
De rommel van de programmeur 
Het is een van de meest frustrerende zaken die er zijn: 
een trage computer. Hoewel daar veel oorzaken voor 
kunnen zijn, heeft dat vaak te maken met fouten in de 
software waardoor de computer ‘vastloopt’. Kan de 
programmeur niet geholpen worden om fouten te 
voorkomen? 
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Het komt helaas maar al te vaak voor: de 
computer is ‘vastgelopen’ en er zit niks anders op 
dan hem opnieuw te starten. Eén van de oorzaken 
van zo’n crash kan zijn dat het geheugen van de 
computer overvol is geraakt. Hoewel dit een 
signaal kan zijn dat het nu toch echt tijd is voor 
een nieuwe computer, kan er ook een vervelender 
oorzaak van dit probleem zijn, namelijk een fout 
in de software. 

Een programmeur laat zijn programma constant zogenoemde 
objecten aanmaken, dat zijn pakketjes informatie waarin 
bijvoorbeeld getallen of tekst zit. En vaak bestaat een object weer uit 
verwijzingen naar andere objecten. Deze vaak grote verzameling 
objecten is vaak de ruggengraat van een programma omdat hierin 
alle belangrijke informatie wordt bewaard. 

Van oudsher was het de taak van de programmeur om deze 
objecten te vernietigen als ze niet meer nodig waren, zodat de 
geheugenruimte voor een ander object kan worden hergebruikt. 
Hoewel dit vrij logisch klinkt, het wordt door sommige 

programmeertalen vandaag de dag nog steeds zo gedaan, kan de 
programmeur hiermee geweldige fouten maken waardoor de 
computer steeds langzamer kan worden of een programma helemaal 
vastloopt. Mocht een programmeur namelijk alle verwijzingen naar 
een object verwijderen voordat hij het object verwijderd heeft, dan 
kan hij nooit meer bij dit object en is dat geheugen vanaf dat 
moment verloren, er is nu sprake van een geheugenlek. De 
geheugenruimte kan nu nergens anders meer voor gebruikt worden 
en niemand kan meer bij dit object om het te verwijderen, totdat een 

herstart van de computer het hele geheugen reset. 
Ook met het te snel verwijderen van een object 
kan hij zichzelf in de vingers snijden, want als hij 
een object verwijdert terwijl er nog naar 
verwijzingen naar zijn, leidt het volgen van die 
verwijzingen onherroepelijk tot een crash van het 
programma. Dit wordt het ‘dangling pointer’ 
ofwel ‘vallende verwijzing’ probleem genoemd. 

Deze problemen waren wijdverspreid toen John McCarthy in 
1959 zijn programmeertaal Lisp ontworp en McCarthy besloot 
hieraan wat te doen. Hiermee was het idee van een garbage collector 
geboren: een systeem dat tijdens het uitvoeren van een programma 
automatisch objecten opruimt die niet meer nodig zijn. Hoewel de 
programmeurs wellicht minder fouten konden maken, waren de 
eerste garbage collectors ook niet ideaal. Het kon tijdens het 
uitvoeren van een programma dan ook op onvoorspelbare tijdstippen 
gebeuren dat het programma bevroor en de garbage collector het 
geheugen ging opruimen voordat het programma verder mocht. 
Hiermee is een onderzoeksgebied geopend dat nog steeds niet 
gesloten is, alhoewel het inmiddels al een grote invloed op 
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bureaucratie nodig is.” 



programmeertalen heeft gehad. Bijna alle hedendaagse 
programmeertalen hebben wel een of andere vorm van garbage 
collection ingebouwd gekregen. 

Hoewel de voordelen van een garbage collector inmiddels 
wel duidelijk mogen zijn, rijst de vraag hoe zoiets in zijn werk gaat. 
Een simpele methode is die van ‘verwijzingen
voorziet de garbage collector ieder object van een teller die aangeeft 
hoeveel verwijzingen er naar dit object zijn. Zodra het tellertje op 
nul komt te staan, is het object niet meer bereikbaar en kan het veilig 
worden weggegooid. De voordelen van deze manier liggen voor de 
hand: een object wordt nooit te vroeg weggegooid en
een zodanige manier weggegooid dat het programma niet 
gepauzeerd hoeft te worden om verwijderbare objecten op te zoeken. 
Helaas kan deze methode niet tegen cyclische verwijzingen
kader), omdat het dan gegarandeerd is dat de teller nooit nul zal 
worden. 

Dit probleem is echter niet het grootste probleem met deze 
aanpak. Net zoals in het gewone leven, kunnen processen vaak 
sneller lopen als er weinig bureaucratie nodig is. In de informatica 
probeert men dan ook om softwarematige bureaucratie tot een 
minimum te beperken en daarom was men niet blij met deze aanpak.
Bij iedere nieuwe verwijzing die gemaakt wordt moet de teller 
worden opgehoogd en als een verwijzing verdwijnt moet de teller 
weer worden verlaagd. Dit levert een hoop extra handelingen die een 
programma met veel objecten en verwijzingen merkbaar kan 
vertragen. Daarom is men verder gaan zoeken naar manieren waarbij 
er minder administratie nodig is. 

Een van de oplossing voor dit probleem is die van ‘tracing 
garbage collectors’. Hierbij hoeft de garbage collector helemaal geen 
administratie bij de objecten meer te plaatsen, hij hoeft alleen een 
lijst van alle objecten bij te houden. Vervolgens kan hij worden 
gevraagd om een opruimactie uit te voeren, bijvoorbeeld omd
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zichzelf niet uit andere objecten bereikbaar is, zal het toch worden 
verwijderd. Het grote nadeel van deze nogal simpele oplossing is dat 
het hele programma moet worden bevroren tijdens het uitvoeren van 
een opruimactie, om te voorkomen dat verwijzingen worden 
veranderd tijdens het uitvoeren van de opruimactie, anders kunnen er 
allerlei rare verschijnselen optreden als objecten die te vroeg of te 
laat worden verwijderd met alle problemen van dien. Dit is echter 
voor veel applicaties niet acceptabel, stel je voor dat je computer 
tijdens het kijken van een film even bevriest omdat het geheugen 
moet worden opgeruimd! 

Door verdergaand onderzoek in de informatica zijn beide 
methoden, ‘verwijzingen tellen’ en ‘tracing garbage collection’ 
verder verbeterd en zijn de problemen zoals die hier zijn beschreven 
allemaal opgelost. Als resultaat hiervan gebruikt bijna iedere 
moderne programmeertaal wel een vorm van garbage collection, 
vaak een kruising tussen de genoemde methoden, zodat de 
programmeurs zich geen zorgen meer hoeven te maken over het 
opruimen van objecten. Een reden voor programmeurs om niet op te 
letten is dit helaas nog niet, want we lezen nog te vaak over software 
die niet goed functioneert. Tot die tijd zal onderzoek nodig blijven 
om fouten te voorkomen en bestaande oplossingen te verbeteren. 


