingeschaald, samen met WB, EL, TN en CT, wat een lichte vooruitgang van 1,6% betekende. 
Maar daar is nu weer verandering in gekomen. Informatica ziet de toekomst somber in. Het is de 
nekslag voor de uitgezette beleidslijnen en een ernstige verzwakking van de positie op nationaal en 
internationaal niveau. Frans van der Avert wil zelfs afzien van een verhuizing naar het nieuwe 
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gebouw omdat INF de huur daarvoor niet meer kan opbrengen. Schutte vindt dat onzin en vindt 
dat INF zakelijk moet blijven in de onderhandelingen. 
Apers, Brinksma, De Jonge en Van der Avert zijn boos. ‘We verkeerden op basis van gesprekken 
met het CvB in de veronderstelling dat we bij de technische universiteiten zouden worden 
ingedeeld. Bezuinigen op personeel wordt een probleem. Door de leeftijdsopbouw kan dat niet via 
natuurlijk verloop. Ontslaan geeft wachtgeldproblemen. Daarnaast is er een cumulatief effect: 
minder geld is minder mensen en daardoor weer minder derdegeldstroomprojecten. 
De faculteit rekende al op een begrotingstekort vanaf 1997 van 1,5 op 17 miljoen maar dacht daar 
nog net mee te kunnen leven. Met een tekort van 1 miljoen extra (0,7 volgens het CvB) wordt de 
situatie echter onhoudbaar. 
Het CvB realiseert zich niet dat een computernetwerk bij INF iets anders is dan bij andere 
faculteiten. Niet voor niets is bij INF destijds een eigen netwerk naast het UT-net ontwikkeld. Het 
gaat om duurdere breedbandige netwerken waarmee het technisch profiel van het 
informaticaonderzoek aan de UT kan worden gehandhaafd en het onderzoek van CTIT gestalte 
gegeven kan worden. 
Op 18 mei is er een speciale sectievergadering over de derde stap en op 25 mei heeft de UR het 
laatste woord. Voor het compartiment onderwijs resulteert dat door het aanpassen van een aantal 
berekeningsfactoren weliswaar in een iets betere uitkomst, maar INF gaat wel definitief van het 
zware naar het lichte technische cluster. Als Schutte voor de grap opmerkt dat INF nu zijn reserves 
maar moet opsouperen verlaat Apers boos de vergadering. ‘We worden nu geconfronteerd met een 
jaarlijks tekort van negen ton, en hebben in wezen van het CvB en de raad het signaal gekregen om 
ons minder technisch te ontwikkelen.’ Hierdoor verliest INF zijn goede naam bij het bedrijfsleven 
en wordt de concurrentiepositie ten opzichte van andere informaticaopleidingen geschaad. Het 
tekort van negen ton zal na 1993 sterk toenemen tot ruim 1,6 miljoen in 1996 en meer dan 2 
miljoen in 1998. In augustus volgt nog een gesprek met het CvB. Tot dan blijft het onzeker of de 
nieuwbouw wel in gebruik genomen zal worden.  

Reallocaties noodzakelijk 
In het begrotingsbod van 
het CvB gaat INF er voor 
onderwijs, inclusief de 
nieuwe studierichting 
BIT, die voor de helft 
meetelt, 633 ton op 
achteruit, van 8,5 naar 
7,9 miljoen. Voor 
onderzoek is dat 174 ton 
minder, van 8,9 naar 8,7 
miljoen. Volgens Van der 
Avert zijn belangrijke 
reallocaties noodzakelijk, 
vooral omdat INF voor 
een verhuizing staat naar 
een duurder onderkomen. 
Ook moet de trendmatige 
stijging van de salarissen 
worden opgevangen. 
Hoewel het CvB met een 
kleine ‘ombouwsubsidie’ over de brug is gekomen komt de schade in 1994 en 1995 toch nog neer 
op een bedrag van 1,5 miljoen per jaar, oplopend naar 2 miljoen of meer aan het eind van de jaren 
negentig.  
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In de ontwerpbegroting, begin december stelt het CvB aan de UR voor de pijn bij de drie meest 
getroffen faculteiten, WMW, TO en INF te verlichten met een afkoopsom uit de centrale 
bedrijfsreserve. Voor INF zal dat 1,286 miljoen zijn. De faculteit moet dit bedrag in haar eigen 
bedrijfsreserve opnemen om daarmee voor de komende jaren het verlies enigszins te compenseren. 
Van der Avert vindt het redelijk dat het CvB hiermee probeert de pijn evenrediger over alle 
faculteiten te verdelen. Het tekort van 5,37% voor INF wordt hierdoor verlaagd tot 1,75%, wat 
beter in de buurt komt van bijvoorbeeld EL, met een teruggang van 1,5%. 

BIT gaat goed van start  
Op 10 september wordt in Logica het pas geboren kind van BK en INF, BIT feestelijk geknuffeld. 
Jacques Brinkkemper voorziet voor de BIT’ers een gouden toekomst, omdat de Westerse wereld in 
de overgangsfase zit van het post-industriële tijdperk naar een informatiemaatschappij. BIT zit 
overal, van de flappentapper tot de scanner bij de supermarkt. BIT’ers zijn bruggenbouwers omdat 
zij zowel de taal van het bedrijf als van de informaticus spreken. Het onderwijs is daarom vooral 
probleemgericht opgezet. In het tweede jaar runnen de studenten een BIT-BV. In plaats van de 67 
die zich aanvankelijk hadden aangemeld beginnen er nu 77 aan de nieuwe studie. 
 

 
Apers, Krabbendam (TBK), Brinkkemper en de Smit drinken op de start van BIT 

Personeel 
Computerkrant 
Duco Fijma, promovendus bij Informatica verzorgt dagelijks een krant op het www, ten behoeve 
van landgenoten die voor studie of onderzoek elders op de wereld verblijven. Iedere dag wordt een 
greep gedaan uit het nieuws in de Nederlandse dagbladen. Fijma heeft ‘dienst’ op donderdag. Op 
de andere dagen wordt de krant gevuld door medewerkers op andere universiteiten. Het kost hem 
een half uur per week. Het wordt door de lezers erg op prijs gesteld. 
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Henk Swaters 
Henk Swaters, vanaf 1984 technisch 
medewerker van de beheers- en 
onderhoudsgroep van Informatica, bijt 
zichzelf als een ‘pitbulltechneut’ vast in 
een op te lossen probleem. ‘Als wij met 
z’n allen een dag weg zouden gaan zou 
het hier heel spannend worden’, zegt hij 
over de enthousiaste groep waarin hij 
met plezier werkt. Hij verhelpt 
storingen, doet onderhoud, voert 
vernieuwingen in en probeert bij te 
blijven op zijn vakgebied. Hij vindt het 
prachtig steeds met de nieuwste 
ontwikkelingen op de hoogte te kunnen 
blijven. In de afgelopen tien jaar is het 
aantal te beheren computers gegroeid 
van twee naar 160 pc’s en 160 
Unixsystemen. Aankomende zomer 
moet het practicum worden verhuisd 
naar de nieuwbouw. 
 

 

 

 

 

Studenten 
Minder instroom voor INF 
De opleving in 1992 blijkt helaas maar van korte duur te zijn. Vanaf 1989 daalde de instroom van 
199 via 190, 144, 161, en 109 naar een schamele 69 voor het aankomende studiejaar. De trend zet 
nu duidelijk door en Informatica wordt gedwongen met het CvB te gaan praten over een 
onvermijdelijke reorganisatie. BIT, waarvoor zich 67 studenten hebben aangemeld biedt wat 
ruimte omdat het voor de helft voor rekening van Informatica komt. Het totaal komt daarmee netto 
iets boven de honderd uit. Dit gegeven, samen met de plaatsing in de lichte technische cluster 
betekent dat de financiële situatie niet rooskleurig is, al zijn er nog wat reserves. Het overschot aan 
personeel moet liefst zonder gedwongen ontslagen verlopen. Voor een deel door natuurlijk verloop 
en voor een deel mogelijk door ‘outplacement’, waaraan wel weer een omscholingsprijskaartje 
hangt. TW en INF zijn bij de inschrijvingen de enige verliezers, de andere faculteiten stijgen licht 
of blijven nagenoeg gelijk. Het totaal stijgt van 1158 naar 1245. Als reden voor de sterk 
verminderde instroom wordt de sterke integratie van de pc in alle studies gezien. Waar je vroeger 
specifiek informatica voor ging studeren kom je nu vanzelf ook in andere gebieden tegen. 
Informatica gaat een beetje aan zijn eigen succes ten onder. Een extra probleem is nog dat 
doorstromende hbo’ers er straks van de minister nog maar een in plaats van drie jaar extra 
studiefinanciering bij krijgen. Dat betekent een extra klap voor INF waar een derde deel van de 
eerstejaars uit hbo’ers bestaat. 
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Druk bij IAPC 
Studenten kopen voor een miljoen aan pc’s. IAPC is hiermee een geduchte concurrent voor het 
CIV geworden. Binnen vijf jaar heeft de vereniging een jaaromzet van 1 miljoen gehaald. Dit jaar 
worden er weer vierhonderd afgezet. Ook de floppy’s vliegen met duizenden per week over de 
toonbank. Daarbij komen nog componenten en randapparatuur. Gemiddeld komen er vijftig 
studenten in de middagpauze in de ‘winkel’ die in de Hallen is gevestigd. Het succes is te danken 
aan het feit dat goedkoop kan worden geleverd door de beste leveranciers uit te zoeken, met 
vrijwilligers te werken en geen winstoogmerk te hebben. Toch voelt het bestuur het niet als 
oneerlijke concurrentie voor het CIV. IAPC is een aanvulling voor de student, waar het CIV zich 
niet primair op richt. Bollen van het CIV is het met de studenten eens. Bovendien heeft die groep 
minder behoefte aan ondersteuning, service en cursussen. Het scheelt het CIV echter wel zo’n drie 
ton in omzet.  
 

 
IAPC verkoopt voor een miljoen aan pc’s 

Henk Jurriëns, salesmanager en PR-functionaris in het vijfkoppige bestuur van IAPC vecht voor 
auditorensteun voor de vrijwilligers die door hun inzet studievertraging oplopen. Die is tot nu toe 
geweigerd omdat een stichting geen leden heeft en daarom geen vereniging is. Dat is onterecht, 
want het werk bij IAPC lijkt veel op een stage waar je leert een bedrijf te runnen. 

In de race voor de eerstejaars  
Beide partijen zien met belangstelling uit naar de eerstejaars die van de UT de aanbeveling krijgen 
om een pc aan te schaffen. Van het CvB heeft het CIV toestemming gekregen voor een pc-regeling 
voor eerstejaars studenten. Voor 2100 gulden kan met een tweejarige renteloze lening van 1500 
gulden een 386 DX 40 worden aangeschaft. Om de verkoop nog wat aan te wakkeren vraagt het 
CIV de faculteiten een subsidie van 300 gulden te geven op de aankoop. EL, TO, TW en CT 
zeggen dat toe maar INF vindt het niet nodig dat een eerstejaars al over een pc beschikt. De 
faculteit biedt voorlopig voldoende faciliteiten. Het CIV wil in juni de aankomende studenten een 
brief sturen waarin wordt gezegd dat ze een pc nodig hebben en dat het CIV die goedkoop kan 
leveren. 
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De SRD, de IK’93 en IAPC protesteren bij het CvB tegen deze regeling, en vooral tegen de brief 
en het tijdstip waarop die wordt verstuurd. Het is lang niet zeker dat die pc het eerste jaar al 
noodzakelijk is en bovendien is de genoemde driehonderd gulden te veel. Het aanbod moet pas 
komen als de studenten hier al een tijdje rondlopen en de situatie kunnen overzien. Het CIV 
krabbelt hierop wat terug en zal niet in iedere brief zeggen dat die pc noodzakelijk is. Het wordt 
afhankelijk van de faculteit. Uiteindelijk worden slechts vijfenzeventig pc’s door studenten bij het 
CIV besteld. 
 

 
Drukte bij IAPC. 
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75 pc’s staan klaar voor het pc-privé-project voor eerstejaars 

Studiereis Inter-Actief 
In oktober organiseert Inter-Actief een studiereis door de VS waaraan 26 studenten deelnemen. Er 
worden bedrijven en universiteiten bezocht in New York, Boston en Silicon Valley, waarbij de 
nadruk ligt op multimediaonderzoek. In Amerika wordt onderzoek naar breedbandnetwerken door 
de overheid gestimuleerd. Als voorbeeld dient een WAN met 45 MB/s (Het UT-net gaat tot 10 
MB/s) dat gedeeltelijk zelfs 622 MB/s toelaat. Onderzoekers van de aangesloten instituten kunnen 
op verzoek deze totale bandbreedte voor hun onderzoek gebruiken. Een ander hot item in de VS is 
Health care. Met goede netwerken wordt het stellen van diagnose op afstand mogelijk, wat 
kostenbesparend werkt in een land met grote geografische afstanden. De toepassingen zijn vele 
zoals het uitzenden van radio en tv via het netwerk, waarbij de computer naar een aantal zenders 
kan kijken en daar de gewenste informatie voor de gebruiker uit kan filteren. In het Thomas J. 
Watson Research Lab draait een video-on-demand toepassing. Ook de filmindustrie maakt voor 
speciale effecten graag en steeds vaker gebruik van multimediale toepassingen. In de VS stapt men 
naar verwachting eerder op ATM over dan in Europa waar men nog halsstarrig aan ISDN 
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gekluisterd blijft, dat onvoldoende in staat is aan de gewenste breedte van het netwerk te kunnen 
voldoen. AT&T heeft al een chip ontwikkeld waarmee ieder huishouden via ATM aan het netwerk 
kan. 

Vakgroepen en instituten 
CTIT 
Hoewel het CvB het CTIT een ‘waardevolle bijdrage’ vindt wil de UR liever nog wat treuzelen 
met de oprichting ervan. Eerst moet de samenwerking tussen de betrokken vakgroepen maar eens 
wat meer gestalte krijgen. Er kan bijvoorbeeld eerst een voorlopige werkgroep ex art. 92 WVO 
worden ingesteld die dan later kan uitgroeien tot een instituut. 
Aan CTIT zullen EL, TW, TO, WMW, BSK en INF deelnemen, waarbij INF penvoerder zal zijn. 
Het gaat om 72,67 fte die zich willen gaan bezighouden met het ontwerpen van complexe 
telematica- en informatietechnologiesystemen inclusief de inpassing daarvan bij de gebruiker. 
Niemegeers wordt voorgesteld als wetenschappelijk directeur.  
Volgens hem is haast geboden. Telematica staat nog in de kinderschoenen, maar is een van de 
topgebieden van de nabije toekomst en Twente heeft mede door TRC alle troeven in handen. De 
concurrentie steekt overal de kop op, vooral in Delft. De UR vindt de maatschappelijke inbreng 
van WMW erg mager (3 fte tegen 66 bij EL en INF) en wil de samenwerkingsplannen eerst verder 
uitgewerkt zien. Bovendien hangt de toetreding van TBK nog in de lucht omdat de formateurs de 
omvang van het relevante onderzoek daar zo onzeker vinden dat het twijfelachtig is of sprake kan 
zijn van voldoende substantiële interesse en inbreng.  
Niemegeers hoop dat de oprichting in juni kan plaatsvinden, anders is hij bang dat Twente een 
‘reuzekans laat glippen’. Zie ► URaad remt CTIT. 
 
Eind maart beraden de faculteitsraden zich over het initiatiefplan tot oprichting. TBK besluit 
alsnog mee te doen. INF verzamelt de commentaren uit de deelnemende faculteiten en verwacht 
die nog voor de zomer aan de UR te kunnen aanbieden. De UR heeft inmiddels al te kennen 
gegeven af te zien van het plan eerst een werkgroep op te richten. 

Groen licht voor CTIT 
Drie jaar nadat de plannen voor het eerst werden ontvouwd kan Niemegeers tegen het einde van 
dit jaar met het CTIT van start gaan. Het gaat daarbij niet alleen om het ontwerpen van complexe 
telematica- en informatietechnologie-systemen, maar vooral ook om de inpassing van deze 
systemen in de gebruikersomgeving. Dat is van groot belang voor het succes van deze systemen. 
HP zet bij zijn grote projecten ook maatschappijwetenschappers in vanwege de grote risico’s die 
ermee gemoeid zijn. De taak van Niemegeers is om beide disciplines daadwerkelijk in een 
samenwerkend verband bijeen te brengen en niet alleen maar als een paperclipinstituut. Er moeten 
dus snel een aantal integratieprojecten komen. Twee zijn er inmiddels al van start gegaan: CSCW 
Shared Infrastructures, en Optical functions in multiwavelength data exchange networks. De 
startsubsidie is door de UR wel gehalveerd tot 250 duizend per jaar gedurende drie jaar. 
Niemegeers kan daar, gezien de huidige minder rooskleurige financiële situatie wel begrip voor 
hebben. Aanvullen van het verschil met derdegeldstroomprojecten zal in deze tijd van recessie ook 
niet meevallen. EG-projecten zijn moeilijk te bemachtigen. 

TRC eindelijk echt aan de slag 
Het afgelopen jaar heeft Vissers zich gebogen over een businessplan voor het TRC. Het is een dik 
document geworden met veel aandacht voor wetenschappelijke doelstellingen en de positie van het 
TRC in het maatschappelijk krachtenveld. Gemikt wordt op een combinatie van fundamenteel 
strategisch- en maatschappelijk relevant korte-termijn onderzoek, waarbij het vooral gaat om het 
zoeken naar generieke toepassingen van telematica in diverse maatschappelijke sectoren. 
Medische en juridische telematica-applicaties liggen dicht bij elkaar. Ook is er aandacht voor de 
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meer technische aspecten bij multimediasystemen. De bemanning omvat nu een UHD, elf UD’s en 
een aantal junior-onderzoekers. De partners zullen jaarlijks zes miljoen investeren. Zij willen 
daarvoor marktgericht onderzoek. Het kost dan ook enige moeite daarnaast ook fundamenteel 
onderzoek te kunnen blijven doen. 

Onderwijs 
Friesland aan de lijn 
Bij wijze van experiment doceert Rieks op den Akker zijn college functioneel programmeren voor 
de informaticastudenten van de Vestiging Friesland via de telefoon door middel van 
videovergaderen. Zowel het TRC als het OC heeft belang bij dit experiment. Het college wordt 
gegeven vanuit het PTT-gebouw in Hengelo. De ervaringen van Rieks zijn niet ongunstig. Het is 
even wennen en je kunt niet heen en weer lopen bij een bord. Studenten kunnen wel meteen 
reageren. Er wordt gewerkt met twee camera’s, een om de docent en een om de sheets in beeld te 
brengen. Omdat er nog maar een bewegend beeld kan worden overgestuurd moet nu nog genoegen 
worden genomen met een stilstaand beeld van de docent. Studenten in Friesland zijn positief, al 
laat de beeldkwaliteit wel te wensen over. Voor het televergaderen is een 2 MB verbinding 
noodzakelijk, waarvoor aan de PTT 4,55 gulden per minuut moet worden betaald. Daarbij komt 
nog twee keer de zaalhuur voor 200 gulden per uur.  
 

 
Op de Akker als docent van het videocollege vanuit Hengelo 

Bier voor Martin 
Voor Informatica is Martin Beusekamp van SPA genomineerd voor de onderwijsprijs 1993. De 
nominatie is toegekend voor de wijze waarop hij zijn mentoraat vorm geeft, voor zijn manier van 
lesgeven en voor het in samenspraak met het OC ontwikkelde computerondersteund 
onderwijsprogramma voor twee vakken Digitale techniek, die hij samen met Bonnema geeft. Op 
een van die colleges hebben EL-studenten het een keer gepresteerd om snel zijn glas water om te 
wisselen voor een glas bier. Martin was blij verrast, ook over de nominatie. Om de kwaliteit van 
zijn onderwijs op te schroeven heeft hij vijf maal een cursus bij het OC gevolgd. Hij geeft zijn 
colleges op een interactieve manier, waarbij studenten door tussenvragen en gedoseerde humor bij 
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de les gehouden worden. Na zijn promotie in 1987 bij EL heeft Martin minder tijd voor onderzoek. 
Hij is ook voorzitter van de voorlichtingscommissie van INF. Lastig is dat hij zowel met het 
blokonderwijs van EL als met de trimesterindeling van INF te maken heeft.  
 

 
Onderwijsprijs voor Martin Beusekamp 

Ook later draagt Martin een koel biertje bij Inter-Actief een warm hart toe, getuige de 
aankondiging van een in 1998 georganiseerde paasborrel, waarop staat: ‘Laat beusekamp dit jaar 
niet weer de bokaal winnen, dus: komt allen!!!’ De bokaal gaat traditioneel naar het personeelslid 
dat zich het meest laat zien op de door de studievereniging georganiseerde borrels. 

Centrum voor Informatie Voorziening 
Via het UT-netwerk zijn meer externe netwerkfaciliteiten beschikbaar. Het TCP/IP Internet is 
beschikbaar, evenals CREN, dat nu de vroegere netten EARN, Bitnet e.a. omvat. Verder is 
NETNEWS beschikbaar via USENET. 

Dial-back 
Voor de veiligheid schakelt het UT-netwerk over van dial-in naar dial-back. Alleen de 
thuisgebruiker die bij het CIV geregistreerd staat kan op deze manier het netwerk op. Bij het 
vorige systeem konden gebruikers anoniem toegang krijgen als ze de juiste procedure volgden. Bij 
aangerichte schade was dan niet te achterhalen wie die had veroorzaakt. De maatregel houdt ook 
verband met de op 1 maart in werking getreden wet die het mogelijk maakt misbruik te straffen. 
Omdat de UT nu opdraait voor de telefoonkosten worden die ongeacht het gebruik voor iedereen 
op 25 gulden per maand gesteld. 

Cd-romspeler 
In februari adverteert het CIV met een cd-romspeler voor de pc onder het motto: verwen uzelf en 
uw pc. Het enkelspeed apparaat kost maar liefst bijna 600 gulden. Voor 75 gulden meer wordt hij 
door het CIC ingebouwd. Je krijgt er wel gratis een Simtel-cd met 600 MB aan public domain en 
shareware software bij. 



121 

1994 

Jaaroverzicht 
Cheque voor kunst 
De bouwcombinatie Drienerlo overhandigt Frans van der Avert op 11-03-94 een kunstcheque ter 
waarde van het omgekeerde van de datum: 9.403,11 tijdens een diner bij de oplevering van het 
nieuwe gebouw. Van der Avert belooft het geld te zullen besteden aan een kunstwerk dat een 
relatie heeft met informatietechnologie. 
  

 
Kunstcheque 

Verhuizing 
De nieuwbouw voor Informatica is in februari klaar. Begin maart kan de verhuizing beginnen. Dat 
gebeurt volgens een draaiboek, dat ervoor zorgt dat alle onderdelen, inclusief het laboratorium op 
15 april over zijn. ‘Eindelijk zitten we straks weer allemaal bij elkaar’, verzucht Van der Avert. 
Over een verlaging van de huurprijs is hij het met het CvB nog niet eens geworden. Voorlopig 
blijft die 345 gulden per vierkante meter. Er is nog hoop op een korting van 30 gulden, want het 
College wil de huurprijzen gaan baseren op het geboden comfort en niet op de kostprijs, zoals nu 
nog het geval is. Blijkt INF dan teveel te hebben betaald dan krijgen we dat terug. Een minpunt is 
bijvoorbeeld het ontbreken van een eigen kantine. ‘We willen met de reorganisatie voor de deur er 
niet de dupe van worden toevallig in een nieuw en dus duurder gebouw te zitten’, aldus de 
directeur. Gemakshalve wordt niet gerept over enige bijzonderheden van dit gebouw die door de 
architecten Peter Defesche en Arie Hagoort zijn aangebracht, zoals de geruisloze koeling door de 
holle vloeren, het per vertrek te regelen klimaat en de kantine van CC, dat met dit gebouw een 
eenheid vormt en die binnendoor te bereiken is. Verder beschikt het gebouw over zeer 
geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en is er een netwerkstructuur aangelegd van een miljoen dat 
het meest geavanceerde is van Nederland en geschikt is voor multimedia communicatie.  
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Feest 
Op 26 mei wordt met feestelijk vertoon het gebouw geopend. Eerst wordt in de hal een levend 
kunstwerk onthuld. Het is een videowall bestaande uit zestien tv-toestellen. Koos Mars vergelijkt 
het kunstwerk met een computer: met dezelfde hardware kun je met verschillende software telkens 
een geheel andere voorstelling bereiken. Om de portiers te sparen wordt het geluid met een sensor 
die op het aantal aanwezigen in de hal reageert geregeld. De Duitse kunstenaar Klaus vom Bruch 
is de eerste die een productie voor de videowall maakt. Einstein, als symbool voor het universitair 
denken speelt er een rol in. Het kunstwerk kost 120.000 gulden.  
Na deze onthulling vindt om 16 uur de openingsplechtigheid plaats, waarbij Schutte een kanon 
afvuurt voor de ingang van het gebouw. 
 

 
Opening van het INF-gebouw  

Hij merkt daarbij op dat het met de klachten van Van der Avert in een brief aan het CvB (om de 
huurprijs omlaag te krijgen) zo te zien allemaal nog wel meevalt. Na het openingsschot komen een 
aantal sprekers aan bod. Eerst vertelt de architect iets over zijn bedoelingen met het gebouw, 
waarna hij Frans een fraaie ontwerptekening aanbiedt. Vervolgens vertelt Koos Mars hoe goed het 
gaat met Informatica (hoewel de reorganisatie al in de lucht hangt). Hij eert grondlegger 
Duijvestijn met de woorden ‘Ons eerste eigen gebouw is een monument voor zijn visie en 
werkkracht.’1 Studievereniging Inter-Actief doopt het gebouw ‘De legbatterij’ en schenkt een ren 
met kip, met de woorden van voorzitter Gerben Soepenberg: ‘De medewerkers van onze faculteit 
hebben al op veel plaatsen gescharreld.’ Met de komst van het nieuwe gebouw worden ze allemaal 
bij elkaar geplaatst, maar natuurlijk moeten ze gouden eieren blijven produceren.’ Een leuk detail 
is dat de echte kip ook al een echt ei in de ren heeft gelegd, als voorbeeld.  
 

                                                           
1 De vierde foto op de voorzijde van het boek geeft dit symbolisch weer. 
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Een kip speelt een symbolische rol bij de opening 

De toespraken worden gevolgd door een receptie voor genodigden en een barbecue. Om 19.30 
treedt Ivo de Wijs op met een cabaretprogramma dat hij speciaal voor de faculteit heeft 
gecomponeerd, waarbij hij tot jaloezie van de informatici niet uitgezongen raakt over de ‘meisjes 
van de faculteit Letteren’. Aansluitend speelt de Bartenders Reunion, die speciaal door Pierre 
Jansen is uitgezocht om hun goede maar wel erg luidruchtige muziek. Vanaf 23 uur is er in Hal D 
een groot door SAT georganiseerd studentenfeest met onder meer een optreden van de Tröckener 
Kecks en veel vaten bier. Om 23.30 is er nog een vuurwerk en lasershow. Er is een film gemaakt 
van de openingsplechtigheid. Zie ► Opening INF. 

Hal B opgeknapt 
In november is de verbouwing van Hal B, die het Informaticagebouw verbindt met het 
Collegezalen Complex gereed. Vooral de bovenverdieping is ingrijpend vernieuwd. Er is een 
ruime vergaderzaal en een demonstratiezaal, die onder meer voor afstudeervoordrachten kan 
worden gebruikt. Verder zijn er wat werkcollegezaaltjes en is er ruimte voor Inter-Actief en IACP. 

Onderzoek 
Kautz-netwerk voor multimedia 
Gerard Smit van de vakgroep SPA promoveert op 17 februari bij Mullender op een onderzoek naar 
Kautz-netwerken. De titel van zijn proefschrift is The design of central swich communication 
systems for multimedia applications. Multimediagebruikers willen allerlei typen gegevens over 
een netwerk kunnen versturen, variërend van tekst tot video. Kautz-netwerken zijn daarvoor meer 
geschikt dan andere. Omdat elk netwerkpunt daarin een zelfde aantal in- en uitgangen heeft kan 
een heel netwerk opgebouwd worden uit een groot aantal identieke bouwstenen, met als gevolg 
een grote flexibiliteit en fout-tolerantie. Alternatieve wegen door zo’n netwerk zijn allemaal even 
lang waardoor er geen vertraging optreedt tussen bijvoorbeeld beeld en geluid wanneer dat 
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verschillende routes volgt. Om het nog beter in de hand te houden wordt onderscheid gemaakt 
tussen tijdkritische informatie (video met geluid) waarvoor eerst een verbinding tot stand wordt 
gebracht en overige informatie die wel een omweg kan verdragen zoals telefonie. 

Overzichten 1981 - 1994 
Een overzicht van de medewerkers Informatica van 1981 tot 1994 wordt gegeven in  
► Medewerkers Informatica 81-90 en ► Medewerkers Informatica 90-98. 
Een overzicht van de vakken gegeven in de periode 1981 tot 1994 wordt gegeven in  
► vakkenVanaf1981 en ► Vakken 81-94. 
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Informatica aan de THT 
fase 11 

1994 – 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het voorgaande deel, fase 10: Het begin van het einde beschrijft de geschiedenis van een over de 
campus dwalende faculteit Informatica, tot het betrekken van het nieuwe gebouw, dat vanwege de 
hoge lasten bijna een reorganisatie tot gevolg heeft. Gelukkig trekt net op tijd de ‘markt’ weer aan 
en stopt de dalende trend in het aantal eerstejaars. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel, 
vooral bij netwerken en telematica. Het onderzoek wordt in instituten veilig gesteld. Het lijkt weer 
voor de wind te gaan, maar nieuwe bestuurders willen graag hun stempel op de organisatie 
drukken. In Davos smeden ze het plan ‘hartslag’ voor clustering en kanteling, waarmee 
uiteindelijk aan de zelfstandige faculteit Informatica een harde slag wordt toegebracht. In 2002 
gaat Informatica verder als onderdeel van de nieuwe overkoepelende faculteit EWI. 
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1994 

Jaaroverzicht 
Begroting 
Bij het begrotingsbod van het CvB in september blijken alle faculteiten erop achteruit te gaan. INF 
die in het reorganisatieplan al had gerekend op drie ton minder voor het onderwijs moet nu een 
tekort van zeven ton proberen weg te werken, en worstelt bovendien met een dalende instroom, 
een nieuw ongunstiger verdeelmodel en een dure huisvesting. Er is een noodzaak tot reorganiseren 
en dat brengt de gemoederen in beweging. Het bestuur wil de leerstoel Software engineering en de 
halftijd leerstoel Technische toepassingen opheffen en in plaats daarvan een hoogleraar voor het 
Ontwerpen van informatiesystemen aantrekken. De leerstoel Architectuur wil men vijf jaar 
onbemand laten om Vissers in de gelegenheid te stellen daar weer terug te keren na zijn 
detachering bij het TRC. TIOS krijgt ter compensatie een UHD-plaats. Tot 1996 blijven er dan 
vier vakgroepen met daarin de deeldisciplines verdeeld over acht leerstoelen, met elk één 
hoogleraar, één UHD, drie UD’s en drie AIO’s uit de eerstegeldstroom. Elke leerstoel moet met 
deze bezetting zelf tweede- en derdegeldstroomprojecten proberen te verwerven. Met de 1,3 
miljoen afkoopsom van het CvB zal de liefst vrijwillige mobiliteit van het personeel worden 
bevorderd. Iedere vrijgekomen vaste plaats zal worden omgezet in een tijdelijke. Het is de 
bedoeling om uiteindelijk door een selectiecommissie de beste mensen op de beschikbare plaatsen 
te krijgen. De omvang en inhoud van het onderzoek blijft onveranderd. Wel zullen er keuzevakken 
in het onderwijs worden geschrapt. Ook bij het faculteitsbureau en bij BOZ zal worden 
ingekrompen. Voor 1994 worden 70 studenten verwacht. Plus de helft van 60 BIT studenten komt 
het totaal op 100 en dat is nog 20 te weinig. Zie ► Zorgen voor Informatica. 
 

 
Afdelingsraad Informatica 
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De raad fluit het bestuur terug 
Op 16 september komt het voorstel van het bestuur in de faculteitsraad, waarna de 
dienstencommissie zich erover zal buigen. Zover komt het echter nog niet. De geruchtenstroom 
over de reductie tot acht leerstoelen en de selectiecommissie, die in de faculteit is aangewakkerd, 
mede door de geheimhouding van het bestuur over de inhoud van hun rapport heeft veel kwaad 
bloed gezet. Schriftelijke reacties van de vier vakgroepen IS, SPA, TIOS en SETI onderstrepen dat 
voor het huidige rapport geen draagvlak bestaat. Het bestuur overweegt echter niet om af te treden, 
maar gaat opnieuw aan het werk. Liever zelf orde op zaken stellen dan dat het CvB de 
reorganisatie komt regelen. Molenkamp, voorzitter van de faculteitsraad merkt op dat het bestuur 
zich niet houdt aan de procedure voor reorganisaties, die in vijf stappen hoort te verlopen, waarvan 
de eerste is ‘het voornemen tot reorganisatie’. Het bestuur geeft dat toe. Hopelijk kunnen de raad 
en de dienstencommissie nog voor het eind van het jaar duidelijke uitspraken doen op een beter 
geformuleerd voorstel. 

Nieuwbouw 
Op de plaats van de afgebroken Hal C, waar in 1964 Duijvestijn met zijn leerstoel begon aan de 
ontwikkeling van informatica wordt nu hard gewerkt aan de bouw van het collegezalencomplex. 
 

 
CC in aanbouw 
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Studenten 
Utopics wint ondernemersprijs 
Eind november wint Utopics de door het Universiteitsfonds ingestelde ondernemersprijs. Utopics 
is in 1988 opgericht door de net afgestudeerde informaticus Harry Romkema met behulp van 
docent Leo Essink. Er zijn nu 35 mensen in dienst, van wie 28 afkomstig van de UT. Essink heeft 
zich inmiddels bij hen gevoegd. De prijs van tienduizend gulden gaat naar het Ronald Mc Donals 
huis in Nijmegen. Het plastiek komt op het kantoor te staan.  
 

 
Ondernemersprijs voor Utopics 

Decembertelling 
Op 1 december studeren er 7118 studenten aan de UT, van wie 1500 eerstejaars, 191 extraneï en 
626 auditoren. In 1993 was dat 7035 en in 1992 nog 6881. Een lichte stijging dus. De 1 december 
telling is bepalend voor het budget van de UT. BIT startte vorig jaar met 76 studenten. Dit jaar 
studeren er 134. Bij INF daalde het aantal studenten van 772 in 1992, en 699 in 1993 naar 630 nu. 

Vakgroepen 
De onderzoeksgebieden van de in 1990 ingestelde vakgroepen IS, SETI, SPA en TIOS zijn nu 
zover uitgekristalliseerd dat het interessant is te kijken waar men zich mee bezighoudt. 

Informatiesystemen (IS) 
De vakgroep Informatiesystemen is verantwoordelijk voor onderzoek en onderwijs op het gebied 
van informatiesystemen. Het vakgebied is de methodologie en technologie van ontwerp, 
implementatie en onderhoud van gegevensbank- en kennissystemen. 
Het onderzoek van IS richt zich vooral op 
− het adequaat kunnen beschrijven (ontwerpen) van applicatiedomeinen, 
− het ontwerpen en ontwikkelen van hulpmiddelen ter ondersteuning van het ontwerpproces, 
− het efficiënt ondersteunen van applicaties.  
Tot de applicatiedomeinen behoren DSS, CAD/CAM, cartografie, hypertext, multimediale opslag, 
kantoorautomatisering en techniek. 
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Het onderzoek is opgezet rondom drie onderzoeksthema’s: Gegevensbanken, Kennistechnologie 
en Ontwerpmethodologie. 
Het thema Gegevensbanken heeft betrekking op het ontwerpen van databases voor (technische) 
toepassingen en het adequaat ondersteunen van deze toepassingen met behulp van database 
management systemen. Het thema Kennistechnologie omvat het ontwerpen van kennisbanken. 
Hier ligt de nadruk op schaalvergrotingsproblemen en bewijsbare eigenschappen. Het thema 
Ontwerpmethodologie heeft betrekking op het ontwerpen van informatiesystemen voor 
bestuurlijke en technische applicaties. Hierbij hoort ook het ontwikkelen van hulpmiddelen ter 
ondersteuning van het ontwerpproces. 
 
Het onderzoek van de vakgroep is georganiseerd in de volgende projecten. 
− Database management systemen richt zich op het representeren en implementeren van 

gestructureerde objecten in zowel centrale als gedistribueerde omgevingen ter ondersteuning 
van niet-standaard databases. Ook het efficiënt verwerken van vragen behoort tot het 
onderzoek. 

− Object-georiënteerde datamodellen en hulpmiddelen moet leiden tot een formele grondslag 
van object-georiënteerde datamodellen, algoritmen ter verificatie van specificaties en 
hulpmiddelen ter ondersteuning van het ontwerpen. 

− Interoperabiliteit verschaft inzicht in en het aandragen van oplossingen voor de problemen die 
ontstaan als men gegevens uit diverse database- en filesystemen ‘tegelijk’ wil benaderen. 

− Iskander ontwikkelt methoden en technieken voor storingsafhandeling in complexe technische 
systemen. 

− Vossius richt zich op het ontlenen van kennis aan machine-leesbare teksten in natuurlijke taal, 
en het opslaan van die kennis in een kennisbank. 

− Stevin ontwikkelt een op kennis gebaseerde computeromgeving ter ondersteuning van het 
ontwerpen in technische domeinen, waaronder elektrotechniek en werktuigbouwkunde. 

− Pareto extraheert kennis uit economische en financiële gegevensverzamelingen. 
− Technisch-Wetenschappelijke InformatieSystemen onderzoekt hoe kennistechnologie kan 

worden benut bij het construeren en simuleren van fysische modellen; dit werk richt zich in 
belangrijke mate op modelgebaseerde ontwerptaken in technische domeinen. 

− Method engineering houdt zich bezig met het selecteren, construeren en evalueren van 
situatie-specifieke methoden en technieken voor het ontwikkelen van informatiesystemen. 

− Ontwerpen van technische informatiesystemen richt zich op methoden en technieken voor 
realtime applicaties in de procesindustrie. 

− Ontwerpen van systemen voor coöperatie werkt aan technieken voor de specificatie van 
allerlei vormen van samenwerking binnen gebruikersgroepen, zoals coördinatie, 
communicatie en integratie van individueel werk tot groepsresultaten. 

 
Tot het onderwijs behoort ook het verzorgen van de postdoctorale ontwerpersopleiding Ontwerpen 
van Technische Informatiesystemen (OTIS). Deze opleiding duurt twee jaar. Het eerste jaar is 
cursorisch van opzet. Het tweede jaar bestaat uit het realiseren van een grote technisch gerichte 
ontwerpopdracht.  
Verder levert de vakgroep een belangrijke bijdrage aan het onderwijs en onderzoek van BIT, de 
opleiding Bedrijfsinformatietechnologie die in september 1993 van start gegaan is. 
 

IS 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Akker ir B.R.M. van den x x        
Akkermans prof. dr J.M.    x x x x x  
Alberts dr ir L.K. x x x x x x x   
Apers dr P.G.M. (Peter) x x x x x x x x db 
Bakel dr B.J. van      x x x tki 



9 

Bakker dr ir R.R. (René) x x x x x x x   
Balsters dr H. x x x x x x x x db 
Beijer-de Haas mw H.M.C. x x x x      
Bempt ir P.C.A. van den   x x      
Blanken drs H.M. (Henk) x x x x x x x x db 
Bosch-van der Heijden mw E.C. (Els)      x x x db/is 
Brinkkemper prof. dr J.N.   x x x x x x  
Broekman ir P.M. (Piet) x x        
Broenink O.J.J. Btw (Olf) x x x x x x x x is 
By dr ir R.A. de x x x x x x x   
Engmann ir R.G.R. (Rolf) x x x x x x x x is 
Essink drs L.J.B. (Leo) x x        
Feelders dr A.J.    x x x x   
Fokkinga dr M.M. (Maarten)       seti x db 
Grefen ir P.W.P.J. (Paul) x x x x x x x x is 
Haitsma drs A.H. (Anne) x x x       
Honing drs S. van de (Sietze) x x x x x x x x is 
Houtsma dr ir M.A.W. x x x x x     
Joosten dr ir S.M.M. (Stef)  seti x x x x x x  
Kuijk dr ir A.J.A. van x         
Leemeijer ir G. x x        
Mars prof. dr ir N.J.I. (Koos) x x x x x x x x tki 
Oei drs J.L.H.    x x x x   
Rein ir J.H. van (Rick)       x x db 
Sikkel dr N. (Klaas) x x x x - - - x is 
Spil ir A.A.M.    x x x x x is 
Vet dr P.E. van der (Paul) x x x x x x x x tki 
Vonk ir J.       x x db 
Weg drs R.L.W. van de (Rob) x x x x x x x x is 
Westhoff mw A.G.H. x x x x x x x x db/is 
Wilschut mw drs A.N. x x x x x x x x db 
Wognum mw dr P.M. (Nel) x x x x x x    
technische staf          
Boon ing R.T.    x x x x x tki 
Flokstra ing. J.   x x x x x x db 
Raalte ing. F. van   x x x x x x  
Steenbekke G.J.F.   x x x x x x x 
Wit ing V.J. de        x tki 

Software Engineering en Theoretische Informatica (SETI) 
De vakgroep is een bundeling van een aantal onderzoeksgroepen. 
Een grote onderzoeksgroep richt zich op natuurlijketaalverwerking en neurocomputing. Deze 
activiteiten zijn gebundeld in het project PARLEVINK. De thema’s van het taalonderzoek zijn: 
ontleders en ontleedalgoritmen, betekenisrepresentatie, dialoogmodellering en de zogeheten 
pragmatiek. Het onderzoek concentreert zich op de integratie van de verschillende thema’s in het 
ontwerpen van natuurlijketaal-interfaces voor databases. 
Het onderzoek neurocomputing richt zich op neurale netwerken en hun eigenschappen, en is 
gekoppeld aan het taalonderzoek door de vraag naar de inzetbaarheid van neurale netwerken in 
systemen die natuurlijke taal verwerken. 
Methoden, technieken en gereedschappen voor de ontwikkeling van software worden bestudeerd 
en ontwikkeld in het project TRESE. De gekozen benadering van software engineering is object-
georiënteerd. Het onderzoek richt zich niet alleen op methoden en technieken als zodanig, maar 
ook op de ondersteuning van methoden in een ontwerpomgeving. De softwaresystemen waarvan 
de ontwikkeling wordt bestudeerd zijn grootschalig (programming in the large) en gedistribueerd. 
De ontwikkeling van de systemen gebeurt door een grote groep samenwerkende personen 
(programming in the many), de ondersteuning is eveneens grootschalig en gedistribueerd. De 
ontwikkeling van rekenintensieve numerieke programmatuur wordt bestudeerd in het project 
Computeralgebra. Belangrijk thema in dit onderzoek is het samenspel tussen optimalisatie op 
symbolisch niveau, door het herschrijven van formules op basis van wiskundige regels, en 
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optimalisatie op het niveau van codegeneratie voor de concrete machine waarop de toepassing zal 
draaien. Bij dat laatste zijn ‘supercomputing’ en het genereren van code voor vectorprocessing van 
groot belang. 
Formele aspecten van software engineering ten slotte, zijn het thema van het project SIGN. In dit 
project wordt vooral onderzoek verricht aan de specificatie, de verificatie en/of de formele 
afleiding van parallelle algoritmen. Onderzoek op het terrein van softwaremetrieken vindt plaats in 
het project SOME. 
Tussen de verschillende onderzoeksgroepen bestaan vele meer en minder uitgewerkte verbanden. 
Formele afleiding van parallelle algoritmen uit het SIGN-project wordt gecombineerd met de 
ontwikkeling van parallelle ontleders binnen Parlevink. Een zelfde verband is er met de 
vectorisatieproblemen in het Computer Algebra project. Formele specificatie en verificatie hebben 
neurale netwerken als mogelijk en zeer uitdagend toepassingsgebied. Methoden van software 
engineering uit het TRESE-project kunnen worden toegepast op de ontwikkeling van complexe 
taalverwerkende systemen die in het Parlevinkproject aan de orde zijn, terwijl omgekeerd 
geautomatiseerde verwerking van natuurlijke taal een belangrijke rol kan spelen in een methode 
van software engineering, vooral in de eerste fasen (requirements capturing) van het ontwikkel-
traject. 
 

SETI 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Akker ir H.J.A. op den x x x x x x x x tki 
Aksit prof. dr ir M. x x x x x x x x se 
Alblas drs H. (Henk) x x x tios      
Asveld dr ir P.R.J. (Peter) x x x x x x x x tki 
Berg ir K.G. van den (Klaas) x x x x x x x x se 
Berne drs H. van (Hans) x x x x      
Bijron mw C.G. (Charlotte) x x x x x x x x tki 
Bonnes ir H. (Henk) x x x x x x x x se 
Broek dr P.M. van den (Pim) x x x x x x x x se 
Bruggen Kerkhof mw dr ir M.J. van       x x se 
Brunink-Kooij mw A.P.        x se 
Diepen drs N.M. van (Nico) x x x x x x x x se 
Dijk mw ir E.M.A.G. van (Betsy) x x x x x x x x tki 
Drossaers drs M. x x x x x   x x 
Duijvestijn Prof. dr ir A.J.W. (Arie) x em em em em em em em em 
Fokkinga drs M.M. (Maarten) x x x x x x x is  
Goldman dr V.V. (Victor) x x x x x x x  tss 
Grunefeld mw ir H. (Hetty) x x x x x x x   
Hessen dr A.J. van        x tki 
Hintum drs M.T.P.C. van x x x       
Hoeven dr G.F. van der (Gerrit) x x x x x x x x tki 
Hoogvliet-Haverkate mw A.W. (Alice) x x x x x x x x tki 
Hulzen drs J.A. van (Hans) x x x x x x x x se 
Jong mw prof. dr F.M.G. de (Francisca)   x x x x x x tki 
Joosten dr ir S.M.M. (Stef) x x is       
Knol-jaarsma mw B.      x x x se 
Koppelman ir H. (Herman) x x x x x x x x se 
Kuper ir J. (Jan) x x x x x x x x tki 
Lammerink mw J.M.W. (Joke) x x x x tios     
Nijholt prof. dr ir A. (Anton) x x x x x x x x tki 
Nijmeijer dr A. x x x tios      
Oude Luttighuis ir P.H.W.M. x x x x      
Poel dr M. x x x x x x x x tki 
Scollo dr G.   tios x x x x   
Verheul J.C. x         
Visser-Schotmeijer mw A.    x x x x x tki 
Wesselius dr W. x x x       
Zwiers dr J. (Job) x x x x x x x x tki 
techische staf          
Buis ing. J.     x x x   
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Groen ing. J.H.  x x tios      
Helthuis L.J. x x x x x spa    
Schepers ing. W.J.M. (Wim) x x        
Stadt ing. R.R. van de x x x x x x x x se 
Veelen J.B. van  x x x x     

Systeemarchitectuur (SPA) 
De vakgroep SPA is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek op het grensvlak van 
programmatuur en apparatuur: ontwerpmethodologieën voor ultra-largescale digitale systemen, 
parallelle en gedistribueerde computersystemen, besturingssystemen en robotica. SPA richt zich 
op de volgende aandachtsgebieden: 
− Architectuur en Implementatie van Digitale Systemen (AID) 

Deze groep richt zich op ontwerpmethoden voor hardwaresystemen. Niet het gehele 
ontwerpproces maar voornamelijk het ontwerpen van de architectuur en de implementatie zijn 
onderwerp van onderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beschrijvingstaal VHDL en 
de Sprite Input Language (SIL). SIL is een intermediair tussen hardware-beschrijvingstalen en 
silicon compilers. 
Daarnaast vindt ook onderzoek plaats van foutentolererende systemen. Deze systemen spelen 
een cruciale rol als een zeer hoge betrouwbaarheid vereist is (bijvoorbeeld in lucht- en 
ruimtevaart, telefonie en de bankwereld), en de kans op het falen van het systeem vele ordes 
kleiner moet zijn dan de kans op het defect raken van een of meerdere componenten van dit 
systeem. Dit vereist een zekere mate van redundantie in het systeem. Het onderzoek binnen 
AID richt zich vooral op de ontwikkeling van speciale architecturen en algoritmes die nodig 
zijn om in zo’n systeem correct gedrag te garanderen, mits het aantal gelijktijdig defecte 
componenten beneden een bepaald, van te voren gedefinieerd maximum blijft. Als toepassing 
van dit onderzoek wordt een foutentolerant gedistribueerd data-opslagsysteem, genaamd het 
Scattered Backup System, ontwikkeld. 

− Parallelle Systemen. 
Onder een parallel systeem wordt verstaan een computersysteem dat is ingericht om deeltaken 
parallel te kunnen laten uitvoeren met als doel een verhoogde prestatie en/of een verbeterde 
betrouwbaarheid. Parallelle systemen zijn er in diverse soorten en maten. Binnen SPA is de 
aandacht gericht op MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) systemen, opgebouwd uit 
een aantal RISC-processoren. Het onderzoek heeft betrekking op de communicatie tussen 
deze processoren (ATM desk area netwerken) en op operatingsysteem-ondersteuning, onder 
meer ten behoeve van multimediatoepassingen.  

− Gedistribueerde Systemen. 
Een gedistribueerd systeem is een computersysteem met de volgende eigenschappen: 
(1) het bestaat uit meerdere processing elements (processor met lokaal geheugen), die  
(2) onafhankelijk van elkaar kunnen falen, en  
(3) een netwerk dat die processing elements met elkaar verbindt. Door deze eigenschappen uit 
te buiten kan men een systeem bouwen dat veel betrouwbaarder is dan de individuele 
onderdelen, dat onbeperkt uitbreidbaar is en dat overal dezelfde functionaliteit biedt. Het 
onderzoek concentreert zich op het ontwerpen van storingstolerante architecturen voor zeer 
grote gedistribueerde systemen, storingstolerantie in realtime, en ondersteuning van 
multimediatoepassingen. Op het ogenblik wordt onderzoek gedaan aan multimedia, tele-
onderwijs en draadloze netwerken. 

− Technische Toepassingen. 
In deze richting wordt algemeen aandacht besteed aan analyse, specificatie, modellering en 
implementatie van realtime embedded besturingssystemen, zoals die onder meer voorkomen 
bij mechatronische en biomedische toepassingen. 
Specifiek thema is de planning en besturing van (groepen van) autonome systemen (robots). 
Onderzoeksrichtingen zijn: architectuur van autonome systeembesturing, algoritmen voor 



12 

bewegings- en taakplanning, en ontwerp en ontwikkeling van experimentele, mobiele 
robotsystemen. Onderzoek naar plannings- en besturingsstrategieën (reactief en/of 
deliberatief) voor meerdere samenwerkende (of interfererende) robots geschiedt zowel door 
simulatie als door experimentele realisatie. Nadruk zal worden gelegd op sensorgebaseerde 
besturing zodat onbekende en/of veranderende omgevingen kunnen worden verkend en robots 
autonoom hun weg kunnen vinden. Een bijkomend facet bij praktische implementatie van 
realtime embedded systemen is aandacht voor ontwerphulpmiddelen, 
ontwikkelgereedschappen en de vereiste ondersteuning van parallelle en/of gedistribueerde 
besturingssystemen. 

 

 
Sape Mullender: SPA, gedistribueerde systemen 

SPA 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Berg ir A.J.W.M. ten (Ad) x x x x x x    
Beusekamp dr ir M.F. (Martin) x x x x x x x x caes 
Bonnema ir Th.R.C. (Tom) x x x x x x x x  
Burkow mw T.M.     x x x x x 
Delcour K. (Koos) x x x x x x    
Genugten drs Th van der (Theo) x x x x x x x x se 
Havinga ing. P.J.M. (Paul)   x x x x x x caes 
Hofstede ir J. (Jaap) x x x x x x x x caes 
Huijs mw drs C. (Corrie) x x x x x x x x caes 
Isanç-Utkun mw A. (Ainur)    x x x x x caes 
Jansen ir P.G. (Pierre) x x x x x x x x dies 
Koopman mw M.T. (Mathé) x x x x x     
Krol prof. dr ir Th (Thijs)   x x x x x x caes 
Molenkamp ir E. (Bert) x x x x x x x x caes 
Mullender prof. dr S.J. (Sape)  x x x x x x x dies 
Scholten ir J. (Hans) x x x x x x x x dies 
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Schoute dr A.L. (Albert) x x x x x x x x dies 
Smit ir G.J.M. (Gerard) x x x x x x x x dies 
Vervoort ir W.A. (Wiek) x x x x x x x x dies 
Vognild L.K. (Lars)     x x x x  
techische staf          
Eijk E.J. van       x x x 
Gansevles ing. F.A.M. (Fred)   x x x x x x  
Helthuis L.J.     seti x x x es 
Morsink Vollenbroek ing. H.J. x x x x x x    
Plattje ing. H.   x x      
Posthuma ing. J.G. x x x x x x x   

Tele-Informatica en Open Systemen (TIOS) 
TIOS vormt met EL een grensoverschrijdende vakgroep. 
Het vakgebied is gericht op het ontwerpen van gedistribueerde systemen waarbij informatie-
uitwisseling en interacties tussen de systeemdelen en eindgebruikers van een systeem centraal 
staan. Populair gezegd richt tele-informatica zich op computersystemen en de technieken voor hun 
onderlinge koppeling in een open netwerk. Voorbeelden van tele-informaticasystemen vindt men 
bij productieautomatisering, transactiesystemen van banken, kantoorautomatisering, moderne 
telefooncentrales, etc. Voor het ontwerpen van deze complexe systemen en hun onderliggende 
communicatienetwerken zijn zowel elektrotechnische als informaticadisciplines noodzakelijk. De 
vakgroep kent een methodologische en toepassingsgerichte benadering. Het methodologisch 
onderzoek is gesplitst in de volgende disciplinegroepen (DG’s): 
− Architectuur van gedistribueerde systemen onderzoekt nieuwe ontwerpmethoden in het 

bijzonder van referentiemodellen. Referentiemodellen zijn nodig om de complexiteit van 
protocolstructuren in gedistribueerde systemen te beheersen. 

− Formele methoden onderzoekt de beschrijving van gedistribueerde systemen met behulp van 
formele specificatietalen en de analyse van deze systemen op basis van hun formele 
specificatie. Een formele specificatie van het gewenste functionele gedrag is noodzakelijk om 
een correct ontwerp te garanderen. 

− Gereedschappen onderzoekt geautomatiseerde softwarehulpmiddelen die het gehele traject 
van formele specificatie tot implementatie ondersteunen. 

− Kwantitatieve analyse en modelvorming onderzoekt kwantitatieve methoden en technieken 
om in de ontwerpfase reeds de prestatie en betrouwbaarheid van het uiteindelijke systeem te 
bepalen. 

Het toepassingsgerichte onderzoek van de vakgroep bestrijkt het gehele gebied van gedistribueerde 
applicaties tot en met digitale transmissie. De volgende DG’s zijn geformuleerd: 
− Applicatieprotocolsystemen onderzoekt nieuwe, niet fabrikantgebonden, protocollen ter 

ondersteuning van gebruikerstoepassingen zoals ‘transaction processing’ en ‘open distributed 
processing’. 

− Communicatieprotocolsystemen onderzoekt architecturen, protocollen en implementaties voor 
breedbandige geïntegreerde communicatie-infrastructuren en realtime communicatiesystemen. 

− Transmissiesystemen en technologie onderzoekt transmissie van signalen in het elektro-
magnetische en optische domein, ten behoeve van breedbandige communicatienetwerken, 
signaalbewerking en implementaties in hardware van protocolfuncties. Tevens verricht zij 
onderzoek aan CAD-gereedschappen voor geautomatiseerde implementatie van 
protocolfuncties in hardware. Op het gebied van de optische technologie wordt samengewerkt 
met de vakgroep TDM van de faculteit EL. 

− Operationeel management verricht theoretisch getint onderzoek naar management- 
architecturen en praktisch getint onderzoek naar implementatie van management-protocollen. 
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TIOS 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Alblas dr H. (Henk)   seti x x x x x fmg 
Bakker prof.dr ir C.  x x x x x    
Berenschot ir M.        x tss 
Bochove ir A.C. van  x x x x     
Bogaards ir K. x x        
Brinksma prof. dr E. (Ed) x x x x x x x x fmg 
Brugge mw E. ter x x x x x x    
D’Argentino M.Sc. P.R.       x x fmg 
Eijk drs P.J.M. x x        
Ferreira Pires dr L. x x x x x x x x tss 
Geerlings ir J. (Jan) x x x x x x x x tss 
Goede prof. ir B.L. de        x tss 
Haverkort ir B.R.H.M. (Boudewijn) x x x x x x    
Hiddink mw drs W.G. x x x x x x x   
Katoen dr ir J.P. (Joost-Pieter)   x x x x x x fmg 
Kremer dr ir H.H.C. x x x x x x    
Lagemaat ir J. van de x x x x x x x x x 
Lammerink mw J.M.W. (Joke)    seti x x x x fmg/tss 
Langerak ir R. (Rom) x x x x x x x x fmg 
Michiels prof. ir E.F.  x x x x x x x tss 
Niemegeers prof. dr ir I.G.M.M. x x x x x x x x tss 
Nijmeijer dr A.   seti x x x x x fmg 
Packwood L.E.   x x x x x x tki 
Pras dr ir A. (Aiko) x x x x x x x x tss 
Quartel ir D.A.C.  x x x x x x x tss 
Rensink ir A. (Arend) x x x x      
Ruijs ir T.C. (Theo)      x x x fmg 
Scollo dr G. x x x seti      
Sinderen dr ir M. van (Marten) x x x x x x x x tss 
Tretmans dr ir G.J. x x x   x x x fmg 
Vissers prof. dr ir C.A. (Chris) x x x x x x x x tss 
Vlierhaar mw M.J.G. (Mieke) x x        
Widya dr I.A. x x x x x x x x tss 
techische staf          
Belinfante ir A.F.E. (Axel) x x x x x x x x fmg 
Groen ing. J.H.   seti x x x x x fmg 
Hengstum ing. F.P.H. van x x        
Olde Hampsink ing. B.G.M. x         
Tibben ing. T.  x x        
Vries ir D.B. de x x x x x x x x tss 
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Onderwijs 
Eerste BIT-diploma’s 
Op 15 september behalen de eerste 21 BIT-studenten hun P-diploma. Het is een score van 31%, 
niet hoog, maar precies tussen INF en TBK in, waar de studie ook thuishoort. Marcel Beek krijgt 
als eerste het diploma.  
 

 
 

Twee van de 21 hebben vijf of meer negens en/of tienen op hun lijst en krijgen een ‘eervolle 
vermelding’. 
 

 
De eerste P-diploma’s van BIT  
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Opleidingsdirecteur 
Het CvB speelt met de gedachte om in iedere faculteit een opleidingsdirecteur aan te stellen die 
met een eigen budget alle onderwijszaken regelt binnen een soort opleidingsinstituut, met 
gedeeltelijk eigen en uit vakgroepen gedetacheerd personeel. Vakgroepen houden zich dan niet 
meer met de organisatie van het onderwijs bezig maar alleen met de inhoud van de door hen 
gegeven vakken. De CCO reageert kritisch op het idee. Karel de Jonge is zowel in de CCO als in 
de UR een fel tegenstander van deze functie. Het CvB vindt de meerderheid van de UR tegen zich 
en besluit een CCO-werkgroep onder leiding van Albert Pilot in te stellen om het idee te 
onderzoeken en verder uit te werken. 
 

 
Karel de Jonge in de UR tegen de functie van opleidingsdirecteur 
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Onderwijsprijs 1994 
 

 
Hetty Grunefeld: beter onderwijs voor meisjes 

Hetty Grunefeld is dit jaar genomineerd voor de onderwijsprijs, hoewel ze zelf niet veel les geeft, 
wat wel een voorwaarde voor nominatie is. Haar inspanning voor beter onderwijs voor meisjes 
wordt echter belangrijk genoeg gevonden. Haar motto daarbij is ‘goed onderwijs voor meisjes is 
goed onderwijs voor iedereen.’ Jongens profiteren daar namelijk ook van. Hoe meer aandacht er 
voor onderwijs is hoe beter. Jammer genoeg verliest echter het onderwijs steeds meer terrein aan 
het onderzoek. 

Onderzoek 
MART toert langs en op beurzen 
De Mobiele Autonome Robot Twente (MART), een in de fabriekshal rondtoerende zelfdenkende 
assemblagemachine wordt gepresenteerd op de logistiekvakbeurs Logistica in de Utrechtse 
Jaarbeurs.  
Als demo monteert hij al rondjes rijdend een handmixer uit vijf onderdelen. Er is vier jaar aan 
gewerkt. Niet iedereen is ervan overtuigd dat dit in de toekomst de lopende band zal vervangen. 
Wel kan hij flexibel op een ander product overschakelen, maar als er meer rondrijden wordt het 
wel dringen in het magazijn. Er is veel geleerd van het vier jaar durende project dat zijn afronding 
nadert. Vooral over navigatie, wat hij doet door omwentelingen van zijn wielen te tellen en de 
uitkomst te ijken met bakens. Voor het rekenwerk heeft Bakkers van EL transputers ingezet. WB, 
EL, TW en INF hebben samen aan het project gewerkt bij het Mechatronica Research Centrum 
Twente (MRTC). 
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MART-robot 

In december wordt MART uitgenodigd op een vakbeurs over material handling in Chicago. Denis 
Schipper, MOZ bij WB promoveert op het mechatronisch ontwerp van MART. Hij is samen met 
drie andere Aio’s in 1990 met het project gestart: Aart-Jan de Graaf en Wilco Oelen van EL, en 
Henno Tillema van INF. Verder zijn er ca vijftig afstudeerders bij de ontwikkeling betrokken. Het 
geheel staat onder leiding van prof. Koster van WB. 
Enkele onderdelen, zoals het navigatiesysteem zouden nog commercieel uitgewerkt kunnen 
worden, maar het geld van EZ is op. De hoop dat het reisje naar de VS nog wat op zal brengen 
blijkt ijdel. 
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1995 

Jaaroverzicht 
De toekomst van de faculteit Informatica 
In 1994 is een eerste versie van een rapport over de 
toekomst van INF in het licht van de sterke 
bezuinigingen door het bestuur van INF onder leiding 
van Koos Mars opgesteld. Daarin wordt gesteld dat 
gedwongen ontslagen na 1999 niet op voorhand 
worden uitgesloten. Dit levert binnen de faculteit en 
ook bij het CvB veel kritiek op. Volgens het CvB 
wordt met het voorstel de echte reorganisatie 
uitgesteld. ‘Het college verzoekt u derhalve een 
nieuw plan te formuleren dat tegemoetkomt aan de 
bezwaren en zorgen die het College heeft met 
betrekking tot uw voornemens.’ Begin 1995 
verschijnt een tweede versie die met een betere 
financiële onderbouwing meer tegemoetkomt aan de 
wensen van het CvB. Het INF-bestuur wil nu eerst de 
onderwijsvisitatie van 1995 en de onderzoeksvisitatie 
van 1996 afwachten en schort daarom haar visie over 
het toekomstige profiel nog even op. Een krappe 
meerderheid van de raad gaat aarzelend akkoord met 
het nieuw geformuleerde plan. Het rapport wordt 
vervolgens eerst besproken met het CvB en daarna in 
februari in een voltallige vergadering met het 
personeel. Pas daarna zal door het bestuur een personeelsplan worden opgesteld. 

Loopgravenoorlog 
Bij zijn aanstelling in 1992 is Brinkkemper die zich heeft ingezet voor het curriculum van BIT een 
professoraat in 1995 in het vooruitzicht gesteld. Het nu aangebroken moment val echter midden in 
de reorganisatieperikelen van de faculteit. De raad vraagt het bestuur in een motie de benoeming 
nog drie maanden uit te stellen, tot er in een volgende fase van het reorganisatieplan meer 
duidelijkheid is over het onderzoek van de faculteit. Het bestuur vindt dit niet verantwoord en 
vraagt het CvB de motie te verwerpen. Voorzitter van de raad Bert Molenkamp is verrast dat het 
bestuur zijn toevlucht neemt tot zo’n zwaar politiek middel. De motie is volgens hem helder: alle 
vacatures zijn gestopt in verband met de reorganisatie, dus ook deze. Bestuurslid Karel de Jonge is 
bang dat het niet bij een uitstel van drie maanden blijft omdat reorganisaties altijd moeizamer 
verlopen dan verwacht. Er worden door het bestuur wat dreigementen in de strijd gegooid: andere 
kapers zouden aan Brinkkemper trekken, BIT zou een klap oplopen als er niet snel een 
hoogleraarsgezicht aan zou worden gekoppeld en bovendien: BIT hoort maar voor de helft bij INF. 
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Faculteitsraad INF 

Het CvB steunt het bestuur en raadt deze aan de motie naast zich neer te leggen en de zaak nog 
eens duidelijk aan de raad uit te leggen. Mocht deze dan toch nog niet overtuigd zijn dan dreigt het 
CvB zelfs de opleiding BIT geheel bij TBK onder te brengen. De raad is erg ontstemd dat het CvB 
alleen maar naar het argument van het bestuur, dat Brinkkemper dreigt weg te gaan, lijkt te hebben 
geluisterd. Om uit de impasse te komen trekt de raad na enig tegensputteren echter de motie in. 
Veltman van het CvB is zeer te spreken over de bestuurlijke moed van de raad. Als de dreiging 
van een vertrekkende docent er niet was geweest zou het CvB veel terughoudender zijn geweest. 
Hij laat het nu verder maar weer aan de faculteit over. 
Uit onvrede met de veel te trage vordering van de reorganisatie hangt Bert Molenkamp het 
voorzitterschap aan de wilgen. De reorganisatie die in december 1993 is begonnen met het 
vijfstappenplan zou in juni gereed moeten zijn, maar is nu pas door zijn eerste stap heen. Het 
bestuur besluit een zware externe adviseur een plan te laten maken voor uitvoering van de tweede 
fase. Hierdoor wordt het minder verdacht, wat wel nodig is omdat er sinds de commotie over de 
benoeming van Brinkkemper meer irritatie dan vertrouwen is in de faculteit. 

Tweede fase reorganisatie 
Na de eerste fase: het voornemen tot reorganisatie, volgt de tweede waarin het onderwijs en 
onderzoek in kaart wordt gebracht, en het personeel over de banen die overblijven wordt verdeeld. 
In het voorjaar wordt duidelijk dat er mogelijk weer wat meer eerstejaars te verwachten zijn. Dit 
haalt de spanning een beetje van de ketel. 

Plenaire bijeenkomst 
Op 28 maart wordt het personeel in het amfitheater van de Vrijhof geraadpleegd over de stand van 
zaken in de reorganisatie na de eerste fase. Door 23 medewerkers wordt een lijst van grieven over 
het bestuur uitgestort dat verweten wordt onvoldoende te luisteren naar de vakgroepen. De hele 
eerste fase heeft nagenoeg achter gesloten deuren plaats gevonden. Communicatie is er alleen 
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maar via de verplichte kanalen. Het bestuur heeft geen draagvlak gecreëerd. Mars brengt nog eens 
duidelijk de slechte positie onder de aandacht. Dit jaar is er een tekort van 1 miljoen en dat kan 
niet worden opgelost zonder het verlies van arbeidsplaatsen. We zijn nu pas aan het einde van de 
eerste fase, pas als de dienstencommissie, het OPUT en het CvB groen licht geven mag met de 
volgende fase worden begonnen. 

Advies Van de Bunt 
Het Amsterdamse adviesbureau Van de Bunt, dat door het bestuur te hulp is geroepen, adviseert de 
faculteit een platvorm van vakgroepvoorzitters te vormen dat zelf een bezuinigingsplan opstelt. 
Hiermee kan de impasse misschien worden doorbroken en het wederzijds vertrouwen worden 
hersteld. Verder moet de discussie over de direct noodzakelijke bezuinigingen en de visie op de 
lange termijn los van elkaar worden gevoerd. De meerderheid van de raad is het wel met deze 
zienswijze eens. Alleen Van Diepen vindt dat het een niet zonder het ander kan.  
In het oorspronkelijke plan wordt de bezuiniging via een rekenmodel gelijkmatig van bovenaf over 
de vakgroepen verdeeld. Nu moeten deze het dus onderling proberen te verdelen. Een ander 
voorstel van de consultants is te proberen te bezuinigen op huisvesting en apparatuur. Behalve dat 
het extra geld gekost heeft, heeft het advies niet echt veel nieuws opgeleverd. Ook de raad had het 
vakgroepplatvorm al eens genoemd. De ingehuurde deskundigen J. den Hollander en J. van der 
Zijde geven toe dat het hen slechts ten dele is gelukt. ‘De situatie was moeilijker dan we in eerste 
instantie konden overzien.’ Mars is echter wel tevreden. ‘Er is ons een spiegel voorgehouden 
waardoor onenigheden kleiner blijken te zijn dan ze lijken.’ 
 

 
De Jonge, Mars, Mullender en Van der Avert: tevreden over advies Van de Bunt 

Extra informatici nodig 
Het bedrijfsleven staat nog steeds te springen om informatici. Vanaf midden 1994 is door het 
aantrekken van de economie de vraag weer sterk toegenomen. Tot 1998 wordt een groei van 
22.000 extra banen verwacht. In zes jaar tijd is het totaal aantal eerstejaars Informatica in 
Nederland echter gedaald van 1200 naar 463, gemiddeld met 14,4% per jaar. Philips en CMG 
hebben zelf contact opgenomen met het hbo en de universiteiten om bij middelbare scholieren het 
beeld van de informaticus duidelijker naar voren te brengen en de belangstelling voor het 
vakgebied te verhogen. Als dit vruchten afwerpt is de redding voor het noodlijdende INF weer een 
stapje dichterbij. 
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Diesrede Niemegeers 
Niemegeers (foto), wetenschappelijk 
directeur van het CTIT spreekt in de 
34ste diesrede de verwachting uit dat de 
UT het topinstituut voor telematica zal 
binnenhalen. Omdat de UT al beschikt 
over TRC en CTIT moet het zeker 
lukken het instituut als onderdeel van 
het plan Kennis in Beweging van 
minister Wijers van EZ binnen te halen. 
Hij benadrukt dat we dan wel actief 
moeten zijn en niet moeten afwachten. 
Zie verder ► Dies Niemegeers. 

 

 

 

CC in gebruik 
In de tweede helft van maart wordt het Collegezalen Complex opgeleverd. Het is al afgehuurd 
voor een aantal congressen en wordt vanaf september voor het onderwijs in gebruik genomen.  
 

 
Het collegezalencomplex 
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De grootste collegezaal in CC 

 
Architect Peter Defesche 
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De architect Peter Defesche van architectenbureau OD 205 uit Delft is erin geslaagd binnen het 
budget van 13 miljoen een opvallend gebouw neer te zetten. Het gebouw is op het fundament van 
de oude Hal C opgetrokken. Daardoor ontstaat er een grote fietsenkelder wat moet voorkomen dat 
er veel fietsen tegen het gebouw worden geplaatst. Voor de bekleding van het meubilair zijn twaalf 
kleuren gebruikt die door de architect al op de tekening zijn ingekleurd. Enkele ideeën van de 
architect werden wel te duur, zoals een verlichting in de bestrating. In plaats daarvan zijn 
spiegeltjes tussen de tegels geplaatst die het lantaarnlicht moeten reflecteren.  

Opening 
Op 29 juni wordt het gebouw officieel geopend in aanwezigheid van minister mr W. Sorgdrager en 
burgemeester drs J.H.H. Mans. 
 

 
CC is hiermee geopend 
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Spiegel spiegel 
In de kantine is door kunstenaar Jan Merz met veel engelengeduld, potloden en puntenslijpers zijn 
potloodcreatie ‘Spiegel Spiegel’ op zes panelen van 4,8 bij 2,4 meter aangebracht. 
 

 
 

 
Het kunstobject ‘Spiegel Spiegel’ van Jan Merx 

Op 31 augustus wordt het ‘Spiegel Spiegel’ kunstwerk opgeleverd, waaraan vanaf februari is 
gewerkt. Bij het vernissen van de potloodcreatie is iets mis gegaan waardoor op sommige plekken 
donkere vlekken zijn ontstaan. De kunstenaar vat het positief op en ziet erin een natuurlijke 
veroudering. 
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Studenten 
Duizendste Informatica-ingenieur Twente 
De uit Zaandam afkomstige Reinout Laanstra krijgt op 15 september de duizendste Informaticabul 
uitgereikt. Hij studeert af in de bedrijfskundige informatietechnologie op een nieuw 
geautomatiseerd hypotheeksysteem voor de ING-bank. 
In 1990 waren er 402 diploma’s uitgereikt, en in vijf jaar tijd is dat aantal dus met een kleine 
zeshonderd toegenomen. Ondanks de daling van het aantal eerstejaars is het aantal instromers in 
Twente nog steeds het grootst. Opvallend is de belangstelling vanuit Noord-Holland voor de 
Twentse Informatica: 10% van het aantal studenten komt evenals Reinout uit die provincie.  
 

 
Duizendste INF-diploma voor Reinout Laanstra 

Vakgroepen 
Lintje voor Karel de Jonge 
Karel de Jonge krijgt op 29 april de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau voor 
zijn inzet voor de UT en zijn vele nevenactiviteiten bij de Volksuniversiteit, het Talenpracticum en 
‘t Roessingh. Hij ontvangt het lintje in de Schouwburg samen met Van Wijngaarden van TN uit 
handen van burgemeester Mans van Enschede. 
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Karel de Jonge met onderscheiding 

Boudewijn Haverkort hoogleraar in Aken 
Met dertig jaar is hij een van de jongste hoogleraren. Op advies van Niemegeers durft hij het aan 
in Aken een hoogleraarsfunctie te aanvaarden. Boudewijn studeerde en promoveerde bij 
Informatica aan de UT. Hij is van de tweede lichting studenten die in 1982 is begonnen. Hij 
studeerde cum laude af bij Niemegeers in nominaal vier jaar. Daarna is hij vijf jaar als UD aan de 
vakgroep verbonden en promoveert in die tijd. Nu ziet hij het als een uitdaging om in Aken een 
eigen onderzoeksgroep op te zetten. De plannen zijn nog niet uitgekristalliseerd maar het wordt in 
elk geval een leerstoel Gedistribueerde systemen. Hij is in Aken aangenomen op grond van zijn 
onderzoekkwaliteit. De UT heeft daar een goede naam. Niemegeers vindt het vertrek van 
Haverkort jammer maar ziet nu ook weer mogelijkheden de banden met Aken te versterken. 
 

 
Boudewijn Haverkort wordt prof in Aken 
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Onderzoek 
Een index voor het Internet 
De Onderzoeksgroep Kennistechnologie van informatica werkt aan een indexsysteem voor 
elektronische documenten. Het systeem moet in staat zijn trefwoorden af te leiden uit de titel en de 
samenvatting van een document. Op 1 juni gaat daartoe het Condorcetproject van start, waaraan 
onder andere Paul van der Vet een bijdrage levert. Het resultaat moet goedkoper en beter worden 
dan wat nu met de hand gebeurt voor bijvoorbeeld de indexering voor Excerpta Medica. Het is een 
vierjarig STW-project van 1 miljoen. Er worden in de groep van Mars vier nieuwe onderzoekers 
voor aangesteld en het wordt het grootste tweedegeldstroomproject bij INF. Het bouwt voort op 
twee oudere onderzoeken: het Sapiensproject (derdegeldstroomproject van Elsevier), en het 
eerstegeldstroomproject Plinius. 
Hoewel niet op deze projecten, is in de raad wel kritiek geuit op het feit dat bij de reorganisatie het 
geld uit de tweede- en derdegeldstroom alleen maar wordt gereserveerd voor nieuw tijdelijk 
personeel, terwijl het ook het vaste personeel voor gedwongen ontslagen zou kunnen behoeden 
door hen voor deze nieuwe projecten in te zetten.  

Onderwijs 
BIT-BV succes bij BIT 
De in september gestarte opleiding BIT heeft meteen een nieuwe onderwijsvorm ingevoerd die 
goed lijkt te voldoen: het projectgericht onderwijs. Het geleerde wordt zo realistisch mogelijk in 
praktijk gebracht. Vooral BIT-BV voldoet in dat opzicht erg goed. Het curriculum is opgezet door 
Sjaak Brinkkemper, voorzitter van de opleidingscommissie BIT. Van alle vakken wordt 70% 
overgenomen van INF en TBK. De resterende 30% wordt ingevuld met projectvakken, waarbij een 
informaticaprobleem in zijn context wordt opgelost. In elk trimester zit een dergelijk vak. In het 
laatste trimester van het eerste jaar zit het wat grotere integratieproject en in het derde trimester 
van het tweede jaar BIT-BV. In het integratieproject staat als case de fusie van twee Enschedese 
ziekenhuizen centraal waarbij er een nieuw informatiesysteem voor beide ziekenhuizen moet 
komen. Docenten spelen voor de Raad van Bestuur aan wie groepen van zes hun uitgewerkte 
voorstellen moeten presenteren. De besten mogen uiteindelijk hun werk presenteren bij de echte 
ziekenhuizen. Bij BIT-BV gaan twaalf studenten samen een fictief bedrijf opzetten, met een 
bedrijfsplan, een directeur en personeelsmanager en productiemedewerkers. Docenten zijn klant 
van de BV. Zij geven opdrachten vanuit hun vak en belonen de student evenredig met de geleverde 
kwaliteit. Opdrachten kunnen variëren van wiskunde opgaven tot een opdracht voor het 
automatiseren van een bedrijf, waarbij projectmanagement aan bod komt. Aan het einde maakt de 
BV een jaarverslag. Dit verslag en het banksaldo spelen een rol bij de beoordeling. 

Vijfjarige opleiding informatica 
In september gaat de eerste lichting van de vijfjarige opleiding van start. De faculteit moet daartoe 
het curriculum aanpassen maar had dat kortgeleden in 1992 ook al gedaan. Daarom is nu in een 
aantal gevallen alleen het aantal studiepunten voor een bestaand vak wat opgehoogd, waardoor het 
programma beter studeerbaar is geworden. Verder is projectonderwijs toegevoegd. In het eerste 
jaar komt er een integratieproject evenals bij BIT. De ruimte wordt gemaakt door twee P-vakken 
naar het tweede jaar door te schuiven. Verder worden er, zoals De Jonge het uitdrukt, de student 
meer ‘worstjes’ in de studie voorgehouden om een gelijkmatiger doorstroming te bevorderen. Om 
een leuk onderdeel te mogen doen moet er eerst iets minder leuks worden afgerond. Dit wordt dan 
een voorkenniseis genoemd, terwijl het dat niet altijd is. In 1996 wordt overgegaan op een 
jaarcirkel van drie trimesters van elk veertien weken.  
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Computers 
CIC, de computer- en voorlichtingswinkel van het CIV, wordt omgedoopt in CIV-shop. 

Vijfhonderdste campusnetaansluiting 
Het campusnet is een groot succes. In mei wordt de vijfhonderdste aansluiting gerealiseerd. 
 

 
Vijfhonderdste campusnetaansluiting 

Windows 95 
Het Centrum voor Informatievoorziening en de faculteit Bestuurskunde starten op 1 september een 
groot pilotproject met Windows 95, het nieuwe pc-besturingssysteem dat deze week door 
Microsoft op de markt wordt gebracht. Alle BSK-medewerkers krijgen vanaf genoemde datum 
Windows 95 op hun pc geïnstalleerd. De ervaringen ermee zal het CIV gebruiken bij de invoering, 
begin 1996, van Windows 95 bij centrale diensten in het Bestuursgebouw, zoals FEZ en Bureau 
Beleidsondersteuning. Daarna volgen de andere abonnementhouders van PCNS.  
Zie ► Windows 95. 
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1996 

Jaaroverzicht 
SWAP 2000 
Met de nota Kennis in Beweging spraken de ministers Wijers (EZ) en Ritzen de wens uit dat 
Nederland koploper op informaticagebied zou moeten worden. Bedrijven blijven prutsen met 
verouderde software, terwijl de universiteiten de kennis voor verbetering in huis hebben, maar 
teveel versnipperd zijn. Met het Software Actieplan 1996-2000 (SWAP 2000) moet dat nu 
allemaal worden verbeterd en gestimuleerd. Universiteiten en bedrijfleven moeten met elkaar om 
de tafel. Twente is er, als altijd, klaar voor. Concrete plannen bevat SWAP 2000 echter niet, 
behalve dat de ontwikkeling van innovatieve software voor het bedrijfsleven belastingtechnisch 
aantrekkelijk zal worden gemaakt. 

Iets rooskleuriger 
In zijn nieuwjaarstoespraak weet Van der Avert zijn gehoor een hart onder de riem te steken met 
de melding dat er minder diep in eigen vlees gesneden hoeft te worden dan eind vorig jaar nog 
werd gedacht. Middelen die vroeger direct naar de faculteiten gingen zijn nu in de Centrale 
Stimulering gestopt en wij mogen daar toch wel een flinke bijdrage van verwachten, vooral op het 
speerpunt telematica, vindt hij. Verder is er veel activiteit gestoken in de tweedegeldstroom en 
neemt de instroom van studenten weer wat toe. Naar verwachting is het tekort rond 2000 nu van 
3,5 miljoen gereduceerd tot een paar ton. De reorganisatie wordt daarom van richting veranderd, 
van gedwongen ontslagen naar efficiency- en kwaliteitsverbetering. Wat een jaarwisseling op 
bestuurlijk niveau al niet voor gevolgen kan hebben! Zie ► Tekort Informatica. 

Arbeidsmarkt informatici trekt weer aan 
Na een paar rustige jaren, die tot gevolg hadden dat de animo om informatica te gaan studeren 
afnam, neemt de vraag naar informatici weer sterk toe. Er worden door CMG zelfs vliegreizen 
aangeboden om afstuderende informatici naar hun voorlichtingsdagen te vervoeren. CMG heeft er 
tweehonderd per jaar nodig, en er is moeilijk aan te komen. Ook voor Origin betekent de schaarste 
een rem op de groei. Zij starten een eigen interne opleiding om pas afgestudeerden voor het bedrijf 
klaar te stomen, want ervaren krachten zijn helemaal niet te vinden. Soortgelijke geluiden komen 
van CAP Volmac, die maandelijks met een klas van achttien start, om een jaarlijks verloop van 
driehonderd op te kunnen vangen. De toenemende belangstelling wordt deels verklaard door het 
dreigende millenniumprobleem, waarvan bedrijven de gevolgen moeilijk kunnen inschatten. De 
PTT denkt vier jaar lang alleen daarvoor al honderdvijftig programmeurs nodig te hebben. 
Een andere drijfveer vormt het veelvuldig gebruik van computers in embedded systems, en de 
explosieve groei van Internet. Zie ► Arbeidsmarkt informatici. 

Topinstituut 
Minister Wijers stelde vorig jaar in zijn nota Kennis in beweging de vorming van een beperkt 
aantal topinstituten voor die met het oog op de internationale concurrentiestrijd de technologische 
infrastructuur van Nederland moeten gaan versterken. Wijers trekt hiervoor vijfenvijftig miljoen 
gulden uit. Het bedrijfsleven moest voor 1 mei aan EZ laten weten op welke economisch relevante 
terreinen het een topinstituut gevestigd wilde zien. Er zijn ruim vijftien plannen aangemeld. 
Om deel te nemen aan een eventueel technologisch topinstituut kiest de UT in de eerste plaats voor 
het onderzoeksterrein telematica. Daarnaast komen ook micro-elektronica, procestechnologie en 
biomedische technologie in aanmerking voor extra stimulering tot topinstituut.  
In maart blijkt de UR achter telematica te staan en kan INF daarvoor geld uit de Stimuleringspot 
tegemoet zien. Vijf jaar lang een miljoen per jaar, zodat de UT kans maakt zo’n technologisch 
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topinstituut binnen te halen. Het TRC en het CTIT moeten daartoe verder worden versterkt. Zie ► 
Telematica topinstituut. 

TRC ronselt twintig bedrijven 
Zonder medeweten van de UT of het CTIT zoekt het TRC, waarin Philips, IBM, KPN, Lucent en 
ING al participeren, nog een aantal belanghebbende bedrijven op om met in totaal twintig 
deelnemers een plan voor een topinstituut aan de minister te sturen. Volgens een bericht in het 
Technisch Weekblad beschouwt de minister het als een zeer serieus voorstel. Zie ► TRC 
topinstituut. 

Zes voorstellen in de race 
In oktober besluit het kabinet op voordracht van een ‘commissie van wijzen’ nog zes van de 
oorspronkelijk negen voorstellen voor technologische topinstituten door te laten tot de volgende 
ronde, waaronder het door het TRC gedane voorstel. Voor 6 januari 1997 moet ieder met een 
nader uitgewerkt plan komen, waaruit de meerwaarde blijkt. Daarop worden drie tot maximaal vijf 
instituten aangewezen. 
De kandidaten, die vakinhoudelijk geen concurrenten zijn, zijn telematica (TRC), duurzame 
energie, polymeren, voedseltechnologie, transport en logistiek, en metaaltechnologie. Zie ► Zes 
kandidaat topinstituten. 

Lustrum 
Gevoel voor humor 
In september viert INF haar derde 
lustrum, dat in het teken zal staan van 
humor, die zich in een algoritme laat 
vangen. Op het programma staan een 
symposium over computationele 
humor, een workshop over 
automatische interpretatie en generatie 
van verbale humor en een 
essaywedstrijd voor 
informaticastudenten. Initiatiefnemer is 
Anton Nijholt. 
Humor is per definitie meerduidig, 
dubbelzinnig, brekend met de regels 
van logisch taalgebruik, gezond 
verstand of goed fatsoen. Om een 
diffuus veld als humor toch te kunnen 
modelleren is nadere definiëring nodig. 
Er zijn legio definities, maar bij 'talige' 
humor komt het vooral neer op 
strijdigheid tussen voorkomen en 
bedoeling of betekenis op het niveau van syntaxis, semantiek of pragmatiek. 
Voor het INF-symposium en de workshop zijn gerenommeerde coryfeeën als de Amerikaanse AI-
experts Marvin Minsky (The Society of Mind) en Douglas Hofstadter (Gödel, Escher, Bach) 
uitgenodigd. Andere geïnviteerde sprekers komen uit Engeland, Schotland, Israël en Japan.  
Voor INF-studenten is rond het lustrumthema een essaywedstrijd op touw gezet onder het motto 
Berekende humor. Het gaat om een essay van vier tot achtduizend woorden waarin de 
computationele modellering van humor of de mogelijke toepassingen ervan centraal staan. Een 
jury onder leiding van schrijver Gerrit Krol beoordeelt de inzendingen. Zie ► Humor Lustrum 
Informatica. 
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Roger Needham eredoctor 
Roger Needham, die veertig jaar geleden in Cambridge aan een indrukwekkende carrière in de 
informatica begon krijgt van de UT een eredoctoraat. Needham geldt als een van de vormgevers 
van het computergebruik zoals wij dat nu kennen. Hij wordt alom geroemd om zijn vele, 
veelzijdige en baanbrekende bijdragen aan het vakgebied. Eerder kreeg hij eredoctoraten van de 
universiteit van Kent en de universiteit van Birmingham.  
Needham geeft tijdens de dies een lezing met als titel: Het programmeren van satans computer, en 
geeft hierbij de volgende toelichting: ‘In de informatica veronderstellen we meestal dat het 
systeem goed is en dat het programma niet deugt. Bij beveiligingsvraagstukken moeten we er 
echter rekening mee houden dat het programma het bij het juiste eind kan hebben maar dat het 
systeem duivels fout is.’  

Vakgroepen 
De Jonge met de vut 
Karel de Jonge neemt na 32 jaar afscheid van de UT om met vervroegd pensioen te gaan.  
‘Misschien is het goed dat ik met de vut ga. De opluchting dat ik niet onder de nieuwe wet 
Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) hoef te werken is groot. Immers ik heb 
vijfentwintig jaar gefunctioneerd in een systeem dat me op het lijf geschreven was. Aan de andere 
kant jeuken mijn vingers om weer de barricaden op te gaan. Ik heb mijn vrienden van de DD 
beloofd dat ik ze zal blijven steunen.’ Voor een overzicht van zijn inzet voor de UT zie ► 
Afscheid De Jonge. 

Abraham voor Van der Avert 
In november wordt faculteitsdirecteur Frans vijftig. Voor dit heuglijke feit wordt hij met een 
Cadillac van huis gehaald, verwelkomd door personeel met toeters en feesthoedjes, en op 
draaiorgelmuziek getrakteerd. Een groot spandoek meldt: ‘nu weet Frans waar Abraham de 
mosterd haalt.’ Hopelijk is dat uit de Centrale Stimuleringspot. 
  

 
Van der Avert vijftig jaar 
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Cultuurprijs voor Frans 
Omdat Frans van der Avert zich steeds weer inzet voor nieuwe kunstproducties op ‘zijn’ 
videowall, en het plaatsen van kunstobjecten uit de kunstuitleen in het hele gebouw, is hij door 
Hans Kramer voorgedragen voor de cultuurprijs. Volgens de jury maakt Frans duidelijk dat je op 
elke plek cultuur kunt hebben en je er niet per se voor naar een theater hoeft. Inmiddels maakt de 
AKI tot wederzijds genoegen dankbaar gebruik van de mogelijkheden van de videowall. 
De prijs bestaat uit een kunstwerk dat in zijn werkkamer komt te hangen en een geldprijs van 2500 
gulden die weer aan kunst zal worden besteed. Het wordt een aanbetaling voor het later op het 
plein te installeren beeld van de ‘digitale mens’. Voor het restant gaat hij bij de faculteit lobbyen. 
Zie ► Cultuurprijs Vd Avert. 
 

 
Frans bij ‘zijn’ kunstwerk, de video-wall 

Onderwijs 
Onderwijsvisitatie 
De visitatiecommissie vindt de informaticaopleidingen in Nederland goed tot zeer goed. Ook voor 
de UT zijn er geen ernstige tekortkomingen. Wel baart de halvering van instromers sinds 1990 
zorg. Hoewel BIT nog niet is gevisiteerd is de commissie niet enthousiast over allerlei nieuwe 
opleidingsvarianten en wil zij sanering van het informaticaonderwijs. Zie ► Onderwijsvisitaties. 

Te lage rang in de Volkskrant 
Het steekt onderwijsdecaan Gerrit van der Hoeven dat de Volkskrant het eindrapport van de 
visitatiecommissie heeft trachten samen te vatten met een korte tabel, waarin de instituten op 
kwaliteit worden gerangschikt. Twente moet het daarin doen met een wat magere beoordeling 
‘redelijk’. Met slechts vijftien aanbevelingen hoort de UT echter bij de beste drie. Bovendien zijn 
veel van die aanbevelingen het noemen niet waard en is van de positieve waardering in de 
wandelgangen niets meer in het rapport terug te vinden. Maar dat zal natuurlijk evenzeer voor de 
andere instituten het geval zijn. Zie ► Volkskrant over visitatie. 
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Computers 
De belangstelling voor een eigen personal computer is zo groot dat bij het CIV wordt ingebroken. 
Er worden enkele gewilde onderdelen uit de kasten gesloopt. 
 

 
Opengebroken pc’s 
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1997 

Jaaroverzicht 
Topinstituut 
Begin 1997 moet opnieuw een ‘commissie van wijze mannen’ een selectie maken uit de zes 
overgebleven kandidaten voor een topinstituut. Twee vallen definitief af en voor de overige vier, 
waaronder telematica, breekt weer een nieuwe ronde aan. Zij moeten voor 1 april duidelijk maken 
wie het in het instituut voor het zeggen krijgt en hoe precies de financiën geregeld zijn. Voor 
Twente geldt de eis dat de deelnemende bedrijven hun geldelijke bijdrage nog iets moeten 
verhogen: 1 miljoen per jaar op een totaal van 21,7 miljoen voor 2000. Verder moeten ze de 
bevoegdheden nog wat duidelijker aan de wetenschappelijk directeur overdragen. Zie ► 
Telematica vrijwel zeker. 

Vier top-instituten 
Op 14 april hakt de minister eindelijk de knoop door: van de oorspronkelijk achttien voorgestelde 
komen er vier top-instituten, waaronder een voor telematica met TRC als penvoerder. De nieuwe 
Technologische Top Instituten (TTI’s) gaan fundamenteel-strategisch en toegepast onderzoek op 
internationaal niveau verrichten op terreinen die van groot belang zijn voor de Nederlandse 
economie. De andere drie gebieden zijn voedselwetenschappen (Unilever), polymeren (DSM) en 
metaaltechnologie (SIPM). 
Het TTI Telematica (TTIT) streeft naar 160 medewerkers en een begroting van 42 miljoen in 
2000. Het TRC zal organisatorisch in het nieuwe instituut opgaan. Voor half juli moeten de 
oprichtingsakten en statuten aan het kabinet worden voorgelegd. Zie ► UT krijgt topinstituut 
Telematica en ► STW positief. 

TTIT bundelt onderzoek 
Het TTIT zal bij de start een onderzoekscapaciteit hebben van 80 mensjaren. De helft daarvan is 
afkomstig uit het TRC, de rest komt van de deelnemende kennisinstellingen: het CTIT (UT), Delft 
Research Initiative for Telematics Based Systems Engineering (TUD), TNO Multimedia en 
Telecommunicatie (Delft) en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (Amsterdam). Binnen 
vier jaar moet de researchinspanning minimaal zijn verdubbeld tot 160 mensjaren bij een omzet 
van 42 miljoen gulden. Daarna is een jaarlijkse groei van 5 procent voorzien.  
Het TRC zal in de organisatie van het nieuwe TTI opgaan en volgens plan in november van dit 
jaar ophouden te bestaan. Overigens brengt het TRC ook een bruidsschat mee met een 
vermogenspositie van bijna tien miljoen gulden. TRC's wetenschappelijk directeur prof. dr ir C. 
Vissers noemt het opgaan van het TRC in het TTI niet meer dan logisch gezien de rol van het TRC 
als voorloper en trekker. Volgens hem hoeft die logica niet op te gaan wat betreft de 
vestigingsplaats (de campus van de UT) of de benoeming van de wetenschappelijk directeur van 
het TTI (Vissers zelf). Hij wil daar verder echter geen mededelingen over doen.  
Het onderzoek van het topinstituut kent vijf thema's: telematica systemen; diensten; toepassingen; 
economische, sociale en juridische aspecten; en methoden, instrumenten en technieken. Het wordt 
concreet georganiseerd in tien aan deze thema's gerelateerde clusters, die de belangrijkste 
marktvragen representeren. Het gaat hier om onderwerpen als Business Process Engineering, 
Systems Architecture en Software Tools.  
Zie ► Telematica bundelt onderzoek. 

Telematicaopleiding 
Meeliftend op het succes van Telematica wil de faculteit nu zelf ook een eigen studierichting 
Telematica starten. T. Bruins van KPN wordt gevraagd een verkenning uit te voeren. KPN wordt 
gezien als een van de grootste afnemers. Rector Frans van Vught is er direct voor te vinden, maar 
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tekent aan dat er landelijk gezien geen nieuwe opleidingen gestart mogen worden. Een 
‘studiestroom’ telematica moet echter wel kunnen. 
Het opleidingsplan omvat: telecommunicatie, fysica, elektrotechniek, wiskunde, bestuurskunde, 
bedrijfskunde, economie, communicatie en toepassingen op financieel, educatief en medisch 
gebied. 

De millenniumbug 
Begin december, ongeveer zesenzestig miljoen seconden voor de overgang 1999 naar 2000, begint 
men zich op diverse plaatsen al ernstig zorgen te maken over de ‘millenniumbug’ die een 
terugsprong van 99 jaar in plaats van een stapje van 1 jaar vooruit kan betekenen. De UT is er niet 
meer zo bang voor. Van de systemen die door het CIV worden beheerd zijn er veel al getest of 
worden voor eind 1998 gerepareerd. De slagbomen zullen het blijven doen, evenals de 
studentenchipkaart, de financiële administratie, ISIS, TAST en de studievolgsystemen. Over de 
door de faculteiten beheerde systemen is echter nog niets bekend, evenals over de F-16 straaljagers 
die dagelijks laag over de campus vliegen. Paul Grefen legt het allemaal uit in ► Millenniumbom.  
 

 
Paul Grefen over de millenniumbug 
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Studenten 
Voorlichting in de hal 
Om de nieuwe aspirant-studenten voor te lichten worden flitsende borden ontworpen met kreten 
als: ‘Jij gaat alle talen spreken.’ Ook worden er demonstraties gegeven die de scholier hopelijk 
meer aanspreken, zoals deze legorobot die – nog wel aan een draadje – achtjes draait. 
 

 
Voorlichting 

Inschrijven tentamen via www 
Begin oktober wordt gestart met het inschrijven voor tentamens via TAST, het Tentamen Aanmeld 
Systeem Twente voor INF en BIT studenten. In februari 1998 moet dat voor alle UT studenten 
mogelijk zijn. Het betekent een ontlasting voor het toch al steeds meer belaste bureau 
onderwijszaken. Marjo Bos van BOZ wil daarom graag de studenten over de streep trekken. Zie ► 
Tentameninschrijving. 
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Marjo Bos van BOZ-INF en BIT geeft uitleg aan Jeroom van Amstel 

Ook voor zaalbeheerders is het een uitkomst. Nu nog hopen dat iedereen zich aanmeldt. TAST is 
door het CIV ontwikkeld in overleg met BOZ. 

Vakgroepen 
De Goede 
Op 20 november houdt de nieuwe deeltijdhoogleraar prof. ir B. de Goede voor Operationele 
Aspecten van Netwerken en Open Systemen zijn oratie. Hij staat een Open Service Component 
Architectuur voor. Hij streeft daarbij naar een integrale benadering: meer aandacht voor 
dienstverlening mag niet meer leiden tot minder aandacht voor de infrastructuur. 

Van der Avert naar Vlissingen 
Per 1 februari verlaat Frans van der Avert de faculteit. Hij wordt algemeen directeur van de 
scholengemeenschap ‘de Scheldemond’ in Vlissingen. Voor een overzicht van zijn activiteiten 
voor de faculteit zie ► Afscheid Van der Avert. 
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Onderzoek 
Virtueel Muziekcentrum 
De vakgroep SETI opent op 1 juli een virtuele versie van het Muziekcentrum in Enschede. 
Bezoekers kunnen er rondkijken, met elkaar van gedachten wisselen en vragen stellen aan Karin, 
de virtuele informatrice. 
  

 
Karin van het virtuele Muziekcentrum 

Anton Nijholt licht toe dat het project is bedoeld om taal en spraak te koppelen, door het 
vraaggedrag van de gebruiker zo te sturen dat Karin daadwerkelijk korte informatieve antwoorden 
kan geven. Later worden aan Karin nog lipbewegingen en lichaamstaal toegevoegd om haar tot 
een overtuigender en nog aantrekkelijker gesprekspartner te maken. Zie ► Virtuele informatrice. 

Onderzoeksvisitatie 
Omdat overal, behalve in Twente, informatica is ingebed in Wiskunde zijn beide disciplines samen 
beoordeeld. Voor Twente pakt dat ongunstig uit omdat daar het informaticaonderzoek minder 
fundamenteel wiskundig van aard is en daardoor op dat gebied ongunstig afsteekt bij de rest van 
Nederland. Met een rapportcijfer van 6,2 staat Twente onderaan op de negende plaats. Bovenaan 
staat de VU met een fraaie 8,4. Apers relativeert de uitslag. Drie Tele-informaticagroepen en de 
Databasegroep scoren goed tot zeer goed, Intelligent Engineering systems krijgt een tien voor 
productiviteit, maar een twee voor levensvatbaarheid en Ontwerpmethodologie scoort alleen maar 
vieren. Apers belooft een betere kwaliteitsbewaking. Zie ► Onderzoeksvisitatie. 
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Onderwijs 
Eerste oogst BIT 
In 1993 startte de vierjarige opleiding BIT. In september rollen de eerste zes van de band. Het 
bedrijfsleven staat in de rij. Rolf Emmens krijgt de bul als eerste en is in 1993 ook meteen als 
BIT’er gestart. Adri Pols is een jaar eerder bij INF begonnen en heeft BIT erbij gedaan waarmee 
hij de eerste BIT’er is die ook een INF-diploma heeft. De andere vier: H. Rutgers, M. Kampes, H. 
Sloot en S. Kuindersma zijn hbo-doorstromers. Zie ► Arbeidsmarkt BIT. 
 

 
Eerste zes BIT-diploma’s 

Computers 
Het CIV zet zijn taken op een rij door het expliciet presenteren van drie onderdelen: de CIV-
helpdesk, de CIV-shop en CIV-training. Het alarmnummer van de helpdesk is 2311. 
De CIV-shop levert ISDN-pakketten voor thuiswerkers. 
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Oude computers naar scholen 
Nieuwe generaties pc’s volgen de oude snel op. Voor scholen, waarvoor een pc nog een te grote 
uitgave is komen de afgedankte, maar nog niet uitgerangeerde pc’s nog goed van pas. Verheugd 
propt een schoolhoofd zijn kofferruimte vol. 
 

 
Oude pc’s voor schoolhoofd 
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1998 

Arie Duijvestijn overleden 
Op 21 januari overlijdt Arie Duijvestijn, grondlegger van Informatica aan de Universiteit Twente, 
op zeventigjarige leeftijd.  
 

 
 
Namens de faculteit plaatsen Apers en Van der Hoeven het volgende overlijdensbericht in het UT-
nieuws. 
 

Professor dr ir A.J.W. Duijvestijn (Arie voor velen) werd geboren op 10 december 1927 in Den 
Haag, en overleed op 21 januari 1998 in Enschede. Zowel het vakgebied der informatica als ook de 
faculteit verliest daarmee een markant en gedreven persoon. 
Na zijn afstuderen als elektrotechnisch ingenieur in Delft kwam Arie Duijvestijn in 1953 in dienst 
van de rekenafdeling van het toenmalige Mathematisch Centrum (thans Centrum voor Wiskunde en 
Informatica), waar hij kennismaakte met programmeren van de toen nog zeer primitieve 
elektronische rekenmachines. Later trad hij in dienst bij Philips, waar hij zich op het Natuurkundig 
Laboratorium opnieuw bezighield met de ontwikkeling van programmatuur. 
In 1962 promoveerde hij aan de TH Eindhoven op een proefschrift waarin hij het probleem 
behandelde waarvan de oplossing (overigens pas vele jaren later, toen de rekenmachines inmiddels 
krachtig genoeg waren) zijn wetenschappelijk meesterwerk mag heten. Het gaat om het op het oog 
simpele probleem van de perfecte vierkanten: ‘Wat is het kleinste aantal verschillende vierkanten 
met gehele zijden die tezamen precies een vierkant met gehele zijden kunnen vormen.’ Zijn 
oplossing van dat probleem siert de omslag van het Journal of Combinatorial Theory. 
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In 1964 kwam Arie Duijvestijn naar de Technische Hogeschool Twente. Eerst als buitengewoon 
hoogleraar, daarna in 1965 als gewoon hoogleraar bij de Afdeling Elektrotechniek; twee jaar later 
volgde een benoeming bij de Onderafdeling Wiskunde. In zijn inaugurele rede in 1966 besprak hij 
de vele toepassingsmogelijkheden die de computer in zijn ogen had. Het aantal machines dat toen 
in Nederland stond opgesteld was nog te tellen: 445. 
Rond 1970 zien wij bij hem steeds meer interesse voor het creëren van een zelfstandige 
informaticaopleiding. Hij stond aan de wieg van de hbo-opleidingen informatica, de hio’s. In zijn 
diesrede van 1974 pleit hij voor informaticaopleidingen aan universiteiten, die hij toen overigens 
alleen zinvol achtte bij technische universiteiten, en ook alleen als er een combinatie van een 
Technische informaticaopleiding met een Bedrijfsinformaticaopleiding aangeboden kon worden. In 
zijn ogen was Twente de ideale plaats om dergelijke informaticaopleidingen te bieden. 
In 1981 was het zover, en vanaf dat moment tot zijn emeritaat in 1989 was hij decaan van de 
Onderafdeling en later Faculteit der Informatica. 
Zijn grote betrokkenheid bij onderwijs maakte hem niet tot een groot onderwijzer. Maar vele 
generaties studenten hebben zijn betrokkenheid en bevlogenheid herkend. Hij is natuurlijk erelid 
van de studievereniging Inter-Actief. 
Naast zijn intense aandacht voor onderwijs is zijn voortdurend zoeken naar vruchtbare 
samenwerking met het bedrijfsleven een belangrijk thema. Eerst was hij lange tijd adviseur van 
Philips. Aansluitend daarop werd hij adviseur bij IBM. Belangrijker dan die adviseurschappen was 
wellicht zijn rol in het totstandkomen van het Nederlandse Genootschap voor Informatica. Hij wist 
een brug te slaan van het technisch-georiënteerde Nederlands Rekenmachine Genootschap naar het 
administratief-bedrijfskundig-georiënteerde Genootschap voor Automatisering. Tezamen hebben 
deze beroepsverenigingen het NGI gevormd, waarvan hij na 1979 enige tijd voorzitter was. 
Overigens was hij ook enige tijd voorzitter van het ECI, de overkoepelende Europese 
beroepsvereniging. Daarnaast was hij actief met het opzetten van het SERC (Software Engineering 
Research Centre), waarvan hij enige tijd bestuurslid was. 
Velen die Arie Duijvestijn als bestuurder en belangenbehartiger hebben meegemaakt, herinneren 
zich zijn wijze van opereren in dergelijke rollen die zo sterk kon contrasteren met zijn gloedvolle 
pleidooien voor systematische aanpak en zorgvuldig ontwerpen binnen zijn eigen vakgebied. Allen 
herinneren zich ook zijn gedrevenheid en zijn niet aflatende inzet en moed om zich (met steun van 
zijn naaste medewerkers) steeds weer op te werpen als trekker van in zijn ogen belangrijke 
ontwikkelingen in zijn vak en voor zijn vakgenoten. Bij zijn emeritaat werd hij als blijk van 
erkenning voor zijn vele verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Zonder Arie Duijvestijn had Nederland wellicht geen zelfstandige faculteit Informatica gekend. In 
die ene zelfstandige Faculteit der Informatica die Nederland heeft, aan de Universiteit Twente, is hij 
tot zijn emeritaat met veel zorg in de weer geweest om alle aspecten van zijn vak de plaats en de 
ruimte te geven die hen toekwam, en om de zeer diverse groep medewerkers die de vele aspecten 
van dat vak vertegenwoordigden bijeen te houden in één organisatie. Hij is met zijn inzet van 
onschatbaar belang geweest voor de faculteit. Wij treuren om zijn overlijden. 
 

Jaaroverzicht 
Telematicainstituut van start 
Woensdag 11 februari wordt met feestelijk vertoon het Telematicainstituut, het eerste van de vier 
landelijke topinstituten, geopend in het muziekcentrum van Enschede. De ministers Ritzen en 
Wijers zijn daarbij aanwezig. Er zijn veel sprekers en er is veel optimisme. Chris Vissers, directeur 
van het nieuwe instituut kan nog niet zeggen welke onderzoeksactiviteiten de komende jaren 
precies zullen plaatsvinden. De meeste tijd is gaan zitten in het binnenhalen van de buit. Hij doet 
het voorlopig af met de wat voor de hand liggende verzekering dat onderzoeksactiviteiten gekozen 
zullen worden die ‘maatschappelijk en economisch relevant zijn en passen bij de behoeften van het 
bedrijfsleven’. Ook moet het ‘mensvriendelijker’ zijn, met als voorbeeld een meer aangehaalde 
medische applicatie waarin specialisten via video-conferencing overleg op afstand plegen over de 
te volgen behandeling. Meer over de opening in ► Opening Telematicainstituut. 
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Haast met aanvraag opleiding Telematica 
In oktober moet de aanvraag voor de opleiding TEL de deur uit. Wettelijk gezien kan de opleiding 
dan pas in 2000 van start gaan maar men is optimistisch gestemd dat de minister een start in 1999 
zal goedkeuren wegens de urgentie, die door het bedrijfsleven wordt ondersteund. Mocht het niet 
lukken dan overweegt Apers om toch een start te maken via een achterdeur door een 
telematicavariant in de reguliere studie INF aan te bieden. Het curriculum ligt al klaar. 

Telematicamaster 
Wat zeker van start gaat in september 1999 is de telematicamasteropleiding, waarvoor geen 
toestemming van de minister nodig is. 
Met deze laatste activiteiten is de driehoek onderzoek-onderwijs-bedrijf compleet, en staat Twente 
als telematicacentrum stevig op de kaart. 
Zie ► Aanvraag studie telematica. 

Digital Meeting 
Kunstenaar Van Westering heeft met zijn kunstwerk voor het Informaticagebouw de spanning 
willen weergeven tussen de dwingende logica van de technologie en het onvoorspelbare gedrag 
van mensen. Het zijn twee van elkaar wegrennende figuren uit dik zwart plaatstaal. 
Op 26 januari onthult Frans van der Avert het kunstwerk dat hij samen met de UT-kunstcommissie 
realiseerde. Het is zijn laatste officiële handeling. Op dezelfde dag wordt hij als directeur 
opgevolgd door Pim Fij. 
  

 
Van der Avert onthult  kunstwerk voor het INF-gebouw 

Studenten 
Emancipatie 
In februari organiseert het Bureau Emancipatie een expositie in het ‘bolwerk der nerds’, of wel het 
Informaticagebouw. Dat is nodig omdat Informatica met slechts 3,4% vrouwelijke studenten wel 
wat emancipatievoorlichting kan gebruiken. Automatisering is eigenlijk vrouwenwerk is de 
boodschap. Voor enkele pittige reacties van oud-informaticastudentes zie ► Emancipatie. 

Laatstejaars werken bij Utopics 
De faculteit Informatica van de UT biedt studenten integratie van werken en leren aan. Op 29 
oktober, sluiten Utopics en de Universiteit Twente een overeenkomst. Een beperkt aantal 
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laatstejaars studenten van INF en BIT kunnen één dag per week betaald toegepast onderzoek 
verrichten op hun eigen vakgebied.  
Opleidingsdirecteur Van der Hoeven noemt de samenwerking een losse band. ‘De overeenkomst 
biedt alleen een basis. Beide partijen stellen geen eisen aan elkaar, want het werk dat de studenten 
bij Utopics verrichten heeft niets met ons onderwijs te maken. Bovendien is er niets nieuws onder 
de zon: zeker de helft van onze studenten werkt al bij IT-bedrijven.’  
Utopics neemt niet elke student aan. Geïnteresseerden zullen eerst de normale sollicitatieprocedure 
moeten doorstaan. Directeur P. Weghorst, oud-informaticastudent aan de UT, denkt dat zijn bedrijf 
plaats biedt aan zo’n twintig tot dertig studenten tegelijkertijd.  
‘We hopen op deze manier meer bekendheid onder studenten te krijgen,’ aldus Weghorst. ‘Twee 
keer per jaar geven we voorlichting aan de UT. Niet alleen in Twente, want binnenkort sluiten we 
ook een overeenkomst af met de Universiteit van Utrecht.’  
Utopics, dat tien jaar geleden opgericht werd door een student en een docent van de UT, heeft 
vestigingen in Leusden en Hengelo en telt ongeveer honderd medewerkers. Het IT-
innovatiebedrijf maakt deel uit van de Ordina een beursgenoteerde IT-onderneming met ruim 
tweeduizend medewerkers.  

Stijgende vraag naar informatici 
Tot ver in de volgende eeuw lijken informaticastudenten op rozen te zitten. Twee onderzoeken 
tonen aan dat het tekort aan informatici de komende jaren, zeker tot 2005, verder zal toenemen. 
Een grondiger onderzoek, uitgevoerd door de Europese Unie is wat bescheidener en stelt dat het in 
elk geval tot 2002 het geval zal zijn. Van de Lagemaat van het CTIT onderschrijft dit. Bedrijven in 
de buurt kunnen alleen al alle afgestudeerde informatici een plaats bieden. Hij verwacht geen 
recessie na het millenniumprobleem en de invoering van de euro, zoals in 1994, omdat informatica 
inmiddels is ingebed in alle onderdelen van het bedrijfsleven. Zie ► Vraag informatici. 

Inschrijvingen in de lift 
Informatica boekt een winst van 37% met een inschrijving van 160 tegen 117. Ook het aantal 
BIT’ers neemt toe. De reorganisatie lijkt nu definitief van de baan. 

Ronald Brockmann en de gouden toekomst van draadloze netwerken  
In 1994 zijn een aantal tweedejaars studenten de wirwar van draden in hun studentenhuis zo zat 
dat ze het idee ontwikkelen voor een draadloos netwerk dat later onder de IEEE 802.1 standaard 
als WiFi de wereld zal veroveren. Ronald Brockmann (foto), medeoprichter van No Wires Needed, 

het bedrijf dat draadloos netwerken 
mogelijk maakt, kijkt in het UTnieuws 
van 18 nov 1998, terug op die begintijd. 
Hij is inmiddels net afgestudeerd bij 
Informatica. ‘Vijf jaar geleden was het 
Internet nog lang niet zo bekend en 
toegankelijk als nu. Een aantal studenten, 
onder wie ikzelf, zagen er echter 
onbegrensde mogelijkheden in. Om 
destijds het net op te kunnen, moest je wel 
de server van de universiteit kraken. Daar 
hadden wij geen problemen mee. We 
hebben een tijdlang als enige UT-

studenten volledig toegang gehad tot Internet. Totdat we betrapt werden. Het had niet veel 
gescheeld, of we waren van de universiteit gestuurd. Maar Tonnie Tibben, hoofd van de beheer- en 
onderhoudgroep, vond ons wel creatief en besloot ons te matsen.’  
De internethonger is door het voorval niet gestild en de negen studenten besluiten erin verder te 
gaan. Het Internet moet overal toegankelijk zijn, vinden ze. Op het werk, in de woonkamer, in de 
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tuin, op het vliegveld. Kortom: draadloos. Een ieder heeft toen viereneenhalfduizend gulden 
ingelegd voor de oprichting van een BV. ‘Een rib uit het lijf van iedere tweedejaars student, maar 
je moet een startkapitaal hebben.’ Voor een TOP-regeling zijn we keihard afgewezen. Men zag in 
ons niet meer dan een ‘stel tweedejaars met een gek idee.’ Van de afvalbelt van de UT hebben we 
toen met veel geritsel een volledig geoutilleerd kantoortje kunnen betrekken in Hal D voor precies 
honderdnegentig gulden. Voor de rest van het geld zijn prototypes en software ontwikkeld. We 
hebben vanaf het begin tegen elkaar gezegd: We doen het goed, of we doen het niet. Een feit is dat 
de standaard voor alles wat draadloos is, in Amerika bepaald wordt. Zo kan het dus gebeuren dat je 
als tweedejaars, met een dictaat Analyse A voor INF in je koffer, in het vliegtuig naar de VS zit 
om een standaardisatiemeeting bij te wonen.’ 
Maar in 1996 is het geld toch echt op. Om door te kunnen, besluiten de vijf studenten die zijn 
overgebleven voor een half miljoen aan aandelen No Wires Needed onder te brengen bij 
particulieren, een zogeheten Private Placement. Er moet ook verhuisd worden, want Hal D zal 
tegen de vlakte gaan. ‘We kozen voor een mooi pand in Bilthoven: naast het station, vlakbij de 
snelweg en centraal in het land. We hebben toen ook voor het eerst bijna net zoveel verdiend, als 
we geïnvesteerd hadden.’ 
De organisatie van het bedrijf groeit sindsdien gestaag, maar om nieuwe, concurrerende producten 
te kunnen ontwikkelen is meer geld nodig. Een vergaande professionalisatie vindt plaats, nieuw 
kapitaal wordt aangetrokken. Brockmann houdt zich, terwijl hij nog aan het afstuderen is, 
voornamelijk bezig met onderhandelingen met participatiemaatschappijen. En niet zonder succes. 
Twee instanties, Gilde Investment en Parnib, steken voor 3,5 miljoen in de organisatie. Samen met 
een extra aandelenemissie van 1 miljoen, geeft dit weer wat speelruimte. Voorwaarde is echter wel 
een professioneel management. Er moet een ‘echte’ directeur komen. Een door een 
consultantbureau begeleid sollicitatieproces met o.a. een advertentie op de voorpagina van de NRC 
levert de juise man op, Hans van der Hoek, jarenlang werkzaam bij Ericsson. Brockmann, die 
voorheen de scepter zwaaide, wordt technisch directeur.  
Met het nieuwe kapitaal is in oktober 1998 de nieuwe generatie producten gelanceerd: hardware 
waarmee je computers binnen een straal van 300 m draadloos kunt verbinden met een ongekende 
snelheid van 5,5 megabit per seconde. Zeshonderd keer zo snel als een conventionele GSM-
verbinding en krachtig genoeg om kwalitatief hoogwaardige multimedia on-line weer te geven. 
‘We hebben onlangs een trial gehad op de Hogeschool Enschede. Het systeem blijkt flexibel 
genoeg om studenten door het hele gebouw aan bijvoorbeeld een practicum te kunnen laten 
werken. Je zou zelfs op het toilet je mail kunnen checken. Momenteel zijn we ook in gesprek met 
de UT voor een eventuele samenwerking in de Informaticaproeftuin voor geavanceerde 
netwerktechnologieën (het ANTC). Dit is een mooie manier om informatie- en 
communicatietechnologie in het onderwijs te integreren.’ [98-36]. 
In 2000 wordt het bedrijf geleid door Hans van der Hoek, Remi Blokker, Ronald Brockmann, Jeff 
Abramowitz en Peter Murray en heeft naast de vestiging in Bilthoven vestigingen in Californië, 
New Jersey en Coventry.  
In mei 2000 wordt No Wires Needed gekocht door Intersil Semiconductors Inc voor 3.35 miljoen 
aandelen Intersil met een waarde van 111,3 miljoen dollar. 
In 2002 meld Intersil een winst van 239 miljoen dollar voor de WLAN divisie, maar in 2003 komt 
de winst onder druk te staan door prijserosie door toedoen van nieuwe concurrenten als Broadcom 
en Intel. Hierop verkoopt Intersil in juli 2003 de Wireless Networking Product Group aan 
GlobespanVirata voor ongeveer 365 miljoen dollar. November 2003 neemt vervolgens Conexant 
voor ongeveer 970 miljoen dollar GlobespanVirata weer over. 
Begin 2005 maakt Conexant bekend dat zij de voormalige No Wires Needed vestiging in 
Bilthoven willen sluiten en juni 2005 is het werk overgedragen aan een Indiase vestiging en houdt 
het voormalige No Wires Needed definief op te bestaan. 
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Vakgroepen 
De bedrijvigheid in de faculteit Informatica is groot. Het aantal medewerkers groeit en daarmee de 
onderzoeksinspanning. Reden om op een nieuwe vakgroepstructuur over te stappen.  
 

 
Meer vakken voor meer vakgroepen 

De vakgroepen IS, SETI, SPA en TIOS, die in 1990 CAP, CIS, IPS, SPA en TIF vervingen gaan 
nu zelf het veld ruimen voor DB, CAES, DIES, FMG, MAICS, SE, TKI en TSS. Het is niet alleen 
een verdubbeling ten opzichte van de vier vakgroepen in het verleden, maar elke vakgroep neemt 
daarnaast aanmerkelijk meer onderzoek voor zijn rekening. 

Databases 
De leerstoel Databases is verantwoordelijk voor onderzoek en onderwijs op het gebied van 
databases en database-applicaties. Het onderzoek is georganiseerd in een tweetal thema’s. Binnen 
beide thema’s worden een aantal applicaties bestudeerd. 
De twee thema’s zijn: 
− Ontwerpen van objectgeoriënteerde 

databases  
Het geïntegreerd modelleren van data 
en operaties (objectoriëntatie) vindt 
steeds meer ingang. Een deel van het 
onderzoek is gericht op het 
definiëren van correcte operaties, 
zodanig dat constraints niet 
geschonden worden. De volgende 
stap is ook de levenscyclus van 
objecten bij het modelleren te 
betrekken. Hier gaat het erom dat 
slechts bepaalde volgorde van 

DB 98 99 00 01 02 
      
Apers prof. dr P.M.G. (Peter) x x x x x 
Balsters dr H. x x x x  
Blanken dr H.M. (Henk) x x x x x 
Blok dr ir H.E. x x x x x 
Bosch-van de Heijden mw E.C. (Els) x x x x x 
Fokkinga dr M.M. (Maarten) x x x x x 
Jonker prof. dr W. x x x x x 
Rein dr ir J.H. van (Rick) x x x x x 
Vonk ir J. x x is   
Westhoff mw A.G.H. x x x x x 
Wilschut mw dr A.N. x x x   
technische ondersteuning      
Flokstra ing. J. x x x x x 
Zandschulp ing. H.R. van de x x x x x 
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operatieaanroepen toegestaan zijn. Controle hierop is belangrijk in een ‘plug-and-play’ 
omgeving. Werk in dit thema combineert theorievorming en het bouwen van gereedschappen. 

 

 
Hoorcollege Apers, DB 

− Database management systemen geschikt maken voor nieuwe applicaties 
Database management systemen (DBMS’en) zijn tot dusverre hoofdzakelijk gebouwd om 
administratief-bestuurlijke applicaties te ondersteunen. Nu met de komst van nieuwe 
applicaties waarbij multimediaobjecten met complexe structuren en het volgen van 
langlopende processen een belangrijke rol spelen worden er nieuwe eisen gesteld aan 
DBMS’en. Dit thema wordt gekarakteriseerd door het werken aan efficiënte implementatie 
van complexe database-applicaties, zowel in een gedistribueerde als parallelle context. 

Binnen bovengenoemde thema’s worden de volgende applicaties bestudeerd: 
− Multimedia-applicaties 

Kenmerkend voor multimedia-applicaties is het gecombineerde gebruik van bijvoorbeeld 
tekst, video, geluid. De nadruk bij het onderzoek ligt op het zoeken naar multimedia-objecten 
met bepaalde kenmerken, zoals: komt deze persoon in die video voor. Een deel van het 
onderzoek wordt samen met Ergonomie, Gedistribueerde Systemen, het CWI en het TI 
gedaan. 

− Workflow systemen 
Workflow systemen zijn een voorbeeld van applicaties waarbij we te maken hebben met 
langlopende processen. Het onderzoek concentreert zich op effectieve transactieondersteuning 
voor dit soort processen. Dit onderzoek wordt samen met de MAICS-groep in Esprit-verband 
gedaan. 
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Al het onderzoek vindt plaats binnen het CTIT. Een substantieel deel van het onderzoek wordt met 
(inter)nationale partners bij universiteiten en bedrijven uitgevoerd. De leerstoel levert bijdragen 
aan de opleidingen Informatica en Bedrijfsinformatietechnologie en aan de ontwerpersopleiding 
OTIS. 

Embedded systemen ES  (DIES en CAES) 
Het cluster Embedded Systemen is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek op het 
grensvlak van programmatuur en apparatuur: ontwerpmethodologieën voor ultra-largescale 
digitale systemen, parallelle en gedistribueerde computersystemen, besturingssystemen en 
robotica. In het deelgebied richt men zich op de volgende aandachtsgebieden: 

Computer Architecture & Embedded Systemen (CAES, later CADTES) 
De architectuur van een computersysteem 
beschrijft hoe het systeem is opgebouwd uit 
deelsystemen op een zodanige wijze dat de 
eigenschappen van het systeem uit de 
eigenschappen van de deelsystemen kunnen 
worden afgeleid. Naast de computers en 
processoren voor algemene toepassing, 
bijvoorbeeld pc’s, worden computersystemen 
en processoren ingebouwd in allerlei 
gebruiksvoorwerpen, zoals magnetrons, tv’s, 
cd-spelers en radio’s, maar ook in 
geldautomaten, chipknippen, 
gereedschapmachines en robots. Een moderne auto bevat een twintigtal kleine computers voor 
motorbesturing, de snelheidsmeter, verlichting, airbag, ABS, cruisecontrol, enzovoort. Dit soort 
computers vraagt een architectuur die is aangepast aan de gewenste functionaliteit. Ze hebben het 
kenmerk dat voor een bepaalde toepassing slechts eenmaal de hardware en de software worden 
ontworpen. Men noemt dit soort systemen, embedded systemen. Dit in tegenstelling tot computers 
voor algemene toepassingen, waarop allerlei van tevoren niet bekende software moet kunnen 
werken en waar de toepassing steeds verandert. De huidige technologie maakt het mogelijk enige 
tientallen miljoenen logische componenten in een geïntegreerd circuit samen te brengen. Dit maakt 
het mogelijk in een IC een zeer complexe functionaliteit samen te voegen, bijvoorbeeld een 
volledig embedded computersysteem met een architectuur die is aangepast aan de toepassing. 
De groep CAES richt zich op de architectuur van een computersysteem en in het bijzonder op 
embedded computersystemen en de interface tussen de hardware en de software. De correctheid 
van het ontwerp speelt hierbij een cruciale rol. We accepteren dat de software van een pc soms 
faalt, maar we accepteren niet dat de tv faalt tijdens de uitzending van een voetbalwedstrijd en uit- 
en aangezet moet worden voor we verder kunnen kijken. Het onnodig afgaan van een airbag in een 
auto is helemaal onacceptabel en embedded computers in het betalingsverkeer moeten natuurlijk 
beveiligd zijn tegen misbruik. 
Het onderzoek in de groep CAES omvat daarom: 
− Het ontwerpen van embedded digitale- en computersystemen en ontwerpmethoden die een 

correct en efficiënt ontwerp garanderen, 
− Foutentolererende architecturen die hun functionaliteit blijven leveren ook als enkele 

hardwarecomponenten stukgaan en 
− Architecturen en algoritmen die bescherming bieden tegen misbruik van data en 

functionaliteit. 
 

CAES (CADTES) 98 99 00 01 02 
      
Beusekamp dr ir M.F. (Martin) x og    
Havinga dr P.J.M. (Paul) x x x x x 
Hoepman dr J.H.  x x x x 
Hofstede ir J. (Jaap) x x x x  
Huijs mw drs C. (Corrie) x og    
Isanç-Utkun mw A. (Ainur) x x x   
Krol prof. dr ir Th (Thijs) x x x x x 
Molenkamp ir E. (Bert) x x x x x 
Roeleveld mw P. (Paula)  x x x x 
Weghorst mw M.J. (Marlous)   x x x 
technische ondersteuning      
Rosien ir M.A.J.    x x 
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Computerarchitectuur… 

Distributed & Embedded Systemen (DIES)  
Het cluster DIES is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek van distributed systems en 
(realtime) embedded systems. Een belangrijke categorie vormen de multimediasystemen. De 
nadruk ligt op het ontwerpen van, en experimenteren met computersystemen in directe relatie met 
hun omgeving. Een prototype van het ontwerp wordt daarna geanalyseerd, gerealiseerd, en 
geëvalueerd. Het spectrum van de systemen die bij het cluster DIES worden bestudeerd loopt van 
algemene gedistribueerde- en realtime systemen naar specifieke toepassingen voor multimedia of 
embedded systemen. Voor het realiseren van zulke systemen is een multidisciplinaire benadering 
nodig waarbij het cluster DIES het informaticadeel voor haar rekening neemt. Het cluster herbergt 
zijn onderzoek in het Huygens Laboratorium. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking 
met diverse instituten, industriële partners en met andere universiteiten. Het wordt gekenmerkt 
door de volgende thema’s, aandachtsgebieden en toepassingen: 
− Distributed operating systems.  

Hier wordt gewerkt aan gedistribueerde systemen die tekst, beeld en geluid van hoge kwaliteit 
optimaal kunnen transportoren, verwerken en opslaan. Er is veel aandacht voor data-opslag en 
er wordt onder meer gewerkt aan een multimedia filesysteem. Voor de ontwerper van een 
operating systeem is het bijzondere aan multimedia de eigenschappen van beeld en geluid. 
Beeld en geluid zijn tijdsafhankelijke – continue – media: ze moeten op de goede snelheid en 
schokvrij worden afgespeeld. Het zijn ook volumineuze media: een uur video past, flink 
gecomprimeerd, net op een gigabyte disk. Wanneer een systeem maximaal belast is met 
multimedia-applicaties kan een nieuwe applicatie alleen worden opgestart als alle bestaande 
applicaties een beetje ‘inschikken’. Ze moeten wat van hun CPU-gebruik, geheugengebruik of 
hun netwerkgebruik opgeven om de nieuwe applicatie te kunnen laten draaien. Minder CPU, 
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geheugen en netwerk betekent natuurlijk dat de kwaliteit van de door de applicaties geleverde 
prestaties afneemt. Vandaar het begrip Quality-of-Service als aanduiding van de kwaliteit die 
met een bepaalde allocatie van resources kan worden geleverd. 

− Realtime systems.  
Hier spelen de eisen voor het tijdig afhandelen van taken een dominerende rol. Een systeem 
faalt indien een taak niet voor zijn deadline kan worden uitgevoerd. Zulke systemen zijn van 
belang voor bijvoorbeeld flight control, traffic control, telecommunicatie, robotica en 
ruimtevaart maar ook voor ‘kleinere’ toepassingen zoals tv’s, printers, cd’s en videospelers. 
Zulke systemen stellen eisen aan de organisatie van een (gedistribueerd) operating systeem. 
Hierbij zorgen schedulingsalgorithmen 
voor het afhandelen van tijdkritische 
taken in een geschikte volgorde. Met een 
feasibility analyse kan worden 
geëvalueerd of het tijdig afhandelen van 
taken wel mogelijk is. De onderliggende 
theorie voor realtime systemen is zowel 
relevant voor process control als voor 
multimedia. 

− Nomadic computing.  
De recente ontwikkelingen van VLSI en 
draadloze communicatie zullen een steeds 
grotere invloed krijgen op het leven van 
alle dag. Wanneer de technologieën zoals 
ze nu al toegepast worden in palmtop computers, draadloze telefoons en smartcards, op een 
slimme manier kunnen worden geïntegreerd, kan dit leiden tot een nieuwe generatie van 
draagbare computers. Ze kunnen alle zaken vervangen die iemand nu bij zich draagt, zoals 
geld, paspoort, rijbewijs, sleutels, agenda, wegenkaarten, telefoon, etc. Hiervoor moeten 
communicatienetwerken, besturingssystemen en hardware worden geïntegreerd. Voor 
nomadic computing wordt draagbare apparatuur gebruikt waarvoor een laag energiegebruik 
geboden is. Om het verbruik zo laag mogelijk te houden wordt er daarom gewerkt aan 
herconfigureerbare schakelingen. Hierbij worden slechts die functies geactiveerd die strikt 
nodig zijn. Een ander belangrijk aspect is dat van beveiliging. Onderzocht wordt aan welke 
eigenschappen een systeem moet voldoen om te voorkomen dat ongewenste personen toegang 
hebben tot de geboden faciliteiten. 

− Home telematics.  
Tot nu toe wordt apparatuur, bestemd voor gebruik in en rond het huis, veelal ontwikkeld voor 
een enkel standalone doel: pc, tv, stereoapparatuur, videorecorder, antwoordapparaat, 
enzovoort. De consequentie is dat deze apparaten niet onderling kunnen samenwerken en, 
noodgedwongen, gedeeltelijk dezelfde functionaliteit bezitten. Zo maakt bijvoorbeeld veel 
apparatuur gebruik van een vorm van opslag (cassette, cd, harddisk). Een ander gevolg is de 
veelvoud aan verschillende netwerken in huis: kabels voor meerdere telefoonaansluitingen, de 
tv-kabel, een computernetwerk, de kabel van thermostaat naar de cv-ketel, kabels voor de 
beveiliging van het huis. Deel van home telematics is de integratie van apparatuur, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een centraal opslagmedium en een gemeenschappelijk netwerk. 
Het is dan mogelijk alle apparatuur te bedienen vanaf elke plek in of buiten het huis door 
bijvoorbeeld de tv met afstandsbediening, de pc of palmpc. Doublures van apparatuur zijn niet 
meer nodig: de printer bij de pc kan ook worden gebruikt om faxen af te drukken; muziek is 
centraal opgeslagen en overal in huis te beluisteren, enzovoort. Betrouwbaarheid is belangrijk: 
de telefoon en het brandalarm moeten altijd blijven werken, ook als de spanning uitvalt. 
Verder leent het thema home telematica zich uitstekend om expliciet aandacht te schenken aan 

DIES 98 99 00 01 02 
      
Bos ir M. (Ties) x x x   
Etalle dr S. (Sandro)    x x 
Hartel prof. dr P.H.   x x x 
Jansen ir P.G. (Pierre) x x x x x 
Lijding mw dr M.E.M. (Maria) x x x x x 
Mader mw dr A. (Angelika)    x x 
Mullender prof. dr S.J. (Sape) x x x x x 
Scholten ir J. (Hans) x x x x x 
Schoute dr A.L. (Albert) x x x x x 
Smit dr ir G.J.M. (Gerard) x x x x x 
Vervoort ir W.A. (Wiek) x x x x x 
Weghorst mw M.J. (Marlous)   x x x 
technische ondersteuning      
Hanssen ir F.T.Y. (Ferdy) x x x x  
Helthuis L.J. x x    
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gebruikersinterfaces in de woonomgeving. Het schept mogelijkheden voor hulp, bewaking en 
visuele en/of auditieve respons voor bewoners, al dan niet bejaard of gehandicapt. 

− Technische toepassingen.  
Onderzoek wordt verricht naar besturing van technische en industriële toepassingen, in het 
bijzonder plannings- en besturingsconcepten voor (groepen van) autonome robotsystemen. 
Specifieke toepassingen zijn onder meer servicerobots en automatisch gestuurde voertuigen. 
Deze systemen stellen eisen aan de structuur van de software. Autonome agents zijn software-
componenten van deze systemen die op basis van sensorinvoer een bepaald autonoom gedrag 
vertonen. Dergelijke systemen kunnen zowel mobiel – bijvoorbeeld wandelende of rijdende 
robots – als immobiel zijn. Deze zogenaamde autonome agents worden onderzocht, 
ontworpen en gebouwd. Verder kunnen autonoom navigerende robotvoertuigen allerhande 
toepassingen verrichten zoals transport, inspectie, begeleiding en bewerking. De 
verkeersgeleiding van automatisch gestuurde voertuigen moet ervoor zorgen dat onbemande 
voertuigen zonder botsingen en deadlock zo optimaal mogelijk hun doel bereiken. 

Formele Methoden en Gereedschappen (FMG) 
Meer en meer wordt de wereld afhankelijk 
van toepassingen van de 
informatietechnologie en het correct 
functieneren van de software- en hard-
waresystemen daarin. De mogelijke 
negatieve gevolgen van fouten in zulke 
systemen worden steeds groter en 
kostbaarder, zodat er veel behoefte is aan 
middelen om de correctheid en 
betrouwbaarheid daarvan aan te kunnen 
tonen, en waar mogelijk te kunnen 
garanderen. Deze middelen staan bekend 
onder de verzamelnaam van ‘formele 
methoden’, en omvatten een arsenaal aan 
specificatie-, modellerings- en analytische 
technieken. Voor het effectief werken met 
deze technieken is de ondersteuning door softwaregereedschappen, ook wel ‘tools’ genaamd, van 
het allergrootste belang. 
Bij de leerstoel Formele methoden en gereedschappen (FMG) is de aandacht gericht op zowel de 
ontwikkeling van nieuwe methoden en gereedschappen, als op de specifieke problematiek van de 
toepassing daarvan in een grootschalige, industriële omgeving. Belangrijke technieken die daarbij 
aan de orde komen zijn het specificeren, simuleren, testen en verifiëren van systeemontwerpen. Dit 
onderzoeksgebied is opgesplitst in drie thema’s: 
− Formele modellering en specificatiemethoden  

Dit gebied richt zich op notaties en technieken om systeemontwerpen met grote precisie 
formeel te modelleren, zodat deze modellen gebruikt kunnen worden om de eigenschappen 
van het ontwerp te kunnen analyseren en mogelijk ook als basis kunnen dienen voor de 
implementatie van de ontwerpen. Een belangrijk probleem is hoe de doorgaans zeer complexe 
systemen toch zo compact en overzichtelijk mogelijk te modelleren. Het ontwerp en gebruik 
van geschikte specificatietalen speelt hierbij een grote rol. 

− Validatie, verificatie en testen 
Dit gebied richt zich op de analyse van de gemodelleerde systemen. Voldoen specificatie en 
implementatie aan de gestelde eisen? Bij validatie probeert men na te gaan of het model dat 
gemaakt is, het systeem inderdaad adequaat modelleert. Dit kan men vaak doen aan de hand 
van op het model gebaseerde simulaties. Bij verificatie gaat het erom door een wiskundige 
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analyse vast te stellen of het model een (on)gewenste eigenschap heeft. Het testen richt zich in 
eerste instantie op de analyse van een systeemimplementatie. Het gemaakte model kan hierbij 
gebruikt worden om systematisch geschikte tests af te leiden, c.q. te selecteren. 

− Tools 
De analyse van systemen van realistische grootte is zonder goede ondersteuning door tools 
onmogelijk. De bestudering, het ontwerp en de implementatie van geavanceerde tool-
omgevingen speelt dan ook een heel belangrijke rol binnen de leerstoel. Hierbij gaat veel 
aandacht uit naar vertalerbouw, simulatoren, verificatie- en testtools. Deze tool-omgevingen 
zijn over het algemeen zeer gecompliceerd en vereisen vaak zeer innovatieve programmeer- 
en implementatietechnieken. 

Projecten 
FMG is projectleider van twee grote projecten over formele methoden en tools: 
− Systems Validatien Centre  is een project tezamen met het Centrum voor Wiskunde en 

Informatica in Amsterdam, het Telematicainstituut in Enschede en vooraanstaande IT-
bedrijven zoals CMG, IBM, KPN en Lucent. In het project wordt fundamenteel en toegepast 
onderzoek gedaan aan Formele methoden en gereedschappen. Hierbij is een belangrijke rol 
weggelegd voor grootschalige toepassingen in samenwerking met de industrie  

− Cote-de-Resyste wordt uitgevoerd met de Technische Universiteit Eindhoven, Philips en KPN, 
en richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe generatie van tools voor automatische 
testgeneratie op basis van formele specificaties. Dit project wordt gefinancierd door de 
Stichting Technische Wetenschappen van NWO. 

lnformatiesystemen (IS) 
De leerstoel Informatiesystemen is 
verantwoordelijk voor onderzoek en 
onderwijs op het gebied van 
(ontwerp)methoden en architecturen van 
informatie- en communicatiesystemen, 
afgekort MAICS. Het onderzoek is 
georganiseerd naar twee thema’s en 
volgens drie soorten bestudeerde 
systemen. 
De thema’s van het MAICS onderzoek 
zijn ontwerpmethoden en architecturen. 
− Ontwerpmethoden 

Binnen dit thema wordt onderzoek 
gedaan naar de integratie van 
gestructureerde en object-
georiënteerde ontwerpmethoden, de formalisering van deze methoden, en de ontwikkeling van 
software-ondersteuning (Case tools) voor geïntegreerde en geformaliseerde methoden. Ook 
komen methoden voor hergebruik van componenten aan de orde. 

− Architecturen 
Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan naar architecturen voor complexe informatie- en 
communicatiesystemen, referentiemodellen voor applicatiedomeinen, coördinatie-
mechanismen binnen gedistribueerde applicaties, en componenten voor informatie- en 
communicatiesystemen.  

Deze twee thema’s worden onderzocht voor drie soorten systemen. 
− Werkstroomsystemen (workflow systems)  

Dit zijn systemen die de stroom van taken door een administratieve organisatie ondersteunen, 
zoals bij banken en verzekeringsbedrijven. In toekomstige applicaties zullen werkstromen van 
verschillende bedrijven nauw aan elkaar gekoppeld worden. Voorbeelden van onder-
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zoeksvragen zijn: Hoe kan een bedrijfsmodel gemaakt worden dat tot een optimaal ontwerp 
van een werkstroomsysteem leidt? Hoe kunnen bedrijfstransacties door een werkstroom-
systeem ondersteund worden? Dit onderzoek raakt aan onderzoek van de leerstoel Databases. 

− Groepswerkondersteunende systemen (groupware systems) 
Waar werkstroomsystemen gestructureerde bedrijfsprocessen ondersteunen en sturen, leveren 
groepswerkondersteunende systemen ondersteuning bij processen waarvan de structuur niet 
van tevoren vastgelegd is. Voorbeelden zijn elektronisch vergaderen, teleleren en 
samenwerken in projectverband. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: hoe kunnen eisen 
aan een groupware systeem gesteld worden zodanig dat het systeem de productiviteit van de 
gebruikers vergroot? Welke architectuur leidt tot eenvoudig herconfigureerbare groupware? 

− Productie-informatiesystemen 
Dit zijn systemen die gegevens bijhouden over voorraad, orders en producten. Productie-
informatiesystemen worden tegenwoordig gekoppeld aan productiebesturingssystemen en zijn 
ingebed in productiemanagementsystemen voor bijvoorbeeld just-in-time delivery. Ze zijn 
zowel gegevensintensief als gedragsintensief, waardoor ze moeilijk te ontwerpen en te 
onderhouden zijn. Voorbeelden van onderzoeksvragen op dit gebied zijn: welke technieken 
kunnen gebruikt worden om productie-informatiesystemen te modelleren? Welke 
coördinatiemechanismen kunnen gebruikt worden om de verschillende componenten van een 
systeem op elkaar af te stemmen? 

Software Engineering (SE) 
De leerstoel Software engineering is 
verantwoordelijk voor het onderzoek en 
onderwijs op het gebied van het 
ontwerpen en onderhouden van robuuste, 
onderhoudbare, herbruikbare en efficiënte 
programmatuur. Het vakgebied software 
engineering is een van de fundamentele 
gebieden in de informatica. De omvang 
en complexiteit van softwaresystemen 
nemen voortdurend toe. 
Softwarebedrijven worden 
geconfronteerd met steeds hogere lasten 
voor het testen en het onderhoud van 
software. Het ontwikkelen van robuuste, 
onderhoudbare, herbruikbare en efficiënte 
softwaresystemen wordt beschouwd als 
een van de belangrijkste uitdagingen in de kosteneffectieve realisatie van telematicasystemen. Het 
onderzoek van de leerstoel is ondergebracht in het project TRESE, Twente Research & Education 
en Software Engineering; binnen dit project worden de problemen bij het bouwen van (zeer) grote 
en complexe softwaresystemen aangepakt. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van 
object- en componentgeoriënteerde concepten. Doel van het project is het tot stand brengen van 
een passende software-ontwikkelings methodologie. Dit omvat het modelleren van 
toepassingsgebieden, architectuurspecificaties, heuristieken, patterns, processen, object- en 
componentmodellen en software-artefacten. De nadruk ligt hoofdzakelijk op 
telematicatoepassingen en -systemen. De methodologie wordt door pilotstudies getest, resulterend 
in feedback voor eventuele verbeteringen. De methodologie wordt ondersteund door CASE-tools; 
het gebruik hiervan geeft eveneens inzicht in de toepasbaarheid van de methodologie. De 
theoretische problemen die aldus zijn gesignaleerd, worden in een aantal onderzoeksactiviteiten 
bestudeerd. De belangrijke onderzoeksonderwerpen zijn: 
− Definitie van samen te voegen en herbruikbare objecten en componenten die in de behoeften 
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van telematicatoepassingen en -systemen voorzien; 
− Technieken voor aanpasbare gebruikersinterfaces; 
− Specificatie en derivatie van patterns in diverse fasen van het software-ontwikkelingsproces; 
− Ontwikkeling van modellen voor dynamisch objectgedrag, en inzet hiervan voor de validatie 

van objectsystemen; 
− Definitie en specificatie van software-artefacten, heuristieken voor de definitie en validatie 

van artefacten; 
− Identificatie en specificatie van softwarearchitecturen; 
− Conceptualisering van kwaliteitsfactoren zoals aanpasbaarheid, performance en 

herbruikbaarheid, en regels om kwaliteitsfactoren tegen elkaar af te wegen; 
− Technieken voor domeinanalyse; 
− Verbetering van het softwareproces. 
De onderzoeksactiviteiten van het TRESE-project zijn voornamelijk georganiseerd in de context 
van het CTIT. 

Taal, Kennis en Interactie (TKI) 
Het deelgebied TKI is een bundeling 
van een aantal onderzoeksgroepen. 
De onderzoeksgroep Parlevink richt 
zich op human-computerinteractie 
(HCI), spraak- en taalverwerking en 
neurocomputing. Thema’s van 
onderzoek wat betreft HCI zijn 
gebruikersgedrag, interactiepatronen, 
gedrag van verschillende 
gebruikersgroepen, ergonomische 
aspecten van mens-machine 
communicatie. Thema’s van onderzoek 
wat betreft spraak en taal zijn: ontleders 
en grammatica-formalismen, 
betekenisrepresentatie, 
dialoogmodellering in relatie met 
semantiek, en pragmatiek. In het 
onderzoek is het uitgangspunt veelal 
een praktische aanpak waarbij gekeken 
wordt naar taalgebruik ten behoeve van 
een specifieke taak binnen een bepaald 
toepassingsdomein. Perfecte modellering van taal is niet nodig om toch tot zinvolle spraak- en 
taalverwerkende systemen binnen de informatietechnologie te komen. Binnen het Parlevinkproject 
wordt een aantal deelprojecten onderscheiden die veelal multidisciplinair van karakter zijn. 
− SCHISMA is een via natuurlijke taal toegankelijk schouwburginformatie- en reserverings-

systeem. Het onderzoek richt zich vooral op het analyseren en modelleren van dialogen, maar 
daarnaast is ook uitdrukkelijke aandacht voor software engineering aspecten en de 
organisatorische en maatschappelijke aspecten die gepaard gaan met de invoering van 
dergelijke telematicadiensten. 

− Twenty-one en Pop-Eye zijn twee Europese projecten die gericht zijn op multimedia retrieval, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van ingebouwde ‘linguistische intelligentie’. Bij deze 
projecten wordt niet alleen naar tekst gekeken, maar ook naar lay-out, figuren en 
videobeelden. In het Pop-Eye project vindt retrieval van videosequenties plaats op grond van 
beschikbare ondertitels. Een belangrijk aspect van dit onderzoek is het multi-linguale karakter. 
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− Virtueel Muziek Centrum (VMC) is een project dat zich bezighoudt met het modelleren van 
een omgeving (bijvoorbeeld het Enschedese Muziekcentrum) waarbinnen allerlei ‘virtuele’ 
activiteiten kunnen plaatsvinden: praten met een informatrice, met andere bezoekers, een 
voorstelling bezoeken, luisteren naar muziek, etc. Het project is een voorbeeld van hoe in de 
toekomst allerlei recreatieve en commerciële activiteiten zich via Worldwide Web kunnen 
afspelen. 

De onderwerpen die binnen deze onderzoeksgroep worden aangepakt, zijn vaak nieuw binnen de 
informatica. Vandaar dat gekeken wordt naar de toepassing van formele methoden en software 
engineering methodologie bij de onderwerpen die binnen dit deelgebied aan de orde komen. 
Nieuwe computationele modellen (artificial life, genetische algoritmen, neurale netwerken, fuzzy 
logic) komen daarom aan bod in het onderzoek, maar ook formele aspecten van software 
engineering zoals formele specificatie en verificatie. 
De onderzoeksgroep Kennistechnologie richt zich op het ontworpen van systemen die gebruik 
maken van expliciet gemodelleerde domeinkennis om hun taken uit te voeren. Het belangrijkste 
thema van onderzoek is het bevorderen van informatie-uitwisseling via netwerken door gebruik te 
maken van de inhoud of betekenis van die informatie. Er zijn op dit moment drie projecten:  
− CONDERCET is een project op het gebied van information retrieval, waarin het indexeren van 

documenten wordt geautomatiseerd.  
− PLINIUS is gericht op het toegankelijk maken van natuurwetenschappelijke informatie voor 

onderzoekers. Hoe kunnen we een deel van de kennis die wordt uitgedrukt door een tekst of 
een figuur grotendeels automatisch opslaan in een kennisbank? Wat is de kwaliteit van die 
kennis? Naast afstudeeropdrachten op deze terreinen begeleidt de groep ook opdrachten op de 
volgende gebieden: plannen en roosteren; symbolisch machinaal leren; kennisbeheer.  

− DIDEROT bestudeert het gebruik van deels gestructureerde informatie uit heterogene (en 
meestal gedistribueerde) bronnen. Conversie en kwaliteitsbewaking zijn belangrijke thema’s. 

 

 
Telematica 
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Telematicasystemen en Services (TSS) 
Het vakgebied telematica richt zich (in samenwerking met Elektrotechniek) op de ondersteuning 
van de interactie over afstand en/of tijd tussen mensen en/of geautomatiseerde processen, door de 
geïntegreerde toepassing van telecommunicatie- en informatietechnologie. Telematicasystemen 
zijn gedistribueerde systemen die de 
bovengenoemde interacties 
ondersteunen. Telematicaservices zijn 
verzamelingen van gerelateerde 
functies die door telematicasystemen 
worden geleverd aan eindgebruikers, 
en die door de eindgebruikers worden 
benut voor de uitvoering van hun 
eigenlijke taken. 
Onze samenleving wordt steeds 
afhankelijker van telematicasystemen, 
dankzij succesvolle toepassingen van 
deze systemen waarbij de binding met 
plaats en tijd wordt doorbroken. 
Reeds nu spelen telematicasystemen 
een belangrijke rol in bijvoorbeeld 
betalingsverkeer, vluchtreservering en 
productie- en procesbesturing. 
Telematicaservices zoals ‘electronic 
mail’, ‘World Wide Web’ (WWW) en 
‘Product Data Interchange’ (PDI) 
worden steeds vaker gebruikt ter 
ondersteuning van bedrijfsactiviteiten, zoals communicatie, marketing en financiële transacties. 
Voor het ontwerpen van dergelijke complexe systemen en services zijn zowel elektrotechnische 
als informaticadisciplines noodzakelijk. Bij het Telematica-onderwijs en -onderzoek worden twee 
benaderingen onderscheiden: 
de functionele benadering, waarin de (eisen van) functies worden beschouwd van 
telematicasystemen en -services die ontworpen, gebouwd of geanalyseerd moeten worden, en de 
methodische benadering, waarin methoden, technieken en (software) gereedschappen voor het 
modelleren, ontwerpen en analyseren van telematicasystemen en -services worden behandeld. 
De volgende onderzoeksthema’s zijn van deze benaderingen afgeleid: 
− Design methods and concepts  richt zich op de ontwikkeling van pragmatische en technische 

richtlijnen (methoden en technieken) voor het modelleren, ontwerpen en implementeren van 
(open) telematicasystemen. Methoden en technieken worden toegepast bij het ontwikkelen 
van telematicaservices en applicatie- en communicatieprotocollen, en bij het modelleren en 
(her)ontwerpen van bedrijfsprocessen die telematica-ondersteuning vereisen.  

− Performance and reliability analysis  richt zich op de ontwikkeling van technieken en 
gereedschappen voor de kwantitatieve analyse van computer- en communicatiesystemen op 
basis van realistische modellen van deze systemen. Hierdoor kunnen voorspellingen worden 
gedaan over de prestatie en betrouwbaarheid van dergelijke systemen, en kunnen tijdens het 
ontwerpproces beslissingen worden genomen die ervoor zorgen dat het uiteindelijke systeem 
aan de verwachtingen voldoet. 

− Telematics services and protocols  richt zich op de ontwikkeling van telematicaservices en de 
hiervoor benodigde applicatieprotocollen. Belangrijke aandachtsgebieden zijn (1) 
raamwerkarchitecturen voor open gedistribueerde applicatiesystemen, en (2) protocol- en 
servicebouwstenen voor de ondersteuning van diverse interactietypen (realtime, Interactief, 
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store-and-forward, etc.). Enkele toepassingsdomeinen zijn: tele-educatie, telemedicine en 
CSCW(Computer Supported Cooperative Work). 

− Communication networks  richt zich op het ontwerpen en analyseren van communicatie-
infrastructuren. Voorbeelden van dergelijke infrastructuren zijn LANs, MANs, Internet, B-
ISDN, Intelligent Networks, en mobiele netwerken, zoals DECT en UMTS. Er wordt 
onderzoek verricht naar snellere transportprotocollen, nieuwe signaleringsprotocollen en 
betere controlemechanismen voor het efficiënt gebruik van de beschikbare netwerkresources 
en het bieden van de benodigde ‘Quality of Service’ aan een gebruiker.  

− Network and service management richt zich op de beheeraspecten van telematicasystemen. 
Het monitoren en aanpassen, en dus het beheren van dergelijke telematicasystemen, kan 
bijzonder complex zijn, zeker in verhouding tot computersystemen die niet in netwerken zijn 
opgenomen. Er wordt aandacht besteed aan het ontwerpen en implementeren van 
managementprotocollen (zoals SNMP, SNMPv2, CMIP en TMN) en het toepassen van deze 
protocollen ten behoeve van concrete managementproblemen (bijvoorbeeld ATM en WWW). 

− Photonic networks  richt zich op de ontwikkeling van technieken voor breedbandige optische 
netwerken, waarbij de unieke eigenschappen van glasvezel (lage demping, hoge bandbreedte) 
in meerdere dimensies (schakelen en routeren in het frequentie-, tijd- en ruimtedomein) 
worden benut. Een belangrijk aandachtsgebied is het gebruik van ‘wavelength division 
multiplexing’ (WDM) in hybride netwerken, waarin optische technieken en technieken voor 
draadloze en draadgebonden communicatie samen worden toegepast.  

Onderwijsgroep (OG) 
Naast bovenstaande vakgroepen wordt in 
1999 een onderwijsgroep opgericht, die 
onder leiding van de onderwijsdecaan 
Gerrit van der Hoeve onder meer het 
toegeleverd onderwijs verzorgt. De groep 
wordt bemand vanuit ES, IS, SE, TSS en 
TKI. 
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Genugten drs Th van der (Theo) se x x x x 
Hoeven dr G.F. van der (Gerrit) tki x x x x 
Honing drs S. van der (Sietze) is x x x x 
Huijs mw drs C. (Corrie) es x x x x 
Knol-jaarsma mw B. se x x x x 
Koppelman ir H. (Herman) se x x x x 
Oosterhuis-Geers mw dr J..A.  x x   
Romkema ir H.M. (Hans)  x x x x 
Vaneker Bacc. C.B. (Carel)  x x   
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Onderzoek 
De toekomst van de informatiemaatschappij 
Mannes Poel en Nikola Kasabov van de universiteit van Otago, Nieuw Zeeland geven in de serie 
De toekomst van de informatiemaatschappij hun visie op de relatie mens en computer, en op de 
hulp van een computer bij het verwerken van informatie, waarbij de computer door observatie van 
het gedrag van de mens zou moeten leren zich daaraan aan te passen. 
 

 
Mannes Poel en Nikola Kasabov 

Zie ► Toekomst informatiemaatschappij. 
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Twentse zoekmachine 
Djoerd Hiemstra van de Parlevinkgroep van Nijholt behaalt met zijn zoekprogramma een zesde 
plaats op de zevende Text Retrievel Conference, gehouden in het Amerikaanse National Institute 
of Standards and Technology. Twee jaar geleden afgestudeerd bij INF doet hij daar nu zijn 
promotieonderzoek. 
  

 
Zoekprogramma van Djoerd Hiemstra 

Op 19 januari 2001 promoveert hij op het proefschrift Using Language Models for Information 
Retrieval. Zie ► Zoekmethode spraakherkenning. 
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Computers 
StudentenNet Twente 
Studenten beheren zelf het campusnetwerk en hebben daartoe de vereniging StudentenNet Twente 
(SNT) opgericht. Ieder die een aansluiting op het netwerk heeft is er lid van. De studenten geven 
voorlichting en onderhouden een helpdesk. 
 

 
Helpdesk Studentennet Twente 
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1500ste aansluiting 
In september kan SNT de 1500ste aangeslotene welkom heten. De videoblaster geeft een indicatie 
van een van de belangrijke drijfveren voor het netwerk in de studentengemeenschap: het sharen 
van muziek, film en software, en het samen spelen van computerspelletjes op het net. 
 

 
SNT: 1500 aansluitingen 
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Supercomputer 
De UT, de TUE en Sara kopen voor 17 miljoen gulden de gigantische Cray Origin2000 
supercomputer, die met 128 processoren met een klokfrequentie van 250 MHz en elk 448 M 
geheugen en een diskcapaciteit van 512 G een vloeroppervlak van ruim een bij zes meter in beslag 
neemt. Het apparaat produceert zoveel warmte dat het via warmtewisselaars het hele gebouw van 
Sara, waar het wordt opgesteld van warmte kan voorzien. Het datatransport tussen de verschillende 
geheugens is zodanig geoptimaliseerd dat de gebruiker het als een ongedeeld geheugen van 56 G 
kan benaderen. 
De gebruikersgroepen van acht faculteiten van de UT dragen samen ruim een miljoen aan de 
kosten bij, en het CIV voegt daar nog eens ruim drie ton aan toe. De UT en de TUE worden elk 
voor 43% eigenaar. Sara verkoopt zijn deel van 14% aan wetenschappelijke onderzoekers in 
Nederland. Zie verder ► Supercomputer. 
  

 
Supercomputer 
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1999 

Jaaroverzicht 
Clustering wordt kanteling 
Al twee jaar wordt door het CvB nagedacht over het verminderen van het aantal faculteiten door 
ze tot vijf of zes nieuwe te clusteren, om daarmee de onderlinge samenwerking te bevorderen. EL 
zou samen met TW, CT en TN in het cluster Technische Wetenschappen komen. Voor Informatica 
zou er niets veranderen: INF en BIT zijn samen in het cluster Informatiewetenschappen gepland. 
De clustering blijkt echter na lang passen en meten op geen enkele wijze een meerwaarde ten 
opzichte van de huidige situatie op te leveren. In juni ziet het CvB er daarom maar van af. Om toch 
iets te doen te hebben wil men nu door het zogenaamd kantelen de slagvaardigheid van 
speerpuntinstituten gaan versterken. 

Telematicastudie mag starten 
Een gedegen marktonderzoek door 
consultant Arthur D. Little moest eraan 
te pas komen om het plan voor (weer) 
een nieuwe studierichting zonder 
kleerscheuren door de door Ritzen 
ingestelde bewakingscommissie te 
sturen. De goedkeuring van de Advies-
Commissie Onderwijsaanbod voor een 
nieuwe opleiding Telematica is binnen. 
De ACO vindt het in oktober 1998 
ingediende plan doelmatig en uniek en 
zal de minister positief adviseren de UT 
toe te staan in september 2000 met de 
vijfjarige ingenieursopleiding te starten. 
Eigenlijk staat de wet het procedureel 
niet toe, de aanvraagperiode is te kort, 
maar gezien het maatschappelijk belang 
ziet men dat nu dus door de vingers. 
Minister Hermans reageert opvallend 
snel door al in maart zijn toestemming 
te verlenen. Hierdoor kan de opleiding al in september van 1999 van start gaan. TEL wordt een 
studie op het grensvlak van INF en EL en zal worden ondergebracht bij INF. Niemegeers en 
Vissers dragen in belangrijke mate aan de opleiding bij. Er zijn drie majors: telematicanetwerken, 
telematicadiensten (waaronder e-commerce en video-conferencing) en telematicatoepassingen. 
Henk Alblas (foto) wordt opleidingsdirecteur. Er wordt begonnen met 60 eerstejaars. 
Lichting 1999 zal meeliften met de propedeuse INF. De TEL-propedeuse zal in september 2000 
gereed zijn zodat de studie dan officieel van start zal gaan. Men verwacht zo honderd extra 
eerstejaars te trekken. 
 



65 

 
De start van TEL wordt gevierd 

De TU Delft, traditioneel sterk in telecommunicatie, is ontstemd over de Twentse plannen. 
Rotterdam mag ook beginnen met een nieuwe studie op ICT-gebied: informatica en economie, en 
wordt daarmee het twaalfde instituut in Nederland met een studie op informaticagebied. 
In december zet Alblas zijn visie over het toekomstig uiterlijk van de studie uiteen: 
‘Webtechnologie wordt steeds belangrijker en zal de communicatie tussen docent en student 
vergemakkelijken. Studiemateriaal komt op het web, maar dan anders als in een boek, met meer 
multimediale ondersteuning. Onderwijs zal met een laptop en mobile telefoon vanuit een 
willekeurige plek gevolgd kunnen worden. We moeten echter ook weer niet teveel op de Open 
Universiteit gaan lijken, het sociale aspect blijft belangrijk. Telematica wil wel met dit soort 
dingen experimenteren.’  

Onderzoek Telematicainstituut krijgt vorm en waardering 
Het bij de start nog in nevelen gehulde onderzoeksplan heeft zich inmiddels met twee projecten 
duidelijker geprofileerd: Mesh en Testbed. Zij maken deel uit van de speerpunten waarop het TI 
zich de komende tijd wil richten: elektronisch zakendoen, elektronisch op afstand samenwerken en 
data-ontsluiting. Daarbij komt nog als vierde middleware, een op Java gebaseerde laag tussen 
programmatuur en apparatuur. De interne business consultancy groep van ING meldt het IT dat de 
aanvankelijke scepsis nu is omgezet in enthousiasme. Diep en toch breed zijn werpt vruchten af, 
TI wil naast het opbouwen van een duidelijke expertise vooral ook goed luisteren naar de wensen 
van het bedrijfsleven. 
Op 7 juli wordt met Ordina een driejarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Het in 1973 
opgerichte bedrijf heeft 2.500 medewerkers en is dienstverlenend op het gebied van management- 
en business consultancy, applicatieontwikkeling en -beheer, ICT-infrastructuren, embedded 
software en ERP. 
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Apers positief over Informatica 
Het gaat weer goed met de faculteit Informatica. Er 
zijn meer studenten: volgens de decembertelling 591, 
van wie 173 eerstejaars voor INF en 298, van wie 53 
eerstejaars voor BIT. Verder zijn er meer contacten 
met bedrijven en er is meer potentieel aan 
vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek. 
Bovendien staat de wireless campus voor de deur. 
Zijn enige zorg is om aan goed personeel te komen. 
Zie verder ► Apers over Informatica. 

Personeel 
Come to your senses 
Op 10 februari organiseert tART (Technics and Art) 
een symposium over de zes zintuigen. Voor de tastzin 
zijn beeldend kunstnaar Martin Spanjaard en 
Vervoort gevraagd. Spanjaard demonstreert 
Adelbrecht, een autonoom voortrollende 
supertamagochi in balvorm, die het lekker vindt om 
geaaid te worden, maar al weer snel zijn humeur 
verliest wanneer hij vaak ergens tegenaan botst. Al 
rollend prevelt de bal woordjes en soms komt er uit 
het binnenste een onvervalste vloek. Vervoort legt uit hoe bij een mens de tastzin in elkaar zit en 
hoe bijvoorbeeld in de mechatronica en de virtual reality geprobeerd wordt om dat met sensoren na 
te bootsen. 

Gesprek over vrouwen in wetenschap en techniek 
Vier generaties technische vrouwen aan de UT houden een rondetafelgesprek. Een van de 
deelneemsters is Betsy van Dijk, die in de jaren zeventig wiskunde studeerde in Nijmegen en nu 
gespecialiseerd is in mens-machine interactie en de vakdidactiek van de informatica. Zij is tevens 
voorzitter van de initiatiefgroep Meisjes en Techniek. Zie ► Vrouw en wetenschapper. 
  

 
Vier generaties 
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Studenten 
Studiebegeleider 
Per februari is Carel Vaneker in dienst als studiebegeleider van Informatica. 
 

 
Studiebegeleider Carel Vaneker 

Het gaat niet om een vakinhoudelijk mentoraat, maar eerder om begeleiding bij persoonlijke zaken 
van de student in relatie tot zijn studie. Hij is hulpverlener voor degene bij wie die ontwikkeling 
stokt. Hij heeft op dat gebied ruime ervaring met veertien jaar welzijnswerk. Zoals hij het zelf 
uitdrukt ruilt hij nu de kansarme jeugd voor de kansrijke. Maar ook hun problemen zullen serieus 
genomen worden. Het blijkt in een behoefte te voorzien. Studenten zijn erg met hem ingenomen. 

Jaarboek Inter-Actief op cd 
Studievereniging Inter-Actief brengt haar jaarboek voor het eerst uit op het moderne medium cd-
rom. Het digitaliseren kost veel tijd en geld. Met de hele productie is een bedrag van vijftigduizend 
gulden gemoeid, voor een groot deel gesponsord. Een multimediabedrijf in Amsterdam verzorgt 
de productie. Het voordeel is, volgens het bestuur, dat nu ook filmpjes kunnen worden getoond. 
Wel wordt de praktische informatie, zoals de adreslijst en het smoelenboek nog op papier 
toegevoegd in een boekje dat ter verhoging van het contrast een middeleeuws uiterlijk krijgt 
aangemeten. Er is wel kritiek op deze te dure uitgave van een jaarboek. Zie ► Jaarboek Interactief 
op cd. 

Ubiquiteit 
Inter-Actief organiseert een geslaagd congres Mobile Minded over Mobile Computing. Het begrip 
ubiquiteit, de alom tegenwoordigheid van computers, staat centraal. Voor een impressie zie ► 
Ubiquiteit Inter-Actief. 
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Vakgroepen 
A fish called Pieper 
In zes weken tijd is op 1 september Roel Pieper, in mei nog werkzaam bij 
Philips, tot hoogleraar benoemd. Sneller dan de inburgeringscursus van 
Máxima. Alle bureaucratische procedures zijn overgeslagen om deze zeer 
begeerde hoogleraar binnen de poort te krijgen. Er was geen vacature en 
zelfs geen benoemingsadviescommissie of leerstoelomschrijving. Roel 
werd gewoon door Frans gebeld. Het moest maar een e-commerce leerstoel 
worden op het grensgebied van Informatica en Technologie en 
Management. En een Roel Pieper laat je immers geen testcollege geven.  
Pieper hapt toe. Op 7 december geeft hij een informele lezing over hoe e-
commerce een bedrijf fundamenteel zal veranderen. Deze nieuwe 
economie stelt nieuwe eisen aan het management van elk bedrijf. Een 
beetje e-commerce werkt niet, het is alles of niets. Pieper, stimulator achter het Twinning Concept 
in Nederland dat startende ICT-ondernemers ondersteunt geldt als een expert op dit gebied. 
Organisaties met veel hiërarchische lagen werken te langzaam. Aan bestuurders hebben we 
volgens Roel echt geen behoefte meer (al heeft hij er zelf wel zijn benoeming aan te danken). Juist 
kleine startende ondernemers gaan voor een revolutie in de wereldhandel zorgen. 
Voor een interview met het UT-nieuws zie ► Pieper e-commerce.  

Onderzoek 
Promotie Peter Bos 
Peter Bos ontwerpt in zijn promotieonderzoek in het Pegasus-II-project bij Mullender een nieuw 
Mixedmedia filesysteem waarin zowel tekst als video en andere multimediagegevens geplaatst 
kunnen worden. Zie ► Filesysteem Bosch. 
  

 
Multimediafilesysteem 
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Onderwijs 
Docent Voortgezette Logica 
Jan Kuper haalt de rubriek De docent in het UT-nieuws met het door hem gegeven vak 
Voortgezette Logica. Zijn methode is studenten, door ze te sturen zelf achter het antwoord op hun 
vragen over het vak te laten komen. Soms sluit hij daar een weddenschap op af, die hij altijd wint. 
Niets is mooier dan een de reactie van een student die het ineens ziet, die wordt meteen enthousiast 
voor het vak. Ook als mentor probeert hij door sturing de studenten weer op het spoor te krijgen. 
Zie ► Docent Kuper. 
 

 
Jan Kuper: student zelf laten ontdekken 

Computers 
Met het Qboneproject van CTIT neemt de UT, als enige Europese deelnemer naast SURFnet, deel 
aan de ontwikkeling van Internet-II. SURFnet heeft een contract getekend met Teleglobe 
International Corporation voor een zeer snelle verbinding (155 Mbit/s) met de Verenigde Staten. 
Daarmee zijn experimenten mogelijk tussen de Verenigde Staten en Europa. De verbinding komt 
op 1 februari 2000 tot stand. Het QBoneproject is het eerste goedgekeurde project dat 
gebruikmaakt van die hoge snelheid.  
Het Qboneproject onderzoekt op welke wijze de kwaliteit van verbindingen over het Internet 
gegarandeerd kan worden en hoe dat te controleren is. De benodigde kwaliteit is verschillend per 
toepassing. Met het onderzoek loopt Nederland voorop in de ontwikkeling van het nieuwe Internet. 
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2000 

Jaaroverzicht 
Verdiencapaciteit bepaalt onderzoeksfinanciering 
In het instellingplan 2000-2005 wordt de kwaliteit van het onderzoek strenger aangepakt. Een 
groep moet dan minstens de helft van het budget van buiten de UT aantrekken. Voor 
speerpuntonderzoek gelden nog hogere percentages. Uiteindelijk moet de UT daarmee in 2005 
dertig miljoen hebben bezuinigd. Concurrentie in het internationale onderzoeksveld maakt dit 
noodzakelijk. De verdiencapaciteit (tweede- plus derdegeldstroom als percentage van de eerste) 
wordt als maat gehanteerd. Voor INF is dat sinds 1998 gelukkig al iets toegenomen maar ligt het 
altijd nog veel te laag op zo’n 15%. Boven de 50% komen alleen CT, BSK, TO en CTIT. De 
laatste haalt als speerpuntonderzoek zelfs 419% tegen 237% in 1998. 

Intel Inside Informatica 
Chipfabrikant Intel heeft de UT als een van de 29 universiteiten in Europa, Midden-Oosten en 
Afrika uitgekozen tot Focus University. EL en INF krijgen daarvoor de beschikking over vijftig 
snelle pc’s. Bij INF worden die geplaatst in een speciale Intel-room. De bedoeling van het Intel-
programma is onderzoekers uit industrie en wetenschap bijeen te brengen om nieuwe richtingen te 
vinden. Vooral mobile toepassingen en de Wireless Campus waren een pre om de UT uit te kiezen. 

Studenten 
Telematica kannibaliseert Informatica 
De 63 eerstejaars waarmee TEL van start gaat lijken regelrecht afkomstig uit het verlies van INF, 
dat met 126 eerstejaars er 49 verliest ten opzichte van vorig jaar. BIT krijgt er 16 bij en komt op 
68. Al is TEL dan niet goed voor een grotere instroom, hopelijk is het dat wel voor het nijpende 
tekort aan werknemers in de industrie, hoewel die het nu wel met minder INF’ers moeten doen. 
Gerrit van der Hoeven denkt dat de ‘overstappers’ TEL ‘sexyer’ vinden omdat dit de laatste tijd 
meer in het nieuws is geweest. De groei van het aantal eerstejaars aan de UT komt vooral door de 
hbo’ers die een doorstroomprogramma gaan volgen. 

Faculteit voor de rechter 
Negendejaars informaticastudent Harry Biersteker beweert dat de faculteit zijn idee voor een 
nieuwe structuur voor een internetzoekmachine heeft gestolen. Onderzoeker Roelof van Zwol is 
naar Salt Lake City afgereisd om ‘zijn’ onderzoek op een congres te presenteren. Via de rechter 
probeert Harry daar nog een stokje voor te steken, maar de rechter is van mening dat hij zijn 
geestelijk eigendom onvoldoende overtuigend kan bewijzen. Apers licht de situatie toe. Biersteker 
heeft het idee uit een publicatie van Van Zwol en zou een deel daarvan als opdracht voor een vak 
verder uitwerken en er software bij maken. Die software heeft de student vervolgens geheim 
gehouden omdat hij dat als zijn product beschouwde. 

Vakgroepen 
Oratie Pieper 
Op 5 oktober houdt Roel Pieper zijn oratie voor een overvolle zaal met vijfhonderd toehoorders, 
onder wie Pim Fortuin en enkele ministers en voor duizenden netsurfers, die de oratie met een 
flinke vertraging schoksgewijs enigszins kunnen volgen via www.roelpieper.com. Zijn wat 
warrige betoog centreert zich rond het weidse begrip e-world. Geheel tegen het protocol staat Pim 
Fortuin tijdens de oratie plotseling op om de ‘professor’ een kritische vraag te stellen. 
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Merkwaardig genoeg is er bijna geen pers aanwezig in het speciaal door de UT ingericht 
perscentrum. Alleen Radio Oost en de GPD-bladen sturen een journalist. Ook de media zijn 
kennelijk een beetje Piepermoe. 
 

 
Roel Pieper, e-commerce 

EU-geld voor het CTIT 
Het CTIT krijgt twee miljoen van de EU om onderzoek te doen op het gebied van taaltechnologie, 
tele-onderwijs en computernetwerken. Vijf projecten zijn goedgekeurd: ECHO, een systeem voor 
het archiveren van film, CANDLE, een methode voor curricula via www, NUMIS, een 
zoeksysteem voor Internet, HARMONICS, een netwerk-infrastructuur en tot slot EASYCOMP. 
De EU financiert de helft en de UT de andere helft. 

Onderzoek 
Zoeksysteem voor plaatjes 
Arjen de Vries promoveert in januari op een multimediazoeksysteem voor plaatjes bij de 
databasegroep. Het systeem maakt het mogelijk bestaande zoekmodellen te integreren en houdt 
rekening met de subjectiviteit van de gebruiker. Deze moet de computer leren waarnaar hij op 
zoek is. Dat kan door in de gevonden verzameling een deelverzameling aan te wijzen met een 
bepaalde nog niet omschreven eigenschap waarop de zoekmachine zich dan verder gaat 
concentreren. Na een eerste zoektocht op kernwoorden wordt dan bijvoorbeeld op textuur of kleur 
verder gezocht. 

Aibo 
Aibo, het Japanse robothondje heeft een nieuw baasje: Mannes Poel. Sony ontwikkelde de 
technisch intelligente robothond, die is voorzien van twee microfoons om richting te bepalen, een 
speaker om door te blaffen, druksensoren om te kunnen lopen, een warmtesensor, camera en 
gravitatiemeter. In vier fasen van elk honderd uur groeit Aibo mentaal van pup tot volwassen dog. 
Hij leert door straf en beloning. Met een afstandsbediening kan het superspeelgoed ook op 
commando plassen. De vakgroep heeft de hond aangeschaft ter lering en vermaak. 
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Aibo, de aaibare robot van Mannes 

Onderwijs 
Online universiteit 
Frans en Roel blijven hameren op het belang van een 
online universiteit. Volgens Pieper (foto) heeft de UT 
al zoveel informatica in huis dat het zich met succes 
internationaal kan en moet presenteren met IT als 
merknaam. Van Vught beaamt dat natuurlijk en roept 
in zijn rectorale rede in de Grote Kerk in Enschede 
van de kansel dat de ‘Digitale Universiteit’ eraan 
komt. De UT moet online om de laatste zwevende 
student digitaal te pakken te krijgen. Die moet gaan 
studeren op de virtuele universiteit, waarvoor de UT 
vanzelfsprekend het voortouw neemt. Als voorbeeld 
noemt hij niets minder dan TeleTop! 

Nationale Netwerk Academie 
Het is al eens eerder geprobeerd, maar niet gelukt: 
een door het bedrijfsleven en het ministerie op te 
zetten Informatica Universiteit om in het tekort aan goed opgeleide werknemers te kunnen 
voorzien. Toen kwam het initiatief uit het bedrijfsleven, nu stelt het kabinet plotseling tien miljoen 
gulden ter beschikking aan het bedrijf dat het aandurft een Nationale Netwerk Academie op te 
zetten. Het voorstel is gedaan door de vorig jaar door de ministeries van Economische Zaken en 
Onderwijs opgerichte Taskforce ICT, waarin ook Frans van Vught zitting heeft. De bedoeling is 
om zittend personeel bijvoorbeeld bij banken bij of om te scholen. De opleiding kan overal plaats 
vinden, eventueel ook in de bedrijven. De Nationale Netwerk Academie geeft het onderwijs niet 
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zelf maar bemiddelt daar alleen in. Voor de bemiddeling moeten zowel onderwijsvragenden als -
gevenden betalen. Binnen drie jaar moet de Academie dan winstgevend zijn. 

Computers 
Wireless Campus 
In september krijgen medewerkers en studenten de beschikking over een waptelefoon waarmee 
onder andere e-mail gelezen kan worden. De eerste concrete stap van het Wireless Campus plan. 
Jeroen van de Lagemaat is manager en Peter Apers voorzitter van de stuurgroep. Het project is 
bedoeld als testomgeving om erachter te komen welke meerwaarde draadloos heeft boven een snel 
glasvezelnetwerk. De fantasie kent geen grenzen: Studenten kunnen tijdens een college via hun 
palmtop aantekeningen maken in de overheadsheets die op de pc in hun kamer paraat staan, 
kunnen met de docent en met elkaar e-mailen, werkstukken inleveren en correcties ontvangen, 
tentamencijfers opvragen en met TeleTop werken. Ze zijn daarbij niet meer plaatsgebonden. 
Natuurlijk gebeurt dat allemaal niet, want na een keer proberen zijn de studenten er wel weer op 
uitgekeken en het is bovendien veel te duur in gebruik. Wel heeft het enige bedrijvigheid tot 
gevolg: door het studentenbedrijfje WAP5 wordt een wap-e-mail toepassing ontwikkeld. 

M-port Twente 
Ver van de dagelijkse realiteit blijft men echter optimistisch. Tijdens het Twente Diner op 3 
oktober sluiten de UT en KPN Mobile officieel hun (in de taal van Van Vught) ‘megadeal’ voor 
negenduizend waptelefoons. Vervolgens kondigt Pieper de plannen aan voor M-port Twente, een 
enorm testbed op de UT voor de omliggende telecombedrijven, waarvan het uitgewerkte plan in 
Brussel en Den Haag ligt te wachten op een financiële bijdrage. 
 

 
Vergadering over M-port Twente 
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2001 

Jaaroverzicht 
Nieuwe samenstelling UT-bestuur 
Naast rector Van Vught en een financieel deskundige van buiten, Hugo Barbas, worden drie 
hoogleraren voor het UT-bestuur voorgedragen: Huib de Jong (onderwijs), Hans Roosendaal 
(interne zaken en personeel) en Peter Apers (onderzoek). Verder bestaat het bestuur nog uit Pieter 
Binsbergen (beleidsbureau) en Arwin Nimis (secretaris). Met deze groep komt er volgens insiders 
uitzicht op daadkracht en visie op de toekomst van onderwijs en onderzoek, de realisering van de 
noodzakelijke bestuurlijke vernieuwingen in de top en de organisatorische aanpassingen van de 
ondersteunende diensten. 
Om over dit alles eens even flink te ravotten in de sneeuw en bezuinigingsplannen te smeden voor 
een toekomst die eerder in miljoenen dan in de gebruikelijke miljarden wordt uitgedrukt, trekt het 
nieuwe bestuur zich terug in de Alpen nabij Davos. 
 

 
Het UT-bestuur smeedt in Davos plannen voor de toekomst 

Hartslag 
De frisse wind in Davos doet het bestuur inzien dat het academisch hart van de UT behoort te 
kloppen in haar onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. Dit impliceert een verschuiving van de 
bestuurlijke aandacht van faculteiten naar verzamelingen van opleidingen respectievelijk 
onderzoeksprogramma’s, mogelijk volgens het bestuurlijke model van Schools and Institutes. Dit 
kan een harde slag voor de faculteiten betekenen en krijgt daarom de codenaam hartslag. Het gaat 
daarbij om een verdere ontwikkeling van het ondernemende karakter van de UT. Pieter Binsbergen 
krijgt de leiding over een ‘taskforce’ die een plan van aanpak moet opstellen. 
Door onderwijs en onderzoek onder te brengen in aparte Schools and Institutes denkt het bestuur 
sneller in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen. De vraag is dan of faculteiten nog wel 
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nodig zijn. Door vermindering van het aantal organisatorische lagen en het terugdringen van het 
aantal eenheden kan bovendien een noodzakelijke besparing worden gerealiseerd. 
Onderzoeksprogramma’s worden georganiseerd in Institutes met een onderzoeksdirecteur aan het 
hoofd. Daarvan zullen er vijf tot zeven op de UT nodig zijn. Apers brengt het succesvolle CTIT 
daarvoor als model in stelling. De opleidingsprogramma’s worden vervolgens gebundeld in 
maximaal vijf Schools, geleid door een ‘schooldean’. 

INF-EL cluster? 
Door het vertrek van Apers als decaan van Informatica ontstaat een vacature die zeer tegen de zin 
van de faculteit bezet wordt door interimdecaan Wallinga, de huidige decaan van EL. Hoewel het 
bestuur het idee van clustering van faculteiten onlangs heeft laten varen voelen de informatici voor 
het eerst duidelijk een aanslag op hun zelfstandigheid. INF en EL worden in elkaars armen 
gedreven. Als een fusie in de toekomst onvermijdelijk is, dan moet de bespreking daarvan toch 
liever door een decaan uit eigen geledingen gevoerd kunnen worden. Klaas Sikkel laat weten dat 
de faculteit ‘over zich heen gelopen voelt’ en verwijt het CvB een ‘directieve stijl’ van besturen 
die slecht is voor het klimaat en de loyaliteit. Ook de U-Raad vraagt zich af of het CvB van plan is 
alsnog via een slinkse omweg tot clustervorming te komen. 

De maat is vol 
Als bij INF de directeur bedrijfsvoering onaangekondigd (Het CvB had Fij een spreekverbod 
opgelegd) overstapt naar het beleidsbureau is voor Klaas Sikkel, voorzitter van de faculteitsraad de 
maat vol. ‘Het gaat in hartslag over academische collegialiteit. Wij constateren dat de woorden en 
daden van het CvB niet meer met elkaar te rijmen zijn en stellen vast dat het college daarmee zijn 
integriteit verloren heeft.’ 
Er komen veel verontruste reactie op de voorstellen van het CvB. De meeste komen erop neer dat 
de vrijheid van faculteiten, als eenheid van onderwijs en onderzoek wordt uitgehold. Niet de 
deskundigen in de leerstoelen bepalen de richting waarin onderwijs en onderzoek zich moeten 
ontwikkelen, maar het universiteitsbestuur gaat dat van bovenaf doen. 

Een compromis 
Niet één, maar vijf faculteiten is het laatste bod van de decanen aan het CvB, die alle faculteiten 
wilde afschaffen. Deze afschaffing is na ‘een pittige discussie’ nu van de baan. Ook de Schools 
met bijbehorende ‘dean’ is voorlopig uit beeld. Er komen nu vijf faculteiten en vijf tot zeven 
Instututes, een plan dat verdacht veel lijkt op een eerder verworpen clusteringsidee uit 1998, maar 
dat nu door een hardere opstelling via een compromis aanvaard lijkt te zijn. Het akkoord heeft tot 
gevolg dat de wetenschappelijke directeuren van de instituten nu hiërarchisch op gelijke hoogte 
met de faculteitsdecanen komen te staan. Henk Zijm, wetenschappelijk directeur van CTIT juicht 
deze symmetrie uiteraard toe. 
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Studenten 
Hackersconferentie 
Van 10 tot 12 augustus vindt op de campus de internationale hackersconferentie HAL-2001 
(Hackers At Large) plaats. Ieder neemt zijn eigen tentje en computer mee.  
 

 
Hackers At Large in een tent op de campus 

In een hoofdtent worden nog eens vijfhonderd computers opgesteld en een groot openluchtnetwerk 
HAL verbindt alles met elkaar. Generatoren leveren de stroom. Er zijn lezingen en workshops over 
beveiliging. Het campusnet loopt geen gevaar, althans niet meer dan anders. Bovendien heeft een 
hacker een ‘erecode’: als hij een lek vindt geeft hem dat al voldoende gevoel van overwinning. Hij 
laat dan eventueel anoniem een melding achter, maar maakt er verder geen misbruik van. Zie ► 
Hackers. 
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Hackers in opperste concentratie 

Studiereis Zuid-Afrika 
Twintig studenten van de studievereniging Inter-Actief ondernemen in de zomer een studiereis 
naar Zuid-Afrika. Er gaan zeven INF en dertien BIT-studenten mee. Zij brengen een bezoek aan 
universiteiten, bedrijven en onderzoeksinstellingen in Pretoria, Johannesburg en Kaapstad. 

Vierde lustrum INF 
In 2001 bestaat de in 1981 opgerichte zelfstandige faculteit Informatica twintig jaar. Het vierde, en 
met de hartslagplannen van het CvB in het vooruitzicht waarschijnlijk laatste lustrum. 
Informatica toont op haar videowall een collage van beelden uit de afgelopen twintig jaar. Verder 
is er in september een feestweek met een symposium gewijd aan ‘virtual humans’, met sprekers uit 
Zürich, Genève en Genua; een facultair uitstapje op 20 september en een afsluitend feest. 
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Plaquette, geschiedenisboek en Zilverling  
Kunstenares Adrie Arendsman maakt naar een foto een plaquette van Arie Duijvestijn. De 
plaquette, nog in wasvorm, wordt door haar en Anton Nijholt onthuld op een congres ter 
gelegenheid van het vierde lustrum en later geplaatst in de hal van het Informaticagebouw. 
Duijvestijn wordt gezien als de grondlegger van de faculteit Informatica. Terwijl informatica 
elders werd gezien als een onderdeel van de wiskunde zag hij het als een apart vakgebied. Hij 
werd decaan en bleef dat tot zijn afscheid in 1989. Hij overleed in 1998. 
 

 
Onthulling was-plaquette met portret van Duijvestijn volgens ingelaste foto 

Tijdens het lustrumuitstapje ontstaat het idee de geschiedenis van de faculteit te verzamelen en in 
een boek vast te leggen. Het heeft even geduurd, maar het ligt nu voor u: het boek ter gelegenheid 
van het vijfentwintigjarig bestaan van Informatica. 
De foto van Duijvestijn, die als voorbeeld heeft gediend voor de plaquette siert ook de voorkant 
van dit lustrumboek. Het is geprojecteerd op zijn geesteskind, het gebouw voor Informatica, dat 
voor dit moment heel toepasselijk de Zilverling heet. 



79 

Inter-Actief  
Inter-Actief houdt een feestweek van 28 mei tot 2 juni met een symposium over interfaces, in 
samenwerking met alumnivereniging ENIAC. Verder is er een diner-filmavond, een simultaan-
schaakwedstrijd met Hans Böhm, een avond met Chriet Titulaer, en een cabaret en als afsluiting 
een galadiner. De vereniging schenkt een boom aan INF, die tussen CC en het INF-gebouw een 
plaatsje vindt. 
 

 
Hans Böhm schaakt tegen Inter-Actief 

Veertig jaar UT 
Ook de hele UT viert dit jaar feest, zij het zoals altijd in Nederland, sober in verband met de 
bezuinigingen. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan wordt het lustrumboek Van landgoed 
tot kenniscampus uitgegeven. 

Vakgroepen 
Hartel hoogleraar DIES 
Op 22 november 2001 houdt Pieter Hartel zijn oratie getiteld Veiligheid in 
Gedistribueerde systemen, zie ► Oratie Hartel. Hij bouwt de reeds 
aanwezige aandacht voor gedistribueerde- en realtime systemen uit in de 
richting van security, waarbij hij benadrukt dat dit al in het ontwerp 
geïntegreerd moet worden. Met zijn komst krijgt het onderzoek van de 
vakgroep een sterke impuls. 

Pieper en dotcom 
De sterke val van de dotcom bedrijven op de beurs, begin 2001, lijkt ook niet ongemerkt aan 
Internetgoeroe Roel Pieper voorbij te gaan. Vakbladen vallen met artikelen over hem heen. Zo 
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publiceert HP/De Tijd een verhaal over de neergang van Nina Brink, Maurice de Hond en de 
broertjes Baan, ‘de prutsers van de nieuwe economie’. Wie volgt? Volgens het blad moet Pieper, 
‘de Michiel de Ruyter van de nieuwe economie’ het ergste vrezen. 

E-premier 
Pieper is kandidaat voor de functie van e-premier, een initiatief van verschillende mediabedrijven 
die vinden dat er in Den Haag te weinig aandacht voor Internet is. Hij staat op de derde plaats 
onder tv-presentator Rolf Wouters. Bovenaan prijkt dj-vj Adam Curry. Hoe ver kun je zakken! 
Op 27 april blijkt hij toch verkozen te zijn tot digitale premier en ‘sparringpartner van Kok’. Roel 
is er niet blij mee: ‘djiezus! daar kom ik niet voor opdraven hoor’, reageert hij in een interview met 
de Volkskrant. 

Mobile Port 2 
Ondanks de mislukking van M-port, het testbed voor mobile waptelefonie op de campus, stelt 
Pieper op het eerste ICT-congres in Hengelo voor, meer testbedprojecten elders in Nederland te 
starten. Hij denkt daarbij aan Schiphol en de Rotterdamse haven. 
Op de campus hebben slechts enkele studenten een enkele keer even geprobeerd te wappen met 
hun gratis telefoon. Zij vinden de vier regeltjes tekst die voor een te hoge prijs op het schermpje 
worden getoond echter te weinig lijken op de internetpagina’s op hun pc thuis. 
Pieper vraagt Ericsson, CMG en Lucent om ‘enkele miljoenen durfkapitaal’ en ook de overheid 
moet maar wat geld uit de aardgaspot halen. Het is immers van belang erachter te komen aan 
welke toepassingen het bedrijfsleven de meeste behoefte heeft en wat er technisch allemaal 
mogelijk is. Ook Frans is hoopvol gestemd: ‘We maken een faire kans met mobiel Internet op de 
VS vooruit te lopen want we hebben hier een uniforme standaard die we moeten proberen uit te 
buiten.’ Met Pieper aan het roer moet dat lukken. Hij is in Den Haag in trek, Netelenbos verzocht 
hem al eens na te denken over tolpoortjes. 
 

Vraagbaak van de faculteit 
 

 
Ben Swennehuis 
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Ben Swennehuis, vanaf 1966 verbonden aan de THT-UT en sinds de oprichting van INF financieel 
stafmedewerker, is voor velen een vraagbaak. Hij begon bij het Bureau Codering en 
Inventarisadministratie om stoelen en tafels te nummeren en in schema’s op te nemen zodat de 
afschrijving netjes kon worden uitgerekend. Bij de start van TW ging hij over naar de 
studentenadministratie en later naar de financiële administratie. Omdat TW veel toeleverende 
diensten heeft, zijn dat zijn gezelligste jaren. Vanaf 1981 komt hij bij Informatica waar hij tot zijn 
pensioen blijft. 
 

Onderzoek 
Antons virtuele agent Jacob 
Op een bijeenkomst van de stichting Virtual Reality Valley Twente (VRVT) op 29 augustus 
presenteert het cluster Taal, kennis en interactie van Anton Nijholt hun virtuele geesteskind Jacob. 
Jacob, een creatie van Hendri Hondorp is intelligent, kan praten en helpt mensen. Hij is als een 
driedimensionaal persoon op het beeldscherm aanwezig. Het VRVT wil in Twente een regionaal 
VR-kenniscentrum realiseren en heeft Nijholt gevraagd in een aantal pilotprojecten mee te draaien, 
waarvan Jacob een van de resultaten is. Zie ► Virtuele agent Jacob. 
 

 
Virtuele agent Jacob 
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Onderwijs 
Emoose 
M. Aksit levert een bijdrage aan een internationale master opleiding in Nantes. Het is de European 
Master of Object Oriented Software Engineering (Emoose), opgezet door tien universiteiten, vijf 
uit Europa en vijf uit Zuid Afrika. De opleiding bestaat uit een cursus van zes maanden in Nantes, 
een afstudeerproject aan een van de universiteiten en een eindpresentatie eventueel via 
videoconferencing in Nantes. In maart komen twee Chilenen hier hun opdracht doen.  
 

 
Aksit 
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Computers 
Razendsnel Campusnet 
Gigaport, Wireless Campus, WAP@UT en TeleTop zijn de sleutelwoorden van het razendsnelle 
campusnet-2, dat aan de top van Nederland staat. Voor de studentengemeenschap staat echter het 
downloaden van muziek, software, spelletjes en films (even een filmpje pikken ... van het 
Campusnet) hoog in de topvier, zeer tegen de zin van Buma die daar graag een stokje voor wil 
steken. Films zijn vaak al te zien voor ze in Nederland in de bioscoop verschijnen, en tonen 
behalve de film soms ook het popcorn etende publiek. 
De beheerder StudentenNet Twente probeert het verkeer, dat gemiddeld 20% van de bandbreedte 
omvat wat in te dammen door per aansluiting per week maximaal 50 G dataverkeer toe te staan. 
Informaticastudenten Van Gulick en Panis ontwikkelen een zoekmachine Dance waarmee 
eenvoudig gezocht kan worden in de grote hoeveelheid informatie die op de opengestelde disks 
van de aangesloten studenten te vinden is.  
 

 
Beheerder Studentennet Twente 
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2002 

Jaaroverzicht 
Clustering: het einde van INF 
Onder alle leerstoelhouders is een inventarisatie gehouden van hun voorkeuren voor 
onderbrenging in een van de vijf nieuw op te richten faculteiten. Voor 15% is de keuze nog 
onduidelijk of ongewenst. Dat is vooral het geval voor een aantal leerstoelen bij EL en bij TW, dat 
er nog niet uit is of zij zich moeten aansluiten bij Informatica in een nieuwe ICT-faculteit, of 
misschien toch aansluiting moeten zoeken bij TN en CT in de nieuwe faculteit Technische 
Natuurwetenschappen. Toch ziet Sistermans, namens het CvB procesbewaker van de 
reorganisatie- en bezuinigingsoperatie, nog steeds voldoende mogelijkheden om de vijf nieuwe 
faculteiten dit jaar per 1 september te laten starten. Over enkele weken wordt al begonnen met de 
benoemingsprocedures voor de nieuwe decanen. Het einde van de zelfstandige faculteit 
Informatica komt naderbij, eenentwintig jaar na zijn moeizame start. 
De eenheden die samen een nieuwe faculteit gaan vormen krijgen tot 1 juli de tijd om het eens te 
worden over de naam, de doelen en de organisatievorm van hun faculteit. De decaan heeft 
vervolgens de bevoegdheid een samenhangend facultair strategieplan op te stellen, en een 
onderwijs-, onderzoeks- en leerstoelplan. Deze laatste twee plannen moet hij opstellen in 
overeenstemming met de wetenschappelijke directeuren van de betrokken instituten. Met dit 
laatste is het CvB tegemoet gekomen aan de eis van de UR om de vrijheid van instituten, om zelf 
buiten de decanen om leerstoelen op te richten, in te dammen. De instituten zijn daarmee weer een 
beetje ‘teruggekanteld’. 

Vijf nieuwe faculteiten 
De vijf nieuwe faculteiten die vanaf 1 september de bestaande gaan vervangen zijn: Construerende 
Technische Wetenschappen, Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen, Informatie- en 
Communicatietechnologie, Technische Natuurwetenschappen en Gedragswetenschappen. 
Eind augustus zijn drie van de vijf namen van de decanen bekend. De namen van de faculteiten 
moeten nog definitief worden vastgesteld. Voor Informatie- en Communicatietechnologie, waarin 
Elektrotechniek, Toegepaste Wiskunde en Informatica zullen worden geclusterd wordt dat EWI. 

Apers uit het CvB 
Peter Apers die in februari 2001 het CvB heeft gesteund in de hartslagoperatie verlaat zijn post bij 
onderzoek en wordt met ingang van 1 september wetenschappelijk directeur van het CTIT. Deze 
plaats komt vrij omdat Henk Zijm zijn kans schoon ziet te opteren voor het decanaat van de nieuw 
op te richten faculteit EWI. 

Studenten 
Illegale handel via campusnet 
In november vorig jaar heeft justitie invallen gedaan op de campus en daarbij een oud-
campusbewoner en zijn flatgenoot aangehouden op verdenking van handel in illegale software dat 
onder de naam Crazybytes aan de man wordt gebracht. Zij maken deel uit van een netwerk dat 
vanuit Utrecht opereert, met een omzet van een paar ton per maand. Computers waarmee software 
van het campusnet wordt verzameld zijn in beslag genomen. Het brengt de UT internationaal 
negatief in het nieuws als CNN de UT bestempelt als het Europese brandpunt van handel in 
illegale software. 

Webvuur bouwt digitale secretaresse 
Het studentenbedrijfje Webvuur van Jeroen Rook (‘waar rook is is vuur’) en Reinder Visser 
maken een digitale secretaresse als inzending op de door het CIV uitgeschreven wedstrijd voor de 
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waptelefoon. De secretaresse wordt als proef bij zeventig TEL- en dertig BIT-studenten 
geïnstalleerd. Zij worden onder andere door een automatisch sms-je herinnerd aan hun tentamen. 
Verder beheert de digitale secretaresse de agenda, plant afspraken, stuurt mailtjes, verzamelt 
onderwijsmededelingen en roosterinformatie, koppelt teletop aan wap en outlook en verstuurt 
afspraakherinneringen per sms. 

1250ste kabelmodem 
Door Essent wordt in april de 1250ste breedbandverbinding via de kabel tot stand gebracht. 
Daarnaast zijn er nog ongeveer honderd ADSL aansluitingen. Met gemiddeld 1,5 gebruiker per 
verbinding komt het aantal externe gebruikers op zo’n tweeduizend. Evenveel als de tweeduizend 
campusnetgebruikers. De helft van alle medewerkers en studenten heeft daarmee thuis en op de 
campus een breedbandverbinding met de UT. 

Een legendarische doegroep 1994 
In 1994 vormt zich bij de introductie een hechte 
groep van tien studenten. Job Ulfman en Hans van 
Wezep studeren als laatsten van deze 
legendarische doegroep af. Ook na de studie 
houden de groepsleden contact met ekaar. Zeven 
van hen zijn bij SPA afgestudeerd, met Vervoort 
als begeleider. Hieronder een stukje van de 
toespraak bij hun diploma-uitreiking. 
‘Job en Hans, Jullie maken deel uit van een 
doegroep uit de vorige eeuw: 1994; dat is lang 
geleden, maar ook met jullie als laatsten van de 
groep is het allemaal toch nog goedgekomen... De 
mannen van jullie doegroep hebben ook nog in en 
buiten de faculteit Informatica geleefd. 
Job heeft naast zijn studie veel van zijn tijd 
gegeven aan de studievereniging Inter-Actief. Op 
de website van de vereniging wordt nog steeds verwezen naar het nostalgische 17e bestuur, 
waarvan hij als enige INF’er vice voorzitter was, tussen de BIT’ers. In de jaren daarna heeft hij het 
nuttige met het aangename verenigd door inter - actief te worden in de borrelcommissie. Bottom-
up kreeg voor hem een andere betekenis. Hij werkte zich op van keldercommissaris tot 
opperklusser. 
Met het uitreiken van het diploma aan jullie, de laatste twee van de groep van tien, verdwijnt deze 
legendarische doegroep nu definitief van het UT-toneel. Het bestaansrecht van de faculteit is 
daarmee komen te vervallen. De faculteit Informatica gaat dan ook roemloos ten onder in EWI, het 
grotere geheel waaruit zij zich ooit trots als zelfstandige faculteit had losgemaakt.’ 

Overzichten 1994 - 2002 
Een overzicht van de vakken gegeven in de periode 1994 tot 2002 wordt gegeven in ► Vakken 
94-02. Een overzicht van de medewerkers Informatica van 1994 tot 2002 is te vinden in  
► Medewerkers Informatica 90-98 en ► Medewerkers Informatica 98-02. 
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Onderwijs 
Goede visitatie BIT 
BIT, dat bijna tien jaar draait, komt met een ‘dikke plus’ uit de visitatie. Ook noemt de 
visitatiecommissie de opleiding ‘uniek’. Dat kan volgens opleidingsdirecteur Van der Hoeven 
mogelijk ook door komende studenten negatief worden uitgelegd. Als zij bang zijn te kiezen voor 
een erg afwijkende opleiding kan ons dat instroom kosten. En er is al een dalende trend.  
Een sterk punt vindt de commissie het projectonderwijs, maar dat komt in de toekomst steeds meer 
onder vuur te liggen nu er grote bezuinigingen voor de deur staan. 

Dalende instroom voor gemengde studies 
Het aantal vooraanmeldingen voor BIT is 48 tegen 66 vorig jaar. Een soortgelijke terugval is voor 
het tussen INF en EL zwevende TEL te verwachten: dat gaat in de vooraanmeldingscijfers terug 
van 61 naar 26! Het lijkt erop te wijzen dat studenten liever voor een ‘zuivere’ studie INF, TBK of 
EL kiezen dan voor een studie daar ergens tussenin. 

UT scoort hoog bij de visitatie 
De visitatiecommissie concludeert dat het goed gaat met de informaticaopleidingen in Nederland 
en met die aan de UT in het bijzonder. Wil de opleiding zich verder ontwikkelen, dan moet ze zich 
losmaken van de brede bètafaculteit, het ouderlijk nest. Bij de Twentse Informatica, die landelijk 
het beste scoort, is dat wel het geval, aldus de commissie, onder voorzittersschap van Gregor 
Engels. Zij gunt de opleiding een zo zelfstandig mogelijke positie. 
Een wat wrange aanbeveling nu de faculteit juist op het punt staat in EWI ondergedompeld te 
worden! 
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Informatica: format c 
Tijdens de introductie in augustus 2001, met als thema ‘lef’, is door verwijdering van enkele letters 
door onbekenden de naam van het INFORMATICA-gebouw veranderd in FORMAT C, zoals 
bekend de opdracht aan een computer om zijn belangrijkste harde schijf te wissen. 
  

 
Format C: Informatica gewist 

Het is symbolisch voor het einde van de zelfstandige faculteit Informatica die nu opgaat in EWI, 
samen met de ‘huisgenoten’ van weleer: EL en TW. 
 
 
 
 
 
 

Informatica keert terug naar de faculteiten Elektrotechniek en Toegepaste Wiskunde 
waaruit ze ooit is ontstaan,  

lang geleden... 
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Epiloog 
Motivatie geschiedschrijving Faculteit Informatica. 
Recent is een zevendelig standaardwerk Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw [1] 
verschenen, waarin 140 bladzijden handelen over informatica. Aan de TU Eindhoven wordt een 
vak Geschiedenis van de Informatica gegeven [2]. Het doel van beide activiteiten is het geven van 
een basis en een historisch referentiekader voor het ontwikkelen van techniek en informatica.  
In beide genoemde bronnen ontbreekt de historie van het universitair informatica-onderwijs en - 
onderzoek in Nederland: de eerste beperkt zich tot de industrie en de tweede baseert zich 
voornamelijk op de ontwikkeling van het vakgebied in het buitenland. 
Universiteiten in Amerika besteden wel veel aandacht aan de geschiedenis van computer science 
en de rol die zij bij de ontwikkeling van het vakgebied hebben gespeeld. [3]. 
 
Omdat de UT de enige universiteit is waar informatica na een ontwikkelingsfase van twintig jaar 
een zelfstandige faculteit is geworden en dat twintig jaar is gebleven, heeft zij grote invloed gehad 
op de ontwikkeling van de informatica in Nederland. Het is daarom van belang de historie van 
veertig jaar informatica en de rol die de UT daarbij heeft gespeeld op te schrijven.  
 
[1] J. van den Ende (ed.), Kantoor en Informatietechnologie. In: J.W. Schot et al. (eds.), Techniek 

in Nederland in de Twintigste Eeuw, Vol. 1, Walburg, Zutphen, 1998, 209-348.  
[2] THE, vakcode 2R930, dr. ir. C. Hemerik, prof. dr. F.E.J. Kruseman Aretz en drs. A.J. Geurts. 
[3] Stanford's role in the history of computing and the early history of the Stanford Computer 

Science Department, http://www-db.stanford.edu/pub/voy/museum.html. 

Plan van aanpak 
Gevraagd was om bij het schrijven van het boek uit te gaan van de volgende invalshoeken: 
De bestuurlijke en besluitvormingskant: beginnend met de overwegingen van de UT om iemand 

met een achtergrond en belangstelling als Duijvestijn tot hoogleraar te benoemen, tot de 
instelling van eigen opleidingen en het inrichten van een zelfstandige faculteit. 

De personele kant 
wie heeft in de loop der jaren bij de faculteit en de opleiding gewerkt, en welke rol speelden 
de verschillende personeelsleden. 

De studentenkant 
wie zijn opmerkelijke afgestudeerden en wat is hun relatie met de opleiding en de faculteit 
geweest. 

De onderwijskant 
wat was het vakkenaanbod, welk studiemateriaal werd ontwikkeld en gebruikt, hoe is dat in 
de loop van de jaren veranderd. 

De onderzoekskant 
wat waren de onderzoeksthema’s, wie promoveerden er en op welke onderwerpen, hoe 
hebben de onderzoeksthema’s zich ontwikkeld. 

De apparatuur- en voorzieningenkant 
wat was het computer- en netwerkbeleid, welke apparaten zijn in de loop der jaren in 
gebruik geweest, wat waren belangrijke vernieuwingen op dit gebied, welke stromingen 
waren er op dit gebied. 

De huisvestingskant 
waar speelden zich de activiteiten rond informatica in de loop van de jaren af. 



 

Enkele samenvattende opmerkingen 
De vraag die na het schrijven en lezen van een geschiedenisboek gesteld kan worden is of we 
misschien ook iets hebben kunnen leren van het verleden.  
De zestiger jaren vormen maatschappelijk een nogal heftige periode. De THT maakte een 
stormachtige ontwikkeling door, waarbij de idealisten van het begin uiteindelijk soms tot hun 
schrik moesten erkennen dat het toch anders in elkaar zat dan ze dachten. Resultaten uit het 
verleden geven nu eenmaal geen garantie voor de toekomst. Niemand heeft de gevolgen van de 
democratisering destijds kunnen voorspellen. Ik wil me dan ook nu liever niet wagen aan leerzame 
beschouwingen voor de toekomst. Wel zijn er een aantal dingen opgevallen. 
 
- In 1964 is informatica voornamelijk wetenschappelijk rekenen, dat uit drie stappen bestaat: 

ontwerpen van een numerieke methode, bedenken van een rekenvoorschrift, het op 
rekenmachines laten uitvoeren van dit rekenvoorschrift door (veel) rekenaarsters. Het MC in 
Amsterdam was daarin gespecialiseerd. 

- Duijvestijn is om bovenstaande reden als numeriek wiskundige aangesteld, met als tweede 
taak het opzetten van een rekencentrum voor de THT en omliggende industrie. Van 
informatica is in die tijd eigenlijk nog geen sprake. Omdat elektrotechniek aan de THT zich 
alleen met zwakstroom bezighoudt richt de aandacht zich voornamelijk op de verwerking van 
informatie en op communicatie. De leerstoel van Duijvestijn past hier goed in. 

- Het rekencentrum werkt erg bureaucratisch. Elk geponst gaatje wordt doorberekend. Er zijn 
strakke uitleverschema's. De computers liggen vaak een dagdeel stil voor uitbreidingen, 
updates en ander onderhoud wegens storingen. 

- De eerste tien jaar draait alles op de THT om het onderwijs. Er is zelfs een leerstoel 
propedeutische natuurkunde. Hoogleraren geven les. Onderzoek is er bijna niet. De 
ontwikkelingen worden met belangstelling gevolgd. 

- De vertalergroep bouwt zelf, uit noodzaak, een Algolvertaler voor het studentenpracticum op 
de IBM 360/30. Al doende leert men, en zo komt er toch op het gebied van vertalerbouw enig 
onderzoek van de grond. 

- Bij de komst van een PDP-11 minicomputer doet de systeemgroep iets soortgelijks. Uit 
noodzaak wordt een operating systeem gebouwd, waarmee men al doende onderzoek begint te 
doen op het gebied van systeemontwerp en parallellisme. 

- Er komt al vrij snel een samenwerking op gang tussen informatica, wiskunde, bedrijfskunde en 
elektrotechniek. Dit leidt tot een interafdelingsvakgroep informatica die model staat voor de 
later op te richten faculteit. 

- Bij Digitale Techniek zijn in de begintijd de voornaamste onderwerpen van onderzoek heel 
praktijkgericht: het plaatsen van componenten op dragers, het bedraden van de dragers en het 
ontwerpen van interfaces voor verschillende randapparatuur. Ook dit is onderzoek dat uit 
noodzaak geboren is, en dat geheel steunt op de technologie van dat moment. Zodra computers 
anders worden gebouwd past het onderzoek zich daarop aan. Blaauw heeft meegewerkt aan de 
processor van de IBM 360, en propageert een ontwerpmethode voor hardware in drie stappen: 
architectuur, uitrusting en realisatie, die een meer universeel karakter heeft. Alle stappen 
worden in APL beschreven. Vissers ziet al snel het belang van interfaces voor netwerken. 

- Er wordt met regelmaat aan het onderwijs gesleuteld. Het moet altijd korter en goedkoper. 
Bezuinigen is van alle tijden. Een nieuwe bestuurder wil graag zijn eigen stempel drukken op 
de ontwikkelingen. Ook als het goed draait moet het dan vaak toch weer anders. Het komt op 
alle bestuurlijke niveaus voor. Elke minister van onderwijs wil vernieuwing, evenals elke 
nieuwe rector. Opvallend is dat net als in de modewereld alles uiteindelijk weer wordt 
gerepeteerd. We zien afwisselend afdelingen en faculteiten, vakgroepen en leerstoelen, 
trimesters en semesters, wel en geen baccalaureaat en wel en geen zelfstandige faculteit 
informatica. 



 

- Alle experimenten op onderwijsgebied zijn mislukt: de algemene propedeuse, het 
baccalaureaat, de integratie van techniek en maatschappij en de campusfilosofie. De studenten 
die hieraan zijn onderworpen verschillen veel van de latere generaties. 

- De democratiseringsgolf heeft een grote invloed gehad op de ontwikkelingen. Een schrijnend 
voorbeeld van de soms vertragende werking is de beslissing voor de vervanging van de tweede 
computer. Dit heeft drie jaar in beslag genomen. 

- Regelmatig zijn er schattingen gemaakt van de toekomstige behoeften aan computers en 
bijbehorend personeel. Steeds blijven deze sterk achter bij de werkelijkheid. 

Dankwoord 
Zonder deskundige hulp van anderen, die meer 
vertrouwd zijn met het zoeken in en beheren van 
archieven dan ik, zou niet zoveel interessant 
materiaal boven water gekomen zijn. Ik ben er 
bijna zeker van dat alle informatie uit de moeilijk 
toegankelijke beginperiode 1964 tot 1974 in het 
eerste deel een plaats heeft gekregen. 
Mijn dank gaat daarvoor uit naar Cees van 
Hoogmoed, die mij in het volste vertrouwen vrije 
toegang verschafte tot het Historisch Archief, 
waarin veel historische documenten, foto's en 
films en oude jaargangen van het THT-nieuws 
worden bewaard; naar Ineke de Wit, die mij op 
weg hielp in de archieven in de kelders van het 
INF- en het E&F-gebouw, en mij aanraadde om 
bij het zoeken een veiligheidshelm te dragen; naar 
Kleinsman, die thuis op zijn zolder nog een index 
van het oud archief van EL wist terug te vinden, 
waarmee belangrijk materiaal uit deze vroege 
periode in de kelder van het EF-gebouw ontsloten 
kon worden. 
Verder een woord van dank aan Hans van Berne 

die een begin heeft gemaakt met het verzamelen van materiaal en het leggen van enkele contacten 
met oud-medewerkers waarmee interviews gehouden konden worden, aan Leo Verbeek die een 
deel van het boek kritisch heeft doorgelezen, aan Gerrit van der Hoeven en Pieter Hartel, die mij 
in de gelegenheid stelden mijn aandacht op de geschiedenis te richten, en aan mijn echtgenote die 
met haar scherpe blik de vele foto’s in dit boek heeft beoordeeld en mij steeds met goede raad 
terzijde heeft gestaan. 
Het hierbovengenoemde vak Geschiedenis van de Informatica, aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, opgezet door dr. ir. C. Hemerik, prof. dr. F.E.J. Kruseman Aretz en drs. A.J. Geurts, 
heeft tot doel het creëren van een historisch referentiekader voor de ontwikkelingen binnen de 
informatica. Ik heb er bewondering voor dat een universiteit hiervoor geld en middelen ter 
beschikking stelt. Ik wil Hemerik bedanken voor het verlenen van toegang tot dit studiemateriaal. 
Het heeft mij geholpen om het referentiekader voor dit boek duidelijker te bepalen.  
Het heeft mij ook gewaarschuwd voor de drie valkuilen van de geschiedschrijving:  
- Reconstructie van het verleden als een duidelijk herkenbaar pad naar het heden. 
- Zoeken naar en creëren van een paar heroïsche figuren die de ontwikkelingen min of meer 

bepaald hebben. 
- Gebeurtenissen los zien van de tijd en omgeving waarin ze plaats vonden. 
Het is aan de lezer om te beoordelen of ik veilig om die valkuilen heb weten te komen.  



 

Het UT-nieuws 
Zonder het UT-nieuws zou dit boek niet tot stand zijn gekomen. Ik heb met belangstelling alle 
jaargangen van 1964 tot en met 2002 doorgewerkt. Het heeft mij erg geholpen om de feiten op een 
rij te krijgen en het overzicht te bewaren. Een woord van dank aan Bert Groenman die mij nuttige 
adviezen heeft gegeven en mij toestond om gebruik te maken van teksten en foto’s uit het UT-
nieuwsarchief. 
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Sponsoren 
CTIT, de faculteit EWI en de vakgroep DIES hebben het project financieel mogelijk gemaakt. 

 

Sorgdrager mr. W. Een experiment in het bos; de eerste jaren van de Technische Hogeschool 
Twente 1961 – 1972, Samsom 1981. 

Studiegidsen 1964 t/m 2000. 
Jaarverslagen voor zover nog aanwezig. 
OA-INF Oud archief informatica, zestien dozen 1964 t/m 1974. 
OA-EL Oud archief electrotechniek, (via index Kleinsman) inv nr. 0105, 0168, 

0223, 0449, 0468, 0476, 0480, 0482, 0488, 0520, 0569-0578. 
THT-nieuws Jaargangen 1964 t/m 2002. 
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