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Maatschappelijke onmaatschappelijkheid 
of 
wiskunde is een aardig vak 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 
gewoon hoogleraar in de wiskunde 
aan de Technische Hogeschool Eindhoven op 
23 november 1973 
door Dr. J. Wessels 



Zeer gewaardeerde toehoorders, 

Elke goede intreerede begint met een citaat. 

Dit is een intreerede. 

De eerste zin is geen citaat. 

Orn uit dit eerste drietal zinnen reeds een konklusie te trekken over 

de kwaliteit van daze nog grotendeels onuitgesproken rede behoeft 

men geen wiskundige te zijn. Toch is de aktiviteit die tot de konklusie 

leidt een typisch wiskundige. Vervang hat woord intreerede door 

gedicht en de konklusie verandert overeenkomstig. Het is !outer de 

logische struktuur van de eerste drie zinnen die onontkoombaar de 

konklusie bepaalt. Hat belang dat in onze kultuur aan herkenning en 

analyse van logische strukturen wordt gehecht is groot. Dit blijkt 

onder andere uit de plaats die daze aktiviteiten in de verschillende 

vormen van ons onderwijs innemen. Recente symptomen: 

- de intrede van het ontdek de wislwnde onderwijs op de kleuter

scholen [1], 

- bij de voor academische studie vereiste eindexamenpakketten 

blijkt Wiskunde I een bestseller te zijn, noodzakelijk voor studie

richtingen lopend van sociologie tot natuurkunde en van pedagogiek 

tot planologie [2]. 

U weet ook dat in de oudheid de wiskunde al een belangrijke plaats in 

hat den ken heeft ingenomen. Stelde Plato [3] niet: 

Door de beoefening der wiskunde wordt een geestelijk orgaan ontwikke/d 

en tot werkzaamheid gebracht, dat meer waard is dan duizend ogen, want 

door dit al/een wordt de waarheid gezien. 

Dat de kijk op de wiskunde ook wel eens wat minder hooggestemd was 

in de loop van de geschiedenis, wordt ons getoond door de zeven

tiende eeuwse Amsterdamse burgemeester Johannes Hudde, die 

toch een internationaal gewaardeerd beoefenaar van de wiskunde was. 

In zijn eigen woorden betekende deze kijk voor Hudde zelf, dat 

ik nooit mij tot het calculeren begeef, of immers ze/den anders, als dan 

alleen, wanneer ik mijn tijt niet beter, noch vermaeke/ijker weet te 

besteden. [4]. 

In deze rede wil ik - in plaats van uit te weiden over mijn specifieke 

interesses binnen de wiskunde - een aantal aspekten bekijken van de 

hedendaagse plaats en betekenis van de wiskunde tussen en vooral 
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ook binnen de andere disciplines. U tult niet verwachten, dat ik hier als 

uitgangspunt voor mijn betoog een volledige wetenschapsfilosofie zal 

ontwikkelen. Als basis wil ik liever een enkele lijn uit de ontwikkeling 

van de wetenschapsbeoefening gebruiken. Thomas van Aquino kon

kludeerde nog [5]: Derhalve zal het einddoel van de wetenschap waartoe 

wij moeten vorderen, hierin bestaan, dal wij, de gronden kennende, ons 

over hun gevolgen niet meer behoeven le verwonderen. Al spoedig ward 

naast dit betrekkelijk passieve streven om de wereld bater te begrijpen 

het onderzoekdoel uitgebreid met de wens om de wereld naar de hand 

te leren zetten. Voor het onderzoek van de dode en levende natuur 

heeft dit in feite geleid tot het ontstaan van gescheiden, doch sterk 

samenhangende, disciplines voor de beide doelen: naast natuurkunde, 

scheikunde en biologie kwamen de verschillende technische en 

medische disciplines tot ontwikkeling. In de socials wetenschappen, 

die hun grote ontplooiing pas beleefden toen het onderzoekdoel al 

tweeledig was, heeft de overeenkomstige scheiding niet of zeer 

onvolkomen plaatsgevonden. Dit is mijns inziens een van de grond

oorzaken van de huidige crisis in die vakken. 

Doch dit terzijde. 

Als we willen bekijken welke invloed deze ontwikkeling op de wiskunde

beoefening heeft gehad, dienen we ons te realiseren dat de wiskunde 

zich niet direkt met de waarneembare werkelijkheid bezig houdt. Oak al 

lijkt dat bij oppervlakkig luisteren naar een wiskundig gesprek wel hat 

geval te zijn, echter (en nu citeer ik wear Plato [3]) weet gij dan niet, 

dat zij gebruik maken van de vormen die men ziet, en daarvan spreken, en 

loch niet daaraan denken, maar aan die waarop zij /ijken; hun bewij

zen voeren zij voor het vierkant zelf en de diagonaa/ zelf, niet voor de 

getekende figuren .... En zij lrachten juist datgene te zien wat men niet 

anders ziet dan met het geeste!ijk oog. 

De wiskunde houdt zich bezig met de konstruktie en analyse van 

abstrakte strukturen. Met behulp van gestandaardiseerde logische 

regels warden vanuit een basisstruktuur verdere relaties afgeleid, 

nieuwe begrippen gekonstrueerd en zo voort [9]. In principe is dit een 

zeer van de wereld afgewend geestesspelletje. We zien echter de 

gehele geschiedenis door, dat de uitgangsstrukturen niet zomaar 

gekozen worden, evenmin als zomaar in hat wilde weg naar eigen

schappen gezocht wordt, maar dat veelal zeer bewust de werkelijkheid 

geimiteerd wordt. 

Dit is het geval in de door Plato bedoelde vlakke meetkunde en - om 

eens een paar heel and ere brokken wiskunde te noemen -onder and ere 

in de potentiaaltheorie en in de speltheorie. Men kan dit natuurlijk 

toeschrijven aan een gebrek aan fantasia en eigen creativiteit bij de 

wlskundebeoefenaren. Men kan echter met meer recht verdedigen, dat 

de ontwikkeling van belangrijke delen der wiskunde essentieel steunt 
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op een zorgvuldige en hoogst creatieve afwisseling van inspiratie door 

de werkelijkheid en afstand nemen van de werkelijkheid. lk hoop hierop in 

het vervolg van deze rede nog terug te komen. 

We zijn hierdoor meteen aangeland bij de relatie tussen op emp_irie 

gebaseerde disciplines en de wiskunde. In de empirische disciplines 

probeert men, op grond van door experimenten en meting en verkregen 

ervaring, voorspellingen te doen betreffende het gedrag van soortge

lijke systemen als die waaraan gemeten is. Essentieel is dus het over

dragen van konkrete ervaringen op hele klassen van systemen. Hiertoe 

dient alle waarnemingsmateriaal ontdaan te worden van voor dit doel 

irrelevante details. Al vereenvoudigend, abstraherend, legt de empiri

cus zijn ervaringen vast in een systeem van relaties tussen relevante 

grootheden. In de woorden van de econoom Samuelson [6]: A/le 

analyse vereist abstractie. Het is altijd nodig te idealiseren, het detail 

te vermijden, eenvoudige hypothesen en schema's op te zetten waarmee 

de feiten tot e/kaar kunnen worden gerelateerd (, ... ). Elke theorie in de 

fysische, biologische of sociale wetenschappen verwringt de werkelijkheid 

door le sterke vereenvoudiging. Maar als het een goede theorie is, wordt 

het weggelatene ruim gecompenseerd door de mate waarin de verschil

lende empirische gegevens warden verhe/derd en begrepen. 

Zo'n theorie of abstract systeem noemen we een model van de werke

lijkheid. Niet alleen abstracte systemen kunnen als model van de 

werkelijkheid dienen, soms kunnen de relaties in zeer konkrete syste

men verwezenlijkt word en. Het werken met analoge rekenmachines en 

windtunnels is hierop gebaseerd, evenals het werk in waterloopkundig 

laboratorium en het simuleren van bedrijfseconomische processen. 

Aangezien de wiskundige zich toelegt op de konstruktie en analyse 

van abstracte strukturen, kan hij vaak behulpzaam zijn bij het abstra

heringsproces en bij de analyse van de daardoor verkregen abstracte 

modellen. Men spreekt daarom vaak van wiskundige modellen. 

Als een probleem redelijk geanalyseerd kan worden via een konkreet 

en via een abstract model, verdient in het algemeen het abstracte 

model de voorkeur, omdat daar de analyse meestal voor vele mogelijke 

parameterwaarden tegelijk kan plaatsvinden. Bij een konkreet model 

vergt elke verandering van de uitgangssituatie een nieuwe analyse. 

De grote liefde heden ten dage voor computersimulatie van bedrijfs

economische processen is dan ook alleen bij computerfabrikanten te 

begrijpen. 

Behalve bij het konstrueren en analyseren van modellen biedt de 

wiskunde ook hulp bij de toetsing op relevantie van een model: de 

statistiek met name levert het kader hiervoor. 

Hiermee is de plaats van de wiskunde als autonome discipline en als 

gereedschap voor andere disciplines enigszins geschetst. Maar niet 

de plaats van de wiskundige. 
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Hoewel men daar in sommige kulturen wel eens anders tegenover 

stond, neemt in onze kultuur de wiskundige geen priesterlijke plaats in. 

Het Is niet zoals in de medische en juridische professies, dat slechts 

gewijde personen bepaalde handelingen mogen verrichten. Dat 

overigens het idee van een priesterlljke funktie van de wiskundige niet 

zo bizar is als het U - verstandige mensen - misschien lijkt, moge 

blijken uit de nog steeds bestaande getallenmystiek en de recent 

ontstane computermystiek: zelfs zo op het oog heel verstandige 

mensen blijken, al naar hun aard, onbewust te handelen alsof in elke 

computer een klein engeltje dan wel een klein duiveltje opgesloten Is. 

Het is logisch dat de handelingen van diegenen die het kontakt met 

daze wezens onderhouden een gewijd karakter krijgen. 

Zoals gezegd is hat bedrijven van wiskunde niet voorbehouden aan 

gelicenseerde mathematen. Dit heeft tot gevolg dat in dit vak uitvoe

rige doe-het-zelf aktiviteiten worden ontplooid. Voordat we vergelij

kingen gaan trekken met het schilders- en loodgietersbedrijf, dienen 

we ons te realiseren dat het hier een in principe gezonde zaak betreft, 

die niet volledig veroorzaakt wordt door de tarieven van professionele 

wiskundigen of door de moeite die het kost zo'n figuur in huis te 

krijgen. Het analyseren van logische strukturen behoort tot de mense

lijke basisaktiviteiten: Juffrouw Laps was niet alleen een zoogdier, 

maar bed reef ook wlsku nde. 

De ideals - en gelukkig ook meest voorkomende - situatie is, dat de 

emplricus het juiste wiskundige gereedschap kent en kan hanteren. 

Als hij zelf de verschillende vaardigheden, nodig voor zijn onderzoek, 

beheerst, voorkomt hij daarmee communicatiemoeilijkheden en blijft 

onafhankelijk van de betweterigheid van anderen, met name wiskun

digen. Toch zijn er wel degelljk situaties waarin de voordelen van 

autarkie niet opwegen tegen de nadelen. Voor het wiskundegebruik 

heeft dit vooral betrekking op situaties, waarbij gebruik moat worden 

gemaakt van methoden die voor hat betreffende vakgebied niet tot het 

standaardgereedschap behoren of voor situaties waar bestaande 

analysemethoden aangepast dienen te warden of zelfs nieuwe metho

den ontwikkeld moeten warden. In zulke gevallen zal het vaak wenselijk 

zijn de hulp in te roepen van een beroepswiskundige en dat niet in de 

eerste pleats vanwege diens - hopelijk - wat grotere specialistische 

kennis. De waarde van de inbreng van een wiskundige moet vooral 

voortkomen uit diens andere gezichtshoek op de materie en diens op 
een duidelijk ander soort aktiviteiten gerichte training. Van een 

wiskundige moet verwacht warden dat hij afstand kan nemen van het 

konkrete probleem en zelfs van hat voorliggende model en daardoor 

in staat is anders relaties aan te geven. Als voor hat dagelijkse wis

kundige handwerk geen of betrekkelijk weinig professionele wiskun-
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digen nodig zijn, dan blijft de taak van de fulltime wiskundigen 

beperkt tot: 

- hat onderwijzen van wiskunde, 

- hettoegankelijk maken van de wiskunde voor praktisch gebruik, 

- wiskundig onderzoek. 

We zullen daze drie typen van aktiviteiten even kort de revue laten 

passeren. 

Oat niet alleen aan daze Technische Hageschool hat onderwijs in de 

wiskunde in hoog aanzien staat, ward in de inleiding reeds opgemerkt. 

Op grond van hat voorgaande betoog zal het duidelijk zijn, dat, althans 

bij hat geavanceerde wiskundeonderwijs, onderscheid gemaakt dient 

te worden tussen onderwijs aan toekomstige gebruikers en het 

opkweken van opvolgers om de soort In stand te houden. De universl

taire wiskundeopleidingen kunnen gevoeglijk bij hat onderwijs van 

de tweede soart worden ingedeeld, hat onderwijs verzorgd door de 

wiskundegroepen van de Technische Hogescholen ten behoeve van 

studenten met andere studierichtingen bij de eerste. 

Van bijvoorbeeld onze eigen wiskundeopleiding moat gekonkludeerd 

warden, dat zij eigenlijk op twee paarden wedt. Als voornaamste doel 

namelijk voor de wiskundeopleiding moat gezien worden het opkweken 

van middelaars: mensen die de wiskunde naar de praktijk brengen en 

de praktijk naar de wiskunde. Een daarop gerichte opleiding dlent een 

zorgvuldige afweging te bieden van wiskunda en toepassing van 

wiskunde, maar daarover straks nog iets meer. Wat hat onderwijs aan 

toekomstige gebruikers betreft, ligt hat voor de hand, dat minimaal de 

konditie gesteld moat worden, dat de toekomstige afgestudeerde 

(ingenieur, fysicus, socioloag, chemicus, econoom enz.) hat standaard 

wiskundige gereedschap voor zijn vakgebied met enig begrip moat 

kunnen hanteren en bovendien in staat moat kunnen worden geacht 

de ontwikkeling op dit terrain mee te maken. Oat met name dit laatste 

van groot belang is, blijkt uit de snelle groei in populariteit die bijvoor

beeld numerieke, statistische en optimaliseringsmethoden, lineaire 

algebra en kansrekening binnen verschillende disciplines beleefd 

hebben. Orn enigszins in staat te zijn dergelijke ontwikkelingen, al is 

hat maar passief, mee te maken en te evalueren kan niet volstaan 

warden met een wiskundekursus waarin de manipulaties met hat 

standaardgereedschap voor de betreffende discipline geoefend 

warden, maar dient allereerst een voldoende uitgangsniveau bereikt 

te warden. Dit houdt in dat een basiskursus noodzakelijk is waarin 
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niet onmiddellijk de toepassingsmogelijkheden een rol spelen, maar 

waarin eerst een aantal fundamentele wiskundige begrippen en metho

den centraal staan. Bij de meeste natuurwetenschappelijke en tech

nische opleidingen zijn de betrokkenen van daze noodzaak reeds lang 

overtuigd. Bij de opleidingen in de mens- en maatschappijvakken ligt 

dit minder gunstig. Daar leeft men nog te vaak in de veronderstelling 

dat een conglomeraat van alle in het vak gebruikte technieken en 

method en een redelijke basiskursus vormt. Halaas vallen ook aan deze 

hogeschool wel geluiden te beluisteren, die er op wijzen dat sommi

gen het maatschappijgebonden karakter van de ingenieursopleidingen 

willen benadrukken door dit soort kwalijke aspecten van de opleidingen 

in de maatschappijwetenschappen over te nemen. Voor de wiskun

digen betekent dit alles, dat er nog een grote taak voor hen klaar ligt, 

zowel binnen instellingen als daze, waar met name de nieuwe trends 

in wiskundegebruik moeilijk te realiseren eisen aan de basiskursussen 

stellen, als aan economise he en sociaalwetenschappelijke faculteiten, 

waar een zekere fundamentalisering van hat wiskundeonderwijs 

gewenst is. Anderzijds dienen de wiskundigen, die zich met dit soort 

onderwijswerk bezig houden, zich terdege te wapenen tegen de 

neiging om aspekten als belangrijk naar voren te schuiven die eigenlijk 

alleen zin hebben voor hun medeverslaafden. 

In dit opzicht moat afgewacht worden of en in hoeverre de op zich zo 

toe te juichen modernisering van het wiskundeonderricht bij hat 

secundaire onderwijs zijn doel voorbijschiet en opgeofferd wordt aan 

inhoudloze formaliseringen. Gevreesd moat worden dat de bijbeho

rende gewichtigdoenerij op velen-zowel wiskundigen als gebruikers -

een grote aantrekkingskracht zal uitoefenen. Dit kan uiteindelijk - bij 

hat uitblijven van de gesuggareerda grote successen - de delikate 

verhouding wiskunde versus toepassing alleen maar schaden. 

Hat toegankelijk maken van de wiskunde voor praktisch gebruik is een 

weliswaar schone doch weinig overzichtelijke taak. We hebben gesteld, 

dat hat merendeel van de uit de praktijk voortkomende problemen door 

de stellers zelf wordt opgelost. Van hat communicatienetwerk tussen 

empirici en wiskundigen dient dus verwacht te word en, dat het op hat 

juiste moment problemen of groepen van problemen zal doorspelen 

naar wiskundigen en omgekeerd method en naar potentiele gebruikers. 

Met de natuurkundigen levert daze communicatie geen wezenlijka 

problemen. Er bestaat al lange tijd een innige samenwerking tussen 

natuurkundigen en wiskundigen. In feite danken we het stuk wiskunde 

dat we analyse noeman aan vragen en vaak ook aan eigenwijsheden van 

fysici. Anderzijds heeft de fysica zaer veal aan diezelfde analyse te 

danken. De communicatie wordt hier op de meest natuurlijke wijze 

verzorgd door een groep mathamatischa fysici en fysische mathematici. 
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Voor andere natuurwetenschappen en verschillende technische 

disciplines ligt dit al moeilijker, voor de economische en vooral voor 

de sociale wetenschappen ligt dit zeer veel moeilijker. Toch is het 

onderhouden van de verbindingen met deze disciplines van het 

grootste belang, zowel voor hat onderzoek binnen die disciplines, als 

voor de verdere ontwikkeling van de wiskunde. Zander overdrijving 

mag geponeerd word en, dat al deze disciplines reeds vrij veel aan het 

wiskundig gereedschap te danken hebben, terwijl de wiskunde door 

toepassingen in scheikunde, technische wetenschappen, economie 

en ook sociale wetenschappen nieuwe waardevolle toevoegingen 

heeft gekregen. Door het vaak moeizame kontakt, dat te weinig syste

matisch is, is een permanente dreiging voor de betrokken disciplines, 

dat met te armzalig gereedschap omgesprongen wordt door mensen 

met in dit opzicht twee linkerhanden. Dit is des te triester, omdat het 

hier juist de meest creatieve onderzoekers betreft. We zien te vaak, 

dat allang ontwikkelde methoden opnieuw ontwikkeld worden en 

dan - begrijpelijkerwijs - niet steeds met hat baste resultaat. Halaas is 

de wiskundige wereld bij dit kontakt ernstig te kart geschoten. 

Door een volstrekt misplaatste hooghartige houding zijn te weinigen 

in hat verleden bereid gebleken hat veld in te gaan en zelf kontakt te 

zoeken met de mensen die wel eens door nul delen. Men vergeet dan 

maar al ta gemakkelijk, dat verschillende dierbare brokken mathematiek 

juist tot stand zijn gekomen door pogingen het gedurfde rekenwerk 

van fysici ta rechtvaardigen. Gelukkig heeft juist de wiskundegroep 

aan deze hogeschool het steeds tot haar taak gerekend om kontakt te 

leggen met minder orthodoxe toepassingsgebieden voor wiskunde. 

Vruchten daarvan vindt U, behalve in de onderzoekkontakten, in het 

specialistische onderwijs dat (gedeeltelijk) ten behoeve van andere 

studierichtingen geboden wordt. Gemeenschappelijke karaktertrekken 

van de verschillende vormen van dit onderwijs: het vermijden van 

wiskundige haarkloverijen en onnodige formalisering, hetsystematisch 

weigeren in receptuur ta ontaarden. In dit verband kan opgemerkt 

warden, dat in Nederland de meeste academische studierichtingen 

weinig mogelijkheden bieden voor een mathematische specialisatie. 

Welke ook de oorzaken daarvan mogen zijn, hat is in het licht van hat 

eerder gestelde te betreuren. Dit te meer daar, bijvoorbeeld aan deze 

hogeschool, de mogelijkheden zo ruimschoots aanwezig zijn. Verder 

vindt U die vruchten in de opleiding tot wiskundig ingenieur, de 

technicus van abstracte systemen. Zoals gezegd is het doel van de 

wiskundig ingenieursopleiding het op lei den van middelaars. Dit is ook 

meteen de voornaamste rechtvaardiging van het bestaan van die 

opleiding, want er is een grote behoefte aan wiskundigen die in staat 

en bereid zijn om de zo broodnodige communicatie te verzorgen 

tussen empirische disciplines en wiskunde. Binnen dit kader is 
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behoette aan nog weer verschlllende soorten arbeid, waardoor ruimte 

is voor mensen die zich met zeer konkrete toepassing gaan bezig 

houden tot aan de andere kant mensen die vooral de ontwikkeling en 

verbetering van methoden ter hand nemen. De verschillende bouw

stenen van de wiskundig ingenieursopleiding dienen getoetst te 

warden aan de eis dat zij bijdragen tot hat opleiden van ingenieurs die 

geschikt zijn voor dit arbeidsveld. 

Dit soort onderwijsaktiviteiten !avert slechts een indirekte bijdrage aan 

de oplossing van hat gestelde communicatieprobleem. 

De instelling van een drietal interfaculteiten voor actuariele weten

schappen en econometrie door de economische en natuurweten

schappelijke faculteiten van drie Nederlandse universiteiten kan als 

een meer direkte bijdrage warden genoemd. Ook door de Katholieke 

Hogeschool te Ti Iburg en daze Technische Hogeschool wordt gepraat 

over het instellen van zo'n interfaculteit. lk zie het nog nlet gebeuren. 

Een commissie die hierover moest rapporteren, suggereerde het 

opzetten van een kader waarbinnen ook samenwerking op het terrain 

van wiskundige methoden voor de sociale wetenschappen een vorm 

zou kunnen vinden [13]. De negatieve reakties waren even begrijpelijk 

als kortzichtig. Gelukkig zijn er individuele initiatieven, maar - als in 

zovele ontwikkelings- en emancipatieprocessen - hat is te weinig en 

telaat. 

Als derde punt van aktlviteit door vakwiskundigen: hat wiskundig 

onderzoek. Dit kan aansluiten bij de vorige aktiviteit: hat toepasbaar 

maken van wiskunde. Voor een wiskundegroep aan een technische 

hogeschool ligt hat voor de hand, dat op daze basis onderzoek gepleegd 

wordt. Hat zou echter van verregaande kortzichtigheid getuigen als 

het hierbij bleef. lk heb al gesteld, dat het wiskundig onderzoek 

essentieel steunt op een zorgvuldige afwisseling van inspiratie door 
de werke!ijkheid en afstand nemen van de werke!ijkheid. Deze dualiteit 

komen we tegen in vale vormen en op vale niveaus van onderzoek. 

Vaak zal binnen een onderzoek een vermoeden geuit worden op grond 

van de empirische achtergrond. Voordat de kansrekening in enige 

mate gefundeerd was, wist iedere onderzoeker al lang, dat voldoende 

vergroting van het aantal onafhankelijke herhalingen van een experi

ment willekeurig betrouwbare schattingen oplevert van de te meten 

grootheden. Oat leverde de wiskundigen die de kansrekening opzetten 

meteen een idee voor een stelling, maar niet voor hat bewijs. Voor hat 

bewijs is dan wear meer afstand nodig. Overigens blijkt dan zelfs in 

zo'n flauw voorbeeld, dat men met zulke voor de hand liggende 

uitspraken toch nog moet oppassen. Maar juist de wiskundige analyse 

levert het begrip voor zulk soort verschijnselen. Dit voorbeeld is een 

illustratie - zij hat in zeer vereenvoudigde vorm - van veal van het 
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dagelijks werk van de wlskundige: het hard maken van voor de hand 

liggende uitspraken in ongedefinieerde termen. We vinden hetzelfde 

dualisms ook in de grotere historische lijn van de ontwikkeling van 

menig stuk wiskunde. Nemen we als voorbeeld weer de kansrekening. 

Reeds vele problemen waarin het toeval een rol speelde waren aange

pakt en opgelost, toen Kolmogorov in 1933 [7] een unificerende wis

kunde van het toeval publiceerde. Een achteraf eenvoudig systeem, 

dat echter alleen kon worden opgezet door iemand met grote verbeel

dingskracht. lemand die daarmee in staat was afstand te nemen van de 

ervaringen opgedaan met de uitwerking van konkrete problemen en 

deze ervaringen in een voor verdere ontwikkeling zeer stimulerend 

systeem te integreren. Het stimulerende van deze opzet zit vooral 

hierin, dat enerzijds de band met de praktijk goad behouden blijft, 

terwijl anderzijds de theorie volledig ingebed wordt in de analyse, 

waardoor dat machtlge apparaat volledig ter beschikking komt. 

Een eenvoudig maar zeer belangrijk voorbeeld van het gebruik van 

deze inbedding is, dat het tweede moment van een stochastische 

grootheid en hat gemengde tweede moment van twee stochastische 

grootheden gezien kunnen worden als norm en inwendig produkt in 

een linealre funktieruimte. 

De ontwikkeling van kansrekening en statistiek is in de laatste decennia 

werkelijk stormachtig geweest en In alle fasen daarvan vinden we een 

grote lnvloed, zowel van de vragen uit de praktljk als van de typisch 

wiskundige afstandelijke beschouwingswijze. Ook voor diegenen die 

aan wiskundige resultaten op zichzelf weinig belang hechten, moet de 

bruikbaarheid van die resultaten voldoende overtuigend aantonen, 

hoe de kombinatie van praktische vragen met zuiver wlskundig onder

zoek tot een uiterst waardevolle ontwikkeling kan leiden. 

lk heb in de inleiding aangekondigd niet over mijn eigenlijke vakgebied 

te zullen gaan uitweiden. lk moat U zeggen dat hat mij op dit moment 

enige moeite kost me daar aan te houden, want juist ook in de meer 

recente ontwikkelingen binnen de kansrekening vinden we vele voor

beelden van stappen, die - gebaseerd weliswaar op tamelijk konkrete 

problemen - alleen door een zeer afstandelijke beschouwingswijze 

tot stand konden komen. De konklusie hieruit voor het wiskundig 

onderzoek is, dat juist ten behoeve van de toepassing van wiskunde 

het zuiver wiskundig onderzoek van grote waarde Is gebleken. Het 

direkt op toepassing georienteerde onderzoek vervult hoofdzakelijk 

de rol van intermediair. Deze konklusie is enigszins paradoxaal. 

In het hedendaagse Jargon zou zij kunnen luiden: de maatschappelijke 

betekenis van het wiskundig onderzoek ligt in haaronmaatschappelijkheid. 

Julst door het afstand nemen van de werkelijkheid levert de wiskundige 

zijn bijdrage tot de kennis van die werkelijkheid en de mogelijkheden 

tot hat naar de hand zetten van die werkelijkheid. lk breng dit met zo 
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grote nadruk naar voren - in feite varieerden mijn opmerkingen over 

wiskundeonderwijs aan toekomstige gebruikers op hetzelfde thema -

omdat op hat moment nogal veal nadruk gelegd wordt op dezogenaam

de vermaatschappelijking van de wetenschap. Een streven, dat ik -

voor zover hat hat in dienst van de samenleving stellen van de resul

taten van onderzoek betreft - van harte kan ondersteunen. In hat 

kader van deze vermaatschappelijking wordt van onderzoek veelal 

geeist dat hat plaatsvindt met een duidelijk gespecificeerd maat

schappelijk doel. Zender op de betekenis hiervan in te gaan voor 

and ere disciplines, wil ik er de nadruk op leggen, dat uitvoering hiervan 

voor het wiskundig onderzoek op de maatschappelijke werking van de 

wiskunde alleen een degenererend effect zal hebben. Het is immers 

juist de maatschappelijke taak van de wiskundige om enigszins buiten 

de maatschappij te staan. In de woorden van Weierstrass [8]: ein 

Mathematiker, der nicht etwas Poet ist, wird nimmer ein vol!kommener 

Mathematiker sein. 

lk kom nu nog even terug op de opleiding van wiskundig ingenieurs. 

Een wiskundig ingenieur moet een wiskundige zijn en dus - in de 

woorden van Beth [9] - beschikken over een sterk ontwikke/de verbeel

dingskracht, een sterk concentratievermogen en een scherpen kritischen 

zin. Andere eigenschappen, i.h.b. een goed geheugen, zijn we/ nuttig, 

maar kunnen desnoods worden gemist. Het moat worden toegegeven, 

dat onze wiskundeopleiding-evenals de and ere wiskundeopleid ingen 

in den lande-haar studenten selecteert naar en traint op het tweede en 

derde punt, dus op concentratievermogen en kritische zin. Voor de 

verbeeldingskracht stellen wij geen toelatingseisen en bieden wij ook 

geen trainingsprogramma. Aangezien de schooldiploma's in dit 

opzicht nog minder garanties geven dan in andere opzichten, biedt 

ook hat diploma wiskundig ingenieur weinig zekerheid op succes als 

wiskundige. 

Een wiskundig ingenieur moet niet alleen wiskundige zijn, hij meet oak 

met die wiskunde de boar op kunnen gaan. Dat betekent ender andere 

dat hij zich snel meet kunnen inleven in wiskundige problemen van 

anderen, ook al worden die niet in het gecodificeerde formularium 

gesteld. Hij moat als wiskundige hat belang van precieze formule

ringen kennen en dit als toepasser kunnen relativeren. Hij moat 

relaties kunnen leggen met algemenere wiskundige theorieen en daze 

toegankelijk kunnen maken. lk heb de wiskundig ingenieur al gekarak

teriseerd als een technicus voor abstracte systemen. Orn zo'n techni

cus op te leiden, is het veal minder nodig om hem met een of meer 

toepassingsgebieden vertrouwd te maken, dan om hem met het 

gebruiken en ontwikkelen van abstrakte systemen vertrouwd te maken. 

Dit zie ik als een centrale eis voor de wiskundig ingenieursopleiding 
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naast een gedegen wiskundige basisopleiding, waar toepassing geen 

enkele rol in behoeftte spelen. 

De ontwikkeling van zo'n basisopleiding is in een gevorderd stadium. 

Op het andere punt wordt nog maar net een zeer voorzichtig begin 

gemaakt. 

Dames en heren, 

Uitgangspunt voor dit betoog over de mathematiek en de mathematen 

was de vraag welke invloed de verruiming van het onderzoekdoel op de 

wiskundebeoefening heeft gehad. lk meen, dat het antwoord op die 

vraag na het voorgaande eenvoudig is: er is geen sprake van enige 

direkte invloed. De wiskundebeoefening is niet maatschappelijker 

geworden. De indirekte invloed is echter enorm. De wiskundigen 

krijgen namelijk heel andere vragen voorgeschoteld en daardoor 

ontstaan ook heel andere inspiratiebronnen voor hun creatieve 

geestesarbeid. Verder is hat in dit opzicht van belang, dat de wis

kundegebruikers een steeds gemeleerder gezelschap vormen, waar

door de communicatie moeilijker en belangrijker wordt. Hier ligt -

zoals gezegd - voor de door ons opgeleide wiskundig ingenieurs 

een omvangrijke en belangrijke taak. Een taak waaraan de bijdrage van 

wiskundig gespecialiseerde andere ingenieurs, economen, psycholo

gen, planologen enz. zeer welkom zou zijn. Halaas zijn dit soort 

lieden vooral in de richtingen waar ze hat hardst nodig zijn erg schaars. 

De nieuwe kontakten hebben geleid tot belangrijke ontwikkelingen 

binnen de wiskunde. Ontwikkelingen die omgekeerd zelf grote invloed 

uitoefenen op de mogelijkheden de werkelijkheid op efficiente wijze 

naar de hand te zetten. 

De helft van mijn taak valt onder de noemer bes/issingstheorie. Met 

daze term wordt een stuk wiskunde aangeduid, dat zich zeker niet 

zo sterk ontwikkeld zou hebben zonder de vragen en bijdragen van 

lieden die de zaken bewust in een - naar hun oordeel - gunstige 

richting willen sturen. In het algemeen zien we, dat manipuleerders 

eerst zorgen de systemen waar ze iets mee willen doen goed te kennen. 

Pas daarna gaan ze kijken hoe hat systeem zo goad mogelijk gebruikt 

of beinvloed kan warden. Dit is het duidelijkst het geval bij technische 

innovaties en nieuw ontwikkelde technische mogelijkheden, maar het 

r is ook gebruikelijk in situaties waar het meer gaat om planning en 

besturing. De regaling van een chemisch proces, de sturing en bij

sturing van een maanraket, de keuze van de verhoudingen tussen de 

gebruikte hoeveelheden grondstoffen bij de margarine- of veevoeder

produktie, een produktieplanning van een aardolieraffinaderij of een 

petrochemisch bedrijf, steeds betreft het situaties waar uitgegaan 

wordt van een bekend gedrag van het systeem. Dit wordt bijvoorbeeld 
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weergegeven door differentiaalvergelijkingen of lineaire relaties. 

De kunst is dan om de stuurparameters zo te kiezen, dat een zo gunstig 

mogelijk resultaat bereikt wordt. In veel problemen zien we dat reke

ning gehouden moet warden met het optreden van gebeurtenissen 

die niet precies voorspelbaar zijn. Kijk maar bijvoorbeeld naar de 

bouwplanning voor een groat ziekenhuis, de sturing (voor zover 

mogelijk) van de economie van Nederland, de situering van winkel

centra in een nieuwe stad of stadswijk, het aanstellings- en promotie

beleid van een groat bedrijf, het kiezen van een produktiepakket en de 

marketing daarvan, het innemen van een onderhandelingsstandpunt 

bij ontwapeningsoverleg, het bepalen van de vervangingsstrategie 

voor een vitaal machineonderdeel, het kiezen van geschikte buffer

voorraden in de verschillende stadia van een produktiesysteem, 

het kiezen van een toewijzingsstrategie in een computersysteem, de 

keuze van een compromis tussen omvang en betrouwbaarheid bij een 

systeemontwerp. Wat doet men in zulke gevallen? Men doet vaak of 

de neus bloedt en probeert alleen door verstandig gebruik van de 

planning ernstige brokken ta voorkomen. Bij beslissingsprocessen is 

het mechanisme hiervoor: regelmatig opnieuw plannen, zodat intussen 

opgetreden eventualiteiten ingecalculeerd kunnen warden. Wat ook 

vaak gebeurt is dat de niet verklaarde facetten van hat probleem in de 

stochastiek van hat model verstopt word en. Voor aanhangers van een 

op frequentie-ideeen gebaseerd kansbegrip - en daaronder vallen de 

meeste wiskundig statistici - is een dergelijke aanpak een gruwel, 

maar het is daarom nog niet zo onverstandig. Een eenvoudige kunst

greep levert een oplossing van deze controverse: het praten over het 

toeval in dit soort situaties gebeurt slechts gemakshalve, in feite 

warden -veelal op subjektieve gronden - gewichten gehecht aan ver

schillende mogelijkheden. Mits men dat feit van die subjektiviteit niet 

ender tafel werkt, is daar geen enkel bezwaar tegen. Hat aardige is 

nu, dat een consistente moge!ijkheden met gewichten theorie en de 

toevalstheorie op een iets hoger beschouwingsniveau, bij iets verder

gaande abstrahering, overgaan in de theorie van de maatruimten met 

maat 1, zodat praten over kans of over gewicht !outer een kwestie 

van taalkeuze wordt. 

Combinatie van beide taktieken: regelmatig herplannen en het opne

men van alternatieve mogelijkheden met zekere gewichten, is ook vrij 

gebruikelijk. Zie bijvoorbeeld het gebruik van netwerkplannings

methoden en toepassingen van dynamische programmering bij 

Markovbeslissingsprocessen. 

We zien, dat hiermee een nieuw facet geintroduceerd is, namelijk het 

niet noodzakelijk op volledige kennis van het fysische of economische 

of enz. proces baseren van de besturing. Hoewel ontstaan voor 

situaties waar de kennis praktisch ook niet aan te vullen was, betekent 
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dit nu dat in feite vaak vrij bewust afgezien wordt van het aanvullen 

van de kennis, omdat dat meer zou kosten dan met die extra kennis 

verdiend kan worden door een betere besturing. 

De volgende stap is dan natuurlijk dat pogingen ondernomen word en 

om de vraag we Ike ken nis verzameld dient ta word en op ta nemen in het 

beslissingsmodel. lk zie twee bases waarvanuit hieraan gewerkt is en 

wordt. De eerste is hat probeem voor de statlsticus of het doen van 

een extra experiment de kosten waard is in de vorm van betrouw

baarder toetsing of schatting. Een statistische uitspraak is per slot 

van rekening ook een vorm van beslissen. De hiervoor geaccepteerde 

aanpak is de door Wald geinitieerde beschouwingswijze van een 

statistisch probleem als een spel van de statisticus tegen de natuur 

([10], [11)). Hat andere uitgangspunt is het beschouwen van een 

beslissingsproces waarin bepaalde parameters niet of niet volledig 

gespecificeerd zijn. Schatting van die parameters is op zich niet 

belangrijk; het gaat er uitsluitend om het proces zo optimaal mogelijk 

te laten verlopen. Opneming in het model van de onbekendheid van 

die parameters betekent dan, dat bij de beslissingen op die onbe

kendheid geanticipeerd kan worden. Mogelijk kan dit gebeuren door 

bewust beslissingen te nemen die - indien dit voordelig is - de beslis

ser materiaal verschaffen dattot efficientere volgende beslissingen kan 

leiden, dan wel door bewust eerst wat minder verreikande beslissingen 

te namen, opdat later, bij batare informatie, ean korrektie mogelijk 

is. 

Voor ontwikkelingen als deze geldt dat ze ondenkbaar zijn zonder de 

impuls vanuit de disciplines met sturing van een stukje wereld als doel, 

terwijl de vooruitgang binnen die disciplines zonder de hulp van de 

wiskunde even ondenkbaar is. 

Heel kort wil ik nog twee grote probleemgebieden aanwijzen binnen 

hat kader van de beslissingsproblematiek waarvoor geldt dat zij tot 

geheel nieuwe vragen aan de wiskunde leiden, terwijl de vorderingen 

In die gebieden van heel groot belang zijn. 

Als eerste wijs ik dan op de problematiek van konkurrentie, konflikt en 

onderhandeling. Bij dit soort problemen, waar steeds sprake is van 

een aantal deelnemers met min of meer tegengestelde belangen, 

liggen al heel veal moeilijkheden in de modelformulering. 

Verder zou ik in dit verband een gebied willen noemen dat met beide 

vorige verbonden is. Namelijk de problematiek van het sturen van grote 

en komplekse systemen. Hierbij doet zich het feit voor, dat het op 

economische en/of ideologische gronden niet gewenst is alle details 

van bovenaf te regelen. De mogelijkheden voor de regaling van die 

details worden echter wel beinvloed door de centrale beslissingen 

(en andersom), terwijl ook de verschillende delen van hat geheel 

elkaar beinvloeden en vaak zelfs een zekere mate van tegengesteldheid 
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van belangen hebben. Spectaculaire voorbeelden van zulke beslis

singssituaties vindt U in het economisch beleid van de regering, het 

beleid van een grote onderneming, de ruimtelijke ordening van een 

land, het bouwbeleid van een stad. 

Waarde toehoorders, 

Daze drie gebieden en ontwikkelingen heb ik niet genoemd om aan te 

geven welke problemen ik van plan ban in de komende jaren op te 

lossen. lk heb ze genoemd om aan te geven tegen welke achtergrond 

ik mijn zuiver wiskundige werk op het gebied van de beslissingstheorie 

zie. Voor wie op dat terrain thuis is, zal het duldelijk zijn dat een 

omvangrljke hoeveelheid werk klaar ligt. En dan te bedenken dat dit 

nog maar de helft van mijn opdracht betreft. lk wil daze rede dan ook 

niet besluiten zonder een goede raadgeving van voorzitter Mao-tse

toeng te citeren. Een raadgeving overigens die ook om andere redenen 

in de huidige academlsche wereld niet geheel zonder waarde is: 

wat we nodig hebben is een enthousiaste maar ka/me geestesgesteldheid 

en ingespannen maar ordelijk werk [12). 

lk dank U voor Uw aandacht. 
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