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Zeer geachte toehoorders, 

Mfine heren curatoren, 
M!jne heren hoogleraren en adviseurs, 
Dames en heren lcdcn van de wetenschappel!Jkc, 
de technische en de administratieve staf, 
Dames en heren studenten, 
en voorts gfi alien die deze b!Jeenkomst met 
Uw tegenwoordigheid vereert, 

,,We want vigor, not rigor". Zo karakteriseerde een research
leider in een industrielaboratorium de eisen die hij aan zijn theore
tisch georienteerde medewerkers stelt. Onder dit motto wil ik in 
dit uur enkele gedachten ontwikkelen, die betrekking hebben op de 
plaats van de wiskunde in de natuurwetenschappelijke en technische 
research en op de activiteiten van de wiskundig ingenieur, wiens 
opleiding - op grond van een op 11 oktober 1960 door H.M. de 
Koningin getekend Koninklijk Besluit - thans aan deze Technische 
Hogeschool mogelijk is. 

Aanvankelijk zult U wellicht de indruk krijgen dat ik - conform 
de indruk die men gewoonlijk van wiskundigen heeft - geneigd 
hen de nadruk meer op de ,,rigor" clan op de ,,vigor" te leggen. 
Tegen het eind echter hoop ik U overtuigd te hebben, dat de ,,vigor" 
van de wiskundig ingenieur slechts waarde heeft indien zij gebaseerd 
is op een helder inzicht in de eventuele noodzaak van wiskundige 
strengheid. 

Bezien wij eerst de ontwikkeling van de relatie tussen de wiskunde 
enerzijds, de natuurwetenschappen en de techniek anderzijds. 

Tot aan het eind van de 19de eeuw was er een nauw verband tussen 
wiskunde en natuurwetenschap. Zeer vele wiskundigen droegen bij 
tot de ontwikkeling der natuurkunde, men denke slechts aan EULER, 
LAPLACE, GAuss en POINCARE, terwijl anderzijds natuurkundigen als 
HELMHOLTZ, GREEN, STOKES en RAYLEIGH wezenlijk bijdroegen tot 
de . ontwikkeling van de wiskunde. Men kan zelfs verder gaan en 
stellen dat tot laat in de 19de eeuw de wiskunde een natuurweten
schap was. Immers de meetkunde was gebaseerd op de euclidische 
postulaten, die beschouwd werden als grondslagen, aanschouwelijk 
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gegeven door de ons omgevende fysische werkelijkheid. En een 
groot deel van de ontwikkeling van de analyse kan gezien warden 
als een onderzoek van het eveneens door de natuur gesuggereerde 
getallencontinuiim, terwijl de ontwikkeling van de differentiaal - en 
integraalrekening wezenlijk bepaald werd door natuurkundige pro
bleemstellingen. Men denke hier, behalve aan NEWTON, oak aan 
LAPLACE, FOURIER en vele anderen. Dat in de natuurwetenschap
pelijke instelling eerst langzaam verandering kwam, blijkt bijvoor
beeld uit de nag zeer natuurwetenschappelijk klinkende titel van 
RIEMANN's werk ,,Uber die Hypothesen welche der Geometrie zu
grunde liegen", in welk werk echter op overtuigende wijze de be
trekkelijkheid van het euclidische uitgangspunt aangetoond wordt. 
En zelfs HILBERT, door latere generaties beschouwd als de grond
legger van de axiomatische opbouw, niet van de meetkunde, doch 
van alle mogelijke meetkunden, was nag primair gei:nteresseerd in 
een logische fundering van de euclidische meetkunde. Andere meet
kunden, die hij als pathologisch beschouwde, zag hij slechts als 
hulpmiddel om de onafhankelijkheid van de axioma's aan te tonen.1 

Geheel anders is het beeld in de 20ste eeuw. Ik wil niet trachten, 
hier een sluitende definitie te geven van wat moderne wiskunde 
is. De filosoof WHITEHEAD zegt: ,,Mathematics is thought moving 
in the sphere of complete abstraction from any particular instance 
of what it is talking about". En BERTRAND RussELL zegt het wat 
gewoner: ,,Mathematics is the science in which we do not know 
what we are talking about nor whether what we say is true or not". 
Men kan zich afvragen of deze laatste uitspraak op niet-wiskundigen 
geruststellend of verontrustend zal werken: zij hebben immers oak 
nooit begrepen waarover de wiskundigen spreken, <loch wel ver
moedden zij dat de wiskundige van de waarheid van zijn uitspraken 
overtuigd is. 

Duidelijk inzicht geeft een uitspraak van de natuurkundige 
WIGNER: ,,Mathematics is the science of skillful operations with 
concepts and rules invented just for this purpose". Op twee aspecten 
wordt hier een accent gelegd. Wezenlijk is het bedenken van steeds 
oieuwe begrippen. Het is een misverstand te menen dat de wiskunde 
bestaat uit het voortdurend maken van gevolgtrekkingen uit een vrij 

1 H. FREUDENTHAL, Zur Geschichtc der Grundlagen der Geometric, Nw. 
Archief voor Wisk. (3), 5 (1957), 105-142. 
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klein aantal axioma's. Het aantal ontdekbare interessante stellingen 
zou clan vrij snel op zijn. Juist het vinden van nieuwe begrippen en 
regels waarmee de wiskundige op vaardige wijze nieuwe reeksen 
stellingen formuleert, maakt dat de wiskunde en de wiskundige tot 
meer clan een logisch mechanisme dat, uitgaande van axioma's, kan 
toetsen of bepaalde uitspraken waar zijn of niet. Het tweede accent 
ligt op het feit dat de wiskundige zijn nieuwe begrippen niet ontleent, 
althans niet behoeft te ontlenen, aan enige fysische ervaring. De 
nieuwe begrippen worden alleen geintroduceerd om er vaardig mee 
te kunnen manipuleren. De grote wiskundige wordt gekenmerkt 
door deals het ware profetische gave die hij heeft om juist die nieuwe 
begrippen in te voeren welke aanleiding geven tot een elegant bouw
werk van stellingen, betrekking hebbend zowel op de nieuwe be
grippen zelf als op het verband met en tussen reeds vroeger geintro
duceerde begrippen. 

Geldt wat hier gezegd wordt over het steeds invoeren van nieuwe 
wiskundige begrippen op de basis van een vast axiomastelsel reeds 
voor een deel van de wiskunde uit de 19de eeuw, in de 20ste eeuw 
komt ook het axiomastelsel ter vrije keuze van de wiskundige. Men 
gaat bekende structuren als het continuiim der reele getallen ontleden 
in eenvoudiger structuren. Zo beschouwt men groepen, waarin men 
slechts kan optellen en aftrekken; ringen, waarin men kan optellen, 
aftrekken en vermenigvuldigen; lichamen, waarin ook een deling 
mogelijk is. Ook beschouwt men metrische ruimten, waarin slechts 
afstanden een primaire rol spelen of, algemener, topologische ruimten, 
waarin het begrip omgeving op de voorgrond staat. Deze ontwikke
ling kan nog gezien worden als een poging om de structuur van de 
reele getallen uiteen te rafelen in zijn algebrai:sche en topologische 
basisstructuren. Verder gaat men wanneer men vervolgens ook groe
pen beschouwt waarin de som van de elementen a en b niet nood
zakelijk dezelfde is als die van b en a, en ringen waarin het produkt 
van twee elementen nul kan zijn zonder dat een der factoren nul is, 
enzovoorts, enzovoorts. Ook in de meetkunde treedt deze verruiming 
op: niemand is meer gebonden om in zijn meetkunde het parallellen
axioma van EucLIDES geldig te verklaren of om te veronderstellen 
dat zij meer dan eindig veel punten bevat. 

Het is duidelijk dat door deze ontwikkeling de plaats van de wis
kunde fundamenteel verandert. Van een natuurwetenschap, gebonden 
aan de structuur van de wereld om ons, wordt zij een geheel autonome 
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wetenschap, een geesteswetenschap of, zo men wil, een kunst. De 
bepalende kenmerken van goed wiskundig werk zijn voortaan slechts: 
logische consistentie, breedheid van conceptie, innerlijke samenhang 
en schoonheid van opbouw en uitwerking. 

Met de gewonnen vrijheid hangt samen een neiging tot specialisatie 
die onvermijdelijk leidt tot een uit elkaar raken van de verschillende 
onderdelen. Ook ontstaat het gevaar van ontaarding in het manipu
leren met willekeurige esoterische symbolen indien in een bepaald 
gebied het materiaal dat waard is geaxiomatiseerd te worden, op raakt. 
Doch tegenover deze gevaren staat een sterk verdiept inzicht in de 
structuur en de onderlinge onafhankelijkheid van de wiskundige 
systemen. Bovendien komt het voor dat een volledig abstract ont
worpen wiskundige structuur het passende hulpmiddel blijkt te zijn 
om een fysische theorie uit te drukken; men denke aan de operatoren
theorie in de quantummechanica - waarin de operatoren een niet
commutatieve ring vormen - en aan de Riemann-meetkunde in de 
relativiteitstheorie. Ook op eenvoudiger niveau gebeurt dit vele 
malen. Zo worden, al sinds GAuss, de complexe getallen door de 
wiskundige abstract ingevoerd als paren van reele getallen waar
tussen een optelling en een - allerminst vanzelfsprekende - ver
menigvuldiging gedefinieerd is. Deze complexe getallen bleken een 
vrijwel onmisbaar hulpmiddel te zijn bij de beschrijving van trillings
verschijnselen in natuurkunde en techniek. Dat dit zo is, doet de 
wiskundige plezier. Zijn esthetische appreciatie van de complexe 
getallen wordt echter bepaald door andere kenmerken, zoals het feit 
dat het lichaam der complexe getallen de enig mogelijke uitbreiding 
van het lichaam der reele getallen is, waarin oplossing van algebra!sche 
vergelijkingen van willekeurige graad onbeperkt mogelijk is. 

Het is clan ook niet verwonderlijk dat na de opkomst van de axio
matische methode de afstand tussen wiskunde en natuurwetenschap 
snel groter werd. Er ontstond een toestand - natuurlijk met uit
zonderingen - waarbij wiskundigen en natuurkundigen ver van 
elkaar verwijderd leven en elkaars taal niet meer verstaan. Deze toe
stand was des te ernstiger omdat de fysica, bezig met het onderzoek 
van de microstructuur der materie, grote gebieden afstootte en aan de 
aandacht van wiskundigen en technici overliet, zoals de elasticiteits
theorie, de stromingsleer en de elektromagnetische theorie. Ook 
omdat de techniek (en de militaire wetenschappen), die worstelden 
met de problemen van steeds ingewikkelder systemen, een groeiende 
behoefte hadden aan wiskundige assistentie. Ik kom straks nog terug 
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op het feit dat voor deze problemen vaak andere delen der wiskunde 
nodig zijn clan de klassieke mathematische fysica. 

De omkeer komt in en na de tweede wereldoorlog. De oorlog
voerende landen besteden grate bedragen aan toegepast wiskundige 
research en uitgebreide acties warden ondernomen om het aantal 
toegepast wiskundigen te vergroten. Deze ontwikkeling zet zich na 
de oorlog over de hele wereld voort. Voor wat ons land betreft denke 
men aan het Nationaal Luchtvaart Laboratorium, waar vanaf het 
begin grate aandacht bestond voor wiskundige problemen en"metho
den, en aan het Mathematisch Centrum. Deze activiteit he;ft weer 
haar terugslag op Amerika. Zo wordt in 1948 in een verslag van het 
Office of Naval Research - een instelling die tezamen met soort
gelijke instellingen van leger en luchtmacht grate delen van de weten
schappelijke research aan universiteiten en hogescholen financiert -
gezegd: ,,A vigorous development of applied mathematics has begun 
abroad, particularly in Russia, Germany, England and Holland; and 
O.N.R. is attempting to assist a similar development in this country". 

Deze sterke toename van de belangstelling - zowel van de zijde 
der wiskundigen als van die der consumenten - voor het toepassen 
der wiskunde hangt nauw samen met de onstuimige ontwikkeling 
der automatische rekenmachines in de laatste twee decennia. De oor
sprong van deze ontwikkeling is niet van wiskundige doch van tech
nologische, militaire en economische aard. Haar invloed op het geheel 
van toegepaste en zuivere wiskunde is nog nauwelijks te overzien. 
Reeds thans beinvloedt zij sterk de ontplooiing van vele delen der 
toegepaste wiskunde. Het verwerken en richten van deze ontwikke
ling is voor de wiskundigen en, in grater verband, voor de gehele 
maatschappij een taak die ons niet slechts voor wiskundige en tech
nische, doch in laatste instantie ook voor fundamentele ethische pro
blemen stelt. 

Wat is de rol die de wiskunde kan spelen of zou moeten spelen 
in natuurwetenschap en techniek? Of, algemener, wat is eigenlijk 
toegepaste wiskunde? 

Orn met het laatste te beginnen, toegepaste wiskunde kan niet 
geidentificeerd worden met een bepaald deel of een verzameling van 
delen van de wiskunde. Veeleer is zij een speciaal soort activiteit 
van wiskundigen, welke gericht is op het scheppen, aanpassen en ver
breiden van wiskunde, geinspireerd door en bewust verbonden met 
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pogingen om enig aspect van onze omgeving redelijk te doorgronden. 
Ieder onderdeel van de wiskunde kan bier in principe een rol spelen 
of gaan spelen. Het kenmerk van de toegepast wiskundige is zijn 
houding tegenover en de motivering van zijn wiskundig werk. Als 
alle goede wiskunde is goede toegepaste wiskunde origineel en in
ventief in de conceptie en het gebruik van haar begrippen en methoden. 
Zodoende kan zij de wiskunde in het algemeen verrijken met struc
turen die verbonden zijn met of gesuggereerd worden door de toe
passingen. Maar primair blijven de behoefte bezig te zijn met de 
ervaringswereld en de interesse voor problemen buiten de eigenlijke 
grenzen van de wiskunde. 

Twee tendensen in de toegepaste wiskundige activiteit moeten 
bier worden genoemd. In de eerste plaats is er de richting die zich 
bezig houdt met gebieden van de wiskunde die regelmatig toegepast 
worden voor de oplossing van natuurwetenschappelijke of technische 
problemen. Hoewel gehoopt wordt dat de resultaten van nut zijn in 
het gebied der toepassingen, is <lit niet het belangrijkste. Beslissend 
is de wiskundige originaliteit die ervoor borg staat dat de resultaten, 
nu of in de toekomst, direct of indirect, van invloed zijn op de ont
wikkeling in het oorspronkelijke toepassingsgebied. Deze richting 
produceert de wiskunde die over enkele of vele jaren door fysici 
of ingenieurs gehanteerd zal warden. Een voorbeeld is de ontwik
keling van existentie- en eenduidigheidsstellingen voor partiele dif
ferentiaalvergelijkingen, een gebied dat sterk gei:nspireerd wordt door 
de gasdynamica. Men zou, met veel voorbehoud, de vertegenwoor
digers van deze richting de academische toegepast wiskundigen 
kunnen noemen. 

Daar staat tegenover de richting die zich meer direct bezig houdt 
met de wiskundige behandeling van technische, natuurwetenschap
pelijke of economische detailproblemen. Hier is essentieel het ver
mogen om deze problemen op goede wijze in wiskundige termen 
om te zetten. En de kwaliteit van dit werk wordt niet in de eerste 
plaats bepaald door de originaliteit van de gebruikte wiskunde. Bij 
vertegenwoordigers van deze richting richt de aandacht zich vooral 
op de problemen waarvoor de wiskunde gebruikt wordt, niet op de 
wiskundige methode. De titel wiskundig ingenieur is bier min of 
meer op zijn plaats, met name voor diegenen die zich in hoofdzaak 
bezig houden met technische of bedrijfskundige problemen. 

Men zou kunnen menen dat uit deze karakteristiek van de toe-
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gepaste wiskunde volgt, dat hier het 19de-eeuwse, natuurwetenschap
pelijke en pre-axiomatische standpunt nag heerst. Dit is slechts ge
deeltelijk juist. Wel wordt, anders dan in de zuivere wiskunde, het 
uitgangspunt en de doelstelling bepaald door het contact met de 
ervaringswereld. Dach de werkwijze is wezenlijk 20ste eeuws. Op 
grand van de reeds bekende inzichten in het te behandelen probleem 
construeert de wiskundige een mathematisch model. Dat is een axio
matisch opgebouwd, abstract wiskundig systeem. Binnen dit systeem 
wordt op zuiver wiskundige wijze geredeneerd, warden relaties afge
leid, nieuwe begrippen ingevoerd enzovoorts, enzovoorts. Het resul
taat van deze arbeid kan men een theorie noemen. In deze fase van 
het werk is de wiskunde autonoom, er is geen logische verbinding 
tussen de fysische achtergrond van de theorie en de wiskundige af
leidingen daarbinnen. Hetgeen natuurlijk niet wil zeggen, dat de 
wiskundige zich oak in deze fase niet sterk laat leiden door zijn 
inzichten in het fysische probleem. Dit geldt trouwens gedurende 
alle fasen van het werk. Zelden zal als eerste wiskundige activiteit 
een axiomasysteem kant en klaar ontworpen warden. En in de prak
tijk zal meestal zelfs in de uiteindelijke vorm van de theorie het axioma
systeem niet uitdrukkelijk vermeld warden. Dit is echter niet wezen
lijk, slechts een vorm van economie. Want al denkt de toegepast 
wiskundige bij zijn werk slechts zelden na over de expliciete axio
matisering van zijn modellen (behalve dan wanneer hij zijn oratie 
voorbereidt), door vergelijking van moderne toegepast wiskundige 
publicaties met die van een halve eeuw geleden - of met recente 
publicaties van fys '.ci en ingenieurs - blijkt echter duidelijk hoe 
zeer het ,,axiomatisme" van de moderne wiskunde oak de toegepaste 
wiskunde beinvloed heeft. 

Ik kan op de wijze waarop de relatie tussen wiskundig model en 
fysische werkelijkheid tot stand gebracht wordt niet uitvoerig in
gaan. Er liggen hier tal van moeilijkheden, zowel van filosofische 
- men zie de recente Utrechtse oratie van BRAUN - als van prak
tische aard. Ik moge het principe van dit proces schetsen aan de hand 
van een voorbeeld. 

Het ervaringsgebied dat correspondeert met het terrein van de 
elementaire meetkunde is welbekend. Iedere leerling van de middel
bare school heeft een min of meer materiele voorstelling van de be
grippen punt, lijn, rechthoekige gelijkbenige driehoek. Dach wat is 
precies het verband tussen deze materiele voorstelling en de wis-
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kundige theorie? HELMHOLTZ spreekt over de ,, Tatsachen", RIEMANN 
over de ,,Hypothesen, welche der Geometrie zugrunde liegen". Pas 
bij HILBERT worden de zaken volledig gescheiden: ,,Wir denken uns 
zwei verschiedene Systeme von Dingen die wir Punkte bezw. Geraden 
nennen. Wir denken die Punkte und Geraden in gewissen gegen
seitigen Beziehungen und bezeichnen diese Beziehungen <lurch 
Worte wie ,,liegen, zwischen, parallel ... "; die genaue und fiir 
mathematische Zwecke vollstandige Beschreibung dieser Beziehungen 
erfolgt durch die nachstehenden Axiome ... ". Of, in nag iets mo
derner vorm1 : ,,Een systeem van twee verzamelingen (punten en 
rechten) en van een aantal relaties (liggen op, tussen, parallel ... ) 
heet een vlakke meetkunde indien het de volgende eigenschappen 
bezit." En dan volgende axioma's zoals: ,,bij ieder tweetal verschil
lende punten bestaat er een en slechts een rechte waar deze punten 
op liggen'', en: ,,er zijn tenminste drie punten die niet op dezelfde 
rechte liggen". 

Op deze wijze houdt de meetkunde op natuurwetenschap te zijn. 
Toepassing van de meetkunde in fysica of techniek is nu een object 
van toegepaste wiskunde. Een technicus noemt een stuk materie een 
rechthoekige gelijkbenige driehoek indien de uitkomsten van be
paalde voorgeschreven meetprocedures - betreffende hoeken, leng
ten, maar ook rechtheid etc. - aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
De wiskundige noemt een combinatie van drie lijnen en drie punten 
uit zijn verzamelingen een rechthoekige gelijkbenige driehoek, indien 
deze elementen aan bepaalde relaties uit het systeem voldoen. De 
toegepast wiskundige beschouwt de wiskundige driehoek als model 
voor de technische driehoek, weet dat uit de wiskundige axioma's 
de stelling van PYTHAGORAS afgeleid kan warden en suggereert de 
technicus dat er een relatie zou kunnen bestaan tussen de gemeten 
lengten van de rechthoekszijden en de hypotenusa. Blijkt deze relatie 
binnen de meetfouten verifieerbaar te zijn, dan wordt de toegepast 
wiskundige gesterkt in zijn vermoeden het goede mathematische 
model gekozen te hebben, de technicus in zijn hoop, dat nag meer 
bruikbare relaties uit dit model kunnen warden af geleid. 

Ik wil aan dit voorbeeld nog een waarschuwing ontlenen. De 
wiskundige gebruikt in zijn abstracte systeem vaak dezelfde woorden 
die door de fysicus gebruikt warden voor onderdelen, begrippen of 
eigenschappen van zijn materiele systeem. HILBERT blijft de ,,dingen" 

1 Vgl. H. FREUDENTHAL, Le., p. 116. 

10 



uit zijn theorie ,,punten", respectievelijk ,,rechten" noemen. Dit kan 
licht tot verwarring aanleiding geven. Zegt een wiskundige: ,,Wij 
beschouwen de stroming van een wrijvingsloze vloeistof", dan denkt 
hij in wezen aan een stel functies - die hij ,,snelheid", respectievelijk 
,,druk" noemt - die voldoen aan een bepaald stelsel partiele diffe
rentiaalvergelijkingen. Zijn tweede zin: ,,Deze wordt beschreven door 
de vergelijkingen van EuLER, te weten ... " is voor hem clan ook 
eigenlijk een herhaling van de eerste zin, waarin hij nog eens uit
drukkelijk het uitgangspunt, het axioma zo men wil, van zijn theorie 
uitspreekt. Ben weinig theoretisch georienteerde fysicus - zo deze 
nog bestaat - associeert het woord ,, vloeistof" echter met water, 
olie of een antler belangwekkend vocht, glimlacht toegeeflijk bij het 
woord ,,wrijvingsloos", daarbij misschien denkend aan zoiets als de 
overgang van L1x naar dx, en denkt bij ,,vergelijkingen van Euler" 
hetzij aan ,,hogere wiskunde", hetzij aan een vaag omschreven begrip 
,,natuurwet". Het is duidelijk dater enige discussie nodig is voordat 
de wiskundige en deze fysicus vruchtbaar kunnen samenwerken. 

Helaas kan ik ook niet ingaan op de intrigerende vraag hoe het 
komt dat wiskunde toepasbaar is. In sommige gevallen is dit niet zo 
verbazingwekkend. Hier kan een wiskundige beschrijving gegeven 
warden van de meetresultaten, verkregen bij experimenten ender 
eenvoudige omstandigheden. En met behulp daarvan kunnen dan 
voorspellingen gedaan warden over het gedrag van gecompliceerde 
combinaties van de experimented onderzochte componenten. Ik 
denk aan bijvoorbeeld de theorie van elektrische netwerken of van 
staalconstructies. Anders wordt het indien een wiskundige theorie, 
opgebouwd om een stelsel van empirische regels te beschrijven, in 
staat blijkt te zijn ook verschijnselen welke essentieel buiten het 
toepasbaarheidsgebied van deze regels vallen, met verbluffende nauw
keurigheid te voorspellen. Ben voorbeeld is de quantummechanica, 
een theorie die werkt met zelfgeadjungeerde operatoren in een com
plexe hilbertruimte en die zegt dat de eigenwaarden van deze opera
toren corresponderen met de uitkomsten van waarnemingen bij atoom
experimenten. Dat deze theorie in staat blijkt het spectrum van het 
waterstofatoom te beschrijven, is niet zo verwonderlijk, daar de theo
rie ontstaan is naar aanleiding van de opmerking dat de semi-empi
rische quantiseringsregels, opgesteld om dit en andere spectra te 
beschrijven, formeel equivalent zijn met bepaalde rekenregels voor 
zelfgeadjungeerde operatoren. Het wonderlijke is echter dat de theorie 
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in staat blijkt het laagste energieniveau van het heliumatoom - een 
probleem dat absoluut buiten het gezichtspunt van de genoemde 
semi-empirische ergels valt - met een nauwkeurigheid van een op 
tien miljoen te voorspellen. Hierop kan men, met WIGNER\ slechts 
zeggen: "The miracle of the appropriateness of the language of 
mathematics for the formulation of the laws of physics is a wunderful 
gift which we neither understand nor deserve. We should be grateful 
for it and hope that it will remain valid in future research and that it 
will extend, for better or for worse, to our pleasure, even though 
perhaps also to our baffiement, to wide branches of learning". 

Het is, meen ik, niet teveel gezegd indien ik stel dat in het laatste 
decennium de praktische toepasbaarheid van de wiskunde revolutio
nair is toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door het ter beschikking 
komen van automatische rekenmachines. Veel technische problemen 
konden reeds lang via klassieke of moderne theorieen in wiskundige 
problemen vertall.ld warden - men denke bij voorbeeld aan de elasto
mechanica, aangevuld met de moderne plasticiteitstheorie. Tot voor 
kort waren veel van deze problemen voor de wiskundige weliswaar 
wel oplosbaar - in wiskundige zin - doch vaak in een zo gecompli
ceerde vorm dat de technicus daarmee weinig gediend was. Deze 
toestand is, dank zij de automatische rekenmachines, wezenlijk ver
anderd. 

Het is te verwachten dat deze ontwikkeling een grate invloed zal 
hebben, bij voorbeeld op de wijze waarop technische ontwerpen tot 
stand komen. Veel van de tot nu toe gehanteerde veiligheids- of on
zekerheidsfactoren zijn in wezen immers onberekenbaarheidsfactoren! 
Ook op de experimentele vakken zal deze ontwikkeling haar invloed 
hebben. Reeds thans stelt men dat in Amerika tien procent van alle 
fysische experimenten op een computer uitgevoerd wordt! 

Welke zijn de gebieden van de wiskunde die de toegepaste wis
kundige en speciaal de wiskundig ingenieur in de zoeven aangeduide 
zin regelmatig gebruikt? In principe kan ieder deel van de wiskunde 
voor toepassing in aanmerking komen. Dach de gebieden die nu en 
vermoedelijk oak in de betrekkelijk nabije toekomst bet belangrijkst 
lijken, met name voor toepassing in techniek en industrie, laten zich 
als volgt samenvatten. 

In de eerste plaats is er de mathematische fysica. Dit is het klas-

1 E. P. \'qrGNER, The unreasonable effectiveness of mathematics in the rational 
sciences, Comm. Pure Appl. Math., 13 (1960), 1-14. 
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sieke gebied van de toegepaste wiskundige. Het bestaat grotendeels 
uit de wiskunde die betrekking heeft op delen van de theoretische 
natuurkunde die door de fysicus in de loop der jaren losgelaten zijn, 
zoals elasticiteitstheorie, hydro- en aerodynamica, elektromagnetisme. 
De fysicus is in wezen klaar na_ het opstellen van de fundamentele 
differentiaalvergelijkingen die de verschijnselen beschrijven, zoals de 
vergelijkingen van MAXWELL. Het oplossen van deze vergelijkingen 
voor allerlei speciale situaties laat hij aan de wiskundige over. De 
optredende wiskundige vraagstukken vallen voor een groat deel 
onder het begrip randwaardeproblemen en bij de behandeling hier
van spelen vele delen van de klassieke en de moderne analyse van 
reele en complexe functies een grate rol. Vele problemen zijn in de 
laatste honderd jaar reeds opgelost. De overblijvende problemen zijn 
niet de eenvoudigste, met name omdat niet-lineaire verschijnselen 
een steeds belangrijker rol spelen. Hulp van numerieke methoden is 
derhalve vaak nodig, ook om uit reeds bekende oplossingen practisch 
bruikbare numerieke resultaten te verkrijgen. 

Een tweede gebied is dat van de waarschijnlijkheidsrekening en 
de statistiek. Oak dit gebied is gedeeltelijk klassiek. Dach in de 
laatste decennia is het in breedte en diepte sterk uitgebreid en aan
gevuld met de leer der stochastische processen. Doel is het ver
krijgen van uitspraken over regelmatigheden die optreden in op zich
zelf ordeloze systemen, zoals de verzameling van de moleculen van 
een gas, de variabele kwaliteit van door een machine vervaardigde 
voorwerpen, of de aankomst van vliegtuigen, telefoonoproepen of be
stellingen. En ook bijvoorbeeld bij de studie van het gedrag van 
regelsystemen onder invloed van willekeurig optredende versto
ringen van het evenwicht. De wiskundige basis is de theorie der 
reele functies en de maattheorie; voor de uitwerking van praktische 
vraagstukken is nog een groot aantal andere wiskundige technieken 
nodig. Ook hier kunnen uiteindelijke resultaten vaak pas na nume
rieke bewerking op grote schaal verkregen warden. 

In de mathematische fysica houdt men zich bezig met de analyse 
van problemen met slechts een gering aantal variabelen. Hierop zijn 
technologische prestaties als radio en vliegtuig gebaseerd. In statis
tiek en stochastiek treden een praktisch willekeurig groat aantal 
variabelen op met een min of meer ongeordende samenhang. Resul
taten zijn kernreactoren en kwaliteitscontrole. Het schijnt dat de 
techniek thans een nieuw gebied binnentreedt, waarin vele variabelen, 
echter in geordende samenhang, beheerst moeten warden. De nieuwe 
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problemen treden op bij het ontwerp van systemen waarin vele com
ponenten samenwerken, zoals grote telefooncentrales, rekenmachines, 
defensiesystemen, produktieschema's en automatie van fabrieken. 
Een belangrijk deel van de hierbij benodigde wiskunde wordt samen
gevat onder termen als "operations research" en "finite mathematics". 
Onderdelen zijn combinatoriek, schakelalgebra, speltheorie, mathe
matische programmering. Belangrijk is het construeren van mathe
matische modellen, vaak in de vorm van een abstract algebraisch 
systeem. Voor de uitwerking van de problemen zijn uitgebreide reken
faciliteiten meestal noodzakelijk. 

Het laatste gebied is dat der numerieke wiskunde en van de, nog 
nauwelijks goed gedefinieerde, "computer science". In dit gebied, dat 
tot voor enkele decennia een stiefkind van de wiskundige was, ligt 
thans voor een belangrijk deel der toegepast wiskundigen hun hoofd
werkzaamheid. De praktische bruikbaarheid van de vorige drie ge
bieden wordt wezenlijk bepaald door de mogelijkheid om tenslotte 
door numerieke berekening tot een eindresultaat te komen. Dach 
anderzijds is het verre van waar dat de aanwezigheid van een com
puter - of een rekentuig, zoals sommigen propageren - het be
drijven van wiskunde overbodig maakt. Integendeel, grote mathe
matische vaardigheid is nodig om wiskundige problemen - laat 
staan andere, niet of onvolledig wiskundig geformuleerde problemen 
- voor bewerking met een computer geschikt te maken en om de 
resultaten van de berekening op zinvolle wijze te interpreteren. Op 
het gevaar van "computerhappiness" wordt van talloze zijden ge
wezen, met name door serieuze werkers in de "computer science". 

Uit deze opsomming moge duidelijk zijn dat de allround wiskundig 
ingenieur over een uitgebreid arsenaal van wiskundige kennis moet 
beschikken. Dach om U te tonen dat hij er daarmee nog lang niet is, 
wil ik U een schets geven van het karakteristieke bedrijf van de wis
kundig ingenieur: de wiskundige consultatie, uitgeoefend hetzij als 
"free lance" wiskundige, hetzij als medewerker in een research
groep. Men kan bier verschillende fasen onderscheiden. 

1. Het onderkennen, begrijpen en analyseren van een fysisch, 
technisch, bedrijfskundig of economisch probleem. Degene die ver
antwoordelijk is voor het experiment, het technische ontwerp of 
de beslissing bespreekt de probleemsituatie met de wiskundige. Vaak 
moet eerst nog onderzocht warden, wat precies het probleem is. 
De wiskundige leeft zich in de situatie in en tracht samen met de op-
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drachtgever de fundamentele punten te vinden en te beoordelen 
welke aspecten, als van weinig belang zijnde, terzijde geschoven 
kunnen worden. Natuurlijk komt het ook voor dat de opdrachtgever 
het probleem al wiskundig geformuleerd heeft. In de regel moet de 
wiskundige zich echter ook dan verdiepen in de achtergrond van 
het probleem en nagaan of het probleem juist, respectievelijk op de 
meest effectieve wijze geformuleerd is. Dit geldt met name bij op
drachten tot numeriek werk. Teleurstellingen in een latere fase kun
nen daardoor soms voorkomen worden. 

2. Formulering van het probleem. De wiskundige ontwerpt een 
wiskundig model van de probleemsituatie en ,,vertaalt" de hem voor
gelegde vragen in een wiskundig probleem. Vaak zijn in deze fase 
nog weer onderhandelingen met de opdrachtgever nodig. Vereen
voudigingen kunnen gewenst zijn op grand van praktische bereken
baarheid, ook generalisaties zijn soms mogelijk. Beide partijen moeten 
open oog hebben voor het afwegen van factoren als beschikbare 
tijd, geld, mankracht en rekenfaciliteiten tegen de belangrijkheid van 
het probleem. 

3. Oplossing van het wiskundig geformuleerde probleem. Deze 
fase omvat het zoeken naar bestaande methoden, eventueel gecombi
neerd met het ontwerp van nieuwe methoden. Voorts moet warden 
beslist in hoeverre de oplossing met analytische middelen - globaal 
gezegd: met formules - kan warden verkregen of dat op zeker 
moment tot een numerieke behandeling moet warden overgegaan. 
Daarbij speelt het een rol dat analytische resultaten weliswaar vaak 
het inzicht in de samenhang der verschijnselen vergroten, <loch dat 
de opdrachtgever vaak slechts geinteresseerd is in een enkel getal. 
Ook is vaak een onderzoek nodig naar de betrouwbaarheid van het 
antwoord in verband met de invloed van verwaarlozingen in de bere
keningen of van schematiserende veronderstellingen bij de opstelling 
van het model. 

4. Interpretatie van de resultaten. De resultaten moeten gepresen
teerd worden in een vorm die begrijpelijk is voor de opdrachtgever. 
Dit is eenvoudig als het gaat om een getal of een tabel, hoewel hier 
vaak een waarschuwing nodig is tegen onbeperkt vertrouwen in de 
resultaten, gezien de idealisering bij de constructie van het model. 
Moeilijker is soms de interpretatie van analytische resultaten of van 
algemeen inzicht gevende stellingen. De gebruiker moet clan enigs
zins op de hoogte gebracht warden van de wiskundige theorieen 
die tot het antwoord of de behandelingswijze geleid hebben. Soros 
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ook moet de opdrachtgever geholpen worden om de nuttigheid van 
het werk tegenover derden - zijn opdracht- of geldgevers - te 
verdedigen. Suggesties als ,,maak het verslag gerust ingewikkeld, 
iedere Griekse letter is een tientje waard" kunnen daarbij naar voren 
komen. 

Uit deze schets kan men de volgende eisen afleiden die aan een goed 
wiskundig ingenieur gesteld moeten worden. 

1. Hij moet een goed wiskundige zijn. Deze eis is primair. Nie
mand wenst of vertrouwt het advies van een man die zijn vak niet 
verstaat. Dit houdt in dat hij grondig vertrouwd moet zijn met de 
wiskundige denkwijze in het algemeen en dat hij de grondbeginselen 
van algebra en analyse beheerst en doorziet. Daarnaast, dat hij 
kennis heeft van een groat aantal meer gespecialiseerde vakgebieden 
of althans weet wat er in deze vakgebieden ,,te koop" is en zich 
zonodig hierin snel in kan werken. Tenslotte, dat hij in staat is tot 
creatief werk, zo al niet in het ontwikkelen van nieuwe wiskundige 
theorieen, clan toch in het ordenen en combineren van bestaand 
wiskundig materiaal tot een samenhangende behandeling van een 
hem gesteld probleem. Daarbij mag hij zich niet verliezen in op zich
zelf misschien wiskundig interessante finesses, <loch moet hij duidelijk 
de doelstelling van zijn onderzoek voor ogen houden. 

2. Hij moet een gedegen kennis hebben van een of meer tech
nische of natuurwetenschappelijke vakgebieden. Hij moet de feno
menologische, zowel als de logische structuren in deze gebieden 
kunnen doorzien en in staat zijn deze structuren in wiskundige mo
dellen om te zetten. 

3. Hij moet de gedachtengang van vertegenwoordigers der niet
wiskundige vakgebieden kunnen volgen, hun taal kunnen spreken 
en in staat zijn deze mensen te overtuigen van de resultaten en het 
praktisch belang, eventueel oak van de beperkingen, van zijn wis
kundige hulp. 

4. Hij moet - en daarmee kan men eigenlijk het complement 
op de gestelde wiskundige eisen samenvatten - vele en gemakkelijk 
op te wekken belangstellingen hebben en bereid zijn mee te werken 
aan de problemen van anderen. 

Men moet, meen ik, in het licht van deze eisen de uitspraak "we 
want vigor, not rigor" zien. De wiskundig ingenieur moet v66r 
alles in staat zijn iets aan te pakken. Hij moet - met een buiten
wiskundig doel voor ogen - zijn wiskunde gebruiken als middel. 
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Hij mag niet terugschrikken voor moeilijkheden, doch moet deze 
hetzij doorbreken - desnoods met forse en mogelijk weinig ele
gante middelen - hetzij op verantwoorde wijze omgaan door een 
eenvoudiger model te kiezen. Daarbij client hij er zich echter voort
durend van bewust te zijn dat zijn redeneringen wiskundig streng 
moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat hij alles in alle details streng 
moet bewijzen. Veeleer moet zijn wiskundige rijpheid en intui:tie hem 
de overtuiging geven dat hij - zo hij er de tijd voor had en het de 
moeite waard was - alles zou kunnen bewijzen. En essentieel is dat 
hij scherp weet te onderscheiden tussen de zuiver wiskundige rede
neringen binnen zijn theorie en de buiten-wiskundige overwegingen 
die hem bij de opzet van de theorie geleid hebben. De laatste over
wegingen zijn oorsprong en doel van zijn wiskundig werk, bepalen 
de richting waarin zich dit ontwikkelt, doch mogen niet in de plaats 
komen van - al clan niet expliciet weer te geven - wiskundige 
redeneringen binnen de theorie. Slechts indien hij aan deze eis streng 
de hand houdt, kan hij zijn opdrachtgevers duidelijk maken onder 
welke voorwaarden de ontwikkelde theorie toepasbaar is. 

Tot slot een enkel woord over de opleiding van de wiskundig 
ingenieur. 

Twee min of meer tegengestelde visies zijn daarbij mogelijk. De 
eerste is: de student een grondige training te geven in de vele deel
gebieden van de wiskunde die in de toepassingen een rol spelen. 
Hij moet onderwijs krijgen in gewone en partiele differentiaalverge
lijkingen, fourieranalyse, bessel- en andere speciale functies, asympto
tiek, steekproeftheorie, lineair programmeren, numerieke wiskunde, 
programmeren voor rekenmachines, enzovoorts, enzovoorts. Daar
naast moet hij dan nog een aantal technische en mathematisch fy
sische vakken bestuderen. 

De andere mogelijkheid is, hem voornamelijk in de diepte te 
trainen, hem een goed inzicht te geven in de fundamenten van wis
kunde, natuurkunde en techniek en hem vertrouwd te maken met 
de denkwijze in deze vakgebieden. Het is clan niet belangrijk welke 
vakgebiedjes hij meer speciaal bestudeert. Zijn algemeen inzicht en 
zijn kennis van de basisvakk.en stellen hem in staat zich snel overal 
in te werken. 

Deze laatste opvatting correspondeert, naar ik meen, met die welke 
in het technisch hoger onderwijs meer en meer veld wint. De concrete 
realisatie van technische principes in de vorm van machines en appa-
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raten gaat bij het onderwijs een steeds minder grate rol spelen. 
Deze ontwikkeling wordt bepaald door het feit dat de techniek steeds 
sneller evolueert en door het besef dat de student niet alleen wordt 
opgeleid voor zijn eerste betrekking, doch tevens een basis moet 
krijgen die hem in staat stelt gedurende zijn hele loopbaan - dat wil 
zeggen gedurende ongeveer veertig jaar - de ontwikkeling van de 
technische wetenschap bij te houden. 

Aan deze gedachten moet oak de opleiding van de wiskundig 
ingenieur getoetst warden. Aan een factor client daarbij bijzondere 
aandacht besteed te warden. Wij bevinden ons in een periode van zeer 
snelle opkomst van automatische rekenmachines, zowel in de zuivere 
research als in de industriele praktijk. West-Europa heeft daarbij 
een zekere achterstand, <loch in de komende tien jaar zal deze ont
wikkeling zich ook hier sterk doen gevoelen. Ik hen van mening 
dat het een belangrijke taak voor onze wiskundige ingenieurs zal 
zijn om deze ontwikkeling te stimuleren en de industrie "computer
minded" te maken. Het onderwijs zal daar - althans in de eerste 
decennia - in sterke mate op gericht moeten zijn. 

Dames en heren, 

Ik hoop U in dit uur ervan overtuigd te hebben dat het toepassen 
van wiskunde een boeiend bedrijf is, waarin de wiskundige gelegen
heid heeft zowel zijn zin voor wiskundige schoonheid als zijn behoefte 
om ook direct maatschappelijk nuttig te zijn, volledig kan bevredigen. 
Het is mijn hoop en verwachting dat de aan deze hogeschool opge
leide wiskundige ingenieurs in dit bedrijf een eervolle plaats zullen 
kunnen innemen. 

Gaarne wil ik deze rede besluiten met enige persoonlijke woorden. 

Aan Hare Majesteit de Koningin, die mij in dit ambt heeft willen be
noemen, moge ik mijn eerbiedige dank betuigen. 

Mfjne heren curatoren, 

Gaarne zeg ik U dank voor het vertrouwen dat U in mij gesteld 
heeft door mij voor deze benoeming voor te dragen. Wij - ik meen 
hier namens de gehele onderafdeling der wiskunde te mogen spreken 
- zijn zeer dankbaar voor Uw voortvarendheid bij de instelling van 
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de opleiding voor wiskundig ingenieur. Wij hopen ook bij de verdere 
opbouw hiervan op Uw medewerking te mogen rekenen. 

Mjjne heren hoogleraren en adviseurs, 

Toen ik voor de keus gesteld werd tussen een posit1e bij het 
universitaire hoger onderwijs en een bij het technisch hoger onder
wijs, heb ik na langdurig beraad de laatste gekozen. Ik deed dit omdat 
ik meen dat mijn aanleg in Uw milieu beter tot ontwikkeling zal 
kunnen komen. U kunt op deze ontwikkeling grote invloed hebben 
door mij te willen helpen om mijn zeer fragmentarische kennis van 
de technische wetenschappen aan te vullen en vooral door mij te 
willen betrekken in de wiskundige problemen van Uw vakgebied. 

My'ne heren leden van de af deling der algemene wetenschappen, 

Ik noemde als voorbeeld van wiskundige structuren: groepen, 
ringen, lichamen. Ik zou onze afdeling willen vergelijken met een 
groep. In de groepentheorie tracht men de structuur van een groep 
vast te stellen door de groep op te lossen in een aantal groepen met 
eenvoudiger structuur. Ik hoop dat dit oplossingsproces in onze 
afdeling de samenhang niet zal verbreken. Ook hoop ik dat het struc
tuuronderzoek zal uitwijzen dat deze groep, wat men in de groepen
theorie noemt, torsievrij is. 

Dames en heren leden en medewerkers van de onderafdeling der wiskttnde, 

Voortgaande met de algebrai:sche analogie sta ik voor de keuze 
de onderafdeling te vergelijken met een ring of met een lichaam. De 
keuze is moeilijk. In ringen kent men idealen, zelfs soms niet-triviale 
hoof didealen. Ik kies echter voor een lichaam omdat men in een li
chaam steeds kan delen. Het is immers algemeen bekend hoezeer men 
in Uw kring zorgen en vreugden met elkaar deelt. 

Ik ben U zeer dankbaar voor de hartelijkheid waarmee U mijn 
vrouw en mij heeft ontvangen en voor de steun die U ons in het af
gelopen jaar op velerlei wijze gegeven hebt. Ook op het terrein van 
wetenschap en onderwijs hoop ik op een nauw contact, met name 
met diegenen onder U die door opdracht of belangstelling nauwer 
verbonden zijn met de toepassingen van ons vak. 

Gaarne wil ik vanaf deze plaats een woord van dank richten tot allen 
die bijgedragen hebben tot mijn wetenschappelijke vorming. Het is U, 
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waarde VAN DER LEEDEN, wellicht niet bekend dat mijn eerste belang
stelling voor de mathematische fysica gewekt werd door het enthou
siasme waarmee U als jong staflid in Delft college gaf. Aan U, zeer 
geachte POPKEN, en aan wijlen DR. H. B. A. BocKWINKEL dank ik 
een solide grondslag in de analyse. Op deze basis heh ik mij kunnen 
omvormen van experimented fysicus tot toegepast wiskundige. Mijn 
hescheiden inzicht in andere delen van de wiskunde dank ik vooral 
aan U, zeer geachte FREUDEN'I'HAL en aan wijlen PROF. DR. D. VAN 
DANTZIG. Ik hesef nag dagelijks sterker welke invloed U op mijn 
vorming gehad heeft. 

Oak wil ik hier gaarne de naam noemen van HANS BRANDTS BUYS, 

in leven dirigent van het Utrechts Studenten Koor en Orkest. Ik 
hen er zeer dankhaar voor te hehoren tot diegenen op wier persoon
lijke vorming ,,Hans" een grate invloed gehad heeft. En ik wens 
alle studenten aan deze hogeschool toe dat zij in de Eindhovense 
hogeschoolgemeenschap iemand mogen ontmoeten die zoveel te 
geven heeft aan jonge mensen. 

Mfjne heren leden van de Raad van Beheer van het Mathematisch Centrum, 
waarde LAUWERIER, 

In de tijd dat ik aan het Mathematisch Centrum verhonden was 
heht U mij willen helpen hij het verwezenlijken van mijn wens om 
toegepast wiskundige te warden. Deze jaren zijn daardoor van he
slissende betekenis voor mij geweest. Ik betreur het zeer dat het niet 
mogelijk is PROF. DR. D. VAN DANTZIG hier in het hijzonder toe 
te spreken. 

Zeer geachte FREUDENTHAL, dames en heren medewerkers van het Mathe
matisch lnstituut te Utrecht, 

De verwachtingen die U in mij gesteld heeft zijn wellicht niet 
geheel vervuld, ik hoop echter dat ik ze niet te zeer beschaamd heh. 
In de periode die ik bij U doorhracht, heeft U mij zeer vrij gelaten 
doch mij anderzijds de kans gehoden veel van Ute leren. Ik hoop oak 
in de toekomst de vriendschappelijke handen met U te mogen hlijven 
onderhouden. 

M!jne heren bestuursleden van het Eindhovens Hogeschool Ponds, 

U heeft mij in de gelegenheid gesteld onmiddellijk na mijn he
noeming een reis naar Amerika te maken. Mijn inzicht in de plaats 
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van de wiskunde in hoger onderwijs en technische research heeft 
daar zeer van geprofiteerd. 

Dames en heren studenten, 

Mijn gedachten over de rol van de wiskunde in de techniek heh 
ik reeds uitgesproken. De kennismaking met de wiskunde aan deze 
hogeschool zal sommigen Uwer wellicht hebben ontmoedigd. Het 
door mij vanmiddag vooropgestelde inzicht in de wiskundige denk
wijze lijkt soms te warden overschaduwd door de vele wiskundige 
techniekjes die U noodzakelijk ook moet leren. Weest er echter van 
overtuigd dat wij de beschikbare tijd zo goed mogelijk trachten te 
gebruiken om U in staat te stellen de zich voor wiskundige behan
deling lenende problemen uit Uw latere werk zelf of met medewerking 
van Uw meer wiskundig gespecialiseerde collega's te kunnen op
lossen. 

Tot de studenten en de aanstaande studenten voor wiskundig 
ingenieur wil ik dit zeggen. U kiest geen gemakkelijk vak. Wel echter 
een vak dat en om zichzelf en omdat het U de gelegenheid biedt 
contact te hebben met zeer uiteenlopende gebieden van wetenschap 
en techniek, U zeer veel voldoening kan schenken. Wij hopen U 
een goede basis voor de uitoefening van dat vak te kunnen meegeven. 

Dames en heren, 

Ik dank U allen voor Uw aandacht. 
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