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Even voorstellen
Hugo Walg, beoogd secretaris van CompUsers

Beste CompUsers‐
leden en abonnees,

Graag neem ik de
gelegenheid te
baat om me aan u
voor te stellen als
de toekomstige se‐
cretaris van deze
vereniging.

Mijn naam, Hugo Walg, bent u waar‐
schijnlijk al in nieuwsbrieven tegenge‐
komen, en het is zeer wel mogelijk dat
u zich heeft afgevraagd wat dat nu
weer voor figuur is. Welaan, het is de
bedoeling, dat ik de huidige secretaris,
Frans Dijkhoff ga opvolgen, want die
heeft deze slopende vrijwilligersbaan al
vijf jaar vervuld, en hij heeft nu rede‐
nen om het stokje over te dragen.
Daarom ben ik nog even – tot de vol‐
gende ALV – de secretaris die door u ge‐
kozen moet/kan gaan worden, vandaar
dat ik mijzelf omschrijf als ‘secretaris
elect’.

Het is duidelijk dat ik voor een zware
taak kom te staan, want het is buiten‐
gewoon moeilijk om Frans Dijkhoff, die
de vereniging al die jaren heeft gedra‐
gen en alle ‘ins en outs’ kent, in ook
maar enig opzicht te evenaren.
Als kaderlid assisteert hij Leen van
Goeverden rond onze evenementen
(waaronder de MegaCompUfairs), hij
runt grotendeels de ProgrammaTheek,
agendeert vergaderingen, notuleert en
houdt een stuk ledenadministratie bij.
Hij doet nog veel meer dan ik nu op
papier kan bedenken. Als ik dat alleen
al zou proberen na te volgen levert dat
een berg stress op, en het is een reden
om er niet eens aan te beginnen.

In eerste instantie ben ik sterk afhan‐
kelijk van de kennis van anderen over
allerlei aspecten. Er zullen procedures
moeten worden beschreven, en ik zal
alles wat buiten gewone ‘kantoor’‐
secretaristaken valt (vergaderingen,
stukken verzamelen, schrijven e.d.)
moeten vragen. Gelukkig is Frans nog
steeds voor deze dingen beschikbaar,
omdat hij kaderlid blijft. Daarnaast heb
ik in de weinige uurtjes dat ik Frans in
persoon mocht ontmoeten, gemerkt dat
hij een aimabel mens is, geen blad voor
de mond neemt, recht toe recht aan
zegt wat hij denkt, en daarnaast strikt
eerlijk is.

Wat mijzelf betreft: ik heb inmiddels
onlangs de leeftijd van 71 jaar bereikt,
ben (ooit) in 1976 als scheikundige ge‐
promoveerd, en kan mezelf een redelij‐
ke allrounder op computergebied noe‐
men, maar dan meer qua ouderwetse
technieken. Ik ben in 1972 begonnen

met Fortran 4 en Assembler program‐
mering op een Control Data 6400 onder
SCOPE van het Zeeman laboratorium
van de Natuurkundefaculteit van de
Universiteit van Amsterdam. Met mag‐
tapes, en met een videoconsole met
een oscilloscoopbuis waar je de bewer‐
kingen op de geheugenadressen live kon
zien. Geniaal voor die tijd.

Ik mocht in de avonden ook operator
zijn. Ik heb één keer meegemaakt dat
een tape van de manshoge tapedrive af
vloog! Maar wie kent die firma nog?
Daarna in academische setting diverse
merken 16‐bits minicomputers, zalen
vol, alle nog met ponskaarten en pons‐
band, vervolgens met een Digital Equip‐
ment VAX 11/780 (onder VMS, onover‐
troffen...), en tot slot de server‐
omgeving van wat nu het VU medisch
centrum is. Daar heb ik mijn pensioen
gehaald.
Wie kent nog het netwerk operating sy‐
stem ‘Banyan Vines’? Of ‘Token Ring’?
En de uitermate lastige overgang naar
TCP/IP‐gerichte netwerktechnologie,
waarop de geprogrammeerde delays uit
libraries niet meer bleken te werken?
Ik heb nog de eerste home/spelcompu‐
ters ZX81, Commodore 64 met alles er‐
op en eraan, een CPM sjouwcomputer
met twee 5¼’ floppies in bezit gehad,
evenals de eerste generatie ‘echte’ pc’s
(met een Intel 8086‐processor), daarna
een AT, gevolgd door alles wat er daar‐
na op pc‐gebied is verschenen.

Programmeren deed ik thuis eerst in
C64‐Basic, op het werk in Fortran dia‐
lecten, in diverse Assemblers, later
diverse Pascal‐varianten, daarna weer
VBasic, Oracle PL/SQL en macro‐talen.
Systeemprogrammering werd later
steeds meer applicatiewerk. Vaak zat ik
thuis tot ’s nachts drie uur te puzzelen
aan mijn thuisprojecten, zoals een be‐
lasting‐bijlagegenerator in Lotus 123‐
macro, een garageproject voor APK‐
formulieren in Pascal en een grote da‐
tabase in Dbase IV voor tangoscholen
(hobby). Op het VUmc programmeerde
ik alle analyserkoppelingen met ‘busi‐
ness rules’ aan het centrale informatie‐
systeem. Het enige waar ik niet mee
bezig ben geweest is Linux.

De laatste ontwikkelingen wil ik niet
meer in de diepte uitpluizen. Dat levert
mij ook niet veel meer op, want eigen‐
lijk is alles er al. Je kan het zo gek niet
bedenken, of er is wel een app of pro‐
gramma voor te krijgen. Websiteont‐
wikkeling kan door junior middelbare
scholieren worden gedaan, enz.
De hardwareontwikkeling heb ik altijd
wel bijgehouden, en daar help ik vaak
intimi mee. Verder heb ik recentelijk

nog een paar jaar een website onder‐
houden (in Wordpress, niet in Dumpert
of Yoomla), en ontwikkelde ik rappor‐
tage vanuit een database middels
Crystal Reports.
Anders dan Frans deed, zie ik mezelf
echter geen technische bijdragen meer
leveren voor de SoftwareBus. Maar je
kunt nooit weten, want soms moet ik
nog wel eens wat uitzoeken, en dat
levert vaak een hoop irritatie en frus‐
tratie op, die ik een ander wellicht kan
besparen.

Mijn bezigheden bestaan thans bijna
geheel uit de (serieuze) pianostudie,
waarvoor geluidsopnameprogrammatuur
van belang is, en af en toe een ‘aanval’
van fotografie, echter beperkt tot
vakanties en natuur. Verder ben ik gek
op science fiction. Helaas wordt de
zender SyFy in Nederland niet meer
aangeboden. Via een VPN‐provider dan
maar naar de Britse uitzending.

Terzijde: ik heb persoonlijk ervaren dat
er onder de vlag van de HCC groepe‐
ringen zijn waar het eindresultaat be‐
langrijk wordt geacht en de weg er
naartoe nauwelijks aandacht krijgt. Dat
zou m.i. andersom moeten zijn.
Bespreking van b.v. bewerkingstech‐
nieken van foto’s met demonstratie
over hoe dat dan moet, heeft plaatsge‐
maakt voor bespreking van foto’s en
competitie tussen de deelnemers. Dit
laatste om discussie over onze grond‐
slagen maar weer eens op te schudden.
We hebben al een domoticaplatform,
maar voordat je het weet is er ook
eentje voor Internet of Things‐gebrui‐
kers, zoals voor koelkasten of voor
NEST‐thermostaten. En dan bedoel ik
niet de domotica waarvoor men zelf
moet bouwen of programmeren, maar
de kant en klare apparaten en apps.

Ik acht mezelf geen ervaren bestuurder.
We moeten in de praktijk zien hoe alles
zich gaat ontvouwen. Maar gezien de
wens van de huidige secretaris om af‐
gelost te worden, en gezien de droevige
vertoning van het hoofdbestuur HCC op
de laatste ALV, voelde ik me geroepen
om eens met Clemens Schellens te gaan
praten, en dat heeft geleid tot dit
avontuur. Of het allemaal dóórgaat, en
ik inderdaad benoemd ga worden,
hangt van de ALV af. In elk geval ‐ in
het licht van de huidige relationele pe‐
rikelen met de moedervereniging ‐ zal
ik de gedragslijn van het CU‐bestuur
volgen.

We zien elkaar ‐ neem ik aan ‐ spoedig
terug, live en op papier.

Hugo Walg




