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1971 – 1979 Van rekenliniaal tot dubbele computerschermen. 

In 1971rekenden alle constructeurs met een rekenliniaal.  Een grote voor op het bureau en een kleine 

om mee te nemen naar vergaderingen.   Sommige constructeurs werkten zelfs met een ronde, 

doorgaande liniaal. Je hoefde dan niet telkens terug te schuiven.    Als het echt serieus werd dan hadden 

we ook de beschikking over enkele roterende rekenmachines  die wel exact konden vermenigvuldigen.  

In de wandelgangen heetten ze “koffiemolens “. 

De afdeling Prodo (Productontwikkeling) was bevoorrecht.  Zij beschikte over HP-rekenmachines die 

circa 2000,-- gulden kosten.  Maar zij moesten ook veel moeilijker rekenwerk verrichten.  Daar kon je 

ook goniometrische functies en logaritmen mee berekenen. 

Medio 1974 kwam Texas Instruments op de markt met een rekenmachine van circa 750 gulden.  Deze 

kon vrijwel net zo veel en was eenvoudiger, logischer, te bedienen. 

In die tijd ontvingen de tekenaars en constructeurs  “tekengeld”  voor de aanschaf (via inkoop)  van 

potloden, driehoeken, enz..  Het geld was zo ruim dat tegen Sinterklaastijd ook  dozen kleurpotloden 

werden aangeschaft.  Een groep vroeg aan de directie of ze zo’n Texas Instruments rekenmachine 

mochten aanschaffen met behulp van het tekengeld.  De Werf kocht de rekenmachines en elke maand 

werd een deel van de schuld afgeschreven.   Twee jaar later hadden velen nog een schuld van 500 tot 

600 gulden. Inmiddels lagen de rekenmachines in de winkel voor circa 200 gulden.  Dat was wel erg 

zuur.  De directie besloot toen de schuld kwijt te schelden. 

Ondertussen gingen de rekentechnieken steeds verder. De Eindige Elementen Methode was het meest 

geavanceerd.  De kraangieken van Heerema werden zo doorgerekend.  Overdag alle gegevens inponsen 

en aan het eind van de dag de ponskaarten naar de IBM- computer in Rijswijk brengen.  De volgende 

morgen de resultaten ophalen. 

Al snel was men in Rijswijk in staat om ook een tekening van de invoer te leveren.  Tja,  en dan bleek      

’s morgens dat er bij een staaf een “min-teken” vergeten  was. De staaf stak geheel uit het frame.   Dus 

nogmaals het geheel weer inleveren. 

De tijd ging snel.  Medio 1978 zat een constructeur al achter twee beeldschermen en kon de 

constructies dimensioneren en doorrekenen. 

 


