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Mijne Heren /eden van het College van Bestuur,
Mevrouw en mijne Heren !eden van de Hogeschoolraad,
Mijnheer de Rector Magnificus,
Mijne Heren /eden van het College van Dekanen,
mijne Dames en Heren /eden van het wetenschappelijk corps,
mijne Dames en Heren studenten
en voorts gij alien, die deze plechtigheid met uw aanwezigheid
hebt willen vereren,
zeer gewaardeerde toehoorders!

Wie zich verstout tot het uitspreken van een inaugurele rede, staat
voor geen geringe opgave: illustere voorgangers hebben immers bij
hun intrede al geschitterd in vele literaire genres, als daar zijn: de
bekentenis, de preek en de utopie, - drie vormen die men, in wisselende verhoudingen, geregeld in hun oraties aantreft. De utopie is
daarbij vaak vermengd met elementen van het streekplan en van de
dienstregeling. Om de opgave naar behoren te volbrengen zou men
moeten beschikken over het zondebesef van een ROUSSEAU, de bekeringsijver van een SAVONAROLA en de fantasie van een HEINLEIN. Deze
ontbreken mij nu eenmaal, evenals, helaas, de bondigheid van onze
Ieermeester HILLEL, die in staat was, de gehele Leer samen te vatten
in de tijd, dat zijn gehoor bereid was op een been te blijven staan [l].
Niettemin wilde ik, naar het gebruik der voorgangers, trachten u althans een kleine proeve van deze drie genres [2] aan te bieden.
Allereerst dan de bekentenis: de verleiding is groot, terugblikkend
op ruim twintig jaar rekenautomaten in Nederland, zich over te geven
aan vreugde over de geboekte vooruitgang. Niet alleen is het aantal
van deze instrumenten ten naaste bij duizend maal zo groot geworden,
maar ook de snelheid van de modale machine is nu het duizendvoudige van die in zeg 1956. Men kan dan becijferen, dat een vol jaar
werk, 24 uur per dag, voor alle machines van toen in Nederland tezamen, nu door het gemeenschappelijk park binnen een miljoenste
jaar, zeg binnen een halve minuut, afgehandeld zou kunnen worden.
Ik beken, dat naar mijn mening deze groei in tal en last ons met op
hun best gemengde gevoelens dient te vervullen. Dit mengsel van
gevoelens bevat in het onderhavige geval een grote dosis bezorgdheid,
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teweeggebracht doordat, met de verbreiding van het aantal machines,
de daarop begane fouten een minstens evenredige groei vertoond
hebben - let wel: de erop, niet de erdoor begane fouten.
Het onderwerp van vanmiddag is dan ook de fout; als het gezegde
u aangaat, dan is dat omdat ieder uwer, maak ik me sterk, daarvan
al het lijdend voorwerp geweest is, en vele vakgenoten het onwillig
meewerkend voorwerp daarenboven. De fout, dan - in het bijzonder
de fout, zoals die optreedt bij computers. Weinigen zullen, lijkt me,
betwisten, dat het onderwerp actueel is: de onjuiste afrekening, het
vertraagde kentekenbewijs, de geweigerde of ontspoorde giro-overschrijving zijn voor de buitenstaander evenzovele voorbeelden van het
optreden van fouten. Voor de ingewijden zou men daaraan kunnen
toevoegen: het operating system, dat de machine van tijd tot tijd
met verlamming en stomheid slaat, de compiler, die sommige correcte
statements weigert en andere, apert onjuiste, daarentegen accepteert,
en zo meer; korter gezegd, de nukkigheid van systeem-programma's
in het algemeen.
Vooraf echter nog enkele beperkingen ten aanzien van het soort
fouten, waarover ik, een programmeur onder velen, een collectief
,,wij bebben gezondigd" wilde uitspreken: nadrukkelijk buitengesloten
blijven namelijk machine-fouten, evenals de afrondings- en afbreekfouten, zoals de numerieke wiskunde die behandelt.
Macbine-fouten blijven hier om twee redenen buiten beschouwing.
De eerste reden is hun grote zeldzaamheid: het is tegenwoordig niet
ongewoon, dat enkele maanden verlopen tussen bet optreden van dit
soort fouten bij een installatie, die continu in bedrijf is. Dit komt
erop neer, dat maar een op ongeveer tien biljoen (10 18) machinebewerkingen onherstelbaar faalt, een imposante mate van betrouwbaarheid van de apparatuur op zichzelf. De tweede reden is, dat heden ten dage de meerderheid van de systemen zo ingericht is, dat zij
vrijwel altijd alarm slaan als zo een fout optreedt; veelal kan dan bet
getroffen programma gei"dentificeerd worden en nogmaals aangeboden;
de scbade is dan bekend en blijft aldus beperkt. Overigens is dit
,,automatische" alarm een wezenlijke voorziening, die veel vruchteloze
arbeid bespaart: de eerste (en Iaatste) maal, dat ik met een machinefout geconfronteerd werd, nu zo'n acht jaar geleden, toen het nog niet
algemeen gebruikelijk was, de gebruiker te alarmeren, kostte bet twee
weken ingespannen speoren totdat de foot gei"soleerd en bewezen
was. Daarbij had ik dan nog het wat twijfelachtige geluk, dat de foot
bardnekkig was en daarmee reprodoceerbaar, dat wil zeggen, zich
telkens weer voordeed bij een bepaalde optelling telkens wanneer
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opteller en opteltal dezelfde waren. Zonder die reproduceerbaarheid
.. . laat ik het zwijgen er maar toe doen.
De numerieke wiskunde leert ons onder andere, hoe wij, grof gezegd, ervoor kunnen zorgen, dat het beperkte aantal cijfers, waarmee
wij rekenen, geen al te rampzalige, en zeker geen onverwachte gevolgen heeft voor de resultaten van het rekenwerk. Deze discipline
(sterk gestimuleerd door de ontwikkeling van de computer) omvat
dan ook de behandeling van afrondingsfouten en ligt geheel buiten de
competentie van de informaticus, die tot u spreekt. Deze tak van
wiskunde komt overigens de eer toe, als eerste het verschijnsel fout
- zij het in andere zin dan waarvan vanmiddag sprake is - au
serieux genomen te hebben. We zullen maar hopen, dat de technieken, die de numerici ontwikkeld hebben om de uitwerking van onvermijdelijke afrondingen in toom te houden, op ruime schaal toepassing vinden. Of die hoop gerechtvaardigd is, waag ik soms te
betwijfelen: op ten minste een wijdverbreid systeem is de afronding zo
slord~g, dat een klein geheel getal, dat bijvoorbeeld als 4 wordt ingevoerd (en aan een real toegekend), en dat verder geen bewerkingen
heeft ondergaan, systematisch als 3,999999 weer wordt uitgevoerd.
Maar ook dit soort fouten zal ons vanmiddag niet bezighouden.
Wel zullen ans bezighouden de fouten, die optreden wanneer programma's kennelijk niet aan hun doel beantwoorden (waarbij dit niet
aan numerieke moeilijkheden te wijten valt). In navolging van E. W.
DIJKSTRA [3] onderscheiden wij daarin twee klassen: een eerste klasse,
waarbij het te bereiken doel gebrekkig is omschreven en een tweede
klasse, waarin het gestelde doel niet wordt bereikt, ongeacht of het
welomschreven is. Uit deze formulering blijkt overigens al, dat de
twee klassen elkaar niet uitsluiten: beide soorten fouten kunnen in een
enkel programma naast elkaar optreden.
Om met de eerste klasse te beginnen (het doel is niet welomschreven): ,,De machine ... moet tot in de kleinste details geinstrueerd 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 ... probleem . . . dat moest worden geprogrammeerd bracht onduidelijkheid of dubbelzinnigheden aan het
licht [4] ". Ik maak me sterk, dat allen in mijn gehoor deze uitspraak
zonder moeite kunnen beamen. Dat niettemin een waterdichte formulering niet zo eenvoudig is, ook niet bij een ogenschijnlijk simpel
probleem, moge uit een voorbeeld blijken.
Bepaal, zo luidt de opgave van het voorbeeld, de dag van de week,
waarop een gegeven datum valt. De opgave lijkt eenvoudig en wel5

omschreven, en ook het rekenvoorschrift biedt geen moeilijkheden,
als we bet eens kunnen zijn over de juistheid van een aantal veronderstellingen, met name:
- vandaag, 15 maart 1978, is een woensdag, voor ons: de vierde
dag van de week;
- alle weken bebben zeven dagen, genummerd als eerste tot en met
zevende;
- januari beeft 31 dagen, februari 28 of 29 al naar gelang hij niet
of wel in een schrikkeljaar valt, maart heeft er 31, enzovoort, tot
en met december; ook de regel, die bepaalt welke jaren schrikkeljaren zijn, veronderstellen we bekend.
Zijn we het hierover eens, dan is een kennelijk juist rekenvoorschrift
het volgende: uitgaande van 15 maart 1978 tellen we net zo lang dagen (voor- of achteruit), tot de gewenste datum bereikt is; tegelijkertijd tellen we de weekdag mee: vijfde, zesde, zevende, eerste, enzovoorts, of achteruit: derde, tweede, eerste, zevende, etc. Tot dusver
bet rekenvoorschrift of algoritme. Natuurlijk zijn daarin allerlei verfijningen aan te brengen: we kunnen bijvoorbeeld onze uitgangsdatum
(,, vandaag") zo ver in bet verleden leggen, dat wij nooit achteruit
beboeven te tellen. Ook kunnen we, als het ware in een slag, een vol
jaar in rekening brengen door te bedenken, dat een niet-schrikkeljaar
365 dagen heeft, ofwel 52 volle weken plus een dag. Het passeren,
voorwaarts tellend, van zo een gewoon jaar komt dus neer op het
opschuiven over een dag, en van een schrikkeljaar op het opschuiven
over twee dagen.
Langs deze weg voortgaande kunnen we, door stapsgewijze verfijning, ons rekenvoorschrift omzetten in een programma, dat, in de
een of andere behoorlijke programmeertaal geformuleerd, een beperkt
aantal regels beslaat, zeg een half dozijn. Bij zo een overzichtelijk
programmaatje zullen we dan wel mogen aannemen, dat het programma nog in volledige overeenstemming met het rekenvoorschrift
is, - nog liever bewijzen we dit.
Het succes lijkt nu gegarandeerd. Te allen overvloede controleren
we ons programma nog eens, eventueel met de hand; we bi eden het
bijvoorbeeld 15 maart 1978 aan en constateren, tot onze voldoening,
het antwoord ,,vierde". Bij zo een handcontrole is het overigens wel
zaak, geducht op ons tellen en onze tellen te passen, juist omdat we
de uitkomst al kennen. Juuus CAESAR heeft al geboekstaafd, dat mensen gewoonlijk graag datgene geloven, wat zij wensen [5]; de neiging,
naar een bekend en gewenst antwoord toe te rekenen bestaat al zolang
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de mensheid rekent. De astronoom PTOLEMAEUS is er, naar kortelings gebleken is, al aan ten offer gevallen [6].
Nu alles tot dusver goed verlopen is, denken we misschien aan de
verwezenlijking van dit programma op een machine. Bij deze tweede
stap in de concretisering (de eerste was de omzetting van een rekenvoorschrift in een programma) dienen we vast te stellen, in welke
vorm we een datum zullen aanbieden, en wij kiezen, stel: dagnummer,
gevolgd door maandnummer, gevolgd door jaartal. Daarbij bedenken wij voorts, dat ons eigenlijke programma uitgaat van de bestaanbaarheid van de opgegeven datum, en dat niet elke combinatie van
dagnummer en maandnummer bestaanbaar is: de 31e april bestaat
nooit, evenmin als de nulde of 32e dag van welke maand ook; ook
komt de dertiende maand van het bedrijfsleven in de kalender niet
voor ... We besluiten dan ook, ons programma met een beschermende
omheining te omgeven [7], die controleert, of de aangeboden datum
(in het gegeven jaar) wel bestaat: de 29e februari 1976 wordt doorgelaten, dezelfde dag in 1978 resoluut afgewezen en met een foutboodschap bestraft.
Laat ons aannemen, dat wij naar ons genoegen bewezen hebben,
dat de omheining inderdaad ongeldige data weert, en dat de 15e
maart 1978 nog steeds met woensdag overeenkomt. Daardoor aangemoedigd, vragen we naar 10 mei 1940 en het antwoord luidt (vertaald) ,, vrijdag" - dat klopt met onze herinnering (en kan overigens
uit betrouwbaardere bronnen bevestigd worden). We willen nu dit
programma, al dan niet in machinale vorm, gebruiken om onze persoonlijke nieuwsgierigheid te bevredigen: op welke weekdag verloor
Alva zijn bril, of, minder spottend gezegd [8], op welke weekdag
viel 1 april 1572? Onze omheining weert die datum niet, het programma berekent dinsdag en ... wij bevinden ons in ernstige moeilijkheden. Immers, de kalender, die het programma belichaamt en die
door de omheining beschermd wordt, is voor die datum niet van toepassing omdat. .. hij nog niet bestond. De tijdrekening, volgens welke
het vandaag 15 maart 1978 is (de kalender Nieuwe Stijl) kreeg voor
het eerst geldigheid op vrijdag 15 oktober 1582, een dag, die de
opvolger was van donderdag 4 oktober van hetzelfde jaar.
Nu goed, zult ge opmerken, dan passen we ons programma aan:
alle data v66r de gewraakte datum van ingang worden op passende
wijze behandeld - we kunnen zelfs ervoor zorgen, dat de kennelijk
niet-bestaande data 5 tot en met 14 oktober 1582 naar het rijk der
fabelen verwezen worden, et voila! Waren de zaken maar zo eenvoudig: in de eerste plaats is in de loop der eeuwen het verschil, oor7

spronkelijk 10 dagen, opgelopen tot 13 dagen in 1900. Geen nood,
meent ge, - dan brengen we dit verschil in rekening (het ontstond
doordat de jaren 1700, 1800 en 1900 naar de Nieuwe Stijl geen,
naar de Oude daarentegen wel schrikkeljaren waren) - maar waartoe eigenlijk, nu toch overal Nieuwe Stijl geldt? Geldt, inderdaad,
maar nog niet zo lang, met name in Rusland pas sinds na de revolutie.
Onze moeilijkheid is dan ook in de tweede plaats dat we de plaats,
juister: het land, bij de datum moeten vermelden. Ge zult wellicht
betogen, dat we een ver land als Rusland dan mischien beter eenvoudshalve kunnen verwaarlozen. Ten onrechte. Sterker nog: in ons
eigen Nederland is de overgang naar Nieuwe Stijl stapsgewijs tot
stand gekomen: waren Holland en Zeeland er al in 1582 toe overgegaan, voor Drente zou dat pas 119 jaar later, in 1701 plaatsvinden
[9]. De verwarring in de Tachtigjarige Oorlog moet ook op dit punt
groat geweest zijn.
Hoe dan ook, we ontkomen niet aan de conclusie, dat voor zoiets
eenvoudigs als het bepalen van de weekdag bij een gegeven datum
niet alleen die datum zelf, maar ook het land en zelfs de provincie
een rol kan spelen. Ook in dit zo simpele voorbeeld is de eenvoud in
de waterdichte formulering ver te zoeken. Zo wordt dan ook de collectieve bekentenis ,,wij hebben slecht geprogrammeerd", die gehandhaafd blijft, - dat feit is onverschoonbaar - iets begrijpelijker als
men, zij het zo vluchtig als hier, erbij stilstaat, hoe moeilijk het soms
blijkbaar is, exact vast te leggen, wat er geprogrammeerd moet warden.
Alvorens deze uitweiding over de kalender te besluiten, nog een
pikante bijzonderheid: ,,De omegelmatige verdeling van de dagen van
het jaar over de maanden", zo schrijft VAN WIJK [10],,, ... maakte de
berekening ... van een weekdag [volgens de kalender Oude Stijl]
niet gemakkelijk. Die berekeningen ( computi) geschiedden op de
vingers (dus digitaal, naar mijn interpretatie) en de computistiek kalender(reken)kunst - was in de Middeleeuwen het moeilijkste vak
op de kloosterscholen". Het vak is in ieder geval moeilijk gebleven...
Dat de moeilijkheid van het vak niet altijd hand in hand ging met
het maatschappelijk aanzien van zijn beoefenaars blijkt treffend in
een scene uit ROSSINI'S La Cambiale di Matrimonio [11], waarin een
vader de hand van zijn dochter aan haar geliefde ontzegt met de
woorden: ,,Wat, mijn dochter met maar een computista?" - u proeft
het: met maar een stuk rekentuig ...
Treve de plaisanteries: het wordt nu tijd, ons te wenden tot de
tweede klasse van fouten in programma's, namelijk die, waarin het
gestelde doel, als welomschreven vastgelegd, niettemin niet bereikt
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wordt. Met andere woorden: wat er geprogrammeerd moet worden
ligt vast, de programmering zelf schiet tekort; er schort blijkbaar iets
aan bet hoe van bet programmeren [12]. Ter inleiding enige zinnen
uit de overigens optimistisch getinte oratie van VAN DER SLUIS [13]:
,,Het gevalt namelijk dat vrijwel geen enkel programma, om bet even
in wat voor programmeertaal geschreven, foutloos is, zelfs in die mate,
dat men u in een rekencentrum op welhaast eerbiedige toon verhaalt hoe een bepaalde medewerker toen en toen eens een programma
heeft geschreven dat zomaar meteen goed was. Sommige tekortkomingen plegen de auteur al in te vallen als hij zich met bet programma ...
naar de machine begeeft om bet te laten werken . . . en hij gaat
spoorslags aan bet verbeteren .. . . Maar als bet programma dan eindelijk de machine in gaat, dan blijkt bet doorgaans toch niet te doen wat
men ervan verwachtte. . . . Het is dan ook heel gebruikelijk, dat de
tijd, benodigd om een programma te testen een veelvoud bedraagt
van de tijd . .. nodig om de resultaten te berekenen". Aldus een
schets van de toestand in 1963. De werkwijze is nu, 15 jaar later, ik
schaam me bet te moeten bekennen, doorgaans nauwelijks verbeterd,
loffelijke uitzonderingen daargelaten.
Enkele elementen van de praktijk, die bier beschreven wordt, vragen om commentaar. Allereerst de omstandigheid, dat bet in die tijd,
toen men overigens ten dele nog zeer dicht bij de machinetaal stond,
toch ook wel eens ineens goed kon gaan. Was dat bet geval, dan vielen eerbied, verbazing en afgunst de auteur ten deel en, sterker nog,
men schreef hem een overgrote dosis geluk toe. Ook te dien aanzien
is er niets veranderd. . . lk kan u echter verzekeren, dat van geluk
geen sprake kan zijn: het waren en zijn namelijk steeds weer dezelfden, aan wie deze prestatie voorbehouden blijft. Het is ten minste
verdedigbaar, dat juist dezen, en wellicht alleen dezen degenen zijn,
die zouden moeten (of mogen) programmeren.
Een tweede opmerkelijke passage uit dit citaat is: ,, ... hij gaat
spoorslags aan bet verbeteren" - als wij in de afgelopen 15 jaar al
iets geleerd hebben over het programmeren, dan is bet wel, dat overhaasting, als opgesloten in bet woord ,,spoorslags", in de regel haar
doel voorbijschiet: in bet kielzog van zo een overijlde vermeende
verbetering pleegt nag een fout schuil te gaan, zodat haastige verbeteringen de neiging hebben, het aantal fouten in een programma constant te houden ...
Ernstiger is de constatering: ,,bet programma . . . blijkt . . . doorgaans toch niet te doen wat men ervan verwachtte" - een programma
wordt blijkbaar als juist aangezien als het aan de verwachtingen van
9

zijn auteur beantwoordt. Deze opvatting van juistheid doet onmiddellijk vele vragen rijzen: heeft de auteur wel alle gevallen in zijn
verwachtingen betrokken? Zo neen, heeft hij dan een omheining opgericht, die de niet-beschouwde gevallen afdoende weert? Als het
program.ma voor gebruik door anderen bestemd is, is dan duidelijk
omschreven voor welke gevallen het geldig is? En zijn dit alle ter
zake doende gevallen, nu en in de toekomst? In de geschetste praktijk
blijft men het antwoord op deze en soortgelijke vragen vrijwel altijd
schuldig. Kortom, het feit (als het al een feit is), dat een programma
eenmaal - na hoeveel vergeefse pogingen? - deed ,,wat men ervan
verwachtte", houdt nag geen enkele garantie in, dat dit programma
juist is, dat het voor soortgelijke opgaven voortaan de verwachte en
vereiste resultaten op zal leveren. Niet alleen ontbreekt elk bewijs
van de juistheid, maar voor een weldenkend mens wordt oak een
redelijk vermoeden van juistheid niet gewekt als het produkt eenmaal
doet wat men ervan verwacht na dit - hoe vaak? - verzuimd te
hebben ...
Tot goed begrip van deze boutade: het is vanzelfsprekend allerminst
de bedoeling vAN DER SLUIS te hekelen of de resultaten te kleineren,
die door hem en zijn tijdgenoten zijn ontworsteld aan in onze ogen
primitieve en vaak onbetrouwbare apparatuur. De strekking van het
betoog is veeleer, dat wij, 15 jaar later, de plicht hebben, de praktijk
van toen als onvoldoende voor nu te kenschetsen. In deze zin verzoek ik u, geachte toehoorders, dan oak de uitval te verstaan tegen
een praktijk, waarin men een programma in de machine brengt om
te zien of het doet, wat men ervan verwacht, anders gezegd, tegen
de praktijk van het testen, nag steeds een veelverbreide praktijk.
Hoe verbreid? Wel, brengt ge een bezoek aan een willekeurige
computer-installatie van enige omvang en vraagt ge naar de bezigheid
van de programmeurs, dan zult ge vrijwel steeds vernemen, dat een
ruime meerderheid van hen zich ophoudt met het ,,onderhoud" van
programma's. Het woord ,,onderhoud", meestal vergoeilijkend uitgesproken als ,,maintenance", blijkt zelf een vergoeilijkende, verdoezelende term te zijn voor reparatie (of moet men lapwerk zeggen?): in
de praktijk betekent het: wijzigen van programma's, en wel meestal
omdat daarin fouten aan het licht gekomen zijn (en soms omdat de
eisen veranderd zijn - strikt genomen dus niet zozeer onderhoud als
wel verbouwing). En wat doet de onderhoudsprogrammeur meestentijds? Hij test - en met zijn tegenpool, de ontwikkelingsprogrammeur, staat het niet veel anders: oak het grootste gedeelte van zijn
tijd vergaat met testen. De constatering van VAN DER SLUIS uit 1963

is nog steeds maar al te vaak juist: de test-tijd overtreft dikwijls de
eigenlijke rekentijd. Dat aldus soms de helft van de capaciteit van
een installatie overdag aan tests opgeofferd wordt, wekt niet alleen
niemands verontwaardiging, het wordt zelfs niet eens als buitensporig
ervaren.
Maar ook al zien wij af van de materiele verspilling, die in de
test-praktijk besloten ligt (zonder al dit testen zou men vaak met een
belangrijk kleinere installatie kunnen volstaan), dan blijven wij nog
door deze praktijk geconfronteerd met twee andere, in mijn ogen
ernstigere, vormen van verspilling. De eerste vorm is verspilling van
intellect: immers, testen is per definitie vruchteloos. We hebben het
al vastgesteld: voor het gezonde verstand is het dubieus, voor het
exacte denken geheel onbewezen, dat een programma, dat bij een
test (na een onbepaald aantal malen gefaald te hebben) eenmaal het
verwachte resultaat produceert, zulks zal blijven doen, anders gezegd:
correct is. In de woorden van de meest aangehaalde maar ook de
meest veronachtzaamde uitspraak uit de vakliteratuur: ,,Testen kan
de aanwezigheid van fouten aantonen, maar nooit hun afwezigheid
bewijzen" [14]. Testen is dus vruchteloze arbeid; niettemin, als onderdeel van de programmeurstaak, tevens arbeid, die slechts door
mensen van respectabele begaafdheid ter hand genomen kan warden: n'est pas programmeur qui veut. . . Gegeven <lit alles lijkt
,,verspilling van intellect" een milde kenschetsing voor deze praktijk.
Ten slotte, en ergst van al, geeft dit conventionele testen, naast
het verspillen van materiele hulpbronnen en intellectuele arbeid, aanleiding tot verspilling, op grote schaal, van geest, aanleiding ook tot
machteloosheid, moedeloosheid en radeloosheid, die nauwelijks meer
met menselijke waardigheid in overeenstemming te brengen zijn. De
testende programmeur, wien het niet meeloopt - en ik heb al aangeduid, dat dit de regel is, een geslaagde test is uitzondering - deze
testende programmeur is een beklagenswaardig schepsel, wiens schepping, het programma, hem uit de hand gelopen is. Hij is vergelijkbaar met Rabbi Low uit Praag, die als schepper geldt van de legendarische Golem, een lemen robot, die zijn meester en maker gehoorzaamheid weigerde - vergelijkbaar ook met de misschien beter bekende tovenaarsleerling.
Tijdens dit testen valt de programmeur dan ook, het zal u niet verbazen, aan wanhoop ten prooi. Keer op keer leest hij zijn programma
na, keer op keer voelt hij zich daardoor opnieuw gesterkt in zijn
overtuiging, dat zijn programma met deze gegevens deze en gene resultaten zou moeten opleveren, en keer op keer logenstraft de ma11

chine, onbewogen, zijn verwacbtingen. Macbteloosheid vervult hem,
machteloosheid brengt woede voort, woede tracbt zicb een uitweg te
banen door een schuldige aan te wijzen: liefst verklaart hij de machine
zelf scbuldig, anders dan tocb zeker de compiler (bet vertaalprogramma) van de taal, die hij gebruikt; subsidiair bebben ,,ze" ervoor
gezorgd, dat het misliep, omdat ,,ze", in bun demonie, iets veranderd
hebben aan. . . aan ongeacht wat, laat ons zeggen: de job control
language interpreter space allocation user exit of een andere, ook in
het Engels obscure, mondvol uit het jargon. De testende programmeur gaat geloven in onverklaarbare, duistere machten, die het op
hem en zijn programma gemunt hebben ; in zijn deerniswekkende toestand vervalt hij tot redeloos bijgeloof.
Tussen wanhoop en woede wordt er (u vergeve mij de uitdrukking)
aan bet programma ,,gesleuteld", dat wil zeggen, te hooi en te gras
gewijzigd, met terzijdestelling van alle systematiek, rede en redelijkbeid, 66k, neen: juist op die plaatsen van het programma, waarvan
a tete reposee duidelijk zou moeten zijn, dat zij niets met de fout
uitstaande kunnen hebben. Dit gebeurt niet uit perversiteit, maar uit
een mengsel van magisch denken, onmacht, onwetendheid en onkunde. De programmeur weet letterlijk niet meer, waar hij het zoeken
moet, hij is, voelt hij, aan de heidenen overgeleverd.
Het wordt hoog tijd, dames en beren, de droevige bekentenissen,
die ik u heb moeten afleggen, te staken, en over te gaan tot de preek,
die u in het vooruitzicht gesteld is. De bekentenis samenvattend: wij
hebben slecht geprogrammeerd, wij hebben met name het doel van
onze programma's vaak slecht geformuleerd en wij zijn maar al te
vaak gevangen in een test-praktijk, die materieel, intellectueel en spiritueel bezien, uiterst verkwistend is. In deze bekentenis zou ik bij u
de indruk gewekt kunnen hebben, als zouden de laatste 15 jaar een
periode van stagnatie geweest zijn. Die indruk is juist, maar onvolledig: er bestaat namelijk een treffende historische parallel voor het
onderzoek naar de fout, en de gevolgde werkwijze in deze veel oudere
parallel is - naar ik u zal trachten aan te tonen - ten ene male
superieur aan de praktijk van de besproken 15 jaar.
De teneur van de preek zal dan ook zijn, dat het speuren naar een
fout veel vroeger heel wat beter geschiedde dan nu vaak het geval is.
Onze tekst is, hoewel niet bijbels, in ieder geval van eerbiedwekkende
ouderdom: hij stamt uit de 13e eeuw voor het begin van onze jaartelling
en is daarmee van zo een 32 eeuwen geleden [15]. Deze tekst stamt
uit het rijk der Hettieten [16], een voormalig koninkrijk in KleinAzie; het origineel staat, in spijkerschrift, op beide zijden van een
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kleitablet, opgegraven in Boghazkoy, en is voor een breder publiek
toegankelijk geworden door de publicatie van een Engelse vertaling
in een verzamelwerk van teksten uit het antieke Nabije Oosten, die
in (soms ver verwijderd) verband staan met het Oude Testament [17].
De wereld der Hettieten werd beheerst door vele honderden goden
en godinnen, die tezamen waakten over het welzijn van volk en rijk.
De goden zijn toegankelijk: de god openbaart zich, verkondigt zijn
wil, deelt zijn raadsbesluit mee en eist van zijn dienaren cijns en offers
van allerlei aard [18]. Alle verstoring van bet bestel, elk onheil kan
herleid worden tot de toorn van een of meer goden; die toorn is
dan opgewekt doordat de mens zijn verplichtingen niet nakomt: een
tempel wordt ontheiligd, bij voorbeeld doordat een mismaakte die
betreden heeft [19] of doordat een godenbeeld verwaarloosd wordt;
een god geraakt in toorn als men de dagelijkse offers besnoeit of verzuimt de voorgeschreven feesten te vieren.
Treedt een onheil in, dan moet bijgevolg vastgesteld worden, welke
god of godin vertoornd is, wat de toorn veroorzaakt heeft en hoe
de godheid weer mild gestemd kan worden. Daarbij doet zich de gelukkige omstandigheid voor, dat de wil der goden kenbaar is: men
heeft de beschikking over tenminste drie soorten orakels [20], waarmee men de goden vragen stellen kan. Om bet antwoord op een
vraag te verkrijgen moet een priester of priesteres de goden een voorteken afdwingen; zo een voorteken kan alleen ,,gunstig" of ,,ongunstig" luiden. De voortekens, verkregen uit verschillende soorten
orakels, worden vaak ter controle en bevestiging naast elkaar gebruikt.
Daarbij moet aangetekend worden, dat het verkrijgen van dit ene
bit informatie (,,gunstig" of ,,ongunstig", ,,ja" of ,,neen") een vrij
bewerkelijke aangelegenheid was: bij een soort orakel moet een
schaap geofferd worden, bij een ander is er zelfs sprake van, dat
het een dag duurt, voordat het ,,gunstig" of ,,ongunstig" vastgesteld
is; misschien zijn de vogel-voortekens, ook een van de drie hoofdsoorten, wat sneller te verkrijgen geweest.
Tot dusver de achtergrond; laat ons nu uit onze gekozen tekst
lezen, hoe dit alles in zijn werk ging: ,,Als god Huriyanzipas niet
vertoornd is in zijn tempel, laat het voorteken dan gunstig zijn. [Het
voorteken was] ongunstig." De conclusie is dus duidelijk: niet alleen
is deze god toornig, maar hij is, blijkens vraag en antwoord, ook
vertoornd om een tekortkoming in zijn tempel. Nader speurwerk is
dus geboden: ,, W ij ondervroegen de tempeldienaren en zij zeiden:
,,Het huis [bier is onze tekst niet leesbaar] .. .en is wankel." ls de
god hierom vertoornd? Laat het voorteken dan gunstig zijn [weer
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een onleesbaar stukje). Ats het alleen dit is, laat het voorteken dan
gunstig zijn. [Het was] ongunstig."
De conclusie luidt nu kennelijk, dat de opgebiechte tekortkoming
niet de enige is; het is dus zaak, naar verdere ongerechtigheid te
zoeken: ,, Wij ondervroegen de tempeldienaren weer en zij zeiden:
,,Het ... feest is achterwege gebleven; de offertafel is niet met schijven versierd." ls de god hierom vertoornd? Ongunstig (Het laatste
moeten we als ,,ja" interpreteren). Ats het alleen dit is, laat het voorteken dan gunstig zijn. Ongunstig."
Nu verandert de procedure iets, de ondervragers formuleren ditmaal een vraag zonder ruggespraak met de tempeldienaren: ,,Met
betrekking tot wat weer ongunstig beantwoord werd - omdat zij te
laat hun offers gebracht hebben, is de god hierom vertoornd? {Als
dit zo is,] laat het voorteken dan ongunstig zijn. Ongunstig." Nu
worden de tempeldienaren weer ondervraagd en zij vertellen: ,,Een
hand is de tempel ingekomen en heeft de tafel met offerbroden [21)
omgestoten, zodat die gevallen zijn. Oak hebben zij het dagelijkse
rantsoen offerbroden aanzienlijk gekort." Weer wordt gevraagd: ,,ls
de god hierom vertoornd? Ongunstig." (dat wil zeggen ,,ja"). Weer
wordt de vraag naar de volledigheid gesteld: ,,A ls de god alleen toornig is om de overtredingen, die wij tot dusverre hebben vastgesteld,
laat het voorteken dan gunstig zijn. Ongunstig."
Zo voortgaande komen er nog enige overtredingen aan de dag.
Nadat tenslotte de vo1Jedigheid van de begane overtredingen is vastgesteld, wordt op soortgelijke wijze onderzocht, welke tegenmaatregelen geboden zijn, afgezien van de noodzakelijke reparaties aan de
voorwerpen van eredienst en het inhalen van de overgeslagen offers:
,,De vier paar maandelijkse feesten , die achterwege gebleven zijn als de god geen wrok koestert, omdat zij (ze immers al ingehaald
hebben,) laat het voorteken dan gunstig zijn. Vogel-voorteken ongunstig. Zij hebben de vier paar maandelijkse f eesten al gevierd, maar
als boete zullen ze een schaap, bier en brood geven. Gunstig." Uit dit
laatste kunnen we concluderen, dat de god tevreden was met de vorm
en hoeveelheid van de aangeboden boete. Evenzo worden er boetedoeningen voorgesteld voor de andere overtredingen; het orakel wordt
geraadpleegd en geeft nog driemaal het antwoord ,,gunstig".
Hiermee is deze bepaalde tempel naar het schijnt afgedaan. Ons
tablet behandelt zo achtereenvolgens zeven goden, elk in hun eigen
tempel, en de vertaler besluit laconiek: ,,De tekst houdt hier op,
hoewel het einde ervan nog niet bereikt is". Onze tekst is bij lange na
niet de enige orakel-tekst, die ons uit het rijk der Hettieten is over14

geleverd; terwijl de onze tempel na tempel afgaat, is er een andere,
die tracht na te speuren, waarom de koning ziek is en zijn er weer
andere, die het plan voor een oorlogscampagne door orakels vast
pogen te stellen.
De analogieen tussen de orakelraadpleging en het testen van een programma zijn, voor mij althans, verbluffend. Ten eerste is er het gemeenschappelijke verschijnsel van de fout: hier het optreden van een
fout in het bestel, daar een zich uitende tekortkoming in het programma. Ten tweede is er in beide gevallen sprake van het besef,
dat de fout aan menselijk falen te wijten is: bij de Hettieten doordat
de mens tekortgeschoten is in het nakomen van zijn verplichtingen,
bij de programmeur doordat hijzelf een fout heeft begaan. Het derde
punt van analogie is de idee, dat een fout door rationele processen
te vinden moet zijn: dit ligt opgesloten in de werkwijze van de Hettieten en de meeste programmeurs geloven dat meestal ook, althans
als zij niet verkeren in de deerniswekkende toestand, die ik u geschilderd heb. Als vierde punt van overeenkomst is er de gemeenschappelijke opvatting dat informatie, zij het over de wil of luim der
goden, zij het over aard en plaats van de programma-fout, slechts
mondjesmaat verkrijgbaar is. De Hettieten, dit beseffend, hadden (zie
onze tekst) zich de wijze beperking opgelegd, niet meer dan een vraag
tegelijk te stellen, waarop dan maar een van twee antwoorden verwacht kon worden; de wijze programmeur heeft uit ervaring geleerd,
hoe zelden een test meer dan een aanwijzing voor een fout oplevert.
Ten vijfde en ten slotte, Hettiet zowel als programmeur zijn zich ervan bewust, dat het verkrijgen van die informatie economische
consequenties heeft, tijd, moeite en geld kost: de diensten van een
priester of priesteres, het slachten van een schaap, het tijdsverloop
van misschien wel een dag; analoog hieraan de diensten van
een computer met operateur of operatrice, het wijzigen van het programma met alle rompslomp vandien en .. . het tijdsverloop van misschien wel een dag [22].
Schrijnender dan deze punten van overeenkomst zijn de punten
van verschil: ten eerste wordt bij een test op zijn Hettitisch altijd
zeer precies geformuleerd, welke inlichting gezocht wordt, en ten
tweede wordt nauwkeurig en van tevoren vastgesteld hoe het antwoord gei"nterpreteerd zal worden. De programmeur steekt hierbij in
het algemeen ongunstig af: ik heb het u geschetst: vaak wordt er lukraak gewijzigd zonder dat scherp geformuleerd wordt, welk doel die
wijziging beoogt en het is maar zelden, dat van tevoren omschreven
wordt, dat men deze of gene conclusie uit dit of dat verwachte test15

resultaat zal trekken. In de derde plaats is de Hettitische procedure
bijzonder zorgvuldig in het trachten vast te stellen of de tot nu toe
gevonden feilen wel alle feilen zijn. Deze zorg om de volledigheid
uit zich in de steeds weerkerende vraag: ,,Ats het alleen dit is, laat
het voorteken dan gunstig zijn", die als een refrein door de hele tekst
van het tablet klinkt. Toegegeven, een programmeur kan deze vraag
bij een test in strikte zin niet stellen, maar zijn mentaliteit is precies
de tegenovergestelde: voor de programmeur is elke gevonden fout,
naar hij hoopt en gelooft, altijd de laatste fout. Het klassieke antwoord op de vraag: ,,Loopt je programma?" is: ,,Ja, maar er zit nog
een foutje in".
Een vierde punt: zoals we gezien hebben beschrijft onze tekst de
vraag, of er naast het inhalen van de verzuimde offers nog iets toegevoegd moet worden, een boete, niet zozeer voor het verzuimde, dat
immers al ingehaald is, maar veeleer een boete voor het verzuim zelf.
Onze programmeur daarentegen laat meestentijds na, te overwegen
of het herstel van een fout elders andere maatregelen noodzakelijk
maakt, bij voorbeeld het declareren van een hulpvariabele, het bijwerken van commentaar, - zich ook hierin ongunstig onderscheidend van zijn antieke voorgangers. Ten vijfde is de Hettiet systematischer dan zijn moderne evenknie: we hebben gezien hoe eerst alle
ongerechtigheid in een tempel afgehandeld wordt alvorens het onderzoekteam tot de volgende overgaat. Hetzelfde kan bepaald niet altijd
van de programmeur gezegd worden, die vaak probeert een aantal
wijzigingen op verschillende plaatsen tegelijkertijd aan te brengen.
Het zesde en laatste, maar zeker niet onbelangrijkste punt van
verschil: in het rijk der Hettieten was bet, blijkens het bestaan van
onze tekst, gebruikelijk, nauwkeurig protocol te voeren van de vragen, de verkregen antwoorden, de conclusies en de verbeteringen.
Was het maar zo gesteld bij de programmeur: van het testverloop
een gedocumenteerd verslag te vinden is een grote zeldzaamheid, nog
zeldzamer dan het aantreffen van bijgewerkte documentatie op zichzelf.
Het is dan ook met recht, dat de vertaler van onze tekst daaraan
de titel geeft: ,,Onderzoek naar de toorn der goden" - bet woord
,,onderzoek" is in dit kader van nauwgezetheid, doelgerichtheid en
volledige verslaglegging zeker niet misplaatst. Men kan bet GOETZE
nazeggen, als hij van deze orakels schrijft, dat zij ,,met een nauwkeurigheid en grondigheid gesystematiseerd zijn, die men bepaald wetenschappelijk mag noemen" [23]. Van deze letterlijk heidense praktijken
heeft menig programmeur van nu nog heel wat te leren, - aldus
de conclusie van de preek.
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Over naar de utopie: ik gebruik dit dubbelzinnige woord niet in
de betekenis van een onbereikbaar paradijs, maar in de zin van schildering van een betere toekomst, te verwezenlijken met bestaande middelen, in de traditie van een SIR THOMAS MORE of een BELLAMY. Dat
wij naar een betere toekomst moeten streven zult ge, als ge mijn eerdere woorden geloof hebt willen schenken, niet meer betwijfelen: de
huidige praktijk is onaanvaardbaar. Wie meent, dat ik me bij mijn
eerdere ontboezemingen aan overdrijving heb schuldig gemaakt, en
dat het dus wel mee zal vallen, dat er misschien wel eens een ongerechtigheidje voorkomt, maar dat als geheel onze wijze van computergebruik er best mee door kan, - kortom, wie meent dat alles op
zijn best verloopt in de best mogelijke wereld is, op zijn best, naief.
Gezien het onaanvaardbare karakter van de huidige praktijk is
verbetering dringend geboden, en deze onaanvaardbaarheid is niet
een zaak van een handjevol specialisten onder elkaar. Integendeel,
de onaanvaardbaarheid gaat elke gebruiker aan. En de gebruiker is
niet alleen een enkele manager bij een grote firma, niet alleen een
gespecialiseerde wiskundige bij een maatschappij of departement,
neen, gij alien in mijn gehoor zijt zonder uitzondering gebruikers.
Bij de postgiro, bij uw bank, bij uw hypotheekgever, bij de overheid
in haar talloze verschijningsvormen staat gij allen geregistreerd, en programma's van de geschetste kwaliteit opereren, vaak dagelijks,
op uw gegevens. En daarmee zijt ge slecht bediend.
Slecht bediend - ik herhaal het, en stel zelfs: bedroevend slecht
bediend. Niet uit boze opzet, verre daarvan: de nukkige programma's,
die zich ternauwernood een weg weten te banen door het standaardgeval, falen ten ene male zodra uw gegevens niet meer in het standaard-patroon passen, en dit falen is doorgaans niet te wijten aan
boosaardigheid, maar aan de onmacht van de programmeur, alle zich
voordoende gevallen in het oog te vatten. De programmeur wordt
slachtoffer van een ingewikkeldheid, die hij niet meer overzien kan
en gij, als gebruiker, wordt meegesleept in zijn val.
Een voorbeeld van de onaanvaardbaar slechte service, die de gebruikers geboden wordt: beschouwen wij de veiligheid van computersystemen, daaronder verstaande de wenselijke eigenschap, dat een
gebruiker, indien daartoe niet bevoegd, geen kennis kan nemen van
de gegevens en programma's van andere gebruikers. Deze veiligheid
wordt door alle leveranciers als wenselijk erkend, door allen met de
mond beleden - <loch helaas: lekken in de formulering van de
eisen, fouten in de uitvoering van systeem-programma's zijn er debet
aan, dat bij vele systemen de gewenste veiligheid niet bereikt wordt.
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Een tweede voorbeeld, nauw samenhangend met het eerste: de
privacy, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wordt belichaamd in de lovenswaardige eigenschap van systemen, geen inlichtingen te verstrekken over persoonsgegevens dan aan degenen, die
daartoe krachtens wet en reglement bevoegd zijn. Deze bescherming
wordt, het zal u duidelijk zijn, geeffectueerd door middel van programma's - programma's, die lijden aan de u bekende euvelen:
onvoldoende scherpe formulering van hun eigenschappen en verre
van feilloze uitvoering. Onder deze omstandigheden wordt privacy,
zelfs als men allerwegen de beste bedoelingen veronderstelt, een dubieuze zaak. Men bewijst in feite lippendienst aan de beschermde
persoonlijke levenssfeer zonder zelfs maar te kunnen garanderen, dat
aan de eisen van wet en reglement voldaan is.
Ik heb, met het voorafgaande, nogmaals willen onderstrepen, hoezeer verbetering geboden is. Wil ik nu de eerder gegeven definitie
van utopie trouw blijven, dan moet verbetering mogelijk zijn met
bestaande middelen. Ge zult nu wellicht ongelovig ophoren, als ik u
mededeel, dat deze middelen inderdaad bestaan.
En wat die middelen dan zijn? Niet een - en ik haast me hieraan toe te voegen: niet een, maar vele. Tot onze beschikking staan,
sinds jaar en dag, afzonderlijke principes, methoden, werkwijzen,
technieken, alle beproefd, die men, gezamenlijk toegepast, zou kunnen noemen: defensief programmeren. Als u daarbij ,,defensief autorijden" in de gedachte komt, is dat een bedoelde associatie: de defensieve chauffeur weet, dat hij, feilbaar mens, deelneemt aan een
levensgevaarlijke bezigheid en legt zich, daarvan bewust, bepaalde
beperkingen op; evenzo de defensieve programmeur: hij weet, dat hij
zich ophoudt met een berucht moeilijke en ingewikkelde menselijke
bezigheid, het programmeren; zich daarvan bewust, legt hij zich bepaalde beperkingen op, beseffend dat de voor mensen overzienbare
mate van moeilijkheid en ingewikkeldheid maar zeer beperkt is. En
zomin als defensief rijden gekenmerkt wordt door het doen of laten
van een bepaalde handeling, zomin is defensief programmeren het
volgen van een enkel beproefd recept. Defensief programmernn is
veeleer een geheel samenstel van doen en laten. Toch kunnen wij,
binnen dit geheel, een aanial belangrijke geboden en verboden onderkennen.
Ten eerste dan geldt als gebod het aloude principe: ,,verdeel en
heers": ontleed een ingewikkeld probleem in iets minder ingewikkelde deelproblemen, en deze weer in hun deelproblemen enzovoorts,
totdat een deelprobleem van willekeurig niveau z6 gei·soleerd en be18

perkt is, dat wij het, primo, als het ware in een blik kunnen overzien
en, secundo, met zeer grote kans op succes in een correct programma
kunnen omzetten. Zowel de gebruikelijke programmeertalen met hun
procedures als de gebruikelijke machines met hun subroutine-mechanismen zijn bij uitstek geschikt voor de verwezenlijking van dit principe van stapsgewijze verfijning.
Een tweede toepassing van dit principe, ,,verdeel en heers", is:
tracht, ook binnen zo een deelprogramma, nooit meer dan een doel
tegelijk te bereiken: scheid uw doelstellingen. Berucht zijn de vele
zonden tegen dit principe, die begaan worden uit naam van vermeende efficiency: men tracht een zo snel mogelijk programma te construeren, dat, naar men hoopt, per doorgang enige microsecunden
minder machinetijd zal kosten; <lit mondt uit in een constructie, die
misschien wel snel zou zijn als ... zij correct was. Men tracht daarna,
met kunst en vliegwerk, de ,,snelle" versie in een alsnog correct programma om te zetten: het is niet moeilijk, zich voor te stellen, hoe de
resultaten uitvallen ... De vrijwillige beperking, gelegen in de scheiding van doelstellingen, gebiedt daarentegen: stel u eerst ten doel een
eenvoudig programma te maken, waarvan de correctheid vaststaat.
Daarna kunt ge, bij gebleken noodzaak, zo een programma vaak nog
versnellen zonder dat de correctheid of overzichtelijkheid schade
lijden - dit blijkt dan vaak niet eens zo een heksentoer te zijn.
Een volgende wijze beperking: wees zuinig, beter nog: wees
schriel in uw gebruik van het arsenaal van middelen, die u in uw
taal ter beschikking staan. Een voorbeeld: als er twintig opeenvolgende eenheden zijn, hebt ge in vele talen de vrijheid, die te nummeren
van O tot en met 19 of van 1 tot en met 20 - beide wijzen van
nummering zijn in principe gelijkwaardig [24]. Maar het is heilloos,
nu eens de ene, dan weer de ander nummeringswijze te volgen: de
beste defensie tegen de anders onvermijdelijke verwarring is: gewen
u aan de nummering van uw keuze, en houd die vol. Evenzo zijn er
4, 8, 16, 32 of nog meer verschillende schrijfwijzen voor de simpel
geheten programma-lus (het repetitive statement); deze zijn alle, zo
niet gelijkwaardig, dan toch ten hoogste marginaal verschillend: kies
er een, eist de defensieve programmering, en blijf daarbij; wissel tussen verscheidene, en ge lokt heilloze verwarring uit, bij uzelf en bij
anderen.
Een volgende eigenschap, die de defensieve programmeur kenmerkt - en die misschien een hogere plaats in de hierarchie van
principes verdient - is zijn overtuiging, dat de correctheid van (deel)programma's bewezen moet worden. Bewijsmethoden voor de correct19

heid van programma's zijn, alweer sinds jaar en dag, beschikbaar.
Onze utopische, defensieve programmeur gebruikt ze, al was het maar
om zichzelf te beschermen tegen zijn natuurlijke neiging, graag te
geloven, wat hij wenst [5]. Toch wordt nog altijd tegen deze methoden van bewijs ingebracht, dat zij slechts geschikt zouden zijn voor
speelgoed-programmaatjes, dat wil zeggen voor elegante mini-constructies, die ver zouden staan van de behoeften van de praktijk. ..
Als dat al zo zou zijn, stel ik, des te beter: pas als de ontleding in
deelprogramma's ver genoeg gegaan is, zouden onze programma's bewijsbaar worden? Dat is dan een stimulans te meer deze ontleding,
die toch al bepleit werd, toe te passen ...
Onder de geboden, die de defensieve programmeur verder in acht
neemt, vinden wij allerlei bepalingen van een vrijwillig reglement van
orde: hij verplicht zich tot ruim gebruik van commentaar, zonder
daarbij in breedsprakigheid te vervallen; hij voorziet de grootheden,
die hij gebruikt, van sprekende namen [25], hij documenteert zijn
programma voor zijn afnemer en voor zichzelf vol!edig maar bondig;
hij voert verslag van de weinige tests, die, om schrijffoutjes te verwijderen, misschien nog nodig zijn, enzovoort. Kortom: hij beheert
zijn programma ordelijk en gewetensvol, gelijk een goed huisvader
betaamt.
En bovenal, geachte toehoorders, neemt de defensieve programmeur een gebod in acht: hij bezwijkt niet voor de verleiding van de
trucage: hij mijdt, hij schuwt elke paging, zijn taal, dialect of machine
te bewegen tot oneigenlijk gebruik. Zijn program~a's bevatten geen
woordspelingen, geen dubbelzinnige constructies, afgestemd op zijn
dialect of zijn machine, geen bespeling van de barokke eigenschappen van zijn instrument - en dit is een waarlijk vrijwillige beperking:
noch gebrek aan kennis, noch gebrek aan esprit staan het gebruik
van deze trues in de weg; alleen zijn defensieve houding legt hem
deze beperking op.
In deze schets van de defensieve programmeur ben ik verre van
volledig geweest - ook deze beperking is vrijwillig: een verdere detaillering van mijn beweringen zou, zeker voor de niet-vakgenoten
onder mijn gehoor, stellig minder boeiend zijn. Van een feit hoop ik
niettemin u te hebben overtuigd: de principes, methoden, werkwijzen
en technieken voor bewijsbaar juiste, vrijwel testloze, zo ge wilt utopische programmering zijn, hier en nu, beschikbaar. Veelal zijn zij
niet toegepast; nochtans, geachte toehoorders, is het in uw individueel
en collectief belang, dat zij toepassing vinden.
En zo zou ik, tegen het einde van deze rede, u willen raden: wie
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als lastgever programmering aan anderen opdraagt, instruere zijn
programmeurs in deze zin. Misschien dat alleen de besten onder de
programmeurs deze werkwijzen willen of kunnen volgen - zo zij
het: weest ervan overtuigd, dat het volgen daarvan in uw belang is,
ook in economische zin: de kosten van ,,onderhoud" zijn astronomisch, niet alleen, maar zeker ook in financieel opzicht - en onderhoud (ofwel maintenance) is, bij defensieve programmering, hetzij
afwezig dan wel verwaarloosbaar.
En gij allen in mijn gehoor, zo programmeurs als gebruikers, en gebruikers zijt ge allen - ik zou u willen toeroepen, al was het
alleen maar in het belang van de bescherming van uw persoonlijke
levenssfeer: past deze werkwijzen toe of bevordert hun toepassing. De
werkwijzen zijn beschikbaar, de utopie kan een feit zijn: ,,zo ge het
wilt, is het geen sprookje". Alleen z6, besluit ik, scheppen wij de
mogelijkheid, programmeur en gebruiker te bevrijden uit de ban van
de fout, waarmee zij nu geslagen zijn.
Gekomen aan het eind van mijn beschouwingen, betuig ik allereerst mijn eerbiedige dank aan Hare Majesteit de Koningin, die mij
tot het ambt van hoogleraar aan deze Technische Hogeschool heeft
willen benoemen. In de dank aan Haar persoon zij mede de erkentelijkheid vervat, die ik gevoel jegens alien, die aan het totstandkomen
van deze benoeming hebben bijgedragen.

Dames en Heren studenten,
Een wat schrale traditie wil, dat men u als laatsten toespreekt. Deze
traditie lijkt mij onjuist, omdat zonder u deze Hogeschool geen reden
van bestaan zou hebben; ik wijk dan ook graag van deze overleefde
overlevering af. Voorzover u al colleges bij mij gevolgd hebt, hebt u
mij van een slechte kant Ieren kennen. Immers, het viel mij ten deel,
u college te geven over Operating Systems, en dit onderdeel van het
vak is een duister woud, een troebele poel van ongerechtigheid. Vele
van de bestaande Operating Systems zijn monstervoorbeelden van halfgedefinieerde doelstellingen, gerealiseerd met dubieuze middelen. Het
geloofwaardige gerucht gaat, dat achtereenvolgende versies van sommige exemplaren een constant en hoog aantal fouten bevatten, ondanks de pretentie van de leveranciers, dat het verbeterde versies zijn.
Niettemin zal ik trachten u ervan te overtuigen, dat de principes
van deze systemen zindelijk gedefinieerd kunnen en dus moeten worden. Misschien zult u mij daarbij een ongemakkelijk leermeester
vinden, die nu eens appelleert aan uw abstractie-vermogen, dan weer

eisen stelt aan uw kennis van bits en bytes ... Hoe dit ook zij, ik
ben niet alleen v66r u gezet als docent, maar ook en zelfs vooral
naast u, als mentor van uw ontplooiing. Ik beloof u, dat u mij inderdaad daarin naast u zult vinden wanneer u een beroep op me doet.

Mijnheer de Dekaan, mijne Dames en Heren, verbonden aan de
afdeling der Algemene Wetenschappen, de onderafdeling der Wiskunde en de vakgroep Informatica,
In uw midden opgenomen te zijn vervult mij met trots om het
vertrouwen, dat daarin opgesloten ligt, en met bescheidenheid jegens
de grote hoeveelheid wetenschappelijke, technische en bestuurlijke
ervaring, die gij bezit en waarop ik besef al menigmaal een beroep
te hebben gedaan en nog vaak te moeten doen. Dat ik mij onder u
een goed collega moge betonen is mijn oprechte wens.
Mijne Dames en Heren, oud-collegae in het bedrijfsleven, van
Unilever in het bijzonder,
Met dankbaarheid memoreer ik de grote vrijheid van onderzoek,
die bij u mijn deel was en die gij ook bevorderd hebt. Gelukkig zijn
alle banden met u nog niet geslaakt. lk verwacht veel wederzijdse
verrijking van de voortzetting van de samenwerking, die ons, voor
zover mijn hogeschool-taken dit toelaten, nog te wachten staat.
Hooggeleerde VAN WIJNGAARDEN, Hooggeleerde DIJKSTRA,
In formele zin ben ik van geen van u beiden leerling geweest. Niettemin dank ik aan uw beider medewerking mijn huidige discipline: toen
ik namelijk de stoute scboenen aantrok en u benaderde met mijn
rekenprobleem, nu zo een 22 jaar geleden, hebt gij beiden mij verwezen naar uw ARMAC. Mijn verbaasde ogen zagen, hoe vele weken
rekenwerk met een elektriscbe tafelmachine zich in hoogstens evenzovele minuten op deze elektroniscbe automaat als het ware spelenderwijs ontvouwden. Daarmee had de overgang van chemicus naar
informaticus - destijds heette dat nog programmeur - zich voor mij
voltrokken. Dat gij mij ook in latere ontmoetingen versteld hebt doen
staan is een feit, waarmee ik mij gelukkig prijs.
Geliefde Ouders,
Ik weet mij onuitsprekelijk bevoorrecht, jullie beiden op deze dag
in leven en welzijn te mogen begroeten.
Ik leg het woord neer [26, 27].
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GOETZE, A., Hittite Omen: lnvestigo.ting the Anger of the Gods, in:
PRITCHARD, J. B., (Ed.), Ancient' Near Eastern Texts Relating to the Old
Testament, 2nd ed., Princeton, 1955, p. 497 sq. Het tablet is in copie gepubliceerd als no. 7 in deel V van de Keilschrifturkunden aus Boghazkoi,
Berlin, 1922.
De schildering bier en in de volgende alinea berust op GOETZE, A., Kleinasien, Mi.inchen, 1957, pp. 148-150.
Men vergelijke Leviticus 21 : 18-21, waarin de lichamelijke gebreken opgesomd worden, die een afstammeling van Aaron ongeschikt maken voor de
tempeldienst.
Als om de analogie te versterken heette een van de grootste computers
uit de late jaren vijftig, die van het kernonderzoek-laboratorium van Oak
Ridge in Tennessee, dan ook ORACLE.
Leviticus 24 : 5-6 verschaft cen parallel voor de tentoonstelling van gewijde
broden.
Wie meent, dat de zogenaamde interactieve edit- en testfaciliteiten wezenlijke verbeteringen hebben gebracht, komt mij nai:ef voor: weliswaar verlopen wijzigen en testen per keer sneller en wat minder moeizaam, maar dit
wekt op zijn beurt bij de programmeur de indruk van een kosteloos automatisme, waardoor hij geneigd is (nog) slordiger te programmeren en zodoende (nog) meer tests te verbruiken; de ontwikkeltijd van een programma
wordt er aldus niet door bekort en de kwaliteit ervan, naar mijn gevoelen,
niet door verbeterd.
GOETZE, A., op. cit. [18], p. 148.
Ook al zijn ze gelijkwaardig, toch is het essentieel dat de gebruiker de
vrije keuze heeft. Talen, die hem dwingen bij 1 te beginnen zijn alleen
daarom al verwerpelijk.
Talen, waarin deze namen uitsluitend mogen bestaan uit een letter, hoogstens nog gevolgd door een cijfer, of die een andere knellende beperking
opleggen aan de vrije naamgeving zijn daarom dan ook uit den boze.
Als dixi a tout prix vertaald moet worden, laat het dan goed vertaald zijn.
Voor de aanwezigheid van enige bibliografische verwijzingen in deze rede
wordt verklaring noch verontschuldiging aangeboden [28].
Cf. DIJKSTRA, EDSGER, W., A Discipline of Programming, Englewood Cliffs,
1976, p. xvii.

De grijsdruk op pagina 1 van het omslag reproduceert een fragment van de
copie vermeld in [17].
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