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Jaargang 1 nr 1 

Geschiedenis ICT 1970-1980 

1.1 Inleiding 

 

De serie, waarvan het eerste deel voor u ligt,  geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de ICT 

in de jaren vanaf 1970 aan de hand van de loopbaan van ondergetekende. 

Dit deel loopt van 1970 tot 1980. 

In de loop van 2014 hoop ik de volgende delen te kunnen publiceren. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Wim Griffioen. 

Hilversum, 24 april 2014 
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1.2 ERC/ACCU  

In 1971 ronde ik mijn wiskunde studie aan de RU Utrecht af met een MO akte. In het laatste jaar zat 

een cursus programmeren in de taal “Algol 60”. Wat was dat leuk. Ik ging helemaal los bij het ERC 

(Electronisch Reken Centrum). Locatie Budapestlaan 6 Utrecht (de Uithof). Ik schreef het ene leuke 

programma na het andere. 

Een programma maakte je door het intoetsen van de programmaregels op een flexowriter. De inge-

tikte tekens werden direct vastgelegd op een pons-

band. Maakte je een fout dan was het zaak om de 

foute regel uit het ponsbandje te knippen met een 

schaar en een nieuw stukje ertussen te plakken… Cut-and-paste was in die tijd erg fysiek! 

 

Was het programma af dan leverde je het rolletje ponsband in aan 

de balie. Twee keer per dag was er quickservice.  

De zakjes werden 1 voor 1 behandeld multitasking bestond nog niet 

op de EL X8 computer van de universiteit. 

Als je geluk had kon je 

tijdens een quickservice 

periode meer dan 1 keer je programma laten draaien. 

Als je pech had kreeg je het zakje terug met de tekst: 

“Sorry, bandje gescheurd”.  

In 1971 werd ik door een medewerker van het ERC (Jan 

Truijens) gevraagd of ik in dienst wilde komen. Met een 

ponsbandje opzak, waarop ik leesbare tekst (als een 

soort lichtkrant) had weten te produceren, kreeg ik een 

gesprek met de directie… en werd ik aangenomen. Administratief ambtenaar C1 der Rijksuniversi-

teit. Mijn taak was het ondersteunen van wetenschappelijk rekenwerk. In gewone termen: weten-

schappelijk medewerkers en studenten van de RUU schreven zelf computerprogramma’s. En als ze 

fouten in hun programma’s hadden dan hielpen wij ze om de fouten er uit te halen. Een van die stu-

denten was Jacqueline Onrust (later bij de NS bekend als Jacqueline Koedam). Daarnaast schreven 

we ook zelf programma’s voor wetenschappelijk onderzoek. 

Figuur 1 8-gats ponsband 

Figuur 2Flexowriter 

Figuur 3 EL X8 Computer 
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1.2.1 EL X8 

De Electrologica X8 computer was een opvolger van de X1 die op zijn beurt weer een doorontwikke-

ling was van de ZEBRA (1958: Zeer eenvoudig Binair Reken Automaat ). Op de foto (Figuur 3) zie je 

op de achtergrond de kasten met elektronica. Op de voorgrond (van rechts naar links) het schakelaar 

paneel, de flexowriter die als operator console dient, de snelle ponsbandlezer, de ponsbandponser 

en de lineprinter.  

Als de computer moest worden opgestart dan werden de opstartinstructies ingegeven door via de 

27 bit schakelaars 1-en of 0-en in te geven (bootstrap instructies). Vervolgens was het systeem ge-

reed om het besturingssysteem in te lezen (via ponsband). Daarna werd de Algol60 vertaler op de 

zelfde wijze ingelezen. 

Wat kostte nu een dergelijk systeem waarvan de specs ver onder die van een iPod liggen? In zie je zo 

wat bedragen uit de Rijksbegroting voor de Universiteiten voor het dienstjaar 1969. 

 

Figuur 4 Rijksbegroting ten behoeve van de universiteiten 

Klopt het bedrag van 0,9 M gulden wel? Is dat alles? Nee, zie hieronder de begroting over het jaar 

1972! 

 

Figuur 5 Begroting 1972 
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1.2.2 CDC – Cyber 

In 1973 werd de EL-X8 vervangen door een “ groot main-

frame”, een Cyber 73-2 van Control Data (CDC).  

Om de overgang naar de 

Cyber eenvoudiger te ma-

ken was in het jaar daar 

voor het ERC al overgegaan 

van ponsband naar pons-

kaart als invoermedium. In 

de loop van 1973 reden we 

met bakken ponskaarten naar Groningen om via een con-

versieprogramma van CDC programma’s geschikt te ma-

ken voor de Cyber. Groningen had al eerder dan Utrecht 

een CDC computer. 

 

Figuur 7 Programma met data op ponskaarten 

De Cyber was een enorme stap vooruit. Hij kon multitasken en naast de centrale processor waren 

nog een serie peripheral processors aanwezig om alle randapparaten te besturen. Gelukkig kwamen 

er ook beeldschermen.  

Programmeertaal-omgevingen waren gewone programma’s en daar waren er zeer van veel beschik-

baar. 

Daar brak een interessante tijd voor mij aan. Ik werd programmeertaal deskundige en onderzocht 

alle talen die beschikbaar waren. Een greep hieruit: 

 

o Algol60  

o Fortran 

o PL/1 

o Pascal 

o Cobol 

o Aleph  

o Basic 

o Algol68 

o Compass 

o Simula 

o Simscript 

o Sympl 

o APL 

o Lisp 

 

Daarnaast leerde ik ook IBM assembler programmeren in Twente. 

Een speciale plaats kregen daarbij Algol68, Simula 67 en APL.Algol68 

Computers voor universiteiten 

Minister De Brauw (wetenschapsbeleid) heeft ingestemd met de 

huur van computers voor de rijksuniversiteiten van Groningen en 

Utrecht en voor de stichting Academisch Rekencentrum 

Amsterdam. De huur en onderhoudskosten van de drie 

computers -van Control Data NV- zuilen ongeveer negen miljoen 

per jaar bedragen.  

De huur contracten gelden voor zes jaar (vanaf de 

installatiedatum). De computer voor Groningen komt er het eerst. 

De Installatie begint in januari. De rekentuigen voor Utrecht en 

Amsterdam zullen binnen anderhalf jaar worden geplaatst. 

De computer in Groningen is van het type CDC 6600 met een 

intern kerngeheugen van 98304 woorden en een extern 

kerngeheugen van 251904 woorden. In juli 1972 wordt die 

computer vervangen door een CDC Cyber 74 met dezelfde 

geheugen grootte. In Utrecht komt een Cyber 73—2 met 

eenzelfde geheugengrootte. Van de Cyber 73—2 voor 

Amsterdam moet de grootte nog worden bepaald. 

Opm:  Intern geheugen = 98304  Woorden van 60 bits  =  0.9  

Mb intern + 2.7 Mb extern (bij CDC: 1 byte =6 bits ) .   Modern 

mobieltje: 2Gb Intern geheugen + 32Gb extern 

Figuur 6 Cyber (1)70 serie 
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Algol 68 

In het contract met CDC hadden de Universiteiten afgesproken dat er een 

Algol68 compiler zou komen. Deze werd in Nederland (Rijswijk) ontwik-

keld. Ik heb voor de acceptatietests van de compiler pittige programma’s 

geschreven die langs de rand van de mogelijkheden van de taal gingen. 

Een van deze programma’s is opgenomen in het boek:  

Meulen, Sietse G. van der / Kühling, Peter: 

Programmieren in ALGOL 68 [ALGOL68]: II. Sprachdefinition, 

Transput und spezielle Anwendungen. 

 

Simula 67  

Simula 67 was een van de eerste object georiënteerde talen met veel si-

mulatie mogelijkheden. Ik schreef een bibliotheek met grafische basisfunc-

ties die zelf Fortran code produceerden. Op de Cyber waren namelijk al-

leen goede grafische bibliotheken beschikbaar voor de Fortran taal. Met 

de class “Graphic” liet ik zien dat je een nieuwe object georiënteerde taal 

kon ontwikkelen. Een tweetal eenvoudige voorbeelden haalden de Simula 

Newsletter Cover. 

APL 

APL (A Programming Language) is een programmeertaal met commando’s 

op het gebied van vector en matrix operaties. Deze commando’s worden 

weergegeven als Griekse letters. Daarbij is het de kunst een heel pro-

gramma in 1 regel te schrijven. Absoluut onleesbaar maar wel leuk.  

 Samen met Jan Truijens hebben we een verhaal erover geschreven onder 

de welluidende titel: “The One Line Syndrom”. 

Over het gebruik van de APL taal en het effect op de programmeur. 

We zijn de belangrijkste Nederlands rekencentra langs gegaan om de im-

plementatie van APL, zowel gemeten naar bruikbaarheid als performance, 

te testen. 

Op de voorpagina van het originele document hadden we een verpleegster 

geplaatst. Die had je wel nodig als je van APL wilde genezen. 

 

1.2.3 Het ACCU – Academisch Computer Centrum Utrecht 

 

Met de komst van de CDC Cyber en de beschikbaarheid van Cobol (Common Business Oriented Lan-

guage) werd de weg vrijgemaakt om ook de administratieve automatisering van de universiteit 

The one-line 

syndrome 

 

W. Griffioen, J. H. J. 

M. Truijens 

Academisch 

Computercentrum, 

1977 

(Google Books) 
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daarop te verwerken. Tot dan toe gebeurde dat op de IBM 1401 computer in de binnenstad van 

Utrecht. De IBM was nog ouder dan de EL-X8 en ging vaak spontaan down als in de buurt de persen 

van het Utrechts Nieuwsblad gingen draaien. 

Het ERC kreeg een passende nieuwe naam: ACCU – Academisch Computer Centrum Utrecht. 

1.2.4 Applicatie ontwikkeling 

 

Naast het geven van programma adviezen ontwikkelde wij als ACCU-medewerkers zelf ook software. 

Mijn 2 belangrijkste applicaties waren Toets en Germany. 

1.2.4.1 Toets 

 

Voor het nakijken van meerkeuzetoetsen heb ik een flexibele applicatie geschreven. Daarbij werden 

de scores van de kandidaten berekend en daarnaast werd er een analyse uitgevoerd op de kwaliteit 

vragen via z.g. R-it waarden. Als een vraag goed scoort bij kandidaten die over de hele toets geno-

men slecht scoren dan is er iets mis met de vraag. 

Nog jaren na mijn vertrek uit de RU Utrecht werd het programma nog steeds gebruikt. Een belang-

rijke fout die ik maakte was dat ik het programma schreef in de taal SYMPL (System Implementation 

Language) een eigen programmeertaal van Control Data. Daardoor was het niet portable en mogelijk 

was ik de enige binnen de RU die deze taal beheerste…… 

 

1.2.4.2 Germany Thematisch kaarten 

 

In de jaren 30 van de vorige eeuw heeft een massale enquête plaatsgevonden in Duitsland naar het 

gebruik van woorden in verschillende streken van het land. In de jaren 70 werd op verschillende 

universiteiten nader onderzoek gedaan op de data omdat, gezien de omvang, computerverwerking 

geboden was. In Utrecht was het instituut Frantzen, en in het bijzonder Prof Dr H.L. Cox, bezig met 

de analyse van een deelverzameling van de data. Het betrof hier de woorden die gebruikt werden 

voor een doek waaruit een landbouwer het zaad zaaide. Meest gebruikte woord was daarbij 

Sähetuch. Maar afhankelijk van de streek kwamen ook de termen Saattuch, Samentuch, Sähelaken 

etc. voor. De vraag die aan mij gesteld werd was: is dat in kaart te bren-

gen zonder handwerk. 

Ik heb een applicatie “Germany” ontwikkeld die de verschillende begrip-

pen op een kaart plotte inclusief de kaart zelf.  

In verschillende tijdschriften werden de resultaten getoond. Onder an-

dere in Etnologia Europea 1972 (eerste versie in Algol 60/EL-X8) en in 

Germanische Linguistik 1977 (latere versie in Fortran Cyber 73 - ). 

 

In 1976 heb ik op een congres van Filologen (linguistiekelingen) op de 
Figuur 8 Transparant 
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universiteit van Marburg een lezing gegeven. En dat ging natuurlijk niet met een beamer en 

PowerPoint maar met handgemaakte transparanten (Figuur 8).

 

 

Figuur 9 Germanische Linguistik 3-4-1977 
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1.2.5 Hardware selectie 

1.2.5.1 DEC Systen 20 

 

Na het behalen van diploma’s SWOT-Datalogie (1975) en vervolgens 

Hogere Informatica(1976) kreeg ik behoefte om de horizon te verbre-

den. Niet alleen ikzelf maar ook anderen. Zo trad ik toe tot een team 

voor de selectie van nieuwe hardware naast de Cyber. De Cyber was 

uitstekend geschikt voor “number crunching” maar op het gebied van 

tekstverwerking en ease-of-use voor de studenten was hij niet zo ge-

schikt.  

De Universiteiten van Wageningen en Twente hadden al een 

DECSystem 10 en Rotterdam had een DECSystem 20 besteld. Deze 

systemen waren de mainframes van Digital Equipment Corpora-

tion(DEC). Het ACCU had voor datacommunicatie doelen al ervaring 

met PDP/8 en PDP/11 systemen van DEC en had het volste vertrou-

wen in deze firma. Ik kreeg de opdracht om als een soort superuser 

programma’s te schrijven en tekst te verwerken. Via een modem kon 

ik inloggen op de DECSystem 10 van Twente. In plaats van een beeld-

scherm gebruikte ik een Decwriter II (LA36 voor de kenners). Daardoor werd mijn noeste arbeid di-

rect op papier vastgelegd.  

Inderdaad was het besturingssysteem (TOPS10 en 

TOPS20) voor die tijd uiterst gebruiksvriendelijk. 

De volgende APL oneliner kon gewoon via het toetsen-

bord worden ingetikt en werd ook zo aan het papier toevertrouwd. 

(~R∊R∘.×R)/R←1↓ιR 
 

Op de Cyber zou het ongeveer zo hebben uitgezien: 

($TL R $EP R $CI  etc…  elk Grieks symbooltje werd weergegeven door een 2letterig mnemonic voor-

afgegaan door een $-teken.  

De DECSystem 20 lijn is plotseling door DEC beëindigd omdat deze de doorontwikkeling van de VAX 

11/7x0 lijn in de weg zou staan. 

Vreemd genoeg waren er nauwelijks geluiden bij het ACCU om UNIX ook in het onderzoek te betrek-

ken. 

De DECSystem 20 voor ACCU is er overigens niet gekomen. 

De interne architectuur van 

de CDC Cybers was gericht 

op zwaar rekenwerk 

(number crunching) de 

persomance werd gemeten 

in megaflops (miljoen 

floating point operaties per 

second).  

Maar  z’n interne alphabet 

kende slechts 64 tekens (6 

bits). Dat betekende date 

er geen ruimte was voor 

kleine letters. Via 

gekunstelde constructies 

werd een uitgebreidere 

tekenset toch nog mogelijk 

gemaakt.  

Figuur 11 Decwriter II 
Figuur 10 Acoustic 

modem 
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1.2.5.2 Cyber 18 

 

Bij de RU werden administratieve gegevens door dataentry typistes 

(door ons steevast ponspoezen genoemd) op ponskaart ingevoerd. 

De Ponsmachines waren peperduur. Daarnaast moesten de pons-

kaarten via een Remote Job Entry worden ingelezen voordat ze 

verwerkt konden worden.  

In 1978 leidde ik een project voor de invoering van grootschalige 

data-entry via beeldschermen.  

Een data-entry systeem werd vooral ingezet om ingevulde formulieren van de administratie te ver-

ponsen via overeenkomstige schermformulieren. Batches met data werden daarna opgestuurd naar 

het rekencentrum. 

Daarnaast moest het data-entry systeem ook zelf formulieren kunnen scannen. Daarbij ging het met 

name om meerkeuze toets formulieren via OMR (Optical Mark Reading). 

Na enig onderzoek kwamen we terecht bij onze huisleverancier CDC die een Cyber 18-20 minicom-

puter configuratie met Cyberdata-dataentry software aanbood. CDC was bekend om zijn snelle OCR 

lezers. Ze hadden ook een formulieren-lezer ontwikkeld en deze zou aangesloten worden op Cyber-

data. Dat we nog in de begintijd van de ICT revolutie zaten kun je aflezen aan de configuratie: 

• 128 Kb intern geheugen 

• 2 diskdrives met ieder 8Mb opslag (4Mb vast en 4Mb verwisselbaar) 

• Ponskaartlezer 

• Printer 

Het computercabinet was weggewerkt in een fraai bureaumeubel. 

De aanvraag voor de apparatuur met datacommunicatie moest door het 

college van bestuur van de RUU goedgekeurd worden waarna de Rijks 

Kantoormachinecentral (KMC / RKMC) ook groen licht moest geven. 

Vooral voor die laatste hobbel was veel stuurmanskunst nodig. 

Nog voordat het systeem afgeleverd werd ben ik in 1978 in dienst getreden bij Control Data Corpo-

ration in de rol van Sales Engineer small systems! 

  

Figuur 12 Ponsmachine 

Figuur 13 Cyber 18 
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Control Data 
 

Bij Control Data BV trad ik dus in dienst als Small Systems Sales Engineer.  De be-

treffende accountmanager had mij overgehaald omdat is zo succesvol de koop van 

de data-entry configuratie door RUU en KMC had gehaald. 

Ik heb talloze sales trainingen gelopen, zoals Xerox en Krauthammer, maar het mocht niet baten. 

Het was niet echt mijn beroep.  

De Cyber 18 minicomputer was ook niet echt een marktleider. Shell had een heleboel van deze com-

puters (inclusief de voorgangers, de CDC1700 en de System17). Deze werden ingezet in een niche 

gebied: process controll. ABNAMRO gebruikte ze in hun netwerken, PTT-Post voor dataentry en zo-

wel Karmac als NATO waren grootgebruikers van de supersnelle OCR lezers. Karmac voor het lezen 

van bibliotheek kaartjes en de NATO voor …..  Nieuwe klanten waren niet goed binnen te halen. Wat 

bleef waren de bestaande klanten waarvoor al een eigen Sales was. Mijn bestaande accounts (PTT-

Post, RUU en TNO) bleven nog wel een tijdje kopen. De company deed er ook weinig aan om met 

aantrekkelijke producten op de markt te komen. Tijdens een van de briefings lanceerden ze de slo-

gan: “We may be slow, but our work is poor”. Dat bracht ons ook niet in de juiste spirit.  

Na 2 jaar bleef er nog maar 1 salesman over die de nabestellingen noteerde en zorgde voor een 

goede aflevering.  

In 1980 stapte ik over naar een andere tak binnen Control Data Nederland: Cybernet Services. 

 

 

In nummer 2 de jaren 1980-1990 

 

Leerpunten uit de jaren 1970-1980 

• Technieken uit het verleden die in een andere vorm weer terugkomen: Verschillende methoden om meerdere 

terminals via 1 datacomlijn aan te sluiten: 

o TDM / STDM (statistical) time division multiplexing deze techniek komt in de jaren daarna voor in 

Ethernet en ATM omgeving. 

o FDM frequency division multiplexing komt nog steeds voor bij CATV  

• De jaren 70-80 stonden sterk in het teken van zelf programmeren. Pakketgebruik beperkte zich in mijn omgeving tot 

het gebruik van SPSS. 

• Beperkte resources verplichtten tot zeer zuinig programmeren. Bijvoorbeeld door hergebruik van geheugen door 

middel van z.g. overlay technieken. Dit leidde vaak  tot lastig te vinden fouten in programmatuur. 

• Snelste vorm van datacommunicatie was aanvankelijk dmv het transporteren van een doos ponskaarten achter op 

de fiets. 


