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Op 30 juli 2009 is prof.dr. Jaap Wessels, emeri-

tus hoogleraar van de Technische Universiteit 

Eindhoven, op 70-jarige leeftijd in Veldhoven 

overleden.

Jaap Wessels werd geboren op 19 januari 1939 in 
Amsterdam. Zijn vader was fabrieksarbeider bij 
Fokker, en had in de fabriek en op een avond-
school het vak van bank- en plaatwerker geleerd. 
Na de lagere school ging Jaap, sterk gestimuleerd 
door het schoolhoofd (zijn ouders vonden dat 
aanvankelijk niet zo nodig), naar de 3-jarige en 
later de 5-jarige HBS. Zijn wiskundeleraar bracht 
hem er toe daarna niet naar de HTS te gaan, maar 
wiskunde te gaan studeren. In 1963 behaalde hij 
het doctoraal examen Wis- en Natuurkunde aan 
de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens ging 
hij naar Eindhoven en startte hij aan de TU/e 
zijn promotie-onderzoek in het jonge vakgebied 
Markov beslissingsprocessen, onder supervisie 
van Professor Benders. Dat mondde in 1968 uit in 
het proefschrift Decision rules in Markovian deci-
sion problems with incompletely known transition 
probabilities. In hetzelfde jaar werd hij benoemd 
tot lector en in 1973 tot hoogleraar in de stochas-
tische besliskunde aan de faculteit Wiskunde en 
Informatica van de TU/e.

Door de impulsen van Wessels in Eindhoven, en 
van De Leve en zijn leerlingen in Amsterdam, 
werd Nederland in de zeventiger jaren in feite het 

internationale centrum van het onderzoek op het 
gebied van de Markov beslissingsprocessen. Jaap 
Wessels vormde een belangrijke school, en veel 
van zijn toenmalige promovendi werden hoogle-
raar: Wijngaard, Van Nunen, Van Hee, Van der Wal, 
Zijm en Van Damme. In die tijd begon hij ook veel 
van zijn onderzoek te baseren op samenwerkings-
projecten met het bedrijfsleven en overheidsin-
stanties. Bijvoorbeeld op de gebieden voorraad-
planning en personeelsplanning. Wat later ging 
Jaap zich op andere onderwerpen richten, zoals 
netwerken van wachtrijen (veelal in het kader 
van computer performance), neurale netwerken 
en gestructureerde Markovprocessen. Ook in elk 
van deze onderwerpen zette hij Eindhoven op de 
internationale kaart, en wederom werden enige 
van zijn promovendi hoogleraar: Van der Aalst, 
Adan, Van Houtum.

Zelf heeft hij zes boeken gepubliceerd en zo’n 150 
artikelen, een indrukwekkende wetenschappe-
lijke nalatenschap. Bij al zijn theoretische onder-
zoek hield Jaap dus ook een scherp oog voor de 
toepassingen. Hij bouwde aan een netwerk van 
contacten met de industrie, en ook met hoogle-
raren van de faculteit Bedrijfskunde. Hij speelde 
een grote rol bij het totstandkomen van de ont-
werpersopleidingen Wiskunde voor de Industrie 
en Logistics Management Systems, die inmiddels 
ruim 20 jaar bestaan. Ook bij de totstandkoming 
van onderzoekschool Beta, een samenwerkings-
verband van Twente en Eindhoven, was de rol van 
Wessels groot. Beta eerde Jaap enige jaren geleden 
door hem tot Fellow te benoemen.
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Jaap ontplooide ook landelijk tal van activiteiten 
en initiatieven. Hij was mede-oprichter van het 
Landelijk Netwerk Mathematische Besliskunde 
(LNMB). Ook was hij voorzitter van de VVS, de 
Vereniging voor Statistiek. De VVS heeft hem later 
tot erelid benoemd.

Bij Jaaps internationale activiteiten dienen 
naast zijn redactionele werk vooral IIASA en 
EURANDOM genoemd te worden. Jaap bracht 
geruime tijd in Wenen door om het internatio-
nale project Methodology of Decision Analysis 
van IIASA te leiden. Hij was daarnaast een van de 
founding fathers van EURANDOM.

In juni 2000 ging Jaap met emeritaat. Bij zijn 
afscheidsrede werd hem de legpenning van de 
universiteit overhandigd, als blijk van waardering 
voor zijn grote verdiensten voor de TU/e. Tevens 
werd hem een special issue aangeboden van 
Statistica Neerlandica (Volume 54, nr.2, July 2000) 
als blijvend monument voor zijn werk. Hij bleef 
actief in EURANDOM, waar hij een belangrijke rol 
achter de schermen speelde als adviseur van de 
opeenvolgende directies. Ook functioneerde hij 
nog een aantal jaren als onderzoeker en co-leider 
van EURANDOM’s wachtrijprogramma, tot ziekte 
hem noopte deze bezigheden te beëindigen.

Jaap Wessels is geruime tijd ziek geweest. De 
wijze waarop hij de afgelopen jaren zijn ziekte en 
andere persoonlijke tegenslagen heeft gedragen 
heeft grote indruk gemaakt op allen die met hem 
te maken hadden. Wij zullen Jaap niet alleen als 
leermeester maar vooral ook als vriend zeer mis-
sen.

Namens zijn leerlingen,
Onno Boxma en Jan van der Wal


