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Pioneering Software in
the 1960s
Jan Kraak j.kraak@rug.nl
Fotografie: J. Kraak

Van 2 tot en met 4 november 2006 vond de conferentie
Pioneering Software in the 1960s in Germany, The
Netherlands and Belgium1 plaats in het Centrum voor
Wiskunde en Informatica (CWI) te Amsterdam.
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