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Mijnheer de Rector Magnificus, 
geachte toehoorders, 

Veertig jaar heb ik op en voor deze 
universiteit mogen werken. Het is 
een hele tijd maar het is voorbij. In 
dit laatste uur, dat ik volgens nog 
gebruikelijke terminologie "college 
geef", wil ik op enkele zaken en 
gebeurtenissen uit die veertig jaar 
terugblikken. Als het een goed col
lege wordt neemt ieder van u iets 
mee dat nieuw is. 

De Technische Universiteit Eindho
ven is bezig om alle ingenieursop
leidingen zo te structureren dat ont
werpen een centrale rol speelt. 
Maar wij doen in dat opzicht meer. 
Sinds 1986 bieden wij een groot 
aantal tweede fase ontwerpersop
leid in gen aan. In het Stan Acker
mans lnstituut is meer dan 60% 
van de Nederlandse ontwerpers 

opgeleid . De waardering van het 
bedrijfsleven voor deze ontwerpers 
is groot. Gaarne citeer ik nog eens 
een uitspraak van drs. Blankert van 
VNO-NCW: "Zelfs bij een zevenjari
ge ingenieursopleiding (de gemid
delde studieduur oude stijl) biedt de 
tweede fase ontwerpersopleiding 
een meerwaarde die onmisbaar is 
voor de industrie." Met veel voldoe
ning heb ik de laatste twee jaren 
van mijn carriere meegewerkt aan 
de nieuwe opzet en de internationa
lisering van het Stan Ackermans 
lnstituut. lk geloof dat ik het insti
tuut in gezonde toestand overdraag 
aan mijn opvolger ir.drs.P.D.van der 
Koogh die ik veel succes toewens 
bij de verdere uitbouw van onze 
ontwerpersopleidingen. 

Prof. dr. f . B . VAN LINT I 
•.. 1"i11kundigf'D "'~nTl!en dikwtjb 

jonir hooJ{1Prur, ~· 

Dames en Heren, 

Zo began het in juli 1959: 

van Lint (26 jr.) 
hoogleraar in Eindhoven 
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Lin&. die \l.i~kwnJe .. t:one,e:i. z.a.I ge .. · det1l>:o!l in .~nrl~ov~. thi'! hun siro· 
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De beginjaren van de THE werden 
gekenmerkt door tomeloze energie 
en enthousiasme van de hele TH
gemeenschap om van de nieuwe 
instelling iets moois te maken. De 
wiskundigen waren onder andere 
bezig met het uitwerken van het 
nieuwe begrip "wiskundig ingeni
eur". Al in 1960 begonnen we met 
die opleiding , gedurende enkele 
jaren nog volgend op een prope
deutisch examen in Natuurkunde, 
Elektrotechniek, Scheikunde of 
Werktuigbouwkunde. 

Belangrijk voor de ontwikkeling van 
het programma was het feit dat 
advies werd gevraagd aan dr. Henry 
Pollak, directeur van de wiskunde 
afdeling van Bell Laboratories in 
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Murray Hill in de VS. Toen hij in 
1961 de TH bezocht hebben wij 
elkaar ontmoet, een ontmoeting die 
grote gevolgen zou hebben. 

In 1961 vierden wij het eerste lus
trum van de THE. De eerste keer 
dat in de TH-Berichten een foto 
werd geplaatst was op 1 februari 
1961. We zien de diescommissie 
een cheque aanbieden aan waarne
mend rector professor Schmid en 
de secretaris van de senaat, profes
sor Posthumus. 

Hoe past deze foto in mijn verhaal? 
Welnu: enkele maanden later zou
den beide heren een fe/le campag
ne voeren om de opvolger te wor
den van de inmiddels overleden 



eerste rector, professor Dorgelo. lk 
kon op 1 februari 1961 niet vermoe
den dat ik precies dertig jaar later, 
tegenstribbe/end, dat zelfde ambt 
zou aanvaarden. De periode van 
1991 tot en met 1996 was er weer 
een waarin werken aan de uitbouw 
en verdere bloei van deze universi
teit centraal zou staan. Het was een 
tijd waar ik met plezier aan terug 
denk en het verheugt mij dat veel 
vrienden en kennissen uit die perio
de vandaag aanwezig zijn. 

We blijven nog even in 1961. In 
september 1961 werd door het 
Eindhovens Hogeschoolfonds een 
bijzondere leerstoel ingesteld in de 
leer der analogieen. De eerste 
bezetter van die leerstoel was een 
Zwitsers ingenieur genaamd Marcel 
Golay. M.J.E.Golay (1902-1989) had 

een licentiaat in de elektrotechniek 
van de ETH en een Ph.D.van de 
University of Chicago. Hij was voor
al bekend vanwege werk aan infra
rood spectroscopie en de uitvinding 
van de capillaire kolom. lk heb 
Golay toen niet ontmoet maar hij 
komt later op een prominente 
plaats in dit college terug. Op 15 
december 1961 hield Golay zijn 
intreerede. De receptie was niet 
druk bezocht daar het overgrote 
deel van de senaat zich enkele hon
derden meters verderop bevond op 
een receptie in de kort daarvoor 
geopende Karpendonkse Hoeve. 

Nog enkele feiten rond de opleiding 
tot wiskundig ingenieur. Het eerste 
diploma werd uitgereikt op 27 sep
tember 1965 aan de heer J .S. Staij
en. Het is jammer dat de TUE pas 
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tientallen jaren later een actief 
alumnibeleid is gaan voeren. Mijn 

eigen afstudeerders voor dit college 
uitnodigen bleek een zware klus. lk 

• L 
Openbare les dr. Ackermans 

aan de T~H. Eindhoven 

itn i.J .tgmictd::iv, i4 Ja.rmari 1·rr.f, h1d•1 •.ir . .;;; , T. M Ar,k•)cm c1ni:;., gewoon !euor in 
ril.l 7"1skimLle 11&.ri d~· Te~hni:-:t~hf' lfo~eS":;::it:w1l le f~Ulct~u"Pt~, ter geiegeonhet.l van 
7 :JI, .unht".! 1~::tn'-<1a nhng. c· ~:;1 opNih:-1.re. le.'-', geL1tP,iti - " SL-!~ds me.er ruimtt:n" . De 
;•lti!dl1tghud vund phlllt::. in 1.ie grvtt-- 1._ulleb;<::~aal \ a11 hc1 rmviljoen. 

Steeds meer ruimten 

in ZtJn openbare lea bf:schl ljft dr 
At·k~~n .. 'Uti10 ~t' ll ruui.tctl ;;Wu.i.·hter.gang~n 
d1H- ~ ..\.rr!ktt-n,,;t1 e:-k Zl U"' lf<..AH' t!e ...ib~tr ad(• 
~ ·~ al[!~1w.~nf!i,!ed:i a11irn dw de~.\-iskuude 
:wic~1. 1weft 
Ju het b1J1-0hr:l.e;· v:urdt bt:i.'\lff ;-il<".l-n waar
toc filf'r .. :kurnt u.J1ernmm i.utgaande._.an 
\le c.hftcr cntiaal- An \ntegr aai ... eln:ni.ng 
het pll){ ~1& \' :UJ V0'>rtga>trirl e p,(;lict:aJ1,,~
n:rig- u1t\«11:r t tot htJ v~·eb.u:i der 
fu1whomwlimitlyoe . 
l'l"".,.Fi' ri"" 'rl !lf.P ,_. ,, ,, 1h,::::h"l'l<'fiA tili:>. 7invn1 
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van dt:-l:t··~ :ede mening ;~a.a.r -;rcel \ errl.er 
m hot ~th::;traho:i.· 0n dunzlJ dtt:clteo1'!it•~ 
opvatttl"c; hvldig&n. V<>nt: d~· w15t\.unu;;, 
r.:r.. '9; '.}t.-~ voor ht"-t geh~d \·an w&t~n~->r·h.:µ 
en ter:hnti&k 10 de2-t: controvE:::r~~ um 
~1'not ?,E::vaar l..foo1·beslden uit de tWK' 

ti<m n: .. Lmaly:;u ~llustr crr:>n de> ':f'-Y,f:P <;: tel
lingE;:n t u..,,i>Cl'l J,fade '3trumme,(,!1 IJcv..1r 
hun plaatt- in liet p:chC.1'.•l dM:· '."V:okim(k" 
:.•.lin df~ heoet~ri.u...,.r'°" der f\ov.:ot1oriaitl
.:aialytit> !l'U"ll{~Vvezen um al~ nedt-st1cSL
ter'3 rip te trecleh 1r. rle kClwle oorlog 
tu6 s .an ahBtractE• e1. co11t:r "'t" msk1md~. 



hoop dat we er toch in geslaagd 
zijn een aantal van mijn leerlingen 
te achterhalen. 

Enkele maanden na die diplomauit
reiking (14.1.1966) hield een jonge 
collega zijn intreerede. 

In heel veel opzichten heeft Stan 
Ackermans een grate invloed gehad 
op de ontwikkeling van onze univer
siteit. Verder hebben vele genera
ties wiskundige ingenieurs hun 
basiskennis opgedaan uit ons geza
menlijk werkstuk uit 1970: 

dr. e. t. m. ackennans 
dr.j. h. van lint 

algebra en analyse 

Toen de opleiding 4-jarig werd 
bleek "A & A" te veel van het 
goede. Het boek heb ik echter nag 
niet bij De Slegte aangetroffen. Het 
is helaas nag steeds zo dat een 

moeilijk vak voor jongere jaars stu
denten literatuur in het Nederlands 
vereist. 

Dames en heren, 

Bij een afscheidscollege behoor je 
oak in te gaan op je eigen onder
zoek. Voor een groat gedeelte van 
het gehoor breken dan moeilijke 
ogenblikken aan waarin de slaap 
het vaak wint. lk zal trachten het 
eenvoudig te houden. In 1965 
nodigde de eerder genoemde dr. 
Pollak mij uit om een tijd te komen 
werken op Bell Laboratories. Dit 
resulteerde in een bezoek aan dat 
beroemde onderzoeksinstituut in de 
eerste helft van 1966. Het zijn acht 
maanden geweest die mijns inziens 
een majeure invloed hebben gehad 
op het onderzoek en onderwijs in 
de wiskunde aan de TUE. De erva
ringen op Bell Labs waren het begin 
van een lang proces dat, via een 
gestaag sterker wordende groep, er 
uiteindelijk toe heeft geleid dat de 
TUE nu tot de internationale top 
behoort op de gebieden discrete. 
wiskunde en coderingstheorie. De 
faculteit mag daar trots op zijn want 
gebraden duiven vliegen je niet in 
de mond. Nu dan het echte college 
over coderingstheorie. 

Maar eerst weer enkele historische 
opmerkingen aan de hand van twee 
voorbeelden. De meesten van u 
bezitten een Compact Disc speler. 
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ledereen heett wel eens de schitte
rende foto's van planeten gezien, 
gemaakt door satellieten als Mari
ner en Voyager. 

In beide gevallen spelen foutenver
beterende codes een cruciale rol. 
Het vakgebied Coderingstheorie is 
op Bell Laboratories ontstaan en 
een groot stuk ervan is daar ontwik
keld . lk maakte daar kennis met dit 
fascinerende gebied en enkele jaren 
later werd het een deel van het 
nieuwe college discrete wiskunde in 
de opleiding tot wiskundig ingeni
eur. Een groot deel van het Com
pact Disc Audio System is door 
Philips ontwikkeld. Daarbij werd 
een belangrijke bijdrage geleverd 
door mijn tweede afstudeerder, ir. 
Leon Driessen, die de benodigde 

I 
' -~ , 
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expertise kort daarvoor op de THE 
had geleerd. "Es gibt keinen Zufall" 
zegt Schiller ergens. Als dit in de 
wetenschap zou gelden dan had
den we nu geen penicilline. Op zijn 
minst bevat mijn verhaal een aantal 
keren "the right man in the right 
place". 

Hoe werkt foutenverbetering? lk 
geef een heel eenvoudig voorbeeld. 

Een leraar stelt regelmatig vier vra
gen aan een klas. Ze moeten met 
"ja" of "nee" worden beantwoord. 
In de klas zit een slim meisje dat 
altijd alle antwoorden goed heeft 
maar ook een jaloerse jongen die 
helaas is belast met het ophalen 
van de papiertjes met antwoorden. 
Hij ziet steeds kans om snel een 



van de antwoorden van het meisje 
te veranderen. Als zij dit door heeft 
spreekt ze met de leraar af dat 
voortaan op haar papiertje niet vier 
maar zeven antwoorden staan, 
genummerd 1 tot en met 7. De eer
ste vier zijn de antwoorden op de 
gestelde vragen. De andere drie 
worden met de volgende figuur 
gemaakt. 

De antwoorden 1 t/m 4 (zeg ja, nee, 
ja, ja) staan in de gebieden 1 t/m 4. 
De regel waarmee 5,6,7 worden 
bepaald luidt: "In iedere cirkel is het 
aantal woorden 'ja' even" . Oat 

wordt dus ja, nee, ja, ja, nee, ja, 
nee. Let wel: deze regel is een 
afspraak tussen het meisje en de 
leraar. Zij maken die afspraak 
omdat, zoals we dadelijk zullen 
zien, het gewenste effect wordt 
bereikt. 

Stel nu dat de leraar een antwoord
briefje van het meisje krijgt (al weer 
veranderd door de jongen) met: 
nee, ja, ja, nee, nee, nee, nee. Hij 
vult ze in in de figuur: 

Cirkel I voldoet aan de afgesproken 
regel maar II en Ill voldoen niet. 
Door precies een van de antwoor
den te veranderen kloppen alle cir
kels. Welk antwoord? (Het kan maar 
op een manier.) Dit is een voorbeeld 
van een "single error-correcting 
code" bedacht door R.W. Hamming 
in 1948. 

Hetzelfde principe kan gebruikt 
warden bij een heel lange rij ant
woorden ja en nee. Spreek gewoon 
af dat na ieder groepje van vier ant-
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woorden er drie van die "overbodi
ge" ja's en nee's komen volgens 
bovengenoemde regel. Dan kan er 
aan zo'n rij heel wat geknoeid wor
den zonder nadelig effect. Het is 
genoeg als er maar niet twee fouten 
zitten binnen een groepje van zeven 
antwoorden. Zo werkt het ook ook 
op de CD: driekwart van het spoor 
bevat de informatie waarmee de 
muziek wordt gegenereerd, ook 
weer verdeeld in kleine blokjes die 
steeds gevolgd worden door extra 
symbolen. Oat extra kwart spoor 
wordt berekend met een ingewik
keld stuk wiskunde. In uw speler zit 
een kleine computer die uitrekent 
waar iets staat dat verkeerd is en 
het dan door het goede symbool 
vervangt. Zelfs op een zeer goede 
CD staan wel 500000 foute symbo
len en toch klinkt de muziek per
fect. Een triomf van foutenverbete
rende codes! 

Ergens in de loop van mijn colleges 
over coderingstheorie verscheen 
het volgende lijstje op het bord: 

I PIRc\MIDE \ ·,1:. CI!EilPS TE GIZ1'H 

IU TEMPEL '"-N '.!ffE';!IS l'E fFEZE 

V i\JAF:'•,LE.1'\I TE HALICARNASSCS 

\L COLOSSliS Vi<N RF."•)1105 

10 

Nummers 1 tot en met 7 zijn gro
tendeels verdwenen. De vuurtoren 
wordt gedeeltelijk uit het water 
gevist maar er komt een tijd dat alle 
zeven weg zijn. De Golay code is er 
voor eeuwig. Het was niet altijd een 
overtuigend begin van een college 
omdat nogal wat studenten niet 
wisten wat die eerste zeven namen 
precies voorstelden. De bewuste 
code werd in 1949 door M.Golay 
gepubliceerd, ja dezelfde die ik al 
eerder noemde. Die code was 
o.a.deel van een van de systemen 
die zijn ontworpen voor de satellie
ten die ons deze foto toestuurden. 

E. Berlekamp (een grote naam in de 
wereld van de coderingstheorie) 
kwalificeerde het artikel van Golay 
(een bladzijde) als "best single page 
in published coding theory". 

Stel dat iemand een rijtje van zeg 
acht letters, willekeurig gekozen, 



opschrijft en van ons verlangt dat 
we door niet meer dan twee van die 
letters te veranderen er een Neder
lands woord van maken. Oat zal 
vrijwel nooit mogelijk zijn . Daarente
gen kunnen we van BERTEDEN op 
ten minste twaalf manieren een 
Nederlands woord maken door een 
of twee letters te veranderen. 

Er zijn meer dan achtmiljoen rijtjes 
die uit 23 symbolen 0 of 1 bestaan 
(zoals bijvoorbeeld 
11111111000000000000000). De 
Golay code bestaat uit 4096 van 
zulke rijtjes. Oat zijn er dus relatief 
weinig. Als we een willekeurig rijtje 
van 23 nullen en enen op zouden 
schrijven dan is in die code van 
Golay precies een rijtje te vinden 
dat op ten hoogste drie plaatsen 
verschilt van ons rijtje. Dit heet een 
perfecte code. Uit het artikel van 
Golay is niet op te maken hoe hij dit 

wonder heeft gevonden. Het 
spreekt dat naarstig is gezocht naar 
andere codes met dezelfde prachti
ge eigenschappen. De volgende 
twee artikelen uit 1971 en 1973 
hebben daar een eind aan gemaakt 
en veel vruchteloos onderzoek 
weten te voorkomen. 

Toen Golay in de tachtiger jaren 
nag eens Eindhoven bezocht werd 
ik aan hem voorgesteld als een van 
de twee mensen die hadden aange
toond dat verder zoeken naar per
fecte codes geen zin had. Hij had 
geen idee wat bedoeld werd! De 
Golay code was slechts een inter
mezzo in zijn prachtige carriere 
geweest. 

Het uit 1961 stammende contact 
met Henry Pollak duurt tot op 
heden voort. Veel van onze geza
menlijke activiteiten lagen op het 

Nonexistence Theorems for Perfect 
Error-Correcting Codes 

J. H. van Lint 

ON THE NONEXISTENCE OF PERFECT CODES OVER 
FINITE FIELDS"' 

AIMO TI F.T ,\ Vii. INENt 

Abslract. It is proved that there arc no •mknnwn perfect (Hamming-)error-correctmg codes 
over finite lid tls. 
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gebied van onderwijs in de wiskun
de via de International Committee 
on Mathematical Instruction. Bij het 
vijfde lustrum van de THE werd 
hem een eredoctoraat verleend a.a. 
vanwege zijn bijdrage aan de vorm
geving van het onderwijs in de toe
gepaste wiskunde en zijn inzet voor 
het gebruik van wiskunde in de 
industrie. lnteressant detail is dat ik 
met zijn nominatie voor dit eredoc
toraat geen directe bemoeienis heb 
gehad. 

Uiteraard werd er na enige tijd op 
de THE oak regulier gepromoveerd. 
Hoe zich dat heeft ontwikkeld blijkt 
uit de volgende cijfers: de 1 OOOste 
promotie vond plaats in 1992 en 
minder dan 10 jaar later zullen we 
nummer 2000 noteren. 
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Orie eredoctoraten 

Hierboven een promovendus uit de 
zestiger jaren (promotie nummer 
105). 



Sinds enige jaren is hij terug op het 
oude nest. 

Pas bij prornotie nurnmer 280 droeg 
ik iets bij aan die lange rij doctores: 

Bij mijn terugblik wil ik oak mijn 
rnerkwaardigste promovendus noe
men. Reeds kart na het begin van 
het promotietraject heb ik hem aan 
een veel geschiktere promotor kun
nen helpen. Enkele jaren later pro
moveerde Jan van IJzeren op de 
leeftijd van 73 jaar te Boedapest tot 
doctor in de economie. 

Met 64 genodigden waarvan 50 
vertegenwoordigers van onze facul
teit trokken we per chartervliegtuig 
op zijn kosten naar Boedapest om 
de promotie te vieren. Een unieke 
gebeurtenis uit die periode van 
veertig jaar. 

Naast onderwijs en onderzoek 
bemoei ik mij al bijna een halve 
eeuw met de studentensport. De 
meesten onder u weten dat ik er 
heilig van overtuigd ben dat actieve 
deelname aan sport een belangrijk 
element is tijdens de studie (en 
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Ruim 50 TUE-medewerkers gratis mee naar Hongarije 

I 

Doctorstitel voor 73-jarige 
Jan van IJzeren in 

I Budapest 
I 

Mr o.Jr~ .;ar. van 1-lzeru 1 oaat \li:lilt op 73-Jarrgc leett11d ~on 
promnverf:n Gan de Honrmarse Weteris.~h<ipp8hJke Arndi:m.e 

, (MTA1 Maaridag ~ r10V(,mber V'?1rJed1gt t-.i1 z11n pr,1t1fschntt <ia11 
i ilet Mr A 111 fluJ;i~nJSl B11 h81 pro1rir.tl8d1ner. 0fl 12 novcrr. t-ier 1n 
: de Hong<1<ir!>e '100fJstac1. zullt'r. 64 geno111gden. fan~ 1lc1l eder. 

Groepsre1s 
De wurn(Jt1e kE'r'! ~OlJ e.:n 1ntr;r 
rCG.sant c1et11r\ Eon aantal rPr;!d8· 
'~"rke1s ·;af! .iE' TUE v•Jnd het 
Jdffl 11l~r Gi:lf de promov•.;r?1..ius ,~o 
v8r wE'g z1t a l~ ll•j 211n !Ju! 

I 
(,n ·1 ut-rr.c(lewerKe: c., r•ef'1 ve1 ge<ellen 

Nud~· P1!fe1.-. 
- ---· ·-·-·- - ·----·----

I 
,Jan 1;n11 :~ i.:0rt:Jn Jc.> no~ alt1!d 
sc:h l~rµ van n~~\-.;t Hij l:t!flft dl eBr 1 
iil! lnJi<\~JL·~~A11dt:; (,:;J ripm 3i.'llf81 

, dP 1 ~J·J Jn ~ 058 I ~w~ rT; t111 .r(l1t 

: het ;~:Bs :'(Ii!( dl: Ti J[ H1j '#0fd 

1

1 
l.li<:·I . iTll'1jON:3i~·:? I blj Ot"· ~10. •J.· (~l'N• !$
:1r')f~p v;:m W: ~;ku:-HIP 'Sine's 1 ~f/:1 
; ~ h 11 \j{'P~~l'ls10r.~t'! r! H1J ; )~ t-Jf'! 

. 1 hJ::i alt11d Pi.::1 e1~fi11 k~r.cr o p rlu 
~ TIJf :-n h:! i '~ llL\ l biJnH daor:.!1J"s 
/ wer :<?;:mm vui-.,r de 0nd')1 'li/iJ5-

I 
Qil; t->p Daarnaast ~. r-.~tt r~ .i du~ 

•,;'.~:m~l. ir-~;~~~ ·,,·0~.rn ,.•!. H;·~HG~~t.' r 
.J ~l .. lj '-'fl,r.';;7.tn-. b<:-l:;.C,.hf,;I\)(;, , 

j rrvm."'l\·t 'i ' ·ii ·!· m-~t z~. · oeliJngnit~ 
' P°JO; ,,.r, ~1 \IV~: rr .•>it l t'l n 1.'?-1. 11~gd 

nmt C(,,. d·;.;.~tfu.:.ttter: Vee:/ !ir:· 
!rmur1JZ.J·1 1'. rJe nwxli.}l1:·a i/i: ll 

;,., /~r .n!1-:n ;r1 rrr1,1.n 1u:·::;l~LJ 1t->'t ' 
Van :J .. ~Pr rm hi.!1.1fi .:-1ch bt~zin 
·;Jt-~huuddi 1~1H (~t; l)(•rAi..: t::n • n_~Jr 

! <.:"JIJ7e v,::1.n 1n""t:)0illt;rs D1u bcre-
1 k":::Hn;J it ~~i; up V•:r..;r;i·uJlerdt.l 1!1~::: 
i •11<5 (;P !iet~eun.ln Dctl J•.·11Jt i;c1'tei 

Mr d:s Jan van !.Jzemn 01 omo·.;ert:"!n 1n aa 11 wt:?Zi1J~e1d van 
6..J $Upporters 

daarna). De ge'investeerde tijd wint 
een student dubbel terug door 
betere studieprestaties en verder is 
het sociale element van groat 
belang. Bovendien doen de studen
ten in de verenigingen belangrijke 
bestuurservaring op. 
Al in 1951 had Philips een miljoen 
gulden beschikbaar gesteld om iets 
leuks te doen voor de tweede tech-
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nische hogeschool. Twintig jaar 
later hadden we dat geld nag niet 
besteed maar van een deel plus de 
rente kon in de 60 'er jaren iets war
den gedaan. Mijn voorstel om een 
zwembad te bouwen verloor het 
van het orgel waar we nauwelijks 
iets aan gehad hebben. Na 25 jaar 
bij de Sectie Sport wist th-berichten 
te melden dat het idee nag leefde. 



Prof. Van Lint 25 jaar bij Sectie Sport 

Ap_~~-°---~og een -~-~-~_mbad erbij __ 
>..ii~ 1 /C./Aflr . an1w1J1oJd1 nrcf dr -;rt~~ ·~dn ~:i:t op 11e m1t:l lj 
·.al ,'1!; ·.·0(1' ('I I!' S' t1t.'t1 w1s S~J'.Je;11 ,m .. c.;:..•::i::er11: 1qPf1 J: 1 • 1tih o~1 eri 
r:. ~it De-, v1..v1; z.!h:r YA'l en Scct:•.:i ~;o-:.• rt .:<:·gt zt:r10T£: rvc1 t; t1 

Jl:SC. 1°1 f..'l".'.:'?·il'lem .naa: u:t e:e:-i z~~i- e r~ ni:chler ~leb:l ~i; dth?t 
··~ ! 'Nf.'rr: ~·Y·r df' " P :t1f-> ,.;p.J r: <...~ ~<.':0Jr; Rr L·;J 1\1 1·11fentwti"lt1g 
ivr :i·:1t: , \o" '.Hrv..-'ln .'t...1 ; ~: ;J i:-· ht•!f1 HI~ voomr..::.:r ,:'l •ll1a r t1et :(1 

r._;,.. :·.;.'1 ~ J ou 1.x..1!•. •'H•l r,'aar \·(IC~* nr:irloi ~PJ :;- ;·w r. ·1 ~r'-if-.:llfl< 
Jeh.nr;nJk vwdi ~'c ·C~ 1f->'..J1"'r...,1:m n: t-!.a r .:i .. ~.:p• \:.:.:.,,1 ~.1:ude,1t·~~r 

Greris 

Oak niet-wetenschappelijke publi
caties kunnen hun nut hebben voor 
de universiteit. Met hulp van de 
NRC heeft mijn notitie "Lichamelijke 
vorming aan een wereldvermaarde 
universiteit" (Caltech) een bijdrage 
geleverd aan het torpederen van 
het onzalige plan van minister Deet
man om de studentensport af te 
schaffen. De NRC schreef: "De 
frustratie van het dikke jongetje dat 
bleef hangen op het paard, klem 
bleef zitten tussen de sporten van 
het klimrek en altijd onderaan het 
touw bleef hangen gaat zich nu 
wreken." Of deze kwalificatie de 
minister onrecht deed laat ik in het 
midden maar zijn plan ging niet 
door! 
We hebben inmiddels aan de TUE 

. . . ,. ~. ' ~ ~· ' . 

de beste sportfaciliteiten van alle 
universiteiten in Nederland. De 
deelname van studenten aan het 
programma is ongekend hoog. 

Mijn geduld werd beloond. De Cur
sor van 15 oktober 1998 meldde 
dat het zwembad er eindelijk komt. 
lnmiddels is een AIO van het Stan 
Ackermans lnstituut aan het uitzoe
ken in wat voor water de TUE 
gemeenschap vanaf 2000 mag 
zwemmen. 

Behalve de vele studenten sport
verenigingen zijn er talloze uiterst 
actieve studentenverenigingen op 
het gebied van studie, cultuur, 
gezelligheid, politiek, etc. Vooral de 
vele landelijke en internationale 
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TUE kriigt ovenlekt :wembad op eigen terrein 
Studenlen en medewerkets van de TUE wllen binnen twee 

iaor baantjes: kunnen tTCJkke:rt m hun eigen zwembad. Daze 

week keurde het Coilege van Bestuur het pion goad dcrt 

moet le~den tot de bouw van een overdekt :wtembttd van 25 

bij 15 meter. Het zwembad wordt opgenomen in het 

~tudentensportcomplex en zal op het nu nog braokUggande 

ten-ein tegen de buitenmuur vcm sportha:l 3 wardfm ge

bouwd. Het is de bedoeling om het bad in september 2000 

voar gebruik gereed te hebben. Doannee wordt de TUE de 

eerste: Nederlandse universiteit met een dergelijke voorzie

ning. Met de bouw en inrichting is een bedrog van enige 

miljoenen guldens gemoeid . 

I:, .. 
R .r bad v•~n 2 '5" biJ 15 l.lltt<!t 
-..owoer aan 3.lle voor" • .,·-<ardcn "V"Mr 
i.?1;:n wedm11dbad Volgem J.rr&"· 
teur 11an hE't Blndhc..vt-ll!o !J.tudei.-

ttns:portct:ntnur. Jilt"'tfUe<: dt: Mao1J 
'.¥Ql\lt h~t l!f!U functtcn~I zwem
bad :wnder O"\"M"hNltge frmJe. d.a.t 
t'rf'C'lf'S u; tN:gesned~n op de Wt:n
st·n vm de ~port7wemmer: 'Dus 
?.Dndt:r ~iJb~en ofw.1krfuptet-
11:e o.' Htt l.'Petnbad vcotziet m dt. 
hehnf'h:t- v.m ~tude:nn.port•1e1i;.1u

,p.ngen .:als Nayadc jwat~lo ~n 
;:wemu1em en :~uadro. Velno> 

evenementen van grote omvang die 
zij elk jaar weer organiseren zijn een 
voorbeeld van die bruisende activi
teit. Een van mijn laatste activiteiten 
ten behoeve van de TUE was mijn 
lidmaatschap van de redactie van 
het boek "Student in Eindhoven" 
waarin de geschiedenis van het 
Eindhovense studentenleven vanaf 
1957 wordt beschreven. Het zal 
binnenkort verschijnen, verluchtigd 
met honderden foto's. Deze foto 
van het tweede lustrum van SSRE 
ZOU er bijvoorbeeld een kunnen zijn: 

lk koos hem voor deze voordracht 
omdat ik daardoor nu mijn dank 
kan uitspreken aan mijn promotor 
prof. F. van der Blij. Hij stond aan 
het begin van mijn wetenschappelij
ke carriere en veel van zijn adviezen 
en voorbeelden volg ik nog altijd. 
Het verheugt mij dat hij ook het 
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(tnatlont lJeTil"Ckooptnuvoor 
me veremgmgen nog 7.Wemcitp..11..."l
te1t m btJ gemt:ent~liJke .LWt!mb.t
df:ll Magr hoge ko.&ten t'n uug~ 
brnikeliJke tlJden (zo:ds tus .. en 
half elt rn tvr.Lalf uur ·s .1.vondsl 
m.::iken dat voorvPel veN:m.gu:.~e1J 
ono:t.:.1nhekkehik ~t d~ houw '?1.1\ 

hr::t L•:gen 7,Wemhad spt-.dt bet C'i'F. 
ook mop de behnclte van studen
lt:n un mog<:l1Jkhedcn nm mdm
duecl ..:ft op .i:elfgelro:cna t1Jd'!;Up
J)cil aan~po1t1r::dof"n Het 
LWtmb..td biedt ook penpectie\ren 
wor lwno- en dutkcuI'!lus'.t'!n, 
recrP.au.tf Z'\l<emmt:n. zwei:n
ID'itr'lctlt! en nieuwe trend& .Lis 
.i.quafitnt:>s l"U jO~mg. Etn 
bewaiil.ire boch~m :r.al ht:t voor 
rutn•!C!" v.thde i>porlefi mugt:l..!Jk 
malum om zoJ.id.er hulp her xwcw
bassm re '!Jl;!'hrw.lren 
Naasr d e 5 50011.JE..studt:nttn 
k..mntr uok de 18 ooc, studenttn 
van r<untys Hoi::-t'.~cholf'11 1n f!md· 
haven irrbnnk ga~n roaken Vdll 

het Cad De faolile!t!!n .tuil~ r.iok 
t.ol!ganb:liJk. 7iJn vonr dt mtodP.. 

werkers ·1i'.11 be1de m!it>!lh.ngen. 
·0~1•rhiJ denkl:'r. Wtl .i.an (Jfl~t:V i:!!I.' 

tic n t?ur l"ff:l"Wet:k. Om l:f! t-egm~ 
nen ·Ntlle.n we op twee och,en1.Jer1 
tuMif;n zl:!Ven 11::n hi11( n~en de 
•tril~ "iO~els Jc gelt-.~nhe1'1 ~11 ui 

gevf'-n pm um baantje te trekktn 
Daaina.tst g ;tat hd bad ouiL ·1001 
Pledt>~ ope11 tus:u:n de wid
dag i:n :uw,,1u1tend op de we rte 
tlJd'. aldus Oe MootJ Mt:dt"'."l<'rken 
znUCfl" voor 110 guJdel1 ptr 1aar 

=~:;remspo1-tka.'1.rt kunn(·n • 

einde van mijn actieve loopbaan in 
goede gezondheid meemaakt. Bij 

S.S.R.E. viert lustrum 



een afscheidscollege moet meestal 
te veel dank worden uitgesproken. 
Voor mij is dat nog sterker het 
geval. Daarom kies ik voor alien die 
ik dank ben verschuldigd een repre
sentant, degene die in 1959 de gok 
waagde en mij naar Eindhoven 
haalde, prof.J.J.Seidel, aan wie ik 
nog veel meer te danken heb. 

Nog even terug naar de actualiteit. 
lk lees u voor uit ons eigen universi
teitsblad van enige tijd geleden. 
"Het aantal verschillende briefhoof
den dat op de TH. gebruikt wordt 

4h th 
Qi~ 

tla 

rijst de pan uit. De TH.beschikt over 
minstens drie logo's, het ontwerpen 
van drukwerk is aan geen enkele 
regel gebonden, de TH. heeft geen 
kleur, geen gezicht, of zo men wil: 
vele gezichten. Maar dat gaat ver
anderen. Een gecoordineerde actie 
om tot een visuele normalisatie te 
komen gaat nu van start. Het Colle
ge van Bestuur heeft daar vorige 
week met grate instemming zijn fiat 
aan gegeven." Dit was uit de 
T.H.Berichten van 17 december 
1976 ! Hier ziet u vanuit die proble
matiek die 40 jaar nog eens voor u. 

e 
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Dames en heren, 

lk heb in de loop der jaren diverse 
malen meegemaakt dat een collega 
die een rede hield het gehoor trac
teerde op een spreuk in het Grieks 
of Latijn. Deze werd vervolgens niet 
vertaald. Een blik van medelijden 
richting de hogere burgers in de 
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zaal volstond. Al lang wil ik mij 
revancheren en dit is mijn laatste 
kans. Daarom eindig ik met een 
wens aan alien: 

lk dank u voor uw aandacht. 
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van Wetenschappen. 

Jacobus Hendricus van Lint werd geboren op 1 september 
1932 te Bandoeng (voormalig N.O.L). In 1950 ging hij wis- en 
natuurkunde studeren aan de Rijks Universiteit Utrecht waar 
hij in oktober 1957 promoveerde (cum laude). In juni 1959 
werd hij benoemd tot hoogleraar in de wiskunde aan de 
toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven, een hoogle
raarschap dat met deze rede na veertig jaar werd afgesloten. 
Gedurende die periode bracht hij verschillende "sabbatical 
leaves" door in de Verenigde Staten bij Bell Laboratories 
(Murray Hill, New Jersey) en het California Institute of 
Technology (Pasadena, California). Van 1972 tot 1982 was hij 
adviseur aan het Mathematisch Centrum te Amsterdam en 
sedert november 1985 is hij als adviseur verbonden aan 
Philips Research Laboratories in Eindhoven. In 1972 werd hij 
benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie 

Van februari 1991 tot september 1996 was Van Lint rector magnificus van de TUE. In die tijd 
spande hij zich onder meer bijzonder in voor versterking van de banden tussen universiteit 
en bedrijfsleven in het algemeen en voor de overdracht van kennis en technologie aan mid
delgrote en kleine ondernemingen in het bijzonder. Hij ontving daarvoor in 1997 de Neways 
Award. 
Als afsluiting van zijn loopbaan was hij directeur van het Stan Ackermans lnstituut van mei 
1997 tot september 1999. 
Van Lint is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 




