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1 In den beginne

Het is ruim 42 jaar geleden dat ik mijn eerste programmeercursus

ALGOL 60 bij het Rekencentrum in Groningen volgde en het is

ruim dertig jaar geleden dat ik door HM aan de Universiteit Utrecht

als hoogleraar Informatica werd benoemd. Sinds die tijd is de wereld

van de Informatica compleet veranderd, maar bij opnieuw bekijken

van oud materiaal is me ook opgevallen hoezeer het begrip abstractie

telkens weer terugkeert. Bij het opnieuw doorlezen van het Algol-

60 rapport viel mijn oog op het lijstje van zaken waarover men het

destijds niet binnen de gestelde tijdslimiet eens kon worden [21]:

1. nevene�ecten van functieaanroepen

2. het call-by-name concept

3. het statisch of dynamisch zijn van own

4. het statisch of dynamisch zijn van het for statement

5. conicten tussen speci�caties en declaraties

Direct hierna wordt de verantwoordelijkheid voor het verder uitwer-

ken van deze openstaande problemen overgedragen aan de daarvoor

opgerichte \Working Group on Algol", welke later is overgegaan in

de IFIP werkgroep 2.1. waaraan ik sinds 1978 heb deelgenomen.

In datzelfde jaar 1978 geeft Peter Naur een terugblik op de be-

sluitvorming tussen 1958 en 1960 [22] en becommentari�eert o.a. bo-

venstaande punten. De punten 1, 3 en 4 hebben alledrie te maken

met hoe om te gaan met wat we tegenwoordig kennen als referential

transparency, d.w.z. de mogelijkheid om een stuk programmatekst
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een naam te geven, en dan deze naam voortaan te gebruiken in plaats

van dat stuk programmatekst zelf. Laat ik een (eenvoudig) voorbeeld

geven van het soort problemen dat dan opduikt. Stel we hebben een

functie random die bij elke aanroep een random waarde oplevert.

Dan zou je verwachten dat het programma:

if random () ≡ random () then print "Gelijk" else print "Ongelijk"

vrijwel altijd "Ongelijk" afdrukt. Maar ook zou je verwachten dat

het programma:

let v = random ()

in if v ≡ v then print "Gelijk" else print "Ongelijk"

altijd de string "Gelijk" afdrukt. We concluderen dat we kennelijk

niet de expressie random () zomaar v mogen noemen en dan voort-

aan v gebruiken op alle plaatsten waar eerst random () stond. De

functieaanroep random () verandert kennelijk iets aan de toestand

van de machine, en wel zo dat er bij een volgende aanroep (waar-

schijnlijk) een andere waarde wordt opgeleverd. We zeggen dat de

aanroep van random een side-e�ect oplevert en het is dit verschijn-

sel dat verhindert dat we een stuk code dat door iemand anders

geschreven is in een willekeurige context veilig kunnen gebruiken;

we zullen ons altijd van mogelijke side-e�ects bewust moeten zijn

en ze in onze correctheidsbewijzen mee moeten nemen. Een tweede

probleem is dat als we zelf twee stukken programma hebben die maar

weinig verschillen {elke programmeur kent dit verschijnsel{ we hier

niet zonder meer een abstractie van kunnen maken, d.w.z. het pa-

troon een naam geven en van parameters voorzien, waarbij we de

code waar de stukken verschillen als argument meegeven. Nauer

merkt hierover op: "Thus the discussion of side-e�ects of expres-

sions and function calls reects disagreement whether expres-
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sions should conform more to a mathematical transformation1

concept or more to an algorithmic processing concept." 3:30

Punt 2 is ook nauw geli�eerd aan de mogelijkheid een programma

te parametriseren met een ander stuk programma. Het call-by-name

concept zoals gede�ni�eerd in Algol-60 maakte dit weliswaar mogelijk,

maar wel op een zodanig gecompliceerde manier dat bij voornoemde

cursus dit niet echt aan de deelnemers werd uitgelegd. Hiervoor werd

verwezen naar een apart rapportje van het Rekencentrum over het

zogenaamde Jensen's device ; ik moet het nog ergens in mijn bezit

hebben en het heeft mij toen heel wat zweetdruppels gekost.

Uit het feit dat sommigen zich van de onderliggende problemen

toen ook al bewust waren moge blijken uit het commentaar van

Bauer op het verslag van Naur: \Straightforward introduction of

procedure parameters (and of the Lambda-calculus) as it was

advocated by the minority, would have outanked some of the

ambiguities that made the Rome revision necessary.". Was er

toen goed naar deze minority geluisterd, dan ben ik er van overtuigd

dat de wereld er nu anders had uitgezien en dat ons onnoemelijk veel

leed bespaard zou zijn gebleven. Zo heeft men bij het ontwerp van

de programmeertaal C, omdat men het begrip closure niet kende of

begreep, het doorgeven van een stuk code maar versimpeld tot het

meegeven van een enkel startadres.

1het woord \transformation" is hier wat ongelukkig gekozen, we willen juist

dat er niets verandert.
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Daarbij zijn zaken als geneste declaraties en hogere orde functies met

het badwater weggespoeld. Verder heeft men bij de implementatie

van Lisp closures ook fout ge��mplementeerd, door zogenaamde dy-

namische scope te gebruiken. Deze fout is nog jarenlang, onder het

motto \Every well-documented bug becomes a feature", pas gere-

pareerd met de komst van Common Lisp in 1984. Wat we hiervan

leren is dat \gelijk hebben" nog niet altijd hetzelfde is als \gelijk

krijgen", en dat belangrijke resultaten van onderzoek niet vanzelf-

sprekend snel op de goede plek terecht komen.

Ten slotte wil ik iets zeggen over het gebruik van recursie, d.w.z.

de mogelijkheid dat een procedure of een functie zichzelf aanroept.

Vlak voor de deadline waarop het rapport af moest zijn werd door

van Wijngaarden vanuit het Mathematisch Centrum te Amsterdam

opgemerkt dat het niet beslisbaar was of recursie op zou kunnen

treden of niet; gelukkig kwam deze observatie met een implemen-

tatiemodel waarbij Dijkstra en Loopstra konden laten zien dit geen

probleem hoefde te zijn en werd dus besloten om de tot op dat mo-

ment noodzakelijke recursie-annotatie maar gewoon weg te laten.

Vanaf dat moment was recursie niet meer iets wat vermeden diende

te worden, maar iets wat tot de vocabulaire van elke informaticus

is gaan behoren. Een andere zaak die in Naur's beschrijving naar

voren komt is de mogelijkheid van wat we nu kennen als parti�ele

parametrisatie. Kennelijk was er in 1960 al veel bekend van wat

we nu in moderne functionele programmeertalen als vanzelfsprekend

beschouwen. 7
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2 Vooruitgang

Vrijwel elke programmeur kent het volgende fenomeen. Je hebt een

mooi algorithme in je hoofd en je begint dit enthousiast uit te pro-

grammeren. In dit proces moet er echter een groot aantal, vaak

niet erg ter zake doende, beslissingen genomen worden om het pro-

gramma in de gekozen programmeertaal aan de praat te krijgen. Het

uiteindelijke resultaat heeft dan veel weg van een door onkruid over-

woekerd groententuintje, waarin de oorspronkelijk geplante heerlijk-

heden nauwelijks nog te herkennen zijn. Het is deze observatie die

voor mij een belangrijke leidraad is geweest bij mijn onderwijs en

onderzoek: we willen iets programmeren waarbij de code het oor-

spronkelijke idee zo goed mogelijk weergeeft en we willen dit doen

met zo min mogelijk ruis op de lijn en met zoveel mogelijk hergebruik

van reeds bestaande (geveri��eerde) code.

Lange tijd begon elk artikel op het gebied van de software en-

gineering met een verwijzing naar de \software crisis" [27, 10], de

observatie dat de ontwikkelingen op hardware gebied erg snel gaat

en dat die op het gebied van de software ontwikkeling achterblijft.

Ik denk dat we onszelf daarmee te kort hebben gedaan. Ook op het

gebied van het programmeren is grote vooruitgang geboekt in pro-

ductiviteit, het is alleen maar hoe je meet. Het aantal regels code

dat per uur geschreven wordt gaat dan misschien niet erg vooruit

of daalt zelfs, maar door het toegenomen hergebruik van code is de

e�ectiviteit van die regels enorm toegenomen.

Helaas moeten we echter ook constateren dat veel van de geboekte

vooruitgang nog lang geen gemeen goed is; nog steeds worden er grote

systemen gebouwd in volstrekt achterhaalde, ongetypeerde program-

meertalen zoals C, C++, Objective C of PHP, waarmee ook nog eens
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miljarden verdiend worden. Toen ik het eerste boek over C++ zag

heb ik dat weer in de kast terug gezet met de woorden: \Dit is zo

slecht en al zo achterhaald dat dit geen success kan worden". Helaas

hebben honderdduizenden dit proefondervindelijk moeten ontdek-

ken, en zijn er ook nog honderdduizenden die nog steeds niet beter

weten. Toch ben ik er van overtuigd dat de tijd zal leren dat ik, met

een geschikt gekozen de�nitie van het woord \success", gelijk had. 9:30

Wanneer U een nieuwe computer koopt mag U verwachten dat die

machine het wel een paar jaar uithoudt. Echter, de fabrikant vraagt

u wel regelmatig de software te updaten. Kennelijk vallen daar voort-

durend belangrijke zaken aan te verbeteren (een eufemisme voor cor-

rigeren). Ik geef U een kleine bloemlezing van de support website

bij Apple om eens te kijken waarom dit zoal nodig is:

� \An invalid cast issue existed in the handling of SVG �les. This

issue was addressed through improved type checking."

� \The ... driver used pipe object pointers that came from user

space. This issue was addressed by performing additional vali-

dation of pipe object pointers."

� \ A bu�er overow existed in libti�'s handling of TIFF images.

This issue was addressed through additional validation of TIFF

images."

� \A memory corruption issue existed in the handling of TeXML

�les. This issue was addressed through improved bounds chec-

king."

� \A memory corruption issue existed in the handling of grap-

hics data. This issue was addressed through improved bounds

8



checking.", etc., etc.

� \Multiple memory corruption issues existed in WebKit. These

issues were addressed through improved memory handling."

� \ A use after free issue existed in the handling of ink annotati-

ons in PDF �les. This issue was addressed through improved

memory management."

Merk op dat veel van deze fouten in principe gebruikt hadden

kunnen worden om heel onaangename dingen op uw systeem te doen;

iets waar je misschien liever niet aan denkt. Het trieste is dat veel van

deze fouten in principe door een vertaler (of programma-analyse) ge-

signaleerd hadden kunnen worden, en wel voordat deze software ge-

distribueerd werd. Het helpt daarbij dan wel als de code geschreven

is in een moderne, sterk getypeerde programmeertaal met memory-

management ondersteuning.

Waarom worden dergelijke talen dan niet alom gebruikt. Hier

doet het paradoxale verschijnsel zich voor dat het gebruik van sterk

getypeerde talen door velen als \moeilijk" wordt gezien: het duurt

langer voordat je \iets" hebt wat het \lijkt" te doen. Het on-

geduld blijkt uit een citaat van de oorspronkelijke ontwerper van

Word: \The market will decide which combinations work", of een

eerstejaars student: \De compiler klaagt steeds maar over mijn pro-

gramma". U blijft kopen, dus kennelijk komt men er mee weg. 12:15

Laat ik een kort voorbeeld geven van wat een type-systeem kan

betekenen. We gaan daarvoor terug naar de cursus Inleiding pro-

grammeren met Pascal bij Prof. Whit�eld in 1974, die toen net

in Groningen was benoemd. Ik wilde twee waarden verwisselen en

schreef het volgende programma, waarbij ik me voor de structuur van
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de lijst van parameters baseerde op de structuur van de de�nities in

de body van een procedure, en dus ook maar een type-parameter

opnam:

procedure swap (type t ;var x , y : t);

var z : t

begin z := x ; x : y ; y := t end;

Helaas werd dit programma niet door de compiler geaccepteerd; ik

had kennelijk intu��tief de begrippen orthogonaliteit en system-F

ontdekt. Bij het vak vertalerbouw is mij wel duidelijk geworden dat

e.e.a. niet helemaal triviaal te implementeren was, maar toch.

Helaas zul je wanneer je in Pascal twee variabelen van waarde wilt

laten verwisselen voor elk soort type van variabelen de code opnieuw

moeten schrijven, ondanks het feit dat deze voor 99% hetzelfde is;

deze vorm van \copy-paste" programmeren is nog steeds maar al

te gebruikelijk. We kunnen hier echter wat van leren. Als we ons

afvragen (ik gebruik nu Haskell notatie) hoeveel functies er bestaan

van het type:

swap :: (Integer , Integer) → (Integer , Integer)

dan zien we dat daar geen grens op staat. Zo is ook de functie:

swap (x , y) = (1, 1)

van het goede type, en voor iemand die deze tentamenopgave fout

wil maken zijn er dus ruime mogelijkheden. De�nieren we echter als

type van swap:

swap :: forall a .(a , a) → (a , a)

dan zien we dat we nog maar 4 functies bestaan met dit type:

swap (x , y) = (y , x ) -- de goede

swap (x , y) = (x , x )

swap (x , y) = (y , y)

swap (x , y) = (x , y)
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Zelfs iemand die dus niet kan programmeren, maar wel het Haskell

type-systeem begrijpt, heeft dus 25% kans dit goed te doen en zal

bij een genoeg herkansingen hier zeker een keer slagen.

Soms komen we voor aangename verassingen te staan. Het is

namelijk zo dat de Haskell compiler voor vrijwel alle functies het

type kan aeiden uit de programmatext (type inference) en als we

het type van de eerste van de vier de�nities hierboven opvragen dan

krijgen we een nog iets algemener type:

swap :: forall a b.(a , b) → (b, a)

We zien hier dat de code samenvalt met het type; het type is dus

kennelijk een volledige speci�catie van de betekenis van de functie

en elke functie die niet dit type heeft is fout. Wat we leren is dat

door te abstraheren van de types van de te verwisselen waarden we

niet langer onbewust gebruik kunnen maken van toevallige kennis

over die parameters en dat bovendien de functie zelf daardoor ook

nog breder toepasbaar wordt. Betere code betekent hier ook nog

eens minder code door toegenomen mogelijkheden voor hergebruik.

16

Het voortdurend hameren op abstraheren waar mogelijk en het

herschrijven van code waar dit mogelijk is en het aanpassen (meestal

uitbreiden van de taal met nieuwe abstractiemechanismen) waar dit

behulpzaam is, heeft van het Haskell eco-systeem een prachtig voor-

beeld gemaakt van hoe mooi programma's kunnen zijn, waarbij ook

nog eens de daarmee gepaard gaande stijging in productiviteit aan-

zienlijk is. Haskell programma's kunnen gemakkelijk tot een factor

vijftig korter zijn dan hun equivalent wanneer uitgedrukt in een meer

gebruikelijke programmeertaal. Elk jaar zijn er over de hele wereld

weer slimme studenten die hierdoor gegrepen worden en daarom naar

Utrecht komen om deel te nemen aan de Applied Functional Pro-
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gramming zomerschool.

Behalve dat een type-systeem gebruikt kan worden om program-

meerfouten te voorkomen, kan het ook gebruikt worden om auto-

matisch code te genereren. Een fraai voorbeeld hiervan levert het

Haskell klasse systeem system (niet te verwarren met het klasse sys-

teem zoals we dat kennen uit de object-ge�orienteerde wereld). Veel

code, bijvoorbeeld voor het inlezen, ordenen en afdrukken van waar-

den volgt uit het type dat de structuur van de waarden beschrijft: als

je een keer weet hoe je een element van een lijst inleest, is het niet zo

moeilijk de code die een lijstje van waarden inleest automatisch te la-

ten construeren en ook de code die een lijst van een lijst van waarden

inleest volgt op dezelfde manier. De voortzetting van deze techniek,

waarbij het type zelf als parameter van de code optreedt {en die

o.a. zijn wortels vindt in het STOP-project{ staat tegenwoordig be-

kend als \Generiek programmeren". GP heeft inmiddels zijn eigen

community gevonden, waaraan vanuit Utrecht door Johan Jeuring in

samenwerking met Andres L�oh [18], Alexey Rodriguez [28] en Pedro

Magelh~aes [19] actief is bijgedragen. Generiek programmeren wordt

nu door Johan succesvol toegepast in samenwerking met Bastiaan

Heeren van de OU in het genereren van onderwijs-systemen die au-

tomatisch feedback geven; de manier waarop dit gebeurt vindt zijn

oorsprong in het automatisch corrigeren van fouten bij het ontleden

m.b.v. op combinatoren gebaseerde parsers [31, 32]. Op overeenkom-

stige wijze hebben Pedro en Bas de Haas generiek programmeren in

samenwerking met combinator parsers gebruikt bij het zeer succes-

vol automatisch herkennen van muziek [7]. Ook hier zien we dat een

mooi type-systeem veel terug geeft in ruil voor wat extra moeite.

Hadden deze twee lijnen van onderzoek zich in eerste instantie pri-

mair op de toepassing gericht, zoals dat tegenwoordig vaak nodig is
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om �nanciering te krijgen, dan zouden deze overeenkomsten nooit

naar voren zijn gekomen, en zaten we nu met een lange reeks van

moeizaam geconstrueerde ad-hoc oplossingen. Ook hier geldt: als je

beter weet hoef je minder te weten.

Naast het begrip abstractie speelt bij het construeren van soft-

ware middels hergebruik nog een ander begrip een belangrijke rol:

compositionaliteit. In hoeverre kunnen deeloplossingen samenge-

steld worden tot een eindoplossing, zonder daarvoor de individuele

componenten te behoeven inspecteren of aan te passen? Hierbij

zijn de attributengrammatica's een belangrijke lijn van onderzoek

voor mij geweest. Ik zal de voordelen van dit formalisme kort verdui-

delijken. Bij het programmeren hebben we altijd met twee dingen 20

te maken: waarden met een zekere structuur en daarop werkende

functies die gebruik maken van deze structuur. Nu is het zo dat bij

het object-ge�orienteerd programmeren het eenvoudig is een nieuw

soort object toe te voegen (de structuur uit te breiden), maar vergt

het toevoegen van extra functionaliteit dat we voor alle tot dusverre

gede�nieerde structuren van objecten apart dienen te vermelden wat

hun rol daarbij is; de code behorende bij elk soort object dient dus

te worden aangepast. Bij het functioneel programmeren ligt het pre-

cies andersom: het is gemakkelijk een extra functie toe te voegen,

maar willen we een structuur uitbreiden dan zullen we alle bestaande

functies die de structuur gebruiken aan moeten aanpassen. Bij het

gebruik van attributen-grammatica's hoeven we deze keus niet te ma-

ken: het volstaat om apart voor elke combinatie van soort waarde en

functie {op die plaatsen waar dit relevant is { apart aan te geven wat

er dient te gebeuren. We kunnen uitbreidingen dus schrijven zon-

der de bestaande code aan te hoeven passen of zelfs maar te hoeven

kennen: we hoeven een schaakbord dus niet te zien als een rij van
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kolommen of een kolom van rijen, maar mogen gewoon een verzame-

ling hokjes zien waar overal iets in moet komen en waarbij over de

volgorde waarin we dat doen niets is vastgelegd. Ik kom daar straks

nog even op terug.

Een mooi voorbeeld van de geboekte vooruitgang is om de oor-

spronkelijke formulering van Oppen's algorithme [24] voor het online

formatteren van tekst met een beperkte look-ahead te vergelijken

met een door mij gegeven compositionele formulering m.b.v. attri-

butengrammatica's [35]. De oorspronkelijke versie bestaat uit vijf en

een halve pagina met statements voor het ophogen en verlagen van

tellertjes, expliciete geheugen allocatie en vrijgave, verschuiven van

data tussen queues en stacks en het af en toe produceren van wat

uitvoer. Met behulp van attributen-grammatica's is het mogelijk

de diverse individuele processen, die zwak met elkaar interageren,

individueel te beschrijven en wel zo dat ze samen gemakkelijk op

�e�en pagina passen [35, 34]. Atze Dijkstra heeft in zijn proefschrift

[8, 9] laten zien hoe het mogelijk is m.b.v. dergelijke compositionele

beschrijvingen een complete Haskell compiler te bouwen door een

rij van tien steeds ingewikkelder wordende talen te beschrijven (de

structuur van de taal wordt dus steeds uitgebreid), waarbij elke vol-

gende taal een conservatieve uitbreiding van de vorige is. Matthijs

Kuiper heeft zich, als een van mijn eerste promovendi, en lang voor-

dat multi-core processoren zelfs maar bestonden, al bezig gehouden

met het parallel uitrekenen van attributen grammatica's [14] terwijl

Harald Vogt [42] Hogere orde attributen grammatica's introduceerde

en Maarten Pennings [25], Jo~ao Saraiva [29] en Arie Middelkoop [20]

naar executiemodellen en incrementele evaluatie keken. Binnen de

attributengrammaticawereld staat Utrecht daarmee op de kaart. 24

Een essenti�ele rol in veel van dit werk speelt de lazy evaluation:
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de eigenschap dat een expressie pas wordt uitgerekend als hij echt

nodig is. Deze eigenschap maakt het mogelijk om declaratieve be-

schrijvingen samen te stellen, zonder dat men zich over de scheduling

van de berekeningen binnen de diverse componenten al te druk hoeft

te maken [13]; iets waar men zich bij het gebruik van imperatieve

talen toch telkens over zal moeten bekommeren en wat een bron

van fouten is. Zoals tegenwoordig automatische garbage collection

er voor zorgt dat een programmeur niet afgeleid wordt met de vraag

wanneer een waarde eigenlijk opgeruimd kan worden, zo hoeft hij

zich bij het gebruik van lazy evaluation geen zorgen te maken over

wanneer een waarde eigenlijk zijn leven zou moeten beginnen; als

de tijd daar is wordt hij wel uitgerekend en niet verder dan nodig.

Helaas is ook dit inzicht nog lang niet overal door gedrongen.

We hebben gezien dat een type-systeem gebruikt kan worden om

foute programma's te voorkomen, en daarbij ook nog eens als uit-

gangspunt gebruikt kan worden om stukken programma uit te gene-

reren. In het ultieme geval is het type de volledige speci�catie van

het programma en formuleert daarmee impliciet de stelling dat een

dergelijk programma kan bestaan. Een programma met dat type

vormt dan het bewijs van deze stelling en in het ideale geval zou een

automatische stellingbewijzer uit het type het programma kunnen

aeiden. In de afgelopen 40 jaar is het ideaal van Dijkstra, zoals o.a.

in zijn \A Discipline of Programming" en\De kunst van het Pro-

grammeren" geformuleerd, dat een programma op een systematische

wijze afgeleid kan worden uit zijn speci�catie, een stuk dichterbij

gekomen. Binnen het STOP project is daaraan een belangrijke bij-

drage geleverd, en veel begrippen die tegenwoordig gemeengoed zijn

hebben daar het levenslicht gezien. De zomerscholen op Ameland

roepen bij velen nog steeds goede herinneringen op.
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In de afgelopen jaren is het type-systeem van Haskell een bron

van inspiratie geweest. Onder andere gebaseerd op het proefschrift

van Arthur Baars [3, 2], hebben Generalised Algebraic Data Types

(GADT's) het licht gezien, en hebben we de parti�ele correctheid van

o.a. grammatica transformaties [4] kunnen laten zien gebaseerd op

de techniek van de \Typed transformations of typed abstract syn-

tax\ [5]. Samen met de vele uitbreidingen van het Haskell klasse

systeem zoals functional dependencies, type families, constraint ty-

pes, etc. is het (toegegeven met de nodige moeite) mogelijk geworden

in Haskell zogenaamde dependent types te gebruiken. Daarmee zijn

types afhankelijk geworden van waarden en zijn dus ook speci�caties

objecten geworden die te manipuleren en inspecteren zijn; het spe-

ci�ceren, programmeren en bewijzen zijn daarmee onlosmakelijk

met elkaar verweven geraakt. Of we in de toekomst dit allemaal in

Haskell zullen doen of dat we samen de stap zullen maken naar echte

dependently typed programmeertalen zoals Coq of Agda zal de tijd

leren. Het is duidelijk dat er hier nog veel werk aan de winkel is. 28

3 Rol van de Informatica als wetenschaps-

gebied

Voordat ik nog even terug kom op wat technische zaken wil ik kort

stil staan bij de rol van Informatica in relatie tot andere wetenschaps-

gebieden. Binnen de universiteit bestaat hier kennelijk veel ondui-

delijkheid over (of verschil van mening, het is maar hoe je het ziet).

In een artikel ter gelegenheid van 25 jaar Informatica-opleiding in

Utrecht heb ik daar al een keer iets over geschreven [33], en ik zal U

hier dus niet al te zeer mee vermoeien. Daarin beweer ik dat een tak
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van kennis een evolutie doormaakt, te beginnen met wat ik de ama-

teur fase heb genoemd. Men doet iets omdat het leuk is en denkt

niet na over hoe of wat. In de tweede, ambachtelijke, fase wordt er

systematisch ge�experimenteerd, en ontstaat er een idee van wat wel

en niet gaat werken. In de derde, wetenschappelijke, fase komt men

te weten waarom iets wel of niet werkt en ontwikkelt men theorie,

d.w.z. een formeel begrippenkader met regels met behulp waarvan

men symbolisch kan redeneren en voorspellende uitspraken kan doen.

Informatici noemen zoiets een Domain Speci�c Language of DSL.

De Wiskunde en de Logica zijn hier belangrijke hulpwetenschappen.

In de volgende ingenieursfase bestudeert men hoe en wanneer de

regels toe te passen; het volledige systeem is namelijk vaak te com-

plex om direct praktisch toepasbaar te zijn. En nu komt tenslotte de

laatste fase: de informatiseringsfase. Als de theorie eenmaal vol-

doende volledig is en de praktische aanpak bewezen heeft te werken

kan men het werk ook aan een computer over laten. Een goede be-

schrijving van de Informatica zou dus de term \Technische Logica"

kunnen zijn: de techniek van het bouwen van grootschalige logische

systemen die beschrijvingen uitgedrukt in formalismen uit fase drie

(programma's geschreven in een DSL) afbeelden op executeerbare

code. Hier is dus de Informatica, net als de Wiskunde en de Logica

in fase drie, een hulpwetenschap. 30:30

Ook binnen de Informatica zelf kan je dergelijke ontwikkelings-

lijnen zien. De eerste programmeertalen kon je nauwelijks zo noe-

men, maar al snel ontstond er theorie over het wat en het hoe van

programmeertalen, hoe syntax en semantiek te beschrijven via con-

text vrije grammatica's en attributengrammatica's, welke beperkin-

gen men zich daarbij op wilde leggen teneinde praktische systemen

te kunnen maken, en tenslotte het genereren van systemen uit voor-
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noemde beschrijvingen. Met andere woorden: geef ons een volledig

en formeel systeem en wij genereren code uit uw beschrijvingen.

Alhoewel bijna alle DSL's klein beginnen eindigen de succesvolle

toch als omvangrijk systemen. Bij nadere beschouwing blijken deze

DSL's, ondanks hun totaal verschillende toepassingsgebieden, veel

gemeenschappelijk te hebben: ze worden allemaal na verloop van

tijd met een of ander abstractiemechanisme en een of ander type

systeem uitgerust. Dit doet de vraag rijzen of we dit probleem niet

omgekeerd moeten aanpakken: beginnen met een taal met goed uit-

gedachte abstractie-mechanismen en type-systeem, en dan daar do-

mein speci�eke elementen aan toevoegen. We spreken in deze bena-

dering van Embedded DSL's ; immers, ze zijn ingebed in een andere

taal. Nu lijkt dit een diep inzicht, maar dit is wat menig program-

meur doet als hij een bibliotheek schrijft in een conventionele pro-

grammeertaal. Op deze manier wordt een hoop werk uitgespaard en

kunnen DSL's zelfs gecombineerd worden: men importeert gewoon

meer bibliotheken en heeft geen last van het eilandjessyndroom. 33

Een belangrijke vraag is of we op deze manier niet de voordelen

verliezen van een custom-made taal met een speciale verschijnings-

vorm en wellicht zijn eigen programma analyses; we kunnen (nog)

niet van een componist verwachten dat hij in plaats van muziek-

notatie Java-syntax gebruikt, maar wel zouden we bijvoorbeeld via

het type-systeem af willen dwingen dat alle maten even lang du-

ren. Bastiaan Heeren heeft in zijn proefschrift [12] laten zien hoe we

standaard type-systeem foutmeldingen kunnen laten geven in ter-

men van de ingebedde DSL's. Onlangs heeft NWO een nieuwe AIO

op dit gebied toegewezen aan Jurriaan Hage, zodat dit interessante

idee verder uitwerking kan krijgen.

Nu zijn functionele, lazy ge�evalueerde talen (zoals Haskell) bij uit-
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stek geschikt voor deze benadering (zie de proefschriften van Leijen

[15] en Augusteijn [1]), waarbij hun type-systeem helpt de zaak over-

zichtelijk te houden. Onlangs verdedigde Marcos Viera zijn proef-

schrift waarin hij laat zien hoe we de Embedded DSL benadering zelf

kunnen gebruiken om DSL's mee te beschrijven. De EDSL is dan

dus een taal waarmee je talen beschrijft, en waarmee je vertalers

genereert. We kunnen dus i.p.v. een apart attributengrammatica-

systeem te gebruiken gewoon een Haskell bibliotheek gebruiken [39,

40, 38] met alle voordelen van dien. Veel voorkomende AG patronen

kunnen nu gewoon als extra functie in de bibliotheek gestopt wor-

den, en de beschrijvingen zelf zijn gewone Haskell waarden geworden,

waarmee gerekend kan worden, die opgeleverd kunnen worden door

functies en die als parameter meegegeven kunnen worden.

Het mooie aan de gekozen benadering is dat de gegeven taalbe-

schrijvingen nog steeds volledig compositioneel zijn: de formalisme

ontwerper c.q. implementator krijgt weer een basis-taal in de vorm

van een aantal bouwblokken waaraan hij zijn eigen uitbreidingen

kan toevoegen. Waar Atze Dijkstra de Utrecht Haskell Compiler

uiteindelijk als een grote tekst genereerde kunnen we nu de compiler

construeren door een aantal los vertaalde modules samen te stellen,

waarbij het Haskell type-systeem de onderlinge consistentie bewaakt.

36

Een fraai voorbeeld hiervan vormt onze bijdrage aan de recente

LDTA challenge waarbij gevraagd wordt een rij van vertalers te con-

strueren van een toenemende complexiteit, zowel qua functionaliteit

als qua geaccepteerde taal [41]. In Figuur 1 ziet U dat we bij n as-

pecten voor m talen inderdaad precies m ∗ n losse modules moeten

aanreiken. De gestippelde vierkanten bevatten telkens een oplossing

voor een van de deelopdrachten. Verticaal vinden we de rij talen,
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Figuur 1: Architecture of First Class AG solution to LDTA challenge

en horizontaal de verschillende aspecten. Of zoals we eerder zagen:

verticaal de structuren waarmee we iets willen doen en horizontaal

de functionaliteit.

Nu is het eenmaal zo dat op veel wetenschapsgebieden men nog

druk bezig is op niveau drie, en toch al ziet dat fase vijf nuttig is

en daar zelfs al aan begint voordat het werk op niveau drie is ge-

daan. De vraag is nu opkomt wie de taak heeft de DSL's van niveau

3 te ontwerpen? M.i. zouden dat idealiter die vakgebieden zelf zijn.

Helaas is dit lang niet altijd het geval en is daarbij vaak hulp van

Informatici nodig. Nu is daar op zich niets mis mee, maar subsi-

diegevers die daarmee denken Informatica onderzoek te subsidi�eren

hebben het volgens mij mis. Helaas is het wel zo dat het bij dit

soort werk wel de uiteindelijke toepassingen minder ver weg zijn zo-

dat subsidie kennelijk gemakkelijker beschikbaar komt.
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4 De toekomst

In heb de afgelopen 30 jaar veel plezier gehad in het onderwijs en

onderzoek. Ik hoop mensen te hebben laten zien hoeveel voldoening

het kan geven iets moois te ontdekken, iets moois te maken, of iets op

een mooie manier te formuleren of bewijzen. Als discipline verschilt

de Informatica daarbij, samen met de wiskunde en de logica, qua

onderzoeksaanpak volledig van de rest van de β-faculteit waar ze

sinds en paar jaar is ondergebracht. Ik kan de problematiek niet beter

samenvatten dan door de voormalige Software Technologie UHD en

tegenwoordige decaan bij de OU Lex Bijlsma te citeren toen hij, naar

aanleiding van het geval Stapel, opmerkte: "Maar wij wiskundigen

verzinnen al onze resultaten zelf".

Wanneer we kijken naar wat het geven van onderwijs binnen de

universiteit zoal behelst dan kunnen we de volgende componenten

onderscheiden: er worden programma's met eindtermen gede�ni�eerd,

er wordt gekeken of men aan de eindtermen voldoet en er worden

diploma's uitgedeeld, men produceert onderwijsmateriaal, men be-

reidt studenten middels colleges en praktika voor op de toetsing, en

men verricht (onderwijsgebonden) onderzoek om actueel te blijven.

Met de komst van het internet, en de toegenomen mogelijkheid

om te reizen, is het geenszins vanzelfsprekend dat deze aspecten zo

sterk aan elkaar gekoppeld zullen blijven als ze dat de afgelopen eeu-

wen zijn geweest. Bij rechten kennen we al lang repetitoren, training

kan ook via het net goedkoop gekregen worden, colleges zijn vrije-

lijk beschikbaar, boeken kunnen gemakkelijk gedownload worden,

de bibliotheek is van overal bereikbaar, discussies vinden plaats via

IRC, meningen worden verspreid via blogs, vragen worden gesteld

op mailing-lijsten en om een computer te kunnen gebruiken hoef je
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echt niet meer naar de Uithof. Het is duidelijk dat er door het \af-

nemende veld" steeds meer gekeken zal worden naar wat men waar

kan leren en tegen welke kosten, welk diploma men krijgt en met

name wat dit diploma waard is. Hierbij kunnen \merken" een be-

langrijke rol spelen, maar ik ben er niet van overtuigd dat de huidige

benadering {waarbij men er van uit gaat dat de instellingsnaam zelf

als merk zal fungeren{ de juiste zal blijken te zijn. Zeker zo goed,

en waarschijnlijk beter, kan een verzameling eindtermen met een

aansprekende titel fungeren, zeker als die door meerdere instellingen

gedragen wordt, door vakverenigingen wordt erkend, gevraagd wordt

door bedrijven en gemakkelijker toegang geeft tot promotieplaatsen.

Als iemand een promotieplaats bij Inria krijgt op het gebied van

de Software Technologie omdat hij in Utrecht Software Technologie

heeft gestudeerd is dat niet omdat Utrecht ergens hoog op een lijstje

staat; maar wel maar omdat men ons moderne programmeertalen

onderwijs en onderzoek kent en weet welk niveau er gehaald wordt.

In plaats van de Informatica te dwingen de blik naar binnen de in-

stelling te richten (of zelfs uitsluitend naar binnen de β-faculteit) zou

zij gestimuleerd moeten worden een leidende rol te spelen bij het de-

�ni�eren van scherp pro�lerende internationale master programma's,

en om samenwerkingen en uitwisselingen aan te gaan met andere re-

levante Informatica groepen teneinde op die manier het programma

zichtbaar te laten worden. Zoals ik heb aangegeven liggen er op re-

search gebied grote uitdagingen en daarvoor is samenwerking nodig.

Gelukkig lijkt het er op dat de bestuurlijke stilstand van de afgelo-

pen jaren, en de daarmee gepaard gaande achteruitgang, tot staan is

gebracht en worden er op dit gebied nieuwe starts gemaakt. 42
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Afsluiting

In het voorgaande is al aan een aantal promovendi voorbijgekomen,

maar zijn sommigen nog niet genoemd omdat hun werk iets minder

in de loop van het verhaal paste. Toch wil ik ook Ernst Lippe [17] en

Eelco Dolstra [11] noemen die zich op heel verschillende tijdstippen

met con�guratie en (gedistribueerd) versiemanagement hebben bezig

gehouden. Samen met Rob Udink [36], Patrick Lentfert [16], Wis-

hnu Prasetya [26] en Tanja Vos [43] heb ik gekeken naar het bewij-

zen van gedistribueerde programma's en zelfstabilisatie. Met Martijn

Schrage [30], Martin Bravenboer [6] en Karina Olmos [23] hebben we

gekeken naar het genereren van edit omgevingen en aspecten van de

vertalerbouw. Met Nico Verwer [37] ben ik de categorie-theorie inge-

doken en ook weer veilig uitgekomen. Ook aan die samenwerkingen

heb ik veel plezier beleefd. Bedankt!

Ik wil Jan van Leeuwen bedanken voor het ooit in mij gestelde

vertrouwen. Daarbij ben ik ook de inmiddels overleden Bram van

der Sluis dank verschuldigd. Ik wil het hele Departement bedanken

voor de plezierige collegiale sfeer die ervoor gezorgd heeft dat al die

jaren zonder al te grote interne conicten voorbij zijn gegaan. Dat

mag, naar ik heb begrepen, een bijzonderheid heten.

In het bijzonder wil ik al diegenen bedanken die op een of andere

manier bij hebben bijgedragen of nog bijdragen aan de werkzaam-

heden van de Software Technologie groep; er is altijd grote inzet

getoond in het streven kwaliteit te leveren. Atze Dijkstra, Jeroen

Fokker en Piet van Oostrum zijn daar vrijwel de volle dertig jaar

bij betrokken geweest, terwijl ook Johan Jeuring, Wishnu Prasetya

en Jurriaan Hage al heel wat jaartjes hun steentje bijdragen. Met

Marinus Veldhorst heb ik altijd in vele, vele besturen heel plezierig
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samengewerkt.

Tenslotte wil ik de leden van de Haskell community en de IFIP

werkgroep 2.1. bedanken, waaronder Lambert, Johan, Andres, Roland,

Fritz, en sinds kort ook Wouter en tot voor kort ook Oege. Jullie

zijn allen ooit lid van de ST-groep geweest. Ik mocht jullie gewil-

lig oor vrijelijk misbruiken, ik heb veel van jullie geleerd en ik heb

veel gezien waarmee ik anders nooit in aanraking zou zijn gekomen.

Jullie zijn vrienden voor het leven geworden en dat is een rijk gevoel.

Lieve Mem, lieve broers en lieve schoonzussen, allerliefste Agnes: je

voelt je het prettigst op je werk als je weet dat het goed thuiskomen

is. Daar hebben jullie altijd voor gezorgd. 45
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