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Het programmeren in Turbo Pascal is populair in MSX-minnend Nederland. En dat is 
begrijpelijk; Pascal is een gestructureerde taal, die bovendien beduidend sneller is dan 
Basic. Dat is voornamelijk te danken aan het feit dat Pascal gecompileerd wordt. 
Helaas ontbreekt het Turbo Pascal aan grafische mogelijkheden, waarvan MSX-Basic 
weer veel beter voorzien is. 
 
Verreweg de meeste programma's in MSX-Basic - die bijvoorbeeld gebruik maken 
van die grafische instructies - zijn daardoor niet zomaar om te zetten naar Turbo 
Pascal. Het kan wel, maar het kost moeite en vereist een grondige kennis van de 
MSX-computer. 
 
De bibliotheek MDL-lib van Martijn Dekker brengt daar drastisch verandering in. 
Vrijwel alle mogelijkheden van Basic komen met deze uitgebreide bibliotheek binnen 
het bereik van de - gevorderde -Pascal-programmeur. 
 
Succesvol, maar beperkt 
 
Turbo Pascal is een succesvol product. Na de oorspronkelijke CP/M versie kwam er 
een versie voor MS-DOS, die inmiddels tot 6.0 geëvalueerd is. Gelukkig voor de 
MSX'ers is de CP/M versie door Philips aangepast voor MSX-DOS. Hoewel de 
'goede oude' versie 3.0 zeker niet de modernste is, biedt hij een comfortabele manier 
om - ook grotere - programma's te ontwikkelen. 
Maar zoals gezegd is het nut van Turbo Pascal beperkt, omdat er geen enkele MSX-
specifieke opdracht in de hele taal te vinden is. Het tekstscherm wordt slechts ten dele 
ondersteund - geen kleur! - en het grafische scherm al helemaal niet. Geluid maken 
via de MSX geluidschip is niet mogelijk en ook de cassetterecorder wordt niet 
ondersteund, evenmin als de joystick of de muis. 
Ergens is het wel begrijpelijk dat de pogingen om alle mogelijkheden van MSX-Basic 
toegankelijk te maken vanuit Turbo Pascal nooit echt geslaagd zijn. Het is namelijk 
helemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. Een grondige kennis van zowel MSX als 
Turbo Pascal en machinetaal (!) is een vereiste om Turbo Pascal met de BIOS van 
zowel MSX l als MSX2 te laten samenwerken. De onderlinge verschillen tussen 
individuele MSX-computers - die echter wel allemaal binnen de standaard vallen - 
maken het er ook niet makkelijker op. Valt de snelheid van Pascal dan nooit te 
combineren met de veelzijdigheid van MSX-Basic? 
Het antwoord is: nu wel. Want nu is er de MDL bibliotheek. Op het gevaar af als een 
reclamespotje te gaan klinken: dit is een droomproduct. Daar komt nog eens bij, dat 
het ontzettend weinig kost: slechts 25 guldens. U hoort het goed: slechts 25 guldentjes 
voor dit prima... Maar laten we ons niet te ver laten meeslepen. Wat biedt MDL de 



Pascal programmeur? 
 

 
 

Tabel 1: de twaalf MDL-bibliotheken 
 
 
12 bibliotheken 
 
Een eerste inspectie van de MDL-diskette leert dat er 43 bestanden op staan, waarvan 
er twaalf de extensie LIB dragen. Nog meer telwerk leert, dat MDL-lib 147 functies 
en procedures bevat. Dat lijkt wat overdreven. Waarom niet één grote bibliotheek? 
Toch heeft de auteur de hele bibliotheek bijzonder netjes opgezet. Ons 
recensieexpemplaar droeg het versienummer 2.0, waaruit je zou kunnen opmaken dat 
er ooit een 1.0 geweest is. Het is in ieder geval te zien dat deze bibliotheek al een 
tijdje bestaat: hij zit goed in elkaar. 
Eigenlijk gaat het hier om een stelsel van bibliotheken die elkaar op allerlei manieren 
nodig hebben. Er is een basis-bibliotheek - MDLLIB geheten - die de routines bevat 
die alle.andere bibliotheken nodig hebben. Zo gebruikt bijvoorbeeld de VRAM2-
bibliotheek deze functies en biedt hij daarnaast extra procedures zoals 'WriteVram'. 
De grafische bibliotheek voor MSX2 GRAPMSX2 maakt op zijn beurt weer gebruik 
van de routines uit VRAM2. 
Deze aanpak heeft weliswaar tot gevolg dat er nogal wat verschillende bibliotheken 
op de werkdiskette rond zullen zwerven, maar het heeft ook voordelen. Zo blijft 
bijvoorbeeld de compileertijd beperkt; alleen de bibliotheken die echt gebruikt 
worden, worden meegecompi-leerd. De joystick-routines nemen - zolang ze niet 
nodig zijn - geen compilatietijd of geheugen in beslag. Een bijkomend voordeel is, dat 
het uiteindelijke .COM file kleiner is dan anders. Een nadeel is wel, dat er enig 
planwerk verricht moet worden, voordat het programma werkt. Elke bibliotheek 
bestaat namelijk nog eens uit maximaal vier delen: een deel met de TYPE, CONST en 
VAR definities plus een bestand met de eigenlijke procedures en functies. Niet elke 
bibliotheek heeft echter elk type bestand; dat moet even nagekeken worden. En dan 
komen we meteen op ons voornaamste punt van kritiek: de documentatie. 
 



Helder maar onvolledig 
 
Het is begrijpelijk dat Martijn de documentatie niet op papier bijlevert; dat kun je 
voor die prijs ook niet verwachten. De handleiding staat in de vorm van een 
aantal tekst-bestanden op diskette en met een demonstratieprogramma kunnen ze in 
de juiste volgorde worden afgedrukt. Maar wat te doen als er geen printer in huis is? 
Ons voorstel: lever de documentatie indien gewenst ook op papier bij, tegen kostprijs. 
Pluspunt is het feit dat de handleiding volledig Nederlandstalig is. Dat het schrijven 
van Nederlandse handleidingen in de toch op Engels gebaseerde computerwereld niet 
eenvoudig is blijkt bijvoorbeeld uit het door Martij n uitgevonden woord 'includeren'. 
Waar zou daar de klemtoon liggen? Is het includeren of includeren? 
Wat we echter misten is een index. Het is niet mogelijk te achterhalen in welke 
bibliotheek een bepaalde functie of procedure zich bevindt en er is evenmin een 
overzicht van globale variabelen, types of constanten die door MDL gebruikt worden. 
Er is wel een - overigens uitstekende - beschrijving van elke deel-bibliotheek. Daarin 
staat een duidelijke omschrijving van alle onderdelen met een heleboel nuttige 
opmerkingen erbij. 
 
Die zijn overigens soms wel wat technisch: bij de prompt-procedure staat 
bijvoorbeeld dat dit overeenkomt met: "REM of' in direct mode" 
onder Basic. Het klopt, daar niet van, maar niet iedereen zal het begrijpen. Over de 
source-code van de bibliotheek is eigenlijk hetzelfde te zeggen. Hij is helder en van 
prima Nederlandstalig commentaar voorzien, maar dat commentaar is af en toe te 
technisch. Wie echter zijn of haar MSX goed kent zal het zeer verhelderend vinden 
om te zien wat er allemaal gebeurt. 
 

 
 

Tabel 2: Een deel van de mogelijkheden van MDL-LIB 
 
Interface 
 
De MDL-lib biedt de Pascal programmeur een interface tussen Turbo Pascal en de 



MSX BIOS. Dat lijkt misschien simpel, 
maar dat is het zeker niet. Voor zover wij hebben kunnen zien is Martijn echter 
bijzonder netjes te werk gegaan; wij zijn ervan overtuigd dat alle procedures op alle 
bestaande MSX computers zullen werken - en dat hebben we wel eens anders gezien! 
De enige uitzondering daarop zijn de procedures die de Basic-interpreter aanroepen, 
maar daarbij geeft Martijn zelf al aan dat er mogelijk problemen kunnen optreden, 
hoewel hij ze niet verwacht. Wij verwachten ook weinig problemen, maar je weet het 
nooit. Het behoort in ieder geval vermeld te worden als er dingen niet volgens de 
standaard werken. 
Maar er is meer. De bibliotheken bieden ook een paar onverwachte extra's, zoals een 
zeer algemene sorteer-routine. Ook zijn er disk-routines en zelfs 'turtle-gra-phics'. Zie 
tabel l voor een overzicht van de bibliotheken en hun taken. Ook is de write-opdracht 
intelligent: als het scherm in de grafische mode staat, kan er toch tekst op afgedrukt 
worden, gewoon met write() en writeln(). Nogmaals: het is een compleet en doordacht 
product. 
 





 
 
PC-compatibel 
 
Wat kunnen we nog meer zeggen? Voor zover wij hebben kunnen controleren is zo 
ongeveer elke BIOS routine van zowel MSX1 als MSX2 vertegenwoordigd in MDL 
en nog onder een begrijpelijke en gemakkelijk te onthouden naam ook. De meeste 
procedures hebben dezelfde naam als in Basic, of de naamgeving komt overeen met 
Turbo Pascal voor de PC. 
Zelfs zonder documentatie op papier en zonder alfabetische inhoudsopgave per 
bibliotheek konden we het Pascal-programma in listing l in ongeveer tien minuten 
schrijven. Dat geeft een aardig idee over hoe de bibliotheken gebruikt moeten worden 
en hoe de grafische capaciteiten van MSX2 in scherm 5 benut kunnen worden. Het 
programma tekent 32 figuren op het scherm in 16 kleuren en kiest vervolgens steeds 
willekeurig een figuur, die dan over een ander figuur heen gelegd wordt. 
We hebben ook een Basic-versie gemaakt, zie listing 2. In het eerste deel is er weinig 
verschil te merken tussen MSX-Basic en Turbo Pascal: de eerste doet er bijna 10 
seconden over, de tweede ruim 11. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de 
CIRCLE-opdracht vanuit Pascal via een aanroep van de Basic-ROM verloopt. 
Hiervoor is het nodig dat er een Basic-statement aangemaakt wordt, dat vervolgens 
door de interpreter wordt afgehandeld. Dit is de enige manier om de CIRCLE-
opdracht via de ROM te laten verlopen, maar het is natuurlijk niet sneller dan Basic. 
In het tweede deel wordt niet de Basic-ROM maar de SUB-ROM gebruikt, namelijk 
voor het inverteren en kopiëren van de rechthoeken. Hierbij hoeft er alleen maar een 
inter-slot CALL te worden uitgevoerd en er blijkt wel een duidelijk verschil. Turbo 
Pascal scoort een kleine 14 seconden, tegen Basic 37. Dat is twee tot drie keer zo snel.  
Nu is dit natuurlijk een vrij willekeurige test, maar hij heeft wel degelijk waarde. 
Zoals gezegd is de functie van MDL heel vaak niet meer dan die van een interface; 
het is de BIOS die steeds het zware werk doet. Sommige functies worden daardoor 
niet sneller, maar juist een tikje langzamer; andere gaan er wel op vooruit. De winst 
zit hem echter niet in de aanroep van de BIOS, maar in het verschil tussen een 
compiler en een interpreter. Bewezen is in ieder geval wel, dat de MDL bibliotheek 
Turbo Pascal een stuk krachtiger maakt. 
 
 



Nog even wat feiten: het eigenlijke Pascal-programma is 98 regels lang. Turbo Pascal 
meldt na compileren echter dat er 1038 regels gecompileerd zijn; voor het gebruik van 
de bibliotheken MDLLIB, VRAM2 en GRAPMSX2 moet kennelijk de prijs van ruim 
900 te compileren regels betaald worden. Het resultaat was een .COM bestand van 13 
kB. 
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