Door de vingers z1en
REDE
UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING
VAN HET AMBT VA N HOOGLERAAR
IN D E DIGITALE TECHNIEK
AAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL TWENTE
OP DONDERDAG

3

MAART

1966

DOOR

DR. G. A. BLAAUW

.

M[jne Heren Leden van de Raad van Bestuur,
Mynheer de Rector Magniftcus,
M[jne Heren Hoogleraren en Lectoren,
Dames en Heren Leden van de Wetenschappelijke, Technische en
Administratieve Staf,
Dames en Heren Studenten, en voorts
G[j alien die door U1v tegenwoordigheid van Uw belangstelling bl[jk geeft,

Zeer gewaardeerde Toehoorders,

In de aanvang van het boek Genesis staat met Hebreeuwse nadruk
vermeld: "En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld
schiep Hij hem". 1 Een uitdrukking die in Genesis nog tweemaal voorkomt. De Engelse schrijfster van detective-verhalen Dorothy Sayers,
heeft erop gewezen2 dat het beeld van God, voorzover dat tot op dat
moment in Genesis geopenbaard is, in de eerste plaats het beeld van de
schepper is. Welke andere inhoud de uitdrukking "het beeld van God"
dan ook ongetwijfeld heeft, in elk geval kan verwacht worden dat de
mens scheppend vermogen bezit.
Daar de mens zelf schepsel is, is zijn creativiteit slecbts werkzaam binnen de scbepping waar bij deel van is. De verwerkelijking van een
menselijke scbepping moet clan ook bestaand materiaal gebruiken.
Daarentegen kan de idee die hieraan ten grondslag ligt en de weerklank die bij een waarnemer plaats vindt uit niets - de nibilo - zijn. Zo
geeft men dan ook de betiteling creatie aan een japon, een kaassouffle, een nieuw ministerie, een interpretatie van Hamlet of een nieuw
model automobiel. Hieruit blijkt de algemeenheid, de veelzijdigheid
en het verschil in gehalte van bet menselijk scbeppend kunnen. Tevens
merken wij op, dat binnen een schepping verdere creativiteit mogelijk
is. Een patroon dat we steeds weer in kunst en tecbniek tegenkomen.
Zo heeft de schepping van Steinway en zijn voorgangers een gebied
geopend waarin mensen als Chopin creatief kunnen zijn, terwijl bun
scheppingen weer een gebied vormen waarin Rubinstein en zoveel
anderen zicb scheppend - of zo U wilt - herscheppend uiten.
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Digitale techniek
Dames en heren, van de vele creatieve activiteiten van de mens wil ik
nu in het bijzonder de digitale techniek bezien en wel eerst het terrein
en de hoofdelementen van een digitaal ontwerp en daarna het maken
van zulk een ontwerp met machines en door mensen. Waar de scheppende capaciteit van de mens zo primair is, hoop ik echter dat de
beginselen die bij de digitale techniek sterk tot uiting komen door
Uw eigen creatieve ervaring enige weerklank zullen vinden.

Digitale techniek nu is de technische discipline die aan fysische grootheden diskrete waarden toekent. 3 De digitale techniek heeft als tegenhanger de analoge techniek, die aan fysische grootheden continue waarden toekent. Zo zijn de koplampen van een auto digitaal veranderbaar. Het aantal mogelijkheden is beperkt tot grootlicht, kleinlicht,
stadslicht en geen licht. Toneellichten daarentegen zijn analoog veranderbaar. Ze kunnen geleidelijk van vol aan tot helemaal uit geregeld
worden, en kunnen zo bijvoorbeeld het invallen van de duisternis
weergeven.
De analoge techniek lijkt dus veel geschikter voor een beschrijving
en gebruik van de schepping rondom ons, waarin fysische grootheden
als warmte, licht, geluid, lengte, snelheid en kracht in tal van gradaties
voorkomen. De digitale techniek kent daarentegen aan deze grootheden maar een beperkt aantal waarden toe en kan dus niet verhinderen een grove indruk te maken. Een indruk, die nog versterkt
wordt door het feit dat in verreweg de meeste gevallen het theoretisch minimum, namelijk de twee getallen O en 1, gebruikt wordt.
Een bepaalde toestand wordt daarbij geoordeeld te zijn of niet te zijn.
Een zaak dus van alles of niets, zwart of wit, ja of nee, goed of fout, en
nauwelijks passend in een genuanceerde, gekwalificeerde, ontwaarde
en gecompenseerde wereld.
De digitale techniek behoeft zich echter niet uitsluitend bezig te houden met vragen die het nauwkeurigst met ja of nee beantwoord worden, hoe essentieel zulke vragen ook zijn. Zij heeft juist haar steeds
toenemende toepassing te danken aan het vermogen om gradaties met
bijzonder grote nauwkeurigheid weer te geven. Deze nauwkeurigheid
wordt niet verkregen door aan een grootheid veel waarden toe te kennen, maar door veel grootheden als elementen naast elkaar te gebrui4

ken. Daarbij client het begrip "naast elkaar" in onze vier dimensies van
ruimte en tijd opgevat te worden.
Het aantal elementen dat naast elkaar geplaatst kan worden, is in eerste
instantie onbeperkt, zodat een waarde met elke gewenste nauwkeurigheid kan worden weergegeven. De analoge techniek daarentegen kan
aan een fysische grootheid, hoewel theoretisch vrijwel onbeperkt vele,
praktisch slechts enige duizenden waarden toekennen. Anders uitgedrukt: de nauwkeurigheid bedraagt circa 4 decimalen. Zulk een
nauwkeurigheid kan met veertien elementen in de digitale weergave
bereikt worden. In de praktijk worden twee- of viermaal zoveel elementen gebruikt met een overeenkomstige vergroting van het aantal
decimalen van nauwkeurigheid.
Het voordeel van nauwkeurigheid is al van oudsher toegepast in het
gebruik van de vingers. Wil men bijvoorbeeld het getal 7 aangeven,
dan steekt men zeven vingers op. Men zou ook de afstand tussen wijsvinger en duim kunnen gebruiken. Een gestrekte hand is tien, de
vingers op elkaar is nul, een zeven is zo een stukje meer dan de halve
afstand. Het voor deze situatie toepasselijke meetinstrument, het blote
oog, zou zo'n gradering nauwelijks kunnen verrichten. Zeven vingers
laat geen twijfel. Vandaar ook dat we op de vingers tellen, dus, in de
ware zin, digitaal te werk gaan en wel met een eentallige codering van
de gebruikte elementen. Deze methode gaat goed tot en met tien; wil
men meer door de vingers zien, dan zijn er drie mogelijkheden. De
eerste is de tien vingers bij herhaling, dus in serie, te gebruiken. De
tweede is meer digiti - waaronder de Romeinen zowel tenen als vingers verstonden - te gebruiken, dus een toename van parallelle elementen. De derde is een minder verkwistende codering te gebruiken.
Maximaal nuttig effect biedt hierbij het binaire, dat is het tweetallig
stelsel dat ons toestaat met de vingers tot en met 1023 te tellen. Het
blote oog kan zo'n getal zonder moeite waarnemen; gebrek aan vingervlugheid en tweetallige training spelen ons natuurlijk wel parten.
Dat in de analoge techniek het aantal waarden, aan een grootheid toegekend, toch weer beperkt is, toont dat de twee technische benaderingen niet zo radicaal verschillen als hun definities wellicht suggereren. De digitale techniek is bovendien ondenkbaar zonder de resultaten van de analoge techniek. Daar een groot deel van de digitale
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techniek gegevens - niet materialen - verwerkt, is er grote vrijheid in
de keuze van de te gebruiken fysische grootheden en wetten. Oorspronkelijk zijn mechanische elementen gebruikt, zoals bij de rekenmachine van Pascal. De huidige elementen, die in nanoseconden 10- 9 seconden - van toestand kunnen veranderen, zijn de bijdragen
van elektronische, fysische en chemische techniek, waarbij nog steeds
een uiterst verfijnde werktuigbouwkunde fabricage mogelijk maakt.
Waarde toehoorders, de digitale techniek is een van de vele gebieden
waarin de creativiteit van de mens zich in een rijke verscheidenheid
van resultaten kan uiten. Deze resultaten kenmerken zich gewoonlijk
door een doelmatig samenspel van vele onderdelen, hetgeen tot de verzamelnaam digitale systemen geleid heeft. In het ontwerp nu van zulk
een systeem zijn drie elementen te onderscheiden die we hier de architectuur, de uitrusting en de realisatie zullen noemen. Deze elementen zijn bij de digitale techniek bijzonder duidelijk te herkennen en wij
zullen ze wegens hun praktisch belang afzonderlijk beschouwen.

De architectuur
De architectuur is dat deel van een ontwerp dat aan de gebruiker bekend
moet zijn. 4 De digitale architectuur omvat in het bijzonder de digitale
eigenschappen van het ontwerp en haar gebied ligt dus naast de analoge architectuur. De vormgeving, die de oudste rechten op de naam
architectuur kan doen gelden, heeft daarbij weer een heel ander gebied. Zo bestaat de digitale architectuur van een liftinstallatie uit de
knopjes waarmee men zijn wens aan het systeem te kennen geeft, zowel als uit de responsie van het systeem door het beschikbaar stellen
van een lift. Hoe de lift eruit ziet, hoe hij opgehangen, of hoe hij aangedreven wordt komt bij de digitale architectuur niet ter sprake. Aan
de hand van ervaring en bedieningsvoorschriften vormt de gebruiker
zich al snel een beeld van de digitale architectuur. Zo verwacht hij, na
op het knopje ,,omhoog" te hebben gedrukt, dater ook inderdaad een
lift komt die naar boven gaat.Aan de andere kant accepteert hij, dat op
weg naar boven enige malen gestopt wordt om nog meer passagiers op
te nemen. Raakt de lift vol clan zal hij als slechte architectuur bestempelen een systeem dat hardnekkig doet stoppen voor het binnenlaten
van mensen die er niet bij kunnen.
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De details van de architectuur komen clan ook het duidelijkst tot
uiting wanneer een systeem op de grenzen van zijn mogelijkheden
werkt. Wil men bijvoorbeeld in het holst van de nacht uit een wolkenkrabber clan blijkt al gauw of alle liften in rusttoestand op hun plaats
blijven, naar de begane grand terugkeren, of zich strategisch over de
verdiepingen verdelen. Nog veel kritieker is het gedrag bij het uitgaan van een kantoorgebouw. Zo kan de architectuur de strategie bevatten aanvragen van boven af aan te beantwoorden. Is een lift op de
bovenste verdieping meteen al vol, clan warden alle andere verdiepingen overgeslagen. Tegen de tijd dater weer een lift naar boven
kan, is er opnieuw vraag op de bovenste verdieping en het gebouw
wordt zo van boven af aan geleegd. De passagiers op de lagere verdiepingen horen de liften voorbij suizen en weten zich gestrand.
Het besef met een slechte strategie te maken te hebben, uitzichnu door
een tegen-strategie bij de gebruikers, waarbij zij de lagere plaats in de
wolkenkrabber van nadeel tot voordeel maken. Men drukt op het
knopje voor opgaande liften, stapt in de vrijwel lege lift, gaat mee naar
boven en blijft staan als eerste passagiers voor het neergaande traject.
De bovenste gebruikers vinden nu steeds volle liften. Hun tegenstrategie is: met de trap omlaag, met de lift omhoog en met de lift
omlaag. Door dit alles wordt de lift steeds meer belast en steeds minder bruikbaar. Het systeem slaat op hol. Een situatie die we in tal van
vormen en op tal van plaatsen tegenkomen. Men denke slechts aan het
uitvallen van de elektriciteit in Noordoost Amerika in het afgelopen
najaar. Zo'n situatie is niet het gevolg van te weinig architectuur, maar
van slechte architectuur. Een architectuur is er namelijk altijd, want
een machine ziet niets door de vingers. De architectuur is clan ook niet
het vage algemene aanzien van het systeem, maar zij bevat alle details
die een gebruiker te weten kan komen en waar nodig ook zeker te
weten zal komen.
De naam architectuur is van de bouwkunde overgenomen omdat zij in
haar betekenis van aarts- of oerbouwkunde het eerste element, het
oerelement, van een digitaal ontwerp typeert. Wanneer we nu vragen
wat goede digitale architectuur is, clan kunnen we ook hierbij hulp
krijgen van onze oudste zuster-techniek. Zo behoort een digitale
architectuur structuur te hebben, dus duidelijk een grondgedachte te
belichamen. Zij behoort functioneel te zijn, dat wil zeggen de gebrui7

ker, hetzij mens of machine, in gedachten te houden. En zij behoort te
voldoen aan de schoonheidswetten van symmetrie, evenwicht en
onafhankelij kheid.
Een gebrek aan structuur wreekt zich in extra lengte van de architectonische beschrijving, die om compleet te zijn vaak honderden pagina' s beslaat. De beschrijving kan in een speciale notatie geschieden5 of, terwille van de diverse mensen die inzage behoeven, in de
woorden van de voertaal. In het laatste geval is het clan in dubbele zin
een logische beschrijving.
Er is natuurlijk ook een valse schoonheid, die vooral tot uiting komt
als de schoonheid hier een doel in zichzelf wordt. In de digitale techniek is de verleiding daartoe doorgaans veel minder groot clan de verleiding weinig aandacht aan schoonheid te schenken. Men krijgt clan
digitale monsters.
Een van de voornaamste verleidingen is die van het ad hoc ontwerp.
De ponskaart bevat hiervan een illustratie. D eze kaart is een van de
belangrijkste documenten die door digitale apparatuur gelezen en geschreven kan worden. U gebruikt hem bijvoorbeeld als girobiljet. De
ponskaart werd ontworpen door Herman Hollerith6 voor de Amerikaanse volkstelling van 1890. Soortgelijke kaarten waren eerder gebruikt door Falcon in 1728 en door Jacguart in 1801 bij mechanische
weefgetouwen 7 • De Hollerith-kaart kon de cijfers 0-9 weergeven. De
gebruikte codering is eentallig en dus niet efficient maar wel ordelijk,
symmetrisch en voor uitbreiding vatbaar. Dertig jaar later is de weergave van het alfabet aan die van de cijfers toegevoegd. Hierbij valt op,
dat er tussen de code voor de letters r en s een plaats is overgebleven.
Deze eerste schoonheidsfout is later nog eens verergerd door deze
plaats voor het deelteken te gebruiken. Het resultaat is, dat bewerkingen als sorteren onnodig gecompliceerd zijn. Men kan zich maar al
te gemakkelijk voorstellen hoe bij deze beslissing de argumenten van
schoonheid en moeilijk aan te tonen toekomstige kostenbesparing
niet bestand zijn geweest tegen de ad hoc aanwijsbaar goedkopere en
vluggere oplossing, of, hoe het daarbij te laat en te duur was om nog te
veranderen wat zonder visie al was ontstaan.
Een goed ontwerp is juist daarom zo belangrijk omdat de digitale
architectuur het verrassend lang uithoudt. Deze permanentheid is het
gevolg van het publieke karakter dat alle architectuur heeft en het informatie-verwerkende karakter dat de digitale techniek heeft. Hierbij
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komt dus voortdurend de codering van door mens of machine uitwisselbare gegevens ter sprake. De interne, industriele, nationale en
internationale standaardisatie-commissies op dit gebied zijn dan oak
legio. Als voorbeeld van de kosten, verwarring en weerstand die de
hercodering van een publiek uitwisselingsmiddel meebrengt, kan de
recente overgang van sterling naar dollar in Australie dienen.

De uitrusting
Waar de gebruiker dus zeer wel weet hoe een digitaal systeem werkt,
weet hij niet en wenst hij doorgaans niet te weten wat het systeem doet
werken. Wat zit er ,,achter" die knopjes van de lift. Wat ontvangt het
indruksignaal, wat onthoudt alle signalen die gegeven zijn, wat beslist
waar een lift zal stoppen, wat beveelt de lift te stoppen. Dit is niet meer
het onderwerp van de architectuur maar van de uitrusting van het
systeem.
De uitrusting van een digitaal ontwerp wordt gevormd door de
functionele eenheden die de architectuur belichamen, dus de toneelspelers van het toneelstuk. Daarbij blijft de opvoering zelve, de realisatie van het systeem, hier nag buiten beschouwing. De uitrusting ligt
dus tussen de architectuur en de realisatie. Deze drie betnvloeden
elkaar in hoge mate, want als een architectuur niet gerealiseerd kan
warden, is zij science fiction.
In het bepalen van de uitrusting staat de ontwerper een waar arsenaal
van mogelijkheden ter beschikking. In het kart zijn de vrijheden die
uitgebuit kunnen warden de dimensies van ruimte en tijd. Deze
komen echter tot uiting in tal van vermommingen, zoals bewerkingen
breed opzetten of stap na stap verrichten, bewerkingen tijdelijk negeren of ze aan zien komen, of er zelfs op vooruitlopen met bereidheid
eventuele misrekeningen te herstellen, bewerkingen in de maat laten
lopen of hun eigen tempo laten vinden, fouten in bewerkingen negeren, opmerken, aanduiden of herstellen, bewerkingen fool-proof,
fraud-proof, child-proof of student-proof maken, bewerkingen volgens vast patroon verrichten, aan de momentele toestand aanpassen of
uit ervaring laten leren, naar bewerkingen zoeken of ze op de deur
laten kloppen, bewerkingen hun eigen voorzieningen geven of ze met
anderen laten delen, bewerkingen tijdelijk op de plank zetten of andere
9

bewerkingen laten onderbreken. De ontwerper probeert daarbij een
optimum te bereiken in vereisten, zoals kwaliteit, fabricagekosten,
leverbaarheid, snelheid, paraatheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, repareerbaarheid en begrijpelijkheid.
Een illustratie van de uitrusting van een digitaal systeem kunnen we
vinden in de automatische telefonie. De architectuur uit zich hier in het
gebruik van de kiesschijf, in de kiestoon, beltoon, in-gesprek-toon
etc. E r is strategie en tegen-strategie bij wangedrag van de abonnee
- hoorn van de haak leggen - en wangedrag van het systeem- overbelasting.
De gebruiker weet <lat hij iedereen, vermeld in het telefoonboek - de
architectonische beschrijving van het systeem - kan bereiken. Hij zou
zich kunnen voorstellen dat er voor elke mogelijke verbinding een
paar draden bestaat en dat er voor elke abonnee een grote schakelaar is
die het juiste paar uitkiest. Zo'n uitrusting is correct maar onrealiseerbaar. Omdat echter deze uitrusting de architectuur in zijn eenvoudigste termen weergeeft en dus ook geen overbelasting toelaat, noemt
men dit een virtuele uitrusting. Deze zal door de daadwerkelijke uitrusting gesimuleerd moeten warden, zoals men ook hele legers door een
betrekkelijk klein aantal figuranten ten tonele kan voeren. Is de architectuur minder grandioos of de realisatie meer capabel dan kunnen
daadwerkelijke en virtuele uitrusting een en dezelfde zijn. De vaardigheid die de digitale techniek in de loop der jaren in het simuleren verkregen heeft, maakt het echter mogelijk aan de hand van een virtuele
uitrusting een ambitieuze architectuur te formuleren.
In de daadwerkelijke uitrusting van een automatische centrale is het
aantal schakelaars tot een realiseerbaar aantal teruggebracht door per
schakelaar meerdere abonnees te verzorgen. Deze procedure is gebaseerd op de verwachting dat maar een beperkt aantal abonnees
tegelijk zal telefoneren. Het systeem is nu kwetsbaar, door mogelijke
overbelasting, en hoewel goedkoper, is het niet eenvoudiger geworden. De hoeveelheid apparatuur kan nu verder gereduceerd worden
door snellere schakelingen te gebruiken. Zo wordt het telefoonnummer dat U draait door een stel elektromechanische schakelaars herkend, op grand waarvan de gewenste verbinding tot stand gebracht
wordt. Een elektronische schakeling kan daarentegen de nummers die
meerdere abonnees gelijktijdig draaien herkennen en zonder in de war
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te raken, gebruiken. De elektronische schakeling kan daarbij zo snel
zijn <lat zij nog diverse andere taken, zoals het bepalen van tijdsduur en
tarief van een gesprek, op zich kan nemen. De schakeling verenigt
zodoende steeds meer functies in zich.
Zo'n geintegreerde uitrusting is aantrekkelijk omdat bij vergelijkbare
snelheid een veelzijdige schakeling goedkoper is dan veel eenzijdige
schakelingen. Een feit, <lat verklaart waarom het algemeen toepasselijke digitale systeem, <lat de elektronische rekenmachine is, zich zo'n
grate plaats veroverd heeft ten koste van veel gespecialiseerde apparatuur. Het menselijk lichaam, het best ontworpen systeem dat ik ken,
illustreert deze gei:ntegreerde aanpak. Zo maakt de functie spraak
gebruik van reeds voor zuurstofvoorziening aanwezige longen, het
deelt de keel bovendien met het voedseltransport, de mond met de
voedselverwerking en de neus met de reuk. Zo gezien komt spreken
bijna gratis zodat men zich afvraagt waarom alle dieren clan niet
spreken. Waarop het antwoord is, <lat enige extra voorzieningen in de
controleapparatuur vereist zijn en <lat men ook iets te zeggen moet
hebben.
Door het toevoegen van functies krijgt een schakeling een steeds algemenere structuur. Hierbij is nog veel vrijheid in het leggen van de nadruk, zoals de opbouw van het geraamte van een zoogdier aangepastis
voor konijn, olifant, giraf en walvis. Een van de meest algemene
digitale structuren is die van toevoer, bewaren, verwerken, besturen
en afleveren van gegevens, dus de structuur die ook een programmagestuurde rekenmachine vereist. De uitrusting van de automatische
telefonie met zulke apparatuur is dan ook een veelbelovende ontwikkeling.8

De realisatie
Vertegenwoordigt de architectuur dus de functie waarover de gebruiker kan beschikken, zo vertegenwoordigt de uitrusting de wijze waarop de functie vervuld wordt. Rest ons nu nog de realisatie, namelijk de
specificatie en constructie van de apparatuur die de functie verricht.
Als voorbeeld van een realisatie neem ik bier de lichtschakeling van
een woonhuis. Als <lit huis twee verdiepingen heeft, is het gewenst dat
het ganglicht op de eerste verdieping zowel beneden, boven, als op de
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verdieping zelf aan en uit gedaan kan warden. De architectuur bestaat
dus uit een schakelaar op elk der drie woonlagen die de binaire toestand van het licht, aan of uit, in tegengestelde toestand, uit of aan, kan
omzetten. De uitrusting geschiedt doorgaans met de zogenaamde
hotelschakeling. Dit is een asynchrone serieschakeling met drie geheugen-elementen en drie ,,exclusieve of" beslissingselementen. U ziet
hoeveel digitale techniek een woonhuis zoal bevat. De digitale techniek client echter ook aandacht te schenken aan de realisatie van deze
schakeling.
Allereerst kan de elektricien kiezen welke schakelaars hij zal gebruiken. Hij kan een kruisschakelaar en twee wisselschakelaars gebruiken
of drie kruisschakelaars. In het laatste geval laat hij een paar contacten
ongebruikt. Zijn keuze hangt af van de kosten van elk type en de kosten van het gebruik van twee typen ten opzichte van slechts een type,
in bestelling, inventaris, reparatie en mogelijke fouten bij de montage.
De elektricien zal hier wel niet te lang bij stil blijven staan. In de realisatie van meer omvangrijke systemen is echter het gelijktijdig bepalen
van aantal en aard van schakelelementen een kernprobleem, 9 vooral
waar bij de steeds verdergaande integratie van fysische elementen de
functies, die een schakelelement verrichten kan, steeds omvangrijker
warden.
Als tweede moet de elektricien nu beslissen op welke verdieping elke
schakelaar geplaatst zal warden en hoe clan de draden via deze schakelaars van zekeringkast naar lichtpunt zullen lopen. Het doel is hier zo
min mogelijk draad en buis te gebruiken, daarbij rekening houdend
met het aantal draden dat in een buis kan. Dit is een voorbeeld van een
plaatsings- en bedradingsprobleem. In een minder elementair geval is
daarbij het aantal schakelelementen niet drie, maar 3000 of 30.000,
terwijl de eisen van draadlengte en draadruimte nog veel dringender
ZlJn.
Is bijvoorbeeld een draad te lang clan moet een extra versterkingselement ingelast warden. Dit element neemt op zijn beurt een plaats in.
Worden hierdoor andere draden te lang, clan moeten dus nog meer
versterkingselementen geplaatst warden. De extra versterkers nemen
ook meer tijd en de schakeling wordt misschien te langzaam. Het antwoord hierop kan een meer parallelle uitrusting zijn, dienatuurlijk nog
meer plaats inneemt. Tenslotte moet wellicht de architectuur te veeleisend warden geacht en veranderd warden. Zo in de trant van de
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spijker die verloren ging, waardoor het hoefijzer verloren ging, waardoor het paard verloren ging, waardoor de ruiter verloren ging, waardoor het land verloren ging.
De suggestie dat het voor zo'n situatie gewenst is wat reserve te hebben, helpt niet veel, daar een reserve er is om gebruikt te kunnen warden, en niet om al gebruikt te zijn. Dat wil zeggen indien reserves
nodig zijn, behoren zij gereserveerd te blijven. Een betere ontwerpmethode is zo lang mogelijk plooibaar te blijven, vooral omdat het
ontwerp van de realisatie vaak drie tot vijf jaar aan de uiteindelijke
produktie van schakelelementen voorafgaat. Hierbij concentreert
men zich allereerst op de strategie die bij de realisatie gevolgd zal
warden en gebruikt bewerkingsprocedures, algorithmen, die eventuele
wijzigingen in specificatie snel kunnen verwerken.
De digitale techniek ontvangt de elementen die bij de realisatie gebruikt warden als begin-gegevens van de analoge techniek. De realisatie bestaat dus, evenals de uitrusting en de architectuur, in eerste
instantie uit de specificatie van bewerkingen. Een digitaal ontwerp is
opgebouwd uit algorithmen.

Ontwerpen met machines
Dames en heren, de ontwerper van een digitaal systeem gebruikt in
toenemende mate de produkten van de digitale techniek zelf. In het
bijzonder betreft dit de digitale reken- en beslissingsapparatuur. Deze
apparatuur heeft in de afgelopen 20 jaar een revolutionaire ontwikkeling doorgemaakt. Geen andere technische ontwikkeling heeft in
zo'n kort tijdsbestek zo'n veelzijdige en essentiele plaats in de maatschappij veroverd. Moderne rekenapparatuur is onmisbaar, of is bezig l
onmisbaar te worden, bij taken als atoomstructuren bepalen, verzekeringen sluiten, industriele processen beheersen, technische meetresultaten samenvatten, constructies beproeven, routes uitzetten, plaatsen
reserveren, voedsel samenstellen, overtreders opsporen, lonen uit- I
betalen, luchtverkeer regelen, voertuigen registreren, archeologische !
1
raadsels oplossen, 10 namen bedenken, belastingen controleren, geheimschrift ontcijferen en feiten opdiepen, om zo enige te noemen.1 1,....J
Een doordringing van de maatschappij die nu ook in Nederland in
volle gang is en, terwille van de arbeids-intensiteit, ook wel op gang
moet zijn.
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lende uitrustingen van een ontwerp elk door een eigen ontwerper te
laten verzorgen en verdedigen. Dit is een van de beste garanties dat het
ontwerp voldoende breedte krijgt.
15

Deze snelle ontwikkeling is mogelijk geworden door een gunstig
samenvallen van voortgang in de analoge en digitale techniek. Wij
denken hier bijvoorbeeld aan de uitvinding van de transistor12 en van
het in een geheugen geborgen programma.13 Het is een revolutionaire
nntwikkelin!! die one:etwiifeld in een meer evolutionaire zal overgaan,

Als meest geordende werkwijze zou nu eerst de architectuur vastgelegd kunnen worden, clan de diverse uitrustingen en tenslotte de gewenste realisaties. Juist voor ingewikkelde digitale systemen laat de
snelle ontwikkeling van de techniek zulk een procedure echter niet toe.
Een systeem dat stap voor stap ontworpen wordt, is verouderd
wanneer het klaar is. Een scherp contrast dus met de rekenmachine
van Leibnitz, die in 1671 ontworpen was en eerst in 1694 gebouwd
werd en de ,,analytical engine" van Charles Babbage waarvan het
ontwerp in 1833 zijn tijd zover vooruit was dat zij na 40 jaar nog steeds
niet gebouwd kon worden.1 7
Van een groot digitaal systeem warden architectuur, uitrusting en
realisatie daarom vrijwel gelijktijdig ontworpen. Het geheim hiervan
is dat de architectuur de uitrusting voor elk detail net even voor is en
zo ook de uitrusting de realisatie. Elk gebied heeft bovendien zoveel
eigen vereisten voor vormgeving, dat al heel wat werk verzet kan
warden voor de eerste speci6catie er is. Wel is van belang dat een ieder
de grenzen van zijn gebied duidelijk erkent, zoals ook een pianist niet
mee moet componeren aan de sonate of mee bouwen aan de piano ten
koste van zijn vingeroefeningen.
Het erkennen van grenzen is overigens heel iets anders clan het sluiten
van grenzen. Afgezien van de tijdwinst heeft het gelijktijdig ontwerpen namelijk als groot voordeel dat het een teamverband mogelijk
maakt, waarbij de voortdurende uitwisseling van ervaring en gezichtspunten uiterst verrijkend werkt. Bij een goed ingespeeld team is er
een gemeenschappelijk besef van een idee dat in zijn verschillende
uitingen belichaamd moet warden. Om tot zo'n gemeenschappelijk
besef te komen, is het nodig dat individuele bijdragen zo positief
mogelijk benaderd warden. Hierbij zijn dus naast de scheppende capaciteit ook de andere kwaliteiten die in het beeld van God begrepen zijn
van uiterst belang. 18 Goede ideeen zijn kostbaar, kunnen in hun prille
bestaan gemakkelijk gedood warden en worden vaak zeer onhandig of
onduidelijk gepresenteerd. Bij mensen moet men nu eenmaal een en
ander door de vingers kunnen zien. Charles Babbage kon zich bijvoorbeeld niet goed uiten over zijn geniale ,,analytical engine". Als
Lady Lovelace, de dochter van de dichter Byron, niet de ideeen van
Babbage had weergegeven, zou een deel van zijn historisch zo belangrijke werk ons wellicht ontgaan zijn.19
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Het teamverband is bovendien zo belangrijk omdat het een vorm van
internationale samenwerking mogelijk maakt. Een digitaal ontwerp
zoals een rekenmachine, met de daarbij behorende analoge ontwerpen
en programmeersystemen, vereist enerzijds zulk een omvangrijke
investering en is anderzijds zo universeel van toepassing dat een internationale aanpak steeds meer als een vereiste gezien wordt. Een waarlij k internationaal ontwerp behoort bijdragen vanuit elk land te bevatten. Dus bijdragen geleverd in eigen wetenschappelijk en sociaal klimaat, al komt daar natuurlijk heel wat reizen bij te pas. Het uitdelen
van taken, die per land min of meer onafhankelijk uitgewerkt kunnen
worden, is een eerste mogelijkheid. Meer bevredigend is het echter
wanneer bovendien elke groep bij een internationaal creatief proces
betrokken kan worden.
De directe en indirecte vruchten van zulk een gemeenschappelijk ontwerpen zijn bijzonder waardevol. In het verkrijgen van wezenlijk internationaal begrip is de ontmoeting in een gemeenschappelijke creatieve activiteit een van de meest effectieve middelen. Nog effectiever,
clan de op zichzelf zo waardevolle uitwisseling van studenten, scholieren en toeristen.
Nederland kan door zijn ligging, maar meer nog door zijn traditie van
gastvrijheid, door zijn vele commerciele en wetenschappelijke contacten, door zijn vele eeuwen van technisch moeten en technisch
kunnen hierin een belangrijk aandeel hebben. Een aandeel waartoe
ook onze hogeschool met haar onderwijs, onderzoek en overleg kan
bijdragen.
Zij het internationaal of lokaal, publiek of alleen maar op papier,
het ontwerpen van digitale systemen met gehoorzame machines door
een gemeenschap van mensen is een uiting van de creativiteit die in
de mens geschapen is. Een creativiteit die volle vrijheid krijgt bij
afhankelijkheid van de Schepper, wiens beeld wij dragen.

Dames en Heren,

Bij de aanvaarding van mijn ambt betuig ik mijn eerbiedige dank aan
Hare Majesteit de Koningin die mij benoemd heeft tot gewoon hoogleraar aan deze Hogeschool.
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Mijne Heren Leden van de Raad van Bestuur,

Voor het vertrouwen dat U in mij gesteld hebt door mij voor te dragen
voor de benoeming tot hoogleraar ben ik U zeer erkentelijk. Moge ik
aan Uw verwachting voldoen.

Mynheer de Rector Magnificus,

Mijn bewondering en respect voor U, de oer-bouwmeester van
Drienerlo.

Mijne Heren Leden van de Senaat,

De bekwaamheid en de visie die U toont bij de opbouw van deze gemeenschap van studerenden, maken het voor mij een voorrecht in Uw
college te zijn opgenomen.
Mijne Heren Leden van de Afdeling der Elektrotechniek,

De nauwe samenwerking die ik in Uw midden heb aangetroffen, waaruit, waarde Breedveld, Uw ervaring en inzicht zozeer spreken, vervult
mij met grote verwachting voor een zinvolle uitwisseling van bevinding en bemoediging, waarbij ik zal trachten ook mijn bijdrage te
leveren.
Dames en Heren Medewerkers van de Technische Hogeschool Twente,

Uit ervaring weet ik hoe zeer de samenleving van een campus kan bijdragen tot verrijking in sociale ontplooiing, wetenschappelijk en
technisch inzicht en geestelijke vorming. Het enthousiasme en de opoffering die U toont in Uw zo veelzijdige bijdrage tot deze samenleving hebben mij zeer getroffen.
At this time I would like to recognise Commander Howard H. Aiken,
Professor of information technology at the University of Miami, and
until 1961 director of the Computation Laboratory of Harvard
University, for his guidance of my doctoral research. It was at the
Computation Laboratory that I learned to live with computers. It was
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there also, that I learned to appreciate the company of creative people,
who shared an idea. Dr. Aikens pioneering efforts, his great originality and perseverance have justly drawn great public acknowledgement.

Hooggeleerde van Wijngaarden,
Uw vele succesvolle initiatieven als hoofd van de rekenafdeling van
het Mathematisch Centrum hebben de positie van Nederland in de rij
van makers en gebruikers van moderne rekenapparatuur aanzienlijk
versterkt. Mijn verblijf op het Mathematisch Centrum onder Uw leiding is voor mij een bijzonder verfrissende en leerzame ervaring geweest, waar ik met dankbaarheid op terugzie.
The advances in the use and construction of computers are in no small
measure due to the technical and organisational capabilities of the
International Bussiness Machines Corporation. It has been my
privilege to associate with those in whom these capabilities were
abundantly present. This has been a most stimulating experience.
More than that, however, I appreciate the warm personal interest
which prevaled at IBM and the many continuing friendships which
resulted.
The United States has been the home of my family and myself for over
15 years. These have been, without exception, years of great spiritual
blessing and resultant happiness. The American people have the gift of
making one feel at home. Home, - not necessarily - on the range,
where the deer and the antilope roam, - but most certainly - where
never is heard a discouraging word and the sky is not cloudy all day.

Dames en Heren studenten,
De zo rijke geschiedenis der techniek vermeldt de ontmoeting van de
uitvinder van de logarithmen John Napier en de berekenaar van de
logarithmen Henry Briggs. In het besef van hun wederzijdse bijdragen
en afhankelijkheid keken zij elkaar de eerste vijftien minuten met bewonderend zwijgen aan. U kunt het levenswerk van Briggs als studieopdracht herhalen en in enige minuten laten uitrekenen. U zult daar
19

clan ook niet lang zwijgend bij stilstaan. Mage Uw levenswerk echter,
gebruik makend van de voor U geschapen mogelijkheden, evenzeer
bevredigend zijn en aan anderen gelegenheid tot bevrediging scheppen.
Dames en Heren,

Ik dank U voor Uw aandacht.
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