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Dr. ir. C.J. van Duijn 

T oegepaste Analyse 
in Poreus Perspectief 

Van zandkorrel tot vrije-rand 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt 

van bijzonder hoogleraar om werkzaam te zijn 

op het vakgebied van de wiskunde, 

in het bijzonder de toegepaste analyse, 

vanwege de Stichting Leids Universiteits-Fonds, 

aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 

op 30 november 1990. 
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Mijnheer de Rector Magnificus, 
Zeer gewaardeerde toehoorders, 

Toegepaste analyse is binnen de wiskunde het vakgebied dat zich bezig houdt 
met de analyse van wiskundige modellen van problemen bijvoorbeeld uit de 
natuurkunde, de scheikunde en niet te vergeten de technische wetenschappen. 
Dit houdt in dat iemand die werkzaam is op dit vakgebied van tenminste twee 
zaken verstand dient te hebben. Op de eerste plaats zal hij genoeg van wiskunde 
moeten afweten om relevante infonnatie uit die modellen te kunnen halen. 
Daamaast moet hij voldoende kennis van het toepassingsgebied hebben om zich 
er van te overtuigen dat de betreffende modellen de moeite waard zijn bestudeerd 
te worden en om te kunnen communiceren met de aanreikers van de problemen. 

Afuankelijk van belangstelling en talent wordt over het algemeen een van deze 
twee componenten meer of minder ontwikkeld. Er zijn binnen de toegepaste 
analyse onderzoekers die zich vrijwel uitsluitend bezig houden met de ont
wikkeling van het noodzakelijke wiskundige gereedschap. We hebben het dan 
bijvoorbeeld over mensen die theoretische aspecten van integraalvergelijkingen 
of differentiaalvergelijkingen bestuderen, zonder zich al te zeer te bekommeren 
over de vraag of hun resultaten zo direct een toepassing hebben. Dikwijls laten 
deze mensen zich moeilijk onderscheiden van wat men pleegt aan te duiden als 
zuiver wiskundigen. Aan de andere kant zijn er onderzoekers die zich richten op 
bet ontwikkelen van de modellen en de numerieke evaluatie van de geconstru
eerde vergelijkingen, zonder zich al te veel zorgen te maken over theoretische 
complicaties. Deze mensen zijn vaak zo toegepast dat ze niet of nauwelijks te 
onderscheiden zijn van de fysici, chemici of ingenieurs. 

Complexiteit van de problemen 

Het aantal toegepast analytici dat aan beide componenten tegelijk een aandeel 
levert is niet zo groot. 
Het probleem is namelijk dat zowel aan de kant van de theorie als aan de kant van 
de toepassing de methoden, de technieken en de resultaten zo uiteenlopend zijn 
geworden dat het vrijwel onmogelijk is het gehele spectrum aan beide zijden te 
overzien. Denkt u alleen maar eens aan water gaande is op het gebied van de niet
lineaire partiele differentiaalvergelijkingen. Wie is in staat bij te houden, laat 
staan mee te werken aan de ontwikkelingen op de deelgebieden, ik noem er 
enkele, niet-lineaire eigenwaarde problemen, niet-lineaire diffusievergelijkingen, 
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hyperbolische differentiaalvergelijkingen of vrije-rand problemen? Dit zijn 
vakgebieden op zich geworden met ieder hun eigen specialisten. 

Aan de kant van de toepassing is het al niet veel beter. Het is naar mijn idee 
vrijwel onmogelijk in te gaan op de diepere vragen die in de diverse toepassings
gebieden aan de orde komen. Men kan hierbij tegenwerpen dat het aan de kant 
van de modellen toch allemaal natuurkunde is wat de klok slaat en dat men 
daarom met kennis van zaken op dit gebied een heel eind kan komen. Zeker, 
kennis van bet vak fysische transportverschijnselen vormt een goede basis om 
met ontwerpers en gebruikers van modellen te kunnen communiceren. Het is dan 
ook geen toeval dat veel mensen uit de hoek van de toegepaste analyse een 
natuurkunde achtergrond hebben. Echter, we weten ook dat vakgebieden zoals 
scheikunde, hydrologie of stromingsleer, om er maar weer enkele te noemen, 
zich ieder in een richting hebben ontwikkeld, met een eigen terminologie en een 
eigen vraagstelling. Als het model van een chemisch proces leidt tot een reactie 
- diffusievergelijking, dan kan men met een zekere fysische intuYtie wel enig 
begrip opbrengen voor de vorm van de diffusieterm in de vergelijking. Orn echter 
de vorm van de reactieterm - de essentie van het model - te kunnen begri jpen, zal 
men zich moeten verdiepen in de theorie van reactie kinetiek zoals die door 
chemici is ontwikkeld en beschreven. 

Stel nu dat iemand bij je langs komt met vragen over deze reactie
diffusievergelijking. Je legt dan uit hoe de oplossing zich zal gedragen, laten we 
zeggen als functie van de plaatscoordinaten en de tijd. Dan kan bet gebeuren dat 
je daarmee deze persoon in opperste verwarring brengt, omdat zijn model 
blijkbaartot uitkomsten leidt die hij niet had verwacht of die strijdig zijn met zijn 
interpretatie van het verschijnsel. Over het algemeen ontstaat er dan een 
levendige discussie en voor je het weet raak je verzeild op zijn specifieke 
vakgebied. Samen probeer je er dan uit te komen met allebei je eigen inbreng. 
Het is mijn stellige overtuiging dat iemand met een gedegen wiskunde-opleiding, 
bijvoorbeeld in de analyse of in de stochastiek, een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan het ontwikkelen van een model. Hij is namelijk in staat te overzien 
wat de consequentie zal zijn van de gekozen wiskundige formulering. 

Noodzakelijke beperkingen 

Rekening houdend met de complexiteit en diversiteit van zowel de theorie als de 
toepassing en gelet op zijn eigen beperktheid, zal de toegepast analyticus die aan 
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beide componenten een bijdrage wil leveren zich willen richten op een bepaald 
toepassingsgebied. Hij zal zich daarin willen verdiepen en trachten daaruit 
problemen te putten om vanuit die invalshoek een bijdrage aan de wiskunde te 
leveren. 

Dat wil niet zeggen dat hij niet af en toe over de schutting bij de buren zal kijken. 
Zeker als je problemen vanuit de wiskunde - vanuit de vergelijkingen - benadert, 
ontdek je vaak analogieen die anders voor de zuivere toepassers verborgen 
zouden blijven. Zo is er bijvoorbeeld grote analogie tussen de beschrijving van 
de beweging van een mengsel zoet en zout grondwater (ik kom daar zo dadelijk 
uitvoerig op terug) en de beschrijving van de beweging van gaten en elektronen 
in een balfgeleider: in beide gevallen bebben we te maken met een stelsel 
gekoppelde partiele differentiaalvergelijkingen, een elliptische vergelijking 
voor de potentiaal en een convectie-diffusievergelijking voor bet transport van 
bet zout of van de gaten en elektronen. 

In mijn geval ben ik door mijn promotor op bet "poreuze media" spoor gezet met 
als bagage de theorie van de niet-lineaire diffusievergelijkingen. Daar heb ik in 
de tien jaar na mijn promotie natuurlijk nieuwe onderwerpen en specialismen 
aan toegevoegd, maar met name de poreuze media kwesties (dat wil zeggen 
wiskunde problemen die optreden bij de beschrijving van stromings- en 
transportprocessen in poreuze materialen - denk bijvoorbeeld aan de stroming 
van water door zand -) bebben mij nooit meer losgelaten. Natuurlijk speett 
daarbij een grote rol dat ik bijna drie jaar als toegepast wiskundige bij het 
Laboratorium voor Grondmecbanica heb gewerkt. Belangrijker is echter dat ik 
binnen de andere discipline steeds appreciatie beb ondervonden voor mijn 
inbreng als wiskundige. Hoe gemakkelijk is bet niet om tbeoretiscb werk af te 
doen als 'niet praktisch' en bet daarom van nul en generlei waarde te verklaren. 
Men verwart dan zaken als bet begripsmatig analyseren van een model en bet op 
een of andere manier produktierijp maken van een model. Het conflict tussen 
'wat is eraan de band' en 'watkunnen weermeedoen'. Ikprijs mij gelukkigdat 
er bij de technische faculteiten van de Tecbnische Universiteit Delft en bij 
instituten in de omgeving mensen werken zoals Hans Bruining, Arnold Verruijt 
en Frans Barends, en niet te vergeten Sjoerd van der Zee en Pieter Raats van de 
Landbouw Universiteit Wageningen, die het belang inzien van contacten met 
wiskundigen voor de ontwikkeling van hun eigen vakgebied. 
Het spreekt overigens voor zich dat ik ook binnen deze universiteit en in het 
bijzonder binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen op zoek zal 
gaan naar onderzoekers die dit denkbeeld delen. Het zou niet alleen nuttig zijn 
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voor bet onderzoek op zich, maar oak als opleidingsaspect voor studenten en 
promovendi. 

Zo op bet eerste gezicht zou je denken dat iemand uit mijn vakgebied maar een 
tobberig bestaan leidt. Aan de ene kant wordt hij vaak niet voor vol aangezien 
door zijn collega's wiskundigen, omdat hij zich te veel met toepassingen bezig 
houdt. Aan de andere kant zoekt hij erkenning voor zijn inbreng als wiskundige 
bij de modellenmakers. Geen erkenning betekent vaak 'niet praktisch' en dus 
wegwezen geblazen. Hij dreigt daarmee enigszins tussen wal en schip terecht te 
komen. Ik kan u echter verzekeren dat bet zo' n vaart niet loopt en dat omgekeerd 
bet spanningsveld tussen theorie en praktijk juist inspirerend kan werken. In 
ieder geval ben ik er niet ongelukkig onder geworden. 

In plaats van in algemene termen te blijven, wil ik voor bet toepassingsgebied 
Grondwater Dynamica aan de hand van een voorbeeld laten zien hoe de 
wisselwerking wiskunde - toepassing functioneert. Voordat ik dit echter doe, 
lijkt bet me nuttig u een anekdote te vertellen die duidelijk aangeeft op welke 
manier tegen een wiskundige, toegepast of niet, wordt aangekeken. 

Twee mensen zitten in de gondel van een luchtballon. Ze zijn verdwaald en ze 
drijven in de richting van de zee. Als ze het strand passeren zien ze daar een 
eenzame figuur staan. Ze roepen hem toe: "Waar zijn wij ?". De man kijkt naar 
boven en zegt niets. Onderwijl drijft de ball on verder en verder. Als hij bijna aan 
de horizon is verdwenen roept de man op het strand terug: "U bent in een 
luchtballon!". De twee mensen in de gondel kijken elkaar verbijsterd aan en 
concluderen na een tijdje dat de man op het strand een wiskundige moet zijn. 
lmmers, (i) het duurde erg tang voordat hij reageerde, (ii) het antwoord was 
akelig exact en (iii) het antwoord was volkomen nutteloos. 

Er zijn bier dus drie aspecten in bet geding. Er is een probleem met de tijdschaal 
waarop een wiskundige functioneert en er zijn opmerkingen over exactheid en 
nut. Al met al toch een tamelijk negatief beeld. Ik zal mijn voorbeeld als 
commentaar inzetten om te trachten dit beeld te nuanceren. 
Het voorbeeld betreft een typisch Nederlands probleem. 

Het zoet - zout probleem 

Nederland heeft een indrukwekkende traditie op bet hydrologische en civiel-
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tecbniscbe vlak en in bet bijzonder daar waar het de worsteling met het zeewater 
betreft. Omdat grote delen van ons land zich onder bet gemiddeld zeenivo 
bevinden, zal het zoute zeewater voortdurend de neiging bebben om onder de 
dijken en duinen, via doorlaatbare lagen in de ondergrond, landinwaarts te 
stromen. Orn tal van redenen vinden we dat ongewenst en om het te verhinderen 
compenseren we deze zoutwaterflux met een zoetwaterflux afkomstig van 
neerslag en uit de grote rivieren. 
Alsof de problemen nog niet groot genoeg zijn, hebben we ook nog een aantal 
drinkwaterreservoirs aangelegd in de duinen, dus als bet ware bovenop bet zoute 
water van de zee. Dit potentiele drinkwater is afkomstig van de rivieren en wordt 
naarde duinen gebracht omdat hetdaar betrekkelijk gemakkelijk opgeslagen kan 
worden en omdat het water, nadat het later weer aan de reservoirs wordt 
onttrokken, van betere kwaliteit blijkt te zijn vanwege filtratie-eigenschappen 
van het duinzand. 

Dit leidt ons er toe een systeem te bestuderen dat bestaat uit een doorlaatbaar 
pore us materiaal opgevuld met zoet en zout water. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
water en olie, waarbij viscositeitsverscbillen een dominante rol spelen, onder
scheiden zoet en zout water zich alleen door een verschillende dichtheid: zoet 
water beeft een dichtbeid van 1 OOO kg/m3 en zout zeewater van 1025 kg/m3. Dus 
het relatieve dichtheidsverschil bedraagt 1/40. Dit lijkt wel klein maar het is 
bepalend voor bet gedrag van een zoet-zout systeem. 
Een van de eerste die zich <lit realiseerde was Badon Ghyben die in 1888 een nota 
liet verschijnen betreffende de terugwinning van Amsterdams drinkwater uit de 
duinen. In deze nota presenteerde hij een model van de evenwichtsverdeling 
tussen bet zoete drinkwater en bet zoute, naar binnen gedrongen zeewater. Orn 
de zaak hanteerbaar te houden maakte hij naast een aantal hydrologische 
simplificaties - bet onderliggende zoute water staat stil en bet bovenliggende 
zoete water stroomt voomamelijk in horizontale richting - ook de belangrijke 
aanname dat de menging van de twee v loeistoffen over zo' n klein gebied plaats 
vindt, dat we kunnen spreken van een abrupte overgang, een zoet-zout grensvlak. 
Op basis van een eenvoudige evenwichtsanalyse concludeerde Badon Gbyben 
dat van een drinkwaterreservoir in de duinen zich ongeveer 40 maal zoveel onder 
het gemiddelde zeenivo bevindt als er boven. Dit vanwege het relatieve 
dichtheidsverschil van 1/40. 
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zee 

stilstaand zout 
water 

grand waterspie gel 

zoet water 

De Badon Ghyben situatie: h s = 40 h f 

hf 

Ik heb drie argumenten om dit werk van Badon Ghyben bier aan te halen. Ten 
eerste laat bet zien dat hetdichtheidsverschil, hoewelklein, belangrijke gevolgen 
heeft voor de verdeling van zoet en zout water in de bodem. Ten tweede markeert 
dit werk bet begin van een lange reeks modelmatige - min of meer wiskundige -
analyses, uitmondend in gecompliceerde numerieke en analytische verhandelin
gen van dit moment. Ten derde, en ik vind het leuk om dat hier te memoreren, 
publiceerde de Leidse fysicus Lorentz in 1912 een 'fine tuning' van bet werk van 
Badon Ghyben. In een artikel in de 'Ingenieur' van dat jaar Iegt Lorentz uit op 
welke wijze de posities van grondwaterspiegel en zoet-zout grensvlak met elkaar 
samenhangen bij de aanwezigheid van putten in bet zoete water. Zijn kwalita
tieve manier van redeneren kan je ronduit modem noemen. Het heeft veel weg 
van de manier waarop een wiskundige nu tegen dit probleem zou aankijken. 

Lorentz presenteert in dat artikel ook een formulering voor bet stromingsgedrag 
van vloeistoffen met een variabele dichtheid in een poreus medium. Wat is er 
namelijk aan de hand? 
Beschouwen we de stroming van water door een poreus medium zoals zand, dan 
zijn we niet zo direkt gei'nteresseerd in een precieze beschrijving van de stroming 
rondom alle zandkorreltjes. In plaats daarvan introduceren we een gemiddelde 
snelheid, dichtheid en druk in de vloeistof als continue grootheden gedefinieerd 
in het gehele stromingsgebied. Lorentz zegt het als volgt: 
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"Onder den 'druk in een punt P' verstaan wij het gemiddelde van alle waarden 
die de druk in het water binnen een om P als middelpunt beschreven bol heeft, 
met di en verstande dat deze bot zeer vele korrels bevat en toch zoo klein is dat 
de 'waarneembare' strooming over de uitgestrektheid van den bol niet noemens
waard verandert." 

Op de vloeistof in een volume element van poreus materiaal, dat klein is maar 
toch voldoende korrels bevat, werken drie krachten die met elkaar in evenwicht 
zijn. Er zijn drukkrachten ten gevolge van drukgradienten in de vloeistof, er is 
de zwaartekracht en er is de wrijvingskracht die de vloeistof ondervindt ten 
gevolge van de stroming door het poreuze materiaal. Lorentz neemt deze 
wrijvingskracht evenredig met en tegengesteld aan de volumestroom van de 
vloeistof, zoals dat ook het geval is bij Poiseuille-stroming in een pijp. Er ontstaat 
dan een lineair verband tussen volumestroom (of snelheid), drukgradient en 
dichtheid. We noemen dit verband de 'wet van Darcy', omdat bet een generalisatie 
is van de oorspronkelijk door Darcy in 1856 gevonden empirische relatie tussen 
volumestroom en drukval. 

Na het noemen van deze historische feiten en na de introductie van de stromings
wet voor poreuze materialen, wil ik nu wat meer de wiskunde kant op kijken. Ik 
zal proberen uit te leggen waarom het zoet-zout probleem moeilijk is, welke de 
verschillende benaderingen zijn en watje daar als wiskundige aan kan bijdragen. 
De drie aspecten van de anekdote - tijdschaal, exactheid en nut - komen dan 
vanzelf aan de orde. 
Als wiskundige denk ik bij het zoet-zout probleem niet zozeer aan drinkwater
reservoirs in de duinen, maar veel meer aan de partiiile differentiaalvergelijkingen 
die ontstaan als we het probleem mathematisch formuleren. Welke vergelijkingen 
zullen dat zijn en hoe hangen deze samen? 

Orn dit te zien doen we een gedachte experiment, waarbij we de tijd discretiseren. 
Dat wil zeggen, we hakken de tijd in stukjes en we springen met bet stromings
proces van bet ene tijdstip naar bet daarop volgende, alsof we een tekenfilm aan 
bet maken zijn. 
Uitgaande van een bepaalde beginsituatie, bijvoorbeeld een beginstand van bet 
zoet-zout grensvlak, bepalen we bet daarbij behorende snelheidsveld. Dit 
snelheidsveld wordt gecreeerd door de zwaartekracht die de neiging zal hebben 
het zoete en zoute water, dus de lichte en iets zwaardere vloeistof, uniform te 
verdelen. Ten gevolge van deze snelheid wordt bet water verplaatst, waardoor 
een nieuwe zoet-zout verdeling ontstaat op bet volgende tijdstip. We berekenen 
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nu opnieuw de corresponderende snelbeid en verplaatsen weer bet waterom een 
volgend plaatje te kunnen maken. Zo stappen we voort in de tijd. 

In bet bier bescbreven proces wordt bet zout verplaatst omdat bet gedragen 
wordt door bet water en omdat bet water beweegt. We noemen dit convectief 
transport. Als we ecbter goed kijken is er nog een tweede mecbanisme dat voor 
berverdeling van zout zorgt. Het wordt veroorzaakt door moleculaire diffusie 
van bet zout als opgeloste stof in bet water en door mecbaniscbe dispersie van 
bet water in de kronkelige, willekeurig georienteerde structuur van bet poreuze 
materiaal. 
Zo ontstaat voor dit fysiscbe probleem een gekoppeld stelsel partiele 
differentiaalvergelijkingen, bestaande uit een elliptiscbe vergelijking voor de 
druk (of voor de stroomfunktie) en een convectie-diffusievergelijking, een 
parabolische vergelijking, voor de dicbtbeid. Het probleem is essentieel niet
lineair: bepaalde coefficienten in de vergelijking voor de dicbtbeid bangen af van 
de snelbeid, die op zijn beurt weer wordt bepaald door die dicbtbeid. Erger nog, 
de snelheid bangt op een niet-lokale wijze van de dichtheid af. Als we ergens de 
dicbtheid, dus de zoet-zout verdeling, wijzigen dan zal dat in bet be le snelbeidsveld 
doorwerken. Dit niet-lokale karakter van de niet-lineaire termen in de 
transportvergelijking voor het zout geeft zowel praktisch, in de sfeer van bet 
zoeken naar expliciete oplossingen, als tbeoretiscb grote problemen. 

Gelukkig kijken we vanuit een specifieke probleemstelling vaak naar situaties 
die een bepaalde vereenvoudiging recbtvaardigen. Ruwweg onderscbeiden we 
bierbij twee groepen. 

A: STATIONAIRE VRUE-RAND PROBLEMEN. 

Dit soort problemen treedt op als we de evenwicbtsverdeling van zoet en zout 
grondwater willen bepalen in de omgeving van de kust. Vaak zal dit leiden tot 
een twee dimensionale bescbrijving waarbij ons model een afspiegeling is van 
de stromingssituatie in een verticale doorsnede van de bodem. Er zijn ecbter ook 
gevallen die essentieel drie dimensionaal van aard zijn. Hierbij denken we aan 
de stationaire onttrekking van zoet water uit een drinkwaterreservoir dat zich 
bevindt op een laag zout water. In dat geval zal er een situatie ontstaan waarbij 
we te maken bebben met opkegelend zout water. Immers door bet wegpompen 
van bet zoete water verlagen we lokaal de druk in het reservoir, waardoor ook bet 
onderliggende zoute water zal worden opgetrokken. In de bydrologie spreekt 
men wel van het 'caning probleem' . 
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zout water 

Voorbeeld van opkegelend zout water 

Essentieel in de modellen die leiden tot vrije-rand problemen is de aanname van 
Badon Gbyben dat de menging van de vloeistoffen gering is zodat we kunnen 
spreken van een grensvlak, met zoet water aan de ene kant en zout water aan de 
andere kant. Je zou willen nagaan wat de evenwichtsstand van bet grensvlak is 
onder invloed van de in de modellen voorkomende parameters: hoe bijvoorbeeld 
verdeelt bet grensv lak zich over de ruimte bij een bepaalde onttrekking van zoet 
water uit een reservoir of wat is de invloed van neerslag op de stand van bet 
grensvlak? Je wilt inzicht krijgen in bet mechanisme en daarom ontwikkelje juist 
deze modellen. 

Edelman (1940) liet zien dat de snelbeid nabij het grensvlak aan twee condities 
zal voldoen. De normaal component van de snelbeid is nul, omdat de positie van 
het grensvlak niet verandert. Daarentegen maakt de tangentiele component een 
sprong die evenredig is met bet dichtheidsverschil over bet grensvlak en met de 
sinus van de hoek die de normaal maakt met de ricbting van de zwaartekracbt. 
Dit tangentiele snelbeidsverscbil wordt ook wel de 'schuifstroom' genoemd, 
omdat de twee vloeistoffen als bet ware over elkaar been scbuiven. 
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Ondanks de simplificaties - geen menging van de vloeistoffen en geen tijds
afhankelijkheid - blijft de wiskundige fonnulering gecompliceerd. Voor een 
homogeen en isotroop poreus medium zal deze fonnulering neerkomen op een 
Laplace vergelijking voor de druk in het zoetwatergebied en in het zoutwater
gebied, met de twee condities aan het grensvlak daartussen. Het feit dat we twee 
condities hebben aan het nog onbekende grensvlak stelt ons juist in staat daarvan 
vonn en positie te bepalen. We spreken van een elliptisch twee-fase vrije-rand 
probleem. Het probleem is ook nog steeds niet-lineair omdat de positie van het 
scheidingsvlak en de drukverdeling in de beide vloeistoffen van elkaar afhan
kelijk zijn. De vraag is nu hoe we uit zo'n probleem kwalitatieve infonnatie 
kunnen halen over de zoet-zout verdeling in het stromingsgebied en over de 
corresponderende watersnelheden. 

De hydroloog die het idee heeft datje een differentiaalvergelijking oplost door 
het vinden van een fonnule zit hier toch aardig met de handen in het haar. Wat 
doet hij dan? Hij zal trachten het model verder te vereenvoudigen zonder de 
werkelijkheid teveel geweld aan te doen. Hij zou bijvoorbeeld kunnen zeggen 
dat heel veel zout water aanwezig is ten opzichte van het zoete gedeelte en dat 
je daarom rustig kunt stellen dat het zoute water niet beweegt. Het aardige is dan 
dat de snelheid waannee zoet water over het stilstaande zoute deel stroomt gelijk 
is aan de schuifstroom van Edelman en dus direkt kan worden uitgedrukt in de 
geometrie van het grensvlak. 

Voor twee dimensionale problemen en voor een interessante klasse van rand
voorwaarden en geometrieen kan de corresponderende mathematische formu
lering exact worden opgelost met de hodograaf methode. In deze methode gaat 
het erom een conforme afbeelding te vinden tussen de complexe v loeistofpotentiaal 
en de complex geconjugeerde vloeistofsnelheid. Slaagt men hierin, dan leidt dit 
in principe tot een uitdrukking, een formule dus, voor de positie van het 
grensvlak. In Nederland heeft De Josselin de Jong (1965) veel bijgedragen aan 
de ontwikkeling van deze methode. Het is natuurlijk aantrekkelijk om zo'n 
uitdrukking te hebben. Het grensvlak staat als het ware voor je op papier met alle 
modelparameters erbij. Je kunt er naar hartelust mee spelen en nagaan wat de 
inv loed van bepaalde veranderingen zal zijn. Overigens wil ik hi er wel opmerken 
dat de geconstrueerde uitdrukkingen vaak dennate gecompliceerd in elkaar 
zitten dat je een computer nodig hebt om ze te evalueren. 

W at te doen in die gevallen waarin de hodograaf methode niet werkt? Denk 
bijvoorbeeld aan de situatie waarbij het zoute water wel beweegt en/of aan drie 
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dimensionale stromingsproblemen. Naar mijn idee kan bier de wiskunde een 
belangrijke bijdrage leveren vooral omdat de theorie van vrije-rand problemen 
de afgelopen 25 jaar zo'n geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het is 
wellicht goed bier op te merken dat die ontwikkeling juist voor een belangrijk 
deel bet gevolg is van bet feit dat wiskundigen zich gaan interesseren voor 
poreuze media modellen; zie bijvoorbeeld Chi pot (1984 ). 

In bet kader van deze ontwikkeling past ook bet werk van Hans Wilhelm Alt en 
mijzelf (1990a,b), waarin we theorie hebben ontwikkeld voor een aantal zoet
zout stromingsproblemen die buiten bet bereik van de hodograaf methode 
vallen. Met bet woordje theorie bedoel ik dat we van die stromingsproblemen 
eerst een wiskundige vertaling maken, om er vervolgens een samenhangend 
stelsel van proposities en stellingen op te laten volgen. Naast een aantal meer 
functionaalanalytische aspecten van de fonnulering, zoals existentie en 
eenduidigheid van oplossingen en vergelijkingsprincipes, is een cruciaal punt de 
regulariteit en de topologische structuur van de vrije-rand. Soms kom je hierbij 
voor verrassingen te staan. Ik geef een voorbeeld. 

We hebben gekeken naar bet reeds eerder genoemde coning probleem in drie 
dimensies. In dit geval is de vrije rand een oppervlak dat gedefinieerd is op een 
voorgeschreven gebied in bet horizontale vlak. Onder dit opperv lak bevindt zich 
stilstaand zout water, er boven stroomt zoet water naar de verschillende onttrek
kingspunten. We kunnen het volgende bewijzen. Als de onttrekkingssnelheid, 
dat is de snelheid waarmee zoet water aan bet reservoir wordt onttrokken, 
beneden een bepaalde kritische waarde ligt, dan is de vri je-rand glad in de zin dat 
bet oppervlak analytisch is. Bovendien raakt bet oppervlak nergens een van de 
onttrekkingspunten: die liggen er boven. Verhogen we de onttrekkingssnelheid 
dan gaat het gladde oppervlak ook mee omhoog. Bereiken we vervolgens de 
kritische waarde dan ontstaat er tenminste een singulariteit in bet oppervlak in 
de vonn van een cusp. Het opvallende is nu dat ook in dit geval bet opperv lak op 
een zekere positieve afstand van de onttrekkingspunten ligt. Verhogen we 
tenslotte de onttrekkingssnelheid tot boven de kritische waarde dan zal geen 
evenwichtssituatie mogelijk zijn met stilstaand zout water. We onttrekken dan 
te hard en halen zout water mee naar boven. Als de symmetrie van bet probleem 
zodanig is dat we een twee dimensionaal of een axiaalsymmetrisch snel
heidsveld hebben, dan geven we ook een asymptotische uitdrukking voor bet 
gedrag van bet oppervlak nabij zo'n cusp. 

Mijn bewering is dat Alt en ik met onze resultaten kwalitatief dezelfde informatie 
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boven tafel krijgen als hadden we een exacte, expliciete oplossing. Het essentiele 
verschil zit in de kwantitatieve informatie: onze analyse geeft ongelijkheden in 
plaats van gelijkheden. Orn terug te keren naar de anekdote: een wiskundige is 
inderdaad akelig exact, maar dan meer in het aangeven van grenzen waarbinnen 
bepaalde systeemgrootheden zich zullen bevinden dan in bet produceren van 
precieze waarden. 
I-let gebrek aan kwantitatieve informatie zal moeten worden gecompenseerd 
door het probleem numeriek te evalueren. Hierbij wil ik opmerken dat ook als 
men gaat rekenen, dit soort kwalitatieve theorie eigenlijk onontbeerlijk is. Het 
is een ondersteuning zowel bij het kiezen van een geschikt algoritme als bij het 
interpreteren van de geproduceerde getallen. 

We hebben ondanks al onze resultaten nog wel een groot probleem en dat is hoe 
brengen we ze aan de man? We publiceren regelmatig in de wiskundeliteratuur 
maar die is vrijwel ontoegankelijk voor de meer op de praktijk georienteerde 
onderzoekers. Dat is jammer, want daardoor bebben zij vaak geen idee wat eraan 
wiskundig gereedschap voor banden is. Wij, als toegepast wiskundigen, moeten 
dus meer tijd inruimen voor bet nodige vertaalwerk. 

Ik wil nu met u de complicaties bespreken die ontstaan als zoet-zout grensvlak
ken niet meer stationair zijn, maar gaan varieren in de tijd. 

B: TIJDSAFHANKELIJKE VRIJE-RAND PROBLEMEN. 

Orn u een idee te geven bescbou wen we eerst weer een voorbeeld. Stel we will en 
zoet water onttrekken aan een horizontale zandlaag in de ondergrond in de buurt 
van de kust. Voor de onttrekking hebben we in de zandlaag een hoeveelheid zout 
water aan de zeekant, zoet water aan de kant van het land en bet scbeidingsvlak 
daar ergens tussen in. Als we zoet water gaan onttrekken zal het zoute water van 
de zee naar binnen dringen en het grensvlak landinwaarts verplaatsen. Dus op 
achtereenvolgende tijdstippen zal bet grensvlak verschillende posities innemen. 
Je zal zo'n situatie willen modelleren en bestuderen om inzicht te krijgen in het 
antwoord op vragen als: schuift het grensvlak zover op dat bet op een goed 
moment bij de pomp terecht komt, zodat we na verloop van tijd zout water naar 
boven halen? En hoeveel tijd hebben we voor dat dit gebeurt? Of ontstaat er een 
nieuw evenwicht waarbij er belemaal geen zout water bij de pomp komt? 
Allemaal vragen waar de wiskunde bij kan helpen om een zo goed mogelijk 
antwoord te geven. 
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Onttrekking uit een horizontale zandlaag. 

De mathematische formulering van deze situatie geeft een tijdsafhankelijk twee
fasen vrije-rand probleem. Wiskundig gesproken is van dit soort problemen nog 
maar weinig bekend en veel vragen zijn open. Met name fundamentele kwesties, 
zoals existentie en eenduidigheid van oplossingen en de regulariteit en stabiliteit 
van de corresponderende vri je randen zijn moeilijk. Als men dus met deze vragen 
aankomt is er een tijdschaal probleem. We doen ons best om dat te slechten, maar 
we kunnen nu eenmaal geen ijzer met handen breken. 

Toch zou je over zo 'n stromingsprobleem iets willen zeggen. Een hydroloog kan 
immers niet wachten tot het existentie bewijs rond is. Een mogelijkheid is het 
model op de computer te zetten en daarmee het proces numeriek te benaderen. 
Dit hebben we gedaan voor een aantal twee dimensionale gevallen, zie Chan 
Hong et al. (1989). Het probleem waar het bij deze berekeningen in essentie 
omdraait, is een geschikt algoritme te vinden voor het volgen van het bewegende 
zoet-zout grensvlak. Wij hebben datopgelostdoorde stroomfunktie in plaats van 
de druk als variabele in te voeren. Je krijgt dan voor bet grensvlak een 
hyperbolische differentiaalvergelijking in de vonn van een behoudswet. Oat is 
aantrekkelijk omdat voor dit type vergelijkingen veel numerieke methoden zijn 
ontwikkeld. 
Het uiteindelijke numerieke model hebben we getoetst aan de gangbare con
vergentie- en stabiliteitscriteria en de resultaten zijn zeer bevredigend. Je bent 
dan in staat de beweging van het grensvlak te bestuderen in termen van 
computerplaatjes. 

Is bet dan niet mogelijk analytiscb iets te beginnen in situaties waarbij bet effect 
van variaties in de tijd onderzocht moet worden? Orn een uitweg te vinden kijken 
we naar wat de bydroloog doet met zo 'n probleem: die gaat namelijk benaderen. 
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Hij realiseert zicb dat stromingsprocessen in de bodem zicb meestal afspelen in 
geometrieen die zo plat zijn als een pannekoek. Dit betekent dat de stroming zicb 
praktiscb alleen maar in het horizontale vlak afspeelt. Door dit als benadering te 
introduceren, de hydrologen spreken van de Dupuit-benadering, kan men op 
betrekkelijk eenvoudige wijze een op zichzelf staande vergelijking afleiden die 
de beweging van bet grensvlak beschrijft: de zogenaamde 'interface motion 
equation', zie Bear (1972). In de stabiele situatie, waarbij het zoete water (de 
lichte vloeistof) op bet zoute water (de zwaardere vloeistof) ligt, heeft deze 
interface motion equation bet karaktervan een niet-lineaire diffusievergelijking. 
En wel een bele bijzondere, waarin de diffusiecoefficient bet produkt is van de 
zoetwaterhoogte en de zoutwaterboogte. Dus als we in een punt alleen zoet water 
of alleen zout water hebben, dan is de diffusiecoefficient daar nul. We spreken 
in zo 'n geval van gedegenereerde diffusie. Merk op dat ook hier de coefficient 
in de vergelijking afhangt van de grootheid die we juist willen bepalen, namelijk 
de zoet-zout verdeling. 

Van de lineaire diffusievergelijking, ook wel warmte geleidingsvergelijking 
genoemd, weet onze hydroloog alles af. Hij heeft er tijdens zijn studie een aantal 
oplostechnieken voor geleerd en kan daarmee aardig uit de voeten. Maar wat te 
doen met niet-lineaire diffusie, laat staan met gedegenereerde diffusie? 
Er resten hem drie mogelijkheden. Ten eerste, hij kan de vergelijking lineair 
maken door bijvoorbeeld te stellen dat de diffusiecoefficient slechts afhangt van 
de gemiddelde hoogte van het grensvlak. Dat lijkt mij onverstandig, want 
daarmee gooit hij een aantal essentiele kenmerken van zijn model overboord. 
Ten tweede, bij kan proberen de vergelijking numeriek op te lossen. Dat is al een 
stuk beter. Maar een computer produceert getallen en plaatjes en zonder verdere 
kennis zal hij toch met een aantal fundamentele vragen blijven zitten. Blijft over 
mogelijkheid drie: hij moet bij ons langs komen, waar wij hem in ruil voor een 
mooi probleem graag van advies zullen dienen. 

Ook de wiskunde theorie van niet-lineaire diffusie heeft een enorme ontwikke
ling doorgemaakt gedurende de afgelopen 25 jaar. Belangrijke centra daarbij 
waren Minneapolis (Aronson, Friedman en Caffarelli), Madrid (Vazquez) en 
Leiden, waar de groep rand Peletier al jaren aktief is op dit gebied. 
Veel van dit werk is opgehangen aan een bepaalde modelvergelijking waarin de 
diffusiecoefficient voorkomt als macbt van de onbekende. Deze vergelijking, 
die door Muskat in 1937 is afgeleid als model voor de verspreiding van gas in een 
poreus medium, heet in de wiskunde-literatuur de 'poreuze media vergelijking'. 
De Muskat vergelijking zou volgens mij een toepasselijker naarn zijn. Dankzij 

16 



het vele onderzoek dat aan deze vergelijking is gedaan zijn we nu in staat ook 
andere diffusievergelijkingen, zoals de interface motion equation, beter te 
begrijpen. Wat voor soort resultaten kan men hiervan de theorie verwachten? Ze 
zullen weer kwalitatief van aard zijn, dus opnieuw ongelijkheden in plaats van 
gelijkheden, en met name de een-dimensionale resultaten zijn zodanig dat we 
ons een beeld van de oplossing kunnen vormen dat vergelijkbaar is met het beeld 
dat een expliciete oplossing ons zou opleveren. Ik geef een voorbeeld. 

V eel gedegenereerde diffusievergelijkingen, we kunnen precies aangeven welke, 
hebben een eigenscbap die we aangeven met 'eindige voortplantingssnelbeid'. 
Hiermee bedoelen we dat bet gas, zoals gemodelleerd door de poreuze media 
vergelijking, zicb met eindige snelbeid over de ruimte zal verspreiden. U had 
ongetwijfeld niets anders verwacht, maar vergelijkingen bebben soms vreemde, 
niet-fysische eigenschappen. Ik kan u verzekeren dat deze "voor de hand 
liggende" eigenschap een opmerkelijk niet-lineair effect is. De lineaire 
diffusievergelijking zou namelijk een instantane verspreiding van het gas over 
de hele ruimte voorspellen. 
Toegepast op ons voorbeeld van de interface motion equation, betekent deze 
eigenschap dat het zoet-zout grensvlak zich met eindige snelheid langs de 
onderkant en langs de bovenkant van de zandlaag zal voortbewegen. We zijn ook 
in staat formules te maken voor de snelbeid waarmee dat gebeurt. Hierdoor 
kunnen we vaststellen met welke snelbeid bet zoute water bet land in zal dringen. 
Dit soort informatie is ook nuttig bij de keuze van een algoritrne om tot een 
numerieke uitwerking te komen. 

Diffusie en dispersie 

Tot nu toe hebben we uitvoerig gesproken over het vrije-rand aspect van bet zoet
zout probleem. In onze benadering van de werkelijkbeid hadden we namelijk op 
een goed moment verondersteld dat de vloeistoffen niet mengen. Hierdoor 
kwam bet zoet-zout grensvlak als vrije-rand in de matbematiscbe formulering te 
voorscbijn. We weten echter dat er ten gevolge van diffusie- en 
dispersieverschijnselen wel degeli jk menging van zoet en zout water zal optreden. 
Afhankelijk van de scbaal - de afmeting - van bet probleem zal dan besloten 
moeten worden wat te doen. 
Als bijvoorbeeld een mengzone ontstaat van enkele meters dikte in een water
voerende laag met een hoogte van zo'n 50 tot 100 meter, dan is de vrije-rand 
benadering zo gek nog niet. Die zal dan een redelijk kwalitatiefbeeld geven van 
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water werkelijk aan de hand is. Als men voor dit soort situaties toch wil nagaan 
wat de invloed van de menging zal zijn, dan is een mogelijkheid de overgangs
zone als grenslaag in bet model mee te nemen. Deze gedachte is afkomstig van 
Uffink ( 1990) en is geYnspireerd door gelijksoortige benaderingen in de mecha
nica van vrije vloeistoffen. Ook bier is voor wiskundigen nog volop werk aan de 
winkel. 

Tenslotte laten we alle benaderingen achterwege. Wat kunnen we dan nog over 
het oorspronkelijke model zeggen, dus rekening houdend met diffusie, dispersie 
en de niet-lokale koppeling tussen watersnelheid en zoet-zout verdeling. Vanuit 
theoretisch oogpunt is de zaak bepaald niet hopeloos. Wat we doen is het stelsel 
van twee gekoppelde partiele differentiaalvergelijkingen formuleren als een 
abstracte gewone differentiaalvergelijking in een geschikt gekozen functieruimte, 
zie Clement et al. (1990). We kunnen dan theorie van Von Wahl (1985) en 
Amann (1990) gebruiken voor het doen van uitspraken over existentie en 
eenduidigheid van oplossingen. Ook aan deze, meer fundamentele, kant van het 
probleem liggen nog een aantal open en interessante vragen. 

K walitatieve eigenschappen van het volledige probleem zullen, schat ik, moeilijk 
expliciet te maken zijn. Orn toch inzicht te krijgen in het gedrag van het model 
doen we numerieke experimenten, waarbij het visualiseren van de oplossing een 
belangrijke rol speelt. Je bent namelijk niet alleen gelnteresseerd in de verdeling 
van bet zout, maar ook in de corresponderende watersnelheden. En hoe kanje al 
die variabelen beter interpreteren dan in een overzichtelijk computerplaatje met 
kleuren en pijlen? 

Ik wil de zoet-zout kwestie afronden met de volgende opmerking. Het geschetste 
probleem is een oud probleem. Het heeft echter aan actualiteitswaarde nog maar 
weinig ingeboet. Denkt u alleen maar eens aan de te verwachten stijging van de 
zeespiegel in verband met het broeikaseffect. Het zal daarom de komende jaren 
onze aandacht blijven vragen. Hopelijk kunnen een aantal jonge mensen via 
toegepast wiskundig onderzoek aan de oplossing ervan bijdragen. 

Andere poreuze media problemen 

Er zijn binnen bet vakgebied van de poreuze media twee andere onderwerpen 
waar veel aandacht naar uitgaat en waar ook veel boeiende wiskunde problemen 
liggen. Het zijn onderwerpen van groot maatschappelijk belang omdat ze te 

18 



maken bebben met ons milieu en ooze energievoorziening. Ik beb bet clan over 
(i) bet verspreiden van milieu onvriendelijke stoffen in de bodem 
(ii) bet verdringen van olie uit reservoirs. 

Voorbeelden van bet eerste onderwerp zijn er spijtig genoeg te over. Denkt u 
maar eens aan de verontreiniging van grondwater en bodem door overbemesting, 
door overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen of door bet weglekken van 
gevaarlijke stoffen uitstortplaatsen. Hoe kunnen we voorspellen wat de gevolgen 
van een bepaalde lekkage zijn en wat is een verstandige opruim-strategie? 
V ri jwel ieder insti tuut in N ederland dat met grondwater te maken beeft, bescbikt 
over een computermodel waarmee verontreinigingssituaties kunnen worden 
doorgerekend. Dus ook bier speelt bet aspect van modelvorming een belangrijke 
rol. Centraal en moeilijk punt hierbij is een adequate beschrijving te geven van 
de wijze waarop de in bet grondwater opgeloste stoffen zicb zullen becbten aan 
bet vaste poreuze materiaal. Vooral de stap van bet micromodel - dus op bet nivo 
van de korrel - naar de macroscopiscbe bescbrijving is gecompliceerd. We 
noemen dit proces homogenisatie. Het leidt tot een stelsel gekoppelde 
differentiaalvergelijkingen voorde verscbillende concentraties, zie bijvoorbeeld 
Hornung & Jager (1987) en Van Duijn & Knabner (1990). Voor deze modellen 
zijn nog veel vragen onbeantwoord zowel naar de kant van de cbemie als naar 
de kant van de wiskunde. 

Het probleem van bet verdringen van olie uit reservoirs is economiscb gezien een 
zaak van een andere orde. Vandaar natuurlijk het relatief grote aantal wiskun
digen dat op dit gebied werkzaam is. Bij iedere olie-maatscbappij vindt men 
zogenaamde reservoir-simulatie groepen. Deze bestaan uit mensen die met 
bebulp van computers olie- of gasvelden doorrekenen om bijvoorbeeld te 
scbatten wat de lange termijn opbrengst zal zijn of om een optimale onttrek
kingsstrategie te ontwikkelen. We moeten ons bierbij realiseren dat een reservoir 
een uiterst complex systeem is. Het bestaat uit een poreus gesteente dat dikwijls 
zeer beterogeen is - soms zelfs met scheuren - waaruit de olie moeilijk te 
verwijderen is. Het beeld van een reservoir waar de olie uitspuit als we een gat 
in de bovenlaag maken is wel erg simplistiscb. De olie is zeer stroperig en men 
injecteert dikwijls water om het te verdrijven. Als dat niet meer effectief genoeg 
is, verwarmt men de olie door over te gaan op stoom. De olie wordt daardoor 
minder stroperig en kan gemakkelijker worden verwijderd uit bet gesteente. Dit 
gebeurt onder andere bij bet olieveld te Scboonebeek. Van al deze zaken bestaan 
modellen en aan deze modellen wordt gerekend, zie bijvoorbeeld Bruining et al. 
(1990). Ook bier bebben we een rijke bron aan problemen. 
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Organisatie 

Dames en heren, ik heb met u ui tvoerig stilgestaan bij een aantal voorbeelden van 
stroming en transport door poreuze materialen. Ik hoop dat u zich realiseert dat 
dit slechts een van de vele gebieden is waar de toegepaste analyse bij wordt 
ingezet. Zo ben ik zelf ook nog betrokken bij het modelleren van kristalgroei ten 
behoeve van de fabricage van chips en bij het modelleren van transportprocessen 
in halfgeleiders en in brandstofcellen. 
De wiskunde die bij het begrijpen van deze modellen een belangrijke rol speelt 
is die van de niet-lineaire partiele differentiaalvergelijkingen. Dit is een breed 
gebied binnen de analyse metals uiterste grenzen de toegepaste functionaalanalyse 
aan de ene kant en de numerieke analyse aan de andere kant. Daar ergens tussen 
in vindt men de kwalitatieve analyse van de vergelijkingen. 

Deze drie richtingen, die verbonden zijn met de partiele differentiaalvergelijking 
als wiskundig object, hebben in de jaren na de oorlog een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Voor een belangrijk deel is dat het gevolg van de komst en het 
gebruik van de computer. Dit is voor het numerieke aspect natuurlijk triviaal, 
want zonder computer valt er nu eenmaal niet te rekenen. Maar ook de 
theoretiscbe kant van de partiele differentiaalvergelijking is er door in beweging 
gezet. Waar voorbeen de vragen voomamelijk kwantitatief van aard waren, 
traden nu kwalitatieve vragen op de voorgrond en stond het verkrijgen van 
inzicht meer voorop. Dit warenjuist vragen die goed aansloten bij modeme, vaak 
wat meer meetkundige vraagstellingen in de wiskunde. Daardoor was men in 
staat voor de toepassingen belangrijke en inzicbtverbogende uitspraken te doen. 

Ideaal zou zijn om de drie genoemde aspecten te combineren met een vierde, 
namelijk dat van interpretatie. Dit laatste zou twee kanten op moeten werken. 
Enerzijds bet vertalen van de vaak abstracte - en daardoor ontoegankelijke -
resultaten uit de tbeorie naar de praktiscbe situatie waarin de modellen 
functioneren. Anderzijds bet voorkoken en oppoetsen van de vaak intu'itief en 
slordig geformuleerde modellen zodat die aansluiting vinden binnen de theorie. 

Met deze combinatie zouden niet alleen de wiskunde en de gebieden van 
toepassing gediend zijn. Ook zou het een belangrijk element kunnen zijn in de 
opleiding van studenten en AIO's. Ze komen dan automatiscb met zowel de 
tbeorie als de toepassing in aanraking. Hierdoor bebben ze meer mogelijkheden 
om zich te ontwikkelen in een ricbting die past bij hun belangstelling en talent. 
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Op basis van deze overwegingen bebben collega Clement van de Tecbniscbe 
Universiteit Delft, collega Peletier van de Rijksuniversiteit Leiden en ikzelf 
besloten tot de opricbting van het 

Het doel van dit centrum is tweeledig. 

centre for 
non II near 
partial 
equations 
deltt - lelden 
~ 

l. Het bevorderen van boogwaardig onderzoek en tweede fase onderwijs op bet 
terrein van de niet-lineaire partiele differentiaalvergelijkingen. 

2. Applicatie van modeme wiskundige methoden op modellen van niet-lineaire 
verscbijnselen uit de techniek en de natuur- en menswetenschappen. 

Met deze bundeling van krachten sluiten we aan bij een ontwikkeling die zich 
intemationaal en met name in Europa voordoet. Links en rechts ontstaan 
concentraties van wiskunde groepen waaruit sterke eenheden te voorschijn 
komen. Voorbeelden daarvan zijn de niet-lineaire analyse groepen in Bonn, 
Heidelberg, Parijs en Edinburgh (Heriot - Watt). Gezamenlijk vormen we een 
interessante partner voor deze belangrijke centra waardoor we verzekerd blijven 
van wetenschappelijke contacten op boog nivo. 
Verder zou ik willen benadrukken dat ook ten aanzien van de efficiency van bet 
tweede fase onderwijs het wenselijk werd geacht meer samen te werken. Te vaak 
worden specialistische colleges voor maar enkele studenten gegeven. We 
zouden er naar willen streven studenten en promovendi over en weer elkaars 
colleges te laten volgen. 

Ik wil bier opmerken dat de vorming van dit centrum in feite op een natuurlijke 
wijze is ontstaan. Zij vloeit voort uit een groot aantal gemeenschappelijke 
aktiviteiten die er tussen Delft en Leiden op het gebied van de niet-lineaire 
analyse over de jaren hebben plaatsgevonden. 

Binnen de Werkgemeenschap Analyse heeft het centrum inmiddels de status van 
'Groot Projekt' toegewezen gekregen. Tevens is van die kant gevraagd om een 
'special year on nonlinear partial differential equations' te organiseren. We 
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hebben besloten daarvoor het akademisch jaar 1992 - 1993 te nemen. 
Wij zullen met groot enthousiasme de doelstellingen van het centrum uitdragen. 
Wij verwachten en hopen dat het ons een duidelijk profiel en een stevige basis 
zal geven binnen de beide universiteiten, bij overkoepelende organen als NWO 
en bij het bedrijfsleven. En bij deze laatste groep, laat ik daar heel duidelijk in 
zijn, gaat het ons niet uitsluitend om financiele steun. Wij zijn evenzeer uit op 
het wetenschappelijke aspect van zulke contacten. 

Zeer gewaardeerde toehoorders, 

Aan het einde van mijn rede past het mij dank te betuigen aan al diegenen die aan 
de totstandkoming van mijn benoeming hebben meegewerkt. 

Mijnheer de Rector Magnificus, Voorzitter en Leden van het College van 
Bestuur, V oorzitter en Leden van de Uni versiteitsraad, gaarne wil ik u mijn dank 
betuigen omdat u de Stichting Leids Universiteits-Fonds bevoegdheeft verklaard 
tot vestiging bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van deze 
bijzondere leerstoel in de toegepaste analyse. 

Voorts gaat mijn dank uit naar de leden van het Algemeen Bestuur van het Leids 
Universiteits-Fonds voor de vestiging van deze leerstoel en mijn benoeming tot 
vervulling daarvan. Met dank voor uw vertrouwen en in het besef van de 
verantwoordelijkheid die mij daardoor is opgelegd, spreek ik de hoop uit dat uw 
overwegingen juist en uw beslissingen zinvol zullen blijken te zijn geweest. 
N aar ik hoop zullen de Curatoren van deze bijzondere leerstoel - die ik dank voor 
hun bereidheid tot begeleiding hiervan - met belangstelling het functioneren 
daarvan binnen deze Universiteit blijven volgen en mij, waar nodig, terzijde 
willen staan met hun adviezen. 

Beste collegae en stafmedewerkers van de Afdeling Wiskunde en Informatica, 
ik vind het een voorrecht in uw midden te mogen werken. V anuit mijn vakgebied 
zal ik mij ervoor inzetten het profiel van de wiskunde in Leiden uit te breiden in 
de richting van industrie en toepassing. Dat is niet alleen een goede zaak voor de 
studenten, die hun keuzemogelijkheden vergroot zien, ook wordt hiermee 
tegemoet gekomen aan veranderde eisen die vanuit de samenleving aan de 
wiskunde worden gesteld. 
Leiden is synoniem voor kwaliteit, kwaliteit in onderzoek en onderwijs. Dit uit 
zich onder andere in het voortreffelijke nivo van analyse en functionaalanalyse, 
vakken die onontbeerlijk zijn voor het begrijpen van de moderne theorie van 
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differentiaalvergelijkingen. Dit vonnt een prima uitgangspunt om ook in de 
toegepaste analyse een kwaliteit neer te zetten die Leiden waardig is. 

Mijnheer de Decaan, Bestuur en Beheer van de Faculteit der Technische 
Wiskunde en Infonnatica van de Technische Universiteit Delft, Voorzitter van 
de V akgroep Algemene Wiskunde, ik ben u bijzonder erkentelijk dat u mij in de 
gelegenheid hebt gesteld mijn benoeming in Leiden te aanvaarden. Aan onze 
plannen heeft u wel gemerkt dat het streven gericht is op samenwerking. Deze 
samenwerking zal resulteren in enige Leidse invloed in Delft en omgekeerd 
enige Delftse invloed in Leiden. Ik spreek de hoop uit dat deze vonn van 
kruisbestuiving gunstig zal uitwerken op de verschillende facetten van ons 
wetenschappelijk onderzoek en het daannee verbonden hogere jaars onderwijs. 

Waarde de Josselin de Jong, Clement en Peletier; beste Joss, Philippe en Bert, 

Een van de leuke kanten van het houden van mijn oratie is, dat ik er door in de 
gelegenheid wordt gesteld jullie drieen toe te spreken. 
Joss, laat ik met jou beginnen. Op de kop af tien jaar geleden ben ik bij je terecht 
gekomen toen je een klasje grondmechanica gaf op Geotechniek. Vanaf die tijd 
hebben wij elkaar gedurende een groot aantal jaren tenminste eenmaal per week 
getroffen om over wiskunde en poreuze mediate discussieren. Ik vond het vooral 
interessant te horen hoe je een groot deel van je leven geworsteld hebt met niet
lineaire verschijnselen en dat in een tijd waarin de wiskunde nog voomamelijk 
lineair was. Je hebt me als het ware bij de hand genomen en me allerlei 
fundamentele kwesties uitgelegd waardoor ik over een rijke en constante stroom 
van problemen kon beschikken. Ik heb tijdens voordrachten vaak genoeg gezegd 
dat ik het geluk heb gehad tegen een goudmijn aan te lopen en dat was jij. Alleen 
de beloning was geen goud, maar kennis. En diekennis heeftmede geleid tot mijn 
benoeming aan deze universiteit. Ik dank je daarvoor en voor je oprechte 
vriendschap. 

Vervolgens Philippe. "Mag ik even twee minuten?" Zo benje heel vaak bij me 
binnen gestapt om er vervolgens een uur of twee te blijven. Deze gesprekken 
hadden meestal een praktische aanleiding, maar eindigden steevast in een 
wiskundige beschouwing over een of ander probleem. In al die uren heb ik ook 
van jou erg veel geleerd, met name over het functionaal-anal ytische aspect van 
de partiele differentiaalvergelijking. Dat dit geen verspilde tijd was blijkt wel uit 
het boek over halfgroepen dat daar toch mede een gevolg van was. Bij de 
differentiaalvergelijkingen groep in Leiden is een veel gehoorde uitdrukking, 
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"laten we Philippe bellen die heeft er vast wel een idee over", als er weer eens 
moeilijke vragenzijn over existentie, eenduidigheid of regulariteit. Het antwoord 
op zulke vragen vereist dikwijls een diep inzicht in de niet-lineaire 
functionaalanalyse. Jij hebt dat en je behoort daarmee tot de top van je vakgebied. 
Ik vind bet dan ook een voorrecht om met je samen te mogen werken. 

Tenslotte Bert. Het beeld zou niet compleet zijn zonder jou als mijn Leidse 
leermeester. Op wiskundig gebied heb ik van jou de methodologie van de 
kwalitatieve theorie geleerd: met andere woorden, hoe krijg je eigenschappen 
van een oplossing van een niet-lineaire partiele differentiaalvergelijking te 
pakken zonder deze oplossing expliciet te kennen. Een cruciale rol hierbij speelt 
de kennis van speciale oplossingen zoals evenwichts- en gelijkvormig
heidsoplossingen oflopende golven. Daar ligtjouw ware meesterschap en daarin 
ben je niet te evenaren. 
Als geen ander ben jij ook in staat kort en bondig uit te leggen waar bet bij een 
bepaald probleem om draait. Beroemd zijn in dit verband de wikkels van 
suikerklontjes en servetten die tijdens de koffie worden volgeschreven, de 
zogenaamde "collected napkins of L.A. Peletier" waar iedereen die met jou 
werkt mee te ma.ken krijgt. 
Met een enorme werklust en creativiteit heb jij bet onderzoek naar 
differentiaalvergelijkingen in Leiden intemationale allure gegeven. Dit zegt niet 
alleen iets over jou als wiskundige, maar ook over jou als organisator. In een tijd 
waarin de financiele middelen zo schaars zijn, slaagjij er keer op keer in fondsen 
aan te boren voor bet uitnodigen van bezoekers, voor bet ma.ken van reizen en 
voor andere aktiviteiten die geld kosten en die noodzakelijk zijn om op een 
modeme manier met je vak bezig te kunnen zijn. Ook wat <lit betreft ben je een 
voorbeeld voor velen van ons. 
Na bij jou gepromoveerd te zijn, ben ik een tijd lang mijn eigen gang gegaan 
zonder dat er tussen ons veel contacten waren. Ik had er behoefte aan een eigen 
profiel binnen de wiskunde te ontwikkelen dat meer op de modellen en op de 
computer was gericht. Orn hiermee terug te keren in Leiden is voor mij een 
bijzondere gebeurtenis. Ik dank je voor deze erkenning en ik kijk uit naar vele 
jaren van intensieve samenwerking. 

Dames en Heren studenten, 

In een tijd waarin op de televisie quizzen worden vertoond waar mensen bun 
halve huisraad bij elkaar winnen door te raden onder welk poortje een konijn zal 

24 



verdwijnen, verbaast bet mij wel eens dater toch steeds weer jonge mensen zoals 
u te vinden zijn die bun keuze op een moeilijk vak als wiskunde laten vallen. 
Gelukkig maar! 
Vroeger werd een groot deel van de afgestudeerde wiskundigen leraar, een 
belangrijk en respectabel beroep. Dat gebeurt tegenwoordig helaas bijna niet 
meer. Nu is de situatie zo dat jonge wiskundigen of als AIO bij de universiteit 
blijven of vertrekken richting bedrijfsleven en overheid waar andere belangrijke 
taken op hen wachten. 
Het za1 u uit mijn betoog duidelijk geworden zijn, dat de toegepaste analyse veel 
te bieden heeft voor beide mogelijkheden. Ik hoop dan ook dat ik een aantal van 
u enthousiast kan maken voor mijn vakgebied om er samen iets moois van te 
maken. 

Tenslotte, lieve Mieke, wil ik jou heel hartelijk bedanken voor jouw bereidheid 
mij zoveel tijd te gunnen voor de uitoefening van mijn beroep. Dit was zeker niet 
altijd even vanzelfsprekend. Je hebt zelf een drukke baan en we maken met onze 
kinderen een drukke periode door. 
Het is een interessante tijd met veel reizen, ook voor jou, en met heel veel 
bezoekers thuis over de vloer. We hebben bet goed samen en dat zullen we zo 
houden. 

Dames en Heren, ik dank u voor uw aandacht: ik heh gezegd. 
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