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They's stuff goin' on that the folks
doin' it don't know nothin'
about-yet.
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The grapes of wrath.

Mijnheer de rector magnificus,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
,,Mij duizelt van problemen
Van allerlei systemen
Van boeken en methode
Vraag: Wat heb ik van node"
Automatiseringsdeskundigen onder u zullen wellicht menen, de zojuist
geciteerde regels te herkennen. Het lijkt de verzuchting van een dichterlijke
collega, die bij zijn veeleisende taak het overzicht heeft verloren.
Toch stamt het gedichtje uit een tijd, toen er van computers nog geen
sprake was. De dichter is Jan Boer, die op Rottum werd geboren en in
Groningen onderwijzer was. lk werd met zijn vraag geconfronteerd door
een ambtenaar ten stadhuize, die de jonge wiskundige bij zijn huwelijksvoltrekking een Jes mee wilde geven. lk was toen werkzaam bij een Ievensverzekeringmaatschappij, waar slechts een enkele van de vele tafelrekenmachines door elektriciteit werd aangedreven. Rekenen was hersen- en
handwerk, de elektronika kwam er nog niet aan te pas.
Problemen door complexiteit van de omgeving zijn er natuurlijk altijd
geweest. Ook voor het verschijnen van de computer. Jan Boer geeft een
antwoord op zijn vraag. Dat zal ik aan het eind van deze voordracht citeren. Voordien wil ik enige zaken aanroeren, die met de toepassing van de
computer in organisaties te maken hebben. Een aspect springt daarbij
telkens naar voren. Dat is de kunst van het overzicht houden .
Zonder hulpmiddelen is een mens het overzicht al gauw kwijt. Het gaat
nog vrij redelijk in situaties, waarin een direkt verband bestaat tussen
zintuigelijk waarnemen en door bet centraal zenuwstelsel gestuurd lichamelijk handelen. Opstelling en acties van een goed voetbalspeler tijdens
het spel zijn hiervan voorbeelden.
Het ziet er minder goed uit, wanneer een mens een systeem van symbolen moet gebruiken. Frijda gaf hiervan voorbeelden in zijn oratie [I].
Zijn beschouwingen werden gei"nspireerd door de toen ( 1965) enkele malen
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in oraties opgeworpen vraag: ,,Kunnen computers denken"[2, 3].
Frijda, die denken definieerde als alle menselijke informatieverwerkende aktiviteit, gaftenslotte een antwoord op de vraag, die als titel voor zijn
voordracht diende: ,,Kunnen mensen denken?" ,,Het antwoord luidt: ja,
een beetje. We doen ons best. Maar het is niet iets om ons als diersoort
over op de borst te slaan. De beperkingen zijn streng, de mechanismen
kwetsbaar, en op de efficiency valt vaak geen staat te maken."
Toch is het dit beperkte vermogen dat de mens maakt tot ,,animal
symbolicum". Het stelt hem in staat de nauwe relatie tussen receptoren en
effectoren te verbreken. Daardoor kan hij meer dan voedsel rapen, jagen
en voetballen. De mens krijgt een veel groter reikwijdte doordat hij de
direkte vitale betekenis van de wereld door middel van ,,tekens" tussen
haakjes kan zetten [4].
Stamper beschrijft een dee) van deze verworven reikwijdte in bloemrijke bewoordingen [5]:
,,Geen hoek van 's mensens rijke symbolische bestaan heeft vandaag
meer praktische betekenis, dan dat deel waarin hij symbolen gebruikt om
de beslommeringen te regelen van overheid, industrie en handel. Zoals
zijn voorvaderen zwoegden in wijngaard en veld, zo werkt de moderne
mens in kantoor en vergaderzaal; de hak is vervangen door de pen, de
regelmatige voren maken plaats voor gedrukte regels en de vruchten van
zijn arbeid spruiten niet voort uit zijn kundig gezaaide zaad, maar uit
zorgvuldig opgestelde plannen, schema's, voorstellen en instructies. Uit
woorden en getallen schept de mens zijn toekomst en organisatie is de
naam van zijn taak."
De bezigheid van het organiseren binnen een complex van handelingen
en middelen waarmee een min of meer bepaald doel wordt nagestreefd,
is zo dominerend, dat we voor een systeem waarin dit gebeurt als algemene aanduiding van een ,,organisatie" spreken. Ongeacht of dit nu een
bedrijf met winstbejag, een vakvereniging, een overheidsinstelling of een
ziekenhuis is.
Het is niet verwonderlijk, dat de door de informaticus Stamper beschreven taak van het organiseren, met de door de psycholoog Frijda
4

geconstateerde beperkte menselijke vermogens, een moeilijke is. In onze
steeds groeiende organisaties moeten nog sterker groeiende aantallen
mensen bezig zijn met gegevens als substituut voor dingen in plaats van
met de dingen zelf. In de Verenigde Staten overschreed in 1975 het percentage van de beroepsbevolking dat werkzaam is in de verwerking van
gegevens de 50%. En dit percentage is nog groeiende.

Dames en Heren,
Bij het verwerven van beheersing over zijn omgeving plaatst de mens
zich telkens weer in omstandigheden, waarin hij moeite heeft om overzicht te houden. Telkens ook weer vindt hij hulpmiddelen en methoden
om dat verloren overzicht weer in zekere mate te herkrijgen.
Wellicht vond dit voor het eerst plaats toen de mens vee ging houden
en het nodig werd overzicht te houden over de kudde. Beweerd wordt
dat nu nog herders op Ceylon de omvang van hun kudde controleren
door bij bet loslaten voor ieder schaap een stokje opzij te leggen [6]. Uit
deze verzameling van stokjes wordt dan voor ieder terugkerend schaap
een stokje verwijderd. Het resultaat aan het eind van de dag geeft de
herder informatie over het al dan niet binnen zijn van zijn schapen en kan
akties tengevolge hebben, namelijk bet zoeken van evenveel schapen als
er stokjes zijn overgebleven .
In moderne terminologie zouden we kunnen zeggen dat voor bepaalde
aspecten van bet gedrag van de kudde een fysisch model is gemaakt. Ik
zou ook willen stellen, dat we hier te maken hebben met een informatiesysteem, dat de herder helpt overzicht over zijn kudde te houden [7].
Het omslachtige gedoe met verzamelingen stokjes of steentjes is in
Iatere stadia van de culturele ontwikkeling vervangen door - eerst letterlijk - het manipuleren met meer voor de hand liggende verzamelingen.
De mens leerde ,,Door de vingers zien" zoals Blaauw dat uitdrukt [8].
In de gesproken taal zijn klankreeksen ontstaan, die we telwoorden
noemen. Zo kunnen taalkundigen ons woo rd ,,tien", via bet gotisch, latijn
en indogermaans herleiden tot de aanduiding voor ,,twee handen".
Op papier tekenen we symbolen, die we cijfers noemen en waarmee we
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getallen kunnen noteren.
De moderne herder zal bij het loslaten van de kudde zijn schaapjes
tellen. Het eindresultaat wordt genoteerd. Bij het weer binnenkomen
wordt opnieuw geteld. Door een rekenkundige bewerking met twee getallen kan hij dan vaststellen hoeveel schapen hij moet gaan zoeken. Symbolen en bewerkingen met symbolen zijn in de plaats getreden voor handelingen met stokjes. Het gebruik van een fysisch model is vervangen door
operaties binnen een formeel systeem. De uitkomsten worden ge1nterpreteerd in de leefwereld van de herder en zullen zijn zoekacties bepalen.
Maar met zijn beperkte gave voor het werken met symbolen is rekenen
met pen en papier voor de mens moeizaam, langdurig en onderhevig aan
het maken van fouten. Zelfs bij gebruik van ons positionele talstelsel.
Deze hulpmiddelen blijken onvoldoende te zijn bij het intensiever worden
van het gebruik van het formele systeem der rekenkunde in wetenschap,
nijverheid en industrie. De eigenaar van ons Chinese buurtrestaurant
neemt aan het eind van de dag een abacus om te tellen hoe het met zijn
schaapjes staat. Studenten raken in paniek als bij een examen de batterij
van hun zakrekenmachine leeg blijkt te zijn. En onlangs heeft de menselijke beperktheid geleid tot het uitvinden van de computer. Het kampioenspaard voor het verwerken van gecodeerde gegevens, zoals Nielen
hem (of haar) noemt [9]. Ik zeg met opzet onlangs, want op de tijdschaal,
die ik voor een terugblik in de historie gebruikte is het tijdstip van verschijnen van de rekenautomaat nauwelijks van vandaag te onderscheiden.
lk heb de tijd gecomprimeerd door het in enige minuten trekken van
eeuwenlange ontwikkelingslijnen. De ene was de ontwikkelingsgang naar
de complexe organisaties van vandaag. De andere lijn leidde naar de
rekenautomaat. In mijn aanpak ligt reeds opgesloten, dat ik de algemene
opvatting deel, dat de computer beschouwd kan worden als een belangrijk
hulpmiddel bij de problemen, die zich voordoen bij het overzicht houden
in de organisatie. Ik wil dit nu nader beschouwen vanuit de gezichtshoek
van de toegepaste wiskunde.
Dit is een alleszins gerechtvaardigd uitgangspunt. De toegepaste wiskunde heeft aan de wieg gestaan van de computer. De eerste successen
van de rekenautomaat lagen op het gebied van omvangrijke berekeningen
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voor ballistische problemen. Op ta! van andere gebieden uitde toegepaste
wetenschap werden en worden door de computer grote en ingewikkelde
berekeningen uitgevoerd om problemen tot een oplossing te brengen.
Zonder het duo computer en toegepaste wiskunde zouden er nog geen
mensen op de maan zijn geweest. Het liefst nu zouden wiskundigen de
problemen van de organisatie op dezelfde wijze integraal vangen in
wiskundige modellen. En dan maar rekenen. Zo ver is het niet. Slechts
bij uitzondering Ienen onderdelen van een organisatie zich voor een wiskundige aanpak. Organisaties zijn even oud als het vermogen van de mens
om door communicatie samen te werken. Het zijn uiterst complexe produkten van een lange evolutie.
Weinberg maakt een indeling van systemen naar enerzijds de complexiteit en anderzijds de mate van het toeval in het gedrag van de elementen
binnen een systeem [I OJ. Hij onderscheidt drie gebieden. Het eerste is dat
van de georganiseerde eenvoud. Dat omvat systemen, die weinig complex
zijn en waarin de elementen zich volgens vaste regels gedragen. Wanneer
het toeval bij het gedrag van de elementen een grote rol speelt hebben we
te maken meteen tweede gebied, dat van de ongeorganiseerde complexiteit.
Tenslotte blijft dan over het allergrootste gebied, dat is dat van de georganiseerde complexiteit.

In het eerste gebied, dat van de georganiseerde eenvoud, treffen we de
systemen aan, die bestudeerd kunnen worden met behulp van analytische
en rekenkundige methoden van toegepaste wetenschap en wiskunde.
Aspecten van de ongeorganiseerde complexiteit kunnen worden aangepakt door gebruik te maken van de methoden van waarschijnlijkheidsrekening en statistiek. De systemen, die vallen in het gebied van de georganiseerde complexiteit, zijn evenwel te complex voor een analytische
aanpak. En te goed georganiseerd voor een statistische. Hier zouden dan
de gezichtspunten ontwikkeld in de algemene systeemleer nuttig zijn.
Organisaties moeten gezien worden als systemen, die vallen in het
derde gebied. Als totaal zijn ze niet benaderbaar volgens de klassieke
wetenschappelijke methode. Het verkrijgen van kwantitatieve resultaten
voor het integraal verklaren en voorspellen van alle relevante aspecten
van de organisatie is onmogelijk. De traditionele wiskundige aanpak,
die voor de georganiseerde eenvoud van mechanische systemen zo'n
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belangrijke bijdrage kan leveren, speelt in het praktisch organisatiegebeuren een ondergeschikte rol.
Het schijnt overigens dat niet alleen de wiskunde maar ook de organisatiekunde zich bescheiden dient op te stellen. De Leeuw definieert organisatiekunde als de verzameling van inzichten, methoden, theorieen en
richtlijnen, die met betrekking tot het organisatieverschijnsel bestaat [II].
Daarvan zou men toch bij uitstek hulp mogen verwachten. Maar De
Leeuw schrijft: ,,Wetenschappelijk bezien kan de stand van zaken in de
organisatiekunde niet gunstig worden beoordeeld. De gepresenteerde
inzichten zijn veelal fragmentarisch, ze spreken elkaar soms tegen, grote
delen ervan voldoen niet aan het criterium van toetsbaarheid. Het geheel
maakt een brokkelige indruk. Dit is wetenschappelijk niet bevredigend.
Ook bezien vanuit de praktijk laat de organisatiekunde te wensen over."
En toch functioneren ze ! Zowel de organisaties als de computers binnen
die organisaties. Naar schatting wordt zo'n 80% van de capaciteit van alle
computers gebruikt voor gegevensverwerking, die niet voortvloeit uit
wiskundige modellen. Terwijl we erachter trachten te komen hoe, en
hoe het beter kan, gebeuren organisaties. En binnen het organisatiegebeuren werken computers, door veel inspanning, met veel geknars van
tanden en met een nuttig effect dat soms betwijfeld wordt.

Waarde toehoorders,
De grote rol die computers spelen in de organisatie is in eerste instantie
minder een gevolg van de rekenfunctie dan van de geheugenfunctie. Een
computersysteem kan behalve het werkgeheugen nog zogenaamde hulpgeheugens bevatten. Het werkgeheugen is van bescheiden capaciteit en
kan niet meer dan enige milljoenen tekens in gecodeerde vorm tijdelijk
vasthouden. De inhoud van het werkgeheugen is zeer vluchtig. Gedurende
korte tijd staan er instructies in en gegevens, waarop die instructies
moeten worden toegepast. De hulpgeheugens kunnen meer permanente
gegevensverzamelingen bevatten, bestaande uit vele miljarden tekens.
Hierdoor worden de potentiele mogelijkheden van de computer geschapen als hulpmiddel bij het overzicht houden in een complexe organisatie.
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De herder van weleer gebruikte een verband tussen schapen en stokjes.
Hij had maar met een entiteit-type te maken, namelijk schapen. In een
organisatie heeft men met zeer veel entiteit-typen te maken. Klanten,
leveranciers, artikelen in een verkooporganisatie. Polishouders, inspecteurs, tussenpersonen en makelaars in een verzekeringsadministratie;
enzovoorts, enzovoorts.
Het aantal exemplaren van hetzelfde entiteit-type is vaak zeer groot.
Er kunnen tienduizenden artikelen zijn. Er kunnen miljoenen polishouders zijn. Door middel van stokjes hieid de herder bij hoeveel entiteiten van het type schaap hij had. In een organisatie van vandaag willen
we meer weten dan het al dan niet aanwezig zijn van een entiteit. Voor
elke polishouder bewaren we in plaats van een stokje een record, waarin
staan zijn naam, adres, woonplaats, verzekerde bedragen, type verzekering, premie, datum van eindiging van het contract en zo meer.
Voor elk entiteit type, dat we in de organisatie kennen hebben we een
verzameling van records. Een record voor elk exemplaar van dat type.
Zo' n gegevensverzameling noemen we doorgaans een bestand. Vroeger
legden we bestanden vast op met de hand bijgehouden kaarten. Er zijn
nogal wat symboien voor nodig. Als we een miljoen polissen moeten
administreren en we noteren voor elke polis slechts I 00 letters en cijfers
in een record, dan bestaat de gegevensverzameling uit honderdmiljoen
tekens. In plaats van op kaarten kunnen we het bestand nu opslaan in
gecodeerde vorm in een hulpgeheugen van de computer. Het ruimtebeslag
is veel kleiner en alle gegevens zijn binnen een fractie van een seconde
beschikbaar voor verwerking.
Voor zijn overzichtsprobleem maakte de herder een atbeelding van zijn
bedrijf op verzamelingen stokjes. In een organisatie van vandaag maken
we atbeeldingen van de verzamelingen entiteiten die in het bedrijfsgebeuren een rol spelen op verzamelingen records, waarbij elk record weer een
verzameling van grootheden is, waarmee de betreffende entiteit kan
worden beschreven. Voorts leggen we in de atbeelding vast de betrekkingen en interacties die tussen entiteiten van verschillende typen kunnen
bestaan. Zoals die tussen een tussenpersoon en de polishouders, die via
hem hun verzekeringen gesloten hebben. Of tussen leveranciers en artikelen, die aan bepaalde projecten geleverd worden. En alles bij elkaar
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heb ik u nu een oversimplificatie beschreven van iets, dat we de laatste
jaren een databank zijn gaan noemen.
Om de stand van zaken in de organisatie te weten te komen, kunnen
we nu voor de waarneming van de dingen in de organisatie substitueren
de raadpleging van het beeld van de organisatie vastgelegd in de databank.
De juistheid en volledigheid van de informatie, die we op deze wijze verwerven, is uiteraard niet groter dan de getrouwheid van de afbeelding.
U zult beluisteren dat ik de eerder geconstateerde kloof met de toepassing van de computer in de organisatie al wat aan het overbruggen ben
door fundamentele wiskundige concepties als verzameling en afbeelding
te gaan gebruiken. Op die manier wordt het natuurlijk voor niet -wiskundigen steeds minder begrijpelijk. Het jargon van wiskundigen is vaak
zo vreemd dat het lijkt alsof ze het over een totaal ander vakgebied hebben. lk las onlangs de aankondiging van een voordracht. Het ging over
een onderwerp in de algebra. De titel luidde: ,,Inbedding van ringen in
scheve lichamen".
Ik sprak met u over het geheugen van de computer. Ik wil vervolgen
met een tweede uitbreiding waardoor het nut voor de organisatie aanzienlijk wordt verhoogd. Dat is de mogelijkheid tot koppeling met
telefoon-, telex- en andere communicatielijnen.
Het beeld van de organisatie in de databank verliest veel van zijn waarde als het niet synchroon loopt met de werkelijke toestand in de organisatie. Die toestand verandert van moment tot moment. Er vinden betalingen
en ontvangsten plaats waardoor de records van debiteuren en crediteuren
moeten worden gewijzigd. Door verzendingen en ontvangsten wijzigen
de voorraden van artikelen. Nieuwe verzekeringscontracten komen tot
stand, andere expireren omdat de einddatum is bereikt.
Door gebruik te maken van data transmissie kan het effect van elke
transactie terstond in het beeld van de organisatie worden verwerkt. Op de
plaats van behandeling van een transactie, dus bijvoorbeeld aan een loket
waar betalingen worden gedaan, wordt een apparaat opgesteld, waarmee
de betalingsgegevens aan de computer kunnen worden medegedeeld.
Stelt u zich zo'n apparaat, dat eindtoestel of terminal wordt genoemd, in

eerste instantie voor als een schrijfmachine met een speciaal koppelingsmechanisme. Daardoor worden bij het aanslaan van de toetsen niet alleen
letters op papier getypt, maar ook signalen over de communicatielijn
gestuurd, die door de computer worden gei:nterpreteerd en verwerkt.
Omgekeerd is de computer in staat boodschappen over de lijn te sturen,
die op de terminal worden afgedrukt. Als het beeld van de organisatie
,,up-to-second" is, verhoogt dat de slagvaardigheid van de onderneming.
Neemt een persoon geld op bij een bank, dan kan de loketbediende bij de
computer navragen of er voldoende saldo is. Voor de man bij een ander
bijkantoor zijn rekening kan overtrekken, staat in zijn record in het computergeheugen reeds het nieuwe saldo.
Om de evolutie van rekenautomaat naar beeldsysteem voor de organisatie nog verder te kunnen vervolgen dient een derde aspect genoemd te
worden. Dat is de onvoorstelbaar snelle daling van de prijs van de geheugen- en verwerkingsfuncties van computersystemen. De prijsreductie komt
ongeveer neer op een factor 1000 in 15 jaar. Indien de snelheid van voortbewegen zich langs dezelfde lijnen ontwikkeld zou hebben, dan zouden
we nu een auto moeten kunnen kopen voor minder dan een tientje.
De snelle daling in kosten heeft tot gevolg dat gegevensverwerking
steeds goedkoper wordt in vergelijking met gegevenstransmissie. Althans
in vergelijking met terrestrische gegevenstransmissie. Dit, gevoegd bij de
minuscule afmetingen van moderne reken- en geheugencomponenten,
leidt ertoe computerfuncties te gaan inbouwen in de eindtoestellen. Een
deel van de gegevensverwerking kan dan locaal plaatsvinden: bij het
loket van de bank of in het magazijn waar de goederen aankomen. Vee!
minder gegevens moeten over dure datatransmissielijnen worden gestuurd.
De eertijds als eindtoestellen gebruikte eenvoudige invoer/uitvoer
schrijfmachines worden vervangen door gespecialiseerde apparatuur. Zo
zijn er, om slechts een voorbeeld te noemen, systemen voor supermarkten.
Elke kassa is dan een eindtoestel. De gekochte artikelen worden over een
venster geschoven. De in streepjesvorm aangebrachte artikelcode wordt
automatisch gelezen. De prijs van het artikel wordt aan het geheugen van
de supermarkt-computer ontleend. De kassabon wordt autornatisch vervaardigd inclusief artikelomschrijvingen. Totalen van de omgezette arti11

kelen kunnen per supermarkt warden bijgehauden en frequent warden
doorgegeven aan een centrale computer, waarop de individuele supermarkt-camputers zijn aangesloten. Deze kan dan het beeld bijhouden
van de voarraden in de diverse magazijnen en zonodig opdrachten tot
aanvulling van de voorraden bij de winkels vervaardigen. Financiele
overzichten gaan dagelijks naar de centrale boekhouding die wordt bijgehouden in de computer van het hoofdkantaor.

Dames en Heren,

In de begintijd van de computer werd het Nederlandse woord rekenautomaat bedacht. Sammigen spraken zelfs van rekentuig. De studenten,
die vandaag aan deze Hogeschool studeren en de richting bedrijfsinformatica kiezen zullen alras te maken krijgen met gegevens verwerkende
systemen van de tachtiger jaren. Daarvoor is de naam rekenautomaat
weinig zinvol meer. Afhankelijk van aard en amvang van de organisatie
zal er een enorme verscheidenheid in de verschijningsvormen zijn. Bij
grote ondernemingen kunnen de systemen geografisch en functioneel even
gespreid zijn als de organisatie die ze bedienen. De elementen zijn verbonden in een communicatienetwerk. In de knooppunten staan systemen
voor het ontvangen, opslaan, transformeren en doargeven van gegevens.
Voor de verbindingen kan gebruik gemaakt worden van alle verworvenheden van de moderne communicatietechniek. Zoals datatransmissie
tussen locale terrestrische netwerken via satellieten. De distributie van de
gegevens van de databank over verschillende locaal opgestelde hulpgeheugens kan aangepast worden aan het behaeftepatroon van de afdelingen van de organisatie, zodat een aptimaal gedeeld gebruik van de
componenten wordt gemaakt.
De centra van activiteit zullen toegang hebben tot het systeem via een
diversiteit van eindtoestellen aangepast aan de aard van de werkzaamheden. De terminals zijn enerzijds de receptoren voor het computersysteem, anderzijds ook effectoren voor het operatianele gebeuren in de
organisatie. Voor een dee) zullen gegevens zonder menselijke tussenkomst
aan mechanische bedrijfsprocessen worden ontleend en besturingssignalen
rechtstreeks aan een mechanisch proces worden doargegeven. Zoals het
aflezen van artikelnummers en het opmaken van de kassabon in het su-
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permarkt systeem. Yoor een ander dee! ontvangen de receptoren de door
te zenden gegevens van de werkende mens, terwijl de rol van effector door
samenwerking met de mens wordt gespeeld. Denkt u aan de employe
op een boekingskantoor van een luchtvaartmaatschappij. Hij houdt
enerzijds een dialoog met de client aan de balie, anderzijds via zijn eindtoestel met het beeld van op komende vluchten beschikbare plaatsen, vastgelegd in de databank.
Op deze wijze kan de organisatie beschikken over een voor iedereen
snel toegankelijk beeld van de actuele situatie en het recente ontstaan
daarvan. De selectiviteit van die toegankelijkheid is een afzonderlijk
onderwerp op zich, waarop we nu niet kunnen ingaan.
We hebben reeds aangegeven hoe dit beeld het operationele besluitvormingsproces dient. In sommige gevallen kunnen de te hanteren beslissingsregels worden geprogrammeerd en door het systeem worden overgenomen. Zoals het bestellen van een optimale hoeveelheid als de minimumvoorraad van een artikel wordt overschreden.
Yoor het besluitvormingsproces ten dienste van het besturen van de organisatie is de databank een goed uitgangspunt. Het systeem bevat - om
weer een wiskundige term te gebruiken - de elementen van de beginvector.
Of althans de gegevens waaruit de beginvector van te hanteren grootheden door aggregatie kan worden verkregen.
Hier dient zich dan een fundamenteel model van de wiskundige besturingstheorie aan. Als we de beginvector kennen en de functies, die de
snelheid van verandering van de componenten bepalen, dan kunnen we
de toekomst door een wiskundig integratieproces berekenen. De snelheidsfuncties bevatten de door het besturend orgaan in te stellen besturingsfuncties. Zo zijn we dan in staat een gewenste toekomst te bereiken.
Dat komt dan prachtig overeen met een door Ackoff gegeven de:finitie
van planning [12]. Zo simpel is de praktijk van de organisatie natuurlijk
niet. De planningsfunctie is een veel minder exact gebeuren dan een wiskundig integratieproces. Maar niettemin zijn computers in de ondernemingsplanning een grote rol gaan spelen. Knoppers onderstreepte dat
onlangs in het kader van het innovatieproces bij een grote chemische
industrie [ 13.] Wiskundige methoden van simulatie, voorspellen, be13

slissingsbomen en zo meer zullen beter gebruikt kunnen worden als we
over goede begingrootheden beschikken. Als de databank een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geeft is aan die voorwaarde voldaan.

Dames en Heren,

Ik heb tot dusver eerst de computer als rekenautomaat gebagatelliseerd.
Daarna heb ik hem op een voetstuk verheven door zijn functies als beeldsysteem en besturingssysteem voor de organisatie. Jk ben zo verstandig
geweest om dat na 1980 te situeren, want al pratende voe! ik de wrevel
rijzen bij vele aanwezigen, die de problemen rond de computer aan den
lijve ervaren.
Dit is van meet af aan bet spanningsveld geweest waarbinnen computertoepassingen zijn bestudeerd, aangepakt en soms gerealiseerd. Enerzijds de grote potentiele mogelijkheden en anderzijds de enorme inspanningen, die opgebracht moesten worden om een dee! van de verwachtingen
te realiseren.
Er zijn vele desillusies. Zelden heb ik dit zo bondig gekarakteriseerd
gezien als in het volgende voorval dat mij als waar ter ore kwam. De
verteller onderhandelde op een beurs over de aankoop van goederen. De
vertegenwoordiger in de stand hanteerde tenslotte een ijzersterk argument
en zei: ,,Mijnheer, onze firma kan snel leveren want we hebben geen
computer".
Ongeveer een jaar gelcden hield Bron zijn intreerede onder de titel:
,,Speelgoed of Werktuig" [14]. Hij zei: ,,De technologische ontwikkeling
die de rekenautomaat sinds zijn ontstaan nu dertig jaar geleden heeft
doorgemaakt is zo stormachtig geweest dat degenen, die er mee moesten
omgaan niet veel anders hebben kunnen doen dan buiten adem achter de
ontwikkeling aanhollen." Met de ontwikkeling van de apparatuur die ik
geschetst heb en de drang van de organisaties naar informatieverzorging,
ziet bet er niet naar uit dat we veel adempauze krijgen.
De computer van de tachtiger jaren is allerminst speelgoed, maar een
systeem, waar het voortbestaan van een organisatie van kan afhangen.
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Een van de vele problemen waarmee de praktijk wordt geconfronteerd,
is dat van de ontwikkeling van programmatuur of in vakjargon ,,software". Het einde van de door Bron besproken ,,software crisis" is nog
niet in zicht, al zijn er ontwikkelingen aan de gang om de achterstand
met de apparatuur te verkleinen. We beginnen nog maar net te ontdekken
hoe we moeten programmeren. Wat we moeten programmeren is een
groter probleem. En de vraag, wie er moeten programmeren is zeker nog
niet algemeen te beantwoorden.
Over het hoe op het niveau van de elementaire procedures met goed
gedefinieerde input en output is veel voortgang gemaakt. Een praktijkprogramma bestaat evenwel uit erg veel, hopelijk elk op zich goed gedefinieerde procedures. Het cumulatief effect van een samenstel van eenvoudige zaken, zoals dat in de praktijk nodig is, is weer iets waar we weldra het overzicht in verliezen. Denkt u eens aan het spel go. De zetten
zijn zeer simpel. Het spel is door zijn vertakte structuur volgens experts
moeilijker dan schaken.
Jndien we weten wat we moeten programmeren is een belangrijk onderdeel van het programmaontwerp het opsplitsen van het probleem in deelproblemen. Methoden zijn in ontwikkeling om de intui"tie en inspiratie
die hierbij nodig zijn te ondersteunen door rationele overwegingen [ 15, 16].
Voor de projectmatige aanpak van het programmeringsproces zijn nieuwe
methodes ontworpen, die in de praktijk hun vruchten beginnen af te
werpen [17].
De produktiviteit van de programmeurs gaat omhoog, er worden minder fouten gemaakt en de ontstane programma's zijn gemakkelijker aanpasbaar aan de wijzigende behoeften. Maar er kan nog geen revolutionaire
doorbraak in uitzicht worden gesteld.
Daarbij komt dat het wat we moeten programmeren bij praktijkprogramma's ook al gauw erg vaag en onoverzichtelijk wordt. Bron noemt
als voorbeeld van een onduidelijke opgaaf een Operating Systeem. Ik zou
willen stellen, dat de omschrijving van het wat voor toepassingsprogramma's ten dienste van het organisatiegebeuren doorgaans nog vager is.
Een zeer belangrijk verschil is de omgeving waarin de eindprodukten
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worden gebruikt. Het eindprodukt Operating Systeem wordt overwegend
gebruikt door het personeel van het computercentrum van de organisatie.
Dat wil zeggen door mensen , die op de een of andere manier van de computer hun vakgebied hebben gemaakt; degenen die de machine bedienen,
de systeem programmeurs die een gespecialiseerde kennis hebben van het
operating systeem en de toepassingsprogrammeurs, die de functies die bet
operating systeem hen biedt als uitgangspunt nemen. Het zijn mensen,
die er een eer in stellen de kwaliteit van de dienstverlening door het rekencentrum aan de organisatie zo groot mogelijk te maken. Ze zullen aan de
leveranciers duidelijk en op deskundige wijze laten weten wat eraan schort.
Maar ondertussen zullen zij zich inspannen om d ie tekortkomingen in de
dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk op te vangen.
In bet begin vie! bet voor toepassingsprogramma's ook nogal mee. De
eerste programma's werden gemaakt voor goed isoleerbare sterk geformaliseerde componenten van het informatiesysteem van de organisatie.
Er bestond een zekere speelruimte in het tijdsinterval dat mocht verlopen
tussen het inleveren van de invoergegevens en het terugontvangen van de
door het rekencentrum verkregen resultaten. De programmeur die het
programma geschreven had was aanwezig bij het draaien , of binnen oproepafstand, eventueel telefonisch en midden in de nacht. De onvolkomenheden van de programma's werden door een welwillende mantel van
computerliefde van bet eerste uur verborgen .
Bij de evolutie naar de beeld- en besturingssystemen van na tachtig
worden andere eisen gesteld. De toepassingen zijn niet meer gei"soleerd,
maar sterk met elkaar verweven . Het computergebeuren komt via de
eindtoestellen rechtstreeks bij de eindgebruikers, die geen computer vakmensen zijn. Alsdecomputer hun taak in de onderneming op harmonische
wijze steunt, dan wordt het systeem geaccepteerd. Als dat niet het geval is
ontstaat er onvrede, die soms zelfs tot sabotage leidt.
Hoe moet dan de programmatuur tot stand komen voor de bedrijfskundige systemen van de toekomst? Programmatuur waardoor de computer
de eindgebruikers tevreden houdt?
We kunnen trachten de huidige gang van zaken voort te zetten en te
verbeteren, en methoden toe te passen, die al meer dan tien jaar worden
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aanbevolen (18]. Er zijn centrale afdelingen van programmeurs, systeem
analysten en systeem ontwerpers, ondergebracht in de informatieverzorgende centra van de organisaties. De medewerkers zullen zich op de
hoogte stellen van wat de eindgebruikers nodig hebben. Ze zullen daarvoor dan in een goed georganiseerd proces en met gebruikmaking van de
meest beproefde methoden programmatuur ontwikkelen.
Ze zullen regelmatig contact onderhouden met de eindgebruikers om
er zeker van te zijn dat ze op het goede spoor blijven. Ze kennen bovendien alle andere toepassingen en zorgen ervoor dat er een eenheid van
opvatting blijft bestaan over gebruik en betekenis van informatieverzorgingselementen, waarvoor verschillende afnemers bestaan. Zo zou dan
een geleidelijke en evenwichtige groei van de automatisering van de
informatieverzorging in de organisatie gewaarborgd zijn. Op deze wijze
zou de pragmatische behoefte aan informatie bij de gebruiker door de
systeem analyst en systeemontwerper beschreven kunnen worden in een
linguistisch model. Vervolgens zou dat uitgedrukt kunnen worden in de
kunsttaal die de programmeur hanteert om de gewenste toestanden van
het computersysteem teweeg te brengen . En we vertrouwen dan dat die
door de computer rechtstreeks aan de gebruiker gepresenteerde toestanden bij interpretatie inderdaad de gewenste en noodzakelijke informatie
opleveren. Zoals de stokjes dat deden voor de herder.
De beschreven gang van zaken past goed in de klassieke managementen organisatietheorie van de onderneming, ontwikkeld voor een nogal
stabiel patroon voor onderneming en omgeving. Traas wijst op de tekortkomingen van deze theorie in de huidige tijd [I 9]. In de automatisering
hebben we ook vaak moeten constateren, dat bij deze gang van zaken de
eindgebruikers niet tevreden zijn.

In de eerste plaats - zo betoogt Traas - vergen de wijzigingen in ons
cultuurpatroon ruimte voor het op organische wijze ontwikkelen van een
informele organisatie, waarin onder meer decentralisatie van taken sterk
toeneemt. In de tweede plaats wordt de organisatie een meer open systeem,
waarbij een voortdurende bijstelling van de doeleinden nodig is op grond
van de veranderingen die zich in de wereld buiten de organisatie voltrekken.
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Traas gaat verder in op de invloed, die deze evolutie heeft voor de architectuur van het informatiesysteem van de onderneming. Ik wil hier
een facet bespreken, dat optreedt bij de uitrusting met programmatuur
van het op de computer gebaseerde onderdeel van het informatiesysteem.
Bij de meer dynamische verhoudingen binnen de onderneming en haar
verhouding tot de omgeving veranderen de eisen van de eindgebruiker
voor informatie veelvuldig. Veranderingen waaraan een centraal geregelde automatisering op de gebruikelijke wijze niet, te nauwer nood of
niet snel genoeg kan voldoen. Een gevolg kan zijn dat de activiteitscentra
de vrijheid verlangen een eigen kleine computer aan te schaffen om daarmee een deel van hun eigen informatieverzorging te regelen.
Zolang zo'n afdeling een echt subsysteem van de organisatie is, houdt
dit onmiddellijk het gevaar in, dat op de grensvlakken met de rest van
de onderneming vertraging en verwarring ontstaat. Het houdt ook het
gevaar in van het anders doen van hetzelfde op verschillende plekken.
Wil men wildgroei vermijden dan zal een centraal orgaan voor het
vaststellen van standaards en van structuur en betekenis van interactie
met de rest van het organisatie gebeuren niet kunnen ontbreken.
Dit klemt temeer als de kleine computers als eindtoestellen op de reeds
eerder beschreven wijze in een communicatienetwerk zijn verbonden.
Voor de procedures binnen een dergelijk netwerk zullen zowel vanuit een
oogpunt van transmissiebesturing en efficient machinegebruik als vanuit
het oogpunt van de uniformiteit en integriteit van de informatieverzorging
hoge eisen worden gesteld. In tegenstelling tot wat wel wordt beweerd
zullen in zulke netwerken systeembesturingsprogramma's nodig zijn
bestaande uit vele duizenden rnodulen, verdeeld over de knooppunten
van het netwerk [20].
Niet toevalligerwijs zullen aan de realisatie van de automatisering van
de informatieverzorging op basis van complexe computersystemen soortgelijke eisen worden gesteld als aan de ondernemingsbesturing in het algemeen. Binnen een door anderen aan hen opgelegd kader zullen de eindgebruikers in de actiecentra de vrijheid moeten hebben onderdelen van
de programmatuur voor hun functioneren in de organisatie mede te
ontwikkelen of zelf te ontwikkelen.
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Ik heb aangeduid, dat langzamerhand ontdekt wordt hoe geprogrammeerd moet worden. We zullen beter weten wat geprogrammeerd moet
worden als de eindgebruikers daarin meer direct betrokken worden.
Tenslotte nog de vraag wie er moet programmeren.
Daar zullen enerzijds ongetwijfeld blijven de professionele programmeurs. Zij zullen de eerder genoemde complexe systeemprogramma's
blijven maken. Zij zullen ook als het ware de platformen oprichten,
waarop toepassingsprogramma's kunnen worden opgericht. De verwachting bestaat dat steeds meer toepassingsprogramma's in de laatste
fasen door niet-programmeurs zullen worden ingevuld. Vee) onderzoek
in de computerkunde is reeds gericht op het ontdekken van systemen
waarmee dit kan.
Een eerste behoefte is, dat de eindgebruiker zelfstandig in staat zal zijn
via zijn eindtoestel vragen te formuleren, op grond waarvan de computer
gegevens uit de databanken kan opzoeken en kan presenteren . De behandeling van zo'n vraag vindt plaats - zonder dat de gebruiker daarvan
iets hoeft te weten - binnen een hierarchie van modellen van de opgeslagen
gegevens. Een belangrijke laag in die hierarchie is een logisch model van
de gegevensverzamelingen en de onderlinge relaties daarin. En voorts een
kunsttaal, waarin de specificatie van de verlangde gegevens ondubbelzinnig kan worden geprogrammeerd. Onderzoek op dit gebied vindt ook
binnen de vakgroep Informatica plaats [21].
Voor de niet--programmeur wordt een dergelijke kunsttaal evenwel te
moe ilij k gevonden. A nder onderzoek houdt zich bezig met het verlangen
om de gebruiker in staat te stellen zo mogelijk de gewone omgangstaal
te bezigen . De eerste fase van het proces moet dan zijn een vertaling door
de computer van de natuurlijke taal naar de kunsttaal. Een proces, dat
wegens de slordigheid en rijkdom van de gewone taal niet zonder meer
kan verlopen. Het verlangt een vraag- en antwoordspel tussen gebruiker
en computer, dat eindigt als de ondubbelzinnige formulering in de kunsttaal door de computer verkregen en door de gebruiker bevestigd is [22].
Experimentele systemen van deze aard werken reeds. Elk binnen een
eigen beperkt semantisch universum. Volgens sommige onderzoekers zijn
dit triviale gevallen en is programmeren in de natuurlijke taal een na'ievc
fout begaan door en gecultiveerd door de meest doorknede computer19

specialisten [23]. Maar wie weet vervult het voor de programmering eenzelfde rol als alchemie en astrologie voor andere takken van wetenschap.
Een andere serie onderzoekingen gaat ervan uit, dat voor een bepaald
gebied van toepassing gegeven is welke soorten transacties moeten worden
verwerkt, en hoe ze moeten worden verwerkt. De huidige gang van zaken
is dat een ervaren medewerker dat aan de systeem analyst vertelt, die het
weer aan de programmeur vertelt die het programma maakt. Experimenten zijn gaande met systemen, waarin de gebruiker rechtstreeks mededelingen doet aan de computer op grond waarvan het programma tot stand
komt [24, 25]. Uiteraard ligt hieraan een door zeer bekwame programmeurs en systeemontwerpers opgesteld en in de computer opgeslagen
kader voor het toepassingsgebied ten grondslag. In de vakgroep bestaat
het voornemen deze ontwikkeling te volgen en tot definiering van een
onderzoekproject te komen.
Bij dit streven naar direct contact tussen computer en terloopse gebruiker is ook besturing van gedrag en taalgebruik van verschillende soorten
gebruikers noodzakelijk. Dit ligt buiten het terrein van onze vakgroep,
maar ik kan niet nalaten een onderzoek te vermelden (26]. Het probeert
te analyseren welke vragen een manager stelt. In het experiment werden
proefpersonen met leidinggevende bekwaamheid geconfronteerd met een
realistische probleemsituatie uit een onderneming. Om deze op te lossen
konden zij in gewone taal met slechts weinig beperkingen vragen stellen
aan een databank via een eindtoestel. Om het experiment voldoende tot
zijn recht te laten komen was het nodig dat op alle vragen een antwoord
werd gegeven. Om hiervan geheel zeker te zijn werd een true bedacht.
De experimentator was via een tweede eindtoestel, maar voor de proefpersoon onzichtbaar, aan de computer gekoppeld. Als het computersysteem het niet wist, kon de experimentator een handje helpen, door op
basis van zijn begrip van de vraag bepaalde programma's te initieren.
Deze opzet lijkt erg op de beroemde schakende machine van baron
Kempelen, waarin naar men aanneemt ook een man verborgen was [27].
De conclusies zijn overigens interessant. Een manager zou bij het analyseren van een bepaalde zakelijke situatie voldoende hebben aan minder
dan 1500 woorden en twintig verschillende typen zinnen. Helaas wordt
geen uitspraak gedaan over overdraagbaarheid naar andere referentiekaders.
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Tot slot zouden wij ons kunnen afvragen: ,,Kunnen mensen programmeren?" Het antwoord daarop kan zijn een parafrase van Frijda's
antwoord. ,,Ja, een beetje. We doen ons best. Maar het is niet iets om ons
als automatiseringsdeskundigen over op de borst te slaan. De beperkingen
zijn streng, de mechanismen kwetsbaar en op de efficiency valt vaak geen
staat te maken."
Misschien kunnen we ons voordeel doen met het simpele antwoord van
Jan Boer op de vraag : ,, Wat heb ik van node?"

,, Een stevige stoel,
Een degelijk doel,
Wat nuchter verstand,
Een gelukkige hand,
Een warm kloppend hart,
Oat teleurstelling tart
En - zoekersdrang
Mijn levenlang."

Zeer geachte toehoorders,
Met het uitspreken van deze rede wordt het ambt van buitengewoon
hoogleraar officieel aanvaard. Bij het langdurige proces, dat tot benoeming leidt is het moeilijk overzicht houden voor een oningewijde.
Degenen, die tijdens dit proces bewust voor mijn benoeming hebben gekozen, wil ik gaarne danken voor het in mij gestelde vertrouwen.

Dames en heren verbonden aan de afdeling der Algemene Wetenschappen,
de onderafdeling der Wiskunde en de vakgroep der Informatica,
Gedurende ruim eenjaar heb ik wekelijks slechts een dag in uw midden
kunnen verkeren. Door deze beperking en mijn veraf gelegen woonplaats
verloopt het kennismakingsproces langzamer dan bij een volledige werkkring. De contacten, die ik met u mocht hebben zijn steeds op een open
en prettige wijze verlopen. Ik hoop dat mijn inbreng vanuit een andere
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omgeving voor u en het onderwijs nuttig zal zijn. Voor mij is het meewerken binnen uw verband bij de TH Twente van wezenlijke betekenis.

Mijne heren directieleden, collega's en
vrienden van IBM N ederland,
Sommigen van u hebben mij nog zien komen ongeveer tegelijkertijd
met bet verschijnen van de eerste computers in Nederland. De meesten
uwer vormden een deel van de grote uitbreidingen, die de organisatie
daarna onderging.
In het voorheen reeds genoemde ademloos achter de ontwikkelingen
aanhollen hebben wij gezamenlijk ons deel gehad. Daarbij zijn onze contacten vele en van velerlei aard geweest. Vaak erg spannend. Meestal erg
plezierig. Zelden onbevredigend.
Ik heb steeds een grote vrijheid gehad bij het kiezen van samenwerkings- en ontwikkelingspatronen. In bet bijzonder noem ik de gelegenheid, die u mij heeft geboden om gedurende twee jaar bij IBM Research
in Californie te werken.
Toen dit buitengewoon hoogleraarschap aan de orde kwam heeft u
mij zonder aarzelen toestemming gegeven om een gedeelte van mijn tijd
voor het onderwijs in te zetten.
Ik stel het op prijs u van deze plaats oprecht te danken voor collegialiteit en vriend schap.

Dear management, colleagues andfriends in IBM Research,
During two yea rs I had the privilege to work with you. Starting my
assignment I had little notion of what the outcome would be. In the rich
and stimulating environment of your laboratories ideas come easily.
The circumstances for completing work are very favorable. With the
work for my thesis done at the end of my stay it was one of the most
rewarding periods of my life.
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Waarde vakgenoten,
In zakelijke, professionele en vriendschappelijke contacten mag ik u
ontmoeten. Er is een wat cynisch gezegde ,,Those who can do, those who
canot teach".
Nu een groter deel van mijn tijd gewijd zal zijn aan het onderwijzen, is
het van erg veel belang het contact met de doe-wereld niet te verliezen.
Ik hoop geregeld met u van gedachten te kunnen wisselen. lk hoop dat
het mogelijk is dat studenten voor stages en projecten meer en meer in
uw organisaties mogen werken. Voor de ontwikkeling van de informatieverwerking in de organisaties is het van het grootste belang dat de universitaire wereld het contact met de praktijk onderhoudt.

Dames en Heren studenten,
U wilt trachten vanuit een wiskundige geschooldheid de informatica bij
het organisatiegebeuren te bevorderen. In het teamwork dat nodig is om
automatiseringsprojecten te doen slagen, zult u collega's van andere vakdisciplines ontmoeten. Uw inbreng zal een belangrijke zijn.
Voor een effectieve toepassing van de computer kan de nauwkeurige
beschrijving, die door middel van formele structuren kan worden verkregen niet ontbeerd worden. Als wiskundige bent u bij uitstek de aangewezen persoon om daaraan te werken.

U zult zich daarbij ook voortdurend bewust moeten zijn van de grenzen
van uw methode. lk wil besluiten met een citaat van Zemanek, die in een
voordracht over ,, Formalization" het volgende zegt [28]:
,, Formalization will develop - forcefully pushed or happening as a
side-effect of computerization - the art of abstract engineering, the type
of engineer very different from the classic mechanical engineer, but based
on the same virtues of compromising between needs and possibilities,
between quality, cost and punctual delivery, between mathematical
precision and illogic intuition."
lk dank u voor uw aandacht.
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