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lntroductie 

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 
Wat dient een afscheidscollege in te houden? lets over je vak? Dus 
wiskunde? Het laatste jaar heb ik onder andere onderzoek gedaan 
op het gebied van statistische selectiemethoden. Ongetwijfeld bent u 
teleurgesteld dat ik hier niet verder op zal ingaan. Komend jaar wil ik 
de resultaten eerst nog verfraaien. Wiskundigen zijn geen kunstenaars, 
maar toch hebben ze een zeker gevoel voor schoonheid, maar dan 
van formules . Verder wil ik niemand lastig vallen met ongevraagde 
adviezen. Helaas, ik ben zwak van aard. Maar troost u , alleen de 
spreekwoordelijk goede verstaander die aan een half woord genoeg 
heeft, heeft er misschien last van. 
Mag een afscheidscollege een terugblik zijn waarin we ons af en toe 
herkennen? Zijn we niet wat we ons herinneren [rr]? Leidt een mens niet 
een )even in verschillende episoden, die ook weer afgesloten worden en 
ieder hun eigen betekenis hebben? Of streven we eenvoudigweg naar het 
verzamelen van zoveel mogelijk ervaringen? Dit laatste lijkt vermoeiend 
en ook iets tragisch te hebben. Zoiets als een verhaal zonder natuurlijk 
einde. Wil een mens niet groeien, waarbij de groei gekenmerkt is door 
verschillende episoden in zijn ofhaar !even te voltooien? 
In 1972 hield ik een intreerede bij de Wageningen Universiteit metals 
titel "Zekerheid ondanks onzekerheid"[7]. Vergeleken met de huidige 
titel "Zekerheid dankzij onzekerheid" een verschil van slechts 3 letters. 
Heb ik zo weinig geleerd? 
De wereld is wijzer geworden. Zij die voor 1945 geboren zijn, zoals 
ik, hebben allerlei veranderingen meegemaakt: pacemaker, tv, e-mail, 
penicilline, dvd, laserstraal, cd, de pil, maanlanding, draadloze muis, 
mobiele telefoon, plastic, magnetron, MOW (U weet we!: Mededinging, 
Deregulering en Wetgevingskwaliteit, een initiatief van de toenmalige 
minister van EZ Hans Wijers om de ordening in alle sectoren in het 
maatschappelijk !even systematisch te onderzoeken. Hiervoor dank), 
internet, defribillator, een kind krijgen van een man die al lang geleden 
overleden is. En zo zou ik een tijdje door kunnen gaan [1] . 
Ben ikzelf wijzer geworden? Bij wijsheid, las ik onlangs, gaat het om "de 
cognitieve en motivationeel-emotionele heuristiek (pragmatiek) om geest 
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en deugd te orchestreren". Ik heb nooit geweten dat wijsheid zoiets is , 
laat staan dat ik kan beoordelen of ik wijzer geworden ben. Ik heb we! 
altijd gedacht dat naarmate je ouder wordt, je ook wijzer wordt. Tot mijn 
verbijstering las ik onlangs dat gebleken is uit een onderzoek van een 
gerontoloog in de American Psychologist dat dit in het algemeen niet het 
geval is [2]. Er staat we! bij "in het algemeen". Een vorm van wijsheid 
schijnt te zijn het paraat hebben van de juiste gezegdes. 
Bij de genoemde twee titels van intreerede en afscheidscollege is 
"ondanks" veranderd in het meer positieve "dankzij". Een toelichting. 
Voor het trekken van goede statistische conclusies is bij het ontwerpen 
van experimenten in het algemeen loting een vereiste. Dat is het 
mooie van de statistiek dat juist door die absolute onzekerheid, die 
door de loting is ontstaan, een analyse met betrouwbare conclusies 
mogelijk is. Een illustratie. We willen het effect van een nieuw medicijn 
onderzoeken. We hebben de beschikking over zieke konijnen in een hok. 
We grijpen op goed geluk door een opening in het dak van het hok de 
konijnen. De eerste groep krijgt een placebo en de tweede groep het 
medicijn. Ste! we vinden een positief effect. Komt dit door het medicijn? 
Of zou het ook kunnen zijn dat de placebo-konijnen zieker en ouder 
en dus trager en eenvoudiger te grijpen waren? M.a.w. alleen dankzij 
een goede loting of"randomisatie" kan hier een statistisch verantwoorde 
conclusie getrokken warden. Zo is het ook belangrijk dat bij het 
vergelijken van twee geneesmiddelen randomisatie toegepast wordt en 
dat noch de patient, noch de behandelende arts weet welk van de twee 
medicijnen gebruikt wordt. De genoemde opzet van het experiment 
wordt "dubbel-blind" genoemd. lk laat de medisch-ethische problemen 
hier buiten beschouwing. 
Is het niet grappig dat een wiskundige die zich toch met "wis en 
zeker" bezig houdt, ge!nteresseerd kan zijn in statistiek dat zich juist 
met onzekere verschijnselen bezig houdt? Maar statistisch onderzoek, 
toegepast of fundamenteel, is vaak toepassingsgericht, en dat kan 
aantrekkelijk zijn. Een probleemgebied, de laatste tijd opnieuw in 
de aandacht, is het volgende. Een essentiele vraag bij productie is: 
voldoet het product aan eisen gesteld door onder andere gebruiksdoel, 
Europese Commissie, milieu, klanten. Om uitval te beperken zijn , 
zeker in de ontwerpfase van een product, statistische methoden nodig, 
zoals "ontwerpen van experimenten" (in goed Nederlands: Design of 
Experiments) en statistische procesbeheersing. 
Stat.istische procesbeheersing is ontstaan toen men zich ging realiseren 
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dat je voor verbetering niet naar de producten zelf, maar naar de 
onderliggende processen moet kijken. Dienen industrie, consultancy
en researchcentra en universiteiten hier niet samen te werken? 
De Amerikaan W. Edwards Deming, in 1994 overleden, was de vader 
van de nieuwe golf van Industriele Revolutie. Volgens zijn filosofie moet 
iedereen in een bedrijf meewerken aan kwaliteitsverbetering. kortom 
"Integrale zorg voor het bedrijf". Deming ontwikkelde een strategic van 
continue statistische analyse van alle aspecten van het productieproces 
metals doe! een constante kwaliteitsverbetering in de wisselwerking 
tussen ontwerp, mensen, machines en werkomstandigheden. Voor 
het verkrijgen van goede resultaten formuleerde Deming 14 punten, 
waaronder: 
• beoordeel leveranciers niet uitsluitend op basis van prijs

overwegingen; 
• neem angstgevoelens bij de mensen weg; 

schaf alle streefcij fers en slogans af. 
Deming had zijn aanpak al eind veertiger jaren aan de autofabrikanten 
in Detroit voorgelegd, maar deze hadden er geen oren naar. Vandaar 
<lat hij , lange tijd versmaad in de Verenigde Staten, na verloop van 
tijd zijn idee eens aan Japan voorlegde. Total Quality Management, 
ook voor dienstverlenende organisaties, groeide op uit een curieuze 
verstandhouding tussen de )apanse industrie en een Amerikaanse 
statisticus. 
Ik bezocht eens in Japan een bedrijf met 25.000 werknemers. Tot 
mijn verwondering had nagenoeg iedere werknemer, van manager tot 
postbezorger, een cursus inleiding statistiek gelopen en 600 daarvan 
zelfs een vervolgcursus Design of Experiments. 
De Union of Japanese Scientists and Engineers voerde al vrij snel de 
Deming Prize in, gewonnen door onder andere Toshiba en Matsushita 
Electric. Pas in de zeventiger jaren begon men zich in de VS af te 
vragen waarom mensen Japanse producten kochten. Dient men zich 
nu niet af te vragen waarom studenten bepaalde studies kiezen? Ernie! 
van Berkum, van de groep Statistiek en gespecialiseerd in Design 
of Experiments, en onder leiding van hem ook afstudeerders en 
een promovendus, hebben DeOf.Ex, een interactief computersysteem 
voor het genereren van proefopzetten, ontworpen. Unilever heeft 
dit financieel gesteund. Onderzocht wordt op welke wijze DeOf.Ex 
beschikbaar gesteld moet worden en het reeds geinvesteerde geld 
terugverdiend kan worden. 
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Is Design of Experiments iets nieuws? Och, in de Bijbel wordt al een 
eenvoudige proefopzet aangeduid. In Daniel r: 3-21 worden twee groepen 
personen vergeleken, de ene groep had "vlees en wijn" genuttigd, en de 
andere groep "groente en water". De groep "groente en water" kwam 
er "mooier" en "gezonder" uit. Kan je hieruit voor onze tijd niet een 
statistisch verantwoorde conclusie trekken? Ik betwijfel <lat. Zelf drink 
ik voor mijn gezondheid iedere avond drie glazen rode wijn. 
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Kleuterschool, Utrecht 

De symmetrische figuren die ontstonden bij het vlechten van matjes, 
vond ik boeiend. 

Lagere school, Rotterdam 
De onderwijzer van de zesde klas gaf niemand hoger dan een 8. Voor 
mij een motivatie om ook bij mondelinge tentamens een 10 te geven, 
als de student dit verdiende. Verheugend, ik heb er verscheidene mogen 
geven. 

HBS, Rotterdam 

In de vierde l<las vie! het de leraar wiskunde op dat bij Stereometrie, 
u weet we! met ruimtelijke figuren zoals pyramiden, veel leerlingen een 
vraagstuk probeerden op te lossen zonder goed te lezen wat gegeven is 
en zonder een goede tekening te maken. Hij stelde het volgende voor. 
Als je bij een repetitie de gegevens goed opgeschreven had en een juiste 
tekening had gemaakt, dan kreeg je al een 5. Didactisch een uitstekende 
maatregel. Later heb ik studenten vaak gewezen op "goed lezen is het 
halve werk". Ik heb er ook van overgehouden dat je een docent de 
vrijheid en ruimte moet geven om creatief met onderwijs bezig te 
kunnen zijn. 

Universiteit Leiden 

Ik koos de studie Wis- en Natuurkunde. De wiskunde was abstract 
en boeiend. Na het kandidaats bood prof. van der Vaart, statisticus bij 
het Instituut voor Theoretische Biologie, mij een assistentschap aan. 
Ik wist niet wat Statistiek inhield, maar accepteerde het aanbod. Ik 
werd geconfronteerd met toepassingsgerichte wiskunde, wiskunde die 
bij reele problemen zou kunnen helpen. Vrij snel daarna stapte ik naar 
het hoofd van de wiskunde afdeling prof. Kloosterman toe met de vraag 
of ik voor het doctoraal niet een vak Statistiek kon doen. Hij reageerde 
met: "Meneer Van der Laan (de hoogleraren waren toen nog erg beleefd), 
dat lijkt mij een uitstekend idee, als u die Statistiek er maar extra bij 
doet!" Je bent Hollander, dus dat deed ik niet. 
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In die tijd heb ik ook een voordracht van prof. van Dantzig (1900-1959) 

aangehoord. In de wederopbouw na '45 zag hij een grote plaats 
voor de statistiek. Hij verbond hieraan consequenties, hij verplaatste 
zijn belangstelling van de abstracte naar de dienstbare wiskunde. Ik 
was idealistisch. Het leraarschap leek mij mooi werk. Ik behaalde 
mijn onderwijsbevoegdheid in wiskunde, natuurkunde, mechanica en 
cosmografie. Toch wilde ik eerst eens om me heen kijken en ben toen 
diverse bedrijven afgegaan. Shell Amsterdam was zeer aantrekkelijk. 
Toch werd het 

het Mathematisch Centrum (MC), Amsterdam, nu het Centrum voor 
Wiskunde en Informatica, 
voor ongeveer de helft van het Shell-salaris, maar waar mevrouw 
Oosting iedere morgen langs kwam met verse koffie in een echte kop 
met schotel. Wie had het over die goeie oude tijd? Naast onderzoek, heb 
ik veel aan consultatie gedaan, onder andere aan medici. Op een gegeven 
moment bood Philips Eindhoven mij de leiding van de groep Statistiek 
aan, die zou ingaan wanneer de toenmalige !eider, prof. Hamaker, met 
pensioen ging. Ik had het goed naar mijn zin op hct MC, maar bcsloot 
toch de stap naar het bedrijfsleven te maken. 

Philips, Eindhoven 
De eerste de beste dag kwam er een onderzoeker uit Drachten langs. 
die zich bezig hield met de Philishave. Hij had een afspraak met 
Hamaker gemaakt om te praten over een stochastisch model voor het 
scheerproces. Halverwege het gesprek meende ik een foul in zijn model 
te zien. Hamaker zei niets. Had hij het ook opgemerkt? lk weet niet hoe 
het kwam, maar ik hield mijn mond. Toen de man weg was, merkte ik op 
dater wellicht een foul in het model zat. Waarop Hamaker zei: "Ja, dat 
heb ik ook gezien, maar als we al bij dit eerste gesprek er iets van gezegd 
zouden hebben, dan was hij niet meer teruggekomen. Nu zul je zien 
dat hij we] terugkomt." En inderdaad, hij kwam terug en sterker: hij , en 
met hem de hele Philishave-afdeling, werd een van de beste klanten van 
de groep Statistiek. 
De principes van brainstorming werdcn mij bijgebracht. )e moet niet te 
snel ecn idee van tatel vegen. 
Ook ben ik lid geweest van een Octogoon, dat onderzoek verricht heeft 
over de research bij Philips en dat verdedigd moest worden tegenover de 
Raad van Bestuur. Samen met een fysicus heb ik een dee] van het rapport 

8 Prof.dr. P. van der Laan 



geschreven, wiskundig kort geformuleerd. Tot mijn verbazing was ons 
stuk niet duidelijk voor een aantal niet-wiskundige !eden. We hebben het 
toen herscbreven samen met een administrateur. Een aantal zaken werd 
in andere bewoordingen herhaald. Het stuk werd tweemaal zo dik. Toen 
was het we] duidelijk. Wiskundige efficiency is voor niet-wiskundigen 
soms niet te verteren. Ook van nut voor het service-onderwijs? 
Verder heb ik drie dagen op de hei gezeten om te leren wat een goede 
toespraak is. Belangrijk bij een afscheid is: geen kritiek. Moet iemand 
zijn toespraak nog even bijstellen? 
Ik moest ook een cursus "Het leiden van groepsbesprekingen" volgen. 
Het was een hersenspoeling, een week lang. Thuis kreeg ik problemen. 
lk kon niet hebben <lat er afgeweken werd van de lijn van het gesprek. 
Na een week zag ik in <lat <lit in het dagelijks !even niet altijd werkt. 
Zelfs bij vergaderingen is enige flexibiliteit nodig. Hoewel .... 
Het was een periode van stevig doorwerken, want de avonden en 
weekends werden opgeofferd om een proefschrift te schrijven. In de 
Philips Koerier verscheen een kop: 'Van der Laan maakt toepassing van 
statistiek eenvoudiger'. Dat was wel erg kort door de bocht. 
Op zekere <lag trokken directie en groepsleiders van Informatiesystemen 
en Automatie zich twee dagen terug "op de hei" om "beoordeling van 
medewerkers" te bespreken. Toen geheim gestemd werd over de vraag 
"Wat is de belangrijkste eigenschap?", bl eek <lat 70%, inclusief ikzelf, 
niet had intelligentie of creativiteit of synthetisch vermogen of noemt u 
maar op, maar: positieve houding. De juistheid hiervan heb ik nogal eens 
bevestigd gezien. 
In 1972 nam de Wageningen Universiteit contact op voor een 
hoogleraarschap. Van bedrijfsleven terug naar onderwijs en onderzoek? 
Mijn voormalige chefbij het MC, prof. Hemelrijk, was benieuwd hoe 
het mij zou bevallen. Kan je vaak alleen proefondervindelijk vaststellen 
of iets geschikt voor je is? Alleen die dingen kiezen waarvan je weet 
<lat ze je liggen en die je al enigszins kent, voegt zo weinig toe aan je 
levenservaring. Als adviseur onderhield ik nog vele jaren contact met 
Philips. 

Wageningen Universiteit 
Een belevenis was het geven van college voor meer clan 500 studenten. 
Grondige voorbereiding was een vereiste. Je moest ook iets hebben 
van een entertainer. Zeker voor statistiek is het door de studenten 
bijhouden van de stofbelangrijk. In mijn eerste jaar Wageningen ging 

9 Zekerheid dankzij onzekerheid 



het slagingspercentage voor het vak wiskundige statistiek van ro naar 
90%. Nee, niet omdat ik gekomen was, maar omdat de afdeling iedere 
week een test inbouwde en zo de studenten gedwongen werden de stof 
bij te houden. Regelmatig heb ik de TU/e-studenten voorgehouden dat 
bijhouden van de collegestof een eerste vereiste is. 
Bob van Rootselaar, hoogleraar wiskunde, vertelde mij dater 
ongetwijfeld opmerkingen zouden komen over het onderwijs van een 
moeilijk vak als statistiek. Je moest volgens hem drie dictaten A, B en C 
in de kast hebben. Je nam A in gebruik. Kwam er na enige tijd vanuit 
de universiteit kritiek, dan nam je in overleg B. Als de tevredenheid na 
een aantal jaren weer verdwenen was, dan nam je C. Tegen de tijd dat er 
opmerkingen over C kwamen, kon je rustig weer A gebruiken. Het duidt 
aan dat er vaak weinig nieuws onder de zon is. 
Onderzoekers komen soms langs als het experiment al achter de rug is 
met de vraag: "De conclusies zijn al getrokken en of de statisticus ze 
even kan bewijzen." Dien je niet van tevoren het doe] vast te stellen 
en in overleg de proef te ontwerpen en te analyseren? 
In het kader van bestuurlijk werk was het leerzaam om zes jaar lid 
geweest te zijn van het College van Decanen, waarvan vier jaar als 
secretaris en plaatsvervangend Rector Magnificus. 
Na 18 jaar Wageningen kreeg ik de mogelijkheid nog eens te beginnen 
bij de TU/e, waar ik ook gepromoveerd was. Een lastige beslissing, maar 
in overleg hebben we besloten weer naar Eindhoven te gaan. Techniek 
heeft mij altijd geboeid. 
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Wiskundige statis1tiek 

Wat is eigenlijk statistiek? "Statistiek is gezond verstand." Woorden van 
jos de Kroon [3]. 

Eens las ik het volgende. In bepaalde landen warden de wachtlijsten 
voor abortus steeds !anger. Deskundigen hebben voorspeld dat de 
wachttijd voor abortus binnen afzienbare tijd ]anger clan een jaar zal 
zijn. 

• Een politicus in het westen van de VS was tegen de invoering van de 
zomertijd. Tijdens een politieke campagne gafhij als een argument 
dat gordijnen en vaste vloerbedekking sneller zouden verschieten door 
het extra daglicht. 
Op een bewering dat men in Belgie slecht auto rijdt, reageerde een 
Belgische minister met: 'Dit klopt niet, want in Belgie haalt 95% het 
rijbewijs reeds de eerste keer' . 
Men heeft bewezen dat de viering van verjaardagen gezond is. Men 
heeft aangetoond dat zij die de meeste verjaardagen vieren ook het 
oudste warden. 

• In een buitenlandse reclamefolder voor Havanna tabak stond de 
opmerking, nu niet meer, dat de gemiddelde levensduur van de mens 
sinds de ontdekking van de tabaksplant verdubbeld is. 

Commentaar lijkt mij overbodig. 

Bij veel experimenten en processen zal de uitkomst bij al of niet 
denkbeeldige herhaling niet dezelfde zijn. Statistiek is hiervoor de 
theorie van efficiente en betrouwbare beslissingen. De afgelopen 
decennia zijn haar toepassingsmogelijkheden in onder andere landbouw, 
genetica, techniek, economie en milieukunde duidelijk aangetoond. 
Snellere computers maken het mogelijk meer geavanceerde en complexe 
methoden toe te passen dan voorheen. Vee! problemen gaan, door het 
in wezen stochastische karakter, bij nauwkeuriger beschouwing over van 
deterministische in stochastische problemen. De vraag naar statistiek zal 
dus toenemen. 
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Statistiek speelt ook bij risico's een rol. Naast de kans is ook de ernst 
van het ongeluk belangrijk. Is de weersvoorspelling niet betrouwbaar 
dan nemen we een paraplu mee. Voor een lege band bij de auto nemen 
we een reservewiel mee. Tja, zelfhebben we een keer met vakantie 
op dezelfde dag twee lege banden gehad. Moeten we overdag groot 
licht voeren? Rundvlees eten? In een vliegtuig stappen? Tunnels in 
Oostenrijk of een discotheek betreden? Zijn de dijken hoog genoeg? 
Absolute zekerheid bestaat niet ofhet is te duur om dat te bereiken. 
Vliegtuigen worden bewust overboekt met een percentage dat berekend 
wordt met een kansmodel. De hoogte van onze dijken wordt vastgesteld 
aan de hand van een kansmodel waarin de kans op een overstroming 
bij een bepaalde dijkhoogte en binnen een bepaalde tijd berekend wordt. 
Enkele gebieden waar ook nog veel werk verzet moet worden: 

Statistiek voor kwaliteitsbeheersing en productiviteitsvergroting. 
• Financiele stochastiek. Het gedrag van financiele derivaten 

voorspellen. Is dit nieuw? Reeds in 1900 promoveerde een briljante 
Franse wiskundige op een proefschrift "Theorie de la Speculation". 
Hij was waarschijnlijk zijn tijd vooruit. 

• Biotechnologie. Statistische analyse op het gebied van het humane 
genoomonderzoek. Een belangrijke doorbraak is de micro-array. Een 
chip waarin een groat aantal genen een plaats heeft gekregen. Welke 
genen zijn een aanwijzing voor het ontstaan van bepaalde ziekten? 
Milieuproblematiek. Het modelleren van verontreinigingen in water, 
lucht en bodem. 

Is het belang van statistiek ook doorgedrongen tot de overheid? Er is 
vooruitgang. Het is richtinggevend dat Den Haag besloten heeft dat van 
een erkende Medisch Ethische Comm'issie een statisticus lid moet zijn. 
Dit jaar ben ik, als statisticus, lid geworden van de Commissie 
"Veiligheidsbeoordeling nieuwe voedingsmiddelen" van de Gezond
heidsraad. Kortom: De mathematisering van de maatschappij schrijdt 
voort. 

Is wiskundige statistiek moeilijk? 
Soms wel. Het verband tussen twee stochastische grootheden kan vaak 
beschreven worden met een correlatiecoefficient. Is deze gelijk aan o.o, 
dus geen correlatie, clan hoor jewel eens dat de voorspelling van de ene 
variabele uit de andere zinloos is. Dit kan een complete misser zijn. 
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Moel een wiskundige theorie mooi zijn? 
Een mooie theorie is nogal eens een goede theorie. Wat is trouwens 
mooi? Cantor, een getallentheoreticus, zei ooit eens "De natuurlijke 
getallen 1,2,3,. .. zijn ons van God gegeven, de rest is mensenwerk". 
En over smaak valt niet te twisten. 

Wat zijn de hulpmiddelen van een wiskundige? 
p4 = p.p.p.p, 4 p's, namelijk: potlood.papier.pc.prullenmand. 
De miniaturisatie maakt het mogelijk je computer altijd bij je te hebben, 
net zoals een pacemaker. 

Welke eigenschappen zijn nodig? 
Voorstellingsvermogen. Je kunt dan op de fiets gewoon doorwerken. 
Vanuit het verkeer heb ik nog wel eens kritiek gekregen. 
Geduld. Bij publicatie van een artikel merkte een referee op <lat hij 
mijn bewijs had willen nalopen maar het halverwege we] geloofd had. 
Hij was namelijk onwel geworden. lk begrijp <lat. Soms zijn geduld 
en conditie nodig. 
Doorzettingsvermogen. Het voorbeeld van vasthoudendheid was voor 
mij Tracy, een lerse Terrier, die we bijna 16 jaar in huis gehad hebben. 
Creativiteit. In de wiskunde valt een zekere logica niet te ontkennen. 
Soms is creativiteit gewenst. Hoe krijg je een idee? Helaas, een idee 
komt niet op afroep en kun je niet plannen. 

Welk algemeen statistisch onderzoek heb ik gedaan? 
Nietparametrische methoden, bij diverse proefopzetten maar ook in 
de statistische procesbeheersing. Deze methoden zijn geldig ongeacht 
de vorm van de verdeling van de waamemingen en derhalve 
algemeen toepasbaar. Ook selectiemethoden, die zich bezighouden 
met "Hoe kan ik met een van te voren gegeven betrouwbaarheid 
het beste productieproces, medicijn, behandeling selecteren?" En ten 
slotte statistische procesbeheersing. Hoe kan men afWijkingen in een 
productieproces op verantwoorde wijze zo snel mogelijk ontdekken? 
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figuur 1 

Gasontladingsbuis 

gevoelig voor 

UV-straling 

Vlambeveiligings

circuit 

figuur 2 

Hoe gaat een onderzoek in zijn werk? 
Een illustratie (figuur r). Om bij een industriele gasoven ongelukken 
te vermijden, is het nodig continu te controleren of de vlam brandt. 
Als de vlam dooft, client de gastoevoer direct afgesloten te worden. Een 
mogelijke vlambeveiliging is een gasontladingsbuis gevoelig voor UV
straling [8, 9, ro]. 

1- ·---- -··---··--------- -··-- --·---- -------------, 

i ' "' l ~;~·"' 

I~ 
l'·". I : ~~·· """ '" I 
Deze werkt op wisselspanning. Als de vlam brandt, kan in de 
gasontladingsbuis door de UV-straling een gasontlading optreden op 
tijdstippen t = o, 1, 2, .. . , waarop de voedingsspanning v,(t) de piekwaarde 
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Een mogelijk 

verloop van de 

uitgangsspanning 

als de vlam brandt 

figuur 3 

bereikt. Dit zijn de enige rnomenten waarop een gasontlading kan 
optreden. De uitgangsspanning U(t) gaat bij elke gasontlading omhoog. 
Treedt geen ontlading op, dan gaat U(t) naar beneden. Door het toevallige 
karakter van de gasontladingen vormt U(t) een stochastisch proces 
in de tijd, en we! een zogenaamd Markov-proces met afhankelijke 
aangroeiingen. Brandt de vlam niet en is er dus geen UV-straling meer, 
dan treden geen ontladingen meer op. Als de uitgangsspanning U(t) 
onder een alarmdrempel d komt, wordt er alarm geslagen. Een loos 
alarm krijgen weals U(t) onder d komt terwijl de vlam brandt. 

u(t)I 

I 
'• •. 

d I alar~dre~pet vals alarm - --+ · ~ 

t~ 

De eis is dat er gemiddeld maximaal r a 2 maal per jaar een Joos alarm 
optreedt. Voor ieder tijdstip t, van de i.6 x ro9 tijdstippen per jaar 
waarop bij brandende vlam een ontlading kan optreden, moet dan 
gelden P[U(t) < d] < ro·9. Hoe groat moet d zijn? Hieraan heb ik lange 
tijd gewerkt samen met Rob Adriaanse. Een schets: 
r Het probleem stochastisch modelleren. 
2 Proberen zelfhet probleem op te lossen. 
3 Boeken en tijdschriften nalopen. 
4 Specialisten raadplegen, onder andere op het gebied van 

stochastische processen. 
5 Benadering vinden. We hebben het proces vereenvoudigd zodat 

we we! een bestaande theorie konden toepassen. 
6 Twijfel in de nacht. Wat als voor het benaderende alarmniveau de 

overschrijdingskans niet ro·9 maar bijv. ro·8 is? Dan niet gemiddeld 
r a 2, maar we! 15 loze alarmen per jaar. Dan zou het met het 
alarmsysteem, maar ook met mij, minder leuk kunnen aflopen. 

7 Opgeven? Ofkrijgen we nog een idee? 
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tabel 1 

Onder· en boven

grenzen voor de 

alarmdrempel d 

voor verschillende 

waarden van p 

Na enige weken, waarin aan andere problemen gewerkt moest worden, 
fietste ik naar mijn werk. De zon scheen. Het beveiligingsprobleem 
schoot weer door mijn hoofd. 0 ja, ik vertrouwde de benadering voor 
het alarmniveau niet, de nauwkeurigheid was niet te overzien. Maar 
de oplossing is toch simpel: je kiest een aantal vaste niveaus voor de 
uitgangspanning en rond U(t) steeds naar beneden af, zodanig <lat U(t) 
op een vast niveau terecht komt. We krijgen dan een absolute ondergrens 
voor d, terwijl steeds naar boven afronden een bovengrens voor d moet 
geven. Als die grenzen dicht bij elkaar liggen dan is de ondergrens 
een oplossing. Is <lit niet een <lorn idee? Die grenzen zullen we! erg 
ver uit elkaar liggen. Bij brainstorming had ik geleerd: een idee niet te 
snel weggooien. Dus snel doorgefietst, een computerprogramma laten 
schrijven en de resultaten (even afgezien van een aanloopperiode) ziet u 
in tabel 1, waarbij bij brandende vlam voor elk tijdstip geldt <lat p de kans 
is op een gasontlading. 

p ondergrens bove ngrens 

0-4 0.18 0.37 

0.5 0.71 0.91 

o.6 1.60 1.80 

0.7 2.96 3.13 

o.S 4.77 4-95 

0.9 
I 

7.36 7.51 

De verschillen tussen de absolute onder- en bovengrenzen zijn 
verrassend klein, slechts zo'n tweetiende volt. En het probleem is 
opgelost. 
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0 . .. noerWijS 

Coed VWO-onderwijs is belangrijk . Het is prettig als studenten goed 
kunnen schrijven. Redelijke zinscontructies en logisch redeneren 
zijn nooit weg. Abstractie is nodig wil men kunnen generaliseren. 
Je moet over een bol kunnen praten, en niet alleen maar over een 
oliebol. Studenten zijn onze klanten. lndien nodig, heb ik altijd tijd 
voor ze uitgetrokken, ofhet mij nu uitkwam of niet. 
Zoals zo vaak, is enige nuancering gewenst. Onderzoekers 
concludeerden in Science <lat studenten doorgaans het vriendelijkst 
oordelen over docenten van wie zij het minst leren. Een onderzoek 
in de VS leidde tot de conclusie <lat een goede docent juist niet alles 
probeert uit te leggen. Niet zo lang geleden wees de Nederlandse 
onderzoeker Peters in zijn proefschrift op de beperkte bruikbaarheid 
van het studentenoordeel. En we zullen het maar niet hebben over 
enquetes onder studenten met mogelijke afhankelijkheid, onderling 
en met betrekking tot het examenresultaat. 
In 1972, toen ik begon in Wageningen, waren er studentenacties met 
bezettingen. Ik citeer: "Onze jeugd is slecht opgevoed, ze heeft lak 
aan autoriteit en geen enkel respect meer voor ouderen. De jeugd van 
tegenwoordig staat niet meer op als een bejaarde de kamer binnenkomt, 
ze spreken hun ouders tegen en kletsen in plaats van werken." Einde 
citaat. Woorden zo'n 400 jaar voor Christus uitgesproken door Socrates. 
Ik denk dat de Bijbel het begreep, want in Prediker TIO staat te lezen: 
"Vraag niet waarom het vroeger beter was dan nu, want zo'n vraag klinkt 
niet al te verstandig. " 
Het is verontrustend <lat in Nederland het aantal studenten in de 
wiskunde is gedaald. De instroom aan wiskundigen is bijna de helft 
van water in Nederland jaarlijks nodig is. De vraag naar statistici neemt 
eerder toe dan af. Is de jeugd wel enthousiast voor cd, pc en mobiele 
telefoon, maar niet voor wiskunde-opleidingen? Is het bekend <lat 
wiskunde en statistiek bij al deze zaken een rol spelen? Zijn studenten 
nu calculerender? Zijn ze bereid stevig te investeren? Schrikt een lastige 
studie als wiskunde af? Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan? Van 
de Universiteit van Amsterdam gaf onlangs 66% in een enquete onder 
studenten te kennen de sh1<lie "niet moeilijk" te vinden [4] -
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Het kiezen van een studie wiskunde is een diffuus proces. Wat speelt 
een rol? De persoonlijkheid en ervaring van de VWO-leraar wiskunde? 
De reeds gedane keuze van het vakkenpakket? Wat doet je vriendje 
of vriendinnetje? Wat is het beeld van de wiskunde en hoe komt het 
tot stand? Hoe ontstaat een verschuiving van aandacht voor specifieke 
beroepen? Wie geeft er namens de universiteit voorlichting, en met 
wat voor informatie? Zijn studenten misschien meer geinteresseerd 
in beroepsmogelijkheden en ervaring in het bedrijfsleven dan in 
bijvoorbeeld studieprogramma's? Na verantwoord onderzoek de vraag: 
Hoe verbeteren we een en ander? 
Vragen genoeg, bijvoorbeeld: moeten we aan de TU/e een opleiding 
Biometrie, inclusief Bioinformatica, organiseren? 
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Onderzoek 

De TU/e kan zich voor onderzoek laten inspireren door contacten met 
de buitenwereld. De overheid wil genonderzoek in de gezondheidszorg 
en onderzoek van ecologische effecten van genetisch gemanipuleerde 
(gemodificperde) planten versterken [5]. Er bestaat een historische band 
tussen genetica en statistiek. Karl Pearson en Ronald Fisher, pioniers 
van de moderne statistiek, waren tientallen jaren geleden al betrokken 
bij de genetica. Voor statistical genetics is een gezamenlijke aanpak met 
biomedici nodig. In de biomedische en farmaceutische sfeer krijgen we 
mijns inziens ook te maken met een overvloed aan data. Hoe een en 
antler stochastisch te modelleren? Mijn pleidooi voor inspiratie uit de 
samenleving komt niet zomaar uit mijzelf, maar ligt in de lijn van de 
geschiedenis. Vele wiskundigen zijn in de loop van de tijd intensiever 
met toepassen gaan omgaan. 
Hoe staat de wiskunde in Nederland ervoor? Nadat de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen een Verkenningscommissie Wiskunde 
had ingesteld, verscheen in 1992 een rapport waarin sprake was van 
de oprichting van EU RANDOM, een Europees onderzoeksinstituut voor 
Statistiek, Kansrekening en Stochastische Besliskunde. Het bedrijfsleven 
zou vooral flinke voordelen kunnen verkrijgen van zo'n instituut. 
De vraag rees: Waar in Nederland? De TU/e, maar ook gemeente en 
provincie, hebben zich met succes ingespannen om EURANDOM in 
Eindhoven gevestigd te krijgen. Onder andere Philips, CQM, Akzo
Nobel, ING, Oce, KLM, Mars en TNO hebben een duidelijke interesse 
getoond in zo'n instituut. Ook ik heb getracht een steentje bij te dragen. 
Dankbaarheid voe! ik jegens hen, van de faculteit en ook van buiten de 
TU/e, die mij voor Don Quichot, Calimero, querulant, ofkortweg voor 
gek versleten, immers EURANDOM zou toch naar Amsterdam gaan. 
Zoiets is voor mij juist aanleiding om er een schepje bovenop te doen. 
Misschien denkt u: een karakterfout. Dit werd bevestigd door de heer 
Welschen, burgemeester van Eindhoven, die een keer vroeg hoe het 
ermee stand. Toen ik zei dat ik waarschijnlijk gek was om nog door te 
gaan, reageerde hij met: "Om zoiets voor elkaar te krijgen, moet je ook 
een beetje gek zijn." Even alle gekheid op een stokje. In de tijd van het 
probleem "Waar EU RANDOM te vestigen?" vond er een 
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reorganisatie binnen onze faculteit plaats. Niet een periode waarop we 
met tevredenheid kunnen terugkijken . Voor iedereen in de faculteit een 
dieptepunt. Na ruim vijf jaar mag ik misschien voor het eerst zeggen 
dat dit voor mij als decaan ook gold. In deze periode, waarin in verband 
met de lage studentenaantallen landelijk gediscussieerd werd over het 
samenvoegen van wiskundefaculteiten, ben ik bezig geweest om iets 
positiefs voor de faculteit te bereiken, namelijk een unieke keten TU/e, 
EURANDOM, CQM en industrie in Europa te realiseren en zo de 
faculteit Wiskunde en Informatica in Eindhoven duidelijk op de kaart 
te zetten. 
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Enke"le slotopmerkingen. Van Paul Erdos, een Hongaars wiskundige, 
wordt gezegd: Wereldvreemd, sjofel gekleed, onwaarschijnlijk onhandig. 
eeuwig met zijn gedachten ergens anders, levend op koffie, ongevoelig 
voor comfort, nief in staat om ook maar een voornaam te onthouden. 
Niet alles wat des wiskundige is, is mij vreemd. 
Mijn verontschuldigingen als ik iemand tekort gedaan heb. 
Zijn er dingen misgegaan? Helemaal veilig voe] ik me niet. Maar 
misschien behoort een mens zich niet veilig te voelen. Hegel vertelde 
eens het volgende: Een jood verschijnt voor God. God zegt: "In de 
ene hand heb ik de eeuwige genade en in de andere hand de krant 
van morgen. Wat kies je?" En natuurlijk kiest de jood de krant. Is er 
niet iets in ons dat geen rust wil? Vragen blijven. Je blijft zoeken naar 
oplossingen. Geldt dit ook nog voor mij? Een Chinese wijsheid luidt: 
"Gun anderen dat genoegen (na mij)". Een mensenleven bevat drie 
perioden: in de eerste kost je geld, in de tweede krijg je geld, in de 
derde kun je wat betekenen voor de mensheid. 
An, een dankwoord is op zijn plaats. Ik kan natuurlijk je positieve 
instelling noemen, je integriteit, je inzet voor medemensen, je 
vermogen om te kunnen omgaan met de rechtlijnige domme humor 
van wiskundigen, die meestal alleen wiskundigen grappig vinden. Ik 
doe het niet. Ik wil volstaan met: "When I count my blessings, I count 
you twice". 
Vee! steun heb ik ondervonden van de kinderen en hun partners. Hoe is 
het mogelijk dat ik binnen deze kleine kring adviezen kon krijgen op het 
gebied van financien, kunst, belasting, recht, Engels, Japans, wiskunde, 
statistiek. computerkunde, bedrijfskunde en accountancy? 
Bijzonder veel dank ben ik verschuldigd aan de statistici: John Einmahl, 
Ernie] van Berkum, Jacques Wijnen, Arthur Nijst, Frank Redig en Nino 
Mushkudiani, en aan Jan Dijkstra met Jan van Gellecum, Tieu Rietjens 
en Peer Verkissen, voor de uitstekende en plezierige samenwerking, te 
danken aan jullie positieve instelling. 
Zeer goede herinneringen heb ik aan de AI O's en externe promovendi. 
Harma, eens liet An, in jouw aanwezigheid, zich tegenover anderen 
ontvallen: "Harma is de beste secretaresse!" Harma, dit heb ik thuis 
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nooit beweerd. We! moet ik toegeven <lat de samenwerking tussen 
ons optimaal was. Je stond altijd klaar, of je nu tijd had of niet. Je 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de faculteit kan ik misschien het 
beste illustreren met het feit <lat toen ik je kwam vertellen <lat Den 
Haag besloten had EURANDOM in Eindhoven te plaatsen, je letterlijk 
bijna tegen het plafond sprong, ik neem aan van vreugde. Zo hoog heb 
ik niemand van de faculteit nog zien springen. 
Verder noem ik de goede en langdurige samenwerking met Constance 
van Eeden (University of British Columbia, Vancouver), Frank Coolen 
(University of Durham), Jos de Kroon (CQM), Rob Verdooren 
(Wageningen University) en Subha Chakraborti (University of 
Alabama, Tuscaloosa). 
Ik dank de TU/e en de faculteit voor de geboden mogelijkheid hier 
pakweg 12 jaar te mogen werken. Het beroep <lat ik mocht uitoefenen 
heeft mij veel voldoening geschonken. Uit onderzoek, uitgevoerd aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen, is de volgende voorlopige conclusie 
getrokken: "Alleen de best samenwerkende en de best bewapende 
groepen waren in staat hun verblijfplaats te verdedigen"[6j. Ik denk 
<lat in deze tijd alleen de besten in wetenschappelijke kennis zullen 
overleven. Ik wens van harte <lat de TU/e daartoe zal behoren. 
Marco Boon dank ik voor zijn onmisbare bijdrage aan de 
visualisering van deze voordracht. 
Dankbaar ben ik voor uw komst en aandacht, want geloof me, 
zonder u was het vanmiddag niet prettig geweest. 
Allen hartelijk dank. 

22 Prof.cir. P. van der Laan 



Referenties 

1 G.H. Veltman, 1998, "Afscheid van de twintigste eeuw", 
Mededelingen l.C.F. Nederland 42ste jaargang nr 1. 

2 Bram Buunk, 2000, "Wijsheid". de Volkskrant, 29 juli 2000. 

3 Jos de Kroon, 1989, ro-jarig bestaan van het CQM. 

4 De Volkskrant 19-10-2000, "Universiteiten met stok en wortel 
middelmatigheid te lijf". 

5 In Wb, Weekblad voor Wageningen UR, 12.10.2000. 

6 Hypothese 6, september 1995· Kwartaalblad over onderzoek en 
wetenschap, NOW. 

7 Paul van der Laan, 1972. "Zekerheid ondanks onzekerheid." 
Intreerede, WU. 

8 Rob Adriaanse and Paul van der Laan, 1970, "Some remarks on a 
general class of Markov processes with discrete time parameter and 
dependent increments." Technometrics 12, 851-866. 

9 Rob Adriaanse and Paul van der Laan, 1968, "Statistische 
eigenschappen van een vlambeveiliging met behulp van een 
gasontladingsbuis welke gevoelig is voor ultraviolet licht." Statistica 
Neerlandica 22, 159-172. 

10 Rob Adriaanse and Paul van der Laan, 1968, "Flame-failure control 
with a UV-sensitive cold-cathode tube, II. Statistical aspects of the 
detection process and choice of the alarmlevel." Philips Technical 
Review 29, 260-266. 

n Jan Wolkers, "Alfabet van het Leven". Het Volkskrant Magazine 
14-ro-2000, 16-22. 

23 Zekerheid dankzij onzekerheid 



Cu rricu h."'-"tm ........... ' ....... i!i ..... t .,a"" ..... ~._· ______________ _ 

Paul van der Laan werd geboren op 16 februari 1937 te 
Utrecht. In 1960 legde hij het doctoraalexamen Wis- en 
Natuurkunde af aan de Universiteit Leiden. Zijn promotie 
vond plaats in 1970 aan de Technische Universiteit 
Eindhoven op een proefschrift getiteld "Simple distribution
free confidence intervals for a difference in location". 
Achtereenvolgens was hij op statistisch gebied werkzaam bij 
het Instituut voor Theoretische Biologie van de Universiteit 
Leiden (1958-1960), het Centrum voor Wiskunde en 
Informatica te Amsterdam (1960-1965), Philips Eindhoven 
(1965-1972, de laatste jaren als groepsleider Statistiek), Philips 
(1972-1989) als adviseur, de Wageningen Universiteit als 
hoogleraar Wiskundige en Toegepaste Statistiek (1972-1990) 
en ten slotte bij de Technische Universiteit Eindhoven als 

Colofon hoogleraar Statistiek (1990-2002). 
Van 1981-1987 was hij lid van het College van Decanen 

Productie: van de Wageningen Universiteit, waarvan de laatse vier jaar 
Communicatie Service als secretaris en plaatsvervangend Rector Magnificus. Van 
centrum TU/e 1987-1991 was hij voorzitter van de VVS, the Netherlands 

Society for Statistics and Operations Research. Van 1994-1996 
Fotografie cover: was hij decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica 
Rob Stork. Eindhoven van de TU Eindhoven. Hij is lid van de commissie 

"Veiligheidsbeoordeling nieuwe voedingsmiddelen" van 
Vormgeving: de Gezondheidsraad. 
Plaza Ontwerpers. Zijn publicaties liggen vooral op het gebied van de niet-
Eindhoven parametr.ische statistiek en statistische selectiemethoden. 

Drukwerk: 

Drukkerij Lecturis, 

Eindhoven 

ISBN : 90·386-i232-x 

24 Prof.cir. P. van der Laan 



___ IllJ ......... e--~t-ec_h_n_i_s_ch_e_u_n~iv, ersiteit eindhoven 

Postbus 513 

5600 MB Eindhoven 

Telefoon (040) 247 91 11 

Bezoekadres: 

Den Dolech 2 

5612 AZ Eindhoven 

I faculteit wiskunde en informatica 


