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De Faculteit 
WISKUNDE & INFORMATICA 

De begintijd 

In de beginperiode van de TH Eindhoven vormde het wis- 
kunde-onderwijs en - onderzoek, evenals dat der natuur- 
kunde, een onderdeel van de afdeling der Algemene 
Wetenschappen; zij was daarin een sectie of groep, die 
echter geen formele status had. 
Maar dit betekende niet, dat de rol van de wiskunde slechts 
gezien werd als het verzorgen van onderwijs in die onder- 
delen, die bij de ingenieursopleiding voor de studenten 
noodzakelijk werden geacht. Er moest voor het weten- 
schappelijke personeel ruirnte zijn voor wetenschappelijk 
onderzoek. Bovendien werd ook gedacht aan wiskundige 
ondersteuning en advies ten behoeve van het wetenschap- 
pelijke onderzoek in de technische richtingen. 

Deze opvatting is ook weerspiegeld in de positie van de 
staf. Aan de TH in Delft had men in die tijd de positie van 
instructeur. Deze instructeurs hadden uitsluitend een taak 
bij het onderwijs en werden geacht eventueel wetenschap- 
pelijk werk in hun vrije tijd te verrichten. In Eindhoven is 
er bewust voor gekozen deze praktijk niet te volgen. De 
stafleden werden dan ook in de wetenschappelijke rangen 
aangesteld en hun onderwijsbelasting diende ruimte te 
laten voor wetenschappelijk onderzoek. In hoeverre bij 
deze keuze een rol heeft gespeeld, dat de eerste Eindho- 
vense wiskundehoogleraar (Seidel) uit de rangen van de 
Delftse instructeurs afkomstig was, moge hier in het mid- 
den blijven. 

Een andere keuze was, dat het wiskundeprograrnma voor 
de eerstejaars studenten voor de drie studierichtingen het- 
zelfde moest zijn, namelijk een basispakket dat iedere 
ingenieur zou moeten beheersen. 
Het werd ook niet in afzonderlijke vakken gesplitst, maar 
als een eenheid gedoceerd, die uiteraard we1 in hoofdstuk- 
ken was verdeeld en hoofdzakelijk uit analyse en lineaire 
algebra bestond. Een van de consequenties hiervan was 
wel, dat bij de examinering deze ongedeelde wiskunde een 
grote brok in het totale vakkenpakket vormde. Volledig- 
heidshalve zij hier verrneld, dat er 66n uitzondering op het 
eenheidsprogramma was: de studenten in de werktuig- 
bouwkunde kregen nog een extra cursus beschrijvende 
meetkunde. 

Het wiskunde-onderwijs was zo georganiseerd, dat er een 
gemeenschappelijk college was voor alle eerstejaars stu- 
denten met daarnaast twee oefenmiddagen per week. Op 
de ene middag werd het maken van vraagstukken klassi- 
kaal behandeld (instructie). Op de andere middag konden 
de studenten zelf hun krachten op de opgaven beproeven, 
waarbij ze hulp konden krijgen van de aanwezige stafle- 
den. In latere jaren werden voor deze hulp ook ouderejaars 
wiskundestudenten ingeschakeld. De nagestreefde 
groepsgrootte bij deze oefenrniddagen bedroeg 35 stiidefi- 
ten. Om de studenten te laten wennen aan het afleggen van 
tentamens en om hun ook a1 in een vroeg stadium een indi- 
catie te geven over de vraag of de studie goed verliep, werd 
a1 na zes weken onderwijs een zogenaamd proeftentamen 
gehouden; het resultaat daarvan kwam niet op de examen- 
lijst. Ter aansporing werd bij een goed resultaat we1 een 
bonus bij het eerstvolgende tentamen gegeven. 

In het tweede jaar kwam er een zekere differentiatie in het 
programma. We1 waren voor werktuigbouwkunde en 
elektrotechniek de wiskundeprogramrna's nagenoeg 
gelijk, maar voor scheikunde was een beperkter pro- 
gramma opgezet. Aan het eind van het eerste collegejaar 
1957-'58 bleken de resultaten van veel scheikunde- 
studenten voor wiskunde zo goed te zijn, dat besloten werd 
het ruimere programma ook aan de scheikundestudenten 
als optie ter beschikking te stellen. Ze kregen dus keus tus- 
sen "kleine wiskunde" en "grote wiskunde", waarbij de 
tweede keuze hun meer mogelijkheden bood voor specia- 
lisaties in een meer theoretische richting. 

In de hogere jaren kwamen er rneer gespecialiseerde keu- 
zevakken voor de diverse afstudeerrichtingen. Voordat dit 
echter werkelijkheid werd, deed zich een nieuwe ontwik- 
keling voor, namelijk het ontstaan van een eigen wis- 
kunde-opleiding. Laten we trachten vast te stellen welke 
motieven geleid hebben tot het invoeren daarvan. 

Achtergronden bij de totstandkoming van de 
eigen opleiding 

Een omstandigheid die het instellen van nieuwe oplei- 
dingen heeft bevorderd, maar die niet op de keuze van wis- 



kunde betrekking heeft, werd gevormd door het feit dat 
het aantal studenten dat zich aanmeldde, ver uitging boven 
hetgeen men aanvankelijk had venvacht. Bij de voorberei- 
ding van de oprichting van de hogeschool was men uitge- 
gaan van een aantal eerstejaars studenten van 70 a 100. In 
werkelijkheid waren het er de eerste maal ongeveer 230 en 
dit bleek geen eenmalige uitschieter te zijn, want ook in de 
volgende jaren lagen de aantallen in dezelfde ordc van 
grootte. Dit had direct consequenties voor de bouwplan- 
nen, waarover elders meer in dit boek. Een groter studen- 
tenbestand rechtvaardigt ook een uitbreiding van het aan- 
tal afstudeermogelijkheden en zelfs van het aantal studie- 
richtingen. Er is voor dit laatste gekozen en we1 in eerste 
instandie voor de toevoeging van wiskunde en natuur- 
kunde. Een enigszins pragmatisch argument daarvoor 
was, dat er ten behoevevan de technische opleidingen toch 
a1 een infrastructuur van wiskunde en natuurkunde aan- 
wezig was en dat het uitbouwen daarvan tot hetgeen nodig 
was voor een eigen opleiding relatief goedkoop was. Er 
werd ook uitdrukkelijk gesteld, dat zeker in de lagere jaren 
zoveel mogelijk gebruik zou worden gemaakt van het 
ondenvijs dat reeds voor andere studierichtingen werd 
gegeven. Niet onvermeld mag blijven, dat er in de voorbe- 
reidingstijd sceptici waren, die deze argumentatie aan- 
vochten en voorspelden, dat deze nieuwe studierichtingen 
na verloop van tijd hun eigen weg zouden gaan en tot een 
vrijwel geheel apart studieprogramma zouden komen. 
Weinige jaren later hebben deze sceptici gelijk gekregen. 

Een ander argument, dat niets te maken had met de 
behoefte aan meer wiskundigen, was dat de aantrekkelijk- 
heid van het werk voor de wis- en natuurkundigen van de 
TH door het bestaan van een eigen opleiding zou worden 
vergroot. Zo'n taak zou ruimte geven voor meer geavan- 
ceerd onderwijs en een impuls aan het wetenschappelijke 
onderzoek, wanneer gevorderde studenten in de eigen stu- 
dierichting daarbij betrokken konden worden. Deze oplei- 
ding zou ook de mogelijkheid bieden om hoogwaardige 
wis- en natuurkundigen aan de TH te verbinden. 

Er zijn echter ook argumenten voor de invoering van wis- 
kunde en natuurkunde als nieuwe studierichtingen in de 
beschouwing betrokken, die meer rechtstreeks met de 
beoefening van deze vakken te maken hebben. Voor wat 
de wiskunde betreft werken we dat hier wat nader uit. 

Door de eeuwen heen is wiskunde gebruikt als hulpmiddel 
bij problemen van andere wetenschappen en zelfs bij pro- 
blemen van praktische aard. Dat neemt niet weg, dat er 
ook altijd mensen zijn geweest die de wiskunde 10s van 
praktische toepassingen hebben beoefend, zo men wil als 
een kunst. De venvevenheid van de wiskunde en haar toe- 
passingen is dan ook wisselend geweest. Dat neemt niet 
weg, dat juist in de perioden van grote vernieuwingen in de 
wiskunde deze vaak door ontwikkelingen in andere 
wetenschappen zijn geinitieerd en in samenspel met deze 

zijn ontwikkeld. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het 
ontstaan in de 17de eeuw van de differentiaal- en inte- 
graalrekening, die voortgekomen is uit astronomie en 
fysica, in het bijzonder mechanica. Pas in de tweede helft 
van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw voltrekt 
zich langzamerhand een scheiding tussen de "zuivere" 
wiskunde en de toepassingen van de wiskunde. De wis- 
kunde zelf wordt steeds abstracter en formeler; de toepas- 
singen van de wiskunde worden hoe langer hoe meer door 
anderen dan wiskundigen (meest fysici) bedreven. De 
opleidingen tot wiskundige bevatten veelal nog we1 een 
bijvak natuurkunde, maar wijzen wat het onderzoek 
betreft duidelijk in de richting van de zuivere wiskunde. Na 
de tweede wereldoorlog komt hierin - wat Nederland 
betreft ook door ontwikkelingen in het buitenland - een 
kentering, die zich overigens al we1 eerder had aangekon- 
digd. Merkwaardigerwijze is deze ten dele veroorzaakt 
door een ontwikkeling binnen de wiskunde zelf. De diver- 
sificatie in de wiskunde in de vorm van velerlei axioma- 
tisch gedefinieerde theorieen maakte een enorme verrui- 
ming van de toepassingsgebieden mogelijk. Het gebruik 
van wiskunde breidde zich als een olievlek buiten de tradi- 
tionele toepassingsgebieden uit. Deze ontwikkeling die 
zich tot de dag van heden heeft voortgezet, heeft de positie 
van de wiskunde als toegepaste wetenschap in hoge mate 
versterkt en vergt van degenen die voor deze toepassing 
zorgen, een veel diepere en bredere beheersing van het 
wiskundige apparaat dan vroeger. Daarnaast was in de 
jaren vijftig reeds te voorzien, dat de opkomst van de com- 
puter, die de mogelijkheden om de oplossing van wiskun- 
dig geformuleerde technische problemen numeriek uit te 
werken sterk zou uitbreiden, aanzienlijk zou bijdragen tot 
de toepasbaarheid van de wiskunde en de vraag naar wis- 
kundigen. 

Een belangrijke onderwijskundige consequentie van deze 
ontwikkelingen is in Nederland a1 v66r de oprichting van 
de THE getrokken. Door de stirnulerende invloed van 
Timman is aan de TH Delft in 1956 de opleiding tot wis- 
kundig ingenieur ingesteld. Deze ingenieur heeft een zo 
gedegen opleiding in de wiskunde genoten, dat hij een wis- 
kundige genoemd mag worden die in staat is zijn vak als 
gereedschap te hanteren, maar die daarnaast ook vol- 
doende affiniteit met de technische wetenschappen heeft 
verkregen, dat hij technische problemen kan begrijpen en 
in wiskundige termen kan transformeren. In den beginne 
zag lang niet iedereen iets in deze combinatie. Men 
vreesde, dat er iemand uit zou komen, die vlees nog vis 
was. Wie de ingenieur als constructeur ziet, gunt degene 
die meer theoretisch werk doet deze titel niet. Nu wij ech- 
ter enkele decennia verder zijn, weten wij dat de wiskun- 
dige ingenieur zijn positie heeft geconsolideerd en een 
onmisbare schakel is geworden in het totaal van het ingeni- 
eurswerk. Trouwens, ook in het overige spectrum van de 
technische wetenschappen heeft de meer theoretisch geo- 
rienteerde ingenieur zijn bestaansrecht gevonden. 
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Toen er dus in Eindhoven sprake was van uitbreiding van 
het palet van studierichtingen lag het voor de hand om op 
deze toen nieuwe ontwikkeling in te spelen, dit temeer 
omdat van het begin af aan beoogd is de beoefening van de 
wiskunde in ieder geval op de toepassingen af te stemmen. 

Realisering van de eigen opleiding 

Op 11 oktober 1960 verschijnt het Koninklijk Besluit tot 
wijziging van het technische-hogeschoolstatuut, waarin 
het mogelijk wordt gemaakt aan de THE het diploma wis- 
kundig ingenieur en natuurkundig ingenieur te behalen. 
Daartoe wordt in de afdeling der Algemene Wetenschap- 
pen een onderafdeling der Wiskunde en een onderafde- 
ling der Technische Natuurkunde gevormd. De voorzitters 
van deze onderafdelingen krijgen een plaats in het college 
van rector magnificus en assessoren. 

Het valt op dat er naast de onderafdeling der Technische 
Natuurkunde een onderafdeling der Wiskunde ontstaat, 
de laatste zonder een beperkend adjectief als "technische" 
of "toegepaste". Dit is geen omissie uit slordigheid 
geweest, maar berust op een bewuste keuze. Men moet 
hier echter niet de verkeerde conclusie uit trekken, dat de 
onderafdeling niet van plan was zich op techniek of toe- 
passingen te richten en zich aan zuivere wiskunde wilde 
gaan wijden. Het uitgangspunt is, dat er slechts 66n wis- 
kunde is en dat het verschil tussen "zuiver" en "toegepast" 
niet schuilt in de wiskunde, maar in haar beoefenaren. Het 
moge misschien zo zijn, dat sommige delen van de wis- 
kunde meer voor toepassingen gebruikt worden dan 
andere, maar dit is sterk tijdgebonden en in de loop van de 
geschiedenis aan veranderingen onderhevig geweest, 
waarbij in het bijzonder het gebruik van oorspronkelijk 
door zuivere wiskundigen geschapen theorieen in andere 
wetenschappen vaak als voorbeeld wordt aangehaald. Een 
gangbaar paradepaardje is de algemene relativiteitstheo- 
rie. Nu zijn die voorbeelden misschien niet zo overtuigend, 
omdat ze niet datgene betreffen waarmee men in de dage- 
lijkse praktijk van toepassing van de wiskunde te maken 
krijgt. Veel belangrijker is de hierboven genoemde verbre- 
ding van de toepassingen van de wiskunde, die ook 
gepaard is gegaan met verbreding van hetgeen er aan wis- 
kunde wordt gebruikt. Dit was tenslotte een van de 
belangrijkste gronden, waarom er een aparte wiskundige 
ingenieur moest komen, die meer moest gaan beheersen 
dan datgene wat voordien we1 "toegepaste wiskunde" 
werd genoemd, hetgeen zich in feite beperkte tot "mathe- 
matische fysica". Het verschil tussen een zuiver wiskun- 
dige en een toepasser van wiskunde zit hem niet zozeer in 
de wiskunde die hij bewerkt, dan we1 in de mentaliteit van 
waaruit hij werkt. De toepasser stelt zich in dienst van het 
oplossen van problemen buiten de wiskunde, verdiept zich 
in die problemen, tracht ze in wiskundige termen te verta- 
len en zo mogelijk op te lossen en daarna de oplossing 

dienstbaar te maken voor het toepassingsgebied. De zui- 
vere wiskundige laat zich in zijn werk leiden door drijfve- 
ren die zich binnen de wiskunde zelf bevinden; hierop wil 
ik hier verder niet ingaan. 

Het bovenstaande verklaart, waarom men door de aan- 
duiding "wiskunde" zonder toevoegingen te kennen heeft 
willen geven, dat in principe geen onderdeel der wiskunde 
als ontoepasbaar buiten beschouwing zou blijven. Dit 
houdt overigens niet in, dat men voornemens was zich met 
"alles" uit de wiskunde bezig te houden. Men realiseerde 
zich terdege, dat men zich met een beperkte capaciteit 
beperkingen zou moeten opleggen. Bij de keuze van het- 
geen gedaan zou worden diende de maatschappelijke 
behoefte aan de soorten toepassingen van wiskunde een 
zwaar gewicht in de schaal werpen. Tot welke keuzen dat 
geleid heeft en welke veranderingen daarin in het verdere 
tijdsverloop nog zijn opgetreden, zal hieronder nog nader 
besproken worden. 

Te beginnen met het studiejaar 1960-'61 kunnen studen- 
ten zich inschijven voor de studie voor wiskundig ingeni- 
eur. Deze studierichting heeft dan geen eigen eerstejaars 
programma: de studenten doen propaedeutisch exarnen in 
66n van de andere studierichtingen en hoeven hun keuze 
voor wiskunde pas daarna te doen. Het kandidaatspro- 
gramma is echter ook nog een enigszins gewijzigd en aan- 
gevuld programma van de studierichting waarin ze hun 
propaedeutisch examen hebben afgelegd. Er zijn dan vier 
verschillende kandidaatsprogramma's. Reeds met ingang 
van de cursus 1961- '62 is dit echter beperkt tot het tweede 
jaar en wordt een uniform derdejaarsprogramma inge- 
voerd. Voor het ingenieursexamen zijn er drie specialisa- 
ties: mathematisch-fysisch, statistisch-stochastisch en 
numeriek. De eerste is de traditionele, op analyse geba- 
seerde vorm van toegepaste wiskunde. De andere twee 
vertegenwoordigen richtingen waarin de onderafdeling 
van plan is zich tevens te gaan profileren. Deze profilering 
heeft zich gemanifesteerd in de hoogleraren en medewer- 
kers, die men in de eerste tien jaar heeft aangetrokken. In 
de eindfase van zijn studie moest de student afstudeenverk 
verrichten en daarvan een verslag schrijven. De eerste wis- 
kundig ingenieur (J.S. Staijen) is gediplomeerd op 27 sep- 
tember 1965, de eerste vrouwelijke wiskundig ingenieur 
(C.M.H. van den Heuvel-Gerrits) op 20 december 1971. 
Inmiddels zijn we a1 aan de tweede generatie toe, nu op 26 
oktober 1989 G.V. van Rooij de eerste afgestudeerde was 
wiens vader ook in Eindhoven het diploma wiskundig 
ingenieur had behaald. 

Uitbouw van het ondenvijs in de jaren zestig 

Het ondenvijs in de wiskunde voor de andere studierich- 
tingen breidt zich in het begin van de jaren zestig sterk uit. 
Ten dele komt dit door de onvoorzien sterke aanwas van 
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het aantal studenten. Zo moeten reeds in de cursus 1960- 
'61 de eerstejaars colleges wiskunde in twee parallelgroe- 
pen worden gesplitst (in 1968-'69 worden dat er zelfs 
drie). Bovendien ontstaat er naast het basisondenvijs voor 
de eerste drie studiejaren ook een palet van meer specialis- 
tische ondenverpen in het nakandidaatsondenvijs, toege- 
spitst op de behoeften van de andere studierichtingen. Ten 
dele wordt dit service-ondenvijs gecombineerd met het 
ondenvijs dat nodig is voor de hogere jaren van de eigen 
opleiding. De explosieve groei van de onderwijsvraag 
waarvoor de onderafdeling zich ziet gesteld, leidt tot een 
sterke groei van de omvang van het wetenschappelijke 
personeel, zowel hoogleraren als wetenschappelijk mede- 
werkers. 

De ingewikkelde constmctie, waarbij de opleiding tot wis- 
kundig ingenieur vier verschillende kandidaatsexamens 
telt, wordt a1 na korte tijd als bemaarlijk ervaren. Het is 
ook voor het nakandidaatsprogramma een belasting dat 
de studenten geen uniforrne ondergrond hebben. Boven- 
dien wordt de behoefte gevoeld om met een meer funda- 
mentele behandeling van de wiskunde meteen van het 
begin af aan in het eerste jaar van de wiskunde-opleiding te 
beginnen. Met ingang van de cursus 1965-'66 begint voor 
de wiskundestudenten een geheel eigen programma met 
een eigen propaedeutisch examen. Dit betekent echter 
nog geen volledige breuk met het verleden. De algemene 
wiskundecursus voor eerste- en tweedejaars studenten 
van de andere studierichtingen blijft ook voor de wiskun- 
destudenten gehandhaafd. Daarmee parallel komt er voor 
hen een diepergaand college, in het eerste jaar "Inleiding 
in de methoden der wiskunde" geheten, in het tweede jaar 
"Algebra en analyse". Na enkele jaren is ten behoeve van 
deie parallelcursus een eigen boek verschenen (Acker- 
mans - Van Lint: Algebra en Analyse). 

De hierboven beschreven uitbreiding en diversificatie in 
het ondenvijs dat door de onderafdeling wordt verzorgd, 
leidt tot een zo gecompliceerde situatie, dat de beheersing 
van dit onderwijsproces hoe langer hoe meer organisatori- 
sche problemen gaat veroorzaken. Daardoor ontstaat de 
behoefte om meer formele structuur in deze organisatie 
aan te brengen. Deze wordt het sterkst gevoeld met betrek- 
king tot het inleidend ondenvijs in de wiskunde voor de 
andere studierichtingen. Voor dit ondenvijs is in die tijd de 
term "basisondenvijs" in zwang gekomen, die trouwens 
tot op heden in gebruikis gebleven. Hoewel in beginsel alle 
leden van het wetenschappelijk personeel bij het geven 
van dit ondenvijs kunnen worden betrokken en ook vrij- 
we1 iedereen daaraan daadwerkelijk deelneemt, ontstaat 
er toch binnen het personeel een groep, die zich in het bij- 
zonder hiermee bezig houdt. Dit betekent meer dan alleen 
het verzorgen van ondenvijs. Een belangrijke taak ligt ook 
in de contacten met de afdelingen, waarin de studenten 
hun graad hopen te behalen. Daarbij gaat het om de 
afstemming van het ondenvijsprogramma op de behoef- 

ten, wat eventueel tot wijzigingen kan leiden. Daarnaast 
worden individuele studenten begeleid. Door het promi- 
nente aandeel van de wiskunde in het pakket eerstejaars- 
vakken kunnen moeilijkheden in de beginfase van de stu- 
die juist vanuit de wiskunde tijdig worden gesignaleerd. In 
de cursus 1967-'68 wordt een "commissie ondenvijs- 
groep" opgericht, die in 1969 tot de formele oprichting 
van de "groep basisondenvijs" leidt. Deze is daarna ook 
blijven bestaan, zij het dat ten gevolge van de latere 
bestuurshervormingen de formele status enigszins is 
gewijzigd. Daarop kom ik nog terug. 

In de jaren zestig heeft de onderafdeling der Wiskunde 
zich als functionerend organisme geconsolideerd. De 
vormgeving is voor een groot deel het werk geweest van 
Seidel, die in deze jaren een duidelijk eigen karakter aan 
de onderafdeling heeft weten te geven. In sommige geval- 
len is pionierswerk verricht voor ontwikkelingen, die zich 
daarna ook in andere afdelingen hebben voorgedaan. Zo 
is de onderafdeling a1 heel vroeg in het bezit gekomen van 
een eigen bibliotheek. Het feit dat de centrale bibliotheek 
opslagruimte tekort kwam, is als aanleiding daarvoor 
dankbaar aangegrepen. Het verkrijgen van eigen kantine- 
voorzieningen is een ander voorbeeld. Een heel aparte 
plaats komt toe aan het in 1962 ingestelde "wetenschappe- 
lijke secretariaat". Het uittypen van wiskundige manus- 
cripten zowel voor wetenschappelijke publikaties als voor 
het ondenvijs werd daarin toevertrouwd aan personeel, 
dat zich in dat werk had gespecialiseerd. Pas in de jaren 
tachtig is door de opkomst van geavanceerde tekstverwer- 
kingsapparatuur de behoefte aan dit specialisme vermin- 
derd. 

Vanaf het begin heeft eerst de groep en later de onderafde- 
ling jaarlijks een verslag van de gebeurtenissen genaamd 
"lotgevallen", uitgegeven. Schrijver dezes memoreert met 
dankbaarheid, dat het bestaan van deze "lotgevallen" zijn 
taak aanzienlijk heeft verlicht en dat vele gegevens die in 
deze bijdrage zijn venverkt, daaraan zijn ontleend. 

De uitbreiding met nieuwe studierichtingen (bedrijfs- 
kunde in 1966 en bouwkunde in 1967) veroorzaakt niet 
onmiddellijk principiele veranderingen in het ondenvijs. 
Het duurt echter niet lang, voordat Bouwkunde wil afwij- 
ken van het patroon van het wiskunde-ondenvijs. Dit 
leidde na lange en moeizame onderhandelingen tot een 
apart wiskundeprogramma voor eerstejaars bouwkunde- 
studenten, dat in de cursus 1969-'70 is ingevoerd. Dit was 
de eerste inbreuk op de eenheid van het eerstejaars wis- 
kunde-ondenvijs sinds de oprichting van de TH. Welis- 
waar kregen de wiskundestudenten reeds extra eerste- 
jaarsondenvijs in hun vak, maar zij namen ook aan het 
algemene ondenvijs deel. Deze inbreuk is ook daarna nog 
lange tijd de enige gebleven. Pas in 1982 bij de invoering 
van de tweefasenstructuur is de eenheid geheel en a1 verlo- 
ren gegaan. 





1974 de eerste eindexamens nieuwe stijl worden afgeno- 
men. Ter voorbereiding op de komst van studenten met 
een veranderde vooropleiding werd reeds in de cursus 
1971-'72 een speciale commissie ingesteld onder de naam 
B-74, met de opdracht om in de vorm van een nieuwe syl- 
labus een eerstejaars curriculum te ontwikkelen. De ver- 
wachtingen omtrent de gunstige effecten van de ver- 
nieuwde vooropleiding op ons eigen ondenvijs waren bij 
velen hooggespannen. Achteraf moeten we constateren, 
dat men te veel heeft venvacht. Uiteraard was er we1 een 
duidelijke verandering in de voorkennis die de aanko- 
mende studenten meebrachten, maar geen duidelijke ver- 
betering in het niveau van hun inzicht. Er traden trouwens 
ook duidelijke nadelen aan het licht, waarvan de belang- 
rijkste was het bijna geheel verdwijnen van meetkunde- 
kennis. Dit bemaar is blijkbaar zozeer alom gevoeld, dat 
bij de volgende herziening van het wiskundecurriculum in 
het VWO (overgang van wiskunde 1/11 naar wiskunde 
A/B) de meetkunde weer gedeeltelijk in ere is hersteld. 

Herstructurering en tweefasenstructuur 

In het begin van de jaren zeventig kondigt zich een drasti- 
sche hervorming van het universitaire ondenvijs am. Voor 
de onderafdeling der Wiskunde betekent dit een bezin- 
ning op haar onderwijsprogramma en het ontwerpen van 
een nieuw programma, dat de studenten in een kortere tijd 
kunnen doorlopen dan tot dan toe gebruikelijk was. Deze 
operatie wordt uitgevoerd onder de benaming "herpro- 
grammering". Er is door de onderafdeling zeer veel tijd en 
energie in gestoken. Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats 
voor de eigen wiskunde-opleiding, maar ook voor de her- 
programmering van de  andere studierichtingen, omdat de 
wiskunde daarin toch een belangrijke plaats inneemt. Wat 
de wiskunde-opleiding betreft was er nauwe samenwer- 
king met Delft, Twente en Groningen, de andere plaatsen 
in Nederland waar wiskundig ingenieurs worden opgeleid. 
In de sectie wiskunde van de Academische Raad vond 
overleg plaats over het totaal van universitaire wiskunde- 
opleidingen in Nederland. Nadat op 29 november 1976 
het programmavoorstel voor de opleiding tot wiskundig 
ingenieur door de onderafdelingsraad was aangenomen, 
werd overgegaan tot een nadere, meer gedetailleerde 
invulling. Het aldus verkregen ondenvijsprogramma werd 
op 26 juni 1978 door de onderafdelingsraad goedgekeurd. 
Hoewel van overheidswege een voorkeur bestond voor 
vierjarige programma's heeft de onderafdeling gekozen 
voor het ontwerpen van een vijfjarig programma. Deze 
keuze kwam trouwens overeen met hetgeen vrijwel alle 
studierichtingen in Nederland hebben gedaan. De gewij- 
zigde politieke verhoudingen in Nederland (aantreden 
van een nieuwe minister van ondenvijs) maakte het lot van 
het genomen besluit zo onzeker, dat de onderafdelings- 
raad op dezelfde 26e juni 1978 tevens besloot het pro- 
grarnma, hoewel het geheel voor uitvoering gereed was, 

nog niet in te voeren. Dit bleek een wijs besluit. Minister 
Pais wierp alle vijfjarige programma's in de prullenmand, 
hetgeen neerkomt op de vernietiging van het resultaat van 
een onvoorstelbaar grote hoeveelheid verrichte arbeid. Hij 
kondigde de tweefasenstructuur af met een eerste fase van 
vier jaar leidend tot een doctoraal examen. 
Daarna zou er selectieve toelating zijn tot een in het alge- 
meen eenjarige tweede fase, gesplitst in een onderzoekers- 
opleiding, een beroepsopleiding en een leraarsopleiding. 
Het gevolg van een en ander was, dat a1 het werk overge- 
daan moest worden en dat door de kortere cursusduur de 
reorganisatie van het curriculum nu een veel ingrijpender 
karakter moest krijgen. Dat bleek a1 direct bij de program- 
mering ten behoeve van de andere studierichtingen. Ook 
zij moesten, door de omstandigheden gedwongen, 
snoeien in hun wiskundeprogramma en konden en wilden 
dat, hetgeen begrijpelijk is, niet allen op dezelfde manier 
doen. Dit betekende het einde van de tot dan toe bijna 
integraal in stand gehouden eenheid van het eerstejaars 
wiskundeprogramma. Om deze diversificatie organisato- 
risch toch nog enigszins in de hand te houden werd het 
aanbod aan wiskundevakken in niet te grote samenhan- 
gende stukken gesplitst. De andere afdelingen konden dan 
daaruit een keuze maken. Maar ook moest uiteraard reke- 
ning worden gehouden met specifieke wensen van die 
afdelingen. Daardoor is de zojuist geschetste opzet niet in 
zijn volle scherpte tot uitvoering gekomen. Er is echter we1 
mee bereikt dat doublures beperkt zijn gebleven. Boven- 
dien is de gelegenheid gebruikt om enkele hervormingen 
in het curriculum door te voeren, waarvan de meest opval- 
lende was het gebruik van zakrekenmachines bij het wis- 
kunde-ondenvijs. 

Ook de eigen opleiding moest onder het mes. Inmiddels 
had de onderafdeling er trouwens een opleiding bijgekre- 
gen, namelijk informatics. Hieraan zal hieronder nog een 
aparte beschouwing worden gewijd. Gestart in 1981 
werkte zij a1 vanaf het begin met een vierjarig programma, 
waarbij ook gebruik werd gemaakt van reeds bestaande 
vakken van de wiskunde-opleiding. Door de reorganisatie 
van het wiskundeprogramma bij de invoering van de twee- 
fasenstructuur in 1982 moet ook het informaticapro- 
grarnrna a1 na 6th jaar geheel worden omgegooid. 

Bij de inkrimping van het wiskundeprogramma stond de 
onderafdeling voor de moeilijke afweging, welke offers 
daarvoor gebracht zouden moeten worden. Voorop stond 
dat voor de meerderheid der studenten de vierjarige cur- 
sus hun eindopleiding zou zijn en dat deze dus een afge- 
rond geheel moest vormen, waarvan degene die haar met 
succes had voltooid de titel wiskundig ingenieur met recht 
zou moeten kunnen dragen. Dit betekende dat ook het 
afstudeenverk, zij het in een wat verkorte vorm, gehand- 
haafd zou moeten worden. De tijdwinst moest gevonden 
worden in een wat vroegere specialisatie naar de afstu- 
deerrichting toe, namelijk in de loop van het tweede jaar 
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van de studie, dus direct na het propaedeutisch examen. 
Het kandidaatsexamen werd afgeschaft. De afstudeerrich- 
tingen werden ook wat strakker georganiseerd met een 
geprogrammeerd pakket van verplichte vakken, waaraan 
nog in beperkte mate keuzevakken konden worden toege- 
voegd. Bij dit alles heeft niet alleen de inkrimping van de 
cursusduur een rol gespeeld, maar ook de beperking van 
het ter beschikking staande budget. De afstudeerrichtin- 
gen werden ook enigszins anders verkaveld dan in het 
oude programma. Dit hing mede samen met verschuivin- 
gen die zich in de aandachtsgebieden van de onderafdeling 
hadden voorgedaan. De namen van de nieuwe afstudeer- 
richtingen luidden: discrete wiskunde, toegepaste analyse, 
toegepaste statistiek en systeemtheorie, besliskunde. 

Bij het ontwerpen van het ondenvijsprogramma moest 
ook rekening worden gehouden met de omstandigheid dat 
een beperkte groep studenten tot een tweede fase zou 
overgaan. In de oorspronkelijke opzet was men ervan uit- 
gegaan, dat dit een eenjarige opleiding zou worden; een 
niet zo gelukkige constructie voor de onderzoekersoplei- 
ding. Een student in die opleiding zou meer gebaat zijn 
met een uitgebalanceerd vijfjarig pakket dan met een voor 
hem vrij kunstmatige afsluiting na vier jaar met daarna een 
vervolgjaar. Het van hogerhand opgelegde kader liet ech- 
ter niet toe aan dit bezwaar tegemoet te komen. De selectie 
wie we1 en wie niet tot de tweede fase zou worden toegela- 
ten zou pas na het doctoraalexamen plaatsvinden. Boven- 
dien zou het verzorgen van een parallel programma voor 
een beperkte groep studenten ook uit praktische ovenve- 
gingen niet uitvoerbaar zijn geweest. De onderafdeling 
heeft toch een poging gedaan op zeer bescheiden schaal 
iets aan deze problematiek te doen. Voor sommigevakken 
uit het eerste- en tweedejaarsprogramma kon de student 
vrijwillig een vermaard tentamen afleggen. Bovendien 
waren er enkele colleges, zogenaamde stercolleges, die 
voor het behalen van het diploma niet vereist waren. Deze 
maatregelen hebben bij de studenten niet veel weerklank 
gevonden en zijn na verloop van enige jaren weer afge- 
schaft. 

Voordat de hierboven vermelde opzet van de tweede fase 
in 1986 van start zou gaan, trad er weer een andere minis- 
ter aan (Deetman). Deze heeft die opzet geheel gewijzigd 
en in feite, met betrekking tot de oorspronkelijke 
gedachte, teniet gedaan. De student zou bij het voortzet- 
ten van zijn studie niet de status van student behouden, 
maar veranderen in een assistent in opleiding (aio), een 
laagbetaalde werknemer, die in de onderzoekersopleiding 
een termijn van maximaal vier jaar zou krijgen om een pro- 
motie voor te bereiden. In de paragraaf over onderzoek 
kom ik daarop nog terug. Wat betreft de lerarenopleiding 
is a1 eerder gememoreerd, dat in het begin van de jaren 
zeventig de belangstelling van de studenten voor het beha- 
len van de ondenvijsbevoegdheid sterk was gegroeid. Dit 
wordt daarna geleidelijk minder om na 1978 fors achteruit 

te gaan. In de tweefasenstructuur is de lerarenopleiding 
een opleiding in de tweede fase, die overigens a1 in de eer- 
ste fase met een tweemaands predoctoraal deel wordt 
voorbereid. Verder staat de opleiding tot leraar wiskunde 
niet meer open voor alle ingenieurs, maar slechts voor 
degenen die door de onderafdeling toelaatbaar worden 
geacht. Omdat echter de mogelijkheid ontbreekt om na 
het doctoraal examen nog aanvullend ondenvijs in wis- 
kunde te geven, zoals dat voordien gebruikelijk was, komt 
het er in de praktijk op neer, dat slechts gediplomeerden 
met een doctoraal examen in de wiskunde in aanmerking 
komen. Tenslotte is er beperkte toelating tot de lerarenop- 
leiding, waarbij voor de diverse vakken het aantal beschik- 
bare plaatsen door de minister wordt bepaald. Dit laatste 
blijkt wat wiskunde betreft van weinig betekenis te zijn, 
omdat het aantal gegadigden voor deze opleiding tot vrij- 
we1 nu1 daalt. Dit verschijnsel blijft niet tot Eindhoven 
beperkt, maar doet zich overal in Nederland voor. De 
onaantrekkelijkheid van het leraarsambt gevoegd bij het 
feit dat afgestudeerden in de wiskunde gemakkelijk 
andere betrekkingen kunnen vinden, zal daarvan we1 de 
oorzaak zijn, maar voor de toekomst van ons ondenvijs is 
het hoogst bedenkelijk, om niet te zeggen alarmerend. 

Het ingevoerde eerste-faseprogramma voor wiskunde 
bleek na enkele jaren toch niet volledig te voldoen. Er rees 
twijfel of het niet te omvangrijk is om in redelijkheid als 
een vierjarig programma te mogen gelden. Nu was die 
vierjarigheid niet alleen bij wiskunde a1 een farce geble- 
ken, omdat de studenten de vrijheid hadden gekregen om 
er zes jaar over te doen en zij die vrijheid ook op grote 
schaal gebruikten. Er was echter ook nog een andere over- 
weging in het spel, die tot een herziening noopte. De 
ondenvijslast van de onderafdeling was, onder meer door 
opgelegde bezuinigingen op de personeelsformatie, sterk 
toegenomen. Aan de andere kant had het streven om aan 
de wiskundestudenten een zo veel mogelijk op hun 
behoeften afgestemd programma te bieden, ertoe geleid, 
dat er in de lagere jaren bijna geen overlap meer was tussen 
het ondenvijs in de wiskunde voor wiskundestudenten en 
voor andere studenten. Daarmee had de onderafdeling de 
door haarzelf zo lang beleden eenheid van het eerstejaars 
wiskunde-ondenvijs voor haar eigen opleiding geheel 
overboord gezet. Nu was die eenheid door invloeden bui- 
ten de controle van de onderafdeling a1 sterk aangetast, 
maar een volledige scheiding ging toch we1 erg ver. In de 
cursus 1989-'90 is gestart met een nieuw programma, dat 
weer gedeeltelijk sarnenvalt met dat voor andere studie- 
richtingen. Het is nog te vroeg om iets over de uitwerking 
van dit programma te zeggen. 

In de laatste jaren tekent zich een sterke teruggang af in het 
aantal eerstejaars wiskundestudenten. Dit verschijnsel 
blijft niet beperkt tot Eindhoven, maar doet zich in het hele 
land voor. Het is moeilijk verklaarbaar, omdat de beroeps- 
vooruitzichten voor wiskundigen gunstig zijn. 
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Inmiddels loopt ook a1 jaren een programma voor de 
inforrnatica-opleiding, dat trouwens ook met ingang van 
de cursus 1989-'90 is herzien. Hierover zal bericht worden 
in de paragraaf over informatica. 

Het rekenen en de opkomst van de 
informatica 

Toen de THE in zijn beginfase was, was er van informatica 
nog geen sprake. De computer begon de kinderschoenen 
te ontgroeien, maar droeg zijn naam in zoverre nog met 
ere, dat bij het gebruik voornamelijk aan rekenwerk werd 
gedacht. Nu is van het begin af aan bij de onderafdeling 
aan het rekenen, aan de zogenaamde numerieke wiskunde 
zeer veel aandacht besteed. Dit was natuurlijk in de eerste 
plaats vanwege de toepassingen, zowel bij het ondenvijs 
als ten behoeve van het onderzoek in de technische disci- 
plines. Maar ook intern was numerieke wiskunde een 
belangrijk onderzoeksobject en kreeg zij een prominente 
plaats in de opleiding tot wiskundig ingenieur. In het begin 
werd er met tafelrekenmachines gerekend, ook bij de prac- 
tica van de studenten. A1 spoedig ontstond echter de 
behoefte om voor het rekenwerk gebruik te maken van CCn 
centraal geplaatste computer. De keuze viel op een IBM 
1620, die op 8 juni 1961 werd afgeleverd. Er had zich toen 
al een groep gevormd, die zich met het gebruik van de 
machine gaat bezig houden. Deze rekengroep kan als eer- 
ste kiem worden beschouwd van hetgeen later tot het 
Rekenencentrum zou uitgroeien. Behalve naar de nume- 
rieke wiskunde ging daarbij bijzondere aandacht uit naar 
de in de tweede helft van de jaren vijftig ontstane algemene 
programmeertalen. De keuze viel daarbij in eerste instan- 
tie op de door een internationale commissie van deskundi- 
gen vastgestelde taal ALGOL 60, die toentertijd voor wis- 
kundig en technisch werk het meest geeigend was. 

Bovendien werd als nieuwe hoogleraar iemand aangetrok- 
ken (E. W. Dijkstra in 1962), die voordien op het Mathe- 
matisch Centrum had meegewerkt aan de constructie van 
een "compiler" voor deze programmeertaal. Uiteraard 
werd de rekenautomaat ook ingeschakeld bij het onder- 
wijs. Voor de dienstverlening werd gekozen voor een 
"open shopnpolitiek, waarbij de gebruikers met hulp van 
de programmeurs van de rekengroep zoveel mogelijk hun 
eigen programma's zelf maakten. Daarnaast werden er 
door de groep allerlei standaardprogramma's gemaakt of 
door de leverancier verstrekte programma's aangepast. 

Het gebruik groeide daarna zo snel, dat a1 spoedig omge- 
zien moest worden naar een grotere machine. Zo werd in 
december 1963 een koopcontract gesloten voor een X8 
van de Nederlandse leverancier Electrologica. De 
machine werd echter pas in augustus 1966 afgeleverd. 
Eind 1965 ging de groep die in de onderafdeling voor de 
rekenservice zorgde zich Rekencentrum noemen. Het was 

gevestigd op de negende vloer van het Hoofdgebouw 
onder zelfstandige leiding van Morselt. 

In de jaren die volgden begon informatica langzamerhand 
als aparte eenheid gestalte te krijgen. Er vormde zich een 
groep "fundamentele programmering", die in de para- 
graaf over onderzoek nog ter sprake zal komen. We heb- 
ben a1 gezien, dat bij de afstudeerrichtingen vanaf 1966- 
'67 "gebruik van rekenautomaten" werd ingevoerd. In 
1968-'69 werd daaraan de term "informatica" toege- 
voegd. In die jaren is ook het curriculaire ondenvijs uitge- 
breid met onderwerpen uit de informatica. 

Het werk van het Rekencentrum groeide sterk in omvang 
en werd ook steeds belangrijker als dienstverlening aan de 
gehele technische hogeschool en zelfs daarbuiten. Dit 
leidde tot een formele verzelfstandiging op 1 januari 1971 
tot een dienstverlenende beheerseenheid, vergelijkbaar 
met de bibliotheek. Van de verdere lotgevallen van het 
Rekencentrurn wordt elders in dit boek verslag gedaan. 

Het ondenvijs in de informatica zoals dat door de onderaf- 
deling werd verzorgd had een sterke binding met wis- 
kunde. Dat kwam natuurlijk we1 ten dele, omdat degenen 
die zich in hun studie in de informatica specialiseerden, tot 
wiskundig ingenieur werden opgeleid. Dit was echter niet 
de enige overweging. De beoefenaren van de informatica 
binnen de onderafdeling hadden als uitgangspunt, dat 
informatica een sterk wiskundig georienteerde discipline 
is. Dit had ook tot gevolg dat de drang om de informatica 
te verzelfstandigen niet sterk leefde. Dat neemt niet weg, 
dat er toch a1 in 1972, op initiatief van De Bruijn, een plan 
is gemaakt om in samenwerking met hetgeen in andere 
afdelingen der TH aan informatica werd gedaan, tot een 
overkoepelend lichaam te komen, dat coodinatie van a1 
het ondenvijs in de informatica tot zijn taak zou hebben 
met als verderliggend doe1 later tot een aparte informa- 
tica-opleiding te komen. Dit initiatief, dat vooruitliep op 
ontwikkelingen die zich eind jaren zeventig hebben voor- 
gedaan, zou, als het tot verwerkelijking was gekomen, 
Eindhoven een pioniersrol in het inforrnatica-onderwijs in 
Nederland hebben gegeven. Het is echter doodgelopen en 
heeft niet tot concrete resultaten geleid. 

De informatica-opleiding 

Toen het eind jaren zeventig duidelijk werd dat in Neder- 
land, in navolging van hetgeen zich in het buitenland a1 
eerder had voltrokken, een aparte informatica-opleiding 
vorm zou krijgen, speelde de THE en in het bijzonder de 
onderafdeling der Wiskunde daarin volop mee. Een rap- 
port van een inter-TH-commissie van 19 december 1977 
bevatte aanbevelingen voor de opzet van een opleiding tot 
informatica-ingenieur. In 1979 wordt in THE-verband 
een plan gemaakt voor een vierjarige kopopleiding, die 
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aan zou sluiten bij een propaedeutisch examen in wis- 
kunde, natuurkunde, elektrotechniek of bedrijfskunde. 
Deze zou als experimentele studierichting ondergebracht 
worden bij de onderafdeling der Wiskunde. Het woord 
"experimentele" slaat hier op het feit dat de studierichting 
nog niet vermeld wordt in het Academisch Statuut. Een 
bestuurscommissie adhoc gaat daarna aan het werk om 
een curriculum te ontwerpen en brengt daarover in 
februari 1980 rapport uit. De raad van de onderafdeling 
der Wiskunde neemt op 31 maart 1980 een besluit tot rea- 
lisering van deze experimentele studierichting. Ondertus- 
sen hebben zich echter op het ministerie van Ondenvijs 
ontwikkelingen voorgedaan, die de plannen doorkruisen. 
Eind maart 1980 verschijnt het ontwerp van de wet twee- 
fasenstructuur Wetenschappelijk Ondenvijs. Het is duide- 
lijk dat de nieuwe studierichting daaraan zal moeten wor- 
den aangepast. De bovengenoemde bestuurscommissie 
ontwerpt nu ook een variant van de nieuwe studierichting, 
die past in de nieuwe wet. Daarbij wordt het idee van een 
kopopleiding verlaten en komt er een eigen propae- 
deutische opleiding. Op 23 juni 1980 besluit de hoge- 
schoolraad tot instelling van een experimentele studierich- 
ting informatica. Ongeveer in dezelfde tijd hebben de 
andere twee technische hogescholen overeenkomstige 
besluiten genomen. 

De minister wil echter komen tot een studierichting @for- 
matica, die we1 in het Academisch Statuut is opgenomen. 
Hij vraagt daarover advies aan de Academische Raad, 
maar die heeft daarvoor enige tijd nodig. Intussen hebben 
ook enkele universiteiten om goedkeuring van experimen- 
tele studierichtingen gevraagd. De Academische Raad 
brengt op 6 januari 1981 een door zijn sectie informatica 
voorbereid advies uit waarin experimentele studierichtin- 
gen worden afgewezen, maar opneming van de studierich- 
ting in het Academisch Statuut wordt aanbevolen. Deze 
gewone studierichtingen zouden in eerste instantie aan elk 
der drie technische hogescholen en aan een samenwer- 
kingsverband van de twee Amsterdamse universiteiten 
moeten worden gegund. Later zouden er eventueel ook 
elders opleidingen kunnen komen. Minister Pais reageert 
voortvarend op dit advies, maar volgt het niet op. We1 stelt 
hij in een brief van 13 februari 1981, dat de studierichting 
informatica spoedig in het Academisch Statuut zal worden 
opgenomen en zal worden ondergebracht in de onderaf- 
deling der Wiskunde dan we1 de faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen. Wat de vestiging betreft heeft hij 
echter heel andere ideeen: hij wil de opleidingen onder- 
brengen in vier regionale samenwerkingsverbanden, 
waarbij een zekere mate van taakverdeling zou moeten 
plaatsvinden. De vier voorgestelde verbanden zijn Gro- 
ningen-Twente met specialisatie in technische informa- 
tics, Leiden-Delft-Rotterdam met medische informatica, 
de Amsterdamse universiteiten met bestuurlijk-admini- 
stratieve informatica en tenslotte Eindhoven-Nijmegen- 
Tilburg met theoretische informatica. De in een verband 

samenwerkende instellingen moeten voor 1 september 
1981 een samenwerkingsovereenkomst sluiten, waarin 
onder meer zou moeten worden vastgelegd hoe het regio- 
nale ondenvijsprogramma zou worden gerealiseerd en hoe 
de samenwerking in het onderzoek gestalte zou krijgen. 

Het is zeer de vraag in hoeverre de instellingen gelukkig 
zijn met de hun van hogerhand opgelegde specialisaties en 
samenwerking. Er zit echter niet veel anders op dan zich te 
voegen. De samenwerkingsovereenkomsten, in het bij- 
zonder die tussen Eindhoven, Nijmegen en Tilburg, 
komen op tijd tot stand. De facto zouden in september 
1981 de opleidingen starten aan de drie TH's, Nijmegen, 
Leiden en de beide Amsterdamse Universiteiten. Vooruit- 
lopend op de invoering van de twee-fasenstructuur zou de 
opleiding vierjarig zijn. Op 28 april1981 wordt de studie- 
richting informatica in het Academisch Statuut opgeno- 
men. Ook wordt dan de naam van de onderafdeling gewij- 
zigd in onderafdeling der Wiskunde en Informatica. 
Gezien het grote aantal aanmeldingen stelt de minister op 
1 juni een plaatsingscommissie in. De studierichting start 
in Eindhoven in september 1981 met een honderdtai stu- 
denten. Zoals a1 eerder opgemerkt moet tengevolge van 
de invoering van de twee-fasenstructuur in 1982 het pro- 
gramma a1 na CCn jaar worden omgegooid, hetgeen de 
door grote studentenaantallen toch a1 zwaarbelaste oplei- 
ding, nog voor een aantal jaren opzadelt met twee, gelijk- 
tijdig lopende, verschillende programma's. 

Achteraf terugblikkend kunnen we vaststellen, dat er van 
de opzet van minister Pais in het bijzonder met betrekking 
tot de samenwerkingsverbanden niet veel is terechtgeko- 
men. De instellingen zijn in feite alle hun eigen weg 
gegaan. Het enige gevolg van zijn keuze is geweest dat de 
opleiding in een veel groter aantal plaatsen is begonnen 
dan aanvankelijk was beoogd. Het voordeel daarvan was, 
dat het zeer grote aanbod van studenten over meer oplei- 
dingen kon worden gespreid. Daar stond echter een 
belangrijk nadeel tegenover. Er was in die tijd een nijpend 
tekort aan informatici. De schaarse capabele mankracht 
voor het verzorgen van de opleiding moest nu over een 
groter aantal plaatsen worden verdeeld, hetgeen het vor- 
men van een adequate staf zeer moeilijk maakte. Het was 
dan ook die schaarste, die in de oorspronkelijke opzet het 
motief vormde om slechts in een beperkt aantal plaatsen 
met de opleiding te beginnen. Overigens leidde de giganti- 
sche belangstelling ertoe, dat het a1 meteen een "numerus 
fixus"-studierichting werd. Er bleek trouwens dat velen 
die zich aanmeldden, een volstrekt onjuiste voorstelling 
hadden van hetgeen deze studie inhield. In het bijzonder 
het exacte, wiskundige karakter lag hun zwaar op de maag. 

Voor de uitvoering van de informatica-opleiding werd de 
verantwoordelijkheid gedragen door een commissie, 
waarin naast de onderafdeling der Wiskunde en Informa- 
tics ook de afdelingen der Elektrotechniek en der 



Bedrijfskunde waren vertegenwoordigd. Een aantal ont- 
wikkelingen na invoering van de twee-fasenstructuur liep 
overigens enigszins parallel met hetgeen a1 eerder voor de 
wiskunde-opleiding is beschreven. Dit komt omdat enkele 
externe omstandigheden voor beide opleidingen gelijke- 
lijk golden. De personeelsschaarste was, zeker in de eerste 
jaren, voor informatica in veel sterkere mate dan elders, 
een probleem dat tot een strakke opzet van de studie 
nooptc. Evenals bij wiskunde komen er enkele afstudeer- 
richtingen met veel verplichtevakken en een aantal keuze- 
vakken. De namen van de afstudeerrichtingen waren: 
parallellisme en architectuur, programmeren, informatie- 
systemen. In 1987 is daar nog de richting technische toe- 
passingen bijgekomen. 
De grote spanning waaronder de vakgroep informatica in 
de eerste jaren van de opleiding heeft gestaan is in de loop 
der tijd wat verminderd. Dit komt omdat enerzijds het 
aantal aanmeldingen zich heeft gestabiliseerd en ander- 
zijds de personeelsformatie langzamerhand op een aan- 
vaardbaarder niveau is gekomen. Dit neemt niet weg, dat 
de onderwijslast nog steeds drukkend is. 

Het curriculum moet in de aanvang geheel uit het niets 
worden geschapen, al waren er we1 voorbeelden in het bui- 
tenland. Het is dan ook geen wonder, dat er na verloop van 
tijd tekortkomingen worden geconstateerd. Uiteraard zijn 
er om deze te verhelpen we1 tussentijdse aanpassingen uit- 
gevoerd, maar er groeide toch een behoefte aan een alge- 
hele herziening. Deze is tegelijkertijd met die van het pro- 
gramma voor wiskunde in het cursusjaar 1989-'90 uitge- 
voerd. 

Men kan nu constateren, dat de inforrnatica-opleiding 
haar bestaansrecht in de samenleving heeft aangetoond. 
Zij kan de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet 
zien. 

Onderzoek 

Het geven van een enigszins adequaat beeld van het in de 
onderafdeling der Wiskunde verrichte onderzoek is in het 
bestek van een bijdrage als deze moeilijk: er is te veel en te 
veelvormig werk van een groot aantal onderzoekers gedu- 
rende vele jaren, dat zich niet voor een niet in wiskunde 
gespecialiseerd lezerspubliek op begrijpelijke wijze laat 
beschrijven. Maar enkele grote lijnen zijn er te trekken en 
enkele belangrijke gebieden van onderzoek te beschrijven, 
waarop de onderafdeling zich in het bijzonder heeft 
gericht. Want er zijn steeds duidelijke concentraties op 
aandachtsgebieden geweest, die overigens uiteraard in de 
loop van de tijd aan evolutie en aan wijzigingen onderhe- 
vig zijn geweest. Dit neemt niet weg, dat bij een dergelijk 
overzicht ongetwijfeld onrecht zal worden gedaan aan 
bepaalde individuele onderzoekers, die soms belangrijke 
resultaten hebben bereikt, die buiten het beschreven 

schema liggen. Een sprekend voorbeeld hiervan is het 
onderzoek op het gebied van toepassing van wiskunde in 
de economie, waaraan Van IJzeren heeft gewerkt en 
waarop hij na zijn pensionering in 1987 aan de Universiteit 
van Boedapest is gepromoveerd (begeleid door een ruime 
delegatie uit de faculteit). 

In de tijd waarin de TH is ontstaan, was sturing en plan- 
ning van wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten 
en hogescholen nog geheel ongebruikelijk. Doch het feit 
dat de wiskunde hier beoefend werd in een technische 
omgeving gaf een duidelijke impuls aan de richting waarin 
het onderzoek zich zou gaan bewegen. Uitdrukkelijk is 
daarbij gedacht aan de toen nog vrij nieuwe gebieden van 
toepassing zonder evenwel de traditionele fysische toepas- 
singsgebieden te venvaarlozen. De a1 spoedig opgezette 
eigen wiskunde-opleiding versterkte deze tendentie alleen 
maar, omdat de wiskundig ingenieur toch ook voor toe- 
passingen zou worden opgeleid. Toen als gevolg van de 
sterke groei van de onderafdeling de personeelsformatie 
in snel tempo kon worden uitgebreid heeft men ook 
getracht een goede spreiding over de aandachtsgebieden 
te krijgen. Zo kan men stellen, dat na een tiental jaren de 
hooglerarenformatie behalve over een aantal generalisten 
ten behoeve van het algemene ondenvijs ook over specia- 
listen voor alle belangrijk geachte toepassingsgebieden 
beschikte. 

Het op toepassingen gerichte onderzoek is vaak verricht in 
samenwerking met of op verzoek van onderzoekers in 
andere disciplines. Het heeft dan dikwijls het karakter van 
dienstverlening. Er valt echter geen scherpe grens te trek- 
ken tussen service en eigen onderzoek. Het ene uiterste is 
een vorm van dienstverlening, die uit wiskundig oogpunt 
zuivere routine is. Het andere uiterste is echte serieuze 
mathematische research, die geynspireerd is door een 
extern probleem en waarvan de uitkomst hopelijk aan de 
oplossing van dat probleem bijdraagt. Men kan zich voor- 
stellen, dat tussen deze uitersten vele gradaties zijn en dat 
de scheiding tussen onderzoek en service diihus is. 

In de paragrafen over ondenvijs zijn a1 afstudeerrichtingen 
vermeld waaruit de wiskundestudenten konden kiezen. 
Zij geven een eerste indruk van de belangrijkste aan- 
dachtsgebieden van de onderafdeling. Sommige onder- 
zoeksgroepen hebben vanaf het begin of kort daarna de 
gehele verslagperiode bestaan en gefunctioneerd. Dit 
geldt voor de numerieke wiskunde, opgezet door Velt- 
kamp, die een zeer grote bijdrage aan de service-verlening 
heeft gegeven, mechanica, opgezet door Alblas, die steeds 
een wat aparte, maar zeer actieve groep is geweest en ana- 
lyse en mathematische fysica, opgezet door Bouwkamp en 
voortgezet door Boersma, die ook gedurende de hele 
periode actief is geweest. De statistiek, oorspronkelijk als 
toegepaste statistiek opgezet door Hamaker en daarna 
voortgezet door Doornbos is gaan samenwerken met ver- 
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wante gebieden die later aan bod zijn gekomen. In de jaren 
zestig zijn dat operations research en lineair prograrnme- 
ren, opgezet door Benders en besliskunde en stochastische 
processen, opgezet door Wessels. Als theoretisch funda- 
ment fungeert de kansrekening, verzorgd door Steutel. In 
de jaren zeventig komt daar als onderzoeksterrein nog de 
systeemtheorie bij, gelntroduceerd door Hautus. 

In de tweede helft van de jaren zestig ontstaan tweenieuwe 
belangrijke onderzoeksrichtingen. De ene is combinato- 
riek en discrete wiskunde, opgezet door Van Lint en Sei- 
del, waarbij in het bijzonder de coderingstheorie een 
belangrijke plaats inneemt. De tweede is het project 
AUTOMATH, een wiskundige tad, ontworpen door De 
Bruijn en bedoeld om wiskundige teksten zo te formule- 
ren, dat de correctheid ervan door een computer kan wor- 
den gecontroleerd. 

Een geheel apart fenomeen is de in die tijd ontstane groep 
"O.P. Lossers", die zich bezig houdt met het oplossen en 
inzenden van vraagstukken van zeer uiteenlopende aard, 
die in diverse buitenlandse tijdschriften worden gepubli- 
ceerd. Deze groep is, onder leiding van Van Lint, in wisse- 
lende samenstelling steeds blijven bestaan. 

De opkomst van de informatica gaat ook gepaard met 
wetenschappelijk onderzoek. Dit begint omstreeks 1965 
met de oprichting van de groep fundamentele program- 
mering, die zich onder leiding van Dijkstra allereerst bezig 
houdt met het ontwerpen van een multiprograrnme- 
ringssysteem, dat in maart 1968 in gebruik wordt geno- 
men. Het systeem is fundarnenteel voor hetgeen later als 
"operating system" in computers gebruikt zal worden. De 
theorie van het programmeren blijft daarna een belangrijk 
onderzoeksobject (gestructureerd programmeren, seman- 
tiek, parallellisme). Met de komst van Lunbeck in 1969 
komt informatiesystemen als onderzoeksobject in de 
belangstelling. In iets mindere mate geldt dat ook voor toe- 
gepaste logica en theoretische informatica. 

Veel van het hierboven vermelde onderzoek wordt gedaan 
in werkgroepen binnen de onderafdeling. In de jaren 
zeventig ontstaan ook werkgroepen tezamen met andere 
afdelingen. Dit is het geval in 1974-'75, als de interafde- 
lingswerkgroep "foutencorrigerende codes" wordt opge- 
richt, waarin de groep discrete wiskunde samenwerkt met 
elektrotechniek. Daarnaast komt er een werkgroep "toe- 
passingen van dynamische programmering" tezamen met 
bedrijfskunde. In 1976-'77 ontstaat zelfs een interuniver- 
sitaire werkgroep in samenwerking met de subfaculteit 
econometrie van de Katholieke Hogeschool Tilburg onder 
de titel "marktmechanismen en onevenwichtige transac- 
ties". 

Eind jaren zeventig begint in de vakgroep informatica 
onderzoek naar samenwerkende, parallelle processen, ten 

behoeve waarvan een aparte computer, een B 1700, wordt 
aangeschaft. Dit onderzoek wordt later ook in verband 
gebracht met het VLSI-onderzoek (chips). 

Bij het onderzoek zijn er vele contacten geweest met 
andere onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. 
Bijzonder hecht was de samenwerking met het Mathema- 
tisch Centrum (later Centrurn voor Wiskunde en Informa- 
tics) te Amsterdam en met de Philips laboratoria te Brus- 
sel. 

In de jaren tachtig ondergaat de organisatie van het onder- 
zoek door van hogerhand opgelegde maatregelen een 
ingrijpende verandering, die met de term "voonvaarde- 
lijke financiering" wordt aangeduid. Deze komt erop neer, 
dat een belangrijk deel van het onderzoek moet worden 
ondergebracht in projecten die extern worden beoordeeld 
en waarvoor dan telkens voor een periode van vijf jaar per- 
soneelsplaatsen en materiele middelen beschikbaar 
komen. Deze ontwikkeling loopt parallel met de binnen de 
onderafdeling ten tijde van de invoering van de twee- 
fasenstructuur gevoeide behoefte om het onderzoek strak- 
ker in zogenaamde onderzoekskernen te groeperen, zoals 
dit ook gebeurd was met de afstudeerrichtingen in het 
ondenvijs. Dit leidt tot de volgende onderzoekskernen 
voor wiskunde: toepassingsgerichte analyse, besliskunde 
en stochastiek, discrete wiskunde, numerieke systeem- 
theorie. Bij informatica zijn het parallellisme, wiskunde 
van het programmeren, theorie van informatiesystemen. 

De voonvaardelijke financiering is in 1983 begonnen. De 
eerste programma's zijn: toepassingsgerichte analyse, 
besliskunde en stochastiek, discrete structuren (samen 
met elektrotechniek), quantitatieve systeemtheorie en sys- 
teemtechniek, fundamentele programmering en tenslotte 
informatiesystemen (samen met bedrijfskunde). 

In de laatste paragraaf over onderwijs is a1 opgemerkt, dat 
zij die opgeleid worden in de tweede fase de status hebben 
van assistent in opleiding. Deze zogenoemde aio's partici- 
peren bij hun onderzoekersopleiding in het onderzoek 
zoals dat hierboven is beschreven. Er zijn echter ook twee- 
jarige zogenaamde ontwerpersopleidingen gekomen, 
waarvan er twee gevestigd zijn in de faculteit Wiskunde en 
Informatica en we1 de opleiding "wiskunde in de indus- 
trie" en "technische informatica". Wat de wiskunde in de 
industrie betreft is dit een Eindhovense primeur in Neder- 
land. Als apart specialisme heeft het een groeiend gewicht. 
In Europees verband is er een "European Consortium for 
Mathematics in Industry" opgericht, waarin de faculteit 
Wiskunde en Informatica te Eindhoven als de Neder- 
landse partner is toegetreden. 
In 1988 heeft de faculteit Wiskunde en Informatica het 
Instituut voor Wiskundige Dienstverlening opgericht. Dit 
is voortgekomen uit een afdeling Wiskundige Dienstverle- 
ning die in 1983 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 
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Zoals reeds eerder gememoreerd heeft de onderafdeling 
een belangrijk aandeel gehad in de herorienteringscursus- 
sen voor leraren ter voorbereiding van de invoering van 
een gewijzigd wiskundeprogramma in het kader van de 
Mammoetwet. Deze cursussen bestonden uit colleges en 
oefeningen. De eerste cursus was in september 1963 en 
januari 1964 en gaat over verzamelingsleer, logica en line- 
aire algebra. Er volgden cursussen in 1964 over topologie, 
in 1965 over groepen en meetkunde en in 1966 over kans- 
rekening en statistiek. Later volgden nog incidenteel 
andere cursussen, zoals in 1972 een cursus discrete wis- 
kunde voor leraren van het middelbaar ondenvijs en een 
cursus statistiek voor leraren in het hoger beroepsonder- 
wijs. 

Toen de lerarenopleidingen voor de tweede en derde 
graad vanaf 1970 in Nederland van start gingen, werden 
deze in de aanvankelijke experirnentele fase begeleid door 
het Wetenschappelijk Onderwijs. Wat wiskunde betreft 
heeft de onderafdeling deze begeleiding verzorgd voor het 
Moller-instituut te Tilburg sinds 1970 en voor de Katho- 
lieke Lerarenopleiding Sittard sinds 1979. 

Twee medewerkers van de onderafdeling hebben bij wijze 
van ontwikkelingshulp geparticipeerd in het opzetten en 
verzorgen van universitair wiskunde-onderwijs in enkele 
Afrikaanse landen. Als gevolg daarvan hebben twee Nige- 
riaanse studenten in de periode van 1966-'69 in Eindho- 
ven gestudeerd en het diploma wiskundig ingenieur 
behaald. 

Huisvesting 

In den beginne is de gehele TH en dus ook wiskunde 
gehuisvest in het zogenaamde Paviljoen, een voor tijde- 
lijke huisvesting bestemde laagbouw. Het is de bedoeling 
dat de TH daar blijft tot de definitieve gebouwen betrok- 
ken kunnen worden, maar de onverwacht snelle groei 
noopt tot tussentijdse noodmaatregelen. Allereerst wordt 
het paviljoen zelf uitgebreid en wordt in het verlengde van 
de lengte-as van het paviljoen een apart gebouw opgetrok- 
ken voor het Instituut voor Perceptie-Onderzoek, dat van 
dit gebouw voorlopig de begane grond bezet, tenvijl wis- 
kunde op de eerste verdieping een onderkomen krijgt. Op 
4 september 1961 verhuist wiskunde wederom, nu naar de 
vijfde en zesde verdieping van het hoofdpostkantoor bij 
bet station. In september 1963 kan dan eindelijk de defini- 
tieve behuizing worden betrokken en we1 in het noorde- 
lijke gedeelte van het Hoofdgebouw op de vijfde tot en met 
de tiende vloer. Daarmee zijn de moeilijkheden nog niet 
van de baan, omdat de groei van de onderafdeling door- 
gaat. 

In 1967-'68 wordt enig soelaas gevonden, doordat in het 
hoofdgebouw ruimte vrijkomt door het gereedkomen van 

het gebouw voor Warmte en Stroming. Het aantal perso- 
neelsleden is inmiddels tot boven de 100 gestegen, waar- 
van 24 bij het toen nog tot de onderafdeling behorende 
Rekencentrum. De gedachten gaan uit naar een eigen 
gebouw tezamen met het Rekencentrum. In 1972 wordt 
het gebouw van het Rekencentrum in gebruik genomen. 
Een deel van het gebouw dient als transitorium voor wis- 
kunde, alwaar de groepen numerieke wiskunde en infor- 
matica worden gehuisvest. Deze bilocatie wordt we1 als 
een bezwaar gezien, maar was gezien de omstandigheden 
onvermijdelijk. Pas in september 1981 komt a k  deze bilo- 
catie een einde, doordat de groep numerieke wiskunde 
naar het Hoofdgebouw terugkeert, nadat dit met de groep 
inforrnatica a1 eerder was gebeurd. 

Daarmee zijn de huisvestingsperikelen echter allerminst 
ten einde. De komst van de informatica-opleiding veroor- 
zaakt een nieuwe sterke groei van het personeelsbestand, 
die tot een steeds onbevredigendere huisvestingssituatie 
leidt. Pas in 1987 komt hierin enige verlichting als de vak- 
groep besliskunde en stochastiek verhuist naar het Dom- 
meigebouw. Daarmee keen een deei van de facuiteit naar 
een oude locatie terug. Het Dommelgebouw is namelijk 
het geheel verbouwde en vernieuwde oude IPO-gebouw, 
waar de onderafdeling in het beginvan haar bestaan ook a1 
in gewoond had. De verhuizing betekent echter we1 weer 
opnieuw een bilocatie die in vele opzichten als ongewenst 
wordt ervaren. 

Studenten 

Nadat de eigen opleiding voor wiskundig ingenieur was 
gestart had de onderafdeling ook "eigen" studenten. Er 
ontstaat dan ook spoedig de behoefte aan een studiever- 
eniging voor deze studenten. Zo wordt op 22 november 
1962 de wiskundige studievereniging "Sunya" opgericht. 
Zo'n studievereniging fungeert als orgaan voor contact en 
overleg tussen onderafdeling en studenten, maar daar- 
naast ook als bindend element tussen de studenten onder- 
ling. Daartoe zijn allerlei middelen, zoals het organiseren 
van lezingen, binnen- en buitenlandse excursies, maar ook 
activiteiten die niet specifiek tot de studie, maar meer tot 
de gezelligheid gerekend worden zoals gezamenlijke 
sportbeoefening. Sinds 28 mei 1968 wordt bovendien een 
blad met de titel "Supremum" uitgegeven. In de jaren 
zeventig verandert het karakter, doordat bij de studenten 
meer de gedachte van belangenbehartiging gaat overheer- 
sen. Dit leidt ertoe, dat op 1 mei 1975 Sunya wordt opge- 
heven en vervangen door de inmiddels opgerichte Studen- 
tengemeenschap Wiskunde, die geen leden kent, maar 
waarvan iedere ingeschreven student in de wiskunde 
geacht wordt automatisch deel uit te maken. Er komt een 
Studentenraad als spreekbuis van de studenten en een Stu- 
dentenbureau als dienstverlenend orgaan. Sinds 1968 
hadden in sommige cornmissies ook studenten zitting. Na 
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de inwerktreding van de WUB gold dit ook voor de onder- 
afdelingsraad. Na verloop van jaren gaan de scherpe kant- 
jes er echter weer wat af. 
De kornst van de nieuwe studierichting informatica roept 
de vraag op of de studenten van wiskunde en informatica 
sarnen of apart zullen optrekken. Er wordt voor samen- 
gaan gekozen. In december 1981 ontstaat de Gemeen- 
schap van Wiskunde en Informatica Studenten, afgekort 
GEWlS. De cirkel sluit zich weer als deze in 1982 toch 
weer een vereniging wordt. Overigens is het blad Supre- 
mum ondanks alle veranderingen steeds blijven bestaan. 

Slotwoord 

De toekomst is altijd vol onzekerheden, maar voor de uni- 
versiteiten geldt dat we1 in het bijzonder. Het ziet er niet . 
naar uit, dat er na twintig jaar door de overheid opgelegde 
omwentelingen nu rust zal komen. Er is tenslotte a1 weer 
een nieuwe wet in de  maak. De faculteit Wiskunde en 
Informatica is echter gezond en in staat toekomstige ont- 
wikkelingen op te vangen. Op het ogenblik is het meest 
verontrustende de teruggang in het studentenaanbod bij 
wiskunde. Hopelijk zal het door goede voorlichting moge- 
lijk blijken jonge mensen ervan te overtuigen dat wiskunde 
een interessante en ook maatschappelijk veelbelovende 
studierichting is. 




